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ชุุดที่่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือน เมษ�ยน 2565

วัันครอบครัวั ๑๔วัันครอบครัวั ๑๔ เมษายน เมษายน
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 วัันสงกรานต์์คนมัักชอบไปวััดไปทำำาบุญ	เหตุ์ของการ

ไปทำำาบุญส่วันใหญมั่ักจะนึกถึึงบรรพบรุุษ	จึงไปทำำาบุญหวัังส่ง

ผลบุญให้ท่ำานเหล่านั�นด้วัยควัามักตั์ญญูู	 ใครๆ	 ก็อยากได้

ทำำาควัามัดีด้วัยกันทัำ�งนั�น	 แต่์ชีวิัต์และการดำาเนินชีวิัต์

ในปัจจุบัน	 เราต้์องวุ่ันวัายอยู่กับงานกับสังคมั	 ครอบครัวั	

และสารพัดสิ�งทีำ�เราต้์องดูแลและรับผิดชอบ	บางครั�งเราตั์�งใจ

ทีำ�จะไปทำำาบุญสร้างควัามัดีหรือช่วัยเหลือเกื�อกูลญาติ์มิัต์ร

และสงัคมัตั์�งนานแลว้ั	แต่์ไม่ัมีัโอกาสไดท้ำำาเสียทีำ	พอนึกขึ�นมัา

ได้ก็ล่วังเลยไปเป็นวัันเป็นเดือน	 แถึมัตั์�งใจว่ัาจะกราบพระ

ก่อนนอนทุำกวััน	เอาเข้าจริงๆ	เหนื�อยมัาก็ลืมัสิ�งทีำ�ตั์�งใจไว้ัหมัด

ถึึงบ้านก็ทำำาสิ�งอื�นทีำ�จำาเป็น	พอถึึงทีำ�นอนก็หลับทัำนทีำ

	 ชีวิัต์ทีำ�ได้ทำำางานเต็์มัทีำ�แล้วั	 ยังมีัโอกาสได้สร้างบุญ

สร้างกุศลไปในขณะเดียวักัน	โดยไม่ัต้์องลางานไปทำำากุศลนั�น

ก็นับว่ัาเป็นเป็นบุญตั์�งแต่์เริ�มัคิดแล้วั

	 เรื�องการเลือกตั์�งได้กำาหนดวัันเลือกตั์�งคณะกรรมัการ

ดำาเนินการ	 ชุดทีำ�	 63	 ประจำาปี	 2565	 ในวัันอาทิำต์ย์ทีำ�	 5	

มิัถุึนายน	 2565	 เวัลาและสถึานทีำ�คงเดิมัทีำ�เคยปฏิิบัติ์มัา	

และจัดประประชุมัใหญ่วิัสามััญในวัันเดียวักัน	 เวัลา	14.00	น.	

เป็นต้์นไป	หาอ่านได้ในฉบับ	อีกเรื�องหนึ�งทีำ�ได้รับควัามัสนใจ

จากสมัาชกิในเรื�องเงิินกู้้�ส�มัญ โครงิกู้�รสินเชืุ�อเพืื่�อชุ่วยเหลืือ

สม�ชิุกู้ท่ี่�ม่หน่�หลื�ยที่�งิ (ชุ่วยเหลืือ 1) กรณีข้าราชการ,	

ข้าราชการบำานาญ	 วังเงินกู้สูงสุด	 300,000	 บาทำ	 สมัาชิก

สังกัดเอกชน,	พนักงานราชการ,	อัต์ราจ้างทุำกสังกัด	วังเงินกู้

สูงสุด	 100,000	 บาทำ	 ทัำ�งนี�ทัำ�ง	 2	 ประเภทำ	 ต์้องมีัเงินได้

รายเดือนสุทำธิิคงเหลือไม่ัน้อยกว่ัาร้อยละ	 30	 ผ่อนชำาระสูงสุด 

120	งวัด	เป็นสมัาชิกมัาไม่ัน้อยกว่ัา	1	ปีขึ�นไป	ดอกเบี�ย	4%	

ต่์อปี (ไม่ม่เฉล่ื�ยคืน)	 สหกรณ์ฯ	 จะพิจารณาต์ามัระเบียบ

และกฎเกณฑ์์ต์ามัทีำ�สหกรณ์กำาหนด	 ซึึ่�งได้ลงรายละเอียด

ไปในฉบับทีำ�แล้วั	 หากสงสัยสอบถึามัข้อมูัลเพิ�มัเติ์มัได้

ทีำ�ฝ่่�ยสินเชืุ�อ โที่ร. 02-969-8201-2 

	 ในฉบับนี� มีัเนื�อหาสาระทีำ� น่าสนใจ	 ลองอ่านดู

โดยเฉพาะคอลัมัน์ถึามัมัาต์อบไปของทำ่านบุญส่ง	 เงางามั	

เป็นอีกช่องทำางหนึ�งทีำ�ไขข้อข้องใจได้อย่างดี
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 เป็นอีกฉบับหนึ�งทีำ�ผมัขอเล่าเรื�องราวัของการ
บริหารงานในฐานะเป็นตั์วัแทำนของท่ำาน	ให้ท่ำานได้ทำราบ
ควัามัเคลื�อนไหวัของสหกรณอ์อมัทำรัพยค์รูนนทำบุรี	จำากัดเรา
โดยภาพรวัมัต์อนนี�ผ่านมัาถึึง	 31	 มีันาคมั	 2565	 เป็นเวัลา 
5	เดือน	เราได้กำาไร	97	ล้านบาทำเศษ ผมตัั้�งิเป้�ไว�ว่�ปีน่�
ท่ี่�นสม�ชิุกู้จำะตั้�องิได�ปันผลืแลืะเฉล่ื�ยคืนเพิื่�มข้ึ้�น
อย่�งิแน่นอนครับั
	 ทีำมังานคณะกรรมัการดำาเนินการเราได้ดำาเนินการ
ด้านการพัฒนาพื�นทีำ�สภาพแวัดล้อมั	 รวัมัทัำ�งสำานักงาน
ให้ดูทัำนสมััยและสะดวักสบายต่์อการให้บริการแก่สมัาชิก
เ พิ�มัมัากขึ�น 	 ช่วังปรับปรุงพัฒนาอาจติ์ดขัดบ้าง	
และจะปรับปรุงให้แล้วัเสร็จโดยเร็วัครับ	 ส่วันการแก้ไข
ปัญหาหนี�สงสัยจะสูญ	 (NPL)	 ต์อนนี�เริ�มัเห็นผลครับ	
ลดลงต์ามัลำาดับ
	 อีกประเด็นหนึ�ง	 ผมัขอควัามัร่วัมัมืัอจากท่ำานสมัาชิก
ช่วัยประชาสัมัพันธ์ิด้วัยครับ	 สมัาชิกท่ำานใดทีำ�มีัปัญหา
เกี�ยวักับการดำาเนินการของสหกรณ์ฯ	 หรือหนี�สิน	 ขอให้
เข้ามัาติ์ดต่์อกับผมัหรือผู้จัดการได้โดยต์รงเลยครับ	
เราตั์�งสหกรณ์ฯ	 มัาเพื�อช่วัยเหลือดูแลซึึ่�งกันและกัน	
ฉะนั�นท่ำานเข้ามัาร่วัมักันหาทำางแก้ไขปัญหา	 ผมัจะดูแล
สมัาชิกทุำกท่ำานเพื�อให้เป็นไปต์ามัเจต์นารมัณ์ของเราครับ
“สม�ชิุกู้มั�งิคั�งิ สหกู้รณ์์มั�นคงิ”	 ถ้ึาเราทุำกคนร่วัมัมืัอกัน	
สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	 เราจะกลับมัายืน
อยูแ่ถึวัหน้าอย่างสง่างามัแน่นอนครับ

	 วัันอาทิำต์ย์ทีำ�	 5	 มิัถุึนายน	 2565	 เราจัดให้มีั
การเลือกตั์�งคณะกรรมัการทีำ�หมัดวัาระ	 ขอเรียนเชิญ
สมัาชิกทุำกท่ำานมัาให้สิทำธิิ�	 เลือกคนทีำ�ท่ำานพิจารณาว่ัา
จะทำำาให้สหกรณ์ฯ	 ของเราเจริญก้าวัหน้าและพัฒนา
ไปอย่างต่์อเนื�องด้วัยครับ
	 สุดท้ำายนี�	 ผมัขอคุณงามัควัามัดีทีำ�ทุำกท่ำานได้สร้าง
สมัไว้ัอย่างต่์อเนื�อง	 จงดลบันดาลให้ทุำกท่ำานมีัสุขภาพ
พลานามััยทีำ�ดี	 พ้นจากโรคภัยทัำ�งปวังครับ	 ด้วัยควัามั
ปรารถึนาดี...
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 สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 กำาหนดวัันเลือกตั์�งกรรมัการสหกรณ์ฯ	 แล้วัครับ	 ในวััน
อาทิำต์ย์ทีำ�	 5	 มิัถุึนายน	 2565	 ต์อนแรกกำาหนดไว้ัในเดือน
พฤษภาคมั	 2565	 แต่์โรงเรียนมีักิจกรรมัไม่ัสามัารถึให้สหกรณ์
จัดการเลือกตั์�งได้	 จุดดำาเนินการเลือกตั์�งเหมืัอนปีทีำ�แล้วัคือ	
อำาเภอเมัืองนนทำบุรีและอำาเภอบางกรวัยไปเลือกทีำ�โรงเรียน
เต์รียมัอุดมัศึกษาพัฒนาการ	 นนทำบุรี	 อำาเภอปากเกร็ด	 เลือกทีำ�
โรงเรียนชลประทำานสงเคราะห	์อำาเภอบางบวััทำอง	อำาเภอบางใหญ่
และอำาเภอไทำรน้อย	เลือกทีำ�โรงเรียนวััดบางไผ่	มีัสมัาชิกบางท่ำาน
ถึามัว่ัากรรมัการชุดนี�รักษาการอยู่ใช่หรือไม่ั	 ก่อนอื�นเรามัาดูข้อ
บังคับสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	พ.ศ.	2543	ข้อ74	มีั
ข้อควัามัดังนี�	
	 ข้อ	74	กำาหนดเวัลาอยูใ่นต์ำาแหน่ง	คณะกรรมัการดำาเนินการ
สหกรณ์มีัวัาระอยู่ในต์ำาแหน่งคราวัละสองปี	 นับแต่์วัันเลือกตั์�ง	
ในวัาระเริ�มัแรกเมืั�อครบหนึ�งปีนับแต่์วัันเลือกตั์�ง	 ให้กรรมัการ
ดำาเนินการสหกรณ์ออกจากต์ำาแหน่งเป็นจำานวันหนึ�งในสอง

ของกรรมัการดำาเนินการสหกรณ์ทัำ�งหมัดโดยวิัธีิจับสลาก	 (ถ้ึามีั
เศษให้ปัดขึ�น)	 และให้ถืึอว่ัาเป็นการพ้นจากต์ำาแหน่งต์ามัวัาระ	
ในปีต่์อไปให้กรรมัการดำาเนินการทีำ�อยู่ในต์ำาแหน่งจนครบวัาระ	
หรืออยู่นานทีำ�สุดออกจากต์ำาแหน่งสลับกันไปทุำกๆ	ปี
	 	 เมืั�อครบกำาหนดแล้วั	 หากยังไม่ัมีัการเลือกตั์�งคณะ
กรรมัการดำาเนินการชุดใหม่ัก็ให้คณะกรรมัการดำาเนินการชุดเดิมั
รักษาการไปจนกวั่าจะมัีการเลือกตั์�งคณะกรรมัการดำาเนินการ
ชุดใหม่ั	แต่์ต้์องไม่ัเกินหนึ�งร้อยห้าสิบวัันนับแต่์วัันสิ�นปีทำางบัญชี
สหกรณ์	
	 	 กรรมัการดำาเนินการสหกรณ์ซึึ่�งพ้นจากต์ำาแหน่ง	
อาจได้รับเลือกตั์�งซึ่ำ�าอีกได้แต่์ต้์องไม่ัเกินสองวัาระติ์ดต่์อกัน
	 	 ในกรณีทีำ�กรรมัการดำาเนินการต้์องพ้นจากต์ำาแหน่ง
ทัำ�งคณะ	 ให้กรรมัการดำาเนินการทีำ�ได้รับเลือกตั์�งใหม่ัอยู่ใน
ต์ำาแหน่งได้เช่นเดียวักับกรรมัการดำาเนินการชุดแรก	 และให้
นำาควัามัในวัรรคหนึ�งมัาใช้บังคับโดยอนุโลมั
	 	 จากข้อ	 74	 ระบุว่ัา	 “กำาหนดเวัลาอยู่ในต์ำาแหน่ง	
คณะกรรมัการดำาเนินการสหกรณ์มีัวัาระอยู่ในต์ำาแหน่งคราวัละ
สองปี	 นับแต่์วัันเลือกตั์�ง”	 ดังนั�นคณะกรรมัการดำาเนินการ
สหกรณ์	 ชุดทีำ�	 61	 มีัมัติ์รับรองการเลือกตั์�ง	 ตั์�งแต่์วัันทีำ�	 12	
กรกฎาคมั	2563	จะครบวัาระสองปใีนวัันทีำ�	11	กรกฎาคมั	2565	
สรุปได้ว่ัาช่วังนี�ไม่ัได้รักษาการแต่์เป็นการทำำาหน้าทีำ�ปกติ์ต์ามัวัาระ
ของกรรมัการครับ

สม�คมฌ�ปนกิู้จำสงิเคร�ะห์สหกู้รณ์์ออมที่รัพื่ย์คร้นนที่บุัร่สม�คมฌ�ปนกิู้จำสงิเคร�ะห์สหกู้รณ์์ออมที่รัพื่ย์คร้นนที่บุัร่
บัรรย�กู้�ศกู้�รประชุุมใหญ่ส�มัญประจำำ�ปี 2564 บัรรย�กู้�ศกู้�รประชุุมใหญ่ส�มัญประจำำ�ปี 2564 

วันเส�ร์ ท่ี่� 26 ม่น�คม พื่.ศ. 2565 ณ์  ห�องิประชุุมสหกู้รณ์์ออมที่รัพื่ย์คร้นนที่บุัร่ จำำ�กัู้ด ชัุ�น 4 วันเส�ร์ ท่ี่� 26 ม่น�คม พื่.ศ. 2565 ณ์  ห�องิประชุุมสหกู้รณ์์ออมที่รัพื่ย์คร้นนที่บุัร่ จำำ�กัู้ด ชัุ�น 4 

ต่่อจากหน้้า 11
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นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่... 

           ทวีส์ทธิ์์� ฉ์�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เดือนมีันาคมั	 2565	 ได้มีัการประชุมัคณะกรรมัการ
ดำาเนินการ	 ชุดทีำ�	 62	ครั�งทีำ�	 15	 เมืั�อวัันทีำ�	 29	 มีันาคมั	2565	
จึงขอนำาเรื�องทีำ�น่าสนใจมัารายงาน	ดังนี�	
	 1.	เรื�องการเต์รียมัการเลือกตั์�งเพื�อสรรหาคณะกรรมัการ
ดำาเนินการสหกรณ์ฯ	ชุดทีำ�	63	ประจำาปี	2565
	 	 1.1	 วััน	 เวัลาเลือกตั์�ง	 ทีำ�ประชุมักำาหนดดำาเนินการ
สรรหาในวัันอาทิำต์ย์ทีำ�	29	พฤษภาคมั	2565	หรือวัันอาทิำต์ย์ทีำ�	5	
มิัถุึนายน	2565	เวัลา	07.00	-	12.00	น.	ทัำ�งเขต์เลือกตั์�งทีำ�	1	
และเขต์เลือกตั์�งทีำ�	2	เพราะต้์องได้รับอนุญาต์จากสถึานศึกษา
ทีำ�เป็นสถึานทีำ�เลือกตั์�งและหน่วัยงานทีำ�เกี�ยวัข้องก่อนครับ
	 	 1.2	สถึานทีำ�เลือกตั์�ง	 ทีำ�ประชุมักำาหนดสถึานทีำ�เลือก
ตั์�งเหมืัอนกับทุำกปีทีำ�ผ่านมัาเพื�อควัามัสะดวักในการเดินทำางของ
สมัาชิกดังนี�	
	 	 	 เขต์เลือกตั์�งทีำ�	 1	 เลือกตั์�ง	ณ	 โรงเรียนเต์รียมั
อุดมัศึกษาพัฒนาการนนทำบุรี	ต์.บางกร่าง	อ.เมืัอง	จ.นนทำบุรี	
ประกอบด้วัยหน่วัยเลือกตั์�งจำานวัน	13	หน่วัยเลือกตั์�ง	
	 	 					เขต์เลือกตั์�งทีำ�	2	แบ่งออกเป็น	2	สถึานทีำ�เลือกตั์�ง	
ดังนี�	1.เลือกตั์�ง	ณ	โรงเรียนชลประทำานสงเคราะห์	ต์.บางต์ลาด
อ.ปากเกร็ด	 จ.นนทำบุรี	 ประกอบด้วัยหน่วัยเลือกตั์� ง	
จำานวัน	8	หน่วัยเลือกตั์�ง
	 2.	เลือกตั์�ง	ณ	โรงเรียนชุมัชนวััดบางไผ	่ต์.บางรกัพัฒนา
อ.บางบัวัทำอง	 จ.นนทำบุรี	 ประกอบด้วัยหน่วัยเลือกตั์�ง	
จำานวัน	9	หน่วัยเลือกตั์�ง
	 ทัำ�งนี�	 สหกรณ์ฯจะดำาเนินการแต่์งตั์�งคณะกรรมัการ
ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมัการประจำาหน่วัยเลือกตั์�ง	
และกำาหนดการเต์รียมัการเลือกตั์�งต์ลอดจนวััน	เวัลา	สถึานทีำ�
เลือกตั์�งให้ทำราบโดยทัำ�วักันต่์อไป
	 2.	ระเบียบสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	ว่ัาด้วัย
การพักชำาระหนี�	 กรณีได้รับผลกระทำบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติ์ดเชื�อไวัรัสโคโรนา	2019	หรือโควิัด-19	(COVID-19)	
พ.ศ.	 2565	 ทีำ�ประชุมัได้พิจารณาอนุมััติ์ให้จัดทำำาระเบียบ
ดังกล่าวัข้างต้์นและประกาศให้ทำราบโดยทัำ�วักันเพื�อช่วัยเหลือ
สมัาชิกทีำ�ยังคงได้รับผลกระทำบจากการแพร่ระบาดของโรคติ์ด
เชื�อไวัรัสโควิัด-19	 ด้านการเงินหรือเงินได้รายเดือนของ
ครอบครัวัโดยสมัาชิกทัำ�งทีำ�เคยและไม่ัเคยขอพักชำาระหนี�
(ส่งเฉพาะดอกเบี�ย)	 จะต้์องอยู่ในหลักเกณฑ์์และมีัคุณสมับัต์ิ
ของสมัาชิกทีำ�จะขอพักชำาระหนี�	โดยสรุปดังนี�

	 1.	สมัาชิกสามัารถึขอพักชำาระหนี�ได้ไม่ัเกิน	 6	 งวัด	
และเมืั�อครบกำาหนดสหกรณ์จะเรียกเก็บหนี�ต์ามัสัญญาเดิมั
	 2.	สมัาชิกต้์องได้รับควัามัยินยอมัเป็นหนังสือจาก
ผู้คำ�าประกันเพื�อทำำาเป็นหนังสือต่์อท้ำายสัญญาเงินกู้ทัำ�งวิัธีิลงนามั
ยินยอมัต่์อหน้าเจ้าหน้าทีำ�หรือเป็นภาพถ่ึายต์ามัทีำ�สหกรณ์
กำาหนด
	 3.	สมัาชิกทีำ�ขอพักชำาระหนี�ต์ามัระเบียบนี�ไม่ัถืึอว่ัาเป็น
สมัาชิกทีำ�ผิดนัดชำาระหนี�
	 4.	ระเบียบนี�ไม่ัมีัผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้ทีำ�เกิดขึ�น
ภายหลังวัันทีำ�	1	มีันาคมั	2565
	 5.	เป็นสมัาชิกทีำ�ได้รับผลกระทำบจากภาวัะเศรษฐกิจ
อันเนื�องมัาจากการแพร่ระบาดของโรคติ์ดเชื�อไวัรัสโควิัด-19	
ทีำ�กระทำบต่์อรายได้	การดำารงชีวิัต์หรือการประกอบสัมัมัาอาชีพ		
	 6.	 เป็นสมัาชิกทีำ�ชำาระหนี�และดอกเบี�ยคงค้างของสหกรณ์
เป็นปกติ์และไม่ัอยูร่ะหว่ัางการดำาเนินคดีของสหกรณ์	
	 7.	ต้์องไม่ัเป็นสัญญาเงินกู้ทีำ�ทำำาประกันภัยผู้คำ�าประกัน	
(ทำำาประกันหนี�กับบริษัทำประกัน)	 ยกเว้ันสัญญาทีำ�สิ�นสุดระยะ
เวัลาคุ้มัครองแล้วั
	 นอกจากนี�สมัาชิกจะต้์องมีัหลักฐานเอกสารต์ามัทีำ�
สหกรณ์กำาหนดและยื�นได้ไม่ัเกินวัันทีำ�	 10	 ของทุำกเดือน	 ทัำ�งนี�
คาดวั่าระเบียบนี�จะได้ประกาศใช้ตั์�งแต่์เดือนเมัษายน	 2565	
เป็นต้์นไป	แล้วัพบกันใหม่ัฉบับหน้าครับ.



โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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 สวัสดีครับุ..เพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่...พบุกันื่ในื่ฉบัุบุเด่อนื่ 
เมษาย์นื่  2565  เปัน็ื่ช่ิวงของฤดูร้อนื่ที�หล่าย์คนื่ต้ิองทนื่ร้อนื่
พักผู่้อนื่อยู่์ในื่บุ้านื่ ติามสถานื่การณ์์การแพร่ระบุาดของโรค
ต์ิดเช่ิ�อโคว์ด – 19 ที�ไม่เอ่�อต่ิอการเด์นื่ทางไปัท่องเที�ย์ว หร่อ
ไปัเด์นื่เล่่นื่ในื่ห้างสรรพส์นื่ค้าต่ิางๆ อย่์างที�เราหล่าย์คนื่เคย์
ปัฏ์ิบัุต์ิกันื่มา ดูแล่รักษาสุขภาพกันื่ให้ดีนื่ะครับุ    
	 ปัจจุบันสถึานการณ์การระบาดของโรคติ์ดเชื�อไวัรัส
โคโรนา	2019	หรือโควิัด	 -19	 ทีำ�มีัประชาชนติ์ดเชื�อและเจ็บป่วัย
กันก็ผ่านมัา	3	ปีกว่ัาแล้วั	คือเริ�มัมัาตั์�งแต่์เดือนมักราคมั	2563	
มัาถึึงต์อนนี�ก็ยังคงมีัการแพร่ระบาดไปทัำ�วัประเทำศ	 ส่วันใหญ่	
เป็นสายพันธ์ุิโอมิัครอน	 (Omicron)	 ทีำ�ติ์ดเชื�อง่าย	 ทำำาให้มีัผู้ติ์ดเชื�อ
จำานวันมัากแต์ค่วัามัรุนแรงไม่ัมัาก	หลายคนคงมัปีระสบการณติ์์ด
เชื�อสายพันธ์ุิโควิัดโอมิัครอนและเข้ารับการรักษา	 พบว่ัา
ส่วันใหญ่มีัอาการเหมัือนเป็นไข้หวััด	 ปวัดเมืั�อยร่างกาย	 มีัไข้	
ไอเจ็บคอ	 ได้รับการรักษา	 3–4	 วัันก็หายดี	 แต่์ถึึงอย่างไร
เราทุำกคนก็ควัรป้องกันต์ามัมัาต์รการควับคุมัโรคทีำ�เข้มังวัด	
ทุำกคนต้์องใส่หน้ากาก	(อนามััย)	เข้าหน้ากัน	รับการฉีดวััคซีึ่น
ต์ามัควัามัเหมัาะสมัของแต่์ละคน	และคาดว่ัาอีกไม่ันาน	ศบค.	
ก็จะมีัการประกาศผ่อนคลายมัาต์รการเพื�อให้ทุำกคนได้กลับมัา
ใช้ชีวิัต์ต์ามัปกติ์มัากขึ�น	
	 ดังนั�น	 ต์ามัทีำ�สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	
ได้มีัการชะลอการสรรหาเลือกตั์�งคณะกรรมัการดำาเนินการ

ประเภทสััญญา

จ�าน้วน้สัมาชิก (คน้) จ�าน้วน้เงิิน้ (บาท)

หมายเหตุ่

ยื่น้กู้ อนุ้มัต่ิ ไม่อนุ้มัต่ิ ขอกู้ อนุ้มัต่ิ หน้้�ค้างิ คงิเหลือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 23 23 - 462,000.00 462,000.00 35,000.50 426,999.50

2. เงิินกู้้�สามััญ 100 99 1 100,963,300.00 99,058,000.00 64,044,298.08 35,013,701.92

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 44 44 -    9,450,000.00   7,940,000.00 2,485,169.75 5,454,830.25

4. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 22 22 -   4,520,000.00    4,120,000.00 440,735.50 3,679,264.50

5. เงิินกู้้�พิิเศษ 3 3 - 3,718,000.00 3,718,000.00 1,992,288.00 1,725,712.00  

รวมทั�งิสัิ�น้ 192 161 1 119,113,300.00 115,298,000.00  68,997,491.83 46,300,508.17  

 รายงิาน้การกู้เงิิน้ประเภทต่่างิๆ ประจ�าเดืือน้ม้น้าคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ทย์า ถาวรกันื่ต์ิ
                                   รองประธิานกรรมการคนท่ี่� 2

สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	ชุดทีำ�		63	ประจำาปี	2565		
เนื�องจากสถึานการณ์ของโรคไวัรัสโคโรนา	2019	หรือโควิัด	19	
ยังมีัควัามัรุนแรงและเป็นอันต์รายต่์อสุขภาพของสมัาชิก
และบัดนี�สถึานการณ์การเข้าสู่มัาต์รการผ่อนคลายซึึ่�งเป็นช่วังทีำ�
น่าจะมีัควัามัปลอดภัยในการจัดการเลือกตั์�งและการจัดประชุมั
สมัาชิกได้	 สหกรณ์ฯจึงประกาศกำาหนดวัันเลือกตั์�งเพื�อสรรหา
กรรมัการดำาเนินการสหกรณ์	ชุดทีำ�	63	ประจำาปี	2565	ในวัันอาทิำต์ย์
ทีำ�	5	มิัถุึนายน		2565	เวัลา	07.00	–	12.00	น.	ณ	หน่วัยเลือกตั์�ง
เดิมัต์ามัทีำ�กำาหนดไว้ั		และสหกรณ์มีัค่าใช้จ่ายให้สมัาชิกในการเดิน
ทำางไปสรรหาเลือกตั์�ง	คนละ	1,200	บาทำ	
 เขึ้ตั้เลืือกู้ตัั้�งิท่ี่�  1  เลืือกู้ประธ�นฯ  1 คน แลืะม่ผ้�สมัคร
กู้รรมกู้�ร 3 คนเลืือกู้ได�ทัี่�งิ 3 คน ประกู้อบัด�วยสม�ชุิกู้ใน
อำ�เภอเมืองิฯอำ�เภอบั�งิกู้รวย รวมทัี่�งิสม�ชุิกู้ขึ้��ร�ชุกู้�ร
บัำ�น�ญ เขึ้ตั้ 1 ไปเลืือกู้ตัั้�งิท่ี่�โรงิเร่ยนเตั้ร่ยมอุดมศ้กู้ษ�
พัื่ฒน�กู้�รนนที่บุัร่ อำ�เภอเมืองินนที่บุัร่ 
 เขึ้ตั้เลืือกู้ตัั้�งิท่ี่� 2 เลืือกู้ประธ�นฯ 1 คน แลืะม่ผ้�สมัคร
กู้รรมกู้�ร 6 คน เลืือกู้ได� 4 คน ประกู้อบัด�วยสม�ชิุกู้ อำ�เภอ
บั�งิบััวที่องิ อำ�เภอบั�งิใหญ่ อำ�เภอไที่รน�อย แลืะสม�ชุิกู้
ขึ้��ร�ชุกู้�รบัำ�น�ญ เขึ้ตั้ 2 ไปเลืือกู้ตัั้�งิท่ี่�โรงิเร่ยนชุุมชุนวัดบั�งิไผ่  
อำ�เภอบั�งิบััวที่องิ
 สำ�หรับัสม�ชิุกู้ในอำ�เภอป�กู้เกู้ร็ด แลืะสม�ชิุกู้
ขึ้��ร�ชุกู้�รบัำ�น�ญ เขึ้ตั้ 2 ในอำ�เภอป�กู้เกู้ร็ด ไปเลืือกู้ตัั้�งิท่ี่�
โรงิเร่ยนชุลืประที่�นสงิเคร�ะห์  อำ�เภอป�กู้เกู้ร็ด   
	 กำาหนดการประชุมัใหญ่วิัสามััญ	ประจำาปี	2565	ครั�งทีำ�	1	
ในวัันอาทำติ์ย	์ทีำ�		5		มิัถุึนายน	2565		ณ	โรงเรียนเต์รียมัอุดมัศึกษา
พัฒนาการนนทำบุรี	เวัลา	14.00	น.	เป็นต้์นไป	ภายใต้์การดำาเนินงาน
ด้วัยควัามัไมั่ประมัาทำ	 มัีการคัดกรอง	 การใส่หน้ากากอนามััย	
และการเว้ันระยะห่างอย่างเคร่งครัด	 และสหกรณ์ฯ	 จ่ายเบี�ย
ประชุมัแก่ผู้แทำนสมัาชิกทีำ�เข้าประชุมั	คนละ	1,000	บาทำ	



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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“เมษายน 2565”“เมษายน 2565”

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีปีัใหม่ สวัสดีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่
	 ขึ�นต้์นว่ัาสวััสดีปีใหม่ั	 สมัาชิกหลายๆทำ่านคงสงสัย
ก็ในสมััยโบราณหรือแม้ัแต่์ปัจจุ บันคนไทำยยัง ถืึอว่ัา
วัันสงกรานต์์เป็นวัันขึ�นปีใหม่ัแบบไทำย	 ส่วันเดือนมักราคมั
ก็เป็นปีใหม่ัแบบสากลค่ะ	 ในวัันสงกรานต์์คนไทำยส่วันใหญ่
จะเดินทำางไปขอพรจากญาติ์ผู้ใหญ่		พ่อแม่ั	สิ�งทีำ�เคารพนับถืึอ
เพื�อเป็นศิริมังคลกบัต์นเองและครอบครวัั	สหกรณอ์อมัทำรพัย์
ครูนนทำบุรี	เห็นควัามัสำาคัญของสถึาบันครอบครัวัจึงกำาหนด
วัันหยุด	 ตั์�งแต่์วัันทีำ�	 13	 ถึึงวัันทีำ�	 15	 เมัษายน	 2565	 นี�
เป็นวัันหยุดของสหกรณ์ค่ะ	 ก็หวัังวั่าสมัาชิกทุำกท่ำานจะมัี
ควัามัสุขในวัันสงกรานต์์นะคะ
	 ส่วันควัามัเคลื�อนไหวัในสหกรณ์ออมัทำรัพย์
ครูนนทำบุรี	จำากัด	สหกรณ์ฯ	มีัการดำาเนินการและจัดกิจกรรมั
อย่างต่์อเนื�องเช่น	 ด้านสวััสดิการ	 ในเดือนมีันาคมั	 2565	
ทีำ�ผ่านมัามัีสมัาชิกได้รับหุ้นวัันเกิด	 จำานวัน	 368	 ราย	
รวัมัเป็นเงินทัำ�งสิ�น	257,600	บาทำ	สวััสดิการเงินสงเคราะห์
สมัาชิกถึึงแก่กรรมั	 5	 ราย	 สวััสดิการต์รวัจวััดสายต์าฟรี	
เมืั�อวัันทีำ�	5	เมัษายน	2565	ด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จัดกิจกรรมัสัมัมันาร่วัมักับ	 ปปง.	
เ มืั�อ วัันทีำ� 	 26	 มีันาคมั	 2565	 โดยมีัคณะกรรมัการ
สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	 ชุดทีำ�	 62	 เข้าร่วัมั
การสัมัมันาด้วัย	เพื�อให้เข้าใจและปฏิิบัติ์หน้าทีำ�อย่างโปร่งใส
เข้าใจระบบการทำำางานและสามัารถึสร้างควัามัเข้าใจ
แก่สมัาชิกได้อย่างถูึกต้์องและชัดเจน
										ส่วันควัามัเคลื�อนไหวัอื�นคือวัันเลือกตั์�งคณะกรรมัการ
สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	กำาหนดเป็นวัันอาทิำต์ย์
ทีำ�	 5	 มิัถุึนายน	 2565	 นี�	 ส่วันสถึานทีำ�เป็นสถึานทีำ�เดิมัค่ะ	
สมัาชิกสังกัดเขต์พื�นทีำ�การศึกษานนทำบุรี	 เขต์	 2	 ใช้บริเวัณ
โรงเรียนวััดบางไผ่และโรงเรียนชลประทำานสงเคราะห์ค่ะ	
ส่วันเขต์	 1	 ใช้พื�นทีำ�โรงเรียนเต์รียมัอุดมัศึกษาพัฒนาการ
นนทำบุรี
									ก่อนจบบทำควัามัขอฝากสาระน่ารู้เกี�ยวักับคุณสมับัติ์
ของการเป็นสมัาชิกสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	

เพื�อเป็นอีกหนึ�งทำางเลือกทีำ�ทำำาให้เกิดสิ�งดีๆ	 กับอนาคต์ข้างหน้า
ของทุำกท่ำานทีำ�จะเข้ามัาเป็นสมัาชิก
 คุณ์สมบััติั้ขึ้องิกู้�รเป็นสม�ชิุกู้สหกู้รณ์์ออมที่รัพื่ย์
คร้นนที่บุัร่ จำำ�กัู้ด
	 1.	เป็นผู้ทีำ�ปฏิิบัติ์งานด้านการศึกษา		หมัายถึึง		บุคคล
ซึึ่�งปฏิิบัติ์งานในสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	 หรือ
ปฏิิบัติ์งานอื�นในหน่วัยงานการศึกษาหรือเกี�ยวัข้องกับ
การให้การศึกษา	 และให้รวัมัถึึงลูกจ้างประจำาหรือชื�ออย่างอื�น
ทีำ�ปฏิิบัติ์งานในลกัษณะเดยีวักันในสังกัดกระทำรวังศกึษาธิิการ
กระทำรวังวััฒนธิรรมั		กระทำรวังการทำอ่งเทีำ�ยวัและกฬีาสำานัก
นายกรัฐมันต์รี		องค์การบริหารส่วันท้ำองถิึ�น		และหน่วัยงาน
ดังกล่าวัต้์องอยูใ่นจังหวััดนนทำบุรี
	 2.	เป็นผู้มีัควัามัประพฤติ์และนิสัยดีงามั
	 3.	 มัิได้เป็นสมัาชิกในสหกรณ์ออมัทำรัพย์อื�นทีำ�มีั
วััต์ถุึประสงค์ในการให้กู้ยืมัเงิน
	 4.	 สมัาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้วั	 จะสมััครเข้า
มัาเป็นสมัาชิกใหม่ัต้์องมีัเวัลาไม่ัน้อยกว่ัาหนึ�งปี	 นับแต่์วัันทีำ�
ลาออกจากสหกรณ์		เว้ันแต่์ทีำ�ประชุมัใหญ่มีัควัามัเห็นชอบให้
เปิดรับกรณีพิเศษในโอกาสสำาคัญแต่์สมัาชิกผู้นั�นจะต้์องลา
ออกมัาแล้วัไม่ัน้อยกว่ัา	180	วััน
	 5.	 มีัคุณสมับัติ์ไม่ัขัดระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด
	 6.	 การเข้าเป็นสมัาชิก	 ผู้สมััครต้์องยื�นใบสมััครต่์อ
สหกรณ์ต์ามัแบบทีำ�กำาหนด	โดยมีัผู้บังคับบัญชาขั�นต้์นของผู้
สมััครรับรอง	แต่์ถ้ึาผู้สมััครเป็นผู้บริหารให้รับรองต์นเอง
	 7.	 เมืั�อคณะกรรมัการดำาเนินการได้ต์รวัจสอบ		
ปรากฏิวั่าผู้สมััครมีัคุณสมับัติ์ครบถ้ึวันถูึกต้์องต์ามัระเบียบ
ทีำ�กำาหนด	 ก็ให้รับเข้าเป็นสมัาชิกแล้วัเสนอเรื�องการรับสมัาชิกใหม่ั
ให้ทีำ�ประชุมัใหญ่ทำราบในการประชุมัคราวัต่์อไป
	 8.	 ค่าธิรรมัเนียมัแรกเข้า	 ผู้เข้าเป็นสมัาชิกจะต้์อง
ชำาระค่าธิรรมัเนียมัแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ	 100	 บาทำ	
(หนึ�งร้อยบาทำถ้ึวัน)		ค่าธิรรมัเนียมัแรกเข้านี�ให้ถืึอเป็นรายได้
ของสหกรณ์ฯจะเรียกคืนมิัได้
	 9.	 การได้สิทำธิิในฐานะสมัาชิกผู้เข้าเป็นสมัาชิกต้์อง
ลงลายมืัอชื�อของต์นในทำะเบียนสมัาชิกพร้อมัชำาระ
ค่าธิรรมัเนียมัแรกเข้าและชำาระค่าหุ้นต์ามัข้อบังคับสหกรณ์
ให้เสร็จภายในระยะเวัลาทีำ�คณะกรรมัการกำาหนด	 เมืั�อได้
ปฏิิบัติ์ครบถ้ึวันแล้วัจึงจะถืึอได้ว่ัาได้สิทำธิิในฐานะสมัาชิก
	 10.	สมัาชิกต้์องปฏิิบัติ์ต์ามัข้อบังคับ		ระเบียบ		และ
มัติ์ของสหกรณ์ให้เคร่งครัด
	 แล้วัพบกันใหม่ัฉบับหน้าค่ะ...
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ร�ยงิ�นกู้�รเร่ยกู้เก็ู้บัหน่�ประจำำ�เดือนม่น�คม 2565  

ประเภที่ล้ืกู้หน่� (บั�ที่)
ทัี่�งิหมด ชุำ�ระ

จำำ�นวนเงิิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ลูกหนี�เงินกู้ค้างนาน/ลูกหนี�เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี� 81 130 65 109 597,026.50

ลูกหนี�เงินกู้ขาดสมัาชิกภาพ 397 566 225 322 4,669,144.25

ลูกหนี�เงินกู้ระหว่ัางดำาเนินคดี 106 185 16 31 82,800.00

ลูกหนี�เงินกู้ต์ามัคำาพิพากษา 824 1,238 248 375 3,203,370.40

เดือนมีันาคมั	2565 1,408 2,119 554 837 8,552,341.15

เดือนพฤศจิกายน	2564	-	กุมัภาพันธ์ิ	2565 26,113,019.53

เดือนพื่ฤศจิำกู้�ยน 2564 - ม่น�คม 2565 รวมทัี่�งิสิ�น 34,665,360.68

โทร.  081 - 4562837โทร.  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัื่ส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับุเพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่  
	 เงินกู้สามััญโครงการสินเชื�อเพื�อช่วัยเหลือสมัาชิก
ทีำ�มีัหนี�หลายทำาง	ได้เปิดบริการให้กับสมัาชิกทีำ�มีัควัามัจำาเป็น
และสนใจแล้วัครับ	 อัต์ราดอกเบี�ยร้อยละ	 4%	 ต่์อปี	
(ไมั่มีัเฉลี�ยคืน)	 สมัาชิกสามัารถึสอบถึามัรายละเอียดได้
ทำางสหกรณ์ฯ	ครับ	สำาหรับเดือนนี�ผมัขอรายงานการเรียกเก็บ
รายเดือนประจำาเดือนมีันาคมั	2565

ท่ี่�  สม�คมฌ�ปนกิู้จำสงิเคร�ะห์ฯ

จำำ�นวนสม�ชิุกู้

ทัี่�งิประเที่ศ 

(ประม�ณ์/คน)

จำำ�นวนสม�ชิุกู้

ขึ้องิจัำงิหวัด

นนที่บุัร่ (คน)

เงิินสงิเคร�ะห์

ท่ี่�ได�รับั

(ประม�ณ์/บั�ที่)

1 สมัาคมัฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	(สส.นบ) - 9,196 230,000.00

2 สมัาคมัฌาปนกิจสงเคราะห์สมัาชิกชุมันุมัสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูไทำย	(สสอค.) 309,012 3,124 576,000.00

3 สมัาคมัฌาปนกิจสงเคราะห์สมัาชิกของชุมันุมัสหกรณ์ออมัทำรัพย์แห่งประเทำศไทำย	(สส.ชสอ.) 319,871 3,301 576,000.00

4 สมัาคมัฌาปนกิจสงเคราะห์สมัาชิกสหกรณ์ออมัทำรัพย์ไทำย	(สส.สทำ.) 27,960 134 400,000.00

	 และสำาหรับสมัาคมัฌาปนกิจสงเคราะห์ต่์างๆ	นั�น	สหกรณ์ฯ	เรามีัถึึง	4	สมัาคมัฌาปนกิจครับ	สมัาชิกทีำ�สนใจ
สามัารถึสอบถึามัรายละเอียดและสมััครเป็นสมัาชิกสมัาคมัฌาปนกิจได้	 โดยเสียค่าสงเคราะห์ศพเป็นรายปี
เป็นสวััสดิการอีกประเภทำหนึ�งทีำ�จะเป็นเหมืัอนมัรดกให้กับทำายาทำ	และหากท่ำานมีัภาระหนี�ก็ยังนำาเงินสวััสดิการส่วันนี�
ไปชำาระหนี�ได้	เพื�อลดภาระใหกั้บผู้คำ�าประกนัอีกทำางหนึ�ง	เป็นเรื�องดีๆ	ทีำ�นำามัาบอกต์อ่ครับ	เชิญสมััครเข้ามัาเป็นสมัาชิก
กันมัากๆ	เพื�อควัามัมัั�นคงของท่ำานและครอบครัวัครับ		 แล้วัพบกันใหม่ัฉบับหน้าครับ

ดำาเนินงานดีขึ�น	ได้เห็นขั�นต์อนการแก้ไขปัญหา	ได้เห็นการบริการต่์างๆ
สำาหรับสมัาชิกทีำ�ดีขึ�น	 ผลประกอบการดีขึ�น	 ทัำ�งหมัดทัำ�งปวังเพื�อให้
ท่ำานสมัาชิก	มีัสวััสดิการทีำ�ดี	ทำำาให้เห็นการขับเคลื�อนในกิจกรรมัต่์างๆ
ทีำ� พัฒนามีัควัามัเจริญรุดหน้า	 การดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ	
ภาพอนาคต์การบริหารงานจะถูึกวััดได้โดยเสียงสะท้ำอนของมัวัลสมัาชิก
การแก้ไขพัฒนาต์ามัเสียงสะท้ำอน	เป็นเป้าหมัาย	โดยกำาหนดเป็นขั�นต์อน
และกระบวันการการดำาเนินการทีำ�ถูึกต้์อง	 รัดกุมั	 มีัประสิทำธิิภาพ	
นำาไปสู่การสร้างค่านิยมัขององค์กร	 ต์รงต์ามัวััต์ถุึประสงค์ทีำ�ตั์�งไว้ั	
ทำำาให้ได้	 ผลผลิต์	 ผลลัพธ์ิ	 เป้าประสงค์ทีำ�ต้์องการบนวััต์ถึุประสงค์	

สำาหรับฉบับนี�มีัเรื�องทีำ�จะสื�อสารกับท่ำานเพียงเท่ำานี�	 ถ้ึาท่ำานสมัาชิก	
มีัอะไรทีำ�จะสอบถึามัเพิ�มัเติ์มั	 คณะกรรมัการดำาเนินงานสหกรณ์
ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	นำาโดยท่ำานประธิานกรรมัการ	กรรมัการ
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีำ�ทีำ�เกี�ยวัข้องทุำกท่ำาน	 เสนอและสอบถึามั
มัาได้ครับ	เราจะนำาไปปรับปรุงคุณภาพ	ในการบริการให้ดียิ�งขึ�นไป	
ไว้ัพบกันในฉบับหน้าครับ	
แหล่งทีำ�มัา	 :	 https://e-par.kpru.ac.th/e-par/a2/A0012-1640100123093-
202110051633401306.pdf	 :	 https://www.mangoconsultant.com/th/
news-knowledge                                          จีำระพงษ์ ส์ทธ์ิ์ท์ม

             กรรมการ
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มานัื่ส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

16 ความเข้้าใจผิิด
เรื่่�องการื่ใช้้ช้ีวิตข้องคนยุุคนี�….คุณหมอข้อไข้ข้้อข้้องใจ

	 ใครจะไปรู้วัา่ควัามัเชื�อด้านสุขภาพทีำ�เราทำำาต์ามัๆ	กนั
มัาเป็นเวัลานาน	โดยเฉพาะเรื�องของการกินนั�น	ทัำ�งหมัดนี�อาจ
เป็นสิ�งทีำ�เราเชื�อผิดๆ	กันมัาต์ลอด!!	วัันนี�...เรามีัข้อเท็ำจจริงส่ง
ต์รงจาก	 แพทำย์หัวัหน้าศูนย์ส่งเสริมัสุขภาพ	 รพ.พญาไทำ	 2		
นพ.กระเษียร	 มัหาพล	 แพทำย์หัวัหน้าศูนย์ส่งเสริมัสุขภาพ	
โรงพยาบาลพญาไทำ	 2	 คุณหมัอขอไขข้อข้องใจให้เราเคลียร์
ไปเลยว่ัาอะไรจริง	อะไรไม่ัจริงกันแน่!
 1.	นำ�าผลไม้ัคั�นเองไม่ัใส่นำ�าต์าล	หรือนำ�าผลไม้ั	100	%	
ทีำ�จริงแล้วัคุณรู้ไหมัว่ัาผลไม้ัมีันำ�าต์าลธิรรมัชาติ์จำานวันมัาก	
ถ้ึาดื�มัแล้วัไม่ัออกกำาลังเผาผลาญก็จะทำำาให้อ้วันมัากกวั่า
ดื�มันมัจืดขาดมัันเนยเสียอีก
 2.	นมัเปรี�ยวัและโยเกิร์ต์	ส่วันใหญ่ทัำ�งหวัานและมีัไข
มัันสูง	 แต่์โปรตี์นกลับไม่ัมัากพอ	 บางแบรนด์เป็นชนิดไขมััน
ต์ำ�า	 แต่์มีันำ�าต์าลสูงหรือผสมันำ�าผลไม้ั	 ดังนั�นควัรรับประทำาน
แต่์โยเกิร์ต์รสธิรรมัชาติ์แท้ำชนิดไขมัันต์ำ�า	(แต่์ไม่ัอร่อย)
 3.	 ชาเขียวั	 ถ้ึาเป็นชนิดหวัานต้์องทำำาให้อ้วันอยู่แล้วั	
ส่วันรสธิรรมัชาต์ิไม่ัทำำาให้อ้วันแต่์จากการวัิจัยทำางการแพทำย์
พบว่ัาไม่ัสามัารถึลดควัามัอ้วันได้	 จึงไม่ัมีัเหตุ์ผลทีำ�จะดื�มัเพื�อ
ลดควัามัอ้วัน
 4.	 เครื�องดื�มัหรือวุ้ันทีำ�ทำำาจากบุก	 แต่์กลับใส่นำ�าต์าล
หรือนำ�าผลไม้ั	 ครีมัผงและข้าวัโอ๊ต์สำาเร็จรูปชนิดไม่ัมีั
โคเลสเต์อรอล	แต่์กลับมีัไขมัันอิ�มัตั์วัสูง	ยิ�งชนิดทำรีอินวัันพรอ้มั
ดื�มัจะมีันำ�าต์าลและไขมัันอิ�มัตั์วัจำานวันมัาก	ควัรชงกาแฟ	โกโก้
โดยใช้นมัจืดไขมัันต์ำ�าและนำ�าต์าลเทีำยมัแทำน
 5.	 ส้มัต์ำาเปล่าๆ	 ทุำกมืั�อจะได้รับแต่์นำ�าต์าลแต่์ขาด
โปรตี์น	 ควัรรับประทำานเพียงเล็กน้อยแล้วัเพิ�มัไก่ย่างไม่ัติ์ด
หนังหรือหมูัปิ�งไม่ัติ์ดมัันและผักให้พออิ�มั	 โดยไม่ัรับประทำาน
ข้าวัเหนียวั
 6.	รับประทำานผลไมัจื้ดหรือเปรี�ยวัแทำนอาหาร	1	มืั�อ
เช่น	ฝรั�ง	แอปเปิล	แก้วัมัังกร	สับปะรด	เป็นวิัธีิการทีำ�ผิดอย่าง
ร้ายแรง	เพราะเปลี�ยนจากข้าวั	(แป้ง)	เป็นผลไม้ั	(ก็แป้งเหมืัอน
เดิมัแต่์มีันำ�าต์าลมัากกว่ัา)	ซึ่ำ�ายังไม่ัรับประทำานกับข้าวัซึึ่�งเป็น
โปรตี์นและผัก	 ร่างกายจะเปลี�ยนแป้งและนำ�าต์าลธิรรมัชาติ์
ในผลไม้ัเหล่านี�เป็นไขมัันสะสมัอยู่ดี	บางคนจึงไม่ัลด	ส่วันคน
ทีำ�นำ�าหนกัลดเกดิจากการขาดสารอาหาร	ทำำาให้กระดูก	กล้ามัเนื�อ
และเลือดลดลง	นำ�าหนักโดยรวัมัจึงลดลง	คนเหล่านี�จะค่อยๆ

สงิบั  สนสิน
กรรมัการ

ป่วัยหมัดแรงและหอ่เหี�ยวัจนต้์องเลิกในทีำ�สุด	และกลบัปล่อย
ให้อ้วันเหมืัอนเดิมัแทำบทุำกราย
 7.	 การงดมืั�อเช้า	 หากใครทีำ�กำาลังทำำาอยู่ก็ควัรเลิกซึ่ะ	
เพราะมืั�อเช้าเป็นมืั�อทีำ�สำาคัญมัาก	 นอกจากจะเป็นแหล่ง
พลังงานให้คุณสู้งานได้อย่างไม่ัมีัถึอยแล้วั	ยังช่วัยให้ไม่ัหิวัมัาก
ด้วัยก่อนทีำ�จะถึึงมืั�อต่์อไป
 8.	งดกินทุำกอย่างก่อนออกกำาลังกาย...ไม่ัควัร	เพราะ
ร่างกายต้์องการพลังงานเพื�อนำามัาใช้ในการเคลื�อนไหวัส่วัน
ต่์างๆ	อยูแ่ล้วั	ฉะนั�นก่อนออกกำาลังกาย	ควัรกินพวักอาหาร
ทีำ�มีัส่วันประกอบของคารโ์บไฮเดรต์เชิงซ้ึ่อน	(เพราะมัไีฟเบอร์
มัากและไขมัันต์ำ�าด้วัย)	 อย่างโยเกิร์ต์	 นมัถัึ�วัเหลือง	 หรือ
ขนมัปัง
 9.	หลังออกกำาลังกาย	ควัรเว้ันช่วังนานๆ	แล้วัจึงค่อย
กิน...จริง	ๆ	แล้วั	ไม่ัต้์องเว้ันไว้ันานขนาดนั�นก็ได้	กินหลังจาก
ออกกำาลังกายไปแล้วั	1	ชั�วัโมังก็โอเคแล้วั	และควัรเลือกกิน
อาหารทีำ�มีัโปรตี์นและคาร์โบไฮเดรเชิงซ้ึ่อน	เพราะจะไดไ้ปช่วัย
เร่งอัต์ราการเผาผลาญ	และช่วัยฟ้�นฟูกล้ามัเนื�อให้ดีขึ�น
 10.	ขนมัทีำ�มีัส่วันประกอบของโปรตี์นหรือโปรตี์นเชค
แทำนข้าวั	อาหารขบเคี�ยวัเหล่านี�ใช่ว่ัาจะไม่ัมีัแคลอรีหรือไขมััน
เลยนะคะ	 อีกทัำ�งโปรตี์นเชคนั�นก็ไม่ัมีัไฟเบอร์	 สรุปแล้วัไม่ัมีั
อะไรดีไปกว่ัาการได้กินอาหารจริง	ๆ
 11.	เชื�อมัั�นในฉลาก	อย่าเชื�อในทุำกๆ	สิ�งทีำ�คุณได้อ่าน
โดยเฉพาะฉลากทีำ�ติ์ดอยู่ข้างๆ	 ขวัดเครื�องดื�มั	 เพราะยังมีัอีก
หลายๆ	โรงงานทีำ�ขาดการควับคุมัทีำ�เคร่งครัดอยู	่ทำางทีำ�ดี	ก่อนซืึ่�อ
ควัรดูองค์ประกอบหลายๆ	 อย่างรวัมักัน	 แล้วัจึงค่อยตั์ดสินใจ
 12.	กินน้อยๆ	คนส่วันมัากมัักจะกลัวัไม่ักล้ากินเยอะ
จนบางครั�งพลังงานทีำ�รับเข้าไปไม่ัเพียงพอกับทีำ�ร่างกายต้์องการ	
สำาหรับทำำากิจกรรมันั�นๆ	 อย่าลืมัว่ัากินได้	 แต่์ก็อย่าให้มัาก
จนเกินไปนัก	เพราะร่างกายจะเผาผลาญไม่ัทัำน	เกิดเป็นไขมััน
สะสมั	แล้วัต้์องมัานั�งกลุ้มัไดเอ็ทำกันใหม่ั
 13.	ออกกำาลังกายเท่ำานั�นคือหนทำางการลดอ้วัน	ถึึง
แม้ัว่ัาคุณจะออกกำาลังกายบ่อยแค่ไหนก็ต์ามั	แต่์หากขาดการ
วัางแผนการกินทีำ�ดีต่์อสุขภาพแล้วั	การออกกำาลังกายทีำ�ทำำาไป
ก็ถืึอว่ัาสูญเปล่าได้
	 14.	 ไม่ัควัรกินนำ�ามัากๆ	 ขณะออกกำาลังกายผิด	
การเสียนำ�ามัากๆ	 ไม่ัดีต่์อร่างกายเลยโดยเฉพาะเวัลาทีำ�กำาลัง
อยูใ่นทีำ�ร้อนๆ	ฉะนั�น	ระหวัา่งและหลงัออกกำาลังกายก็อยา่ลืมั
ดื�มันำ�าเข้าไป	ให้เพียงพอต่์อควัามัต้์องการของร่างกายด้วัย
	 15.	 ไดเอ็ทำแบบอดๆ	 แน่นอนว่ัาการลดนำ�าหนักแบบนี�
จะเห็นผลเร็วัและง่ายต่์อการปฏิิบัติ์ด้วัย	แต่์มัันก็ไม่ัใช่หนทำาง
ทีำ�ถูึกต้์องนัก	 คุณควัรหันกลับมัาใช้วิัธีิแบบเดิมัๆ	 คือควับคุมั
อาหารและออกกำาลังกายควับคู่ไปด้วัยจะดีกว่ัา
 16.	 กินโปรตี์นเยอะๆ	 แป้งน้อยๆ	 หลายๆ	 คน	
อาจจะกำาลังฮิต์กับการไดเอ็ทำประเภทำนี�มัาก	 คือ	 ไม่ักิน
พวักข้าวัหรือขนมัปังเลย	อย่าลืมัสิคะว่ัา	คาร์โบไฮเดรต์เชิงซ้ึ่อน
ก็มีัควัามัสำาคัญต่์อการเจริญเติ์บโต์ของกล้ามัเนื�อนะ
	 ทีำ�มัา	 https://www.phyathai.com/article_detail/
1739/th/



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป
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ถาม1

ถาม2
  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ในช่วังนี�โควิัด	19	ยังคงไม่ัลดลงเลย	แต่์ทำางสหกรณ์ฯ	ของเรา
มีัควัามัจำาเป็นอย่างยิ�งทีำ�จะต้์องประกาศยกเลิกสวััสดิการ
ทีำ�สมัาชิกติ์ดโควิัด	19	แล้วัจะได้รับ	2,000	บาทำ	 เหตุ์เพราะว่ัา
ทำางสหกรณ์ฯ	ได้ขออนุมััติ์งบประมัาณนี�	จากทีำ�ประชุมัใหญ่สามััญไว้ั 
500,000	 บาทำ	 แต่์ในปัจจุบันนี�ทำางสหกรณ์ได้จ่ายสวััสดิการ
ดังกล่าวันี�ให้กับสมัาชิกทีำ�ติ์ดโควิัด	19	ไปทัำ�งสิ�นเกือบ	800,000	บาทำ
จึงมีัควัามัจำาเป็นต้์องยกเลิกสวััสดิการนี�โดยผู้ทีำ�ติ์ดโควิัด	 19	
ภายในวัันทีำ�	7	เมัษายน	2565	สามัารถึยื�นเรื�องรับสวััสดิการนี�ได้
แต่์ผู้ทีำ�ติ์ดโควิัด	19	หลังจากวัันทีำ�	7	เมัษายน	2565	เป็นต้์นไป	
ไม่ัสามัารถึเบิกสวััสดิการนี�ได้แต่์ผู้ทีำ�ติ์ดโควิัด	 19	 ภายในวัันทีำ�	
7	เมัษายน	2565	ดังกล่าวั	สามัารถึยื�นเรื�องขอเบิกสวััสดิการหลัง
จากวัันทีำ�	7	เมัษายน	2565	ไปได้อีก	60	วััน	ก็ขอแจ้งให้สมัาชิก
ทุำกท่ำานได้รับทำราบ	 ส่วันในเรื�องทีำ�สมัาชิกสอบถึามัมัามัากคือ	
จะเลือกตั์�งประธิานและคณะกรรมัการสหกรณ์ออมัทำรัพย์
ครูนนทำบุรี	จำากัด	ชุด	63/2565	เมืั�อไรนั�น	ทำางสหกรณ์ได้กำาหนด
วัันเลือกตั์�งไว้ัในวัันอาทำิต์ย์ทีำ�	 5	 มิัถุึนายน	 2565	 สถึานทีำ�ยังคง
เหมืัอนเดิมักับปีทีำ�ผ่านมัา	กว่ัาวัารสารเล่มันี�จะออกทำางสหกรณ์
คงประกาศให้สมัาชิกได้รับทำราบรายละเอียดกันแล้วันะครับ	
ในส่วันข้อสงสัยทีำ�สมัาชิกสอบถึามัมัาในเดือนนี�มีัดังนี�ครับ

	 	 ผมัเป็นสมัาชิกสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	
มัากกว่ัา	 20	 ปี	 มีัหุ้นอยู่ในสหกรณ์จำานวัน	300,000	บาทำเศษ	
และไม่ัได้เป็นหนี�กับสหกรณ์	 ในช่วังเศรษฐกิจไม่ัค่อยดีนี�	 อยาก
ทำราบว่ัาผมัสามัารถึงดการส่งค่าหุ้นรายเดือนจะได้หรือไม่ั	 และ
จะต้์องดำาเนินการอย่างไร

	 	 สมัาชิกสามัารถึงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ครับ	 เพราะ	
ระเบียบการส่งเ งินค่าหุ้นรายเดือนของสหกรณ์มัีอยู่ วั่า	
เมืั�อสมัาชิกท่ำานใดได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ัน้อยกว่ัา	200	งวัด
หรือเป็นจำานวันเงิน	ไม่ัน้อยกว่ัา	200,000	บาทำ	และไม่ัมีัหนี�สิน
กับสหกรณ์	 จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน	 หรือลดจำานวันการ         บุุญส่ง เงางาม

   กรรมการ

ต่อบ

ต่อบ

ถืึอหุ้นรายเดือนลงก็ได้	 แต่์ต้์องไม่ัต์ำ�ากว่ัาอัต์ราการชำาระขั�นต์ำ�า
ต์ามัระเบียบ	 การดำาเนินการให้สมัาชิกแสดงควัามัจำานงเป็น
หนังสือต่์อคณะกรรมัการ	 โดยสมัาชิกมัาเขียนแบบคำาร้องแล้วั
ยื�นต่์อเจ้าหน้าทีำ�	เพื�อให้คณะกรรมัการประชุมัอนุมััติ์ต่์อไป

	 	 ผมัเป็นข้าราชการครูและเป็นสมัาชิกสหกรณ์ออมัทำรัพย์
ครูนนทำบุรี	 จำากัด	 ทำราบว่ัาผู้แทำนสมัาชิกจะมีัการเลือกกันใหม่ั
เพราะหมัดวัาระ	และทำางโรงเรียนเต์รียมัการเลือกผู้แทำนสมัาชิก
คนใหม่ั	 ผมัอยากทำราบว่ัาสิทำธิิและหน้าทีำ�ของผู้แทำนสมัาชิก
มีัรายละเอียดอย่างไรบ้าง	

	 	 ต์ามัระเบียบสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	ว่ัาด้วัย
การเลือกตั์�งผู้แทำนสมัาชิก	พ.ศ.2558	กำาหนดให้จำานวันสมัาชิก	
20	คน	มีัผู้แทำนสมัาชิกได้	1	คน	ถ้ึามีัเศษเกินกึ�งหนึ�งให้มีัผู้แทำน
สมัาชิกได้อีก	1	คน
	 	 สิทำธิิและหน้าทีำ�ของผู้แทำนสมัาชิกมีัดังนี�	
	 	 1.	 ผู้ทีำ�ได้รับเลือกตั์�งเป็นผู้แทำนสมัาชิกมีัหน้าทีำ�เข้าร่วัมั
ประชุมัใหญ่สามััญประจำาปีหรือประชุมัใหญ่วิัสามััญ
	 	 2.	 ผู้แทำนสมัาชิกแจ้งข่าวัสารต่์างๆ	ของสหกรณ์ให้สมัาชิกทำราบ
		 	 3.	 ผู้แทำนสมัาชิกต้์องปฏิิบัติ์ต์ามัระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์โดยเคร่งครัด	
	 	 4.	 ผู้แทำนสมัาชิกมีัสิทำธิิ�ในการสมััครรับเลือกตั์�งเป็น
ประธิานหรืกรรมัการสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัดได้
	 	 5.	 ผู้แทำนสมัาชกิจะมัอบอำานาจใหผู้้อื�นมัาประชมุัแทำนต์น
ไม่ัได้
	 	 6.	 ผู้แทำนสมัาชิกอยูใ่นต์ำาแหน่งคราวัละ	2	 ปี	 และอยู่ใน
ต์ำาแหน่งได้ไม่ัเกิน	2	วัาระติ์ดต่์อกัน
	 	 การพ้นจากต์ำาแหน่ง	ผู้แทำนสมัาชิกในกรณีดังต่์อไปนี�
	 	 1.	ครบวัาระหรือมีัการเลือกตั์�งผู้แทำนสมัาชิกใหม่ั
	 	 2.	 ลาออก	โดยการยื�นใบลาออกต่์อคณะกรรมัการดำาเนินการ					
  3.	ออกจากกลุ่มัทีำ�ต์นสังกัด
	 	 4.	ขาดจากสมัาชิกภาพ
	 	 5.	 ทีำ�ประชุมักลุ่มัต้์นสังกัดมีัมัติ์ถึอดถึอน
	 	 6.	 ผิดนัดส่งเงินงวัดชำาระหนี�ต่์อสหกรณ์ฯ	2	งวัด	ติ์ดต่์อกัน  
	 	 7.	สหกรณ์เป็นโจทำย์ฟ้องดำาเนินคดีทัำ�งทำางแพ่งหรือทำาง
อาญาเว้ันแต่์	คดีนั�นไม่ัได้เกิดจากการกระทำำาของต์น
	 	 พบกันใหม่ัโอกาสหน้าครับ	สวััสดีครับ.
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  084 - 086-1739โทร  084 - 086-1739

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

ล�าดืับ ช่อ-น้ามสักุล อายุ สัาเหตุ่การเสั้ยช้วิต่
จ่ายเงิิน้

สังิเคราะห์

วัน้ท้่

รับแจ้งิ

เงิิน้สัวัสัดืิการกองิทุน้

สังิเคราะห์สัมาชิกเสั้ย

ช้วิต่ 

พ.ศ. 2556

เงิิน้สัวัสัดืิการ

สังิเคราะห์สัมาชิก

ถึงิแก่กรรม 

(กองิทุน้ 

10 ล้าน้)

สัสั.อค. สัสั.ชสัอ.

1 นายประภัักู้ดิ�  ดรุณวิรรณ 71 ปี ปอุ่ดติิดเชื้้�อุ่ 243,312 28 ธ.ค. 65 110,000 10,000 576,000 -

2 นางินภัาพิร โนรีวิรรณ 62 ปี นำ�าท่�วิมัในเชื้้�อุ่หุุ้�มัปอุ่ด 243,284 29 ธ.ค. 65 150,000 20,000 - -

3 นางิวิันเพิ็ญ ติรีเนติร 73 ปี ปอุ่ดติิดเชื้้�อุ่ 243,255 4 มั.ค. 65 130,000 20,000 576,000 -

4 นางิอุ่ำานวิย โพิธิ�เท่ี�ยงิ 84 ปี ติิดเชื้้�อุ่ในกู้ระแสเลื้อุ่ด 243,227 5 มั.ค. 65 150,000 30,000 576,000 -

5 นางิอุ่าภัรณ์  นพิสงิค์ 84 ปี โรคหุ้ัวิใจ 243,199 7 มั.ค. 65 150,000 30,000 576,000 576,000

6 นางิกู้นกู้วิรรณ โสมััคพิัฒน์ 71 ปี มัะเร็งิลืำาไส�ระยะสุดท่�าย 243,171 11 มั.ค. 65 - - - -

7. นางินันท่นา พิลืพิาหุ้ะ 85 ปี หุ้ัวิใจเติ�นผิิดจังิหุ้วิะ 243,143 12 มั.ค. 65 150,000 30,000 576,000 -

8. นายไติรรงิค์ ลืิ�มัเจริญ 59 ปี โควิิด – 19 243,114 20 มั.ค. 65 100,000 10,000 - -

 สวัสดีค่ะสมาชิ์กสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

ร�ยชืุ�อสม�ชิุกู้ท่ี่�ได�รับัเงิินในเดือนม่น�คม 2565 จำำ�นวน 8 ร�ย 

	 เดือนมีันาคมั	 2565	 มีัยอดเรียกเก็บต์ามัจริง	 8	 ศพ	
เป็นเงิน	 240	 บาทำ	 และค่าบำารุงรายปี	 50	 บาทำ	 รวัมัเป็นเงิน	
290	 บาทำ	 และแจ้งล่วังหน้าให้ทำราบในเดือนเมัษายน	 2565		
11	 ศพ	 รวัมัเป็นเงิน	 330	บาทำ	 และรายชื�อผู้เสียชีวิัต์ได้รับเงิน
ครบทุำกรายการให้ทำราบ	ต์ามัรายชื�อข้างล่าง

ร�ยชุื�อผ้�เส่ยชุ่วิตั้ที่่�ยังิไม่ได�รับัเงิิน

ที่�ย�ที่สม�ชิุกู้จำะได�รับัเงิินตั้�มร�ยกู้�รดังิน่�
1.ค่�พิื่ธ่กู้รรม 5,000 บั�ที่, 2.ค่�พื่วงิหร่ด 500 บั�ที่, 3.เงิินค่�สงิเคร�ะห์ศพื่งิวดแรกู้ 50,000 บั�ที่ (ไม่เกิู้น 3 สัปด�ห์) เงิินสงิเคร�ะห์ท่ี่�เหลืือรับัภ�ยใน 90 วัน หลัืงิจำ�กู้วันท่ี่�รับัแจำ�งิเส่ยชุ่วิตั้

ลำา ดั บ ชื�อ	-	นามัสกุล วัันทีำ�เสียชีวิัต์ วัันทีำ�รับแจ้ง

1. น.ส.สร้อยสวัาทำ		จารุจินดา 16	มั.ค.	65 26	มั.ค.	65

2. นายประกิต์	วิัทำยสัมัพันธ์ิ 21	มั.ค.	65 1	ก.พ.	65

3. นางบังอร		เชาว์ัควัณิช 31	มั.ค.	65 1	ก.พ.	65

4. นายทำวีั		วังศ์ศิริประเสริฐ 7	เมั.ย.	64 2	ก.พ.	65

5. นางระเบียบ		วังศ์ศิริประเสริฐ 16	พ.ย.	64 2	ก.พ.	65

6. นางอมัรรัต์น์		ถึลำา 30	มั.ค.	65 3	ก.พ.	65

7. น.ส.	บุญเติ์มั		มีัสารภี 9	ต์.ค.	64 4	ก.พ.	65

8. นางสำาเนียง	เสถีึยรกาล 2	ก.พ.	65 9	ก.พ.	65

9. นายณรงค์ศักดิ�		พุ่มัจำาปา 2	ก.พ.	65 10	ก.พ.	65

ลำา ดั บ ชื�อ	-	นามัสกุล วัันทีำ�เสียชีวิัต์ วัันทีำ�รับแจ้ง

10. นางนงลักษณ์	นพวังศ์	ณ	อยุธิยา 30	มั.ค.	65 15	ก.พ.	65

11. นางจีรวัรรณ		กลั�นทำอง 2	ก.พ.	65 24	ก.พ.	65

12. นายสนทำยา		เผือกเวัช 6	มีั.ค.	65 8	มีั.ค.	65

13. นายวััลลภ		ยิ�มังามั 15	ก.พ.	65 9	มีั.ค.	65

14. นางประเทืำองสุข		แสงสุธิิศรี 13	มีั.ค.	65 15	มีั.ค.	65

15. นางรุ่งฤดี		เปสะพันธ์ุิ 11	มีั.ค.	65 17	มีั.ค.	65

16. นายสมัพาน		ธิรรมัวััต์ร 15	มีั.ค.	65 17	มีั.ค.	65

17. นายกล่อมั		ปานปลอด 8	มิั.ย.	64 22	มีั.ค.	65

18. นางภาสิกา		พรรณพัฒน์ 28	ธิ.ค.	64 24	มีั.ค.	65

ลำา ดั บ ชื�อ	-	นามัสกุล วัันทีำ�เสียชีวิัต์ วัันทีำ�รับแจ้ง

19. นายกัมัพล		ยังคล้าย 19	มีั.ค.	65 25	มีั.ค.	65

20. นางรสสุคนธ์ิ		ดวังนภา 22	มีั.ค.	65 29	มีั.ค.	65

21. นายสุวััฒน์		ยอดแสง 26	มีั.ค.	65 29	มีั.ค.	65

22. น.ส.พรรณประภา		ปทุำมัวััน 18	มีั.ค.	65 2	เมั.ย.	65

23. นายสนอง		เอี�ยมันามั 4	เมั.ย.	65 5	เมั.ย.	65

24. นายเดช		นิภาศิริกุล 6	เมั.ย.	65 7	เมั.ย.	65

25. นายสมัพงษ์		ธิรรมัพิชัย 10	เมั.ย.	65 12	เมั.ย.	65

26. นางวััลลีย์		โพธิิสิทำธิิ� 8	เมั.ย.	65 16	เมั.ย.	65

พูล่มาศ  ทับุเกร็ด
กรรมการ

	 เมืั�อท่ำานโอนมัาเรียบร้อยแล้วัให้ท่ำาน	 โทำรแจ้งและส่งหลักฐาน
การชำาระเงินให้สมัาคมัทำราบทุำกครั�ง	 โดยการแฟกู้ซ์์เอกู้ส�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่่�ยร้ปส่งิไลืน์ม�ที่�งิ ID line : 02-9698841 
กู้รุณ์�เก็ู้บัหลัืกู้ฐ�นกู้�รโอนเงิินของท่ำานจนกว่ัาท่ำานจะได้รับใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงจากทำางสมัาคมัฯ
 สม�ชิุกู้ร�ยใดเส่ยชุ่วิตั้ลืงิ	 หากมีัภาระผูกพันทำางการเงิน
กับสหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	 จำากัด	 ทำางสมัาคมัฌาปนกิจฯ	 จะต้์อง
นำาเงินบางส่วันไปชำาระต์ามัจำานวันทีำ�สมัาชิกได้ทำำาธุิรกรรมัด้านการเงินไว้ักับ
สหกรณ์ฯ	ส่วันทีำ�เหลือทำายาทำนำาเอกสารมัาแสดงจึงรับเงินส่วันทีำ�เหลือไปได้
 

การเปลี่่�ยนแปลี่งผู้้�รับผู้ลี่ประโยชน์
	 กรณีีเปลีี่�ยนแปลี่งผู้้�รับผู้ลี่ประโยชน์	 สมาชิกต้�องนำาหลี่ักฐาน
ของผู้้�รับผู้ลี่ประโยชน์คนใหม่มาต้ิดต้่อขอเปลี่ี�ยนแปลี่งได�ที่ี�สมาคม	ดังนี�
	 1.สำาเนาบัต้รประชาชน	 	 2.สำาเนาที่ะเบียนบ�าน	 	 3.สำาเนาใบเปลี่ี�ยน
ช่�อ-สกุลี่	(กรณีีมีการเปลี่ี�ยนแปลี่ง)
	 ***(กรุณีาลี่งนามรับรองทีุ่กสำาเนา)***

****กู้รณ่์ สม�ชิุกู้เส่ยชุ่วิตั้ เพืื่�อรักู้ษ�สิที่ธิประโยชุน์ขึ้องิที่�ย�ที่ 
กู้รุณ์�ม�ติั้ดต่ั้อเส่ยชุ่วิตั้ ภ�ยใน 90 วัน นับัจำ�กู้วันท่ี่�เส่ยชุ่วิตั้ ****

อ่าน้ต่่อหน้้า 4
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

พิิมพิ์ที่่� บริิษััที่ พิิมาน พิริิ�นติ้ิ�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  
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 สวัสดีครับุ เพ่�อนื่สมาช์ิก สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครู
นื่นื่ทบุุรี จำำากัดทุกท่านื่ ฉบัุบุนีื่� ขอเสนื่อสาระความรู้ เร่�อง 
โครงการพัฒนื่าระบุบุ ICT  ปัระจำำาปีั 2565 ครับุ  

“โครงการพััฒนาระบบ ICT ของ สอ.นบ.
ประจำำาปี 2565”

	 ในปีการดำาเนินงาน	 2564	 เราได้มีัการปรับปรุง
กระบวันการดำาเนินงานด้าน	 ICT	 ของ	 สอ.นบ.	 ไปได้เยอะแล้วั	
เช่น	การปรับปรุงระบบ	Mobile	Application	สอ.นบ.	 เสร็จสิ�น
และใช้งานได้เมืั�อเดือน	มักราคมั	2565	และกำาลังจะมีัการพัฒนา
ระบบเพิ�มัเติ์มัอีกในเร็วัๆ	 นี�	 ผลต์อบรับของการใช้	 Mobile	
Application	 สอ.นบ.	 พบว่ัามีัควัามัพึงพอใจในการใช้งานดีครับ
โดยคณะกรรมัการดำาเนินงานฯ	ทำำางานบนพื�นฐานทีำ�ว่ัา	 “สหกรณ์
ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	เพื�อเพื�อนครูนนทำบุรี”	
	 จากการทีำ�สมัาชิกเข้าร่วัมัประชุมัใหญ่สามััญ	ประจำาปี	2564	
ในวัันทีำ�	20	กุมัภาพันธ์ิ	2565	ทีำ�รับรองผลการดำาเนินงานประจำาปี	
2564	และแผนปฎิบัติ์การประจำาปี	2565	ทำำาให้มีัโครงการพัฒนา
ระบบ	ICT	อีก	1	โครงการ	คือ	การพัฒนาปรับปรุงระบบคอมัพิวัเต์อร์
ทีำ�ดูแลเครือข่ายของการใช้งาน	 ICT	 (Computer	 Server)	 ของ
สหกรณ์ออมัทำรัพย์ครูนนทำบุรี	จำากัด	โดยจะขออธิิบายควัามัหมัาย
หลักการทำำางาน	 และประโยชน์ในการใช้งานของ	 Computer	
Server	พอสังเขปได้ดงนี�	
 คว�มหม�ยขึ้องิ Server หมัายถึึง	 เครื�องคอมัพิวัเต์อร์
หรือระบบปฏิิบัติ์การหรือโปรแกรมัคอมัพิวัเต์อร์	 ทีำ�ทำำาหน้าทีำ�ให้
บริการ	อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่ง	ให้แก่เครื�องคอมัพิวัเต์อร์
หรือโปรแกรมัคอมัพิวัเต์อร์ทีำ�เป็นลูกข่าย	 ในระบบเครือข่าย	
Server	ทำำาหน้าทีำ�อะไร	Server	ทำำาหน้าทีำ�เป็นเหมืัอนผู้ให้บริการต่์างๆ	
ในโครงข่ายอินเต์อร์เน็ต์	 หรือโครงข่ายทีำ�มีัลูกข่าย	 เมืั�อมีัผู้ใช้งาน
มัาขอใช้บริการ	Server	เครื�อง	Server	จะจัดสรรทำรัพยากรทีำ�มีัอยู่
ในเครื�องเพื�อให้บริการในทัำนทีำบริการของ	Server	นั�นมีัหลากหลาย
อย่างด้วัยกัน	แบ่งได้เป็น	4	หน้าทีำ�หลักดังต่์อไปนี�

	 1.Web	 server	 คือโปรแกรมัทีำ�มัีหน้าทีำ�ให้บริการด้านการ
จัดการเว็ับไซึ่ต์์	
	 2.	Mail	server	คือโปรแกรมัทีำ�มีัหน้าทีำ�ให้บริการด้าน	E-mail	
โปรแกรมัทีำ�ใช้ในด้าน	Mail	server	
	 3.	DNS	server	คือโปรแกรมัทีำ�มีัหน้าทีำ�ให้บริการด้านโดเมัน
เนมัทีำ�จะค่อยเปลี�ยนชื�อเว็ับไซึ่ต์์ทีำ�เราต้์องการให้เป็น	IP	Address	
	 4.	Database	 server	 คือระบบฐานข้อมูัล	หรือ	 โปรแกรมั
ทีำ�ทำำาหน้าทีำ�ให้บริการด้านการจัดการดูแลข้อมูัลต่์าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	
หรือ	เว็ับไซึ่ต์์	เป็นต้์น
 กู้�รที่ำ�งิ�นขึ้องิ Server จะทำำางานพร้อมักันหลาย	ๆ	อย่าง
ได้ในเวัลาเดียวักัน	เนื�องจากควัามัสามัารถึของเครื�อง	Server	ส่วันใหญ่
จะมีัควัามัสามัารถึทีำ�สูง	 โดยการทำำางานแต่์ละอย่างของ	 Server
จะทำำางานใน	ช่องทำางหลายช่องทำาง
 ประโยชุน์ขึ้องิ Server	จะเป็นเครื�องคอมัพิวัเต์อร์ทีำ�มีัควัามั
สามัารถึในการให้บริการทีำ�สูงมัาก	 โดยประโยชน์หลักๆ	 ของ	 Server	
นั�นเป็นเครื�องคอมัพิวัเต์อร์ทีำ�คอยให้บริการกับผู้ใช้งานอินทำราเน็ต์	และ
อินเต์อร์เน็ต์ทีำ�เข้ามัาขอใช้บริการ
	 นอกจากทีำ�เครื�อง	 Server	 ยังสามัารถึนำามัาใช้ในสำานักงาน
ได้อีกด้วัย	 โดยประโยชน์ในการใช้เครื�อง	 Server	 ในสำานักงาน	
คือ	 ช่วัยให้ประหยัดทำรัพยากรต่์างๆ	 ได้	 เพราะว่ัาคอมัพิวัเต์อร์ทุำกตั์วั
สามัารถึใช้งานทำรัพยากรนั�นๆ	ได้เช่น	เครื�องพิมัพ์	ฮาร์ดดิสก์	เป็นต้์น
	 เนื�องจาก	Server	ทีำ�ติ์ดตั์�งทีำ�สหกรณ์ออมัทำรัพยค์รูนนทำบุรี	จำากัด
มีัอายุการใช้งานนานมัาก	 คณะกรรมัการดำาเนินงานสหกรณ์จึงมีัมัติ์
เห็นว่ัาควัรเปลี�ยนเครื�องใหมั่เพื�อจะทำำาให้การบริการ	 และการดำาเนินงาน
คล่องตั์วัมัากยิ�งขึ�น	 จึงได้ริเริ�มัโครงการ	 โดยโครงการดังกล่าวั
จะดำาเนินการ	เริ�มัดำาเนินการในเดือนเมัษายน	2565	เป็นต้์นไป	
	 หลังจากเฟสนี�	 (ติ์ดตั์�ง	 Computer	 Server)	 เสร็จแล้วั	
ก็จะดำาเนินการการปรับปรุง	เรื�องระบบสัญญาณ	สายสัญญาณ	(LAN),
INTERNET,	WIFI	และจัดหาคอมัพิวัเต์อรใ์หม่ัทำดแทำนเครื�องเก่าทีำ�ใช้มัา
อย่างยาวันาน	 ถ้ึาแก้ไขจุดพวักนี�ให้หมัดไป	 จะทำำาให้การดำาเนินงาน
ของระบบ	ICT	ของ	สอ.นบ.	จะรุดหน้า	ทัำนสมััย	และดำาเนินการต่์างๆ
ทีำ�เกี�ยวักับระบบคอมัพิวัเต์อร์ไปได้อย่างรวัดเร็วั	 ลดการผิดพลาดใน	
ทำำาให้การดำาเนินงานทีำ�ดีขึ�น	
	 ทัำ�งนี�	 โดยการดำาเนินงานของคณะกรรมัการดำาเนินงาน	
ได้ดำาเนินการต์ามัมัาต์รฐานของกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	 ถูึกต้์อง	
โปร่งใส	และนำาเสนอในการประชุมัคณะกรรมัการดำาเนินงานประจำาเดือน
โดยมีัผู้ทีำ�เข้าร่วัมัประชุมัเป็น	คณะกรรมัการสหกรณ์ออมัทำรัพยค์รูนนทำบุรี
เจ้าหน้าทีำ�และผู้ทีำ�เกี�ยวัข้องเพื�อรับรอง	
	 ต์ลอดระยะเวัลาในการทำำางานทีำ�ถูึกแต่์งตั์�งในคณะกรรมัการ
และคณะอนุกรรมัการต่์างๆ	 ได้เห็นควัามัเปลี�ยนแปลงทีำ�มีัแนวัโน้มั
ทีำ�ดีขึ�น	 ทัำ�งการดำาเนินการพัฒนากระบวันการขั�นต์อนต่์างๆ	ทำำาให้การ
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