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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 ทุุนการศึึกษาเป็็นส่่วนหนึ�งของการให้ส่วัส่ดิิการส่มาชิิก
ตามวัตถุุป็ระส่งค์์	 ทุำาให้ส่มาชิิกมีขวัญกำาลัังใจช่ิวยเหลืัอเกื�อกูลั
ต่อกัน	ได้ิดิำาเนินการในวันทีุ�	3	กันยายน	2565	ทีุ�ผ่่านมา	เป็็นทุุน
ระดัิบก่อนป็ระถุมถึุงระดัิบอุดิมศึึกษา	จำานวนทัุ�งสิ่�น	288	ราย	
เป็็นเงินทัุ�งสิ่�น	792,000	บาทุ	(เจ็ดิแส่นเก้าหมื�นส่องพัันบาทุถุ้วน)	
ส่่วนเรื�องทุุนเรือนหุ้นของส่หกรณ์์ฯ	 นั�น	 เพิั�มจากเดิือนก่อน	
ปั็จจุบันมีทุุนเรือนหุ้น	 2,893,101,010	บาทุ	 เงินรับฝากก็เพิั�ม
มากขึ�น	 โดิยส่รุป็มีเงินรับฝากถุึง	 4,457,720,296	 บาทุ	 ซึึ่�งยัง
ไม่ได้ิรวมเงินฝากจากส่หกรณ์์ฯ	อื�นแลัะเงินรับฝากจากนิติบุค์ค์ลั
ทุำาให้ส่หกรณ์์ฯ	จำาเป็็นต้องบริหารเงินทีุ�เหลืัอจากการให้ส่มาชิิก
กู้ยืม	 เพืั�อให้เกิดิป็ระโยชิน์แลัะส่่งผ่ลัต่อการลังทุุนแลัะค์วาม
มั�นค์งของส่หกรณ์์ฯ	 ซึึ่�งทุ่านหาอ่านในค์อลััมน์	 รายงานจาก

ห้องป็ระชุิมซึึ่�งทุ่านทุวีสิ่ทุธิิ์�	ฉิิ่�งแก้ว	ได้ิอธิิ์บายไว้อยา่งค์รบถุ้วน
	 ส่มาชิิกบางทุ่านป็ระส่บปั็ญหาหนี�หลัายทุาง	 ทุำาให้
ป็ระส่บปั็ญหาในการดิำาเนินชีิวิต	ผ่มชิอบค์ำาพูัดิของทุ่านป็ระธิ์าน
ดิร.เอนก	ล่ัวงลืัอ	ทุ่านพูัดิอยู่เส่มอว่า	“ห�กสิม�ชิุกยิิ่�งม่ปัญห�
ที่�งก�รเงิน ถ้้�เร�พอจำะชุ่วยิ่ได้ เร�ต้้องร่บัชุ่วยิ่” จึงเกิดิ
โค์รงการช่ิวยเหลืัอส่มาชิิกทีุ�มีปั็ญหา	 นอกเหนือจากการ
ช่ิวยเหลัือป็กติ	 คื์อมีหนี�สิ่นหลัายทุาง	 ซึึ่�งไม่ส่ามารถุชิำาระหนี�
ได้ิอย่างป็กติ	 นั�นคื์อโค์รงการชิ่วยเหลืัอ	 1	 แลัะ	 2	 โดิย
เสี่ยดิอกเบี�ยร้อยลัะ	 4	 จะทุำาให้ส่มาชิิกมีกำาลัังในการชิำาระหนี�
แลัะทุำาให้มีคุ์ณ์ภาพัชีิวิตทีุ�ดีิขึ�น	แต่อยา่งไรก็ตาม	ทุางส่หกรณ์์ฯ
ยังได้ิกระตุ้นให้ส่มาชิิกได้ิมีวินัยในการบริหารเงินรายได้ิ
ของตนเองให้มีป็ระสิ่ทุธิิ์ภาพัมากยิ�งขึ�น
 “ใจำสิร้�งแรง” ย่ิ่อมสิำ�คัญกว่� “แรงสิร้�งใจำ” 
ผู้่สู่งอายุจำาเป็็นต้องหาวิธีิ์ส่ร้างค์วามสุ่ขให้ตนเอง	 หาอ่านไดิ้ใน
ค์อลััมน์มุมบำานาญ
	 ในฉิ่บับน่าอ่านทุุกค์อลััมน์	 อย่างน้อยเราก็ได้ิรู้ถึุง
ค์วามเค์ลืั�อนไหวของส่หกรณ์์ฯ	ซึึ่�งเป็็นของพัวกเราทุุกค์น
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 ส วัสดีค รับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
 วารส่ารฉิ่บับนี�จะขอเลั่าเรื�องการดิูแลัเรื�อง
ส่วัส่ดิิการของส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	 จำากัดิ	
เราทีุ�ให้กับส่มาชิิกทุุกทุ่านตามป็ระเภทุของส่วัส่ดิิการ
ต่างๆ	 ค์รับ	 ซึึ่�งนับตั�งแต่เดืิอนพัฤศึจิกายน	 2564	 จนถึุง
เดืิอนสิ่งหาค์ม	2565	นับเป็็นเวลัา	10	เดืิอน	ส่หกรณ์์ฯ	เรา
ได้ิจ่ายส่วัส่ดิิการต่างๆ	 ให้กับส่มาชิิกไป็เป็็นเงินจำานวน	
20,611,259.87	บาทุ	โดิยแยกเป็็นป็ระเภทุ

ส่วัส่ดิิการถึุงแก่กรรม	จำานวน	8,103,739.87	บาทุ
ส่วัส่ดิิการถึุงแก่กรรม	(ทุำาศึพั)	จำานวน	7,150,000.00	บาทุ
ส่วัส่ดิิการเกษียณ์อายุราชิการ	จำานวน	281,620.00	บาทุ
ส่วัส่ดิิการหุ้นวันเกิดิ	จำานวน	2,619,900.00	บาทุ
ส่วัส่ดิิการป็ระส่บอุบัติเหตุ	จำานวน	134,000.00	บาทุ

ส่วัส่ดิิการทุุนการศึึกษาบุตรส่มาชิิก
ส่หกรณ์์ฯ	จำานวน	792,000.00	บาทุ

ส่วัส่ดิิการชิว่ยเหลืัอผู้่ติดิเชืิ�อไวรสั่
โค์วิดิ-19	จำานวน	1,530,000.00	บาทุ 
	 ซึึ่�งยงัเหลืัอเวลัาอีก	2	เดืิอน	
จึงจะสิ่�นปี็บัญชีิทุางการเงินของ
ส่หกรณ์์ออมทุรัพัยค์์รูนนทุบุรี	จำากัดิ
เราค์งจะมีค่์าใช้ิจ่ายอีกส่่วนหนึ�ง
อย่างแน่นอน	 แต่จะอย่างไรก็ตาม
เรายังค์งมีรายได้ิพัอส่มค์วรแลัะ
พัร้อมทีุ�จะดูิแลัส่มาชิิกทัุ�งผู้่กู้	ผู้่ฝาก	
แลัะผู้่ทีุ�ถืุอหุ้นโดิยไม่กู้	 โดิยเฉิ่พัาะ
ผู้่ฝาก	 เรามีนโยบายส่่งเส่ริมการ
ออมเงินเนื�องในโอกาส่วันออม
แห่งชิาติ	 โดิยจะเป็ิดิบริการรับฝาก
เ งินป็ระเภทุออมทุรัพัย์ พิั เศึษ	
30	เดืิอน	โดิยให้ดิอกเบี�ยร้อยลัะ	3	
ต่อปี็	 (3%)	 แต่จะมีการรับฝาก
ในช่ิวงวันออมเทุ่านั�น	 รายลัะเอียดิ
จะป็ระกาศึให้ทุราบในเร็ววันนี�ค์รับ	
ส่มาชิิกทุ่านใดิมีเงินทีุ�คิ์ดิจะออมไว้
เพืั�อใช้ิดิอกเบี�ย	 ขอให้เตรียมเงินไว้
ได้ิเลัยค์รับ
	 ช่ิวงนี�ฝนตก	นำ�าทุ่วม	ขอให้
ส่มาชิิกทุุกทุ่านรักษาสุ่ขภาพัด้ิวย
นะค์รับ	ไว้พับกันใหม่ฉิ่บับหน้าค์รับ
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  สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 ฉิ่บับนี�จะคุ์ยเรื�องจากการป็ระชุิมค์ณ์ะกรรมการดิำาเนิน
การส่หกรณ์์ฯ	ชุิดิทีุ�	63	ป็ระจำาปี็	2565	ค์รั�งทีุ�	5	เมื�อวันอังค์ารทีุ�	
30	 สิ่งหาค์ม	 2565	 ระเบียบวาระทีุ�	 5	 เรื�องแจ้งเพืั�อทุราบ
5.3	เรื�องรายงานการดิำาเนินค์ดีิเกี�ยวกับกฎหมายแลัะค์ดีิค์วาม
ต่างๆ	 เป็็นเรื�องทีุ�ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนท์ุฟ้้องชุิมนุมร้าน
ส่หกรณ์์แห่งป็ระเทุศึไทุย	จำากัดิ	ในค์ดีิทีุ�ทุางส่หกรณ์์ฯ	ของพัวกเรา
นำาเงินไป็ฝากชิุมนุมฯ	 2	 บัญชีิ	 รวมเป็็นเงินต้นแลัะดิอกเบี�ย	
294,826,968.90	 บาทุ	 (ส่องร้อยเก้าสิ่บสี่�ล้ัานแป็ดิแส่น
ส่องหมื�นหกพัันเก้าร้อยหกส่ิบแป็ดิบาทุเก้าส่ิบส่ตางค์์)	
ในวันยื�นฟ้้อง	เมื�อวันทีุ�	10	กันยายน	2562	
	 ศึาลัชัิ�นต้นมีค์ำาพิัพัากษา	เมื�อวันทีุ�	16	กันยายน	2563	
ให้ชุิมนุมร้านฯ	 ชิำาระเงิน	 294,826,968.90	 บาทุ	 (ส่องร้อย
เก้าสิ่บสี่�ล้ัานแป็ดิแส่นส่องหมื�นหกพัันเก้าร้อยหกสิ่บแป็ดิบาทุ
เก้าส่ิบส่ตางค์์)	 พัร้อมดิอกเบี�ยในอัตราร้อยลัะ	 7.5	 ต่อปี็
ของต้นเงิน	288,364,301.68	บาทุ	(ส่องร้อยแป็ดิสิ่บแป็ดิล้ัาน
ส่ามแส่นหกหมื�นสี่�พัันส่ามร้อยหนึ�งบาทุหกสิ่บแป็ดิส่ตางค์์)	
นับถัุดิจากวันฟ้้อง

สิงบั สินสิิน  กรรมการ

การทุำาขนมขาย	ฯลัฯเป็็นต้น	เพืั�อค์ลัายเหงา	เกิดิค์วามเพัลิัดิเพัลิัน
ผ่่อนค์ลัายทัุ�งร่างกายแลัะจิตใจ	 มีค์วามสุ่ข	 ได้ิรายได้ิเพิั�มขึ�น	
แถุมยงัเกิดิป็ระโยชิน์ต่อค์รอบค์รัวแลัะสั่งค์มอีกด้ิวย	ซึึ่�งขึ�นอยูกั่บ
กิจกรรมทีุ�ทุำา
4. ก�รใชุ้ชุ่วิต้ท่ี่�เร่ยิ่บัง่�ยิ่
	 การดิำาเนนิชิวิีตป็ระจำาวันทีุ�เรียบง่าย	เป็็นวถีิุชีิวิตทีุ�จะพัา
ไป็สู่่ค์วามสุ่ข	 ด้ิวยการทุำาตัวตามส่บาย	 ไม่ผู่กมัดิตนเองด้ิวยกฎ
เกณ์ฑ์์ต่างๆมากมาย	 กินง่าย	 อยู่ง่าย	 ดิำารงชีิวิตอยู่บนค์วามพัอ
เพีัยง	ซึึ่�งไม่ได้ิหมายถึุงการป็ระหยัดิจนอึดิอัดิหรือรัดิตัวจนเกินไป็
แต่ให้ดิำาเนินชีิวิตอยู่บนทุางส่ายกลัาง	 ใช้ิจ่ายหรือทุำากิจกรรม
ต่างๆ	 ตามแต่ส่ถุานภาพัของแต่ลัะบุค์ค์ลัทีุ�มีอยู่	 ไม่ทุำาให้ตนเอง
หรือค์นอื�นเดืิอดิร้อน	 ไม่ทุำาอะไรเกินตัวหรือเกินฐานะทีุ�ตนเองมี	
แลัะหาค์วามสุ่ขจากสิ่�งใกลั้ตัว	 ทีุ�มีอยู่หรือเป็็นอยู่	 ก็จะทุำาให้
ผู้่สู่งอายุมีค์วามสุ่ข
5. ก�รสิร้�งอ�รมณ์์ขััน
	 อารมณ์์ขันจะช่ิวยค์ลัายค์วามกดิดัินลัง	 ทุำาให้ผู้่สู่งอายุ
ทีุ�เกิดิอารมณ์์ขันรู้สึ่กเป็็นทุุกข์น้อยลัง	 เกิดิค์วามรู้สึ่กทีุ�ดีิ	 จิตใจ
เบิกบาน	 การส่ร้างอารมณ์์ขันจึงเป็็นเรื�องทีุ�ดีิ	 เพัราะการทีุ�ผู้่สู่งอายุ
ได้ิหัวเราะแลัะยิ�มจากใจจริงๆ	 ในแต่ลัะค์รั�งนั�น	 เป็็นสิ่�ง
ทีุ�บ่งบอกถุงึค์วามส่ขุทีุ�เกดิิขึ�น	ทุำาให้จิตใจแลัะอารมณ์์ของผู้่ส่งูอายุ

ดีิขึ�น	 เพัราะเมื�อหัวเราะก็จะมีส่ารเอ็นโดิรฟิ้นทีุ�เป็็นส่ารแห่ง
ค์วามสุ่ขหลัั�งออกมา	 ทุำาให้ค์นนั�นมีค์วามสุ่ข	 ช่ิวยทุำาให้อายุ
ยืนยาว	 มีสั่มพัันธิ์ภาพัทีุ�ดีิกับลูักหลัานแลัะค์นใกล้ัชิิดิ	 เพัราะ
ส่ามารถุทุำาให้ค์นรอบข้างได้ิยิ�ม	 หัวเราะ	 แลัะมีจิตใจทีุ�แจ่มใส่
ตลัอดิเวลัาทีุ�อยู่ด้ิวย	การหัวเราะจึงเป็็นพัลัังหรือยาวิเศึษทีุ�ช่ิวย
ให้ค์นมีค์วามสุ่ขแลัะมีกำาลัังใจในการดิำาเนินชีิวิตในแต่ลัะวัน	
การส่ร้างอารมณ์์ขันให้ตนเองส่ามารถุทุำาได้ิโดิยเริ�มจากการ
รู้จักค์วบคุ์มอารมณ์์ตนเอง	 ทุำาตัวให้ผ่่อนค์ลัาย	 แบบส่บายๆ	
ไม่เค์ร่งเค์รียดิ	 จากนั�น	 ดูิภาพัยนต์ตลัก	 ดิูการแส่ดิงตลักจาก
วีซีึ่ดีิหรือรายการโทุรทัุศึน์	 เช่ิน	 ลัะค์รตลัก	 ค์ดีิเด็ิดิ	 การชิม
รายการทุอล์ักโชิว์ทีุ�ส่อดิแทุรกค์วามตลัก	เป็็นต้น	อ่านหนังสื่อ
ทีุ�ทุำาให้เกิดิอารมณ์์ขัน	 เข้าไป็พูัดิคุ์ยหรืออยู่ในกลุ่ัมหรือ
ส่ภาพัแวดิล้ัอมทีุ�มีค์นชิอบพูัดิหรือเล่ัาเรื�องตลัก	 แลัะ/หรือ
พูัดิตลักด้ิวยตนเองด้ิวยการใช้ิค์ำาพัูดิทีุ�เล่ันค์ำา	 เล่ันค์ารม
ล้ัอเลีัยน	 หรือเล่ัาเรื�องตลัก	 เพืั�อทุำาให้ค์นอื�นแลัะตนเองไดิ้
หัวเราะแลัะมีค์วามสุ่ข	 ตลัอดิจนฝึกยิ�มแลัะหัวเราะทุุกค์รั�ง
เมื�อมีโอกาส่แต่ทัุ�งนี�ต้องเหมาะส่มตามส่ถุานการณ์์แลัะอยูบ่น
ค์วามพัอดีิ	
ทีุ�มา	https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_9.html
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	 6	 มกราค์ม	2564	 ชุิมนุมร้านฯ	ยื�นศึาลัอุทุธิ์รณ์์	 28	
กันยายน	 2564	 ศึาลัอุทุธิ์รณ์์มีค์ำาพิัพัากษาแก้เป็็นว่า
ให้ชุิมนุมร้านฯ	ชิำาระเงิน	294,826,968.90	บาทุ	(ส่องร้อย
เก้าสิ่บสี่�ล้ัานแป็ดิแส่นส่องหมื�นหกพัันเก้าร้อยหกสิ่บแป็ดิบาทุ
เก้าสิ่บส่ตางค์์)	 พัร้อมดิอกเบี�ยในอัตราร้อยลัะ	 7.5	 ต่อปี็
ของต้นเงิน	288,364,301.68	บาทุ	(ส่องร้อยแป็ดิสิ่บแป็ดิล้ัาน
ส่ามแส่นหกหมื�นสี่�พัันส่ามร้อยหนึ�งบาทุหกสิ่บแป็ดิส่ตางค์์)	
นับถัุดิจากวันฟ้้อง	 (10	 กันยายน	 2562)	 จนถึุงวันทีุ�	 10	
เมษายน	2564	แลัะตั�งแต่วันทีุ�	11	เมษายน	2564	คิ์ดิอัตรา
ดิอกเบี�ยเหลืัอร้อยลัะ	5	ต่อปี็ของต้นเงิน	288,364,301.68	บาทุ
(ส่องร้อยแป็ดิสิ่บแป็ดิล้ัานส่ามแส่นหกหมื�นสี่�พัันส่ามร้อย
หนึ�งบาทุหกสิ่บแป็ดิส่ตางค์์)		
	 ปั็จจุบัน	 ชุิมนุมร้านฯ	 ต้องชิำาระเงินคื์นส่หกรณ์์ค์รูนนทุ์	
ป็ระมาณ์ส่ามร้อยกว่าล้ัานบาทุ	 โดิยทุางส่หกรณ์์นนท์ุฯ
ได้ิทุำาเรื�องบังค์ับค์ดิียึดิทีุ�ดิินแลัะสิ่�งทีุ�ส่ร้างของชิุมนุมร้านฯ	
ซึึ่�งมีมูลัค่์าการป็ระเมินจากกรมทีุ�ดิิน	 ป็ระมาณ์ส่ามร้อยกว่า
ล้ัานบาทุ	 ทุ่านป็ระธิ์านได้ิติดิตามเรื�องการบังคั์บค์ดีิอย่าง
ใกล้ัชิิดิ	 เพืั�อติดิตามการขายทุอดิตลัาดินำาเงินมาชิำาระหนี�ให้
กับส่หกรณ์์ฯ	 ของพัวกเรา	 ล่ัาสุ่ดิทุ่านป็ระธิ์านเอนกได้ิไป็
พูัดิคุ์ยกับป็ระธิ์านชุิมนุมร้านฯ	เพืั�อเปิ็ดิโอกาส่ให้ชุิมนุมร้านฯ
ป็ระกาศึขายทีุ�ดิินพัร้อมสิ่�งก่อส่ร้างเองซึ่ึ�งไดิ้เงินมากกว่าให้
กรมบังคั์บค์ดีิขาย	 ส่หกรณ์์นนท์ุฯ	 เราก็จะรับชิำาระหนี�สิ่น
เต็มจำานวน	รอข่าวดีิจากป็ระธิ์านเอนกกันนะค์รับ
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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... 

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เดืิอนกรกฎาค์ม	2565	ได้ิมีการป็ระชุิมค์ณ์ะกรรมการ
ดิำาเนินการ	ชุิดิทีุ�	63	ค์รั�งทีุ�	3	เมื�อวันทีุ�	27	กรกฎาค์ม	2565	
จึงขอนำาผ่ลัการตรวจส่อบกิจการป็ระจำาเดืิอนมิถุุนายน	2565	
ของค์ณ์ะผู้่ตรวจส่อบกิจการมารายงานให้ทุุกทุ่านได้ิรับทุราบ
เพืั�อการมีส่่วนร่วมส่นับส่นุนส่่งเส่ริมให้การดิำาเนินงาน
ของค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการ	เป็็นไป็ตามกฎหมาย	กฎกระทุรวง
ระเบียบ	 ค์ำาสั่�ง	 ป็ระกาศึ	 ค์ำาแนะนำาแลัะแนวทุางป็ฏิิบัติ
ทีุ�นายทุะเบียนส่หกรณ์์กำาหนดิ	 รวมทัุ�งข้อบังคั์บ	 ระเบียบ	
ป็ระกาศึแลัะมติของค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการตลัอดิจนมติ
ทีุ�ป็ระชุิมใหญ่	 โดิยค์ณ์ะผู้่ตรวจส่อบกิจการได้ิกำาหนดิ
วัตถุุป็ระส่งค์์แลัะขอบเขตการตรวจไว้เป็็นทิุศึทุางแลัะกรอบ
ในการตรวจส่อบ	 ทัุ�งนี�ผ่ลัการตรวจส่อบจะแส่ดิงให้เห็นว่า
การดิำาเนินการงานของค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการได้ินำาพัา
ส่หกรณ์์ฯ	 ไป็สู่่ค์วามมั�นค์ง	 เข้มแข็ง	 โป็ร่งใส่	 ตรวจส่อบไดิ้
แลัะการมีส่่วนร่วมได้ิอย่างมีป็ระสิ่ทุธิิ์ภาพัป็ระสิ่ทุธิิ์ผ่ลัเพีัยงใดิ
หรืออย่างไรบ้าง	 จึงขอนำาเส่นอข้อมูลัจากผ่ลัการตรวจส่อบ
ดัิงกล่ัาวต่อเพืั�อนส่มาชิิกดัิงนี�
	 1.	จำานวนส่มาชิิก	ณ์	วนัทีุ�	30	มิถุุนายน	2565	ส่หกรณ์์ฯ
มีส่มาชิิกส่ามัญจำานวน	9,643	ค์น	ส่มาชิิกส่มทุบจำานวน	1,069	ค์น	
รวมทัุ�งสิ่�นจำานวน	10,712	ค์น	ซึึ่�งลัดิลังจากเดิอืนพัฤษภาค์ม	2565	
จำานวน	7	ค์น	 เพัราะถึุงแก่กรรม	 ส่่วนส่มาชิิกเข้าใหม่แลัะลัาออกไป็
มีจำานวนเทุ่ากัน	 ทัุ�งนี�ในจำานวนส่มาชิิกส่ามัญทัุ�งหมดิ	จำาแนก
เป็็นส่มาชิิกทีุ�ได้ิกู้เงินส่หกรณ์์ฯ	จำานวน	7,973	ค์น	แลัะส่มาชิิก
ทีุ�ยังไม่ได้ิกู้เงินส่หกรณ์์ฯ	จำานวน	1,670	ค์น
	 2.	 ทุุนเรือนหุ้นของส่หกรณ์์ฯ	ณ์	วันทีุ�	30	มิถุุนายน	2565	
ส่หกรณ์์ฯ	 มีทุุนเรือนหุ้นจำานวน	 2,893,101,010.-	 บาทุ	
ซึึ่�งเพิั�มขึ�นจากเดืิอนพัฤษภาค์ม	2565	จำานวน	4,387,980.-	บาทุ	
(สี่�ล้ัานส่ามแส่นแป็ดิหมื�นเจ็ดิพัันเก้าร้อยแป็ดิสิ่บบาทุถุ้วน)	
	 3.	การเงิน	ณ์	 วันทีุ�	 30	 มิถุุนายน	 2565	 ส่หกรณ์์ฯ
มีเงินรับฝากทัุ�งสิ่�นจำานวน	 4,457,720,296	 บาทุ	 จำาแนก
เป็็นป็ระเภทุออมทุรัพัย์จำานวน	 83,655,586.65	 บาทุ	
ป็ระเภทุออมทุรัพัย์พิัเศึษจำานวน	 4,280,793,851.04	 บาทุ	

เ งิน รับฝากส่หกรณ์์อื�นจำานวน	 93,117,774. - 	 บาทุ	
แลัะเงินรับฝากนิติบุค์ค์ลัจำานวน	153,085.27	บาทุ	ทัุ�งนี�มีเงิน
รับฝากเพิั�ม ขึ�นจากเดิือนพัฤษภาค์ม	 2565	 จำานวน	
20,789,265.81	 บาทุ	 ส่่งผ่ลัให้ส่หกรณ์์ฯ	 จำาเป็็นต้องนำาเงิน
ทีุ�เหลืัอจากการให้ส่มาชิิกกู้ยืม	 ไป็ฝากไว้กับธิ์นาค์ารพัาณ์ิชิย์	
ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์อื�นแลัะส่ถุาบันการเงินทีุ�มีค์วามมั�นค์ง	
แต่ให้อัตราดิอกเบี�ยในภาพัรวมเฉิ่ลีั�ยของทุุกแห่งทีุ�นำาเงิน
ไป็ฝากไว้สู่งกว่าอัตราดิอกเบี�ยทีุ�ต้องจ่ายให้แก่เงินรับฝาก	
ทัุ�งนี�	ณ์	วันทีุ�	30	มิถุุนายน	2565	ส่หกรณ์์ฯ	มีเงินฝากธิ์นาค์าร
จำานวน	79,896,001.38	บาทุ	เงินฝากส่หกรณ์์อื�นแลัะส่ถุาบัน
การเงินจำานวน	802,930,618.28	บาทุ	(เป็็นจำานวนเงินทีุ�ทุยอย
ฝากส่ะส่มแลัะอตัราอกเบี�ยเงินฝากส่หกรณ์์อื�นจะส่งูกว่าอตัรา
ดิอกเบี�ยธิ์นาค์าร	 ซึึ่�งเป็็นการลังทุุนทีุ�ช่ิวยให้ได้ิกำาไรเพิั�มขึ�น)	
นอกจากนี�ในเดิือนมิถุุนายน	 2565	 ส่หกรณ์์ฯ	 มีการดิำารง
สิ่นทุรัพัย์ส่ภาพัค์ล่ัองร้อยลัะ	 3.94	 ซึึ่�งสู่งกว่าป็ระกาศึ
ของกระทุรวงเกษตรแลัะส่หกรณ์์ทีุ�กำาหนดิให้ส่หกรณ์์
ต้้องดำ�รงสิินที่รัพยิ่์สิภ�พคล่่องเฉล่่�ยิ่ร�ยิ่เดือนไม่ต้ำ��กว่�ร้อยิ่ล่ะ 1 
ขัองยิ่อดเงินฝ�กทัี่�งหมดแล่ะไม่เกินร้อยิ่ล่ะ 20 
	 4.	การบริหารส่ินเชืิ�อ	 (ให้บริการเงินกู้)	 ป็ระจำาเดิือน
มิถุุนายน	2565	ส่หกรณ์์ฯ	ได้ิให้บริการเงินกู้ทุุกป็ระเภทุสั่ญญา
แก่ส่มาชิิกจำานวน	 145,971,768.-	 บาทุ	 แต่จ่ายจริงจำานวน	
52,613,820.23	บาทุ	(หลัังจากหกักลับลับหนี�เดิิม)	รวมทัุ�งสิ่�น
จำานวน	 1,223	 ส่ัญญา	 โดิยจำาแนกเป็็นส่ัญญาเงินกู้ฉุิ่กเฉิ่ิน
กระแส่รายวันจำานวน	 989	 สั่ญญา	 สั่ญญาเงินกู้ฉุิ่กเฉิิ่น
จำานวน	 29	 สั่ญญา	 สั่ญญาเงินกู้ส่ามัญจำานวน	 199	 สั่ญญา	
แลัะสั่ญญาเงินกู้พิัเศึษจำานวน	6	สั่ญญา
	 5.	การบัญชีิแลัะการค์วบคุ์มภายใน	มีการบันทึุกบัญชีิ
ด้ิวยระบบบัญชีิทีุ�พััฒนาในส่หกรณ์์โดิยเฉิ่พัาะ	 ซึึ่�งเป็็นไป็ตาม
มาตรฐานการบัญชีิส่หกรณ์์	 มีเอกส่ารหลัักฐานป็ระกอบการ
บันทึุกบัญชีิค์รบถุ้วนเป็็นปั็จจุบัน	 มีการค์วบคุ์มภายใน	
การรับแลัะการจ่ายเป็็นไป็ตามระเบียบส่หกรณ์์ฯ
	 6.	ด้ิานบุค์ลัากร	ส่หกรณ์์ฯ	มีการแบ่งแยกหน้าทีุ�ค์วาม
รับผิ่ดิชิอบชิัดิเจน	 ทุำาให้การบริหารจัดิการเป็็นอิส่ระจากกัน	
โดิยปั็จจุบันส่หกรณ์์ฯ	มีเจ้าหน้าทีุ�ป็ระจำาทัุ�งสิ่�นจำานวน	24	ค์น
ลูักจ้างชัิ�วค์ราวจำานวน	1	ค์น	แลัะจ้างเหมาบริการจำานวน	2	ค์น 
	 ฉิ่บับนี�ได้ิกล่ัาวถึุงจำานวนตัวเลัขมากมาย	เพัราะต้องการ
ใ ห้ เ พืั� อนส่มาชิิกไดิ้ เห็นภาพัรวมของการดิำา เนินงาน
ของค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการ	 จากผ่ลัการตรวจส่อบกิจการ
ป็ระจำาเดืิอนค์รับ	แล้ัวพับกันใหม่ฉิ่บับหน้า...



โทร. 089-214-2880โทร. 089-214-2880
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 สวัสดีค่ะท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

ทุกท่านื่ เป็็นอยา่งไรกันบ้างค์ะ	ตอนนี�ส่มาชิิกส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์

ค์รูนนทุบุรีเรา	ทีุ�ยังป็ฏิิบัติงานอยู่ก็ค์งได้ิทุำางานกันอย่างเต็มทีุ�

แล้ัวใช่ิไหมค่์ะแต่ก็ยังมีช่ิวงวันหยุดิยาวๆ	 ให้ได้ิพัักผ่่อนกัน

เป็็นการเติมพัลัังให้ส่ามารถุส่ร้างป็ระสิ่ทุธิิ์ภาพัในการทุำางาน

กันมากขึ�น	ในแงข่องเศึรษฐกจิรากฐานในค์รอบค์รวักเ็ป็็นเรื�อง

รายรับ	รายจ่าย	ของเราๆ	ทุ่านๆ	ก็ส่ำาคั์ญไม่แพ้ักันเลัยนะค์ะ	

เมื�อผู้่เขียนได้ิมีโอกาส่เข้ามาดูิแลัด้ิานสิ่นเชืิ�อให้ส่มาชิิกเรา

ก็พับปั็ญหาหลัายๆ	 เรื�อง	 ส่มาชิิกบางทุ่านไม่ได้ิก่อหนี�เองแต่

เป็็นหนี�เพัราะเป็็นผู้่ค์ำ�าให้แก่เพืั�อนส่มาชิิกด้ิวยกัน	บางทุ่านเกิดิ

ปั็ญหาด้ิานสุ่ขภาพัเลัยมีค์วามจำาเป็็นต้องใช้ิเงินมากกว่าทีุ�หา

มาได้ิ	บางทุ่านต้องดูิแลัส่มาชิิกในค์รอบค์รัว	บางทุ่านป็ระส่บ

ปั็ญหาด้ิานธุิ์รกิจทุำาให้ต้องพึั�งส่ถุาบันการเงินอื�นๆ	 ก่อให้เกิดิ

ประเภทสััญญา จำาน้วน้สัมาชิิก (คน้) จำาน้วน้เงิิน้ (บาท) หมายเหตุ่

ย่น้ก้้ อนุ้มัต่ิ ไม่

อนุ้มัติ่

น้ำา

เสัน้อ

ขอก้้ อนุ้มัต่ิ หน้้�ค้างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉุิน 29 29 - - 801,800.00 801,800.00 94,829.00 706,971.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 22/07/65 ถึงึิ 

19/08/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 130 126 4 - 247,461,000.00 235,300,000.00 185,799,849.00 49,500,151.00

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 113 110 -   3 17,450,000.00 15,620,000.00 6,033,302.00 9,586,698.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 22/07/65 ถึึงิ 

19/08/65

4. เงิินกู้้�สามัูญโครงิกู้ารโควิัด-19 16 15 - 1 1,530,000.00 1,410,000.00 183,320.75 1,226,679.25
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 22/07/65 ถึึงิ 

19/08/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 6 3 3 - 1,530,000.00 780,000.00 - 780,000.00

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 2 2 - - 6,330,000.00 6,330,000.00 - 6,330,000.00

รวมทั�งิสัิ�น้ 296 285 7 4 275,102,800.00 260,241,800.00 192,111,300.75 68,130,499.25  

 รายงิาน้การก้้เงิิน้ประเภทต่่างิๆ ประจำาเดืือน้สัิงิหาคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 

        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

ปั็ญหาหนี�หลัายทุาง	ทัุ�งหมดิทีุ�กล่ัาวมานี�	ส่หกรณ์์ออมทุรัพัยค์์รู

นนทุบุรี	จำากัดิ	ไม่ได้ินิ�งเฉิ่ยนะค์ะ	ทุางค์ณ์ะกรรมการมีค์วามพัยายามทีุ�

จะช่ิวยเหลืัอส่มาชิิกทุุกทุ่าน	ซึึ่�งในปั็จจุบันมีการช่ิวยเหลืัอส่มาชิิก

ทีุ�มีปั็ญหานอกเหนือจากการช่ิวยเหลืัอป็กติ	คื์อปั็ญหาการมีหนี�

หลัายทุาง	 ปั็ญหาการไม่ส่ามารถุส่่งเงินให้ส่หกรณ์์ได้ิอย่างป็กติ	

นั�นคื์อโค์รงการชิ่วยเหลัือ	 1	 แลัะชิ่วยเหลัือ	 2	 โดิยเฉิ่พัาะ

ช่ิวยเหลืัอ	2	ได้ิมีการป็รับเพืั�อให้โค์รงการช่ิวยเหลืัอ	2	ส่ามารถุ

ช่ิวยเหลืัอดูิแลัส่มาชิิกได้ิทัุ�วถึุงขึ�นนอกเหนือจากส่มาชิิกทีุ�เป็็น	

NPL	 ก็ค์งเป็็นอีกหนึ�งข่าวดีิของส่มาชิิกทีุ�รอรับบริการอยู่นะค์ะ	

หลัังจากแก้ไขแลัะได้ิรับค์วามเห็นชิอบจากค์ณ์ะกรรมการแล้ัว

จะแจ้งให้ส่มาชิิกทุราบเป็็นลัำาดัิบต่อไป็นะค์ะ

	 ส่ำาหรับในเดิือนนี�	 ค์ณ์ะกรรมการเงินกู้ได้ิพิัจารณ์าการ

ยื�นกู้ของส่มาชิิกแต่ลัะป็ระเภทุดัิงตารางด้ิานล่ัางนี�นะค์ะ	ส่มาชิิก

ทุ่านใดิอยากทุราบข้อมูลัด้ิานส่ินเชืิ�อหรือการติดิสั่ญญาค์ำ�า

ของตนเอง	ส่ามารถุดูิได้ิจากแอพัพัลิัเค์ชัิ�น	ส่อ.ค์รูนนทุบุรี	หรือ

ส่อบถุามมาทีุ� ฝ่ายสิ่นเชืิ�อทีุ� เบอร์โทุร	 0-2969-8201-2

ต่อ	 222,122	 มือถืุอ	 085-3360202	 เพืั�อขอทุราบข้อมูลั

หรือบริการเงินกู้ป็ระเภทุต่างๆ	ได้ินะค์ะ	พับกันใหม่ฉิ่บับหน้าค่์ะ



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 089-214-2880โทร. 089-214-2880

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 7

“สิิงหาคม 2565”“สิิงหาคม 2565”

 พบุกนัื่อีกนื่ะครบัุเพ่�อนื่สมาชิก์สหกรณ์์ออมทรพัย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัดทุกท่านื่  เดืิอนสิ่งหาค์ม	2565	นี�		มีวันพัระ
อยู	่4	วัน	หนึ�งในวนัพัระนั�นมวัีนส่ำาคั์ญ	คื์อวันทีุ�	12		ส่งิหาค์ม
ซึึ่�งเป็็นวันเฉิ่ลัิมพัระชินมพัรรษาส่มเดิ็จพัระบรมราชินนีพัันปี็หลัวง
หรือวันแม่แห่งชิาติตามทีุ�คุ้์นเค์ยกัน	 นอกจากนั�นยังตรงกับ
วันส่ารทุจีนอีกด้ิวยนะค์รับ	 เอาพัวงมาลััยไป็ไหว้แม่กันแลั้ว
นะค์รับ	 ส่ำาหรับคุ์ณ์แม่ลูักๆ	 ก็ค์งมาขอพัรแลัะพัาไป็ทุาน
อาหารพัร้อมหน้าพัร้อมตาอย่างมีค์วามสุ่ข	 ส่ำาหรับข่าว
ป็ระชิาสั่มพัันธ์ิ์	ของส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ฯ	ของเรา	มีกิจกรรม
มากมายทีุ�จะบอกให้ทุ่านส่มาชิิกไดิ้รับทุราบอยู่หลัายเรื�อง
นะค์รับ	เริ�มด้ิวย
	 เมื�อวันทีุ�	 4	 สิ่หาค์ม	 2565	 ส่หกรณ์์ฯ	 ของเราได้ิ
เข้าศึึกษาดิูงาน	ณ์	 ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนค์รป็ฐม	 จำากัดิ	
เก่�ยิ่วกับัเรื�องก�รบัริห�รจำัดก�รด้�นก�รต้ิดต้�มหน่�สิิน 
แลัะเข้าไป็ศึึกษาดูิงานต่อทีุ�ส่หกรณ์์ออมทุรัพัยค์์รูเพัชิรบุรี	จำากัดิ
เรื�องก�รประชุ�สัิมพันธ์์	 เพืั�อเป็็นแนวทุางในการพััฒนา
แลัะเพิั�มป็ระสิ่ทุธิิ์ภาพัให้กับส่หกรณ์์ฯ	รวมทัุ�งได้ิแลักเป็ลีั�ยน
ข้อมูลัระหว่างส่หกรณ์์ด้ิวยกันอีกด้ิวย	 ค่์าหุ้นวันเกิดิป็ระจำา
เดืิอนกรกฎาค์ม	 ได้ิรับกันหรือยังค์รับแลัะส่ำาหรับเดิือน
สิ่งหาค์มนี�	 รับค่์าหุ้นวันเกิดิจำานวน	 70	 หุ้น	 (700	 บาทุ)	
ส่ำาหรับผู้่มีอายุ	60	ปี็ขึ�นไป็	จำานวนผู้่มีสิ่ทุธิิ์�จำานวน	362	ราย
รวมเป็็นเงิน	253,400	บาทุ	ทุ่านส่มาชิิกส่ามารถุตรวจส่อบ
ค่์าหุ้นในใบเส่ร็จเดืิอนสิ่งหาค์มได้ินะค์รับ
	 ส่ำานักงานส่หกรณ์์จังหวัดินนทุบุรี	 มีหนังส่ือส่ำาเนา
ค์ำาสั่�งมาถึุงป็ระธิ์านส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	 จำากัดิ	
เรื�องมอบัหม�ยิ่ให้ข้ั�ร�ชุก�รปฏิิบััติ้หน้�ท่ี่�ร�ชุก�ร
ในสิหกรณ์์จัำงหวัดนนที่บัุร่	 คื์อ	 1.นางดิวงพัร	 ฤทุธิิ์ชัิย	
2.นายฉัิ่ตรชัิย	 เนตรสั่มฤทุธิิ์�	 โดิยให้ป็ฏิิบัติหน้าทีุ�ตามค์ำาสั่�ง	
ณ์	 ส่ำานักงานส่หกรณ์์จังหวัดินนทุบุรี	 ตามหนังสื่อทีุ�16/2565	
ตั�งแต่วันทีุ�	1	สิ่งหาค์ม	เป็็นต้นไป็
	 ค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการ	 โดิยอนุกรรมการการ
ลังทุุนได้ิจัดิโค์รงการศึึกษาดูิงานด้ิานการลังทุุน	เมื�อวันทีุ�	16	
สิ่งหาค์ม	 2565	 นำาโดิย	 ดิร.เอนก	 ลั่วงลืัอ	 พัร้อมค์ณ์ะ
กรรมการดิำาเนินการแลัะเจ้าหน้าทีุ�ส่หกรณ์์	 เข้าเยี�ยมชิม
ศึึกษาดูิงานด้ิานการลังทุุนในรูป็แบบต่างๆ	 ของชุิมนุม
ส่หกรณ์์ออมทุรพััยแ์หง่ป็ระเทุศึไทุย	เพืั�อเป็็นแนวทุางในการ
พััฒนาด้ิานการลังทุุนแลัะเพิั�มค์วามมั�นค์งทุางการเงิน นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด

กรรมการ

ให้กับส่หกรณ์์แลัะส่มาชิิกอันจะนำามาซึึ่�งผ่ลัตอบแทุนทีุ�
ส่มาชิิกแลัะส่หกรณ์์จะได้ิรับแลัะนำามาพััฒนาส่หกรณ์์ฯ	
ของเราต่อไป็
	 เมื�อวันทีุ�	17	สิ่งหาค์ม	2565	มีพิัธีิ์ลังนามบนัทึุกค์วาม
เข้าใจ	(MOU)	ระหว่าง	ส่หกรณ์์เค์รดิิตยูเนียนค์ลัองจั�น	จำากัดิ
กับส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์จุฬาลังกรณ์์มหาวิทุยาลััย	 จำากัดิ	
แลัะส่หกรณ์์เจ้าหนี�รายใหญ่	(ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ
ก็เป็็นหนึ�งในเจ้าหนี�รายใหญ่ด้ิวย)	ในการส่นับส่นุนเพิั�มทุุนใหม่
เพืั�อการฟ้้�นฟู้กิจการแลัะการชิำาระหนี�ให้กับเจ้าหนี�เส่ร็จสิ่�น	
ตามแผ่นฟ้้�นฟู้กิจการ	ณ์	ห้องป็ระชุิมชัิ�น	1	ส่ำานักงานค์ลัองจั�น
กรุงเทุพัฯ
	 เมื�อวันเส่ารที์ุ�	27	สิ่งหาค์ม	2565	นายอธิิ์ชิาติ	ส่วัส่ดีิ
รองป็ระธิ์านค์นทีุ�	 1	 ป็ฏิิบัติหน้าทีุ�ผู้่จัดิการส่หกรณ์์ฯ	 แลัะ
ในฐานะผู้่ได้ิรับเลืัอกตั�งเป็็นค์ณ์ะกรรมการดิำาเนินการ	ชิส่อค์.	
พัร้อมด้ิวยนายทุวีสิ่ทุธิิ์�	 ฉิิ่�งแก้ว	 กรรมการแลัะเลัขานุการ
ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ	เข้าร่วมป็ระชุิมใหญ่ส่ามัญ
ป็ระจำาปี็	 2564	 เพืั�อรับทุราบแลัะพิัจารณ์าผ่ลัดิำาเนินงาน	
สิ่�นสุ่ดิปี็บัญชีิ	ณ์	วันทีุ�	31	มีนาค์ม	2565	ของชุิมนุมส่หกรณ์์
ออมทุรัพัยค์์รูไทุย	จำากัดิ	ณ์	ห้องป็ระชิมุเดิอะพัอรท์ุอลั	บอลั
รูม	(The	Portal	ballroom)	ชัิ�น	4	อาค์ารเดิอะพัอร์ทุอลั		
ไลัฟ์้ส่ไตล์ั	 ค์อมเพัล็ักซ์ึ่,	 อิมแพัค์เมืองทุองธิ์านี	 จังหวัดิ
นนทุบุรี
	 วันอังค์ารทีุ�	 30	 สิ่งหาค์ม	2565	ดิร.เอนก	 ล่ัวงลืัอ	
ป็ระธิ์านส่หกรณ์์ฯ	พัร้อมด้ิวยนายอธิิ์ชิาติ	ส่วัส่ดีิ	รองป็ระธิ์าน
กรรมการค์นทีุ�	1	ป็ฏิิบัติหน้าทีุ�ผู้่จัดิการส่หกรณ์์ฯ	แลัะค์ณ์ะ
กรรมการดิำาเนินการส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	 จำากัดิ	
ร่วมกันมอบของขวัญทีุ�ระลึักให้แก่	คุ์ณ์เส่ริม	อุดิดิมพัรวิเศึษ
หัวหน้าส่ำานักงานตรวจบัญชีิส่หกรณ์์จังหวัดินนทุบุรี	
เนื�องในโอกาส่จะเกษียณ์อายุราชิการ	ปี็	2565	นี�
 ข่ั�วสุิดท้ี่�ยิ่ท่ี่�ท่ี่�นสิม�ชิุกทุี่กท่ี่�นควรรับัที่ร�บั
แล่ะต้ดิต้�มนั�นคื์อ	การเลืัอกตั�งผู้่แทุนส่มาชิิกส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์
ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ (เฉพ�ะข้ั�ร�ชุก�รบัำ�น�ญ)	โดิยกำาหนดิ
วันเลืัอกตั�ง	ตั�งแต่วันทีุ�	10,11,12 กันยิ่�ยิ่น 2565 รายลัะเอียดิ
ทุ่านส่มาชิิกหาอ่านได้ิจากวารส่ารส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์
ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ	เดืิอนกรกฎาค์ม	2565	หน้า	3		อีกนิดิค์รับ
ส่ำาหรับบุตรของทุ่านส่มาชิิกทีุ�ได้ิรับทุุนการศึึกษาของส่หกรณ์์ฯ
ป็ระจำาปี็	 2565	 จะมีพิธ่์มอบัทุี่นก�รศึึกษ�ในวันเสิ�ร์ท่ี่� 3 
กันยิ่�ยิ่น 2565 ณ์ ห้องประชุุมชัุ�น 4 อ�ค�รสิหกรณ์์
ออมที่รัพย์ิ่ครูนนที่บุัร่ จำำ�กัด	วันเวลัาตามทีุ�ส่หกรณ์์ฯ	ได้ิแจ้ง
ไป็ยังทุ่านส่มาชิิกแล้ัวนะค์รับ	 ส่ำาหรับเดืิอนนี�ขอให้ทุ่าน
ส่มาชิิกทุุกค์นมีค์วามสุ่ขมีค์วามโชิค์ดีิ	 ส่่วนเรื�องนำ�าทุ่า	 พัายุ	
ระวังกนัด้ิวยในชิว่งนี�เป็็นห่วงค์รบั	พับกนัใหมเ่ดิอืนกนัยายน
“บุญรักษา”	ส่วัส่ดีิค์รับ
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โทร.  081-7782596โทร.  081-7782596

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

 สวัสดคีรับุมวล่สมาชิก์สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูนื่นื่ทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 วันนี�ขอคิ์ดิร่วมกับส่มาชิิกด้ิวยมีข้อเส่นอให้ส่มาชิิกว่า	
ถุ้าคิ์ดิจะกู้ยืมเงิน	จะเป็็นหนี�สิ่น	หรือมีหนี�สิ่นอยูแ่ล้ัว	ให้เริ�ม
แนวคิ์ดิแรกว่าต้องส่ำารวจวิเค์ราะห์รายได้ิของตนเอง	
ค์วามส่ามารถุในการหารายได้ิ	 แลัะมีรายได้ิมาจากทีุ�ใดิ
แลัะส่มาชิิกส่ามารถุจัดินำาเงินมาจ่าย/ชิำาระหนี�สิ่นไดิ้ป็กติ	
แลัะป็ลัดิหนี�สิ่นได้ิอย่างไร	 ตามระยะเวลัาของการกู้ยืมได้ิ
แลัะเป็็นส่มาชิิกทีุ�ดีิของส่หกรณ์์ฯ	 ด้ิวย	 ถุ้าในอดีิตป็ระมาณ์ 
10	ปี็	ค์วามคิ์ดิในเรื�อง	“ก�รว�งแผนก�รเงิน”	ไม่ใช่ิเรื�อง
ส่ำาคั์ญนัก	แลัะจะพูัดิเรื�องนี�กับใค์รๆ	จะไม่ค่์อยมีค์นเข้าใจ
แลัะไม่รู้ว่ามีค์วามส่ำาคั์ญเพีัยงใดิ	จะมีน้อยค์นทีุ�มีค์วามรู้

ทุางการเงิน	(Financial)	รู้ดีิถึุงขั�นทีุ�จะวางแผ่นการเงินได้ิ	
รู้แค่์เพัียงการเก็บออมเงินแล้ัวนำาไป็ฝากส่หกรณ์์ฯ	 หรือ
ธิ์นาค์ารค์อยรับดิอกเบี�ยมาใช้ิในการดิำารงชีิวิตพัอแลั้ว	
แต่ในปั็จจุบันนี�เงินฝากมีอัตราดิอกเบี�ยตำ�า	 ตำ�ากว่าเงินเฟ้้อ	
“การออม”อย่างเดีิยวค์งไม่เพีัยงพัอ	 ส่มาชิิกต้องรู้จัก	
“ลังทุุน”	 ไว้บ้าง	 เพัราะว่าโลักในวันนี�ได้ิเป็ลีั�ยนไป็รวดิเร็ว
มากมากกว่าทีุ�เราคิ์ดิ	 ซึึ่�งหากเรายังค์งยืดิกับค์วามค์ิดิแบบ
เก่าๆ	 เราก็ต้องกลัายเป็็นค์นตกยุค์	 ค์นหลังโลักแน่	 เป็็น
เพัราะโชิค์ช่ิวยโชิค์ดีิทีุ�ในอดีิตการฝากเงนิมีอัตราดิอกเบี�ยสู่ง
กว่าปั็จจุบันแลัะสู่งกว่าอัตราเงินเฟ้้อมาตลัอดิ	 จึงทุำาให้
ผู้่ออมเงินมีค์วามมั�งคั์�ง	มีเงินเพิั�มขึ�นเรื�อยๆ	เมื�อเวลัาผ่่านไป็
นั�นเอง

ร�ยิ่ง�นก�รเร่ยิ่กเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนกรกฎ�คม 2565  

ประเภที่ลู่กหน่� (บั�ที่)
ทัี่�งหมด ชุำ�ระ

จำำ�นวนเงิน
ร�ยิ่ สัิญญ� ร�ยิ่ สัิญญ�

ลูักหนี�เงินกู้ค้์างนาน/ลูักหนี�เงินกู้ป็รับโค์รงส่ร้างหนี� 162 240 144 202 4,045,771.25

ลูักหนี�เงินกู้ขาดิส่มาชิิกภาพั 382 539 197 294 8,580,675.00

ลูักหนี�เงินกู้ระหว่างดิำาเนินค์ดีิ 132 228 33 54 205,000.00

ลูักหนี�เงินกู้ตามค์ำาพิัพัากษา 800 1,199 263 394 5,426,715.33

เดืิอนกรกฎาค์ม	2565 1,476 2,206 637 944 18,258,161.58

เดือนพฤศึจิำก�ยิ่น 2564 - กรกฎ�คม 2565 รวมทัี่�งสิิ�น 96,517,287.04

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศ
กรรมการ

	 การส่ำารวจ/วิเค์ราะห์รายได้ิของตนเอง	 ส่มาชิิกเรา
มีเงินรายได้ิมาจากทุางไหนบ้าง	 เพืั�อจะได้ิวางแผ่นการหา
รายได้ิเพิั�มในค่์าใช้ิจ่ายแลัะชิำาระหนี�สิ่น	จะได้ิเป็็นลูักหนี�ทีุ�ดีิ
ค์รับ
	 1.	รายได้ิป็ระเภทุส้่มหล่ัน	(Luck	at	work)	ได้ิแก่	
รับมรดิก	 ถุูกล็ัอตเตอรี�	 เงินทีุ�ไดิ้มาเพัราะโชิค์ชิ่วย	 ซึึ่�งเป็็น
เงินรายได้ิทีุ�ไม่ส่ามารถุจะไป็กำาหนดิอะไรให้เป็็นทีุ�แน่นอน
ไม่ได้ิ
	 2.	รายได้ิจากการทุำางานด้ิวยนำ�าพัักนำ�าแรง	(You	at	
work)	 ได้ิแก่	 ค่์าจ้าง	แลัะเงินเดืิอน	 ซึึ่�งโดิยทัุ�วไป็ถืุอว่าเป็็น
แหล่ังรายได้ิป็ระจำาของส่มาชิิกเป็็นส่่วนใหญ่	จัดิเป็็นรายได้ิ
ชัิ�วค์ราว	เป็็นรายได้ิทีุ�ขึ�นอยู่กับการทุำางาน
	 3.	รายได้ิจากการใช้ิเงินทุำางาน	(Capital	at	work)	
ได้ิแก่	ดิอกเบี�ย	ค่์าเช่ิา	เงินปั็นผ่ลั	ค่์าลิัขสิ่ทุธิิ์�	ฯลัฯ	จัดิเป็็น
รายได้ิถุาวรทีุ�เป็็นรายได้ิทีุ�เกิดิขึ�นตลัอดิเวลัา	 โดิยส่มาชิิก
ไม่ต้องเหนื�อยยากลัำาบากกาย
	 ส่มาชิิกส่่วนใหญ่จะมีรายได้ิหลัักจากการทุำางานด้ิวย
นำ�าพัักนำ�าแรง	แต่รายได้ิจากแหล่ังป็ระเภทุนี�	จะเป็็นแหล่ังทีุ�
ไม่ส่ามารถุพึั�งไป็ได้ิตลัอดิไป็	 อนาค์ตค์นทีุ�มีชิำาระหนี�สิ่น	
มีค่์าค์รองชีิพัสู่งขึ�น	 แลัะค่์าของเงินลัดิลัง	 ดัิงนั�นส่มาชิิกจะ
ต้องมีค์วามรู้	 แลัะรู้จักการใช้ิเงินทุำางานด้ิวย	 เพืั�อเป็็น
แนวทุางเพิั�มรายได้ิไป็ช่ิวยในรายได้ิหลัักอีกทุางหนึ�ง	เพัราะ
การใช้ิวิธีิ์การออมเพีัยงช่ิวยให้ส่มาชิิกมั�นค์ง	 แต่การลังทุุน
จะช่ิวยทุำาให้ส่มาชิิกมั�งคั์�งได้ิ	 ในขณ์ะนี�ระบบเศึรษฐกิจ
ของเราจะใช้ิเงนิเป็็นสื่�อกลัางในการใช้ิซืึ่�อขายแลักเป็ลีั�ยนกัน
	ดัิงนั�นส่มาชิิกต้องมีค์วามรู้	เรียนรู้วิธีิ์การ	มีแผ่นการใช้ิเงิน
อย่างถูุกต้องแลัะมีเหตุผ่ลั	 จะได้ิเป็็นผ่ลัในการพััฒนา
คุ์ณ์ภาพัชีิวิตทีุ�ดีิขึ�นค์รับ	ส่วัส่ดีิค์รับ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ครับุ
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การสร้างความสุขในผู้้้ส้งอายุุ
	 เมื�อเข้าสู่่วัยสู่งอายุ	ผู้่สู่งอายทุุุกค์นจำาเป็็นต้องเอาใจใส่่
ดูิแลัตนเองให้มากขึ�น	ไม่ใช่ิแต่ตัวผู้่สู่งอายุเองเทุ่านั�น	ลูักหลัาน
ก็ต้องเอาใจใส่่ในการดูิแลัผู้่สู่งอายุเป็็นอย่างดีิดิ้วยเช่ินกัน	
ส่่วนใหญ่ไม่ว่าตัวผู้่สู่งอายุหรือลูักหลัานมักจะส่นใจเฉิ่พัาะ
ค์วามเป็็นอยู่ทัุ�วไป็หรือดูิแลัสุ่ขภาพักายของผู้่สู่งอายุเทุ่านั�น	
ไม่ค่์อยส่นใจเกี�ยวกับสุ่ขภาพัจิตของผู้่สู่งอายุ	 การทีุ�จะให้ผู้่สู่งอายุ
มีสุ่ขภาพัจิตดีิ	ต้องพิัจารณ์าว่า	“ที่ำ�อย่ิ่�งไรท่ี่�จำะให้ผู้สูิงอ�ยุิ่ม่
คว�มสุิขัในก�รดำ�เนินชุ่วิต้ในแต่้ล่ะวัน” บางค์นคิ์ดิว่าเป็็น
เรื�องยาก	 เพัราะค์นเรามักคิ์ดิว่า	 ค์วามสุ่ขเป็็นสิ่�งทีุ�หายาก	
แลัะพัยายามทุุกวิถีุทุางทีุ�จะหาค์วามสุ่ขให้ตนเอง	บ้างก็ป็ระส่บ
ค์วามส่ำาเร็จ	บ้างก็ไม่ป็ระส่บค์วามส่ำาเร็จ	เพัราะยังหาค์วามสุ่ข
ทีุ�ต้องการไม่พับ	 ทีุ�เป็็นเช่ินนี�เพัราะไม่รู้ว่าค์วามสุ่ขทีุ�แทุ้จริง
ในชีิ วิตของตนนั�นอยู่ ทีุ� ไหน	 แลัะมุ่งแส่วงหาค์วามสุ่ข
จากภายนอกตัวเอง	โดิยไม่มองว่าค์วามสุ่ขนั�นอยู่ภายในตนเอง
แลัะรอบๆ	ตนเอง	แลัะไม่ใช่ิเรื�องยากเทุ่าใดินักทีุ�จะทุำาให้ตนเอง
แลัะค์นรอบข้างมีค์วามสุ่ข	 เพีัยงแต่ผู้่สู่งอายุแลัะลูักหลัาน
เริ�มต้นทีุ�จะส่ร้างค์วามสุ่ขให้กันแลัะกัน

วิธีีการที่ี�ผู้้้ส้งอายุุจะสร้างความสุขให้้ตนเอง
				 การทีุ�ผู้่ส่งูอายจุะทุำาให้ตนเองมีค์วามสุ่ขได้ินั�น	ผู้่สู่งอายุ
จะต้องถุามแลัะตอบค์ำาถุามตนเองให้ได้ิก่อนว่า	 “ค์วามสุ่ขคื์อ
อะไร?”	แลัะ	“ค์วามสุ่ขทีุ�แทุ้จริงของตนเองคื์ออะไร?”	ผู้่สู่งอายุ
บางค์นก็ตอบว่า	 ค์วามสุ่ขทีุ�แทุ้จริงของตนนั�น	 คื์อ	 “การได้ิอยู่
กับค์รอบค์รัวพัร้อมหน้าพัร้อมตา”	 “การได้ิเห็นลูักหลัานทีุ�ตน
รักป็ระส่บค์วามส่ำาเร็จ”	 “การทีุ�ตัวผู้่สู่งอายุเป็็นทีุ�ยอมรับหรือ
มีชืิ�อเส่ยีงในวงส่งัค์ม”	“การมสุี่ขภาพัดิ	ีไม่เจ็บป่็วย”	“การมเีงนิ
หรือทุรัพัย์ส่มบัติส่ำาหรับใช้ิในการดิำาเนินชีิวิตป็ระจำาวัน”		
“การได้ิทุำาป็ระโยชิน์ให้กบัลูักหลัานหรือสั่งค์ม”	“การเป็็นทีุ�รัก
ของลูักหลัาน”	 “การทีุ�ลูักหลัานให้ค์วามส่ำาคั์ญหรือเอาใจใส่่”		
“การได้ิไป็วัดิหรือโบส่ถ์ุเพืั�อฟั้งเทุศึน์ฟั้งธิ์รรม	หรือส่นทุนาธิ์รรม
ทีุ�ทุำาให้จิตใจของตนส่งบแลัะเป็็นสุ่ข”	 “การป็ฏิิบัติกิจวัตร
ป็ระจำาวันได้ิตามป็กติ”	 เป็็นต้น	 เมื�อตอบค์ำาถุามของตนเอง
ได้ิแน่นอนแล้ัวว่า	 ค์วามสุ่ขทีุ�แทุ้จริงในชีิวิตของตนเองคื์ออะไร
ก็เริ�มส่ร้างค์วามสุ่ขให้กับตนเอง	 วิธีิ์ทีุ�จะส่ร้างค์วามสุ่ข
ให้กับตนเองนั�นเริ�มจากตัวเองก่อน	ดัิงต่อไป็นี�
1. ก�รปรับัตั้วขัองผู้สูิงอ�ยุิ่
	 เมื�อเข้าสู่่วัยสู่งอายุ	จะมีการเป็ลีั�ยนแป็ลังต่างๆ	มากมาย
ทีุ� ผู้่ สู่ งอายุแลัะค์รอบค์รัว ต้องเผ่ชิิญ	 ไ ม่ ว่าจะเ ป็็นการ

เป็ลีั�ยนแป็ลังทุางด้ิานร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์์	 สั่งค์ม	
แลัะเศึรษฐกิจของผู้่สู่งอายุ	 ผู้่สู่งอายุบางค์นรับไม่ได้ิต่อ
การเป็ลีั�ยนแป็ลังนั�น	บางค์นค์บัข้องใจในตนเอง	บางค์นมคี์วาม
ขัดิแยง้กบัลูักหลัานหรอืค์นใกลัชิ้ิดิ	จงึเป็็นทีุ�มาของค์วามเค์รยีดิ
อาการซึึ่มเศึร้าแลัะการไม่มีค์วามสุ่ข	 การทีุ�ผู้่สู่งอายุจะมีค์วาม
สุ่ขได้ินั�น	 สิ่�งแรกทีุ�ผู้่สู่งอายุจะต้องทุำา	 คื์อ	 การป็รับตัวทัุ�งด้ิาน
ร่างกาย	 จิตใจ	 ค์วามคิ์ดิ	 อารมณ์์	 แลัะส่ภาพัค์วามเป็็นอยู่
ของตนเอง	 โดิยเริ�มจากการป็รับใจของตนเองให้ไดิ้	 ด้ิวยการ
เปิ็ดิใจยอมรับการเป็ลีั�ยนแป็ลังทีุ� เ กิดิขึ�นทัุ�งของตนเอง
แลัะสิ่�งใหม่ๆ	 ในสั่งค์ม	 เปิ็ดิรับแลัะยอมรับค์วามคิ์ดิเห็น
ของลูักหลัานแลัะค์นอื�นให้มากขึ�น	 ไม่เก็บตัวหรือแยกตัวเอง
ออกจากค์รอบค์รัวหรือสั่งค์ม	 พัยายามเข้าไป็มีส่่วนร่วม
ในการทุำากิจกรรมต่างๆ	 ของค์รอบค์รัว	 เพืั�อนฝูง	 ชุิมชินหรือ
สั่งค์ม	มีค์วามยดืิหยุน่ในเรื�องต่างๆ	ให้คิ์ดิอยูเ่ส่มอว่า	ทุำาอยา่งไร
จึงจะอยู่ร่วมกับค์รอบค์รัวแลัะค์นอื�นให้ไดิ้อย่างดีิทีุ� สุ่ดิ
เทุ่าทีุ�ทุำาได้ิ	 ทุำาอย่างไรทีุ�จะให้มีค์วามขัดิแย้งกันน้อยทีุ�สุ่ดิ	
ตลัอดิจนพัยายามช่ิวยตนเองในด้ิานต่างๆ	 ให้มากทีุ�สุ่ดิ	
แลัะยอมรับค์วามช่ิวยเหลืัอแลัะการดูิแลัของลูักหลัานเมื�อถึุง
เวลัาทีุ�จำาเป็็น	ก็จะทุำาให้ผู้่สู่งอายุส่ามารถุดิำาเนินชีิวิตได้ิอย่างมี
ค์วามสุ่ข
2. ก�รดูแล่สุิขัภ�พก�ยิ่แล่ะสุิขัภ�พจิำต้  
	 การจะมีค์วามสุ่ขได้ินั�น	 สุ่ขภาพักายแลัะสุ่ขภาพัจิต
ก็ต้องดีิด้ิวย	 ผู้่สู่งอายุจึงจำาเป็็นต้องหมั�นไป็ตรวจร่างกายป็ระจำาปี็
อย่างส่มำ�าเส่มอ	แลัะรีบไป็พับแพัทุย์แต่เนิ�นๆ	เมื�อเริ�มมีอาการ
ทีุ�บ่งชีิ�ว่าเจ็บป่็วย	 ระมัดิระวังแลัะป้็องกันไม่ให้ตนเองเจ็บป่็วย	
หรือเกิดิอุบัติเหตุ	 หมั�นค์อยดูิแลัสุ่ขอนามัยของตนเอง	
โดิยออกกำาลัังกายทุุกวันหรือสั่ป็ดิาห์ลัะ	3	ค์รั�งๆ	ลัะป็ระมาณ์	
20-30	นาทุ	ีเลืัอกวิธีิ์ออกกำาลัังกายทีุ�เหมาะส่มกบัวยัแลัะส่ภาพั
ร่างกายของตนเอง	 รับป็ระทุานอาหารทีุ�มีป็ระโยชิน์	 ซึึ่�งให้
คุ์ณ์ค่์าทุางอาหารค์รบ	 5	 หมู่	 เหมาะส่มกับวัย	 เป็็นอาหาร
ทีุ�ยอ่ยง่าย	แลัะมปี็ริมาณ์เพัยีงพัอในแตล่ัะวนั	ดืิ�มนำ�าให้เพีัยงพัอ
กับค์วามต้องการของร่างกายอยา่งน้อยวันลัะ	8	แก้ว	ดูิแลัระบบ
ขับถุ่ายของตนเองให้เป็็นป็กติ	นอนหลัับให้เพีัยงพัออยา่งน้อย
วันลัะ	8	ชัิ�วโมง	แลัะอยูใ่นทีุ�ๆ 	มีอากาศึถุ่ายเทุได้ิดีิ	เมื�อผู้่สู่งอายุ
ดูิแลัสุ่ขภาพักายของตนเองเป็็นอยา่งดีิแล้ัว	 ก็ต้องดูิแลัสุ่ขภาพั
จิตของตนเองดิว้ย	โดิยทุำาจิตใจใหเ้บกิบานอยูเ่ส่มอ	ไม่ใหต้นเอง
เกิดิค์วามเค์รียดิ	หงุดิหงิดิ	ฉุิ่นเฉีิ่ยว	ทุ้อแทุ้หรือน้อยใจ	ด้ิวยการ
หากิจกรรมทีุ�ทุำาให้ตนเองได้ิพัักผ่่อนหยอ่นใจ	 มิฉิ่ะนั�น	จะเป็็น
ผ่ลัเสี่ยต่อสุ่ขภาพัจิตของตนเองแลัะสั่มพัันธิ์ภาพักับลูักหลัาน
แลัะค์นอื�น
3. ก�รใชุ้เวล่�ว่�งให้เป็นประโยิ่ชุน์
	 ด้ิวยการทุำากิจกรรมต่างๆ	ทีุ�ชืิ�นชิอบ	เช่ิน	การทุำางาน
อดิิเรกต่างๆ	 ทีุ�เหมาะส่มกับวัยแลัะส่ภาพัร่างกายของตนเอง		
เช่ิน	การป็ลูักต้นไม้	การทุำาดิอกไม้ป็ระดิิษฐ์	การเลีั�ยงสั่ตว์เลีั�ยง
การเล่ันดินตรี	 การฟั้งเพัลัง	 การส่วดิมนต์	 การเขียนหนังสื่อ	
การอ่านหนังสื่อ	การเล่ันเกมค์อมพิัวเตอร์	ฯลัฯ		การช่ิวยทุำางาน
บ้านเล็ักๆ	น้อยๆ	การทุำากิจกรรมต่างๆ	ของส่มาค์มหรือชิมรม
แลัะ/หรือการป็ระกอบอาชีิพัเล็ักๆ	 น้อยๆ	 เทุ่าทีุ�ทุำาได้ิ	 เช่ิน	
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ต่อบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ในช่ิวงนี�ส่หกรณ์์ฯเรามกีารป็รบัป็รงุส่ำานักงาน	โดิยเฉิ่พัาะ
ชัิ�น	 2	 ซึึ่�งเป็็นชัิ�นทีุ�ส่มาชิิกต้องมาทุำาธุิ์รกรรมกับทุางส่หกรณ์์ฯ
ซึึ่�งกเ็ริ�มดิำาเนนิการมาตั�งแตเ่ดิอืน	พั.ค์.65	แล้ัว	ส่มาชิิกทีุ�มาตดิิต่อ
ก็จะใช้ิชัิ�นลั่างสุ่ดิเป็็นหลััก	 อาจจะไม่ส่ะดิวก	 ส่บายมากนัก
แต่ภายในสิ่�นเดืิอนสิ่งหาค์มนี�	 การป็รับป็รุงจะแล้ัวเส่ร็จ	 ทุาง
ส่หกรณ์์ก็จะเริ�มดิำาเนนิการขนยา้ยอุป็กรณ์์ต่างๆ	ขึ�นไป็ชัิ�น	2	เพืั�อ
ใช้ิเป็็นส่ถุานทีุ�ทุำาธุิ์รกรรมกับส่มาชิิกเหมือนเดิิม	 ค์าดิว่ากลัาง
เดืิอนกันยายนนี�	ค์งได้ิใช้ิชัิ�น	2	เป็็นส่ถุานทีุ�รับรองส่มาชิิก	แลัะ
ป็ฏิิบัติหน้าทีุ�ของเจ้าหน้าทีุ�เหมือนทีุ�เค์ยป็ฏิิบัติมา	 ส่มาชิิกทีุ�มา
ติดิต่อกับส่หกรณ์์ก็จะส่ะดิวก	ส่บาย	ไม่ร้อนเหมอืนช่ิวง	2	–	3	เดืิอน
ทีุ�ผ่่านมา	 ส่หกรณ์์ของเราแห่งนี�ส่ร้างมาหลัายสิ่บปี็	 อุป็กรณ์์
แลัะโค์รงส่ร้างบางส่่วนชิำารุดิ	ทุรุดิโทุรม	จึงจำาเป็็นต้องป็รับป็รุง
ให้ดีิขึ�น	แลัะเพืั�อใหเ้กดิิค์วามส่ะดิวก	ส่บาย	เมื�อส่มาชิิกมาตดิิต่อ
กับส่หกรณ์์ฯ	 ส่ำาหรับข้อส่งส่ัยของส่มาชิิกในเดิือนนี�มีข้อส่งสั่ย
เดิิมๆทีุ�ได้ิตอบไป็หลัายค์รั�งแล้ัว	 แต่ส่มาชิิกหลัายทุ่านอาจ
ไม่ทุราบ	 ก็จะตอบให้ทุ่านทุราบอีกค์รั�ง	 โดิยค์ำาถุามมีดัิงนี�ค์รับ

	 	 ดิิฉัิ่นเป็็นส่มาชิิกส่หกรณ์์	แลัะได้ิติดิเชืิ�อไวรัส่โค์วิดิ	19	ดิิฉัิ่น
อยากทุราบว่าทุางส่หกรณ์์ยังมีส่วัส่ดิิการให้ส่มาชิิกได้ิรับ
ส่วัส่ดิิการเกี�ยวกับโค์วิดิ	 19	 เหมือนเช่ินทีุ�ผ่่านมาหรือไม่ค์ะ

	 	 ทุางส่หกรณ์์ฯ	 ได้ิป็ระกาศึยกเลัิกส่วัส่ดิิการในเรื�องการ
ทีุ�ส่มาชิิกติดิเชืิ�อโค์วิดิ	 19	 แล้ัวตั�งแต่วันทีุ�	 8	 เมษายน	 2565	
ผู้่ทีุ�ติดิเชืิ�อโค์วิดิ	19	หลัังจากวันทีุ�	7	เมษายน	2565	ไม่ส่ามารถุ
เบิกส่วัส่ดิิการได้ิค์รับ	 เนื�องจากทุางส่หกรณ์์ได้ิขออนุมัติ
งบป็ระมาณ์	 การจ่ายส่วัส่ดิิการนี� ต่อทีุ�ป็ระชุิมส่ามัญไว้	
500,000	 บาทุ	 แต่การจ่ายไป็จริงป็ระมาณ์	 800,000	 บาทุ	
เกินงบป็ระมาณ์ทีุ�ขออนุมัติไป็มาก	 ป็ระกอบกับโค์วิดิ	 19	 เริ�ม
เบาบางลัง	 แลัะอันตรายต่อชีิวิตก็ลัดิน้อยลัง	 ทุางส่หกรณ์์ฯ
จึงจำาเป็็นต้องยกเลิักส่วัส่ดิิการนี�ค์รับ

	 	 ผ่มเป็็นส่มาชิิกส่หกรณ์์	ผ่มได้ิกู้พิัเศึษโดิยใช้ิทุรัพัย	์คื์อ	ทีุ�ดิิน
ในการค์ำ�าป็ระกัน	ผ่มได้ิชิำาระมาแล้ัว	40	งวดิ	แต่มีค์วามจำาเป็็น
ทีุ�จะต้องใช้ิเงิน	อยากทุราบว่าผ่มส่ามารถุขอกู้พิัเศึษ	แลัะใช้ิทีุ�ดิินนี�

ต่อบ

        บุุญส่ง เงางาม
                      รองประธิานุฯ คนุท่ี่� 3

ต่อบ

ต่อบ

ถาม4

ค์ำ�าป็ระกันเหมือนเดิิมได้ิหรือไม่ค์รับ	 แลัะจะต้องดิำาเนินการ
อยา่งไร

  
	 	 ส่มาชิิกส่ามารถุกู้พิัเศึษใหม่ได้ิค์รับ	เพัราะส่มาชิิกชิำาระหนี�
เกิน	6	งวดิมาแล้ัว	ส่มาชิิกค์วรดิำาเนินการดัิงนี�
1.ติดิต่อกับเจ้าหน้าทีุ�	 เพืั�อทุราบรายลัะเอียดิว่าหนี�เหลืัอเทุ่าไร,	
จะกู้ได้ิเทุ่าไร	หักลับกลับหนี�แล้ัวเหลืัอเทุ่าไร	เป็็นต้น
2.ต้องป็ระเมินราค์าทีุ�ดิินใหม่	เพืั�อทุราบว่าราค์าป็ระเมินปั็จจุบัน
เป็็นอย่างไร
3.จัดิเตรียมเอกส่าร	 (ตามทีุ�ส่หกรณ์์กำาหนดิ)	 ยื�นกู้ต่อส่หกรณ์์ฯ
4.เจ้าหน้าทีุ�จะติดิต่อกลัับมาหาส่มาชิิก	 นัดิหมายทุำานิติกรรม	
(กรณี์ได้ิรับอนุมัติให้กู้ได้ิ)

	 	 อยากทุราบว่าอส่ังหาริมทุรัพัย์ทีุ�จะนำามาเป็็นหลัักในการ
ค์ำ�าป็ระกันสั่ญญาการกู้พิัเศึษนั�น	 ถุ้าไม่ได้ิเป็็นกรรมสิ่ทุธิิ์�ของผู้่กู้	
จะส่ามารถุนำามาใช้ิในการกู้ได้ิหรือไม่อย่างไร

	 	 ถุ้าอสั่งหาริมทุรัพัย์ทีุ�จะนำามาเป็็นหลัักค์ำ�าป็ระกันสั่ญญา
การกู้พิัเศึษ	 ไม่ได้ิเป็็นกรรมสิ่ทุธิิ์�ของผู้่กู้	 ก็ส่ามารถุนำามาใช้ิเป็็น
หลัักการค์ำ�าป็ระกันส่ัญญาการกู้ได้ิถุ้าอส่ังหาริมทุรัพัย์นั�นเป็็น
ของคู่์ส่มรส่	บุตร	บิดิา	มารดิา	ของตนเอง	หรือ	คู่์ส่มรส่	เทุ่านั�น
นอกเหนือจากทีุ�กล่ัาวมานี�ไม่ส่ามารถุนำามาเป็็นหลัักค์ำ�าป็ระกัน
สั่ญญาไดิ้	 ถุ้าอส่ังหาริมทุรัพัย์เป็็นของบุค์ค์ลัอื�นมิใช่ิของผู้่กู้ต้อง
เป็็นอสั่งหาริมทุรัพัย์ทีุ�อยู่ในเขตกรุงเทุพัฯแลัะป็ริมณ์ฑ์ลัเทุ่านั�น

	 	 ผ่มเป็็นส่มาชิิกส่หกรณ์์	 ผ่มมีปั็ญหาในการชิำาระหนี�	 โดิย
ผ่มมีหนี�กับส่หกรณ์์อยู่	 4	 สั่ญญา	 แลัะยังมีหนี�กับธิ์นาค์ารแลัะ
บริษัทุบัตรเค์รดิิต	ซึึ่�งส่ภาวะเศึรษฐกจิในป็จัจุบันทุำาให้เกิดิปั็ญหา
เงินไม่พัอใช้ิจ่ายในชีิวิตป็ระจำาวัน	 แลัะการชิำาระหนี�ดัิงกล่ัาว	
ส่หกรณ์์มีแนวทุางช่ิวยเหลืัออยา่งไรค์รับ

	 	 ส่หกรณ์์ฯ	 กำาลัังป็รับโค์รงการช่ิวยเหลืัอส่มาชิิกทีุ�มีหนี�
หลัายทุาง	 (ช่ิวยเหลัือ	 2)	 โดิยแต่เดิิมจะชิ่วยเฉิ่พัาะส่มาชิิกเป็็น	
NPL	เทุ่านั�น	ปั็จจุบันจะช่ิวยเหลืัอทัุ�งส่มาชิิก	NPL	แลัะส่มาชิิก
ป็กติทีุ�มีปั็ญหา	โดิยจะเริ�มตั�งแต่เดืิอนกันยายน	2565	ให้ส่มาชิิก
ส่อบถุามรายลัะเอียดิกับเจ้าหน้าทีุ�ฝ่ายสิ่นเชืิ�อได้ิเลัยค์รับ	
โอกาส่หน้าพับกันใหม่	ส่วัส่ดีิค์รับ
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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

ลืำาดัืบ ชิ่อ-น้ามสักุลื อายุ สัาเหตุ่การเสั้ยชิ้วิต่
จ่ายเงิิน้

สังิเคราะห์

วัน้ท้�

รับแจ้งิ
สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 น.ส.นวัลพรรณ มู่ช่พ่สมู 39 ปีี มูะเร็งิต่�อมูนำ�าเหลืองิ 235,839 25 พ.ค. 65 - -

2 นายสมูิที่ธิ์ิ�  อุ�นอบ 83 ปีี ผลเส่ยเน่องิจากู้กู้ระด้กู้ต่�นข้าซ้�ายหักู้ 235,811 10 มูิ.ย 65 - -

3 นายจ่ระวััฒน์ หุต่ะเมูข้ลิน 55 ปีี ติ่ดเช่ื�อในกู้ระแสเลือด 235,782 11 มูิ.ย. 65 - -

4 นางิอำาไพ  ลือดารา 69 ปีี มูะเร็งิลำาไส�ใหญ� 235,754 14 มูิ.ย. 65 - -

5 นางิศร่จิต่  นาคนิล 81 ปีี หัวัใจล�มูเหลวัเฉุ่ยบพลัน 235,725 14 มูิ.ย. 65 - -

 สวัสดีค่ะท่านื่ สมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

ร�ยิ่ชืุ�อสิม�ชิุกท่ี่�ได้รับัเงินในเดือนสิิงห�คม 2565 จำำ�นวน 5 ร�ยิ่ 

	 เดืิอนสิ่งหาค์ม	 2565	 มียอดิเรียกเก็บตามจริงจำานวน	
5	 ศึพั	 เป็็นเงิน	 150	 บาทุ	 แลัะแจ้งลั่วงหน้าให้ทุราบในเดิือน
กันยายน	2565	จำานวน	10	ศึพั	รวมเป็็นเงิน	300	บาทุ	ตาม
ลัะเอียดิด้ิานล่ัางค่์ะ	
	 	ข่าวดีิ...	ส่มาค์มฌาป็นกิจส่งเค์ราะห์ส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์
ค์รูนนทุบุรี	 เปิ็ดิรับส่มัค์รส่มาชิิกเป็็นกรณี์พิัเศึษ	 โดิยรับส่มาชิิก
อายรุะหวา่ง	61	–	70	ปี็	เพืั�อเปิ็ดิโอกาส่ใหส้่มาชิิกส่หกรณ์์ออมทุรพััย์
ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ	ทีุ�อายุเกินเกณ์ฑ์์กำาหนดิในข้อบังคั์บ	ได้ิส่มัค์ร
เป็็นส่มาชิิกตั�งแต่วันทีุ�	 1	กรกฎาค์ม	2565	 ถึุงวันทีุ�	 30	 มิถุุนายน 
2566	ส่มาชิิกทุ่านใดิส่นใจส่ามารถุส่อบถุามรายลัะเอียดิเพิั�มเติม
แลัะขอรับใบส่มัค์รไดิ้ทีุ�ห้องส่มาค์มฌาป็นกิจฯ	 ในวันแลัะเวลัา
ทุำาการค่์ะ

ร�ยิ่ชืุ�อผู้เส่ิยิ่ชุ่วิต้ท่ี่�ยัิ่งไม่ได้รับัเงิน
ลัำา ดัิ บ ชืิ�อ	-	นามส่กุลั วันทีุ�เสี่ยชีิวิต วันทีุ�รับแจ้ง

1. พัลัโทุขวัญชัิย		วีระนาวิน 24	เม.ย.	65 23	มิ.ย.	65

2. พัระพัรวน		หนูแก้ว 23	มิ.ย.	65 25	มิ.ย.	65

3. นายสุ่วรรณ์์		ส่วัส่ดิิ�พึั�ง 21	มิ.ย.	65 25	มิ.ย.	65

4. นางพััชิรินทุร์		เส่ริมพังศ์ึ 13	มิ.ย.	65 2	ก.ค์.	65

5. นางเตือนใจ		รัตนศิึลัา 17	มิ.ย.	65 2	ก.ค์.	65

6. นายส่มคิ์ดิ		พัวงเพัชิร์ 25	มี.ค์.	65 9	ก.ค์.	65

7. นายพิัทัุกษ์		โกเม 10	ก.ค์.	65 17	ก.ค์.	65

8. นางสุ่นันท์ุ		เกตุกราย 11	ก.ค์.	65 12	ก.ค์.	65

ลัำา ดัิ บ ชืิ�อ	-	นามส่กุลั วันทีุ�เสี่ยชีิวิต วันทีุ�รับแจ้ง

9. นายมนัส่		จันทุร์ทิุพัย์วารี 18	ก.ค์.	65 19	ก.ค์.	65

10. นายมาโนชินันท์ุ		ทุองทุรัพัย์มูลั 18	ก.ค์.	65 19	ก.ค์.	65

11. นางรัตตินันท์ุ		อิทุธิิ์มงค์ลัวัฒน์ 13	ก.ค์.	65 23	ก.ค์.	65

12. นายขจิตต์		ส่ายส่ว่าง 22	ก.ค์.	65 26	ก.ค์.	65

13. นางกัณ์หา		ปิ็ยะพััฒน์ 6	ก.ค์.	65 3	พั.ค์.	65

14. นายบุญธิ์รรม		เฟ้้�องฟู้ 22	ก.ค์.	65 27	ก.ค์.	65

15. นายบุญสั่�ง		กุลัฉัิ่นท์ุวิทุย์ 24	ก.ค์.	65 27	ก.ค์.	65

ลัำา ดัิ บ ชืิ�อ	-	นามส่กุลั วันทีุ�เสี่ยชีิวิต วันทีุ�รับแจ้ง

16. นายส่ายทิุพัย์		มาลัา 26	ก.ค์.	65 2	ส่.ค์.65

17. นางอุทัุยวรรณ์		ค์ำาดิา 24	ก.ค์.	65 5	ส่.ค์.	65

18. นางณั์ชิค์ณิ์ศึร์ชิญาน์		ค์งอักษร 8	ส่.ค์.	65	 11	ส่.ค์.	65

19. นายไพับูลัย์		รัตนอุบลั 10	ส่.ค์.	65 20	ส่.ค์.	65

20. นายอำานวย		ขยันการนาวี 1	ธิ์.ค์.	63 20	ส่.ค์.	65

21. นางส่มส่นอง		อำาไพัจิตร 18	ก.ค์.	65 20	ส่.ค์.	65

22. นายนิรันดิร์		ตาลัะลัักษณ์์ 17	ส่.ค์.	65	 24	ส่.ค์.	65

****กรณ่์ สิม�ชิุกเส่ิยิ่ชุ่วิต้ เพื�อรักษ�สิิที่ธิ์ประโยิ่ชุน์ขัองที่�ยิ่�ที่ 
กรุณ์�ม�ติ้ดต่้อเส่ิยิ่ชุ่วิต้ ภ�ยิ่ใน 90 วัน นับัจำ�กวันท่ี่�เส่ิยิ่ชุ่วิต้ ****
	 เมื�อทุ่านโอนมาเรียบร้อยแล้ัวให้ทุ่าน	 โทุรแจ้งแลัะส่่งหลัักฐาน
การชิำาระเงินให้ส่มาค์มทุราบทุุกค์รั�ง	 โดิยการแฟกซ์์เอกสิ�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่้�ยิ่รูปส่ิงไล่น์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ์�เก็บัหลั่กฐ�นก�รโอนเงินของทุ่านจนกว่าทุ่านจะได้ิรับใบเส่ร็จรับเงิน
ฉิ่บับจริงจากทุางส่มาค์มฯ
 สิม�ชิุกร�ยิ่ใดเส่ิยิ่ชุ่วิต้ล่ง	 หากมีภาระผู่กพัันทุางการเงิน
กับส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	 จำากัดิ	 ทุางส่มาค์มฌาป็นกิจฯ	 จะต้อง
นำาเงินบางส่่วนไป็ชิำาระตามจำานวนทีุ�ส่มาชิิกไดิทุ้ำาธุิ์รกรรมด้ิานการเงนิไว้กับ
ส่หกรณ์์ฯ	ส่่วนทีุ�เหลืัอทุายาทุนำาเอกส่ารมาแส่ดิงจึงรับเงินส่่วนทีุ�เหลืัอไป็ได้ิ
 พูล่มาศ  ทับุเกร็ด

กรรมการ
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

พิิมพ์ิที่่� บริิษัทัี่ พิิมาน พิริิ�นติิ้�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนสิิงห�คม 2565

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลือ
 นายอธิชุาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชุาติ สวัสดี
 นายวรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ�งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิชุื�น
 นายจีระพงษ ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที� 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.comโทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com    

ฝ่ายสินเชุื�อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : @ntbcoop_m, E-mai l  :  ntbcoop@hotmai l .com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

“ความสำำาคัญการออม”
	 	 ส่วัส่ดีิค์รับ	เพืั�อนส่มาชิิกส่หกรณ์์ออมทุรพััยค์์รูนนทุบรีุ	จำากัดิ
ส่ำาหรับฉิ่บับนี�มีวิธีิ์ของการออม	ในส่ไตล์ั	1	หน้าจบ	ค์รบทุุก
กระบวนค์วาม	
	 	 ชีิวิตของค์น	 1	 ค์น	 ไม่ว่าอยูในฐานะใดิ	 ยากดีิมีจน	
จะป็ระส่บผ่ลัส่ำาเร็จได้ิก็ต่อเมื�อ	เราต้องมีวินัย	ซืึ่�อสั่ตย์	ขยัน	
อดิทุน	ทุำาไมถึุงเอยเรื�องนี�ค์รับ	เพัราะว่า	เราจะต้องวางแผ่น
เก็บออมตั�งแต	่เล็ักๆ	เราไมไ่ด้ิเกิดิมารวยทุุกค์น	เราจงึต้องมวิีนัย
แลัะมีวิธีิ์บริหารจัดิการกับรายไดิ้ทีุ�ไดิ้รับมาให้ใช้ิป็ระโยชิน์	
ให้คุ้์มค่์ามากทีุ�สุ่ดิ	ถึุงแม้ว่าเศึรษฐกิจไม่ดีิ	เราก็อยูไ่ด้ิ	ใช้ิในสิ่�ง
ทีุ�จำาเป็็นอยา่งเหมาะส่ม	พัอมี	พัอกิน	แลัะพัอดีิ	
	 	 เมื�อเราเป็็นวัยรุ่น	 เรามักจะยังไม่ไดิ้คิ์ดิถึุงการออม
เทุ่าไร	เพัราะคิ์ดิว่ายังไกลัตัวเกินไป็	กว่าจะคิ์ดิได้ิก็อายเุยอะ
เข้าไป็แล้ัว	แต่มีวิธีิ์ทีุ�เราทุำาแบบมีวินัย	ทีุ�จะมาแนะนำาดัิงนี�
 วิธ่์ท่ี่� 1 “ม่ใชุ้ ม่เก็บั ม่ล่งทุี่น”	โดิยจัดิแบ่งเป็็น	4	บัญชีิ	
1.บัญชีิเงินเก็บ	ให้ตั�งใจเก็บแบบเก็บลืัมไป็เลัย	
2.บัญชีิค่์าใช้ิจ่ายส่่วนต่างๆ	(ค่์านำ�า,ไฟ้,บ้าน,รถุ	ฯลัฯ)	แบ่งเป็็น
รายจ่ายป็ระจำาแลัะรายจ่ายผั่นแป็ร	
3.บัญชีิลังทุุนเพืั�ออนาค์ต	 ลังทุุนในฉิ่ลัากออมทุรัพัย์,	 ฝาก
บัญชีิป็ระจำา,	ลังทุุนอื�นๆ	ทีุ�เห็นว่าเหมาะส่ม		
4.บัญชีิเติมฝัน	เก็บไว้ซืึ่�อของ	ทุ่องเทีุ�ยว	แลัะ	เติมฝันอื�นๆ
	 	 อัตราส่่วนในการเก็บออม	 ทัุ�ง	 4	 บัญชีิ	 จะเป็็น
ร้อยลัะดัิงนี�20	:	50	:	10	:	20	เช่ิน	มีเงินเดืิอนอยู่	100	บาทุ
แบ่งเป็็น	

                                          จีำระพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

บัญชีิทีุ�	1	=	20	บาทุ	บัญชีิทีุ�	2	=	50	บาทุ	
บัญชีิทีุ�	3	=	10	บาทุ	บัญชีิทีุ�	4	=	20	บาทุ
ถุ้าเก็บออม	แลัะใช้ิจ่ายอยา่งนี�ไป็เรื�อย	ๆ 	ก็จะมีเงินออมเพิั�มขึ�น
เพีัยงพัอต่อการใช้ิจ่ายในอนาค์ต
วิธ่์ท่ี่� 2 ใชุ้สูิต้รก�รออม (ค่์าใช้ิจ่ายทีุ�จำาเป็็น	:	เงินส่ร้างค์วามส่ขุ
:	เงินส่ำาหรับเก็บออม)	ตามช่ิวงวัย
1.ช่ิวงวัย	อายุน้อย	ใช้ิสู่ตร	60	:	25	:	15,	
2.ช่ิวงวัย	ทุำางาน	ใช้ิสู่ตร	50	:	30	:	20
3.ช่ิวงวัย	ใกล้ัเกษียณ์	ใช้ิสู่ตร	45	:	25	:	30,	ส่่วนตัวของผ่มเองใช้ิ
สู่ตร	40	:	20	:	40			
	 	 สู่ตรในการเก็บออมของแต่ล่ัะค์นก็จะแตกต่างกันไป็	
แต่ผู้่เก็บออมต้องมีส่มาธิิ์	มีวนิยั	แลัะมีค์วามตั�งใจสู่ง	จะวอกแวก
ไม่ไดิ้	 ในช่ิวงแรกๆ	 ดูิมันจะน้อยๆ	 แต่เมื�อจัดิเก็บระยะนึง	
ทุรัพัยสิ์่นก็จะเพิั�มพูัน	แลัะมีค์วามภาค์ภมิูใจ	หนึ�งในหน้าทีุ�ของ
ค์ณ์ะกรรมการส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรี	จำากัดิ	ก็คื์อ	การ
แนะนำาการออมทีุ�เหมาะส่ม	เพืั�อให้ดิำาเนินตามกิจกรรม	ในการ
ขับเค์ลืั�อนต่างๆ	 นำาไป็สู่่การพััฒนาส่หกรณ์์ฯ	 ให้มีค์วามเจริญ
รุดิหน้ายิ�งขึ�นไป็	บนแนวค์ดิิของค์ณ์ะกรรมการฯ	ค์อื	“สิหกรณ์์
ออมที่รัพยิ่์ครูนนที่บัุร่ เพื�อเพื�อนครูนนที่บุัร่”	 เพืั�อส่ร้างผ่ลั
ป็ระโยชิน์ของทุ่านส่มาชิิกให้เพิั�มพูัน	 ส่่งผ่ลัให้ส่มาชิิกจะไดิ้รับ
ส่วัส่ดิิการต่างๆ	ดีิขึ�นด้ิวย	แลัะส่ามารถุใช้ิแก้ไขปั็ญหาทีุ�เกิดิขึ�น
ได้ิอยา่งรวดิเร็วแลัะทัุนทุ่วงทีุกับส่ถุานการณ์์	สิ่�งทีุ�ทุ่านส่มาชิิกฯ
จะได้ิเห็นการเป็ลีั�ยนแป็ลังต่างๆ	หลัังจากได้ิทุำาการออมแบบมี
ระบบ	ระเบียบ	แลัะมีแบบแผ่น	ก็คื์อค์วามสุ่ข	แลัะมีทุรัพัย์สิ่น
เพิั�มขึ�น	
	 	 ส่ำาหรับฉิ่บับนี�	 มีส่าระน่ารู้ส่ำาหรับค์รูนนท์ุ	 เพีัยงเทุ่านี�	
ถุ้าทุ่านส่มาชิิก	 มีอะไร	 ทีุ�จะส่อบถุามเพิั�มเติม	 ค์ณ์ะกรรมการ
ดิำาเนินงานส่หกรณ์์ออมทุรัพัย์ค์รูนนทุบุรีจำากัดิ	 นำาโดิยทุ่าน
ป็ระธิ์านกรรมการ	กรรมการ	ผู้่จดัิการ	แลัะเจ้าหนา้ทีุ�ทีุ�เกี�ยวข้อง
ทุุกทุ่าน	 เส่นอแลัะส่อบถุามมาได้ิค์รับ	 พับกันในฉิ่บับหน้า
กับค์วามรู้ต่างๆ	 ทีุ�ทุ่านส่มาชิิกค์วรรู้	 ในส่ไตล์ั	 1	 หน้าค์รบจบ
ทุุกกระบวนค์วาม	ส่วัส่ดีิค์รับ	


