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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 กาลเวลาย่อ่มเปล่�ย่นไป	เด่ี๋�ย่ววันเด่ี๋�ย่วคืืนเป็นไปตาม

ธรรมชาติ	มนุษย่เ์ราก็ช่างคิืดี๋	กำาหนดี๋เป็นวันเดืี๋อนปี	ได้ี๋อย่า่ง

เหมาะสม	 คืรบ	 12	 เดืี๋อน	 ก็กำาหนดี๋ว่าเป็นหน่�งปี	 เปล่�ย่น

ศัักราชใหม่	 พููดี๋ง่าย่ๆ	 ปีใดี๋ปีหน่�งของการเริ�มต้นเหตุการณ์์สำาคัืญ

ในช่วิตของบุคืคืลอย่่างไม่เป็นทางการ	 “เริ�มศัักราชใหม่

แห่งช่วิต”	เพิู�งพู้นปีใหม่มาไม่นาน	ถ้้าจะขอบคุืณ์หรือให้พูร

ในวาระดัี๋งกล่าวก็คืงไม่ช้าเกินไป	 ในวาระดิี๋ถ่้ข่�นปีใหม่

ขออำานาจคุืณ์พูระศัร่รัตนตรัย่	 จงบันดี๋าลให้พูวกเรา

และคืรอบคืรัวพูบแต่คืวามสุข	 คืวามเจริญ	 ตลอดี๋ไป	

การอวย่พูรกันเป็นตัวบ่งช่�ถ่้งคืวามรักคืวามเอื�ออาทร

หรือแม้คืวามคิืดี๋ถ่้งท่�ด่ี๋ๆ	ต่อกัน	ถ่้งแม้การขอให้สิ�งศัักดิี๋�สิทธิ�

ดี๋ลบันดี๋าลนั�น	 ไม่ม่ใคืรดี๋ลบันดี๋าลให้ได้ี๋ตามท่�ขอก็ตาม	

แต่มันก็ส่งผลทางจิตใจ	ตามธรรมเน่ย่มประเพูณ่์ท่�ปฏิิบัติกันมา 

	 หน่�งปีท่�ผ่านมาสหกรณ์์ฯ	 ม่การเปล่�ย่นแปลงสู่การ

พัูฒนาเพืู�อแก้ปัญหาอุปสรรคืท่�ผ่านมาในหลาย่ๆ	 เรื�อง	

ล้วนเป็นประโย่ชน์แก่องค์ืกรและสมาชิกเป็นสำาคัืญ	

เช่น	การพัูฒนาระบบการให้บริการ	การแก้ปัญหาท่�ซัับซ้ัอน

ในการบริหาร	พัูฒนาบุคืลากรให้สอดี๋คืล้องในการพัูฒนาระบบ

แก้ปัญหาระเบ่ย่บ	แนวปฏิิบัติท่�ไม่สอดี๋คืล้องกับสถ้านการณ์์

ในปัจจุบัน	 นอกจากน่�ย่ังได้ี๋จัดี๋สวัสดิี๋การให้กับสมาชิก

ท่�ได้ี๋รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคืม	 เช่น	 โรคืระบาดี๋	

ภััย่ธรรมชาติ	เป็นต้น

	 จากสถ้านการณ์์โรคืระบาดี๋โคืวิดี๋-19	 ส่งผลกระทบ

ต่อภัาวะทางเศัรษฐกิจของสมาชิกอย่่างมาก	 สหกรณ์์ฯ	

ได้ี๋พูย่าย่ามหาทางช่วย่เหลือเพืู�อบรรเทาคืวามเดี๋ือดี๋ร้อน

ให้กับสมาชิก	 ถ่้งแม้สวัสดิี๋การท่�ได้ี๋รับจะไม่พูอกับคืวาม

เส่ย่หาย่ทั�งหมดี๋ก็ตาม	 อย่่างน้อย่ก็เป็นการแสดี๋งออก

ถ่้งคืวามห่วงใย่	บรรเทาคืวามเดืี๋อดี๋ร้อนได้ี๋ในระดัี๋บหน่�ง

	 พููดี๋ถ่้งการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2564	 นั�น	

ทางคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการฯ	 จะประชุมในรูปแบบใดี๋

รูปแบบหน่�งให้เกิดี๋คืวามเหมาะสม	เพูราะในขณ์ะน่�เราได้ี๋รับ

ผลกระทบจากโรคืระบาดี๋	แต่อย่่างไรก็ตามก็ต้องจัดี๋ประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปีให้ได้ี๋	 ไม่ว่าจะประชุมรูปแบบใดี๋ก็ตาม

ท่�จะไม่สร้างผลกระทบต่อการจัดี๋สรรกำาไรระหว่างปี

(เงินปันผล/เฉล่�ย่คืืน)	 ให้แก่สมาชิกให้เร็วท่�สุดี๋	 คืาดี๋ว่า

จะดี๋ำาเนินการได้ี๋ภัาย่ในเดืี๋อนกุมภัาพัูนธ์	2565	เป็นอย่่างช้า	

ซ่ั�งจะแจ้งให้ท่านทราบอ่กคืรั�งหน่�ง

	 ส่วนเรื�องการเลือกตั�งคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการฯ	

เรื�องน่�จำาเป็นต้องใช้สถ้านท่�ท่�จะรองรับสมาชิกท่�มาเลือกตั�ง

เป็นจำานวนมาก	 และไม่ให้เกิดี๋ผลกระทบต่อการป้องกัน

การแพูร่ระบาดี๋ของโรคืด้ี๋วย่	 ประเด็ี๋นการเลือกตั�งน่�ต้องไว้

ภัาย่หลังการประชุมใหญ่อย่่างแน่นอน

	 ถ่้งอย่า่งไรกต็ามหากทา่นติดี๋ตามขา่วประชาสมัพัูนธ์

ทั�งวารสารและสื�ออื�นๆ	 ของสหกรณ์์ฯ	 เราจะได้ี๋เดิี๋นทาง

ไปด้ี๋วย่กัน	 โดี๋ย่ใช้แผนท่�ในการเดิี๋นทางท่�กำาหนดี๋ร่วมกัน

แล้วไปพูร้อมกันด้ี๋วย่คืวามภัาคืภูัมิใจ
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่่วงลื่อ
ประธานสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุ พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ครูนนทบุุรี จำำากัด ทุกท่าน

	 เป็นวารสารอ่กฉบับท่�จะขอราย่งานผลการทำางาน

ของท่มงานคืณ์ะกรรมการคืรับ	 วันท่�ผมมารับตำาแหน่ง

ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋	

เราม่หน่�สินสะสม	650	 ล้านบาทเศัษ	 ปีแรกเราม่กำาไรใช้หน่�ไป	

51	 ล้านบาทเศัษ	 ปีน่� เมื�อวันท่� 	 14	 มกราคืม	 2565	

ผู้ตรวจสอบบัญช่ทำาการสอบเสร็จและราย่งานให้คืณ์ะ

กรรมการเราทราบ	 เราม่กำาไรมากข่�นและใช้หน่�ได้ี๋อ่ก	

103	ล้านบาทเศัษ	ถ้้าเราบริหารอย่่างด่ี๋และม่ประสิทธิภัาพู	

(ลดี๋ราย่จ่าย่เพิู�มราย่ได้ี๋)	 แบบปีน่�	 ผมคืาดี๋ว่าไม่เกิน	 3	 ปีเราจะหมดี๋หน่�	 แล้วม่ปันผลเฉล่�ย่คืืน	 5%	 หรือ	 6%	

จะกลับมาอ่กคืรั�งคืรับ

	 สำาหรับปีน่�	 เราน่าจะได้ี๋ปันผลเพิู�มข่�นจากปีท่�แล้ว	 1.34%	 ไปเป็น	 2.2%	 คืรับ	 ส่วนเฉล่�ย่คืืนจาก	 1%	

เป็น	 2%	 คืรับ	 การบริหารของเราปีน่�	 ซ่ั�งผมทำางานไดี๋้เต็มปีบัญช่เราม่กำาไรเพิู�มข่�นจากปีท่�แล้ว	 102	 ล้านบาทเศัษ	

เป็น	 196	 ล้านบาทเศัษคืรับ	 ผมต้องขอขอบคุืณ์ท่มคืณ์ะกรรมการและเจ้าหน้าท่�ทุกคืนท่�ร่วมแรงร่วมใจ	 มุ่งมั�นทำางาน

อย่่างเต็มกำาลังคืวามสามารถ้	 และท่�ต้องขอบคุืณ์อย่่างย่ิ�งคืือท่านผู้แทนและสมาชิกทุกคืนท่�ให้คืวามร่วมมือช่วย่กันช่�แนะ

ทำาให้การทำางานของเราเป็นไปได้ี๋ด้ี๋วย่ด่ี๋คืรับ

	 สุดี๋ ท้ าย่ น่� 	 ผม ม่ เวลา

ท่�จะทำางานใหท่้าน	(ถ้้าท่านเลอืก

ผมเป็นประธานฯ)	อ่ก	2	ปีบัญช่	

ผมสัญญาว่าจะมุ่งมั�นทำางาน

และใช้คืวามรู้	 คืวามสามารถ้	 ท่�ม่อยู่่

เพืู�อย่กระดัี๋บสหกรณ์์ออมทรัพูย่์

คื รูนนทบุ ร่ 	 จำา กัดี๋ 	 ของ เรา

ให้ไ ด้ี๋ตามคืวามฝัันท่� ไ ด้ี๋ ตั� ง ใจ 

"สหกรณ์์มั�นคง สม�ชิุกมั��งคั�ง" 

เพืู�อเพืู�อนคืรูร่วมวิชาช่พูของผม

ทุกท่านคืรับ
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 สวัสดีสมาชิิกท่ีรักแล่ะเคารพทุกท่าน…

นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 ฉบับก่อนผมไดี๋คุ้ืย่กับท่านสมาชกิถ่้งเหตผุลคืวามจำาเปน็
ท่�สหกรณ์์คืรูนนท์ของเรา	(รวมทั�งสหกรณ์์อื�นๆ)	ท่�ม่สภัาพูคืล่องสูง	
หรือพููดี๋ให้เข้าใจง่าย่ๆ	 คืือม่เงินเหลือมาก	 ต้องหาวิธ่การ
ทำาให้เงินท่�ม่เกิดี๋ประโย่ชน์ต่อสหกรณ์์และสมาชิกโดี๋ย่การให้กู้	
นำาฝัากสถ้าบนัการเงนิ	หรือลงทุนเล่นหุ้น	ซ่ั�งสหกรณ์์ฯ	ของเรา
ก็เคืย่ดี๋ำาเนินการมาแล้ว	 ในปัจจุบันม่กฎหมาย่	 ข้อบังคัืบ	
ระเบ่ย่บต่างๆ	ออกมาเพืู�อให้การกระทำาของสหกรณ์์ฯ	ท่�จะนำา
ไปให้กู้	 ฝัากสถ้าบันการเงินหรือลงทุนเล่นหุ้น	 ม่คืวามเส่�ย่ง
อยู่่ระดัี๋บท่�ย่อมรับได้ี๋	 ตามท่�ผมเข่ย่นถ่้งเหตุผลคืวามจำาเป็นไป
เมื�อฉบับก่อนแล้วนั�น	ม่สมาชิกถ้ามผมถ่้งเรื�องการนำาเงินไปฝัาก
กับสหกรณ์์ต่างๆ	ของเรา	จ่งถื้อโอกาสน่�พููดี๋ถ่้งการฝัากเงินกับ
สหกรณ์์เคืหสถ้านนพูเก้ารวมใจ	จำากัดี๋	ดัี๋งน่�
	 สหกรณ์์ฯ	 ได้ี๋นำาเงินไว้กับสหกรณ์์เคืหสถ้านนพูเก้า-
รวมใจ	จำากัดี๋	ตั�งแต่ปี	2555	เป็นเงินจำานวน	150,000,000.00	บาท	
ตามบัญช่คู่ืฝัากเลขท่�	0002	อัตราดี๋อกเบ่�ย่ร้อย่ละ	5.50	ต่อปี	
ต่อมานาย่ทะเบ่ย่นสหกรณ์์	 ได้ี๋ม่คืำาสั�งท่�	 สสพู.232/2560	
สั�ง	ณ์	 วันท่�	 11	 พูฤษภัาคืม	 2560	 สั�งเลิกสหกรณ์์เคืหสถ้าน
นพูเก้ารวมใจ	 จำากัดี๋	 จ่งให้คืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการสหกรณ์์
ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋	 ดี๋ำาเนินการแต่งตั� งคืณ์ะ
อนุกรรมการสอบสวนเพืู�อทราบข้อเท็จจริงว่า	คืณ์ะกรรมการ
ดี๋ำาเนินการสหกรณ์์ฯ	ชุดี๋ท่�ม่มติท่�ประชุมในคืราวของการนำาเงิน
ไปฝัาก	 หรือลงทุนในสหกรณ์์เคืหสถ้านนพูเก้ารวมใจ	 จำากัดี๋	
ปฏิิบัติหรือละเว้นการปฏิิบัติตามข้อบังคัืบและระเบ่ย่บ
ของสหกรณ์์หรือไม่	 อย่่างไร	 หากพูบว่าผู้หน่�งผู้ใดี๋กระทำา
คืวามเสื�อมเส่ย่หรือเส่ย่หาย่แก่สหกรณ์์	 ให้สหกรณ์์ฯ	
เร่ย่กผู้ท่�ทำาให้เกิดี๋คืวามเส่ย่หาย่ชดี๋ใช้ภัาย่ใน	15	วัน	นับแต่วัน
ม่มติ	 หากพู้นกำาหนดี๋แล้วสหกรณ์์ฯ	 ไม่ได้ี๋รับการชดี๋ใช้
ค่ืาเส่ย่หาย่ดัี๋งกล่าวให้ฟ้้องร้องดี๋ำาเนินคืด่ี๋ตามกฎหมาย่
กับผู้ท่�ทำาคืวามเส่ย่หาย่	ภัาย่ใน	15	วัน	นับแต่วันพู้นกำาหนดี๋ดัี๋ง
ก ล่าวตามหนั ง สือสำา นักงานสหกรณ์์ จั งห วัดี๋นนทบุ ร่	

ท่�	นบ	7/2560	สั�ง	ณ์	วันท่�	15	พูฤษภัาคืม	2560	เรื�อง	ให้คืณ์ะ
กรรมการดี๋ำาเนินการสหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋	
แก้ไขข้อบกพูร่องกรณ่์นำาเงินไปฝัากไว้กับสหกรณ์์เคืหสถ้าน
นพูเก้ารวมใจ	จำากัดี๋	
	 	 สหกรณ์์ฯ	ดี๋ำาเนนิคืด่ี๋กบัสหกรณ์์เคืหะสถ้านนพูเกา้-
รวมใจ	จำากัดี๋	และคืณ์ะกรรมการ	15	คืน	ต่อศัาลจังหวัดี๋ม่นบุร่
เป็นคืด่ี๋แพู่ง	 เมื�อวันท่�	 30	 ม่นาคืม	 2560	 คืด่ี๋หมาย่เลขดี๋ำา	
ผบ05012/2560	 คืด่ี๋หมาย่เลขแดี๋ง	 ผบ.11855/2562	
ศัาลชั�นต้นและศัาลอุทธรณ์์	ม่คืำาพิูพูากษา	ให้สหกรณ์์เคืหะฯ	
ชดี๋ใช้ตามจำานวนทุนทรัพูย่์ท่�ฟ้้อง	 123,197,921.91	 บาท	
แก่สหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนท์ฯ	 สหกรณ์์เคืหะฯฎ่กา	
ศัาลแพู่งม่นบุร่นัดี๋ฟั้งคืำาสั�งศัาลฎ่กาและคืำาสั�งศัาลแพู่งม่นบุร่	
วันท่�	19	มกราคืม	2565	เวลา	09.15	น.
	 	 แล้วพูบกันใหม่ฉบับหน้าคืรับ...
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นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี ท่ีเคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เดืี๋อนธันวาคืม	ซ่ั�งเป็นเดืี๋อนสุดี๋ท้าย่ของปี	พู.ศั.	2564	
ก็มาถ่้งและเดืี๋อนหน้าก็คืือเดืี๋อนมกราคืม	พู.ศั.	2565	
จ่งขอกราบอาราธนาคืุณ์พูระศัร่รัตนตรัย่ได้ี๋โปรดี๋อภิับาล
ประทานพูรให้ทุกท่านเจริญด้ี๋วย่อายุ่	 วรรณ์ะ	 สุขะ	 พูละ

	 อ่กเรื�องหน่�ง	 ท่�ขอนำามา
ราย่งานต่อเพืู�อนสมาชิก	 คืือ
เรื�องการจัดี๋ทำาแผนงานบริหาร
คืวามเส่�ย่งสหกรณ์์ออมทรัพูย่์
คืรูนนทบุร่	จำากัดี๋	ประจำาปี	2565	
เพืู�อให้การขับเคืลื�อนกิจการ
สหกรณ์์ฯ	 ม่ประสิทธิภัาพูและ
ประสิทธิผลย่ิ�งข่�น	อันจะส่งผลให้
สหกรณ์์ฯ	ม่คืวามมั�นคืง	สมาชิก
มั�งคัื�ง	 (ได้ี๋รับการบริการอย่่าง
เอื�ออาทร	ปันผล	เฉล่�ย่คืืน	สูงข่�น)	
กล่าวคืือ	สหกรณ์์ฯ	จะม่แผนงาน
ต่างๆ	เช่น	แผนงานสร้างคืวามรู้	
คืวามเข้าใจและทักษะในการ
ให้บริการสมาชิกแก่เจ้าหน้าท่�	
แผนงานสร้างราย่ได้ี๋ลดี๋ราย่จ่าย่	

พู้นจากทุกข์โศักโรคืภััย่	ประสบสุขโชคืด่ี๋	ม่สุขภัาพูร่างกาย่แข็งแรง	รำ�ารวย่ๆ	คืรับ
	 เดืี๋อนธันวาคืม	2564	ม่การประชุมคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการชุดี๋ท่�	62	คืรั�งท่�	11	เมื�อวันท่�	29	ธันวาคืม	2564		จ่งขอนำา
สาระสำาคัืญมาราย่งาน	ดัี๋งน่�	คืรับ
	 ดี๋ร.เอนก	 ล่วงลือ	ประธานกรรมการดี๋ำาเนินการฯ	และนาย่อธิชาติ	 สวัสด่ี๋	 รองประธานกรรมการคืนท่�	 1	ปฏิิบัติหน้าท่�
ผู้จัดี๋การสหกรณ์์ฯ	 ได้ี๋แจ้งให้ท่�ประชุมทราบว่า	คืณ์ะผู้ตรวจสอบบัญช่ได้ี๋ส่งร่างผลการตรวจบัญช่สหกรณ์์ประจำาปี	พู.ศั.	2564		
มาให้กับสหกรณ์์ฯ	 แล้ว	 ปรากฏิว่าสหกรณ์์ฯ	 สามารถ้จ่าย่เงินปันผลและเฉล่�ย่คืืนได้ี๋ประมาณ์อย่่างละร้อย่ละ	 2	 ซ่ั�งมากกว่า
ปี	 พู.ศั.	 2563	 และเมื�อสหกรณ์์ฯ	 ได้ี๋รับผลการตรวจบัญช่ฉบับสมบูรณ์์แล้ว	 ก็จะเร่งดี๋ำาเนินการจ่าย่เงินปันผลและเฉล่�ย่คืืน
ให้แก่เพืู�อนสมาชิกทุกท่านตามระเบ่ย่บ	ข้อบังคัืบต่อไป	ส่วนเรื�องการสรรหาคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการ	ชุดี๋ท่�	63	ยั่งไม่สามารถ้
กำาหนดี๋วนัและสถ้านท่�เลือกตั�งได้ี๋เนื�องจากติดี๋มาตรการการปอ้งกันการแพูรร่ะบาดี๋ของเชื�อไวรัสโคืวิดี๋-19	หากสิ�นเดืี๋อนมกราคืม
	2565	น่�	สถ้านการณ์์การแพูร่ระบาดี๋คืล่�คืลาย่ลง	ก็จะสามารถ้กำาหนดี๋วันและสถ้านท่�เลือกตั�งได้ี๋คืรับ

และแผนงานให้ผู้แทนสมาชิกได้ี๋ม่ส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์์	 เพืู�อให้เกิดี๋คืวามโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภัิบาล	
เป็นต้น
	 นอกจากน่�	เนื�องในศุัภัวารดิี๋ถ่้ข่�นปีใหม่	2565	สหกรณ์์ฯม่ของขวัญให้เพืู�อนสมาชิก	2	อย่่างคืรับ	อย่่างแรก	คืือ	การเปิดี๋
ให้สมาชิกใช้	Mobile	 Application	 เพืู�อให้สมาชิกได้ี๋เข้าถ่้งข้อมูลพืู�นฐานของสมาชิกแต่ละคืน	 โดี๋ย่สามารถ้ดี๋าวน์โหลดี๋ได้ี๋บน
ระบบ	Android	และ	IOS	อย่า่งท่�สอง	คืือ	ภูัมิทัศัน์อันสวย่งามพูรอ้มลานจอดี๋รถ้ท่�กว้างขวางบรเิวณ์ด้ี๋านหลังสำานักงานสหกรณ์์ฯ
	ซ่ั�งทั�งสองอย่่างน่�	น่าจะให้บริการสมาชิกได้ี๋ตั�งแต่สิ�นเดืี๋อนกุมภัาพัูนธ์	2565	เป็นต้นไป
		 	 	 	 	 	 	 	 	 แล้วพูบกันใหม่ฉบับหน้าคืรับ...
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 สวัสดีครับุปีใหม่ 2565 ครับุ เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์
ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรีท่ีเคารพรักทุกท่าน...พบุกันใน
ฉบัุบุเดือนมกราคม 2565   
	 แต่กว่าท่�สมาชิกจะได้ี๋รับวารสารเล่มน่�ก็คืงเป็นเดืี๋อน
มกราคืม	 2565	 ไปแล้ว	 เป็นช่วงของปีใหม่ท่�ผ่านไปด้ี๋วย่
สถ้านการณ์์แพูร่ระบาดี๋ของโรคืวิดี๋	 –	 19	 สาย่พัูนธ์ใหม่	
โอมิคืรอน	(Omicron)	ท่�ม่ผู้ติดี๋เชื�อเพิู�มมากข่�น	แต่คืวามรุนแรง
ไม่มาก	 เนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ี๋รับการฉ่ดี๋วัคืซ่ันเพืู�อ
สร้างภูัมิคุ้ืมกันไปแล้ว	2	คืรั�ง	และคืงต้องเพิู�ม	คืรั�งท่�	3	ต่อไป	
เพืู�อคืวามปลอดี๋ภััย่ต่อช่วิตจากโรคืติดี๋ต่อดัี๋งกล่าว	คืรับ	
	 สหกรณ์์ออมทรพัูย่ค์ืรูนนทบุร่	จำากัดี๋	ได้ี๋เริ�มดี๋ำาเนินการ
จัดี๋ตั�ง	 เมื�อวันท่�	 5	 เดืี๋อนมกราคืม	 พู.ศั.	 2503	 นับถ่้งวันน่�
ก็เป็นเวลา	62	ปีแล้ว	ซ่ั�งม่เรื�องราวคืวามเป็นมาอย่่างไร	เราคืง
ได้ี๋ทราบกันแล้วคืรับ	 แต่วันน่�จะมองย่้อนดูี๋ถ่้งเรื�องคืวามก้าวหน้า
และคืวามเสื�อมถ้อย่ของสหกรณ์์ของเราให้สมาชิกได้ี๋เห็นชัดี๋เจน
ว่าม่คืวามเส่ย่หาย่เกิดี๋ข่�นกับสหกรณ์์เราไดี๋อ้ย่า่งไร	จากวนัท่�เริ�ม
ก่อตั�งสหกรณ์์ฯม่สินทรัพูย่์รวมไม่ถ่้ง	 2	 แสนบาท	 เราม่การ
ดี๋ำาเนินกิจการด้ี๋วย่มั�นคืงและพัูฒนามาอย่่างต่อเนื�อง	 จนม่
สินทรัพูย่์รวมถ่้ง	8,217	ล้านบาท	ในปี	2560	แต่ทำาไมในช่วง	
10	 ปีท่�ผ่านมา	 สมาชิกจ่งได้ี๋รับเงินปันผลและเงินเฉล่�ย่คืืน

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

ท่�น้อย่กว่าคืวามเป็นจริงท่�คืวรจะไดี๋้รับมันเกิดี๋มาจากสาเหตุอะไร
มาดูี๋กันคืรับ	
	 1.	 ปี	 พู.ศั.	 2554	 สหกรณ์์ฯ	 ได้ี๋ดี๋ำาเนินธุรกิจจัดี๋หา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพืู�อขาย่แก่สมาชิก	ไม่เป็นไปตามวัตถุ้ประสงค์ื
และผิดี๋	พู.ร.บ.สหกรณ์์	ได้ี๋รับคืวามเส่ย่หาย่	เป็นเงิน	496,000,000	บาท
สหกรณ์์ต้องตั�งค่ืาเผื�อหน่�สงสัย่จะสูญเป็นเวลา	10	ปี		
	 2.	 ปี	 พู.ศั.	 2554	 สหกรณ์์นำาเงินไปฝัาก	 และซืั�อตั�ว
สัญญาใช้เงินกับชุมนุมร้านสหกรณ์์แห่งประเทศัไทย่	 จำากัดี๋	
เป็นเงินจำานวน	 300	 ล้านบาท	 เพืู�อหวังผลกำาไรจากดี๋อกเบ่�ย่	
ต่อมาถ้อนคืืนไม่ได้ี๋	คืวามเส่ย่หาย่เป็นเงิน	284,639,301.68		บาท
ต้องตั�งเป็นค่ืาเผื�อหน่�สูญ	 ตอนน่�อยู่่ระหว่างการดี๋ำาเนินคืด่ี๋	
ย่ังไม่ได้ี๋เงินคืืน
	 3.	 ในปีเด่ี๋ย่วกัน	พู.ศั.	2554	สหกรณ์์นำาเงินไปฝัากไว้กับ
สหกรณ์์เคืหสถ้านนพูเก้ารวมใจ	จำากัดี๋	เป็นเงิน	150	ล้านบาทเพืู�อ
หวังผลกำาไรจากดี๋อกเบ่�ย่	 ต่อมาถ้อนคืืนไม่ได้ี๋	 คืวามเส่ย่หาย่	
เป็นเงิน	 123,197,921.91	 บาท	 ต้องตั�งเป็นค่ืาเผื�อหน่�สูญ	
ตอนน่�อยู่่ระหว่างการดี๋ำาเนินคืด่ี๋	ยั่งไม่ได้ี๋เงินคืืน
	 ผลจากการดี๋ำาเนินการของคืณ์ะกรรมการสหกรณ์์ในปี 
พู.ศั.	 2554	 เพืู�อหวังผลประโย่ชน์ท่�จะเป็นกำาไรให้เกิดี๋กับสหกรณ์์ฯ
แต่ขาดี๋คืวามรอบคือบหวังผลตอบแทนท่�ด่ี๋แต่ม่คืวามเส่�ย่งสูง	
ทำาให้เกิดี๋คืวามเส่ย่หาย่ข่�นกับสหกรณ์์	 เพู่ย่งแค่ื	 3	 ราย่การ
ท่�กล่าวมา	 มูลค่ืาคืวามเส่ย่หาย่ก็เกือบ	 1,000	 ล้านบาท
ต้องตั�งค่ืาเผื�อหน่�สูญ	 ส่งผลกระทบต่อเงินปันผล	และเงินเฉล่�ย่คืืน
ของสมาชิกทุกคืน	ซ่ั�งก่อนปี	2554	สหกรณ์์ฯ	จ่าย่เงินปันผลให้
แก่สมาชิกได้ี๋ไม่น้อย่กว่าร้อย่ละ	 6	 มาตลอดี๋	 แต่หลังจาก
ปี	 2554	 ผลเส่ย่เป็นอย่่างไรดูี๋ได้ี๋จาก	 ตารางท่�	 1	 และตั�งแต่
ปี	2563	เป็นต้นไป	สถ้านการณ์์ก็น่าจะด่ี๋ข่�นอย่่างต่อเนื�องคืรับ	

2554

%

2555

 %

2556

%

2557

%

2558

%

2559

%

2560

%

2561

%

2562

%

2563

%

เงินปันผล 4.00 3.50 3.20 3.30 2.30 2.35 2.20 2.40 ไม่ม่ 1.34

เงินเฉล่�ย่คืืน	 5.00 2.50 2.60 2.80 1.25 1.30 1.10 1.55 ไม่ม่ 1.25

	ปีบัญช่		

ราย่การ

 หม�ยเหตุุ การจัดี๋สรรกำาไรสุทธิ	 ในปี	 2561	 รองนาย่ทะเบ่ย่นสหกรณ์์	 ได้ี๋ม่คืำาสั�งเพิูกถ้อนมติท่�ประชุมใหญ่วิสามัญ	
ประจำาปี	 2562	 เรื�องการพูิจารณ์าจัดี๋สรรกำาไรสุทธิประจำาปี	 2561	 เนื�องจากสหกรณ์์ปฏิิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญช่
และระเบ่ย่บของนาย่ทะเบ่ย่นสหกรณ์์	และสั�งให้เร่ย่กคืืนเงินดัี๋งกล่าวทั�งหมดี๋
	 ในปีบัญช่	2562	ได้ี๋ม่การตั�งค่ืาเผื�อหน่�สงสัย่จะสูญท่�ม่สะสมมาทั�งหมดี๋ของสหกรณ์์	เป็นเงิน	จำานวน	1,037,363,883.32	บาท
เมื�อหักด้ี๋วย่กำาไรสุทธิ	ปี	2562	จำานวน	163,385,628.90	บาท	จะม่ผลขาดี๋ทุนทันท่	เป็นเงิน	จำานวน		873,978,254.42	บาท
ต้องนำาทุนสำารองท่�ม่	 จำานวน	 242,292,525.57	 บาท	 มาหักเพิู�มและหักด้ี๋วย่กำาไรสุทธิรอการเร่ย่กคืืนของปี	 2561	 จำานวน		
81,627,408.87	 บาท	 จ่งทำาให้เหลือขาดี๋ทุนสุทธิ	 จำานวน	 550,058,319.98	 บาท	ทำาให้ไม่ม่การจัดี๋สรรกำาไร	 ไม่ม่เงินปันผล	
เงินเฉล่�ย่คืืนและไม่ม่เงินโบนัสใดี๋ๆ	 ทั�งสิ�นในปีนั�น	 แต่คืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการ	 ชุดี๋ท่�	 60	 ได้ี๋จัดี๋เงินสวัสดิี๋การให้แก่สมาชิก
เป็นเงิน	71,000,000.00	บาท	โดี๋ย่ผ่านโคืรงการสหกรณ์์ฯ	คืรบรอบ	60	ปี	 เป็นการชดี๋เชย่เงินปันผลให้แก่สมาชิกทุกคืนคืรับ

ตารางที่่� 1  ร้อยละเงินปัันผล และเงินเฉล่�ยคืืนย้อนหลัง 10 ปัี
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ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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ปัระเภที่สัญญา

จ�านวนสมาชิก (คืน) จ�านวนเงิน (บาที่)

หมายเหตุ

ยื�นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ หน่้คื้าง คืงเหลือ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 22 22 - 497,000.00 497,000.00 11,400.00 485,600.00

2. เงินกู้สามัญ 96 95 1 161,393,000.00 156,833,000.00 89,554,895.50 67,278,104.50

3. เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ 85 85 -     18,180,000.00   18,180,000.00 6,181,783.00 11,998,217.00

4. เงินกู้สามัญโครงการโควิด 19 39 38 1   5,650,000.00     5,280,000.00 1,160,450.25 4,119,549.75

5. เงินกู้พิเศษ 2 2 - 2,700,000.00 2,700,000.00 742,505.00 1,957,495.00  

รวมที่ั้งสิ้น 244 242 2 188,917,000.00 183,490,000.00 97,651,033.75 85,838,966.25  

ตารางที่่� 2 รายงานการกู้เงินปัระเภที่ต่างๆ ปัระจ�าเดืือนธัันวาคืม 2564

               วิทย์า ถาวรกันติ์
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

““

“ธัันวาคม 2564 - มกราคม 2565”“ธัันวาคม 2564 - มกราคม 2565”

       กิติติิย์า ดอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

Happy new Year 2022
สวัสดีค่ะสมาชิิกทุกท่าน
	 พูบกันใหม่ในปี	2565	ในปีน่�ถ้้านับแบบจันทรคืติหรือ
แบบไทย่	ก็คืงย่า่งเข้าปีเสือหรือปีขาลนั�นเอง	ดูี๋เหมือนจะน่ากลัว
แต่สมาชิกสาย่มูก็หาข้อมูลมาให้แล้วว่าเสือปีน่�เป็นเสือน่ารัก	
เป็นพูลังด่ี๋ท่�จะขับไล่สิ�งไม่ด่ี๋ออกไปให้พู้นจากชาวไทย่	ฟั้งแล้ว
ก็สบาย่ใจข่�นนิดี๋หน่�งนะคืะ	 หลังจากพัูกผ่อนกันย่าวๆ	 แล้ว
สมาชิกท่�ย่ังทำางานอยู่่ก็คืงกลับมาทำางานกันอย่่างม่คืวามสุข	
ส่วนสมาชกิท่�เกษ่ย่ณ์แลว้การไดี๋พัู้กผ่อนก็คืงทำาใหช่้วิตหลังเกษ่ย่ณ์
ม่คืวามสุขย่ิ�งข่�น	 ม่คืำาถ้ามเรื�องการเลือกตั�งคืณ์ะกรรมการ
และการปันผลของสหกรณ์์ฯ	มาเนอืงๆ	จริงๆ	แล้ว	สหกรณ์์ฯ
ก็เร่งดี๋ำาเนินการอย่่างเต็มท่�คืาดี๋ว่าช่วงเดืี๋อนกุมภัาพัูนธ์น่�
จะได้ี๋รับแน่นนอนค่ืะ	เท่าท่�คืำานวณ์มากกว่าปีท่�แล้วแน่นอน
ส่วนจะเป็นเท่าไร	อย�กให้ที่��นประธั�น ที่��นดร.เอนก ล่�วงลื่อ

จำะแจ้ำงให้สม�ชิุกที่ร�บัด้วยตุนเองนะคะเพร�ะน่�เป็นอ่กหน่�ง
ผล่ง�นท่ี่�ส�ม�รถคล่่�คล่�ยแล่ะแก้ปัญห�ของสหกรณ์์ออมที่รัพย์
ครูนนที่บุัร่จำำ�กัด	เราท่�สะสมมานานได้ี๋ในระดัี๋บหน่�ง	สำาหรับ
คืวามเคืลื�อนไหวในระย่ะเวลาในรอบหน่�งปีสมาชิกทุกท่าน
จะได้ี๋รับข่าวสารในหลาย่ช่องทางและเพืู�อนให้เป็นไปในการ
รับรู้ข่าวสารอย่่างคืรอบคืลุมและรวดี๋เร็วและข้อมูลส่วนตัว	
สหกรณ์์ฯ ได้พัฒน� Mobile Application	เพืู�อให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ี๋ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ี๋ตลอดี๋เวลา	โดี๋ย่เริ�มใช้ตั�งแต่
ต้นเดืี๋อนมกราคืม	2565	 น่�	 ส่วนการติดี๋ต่อสื�อสารด้ี๋านอื�นๆ
ก็ย่ังคืงให้บริการเหมือนเดิี๋มนะคืะ	 ใคืรถ้นัดี๋ช่องทางไหน
ก็สามารถ้ใช้ได้ี๋เลย่นะคืะ	นอกจากน่�	ทางสหกรณ์์ฯ	โดี๋ย่ฝ่ัาย่
การศ่ักษาและประชาสัมพัูนธ์	นำาโดี๋ย่	ท่านปัญญา	เนื�องฤทธิ�
รองประธานสหกรณ์์ออมทระพูย่์คืรูนนทบุร่	และปฏิิบัติงาน
ประธานฝัา่ย่การศ่ักษาและประชาสมัพัูนธ์ได้ี๋จัดี๋ทำาคู่ืมือสิทธิ
ประโย่ชน์สมาชิก	 สำาหรับงานบริการสมาชิก	 ซ่ั�งในเล่มคู่ืมือ
จะม่ราย่ละเอ่ย่ดี๋ทั�งด้ี๋านบริการและสวัสดิี๋การทุกด้ี๋านของสหกรณ์์ฯ
คืรบถ้้วนเลย่นะคืะ	ใคืรย่งัไม่ได้ี๋รับ	มารับได้ี๋ท่�สหกรณ์์ฯ	นะคืะ
นอกจากน่�ย่งัม่ชมรมฌาปนกิจสงเคืราะห์ท่�รอให้บริการท่านอยู่่
ก็หวังเป็นอย่่างย่ิ�งว่าจะไดี๋้รับกำาลังใจจากสมาชิกทุกท่าน	
เรายั่งคืงย่่ดี๋มั�น	 ในอุดี๋มการณ์์	 “มั�นคง โปร�งใส ทัี่นสมัย  
เต็ุมใจำให้บัริก�ร”	สุขสวัสด่ี๋ปีใหม่นะคืะ	สวัสด่ี๋ค่ืะ

ต่อจากหน้า 6
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ร�ยง�นก�รเร่ยกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนพฤศจิำก�ยน 2564  

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

จำำ�นวนเงิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ลูกหน่�เงินกู้คื้างนาน/ลูกหน่�เงินกู้ปรับโคืรงสร้างหน่� 88 143 75 111 544,515,00

ลูกหน่�เงินกู้ขาดี๋สมาชิกภัาพู 428 613 213 313 4,617,671.50

ลูกหน่�เงินกู้ระหว่างดี๋ำาเนินคืดี๋่ 106 185 12 18 33,900.00

ลูกหน่�เงินกู้ตามคืำาพูิพูากษา 825 1,248 223 337 3,724,203.06

เดืี๋อนพูฤศัจิกาย่น	2564 1,447 2,189 523 779 8,920,289.56

เดือนพฤศจิำก�ยน 2564 รวมทัี่�งสิ�น 8,920,289.56

โทร.  081 - 4562837โทร.  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี 
จำำากัด ทุกท่าน... 
	 ขณ์ะน่�ผู้ตรวจสอบบัญช่รับรองงบดีุ๋ล	 ได้ี๋ทำาการ
ตรวจสอบบัญช่ของสหกรณ์์ฯ	 เสร็จสิ�นแล้ว	 ซ่ั�งอยู่่
ในระหว่างการจัดี๋ทำาราย่งานผลประกอบการเสนอต่อ
คืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินการพิูจารณ์าผลกำาไรขาดี๋ทุน	เพืู�อ

พิูจารณ์าการจัดี๋สรรกำาไรสุทธิ	นำาเสนอต่อท่�ประชุมใหญ่เพืู�อให้ผู้แทนสมาชิกอนุมัติเงินปันผล-เฉล่�ย่คืืน	เพืู�อจ่าย่ให้กับ
สมาชิกทุกท่านต่อไปในรอบปีบัญช่	2564	โปรดี๋อดี๋ใจรอนะคืรับ
	 และในเดี๋อืนน่�ผมขอราย่งานการเร่ย่กเก็บหน่�ประจำาเดืี๋อนพูฤศัจิกาย่น	2564	ซ่ั�งเป็นเดืี๋อนของปีงบประมาณ์ใหม่คืรับ

	 และในศุัภัวาระดิี๋ถ่้ข่�นปีใหม่	 2565	 ผมขออาราธนาสิ�งศัักดิี๋�สิทธิ�ท่�ท่านเคืารพูนับถื้อ	 โปรดี๋ช่วย่ดี๋ลบันดี๋าลให้ทุกท่าน
ประสบพูบแต่คืวามสุข	 สุขภัาพูร่างกาย่แข็งแรง	 คิืดี๋สิ�งใดี๋ขอให้สมคืวามปรารถ้นา	 ม่เงินทองเหลือกินเหลือใช้	 ม่โชคืลาภั
ตลอดี๋ไป	และอย่่าลืมไปเย่่�ย่มเย่่ย่นบุพูการ่ตามโอกาสท่�เหมาะสม	กราบคุืณ์พู่อคุืณ์แม่ให้เป็นสิริมงคืลกับช่วิต	แล้วพูบกันใหม่
ฉบับหน้าคืรับ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีปีใหม่ 2565 สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่านครับุ
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มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

สงบั  สนสิน
กรรมการ

	 								เลิิกกินมื้้�อเย็็นกันเถิิด	 								เลิิกกินมื้้�อเย็็นกันเถิิด
โทษของการกินข้าว	“มื�อเย่็น”
   ตุ�ยเร็วข่�น... 
   ตุ�ยผ�อนส�ง...
ย่ิ�งกินมาก...
   ก็คือ...ผ�อนม�ก
   ก็ยิ�งตุ�ยเร็ว
ทำาอย่่างไรจ่งจะ	
  “ไม�แก� ไม�อ้วนแล่ะอ�ยุยืน”
คืำาตอบ	คืือ	
  “กินส�ยกล่�ง”
กินสาย่กลาง	คืือ	
    กินมื�อเชุ้�
    แล่ะมื�อเท่ี่�ยง 
ให้งดี๋มื�อเย่็น...
	 เปร่ย่บตัวเราเป็นรถ้ย่นต์	ตื�นเช้ามาต้องเติมนำ�ามัน
ก่อนหรือกินมื�อเช้า	รถ้จ่งจะวิ�งได้ี๋		ถ่้งเท่�ย่งนำ�ามันย่ังไม่หมดี๋	
เติมอ่กคืรั�ง...
	 ถ่้งเย่็นก่อนนอนก็ย่ังไม่หมดี๋	พิูสูจน์ได้ี๋ดัี๋งน่�
						 สมมุติกินไข่ลวก	1	ฟ้องโตๆ	ม่ไข่แดี๋งหนัก	50	กรัม	
ในไข่แดี๋งม่คืลอเลสเตอรอล	 1	 กรัม	 ให้พูลังงาน	 9	 แคืลอร่�	
ฉะนั�น	50	กรัม	ให้พูลังงาน	450	แคืลอร่�	จะต้องออกกำาลัง
กาย่เพืู�อใช้พูลังงานน่�	 โดี๋ย่ข่�จักรย่านตั�งแรงต้านไว้	1.3	ก.ก.	
คืวามเร็วท่�ปั�นบันไดี๋จักรย่าน	 60	 รอบต่อนาท่	 ข่�อยู่่นาน	
60	 นาท่	 จะเหนื�อย่หอบ	 เหงื�อไหลท่วมตัว	 แต่ใช้พูลังงาน
ไปเพู่ย่ง	300	แคืลอร่�	ไข่ใบเด่ี๋ย่ว	ย่ังใช้ไม่หมดี๋	!!		
	 ฉะนั�น...ถ้้ากนิมื�อเช้า	มื�อเท่�ย่ง	จนถ่้งเย่น็	พูลังงานย่งั
เหลือแน่นอน	 !!	 	 ไม่จำาเป็นต้องไปเติมอ่ก	 เพูราะเวลานอน
ร่างกาย่จะนำาพูลังงานท่�เหลือใช้ไปเก็บในท่�ต่างๆ	 โดี๋ย่ตับ
เป็นผู้ทำางานน่�	ถ้้าพูลังงานเหลอืมากการเอาไปเกบ็ในท่�ต่างๆ
ก็มาก	 ทำาให้อ้วนและแน่นอนถ้้าเก็บไม่หมดี๋	 โดี๋ย่เฉพูาะ
พูวกไขมันตัวโตๆ	จะต้องค้ืางอยู่ใ่นหลอดี๋เลือดี๋	ถ้้าค้ืางสะสม
มากเท่าใดี๋	 รูหลอดี๋เลือดี๋ก็จะเล็กลงทุกวัน	 เลือดี๋ไปเล่�ย่ง

อวัย่วะต่างๆ	ได้ี๋น้อย่ลง	อวัย่วะทั�งหลาย่ก็จะเสื�อมสภัาพูเร็วข่�น
หรือแก่เร็วข่�น	ถ้้าวันไหนอุดี๋ตัน	เช่น	ถ้้าตันท่�สมอง	จะกลาย่
เป็นคืนพิูการอัมพูาตคืร่�งซ่ัก	 ถ้้าอุดี๋ตันท่�ไต	 ต้องล้างไต	
เปล่�ย่นไตถ้้าตันท่�ขา	 อาจต้องตัดี๋ขาทิ�ง	 ถ้้าตันท่�กล้ามเนื�อ
หัวใจ	ก็จะไม่ม่โอกาสได้ี๋สั�งลาใคืร...
						 ฉะนั�น...การกินมื�อเย่็นจ่งเป็นมื�อท่�เร่งกระบวนการ
“เสื�อมของอวัยวะทุี่กส�วนในร��งก�ย”	 ร่าย่กาย่ต้องใช้
พูลังงานอย่่างหนักในการเผาผลาญอาหาร	 ย่ิ�งกินมื�อเย็่น
ในปริมาณ์ท่�เย่อะ	ก็ย่ิ�งเร่งการเส่ย่ช่วิตให้เร็วข่�นไปอ่ก	“มื�อเย็น” 
จ่งเป็นมื�ออันตราย่	เป็นมื�อ	ตาย่ผ่อนส่ง	
						 ฉะนั�น...จ่งหมาย่คืวามว่า	 การกินมื�อเย่็นมาก	 ย่ิ�ง
ผ่อนส่งมาก	 ตาย่เร็ว	 ถ้้าไม่กินมื�อเย่็น	 ก็จะแก่ช้า	 เสื�อมช้า	
อายุ่ย่ืน	การไม่กินอาหารมื�อเย่็น	 เป็นเรื�องท่�ต้องเอาชนะใจ
ตัวเองอย่่างมาก	 ถ้้าใคืรทำาได้ี๋จะตัดี๋ทั�งกิเลส	 สุขภัาพูด่ี๋	
อายุ่ย่ืน	 และม่สมาธิด่ี๋	 คืวามมุ่งมั�นสูง	 ได้ี๋ประโย่ชน์ทั�งกาย่
และใจแต่ทุกๆ	คืน	ต้องฝึักกระเพูาะให้เกิดี๋คืวามเคืย่ชิน	
    
วิิธีีฝึึกมื้ี	4	วิิธีีวิิธีีฝึึกมื้ี	4	วิิธีี
	 1.	ค่ือย่ๆ	 ลดี๋ปริมาณ์อาหารมื�อเย็่น	 ท่ละน้อย่ๆ	
เช่น	ลดี๋กินข้าวจาก	2	จาน	เหลือ	1	1/2	จาน	สัก	3-4	เดืี๋อน
โดี๋ย่ม่ข้อแม้ว่า	หลังอาหารเย่น็แล้วห้ามกินอาหารใดี๋ๆ	ทั�งนั�น
ย่กเว้น	นำ�าเปล่า	พูอกระเพูาะชินแล้วลดี๋เหลือ	1	จาน	ต่อไป
คืร่�งจาน	 ต่อไปไม่กินข้าวเลย่	 กินแต่กับ	 ต่อไปกินผักผลไม้		
สุดี๋ท้าย่งดี๋อาหารเย็่น	
	 2.	ร่นเวลากินอาหารเย็่น	 เช่น	 จาก	 2	 ทุ่ม	 มากิน	
1	ทุ่ม	ต่อไปเลื�อนเป็น	6	โมงเย่็น	5	โมงเย่็น	4	โมงเย็่น	3	โมง
เย่็นฯ
	 3.	 กินเม็ดี๋แมงลักแทนมื�อเย่็น	ใช้เม็ดี๋แมงลัก	2	ช้อนโต๊ะ
ใส่ในถ้้วย่นำ�าแกงหรือนำ�าเปล่าคืนแล้วดืี๋�มทันท่	 ดืี๋�มนำ�าตามอ่ก
4-5	แก้ว
	 4.	กินมังสะวิรัตมื�อเย่็น	 การกินผักผลไม้ถื้อว่า
เป็นอาหารไม่ม่พิูษ	 ร่างกาย่จะได้ี๋พัูก	 ไม่ต้องทำาลาย่พิูษ
ของอาหารเนื�อสัตว์	 พิูษท่�สะสมไว้ก่อนก็จะถู้กตับ	 ไต	
กำาจัดี๋หมดี๋ไปเองได้ี๋	 ร่างกาย่ม่เวลาถ่้ง	 18	 ช.ม.	 กำาจัดี๋พิูษ
ท่�ติดี๋มากบัมื�อเช้า	มื�อเท่�ย่งได้ี๋ทัน	ฉะนั�นการไม่กินอาหารเย่น็
จ่งเป็นเวลาท่�ตับ	ไต	จะสามารถ้กำาจัดี๋สารพิูษจากอาหารมื�อเช้า
และเท่�ย่งได้ี๋หมดี๋	 ร่างกาย่จ่งบริสุทธิ�ทุกวัน	 ท่านทราบแล้ว
ใช่ใหมว่า...	 ทำาไม:	 สมเด็ี๋จพูระสัมมาสัมพุูทธเจ้า	 จ่งทรง
บัญญัติให้พูระฉันเพู่ย่ง	 2	 มื�อ	 คืือ	 “เช้ากับเพูล”	 เท่านั�น	
จ่งจะเหมาะสม



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป
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ถาม1
ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด
ทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้ิองขอสวัสดีปีใหม่กับุสมาชิิกทุกท่านก็ขอให้
ปี 2565 นี�เป็นปีท่ีสมาชิิกแล่ะครอบุครัวมีแต่ิความสุข สมหวัง
ทำาอะไรก็ประสบุความสำาเร็จำ แคล้่วคาดปล่อดภััย์จำากอันติราย์
แล่ะโรคร้าย์ทั�งหล่าย์โดย์เฉพาะ โควิด 19 ขอให้หมดไป
จำากประเทศไทย์แล่ะจำากโล่กนี�เสีย์ที สมาชิิกเราติิด โควิด 19 
กันมาก จำากการท่ีมาแจ้ำงขอรับุสวัสดิการกันมากมาย์ทุกเดือน
  ช่วงน่�พัูนธ์ุใหม่ก็เริ�มระบาดี๋หนักข่�น	ก็ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ต้องระมัดี๋ระวังและดูี๋แลตัวเองให้ด่ี๋	 ปฏิิบัติตามคืำาแนะนำา
ของเจ้าหน้าท่�อย่่างเคืร่งคืรัดี๋เพืู�อคืวามปลอดี๋ภััย่ของตัวเราเอง
และคืนรอบข้าง	 ด้ี๋วย่คืวามเป็นห่วงผมขออนุญาตย่ำ�าเตือนเรื�อง	
โคืวิดี๋-19	เป็นประจำาทุกเดืี๋อน	ส่วนในเรื�องข้อสงสัย่ของสมาชิก
ในช่วงน่�สอบถ้ามกันมามากมาย่คืือปันผล	 /	 เฉล่�ย่คืืนจะได้ี๋รับ
เมื�อใดี๋และจะไดี๋้เท่าไรการเลือกตั�งประธานฯ	 และกรรมการ
จะเลือกวันไหนทางสหกรณ์์ฯได้ี๋แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นเบื�องต้น
ไปบ้างแล้วใน	 ไลน์กลุ่มผู้แทน	 สมาชิกทางเว็บไซัต์และทาง
แอพูพูลิเคืชั�นของสหกรณ์์ฯ	 ดี๋้วย่ปัจจัย่หลาย่อย่่างของปัญหา
ท่�ผ่านมาจ่งทำาให้การดี๋ำาเนินการจ่งล่าช้าหวังว่าสมาชิกคืงเข้าใจ
นะคืรับสำาหรับปัญหาท่�ถ้ามมาในเดืี๋อนน่�ม่ดัี๋งน่�

	 	 ทราบมาว่าในช่วงภัาวะ	 โคืวิดี๋-19	 ทางสหกรณ์์ฯ	 ม่การ
ให้สมาชิกสามารถ้ลดี๋ส่งค่ืาหุ้นราย่เดืี๋อนเป็นการชั�วคืราวได้ี๋
เพืู�อเป็นการลดี๋ปัญหาทางเศัรษฐกิจของสมาชิกได้ี๋บางส่วน	
อย่ากทราบว่าการดี๋ำาเนินการลดี๋การส่งค่ืาหุ้นราย่เดืี๋อนน่�
ม่ราย่ละเอ่ย่ดี๋อย่่างไรบ้าง

	 	 เพืู�อเป็นการลดี๋ปัญหาทางเศัรษฐกิจให้กับสมาชิก
ในช่วงวิกฤติ	 โคืวิดี๋-19	 ทางสหกรณ์์ฯ	 จ่งให้สมาชิกลดี๋การส่ง
ค่ืาหุ้นราย่ได้ี๋เป็นการชั�วคืราวโดี๋ย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดี๋ดัี๋งน่�
	 	 1.	 ขั�นตำ�าสุดี๋ไม่น้อย่กว่าเดืี๋อนละ	500	บาท
	 	 2.	ดี๋ำาเนินการลดี๋ได้ี๋ไม่เกิน	12	เดืี๋อน
	 	 3.	ย่ื�นคืวามประสงค์ืได้ี๋ตั�งแต่วันท่�	 7	 กันย่าย่น	 2564	
จนกว่าจะม่การเปล่�ย่นแปลง
	 	 4.	การย่ื�นขอให้ย่ื�นก่อนวันท่�	20	ของทุกเดืี๋อน
	 	 5.	 ข้าราชการบำานาญ		เขต1,		เขต2,			สพูม,			กศัน.	และ
ข้าราชการ	กศัน.	ไม่ม่สิทธิ�ในโคืรงการน่�

        บุุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตอบ

ตอบ

	 	 6.	 ติดี๋ต่อขอรับแบบฟ้อร์ม
	 	 	 •	 ด้ี๋วย่ตัวเองท่�สหกรณ์์ฯ
	 	 	 •	 ดี๋าวน์โหลดี๋ทางเว็บไซัต์สหกรณ์์	(www.ntbcoop.com)
	 	 7.	การย่ื�นเอกสาร
	 	 	 •	 ด้ี๋วย่ตัวเองท่�สหกรณ์์ฯ
	 	 	 •	 ทางไปรษณ่์ย์่	EMS
	 	 	 •	 ส่งทางอ่เมล	(ntbcoop@hotmail.com)

  
	 	 เนื�องจากใกล้จะถ่้งเวลาการหมดี๋ระย่ะเวลาชำาระเบ่�ย่ราย่ปี
แก่สมาคืมฌาปนกิจสงเคืราะห์ฯ	ในช่วงน่�สมาชิกประสบปัญหา
ทางเศัรษฐกิจ	 ทางสหกรณ์์ฯ	 ม่การช่วย่เหลือให้สมาชิกกู้เพืู�อ
นำาเงินมาชำาระเบ่�ย่ราย่ปีแก่สมาคืมฌาปนกิจสงเคืราะห์ฯ	 บ้าง
หรือไม่

	 	 ทางสหกรณ์์คืรูนนท์ของเรา	ได้ี๋จัดี๋ให้สมาชิกได้ี๋กู้เงินฉุกเฉิน
เพืู�อจ่าย่ให้กับสมาคืมฌาปนกจิสงเคืราะหฯ์	และกู้เพืู�อชำาระเบ่�ย่
ราย่ปีโดี๋ย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดี๋ดัี๋งน่�
	 	 1.	 ต้องเป็นสมาชิกสามัญ	6	เดืี๋อนข่�นไป
	 	 2.	วงเงินกู้เป็นไปตามท่�ต้องจ่าย่ให้แก่สมาคืมฌาปนกิจ
สงเคืราะห์ฯ
	 	 3.	 ผ่อนชำาระสูงสุดี๋ไม่เกิน	10	งวดี๋
	 	 4.	ดี๋อกเบ่�ย่	3.50%	ต่อปี
	 	 5.	ย่ื�นวันน่�สหกรณ์์จะโอนเงินชำาระแก่สมาคืมฌาปนกิจ
สงเคืราะห์ฯในวันทำาการถั้ดี๋ไป

	 	 อย่ากทราบราย่ละเอ่ย่ดี๋การฝัากเงินออมทรัพูย่์	 พููนทรัพูย่ ์
24	เดืี๋อนม่อย่่างไรบ้าง

	 	 ในการฝัากออมทรัพูย่์พููนทรัพูย่์	 24	 เดืี๋อน	 ถ้้าสมาชิก
สนใจก็สามารถ้นำาเงินมาฝัากเข้าบัญช่ออมทรัพูย่์ของตนเอง
กับสหกรณ์์ฯได้ี๋	โดี๋ย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดี๋ดัี๋งน่�
	 	 1.	ฝัากได้ี๋ตั�งแต่	500	-	25,000	บาท
	 	 2.	 อัตราดี๋อกเบ่�ย่ร้อย่ละ	2.75	บาท/ปี
	 	 3.	ฝัากเท่ากันทุกเดืี๋อนเป็นเวลา	2	ปี
	 	 4.	มาตดิี๋ต่อขอฝัากดี๋ว้ย่ตนเองท่�สหกรณ์์ฯในวนัและเวลา
ทำาการ
	 	 โอกาสหน้าพูบกันใหม่คืรับ	สวัสด่ี๋คืรับ

ตอบ



พูล่มาศ  ทับุเกร็ด
กรรมการ
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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-นามสกุล อายุ สาเหตุการเส่ยช่วิต
จ่ายเงิน

สงเคืราะห์

วันที่่�

รับแจ้ง

เงินสวัสดืิการ

กองทีุ่นสงเคืราะห์

สมาชิกเส่ยช่วิต 

พ.ศ. 2556

เงินสวัสดืิการ

สงเคืราะห์

สมาชิก

ถึงแก่กรรม 

(กองทีุ่น 

10 ล้าน)

สส.อคื. สส.ชสอ.

1 นายมนัส  จันเหมาะ 70 ปีี โควิด 19 242,015 23 ก.ย. 64 - - - -

2 นายวิชััย  วรพิธโยธัย 82 ปีี ปีอดติิดเชั้�อ 241,986 25 ก.ย. 64 สมทบ - - -

3 นายธานี  สมิติร 84 ปีี เลื้อดออกในสมอง 241,958 30 ก.ย. 64 - - - -

4 นางจิราพร พิสิษฐ์์สังฆการ 78 ปีี มะเร็งรังไข่่ 241,930 2 ติ.ค. 64 150,000 30,000 - -

5 นางบุญมา  ยึดหมู่ 59 ปีี ติับวาย 241,902 5 ติ.ค. 64 - - - -

6 นายชัูชัีพ สายสวาท 59 ปีี หัวใจหยุดเติ้น 241,874 5 ติ.ค. 64 150,000 30,000 - -

 สวัสดีค่ะสมาชิิกสมาคมฌาปนกิจำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี

ร�ยชืุ�อสม�ชิุกท่ี่�ได้รับัเงินในเดือนธัันว�คม จำำ�นวน 6 ร�ย 

	 เดืี๋อนธันวาคืม	2564	ม่ย่อดี๋เร่ย่กเก็บตามจริง	6	ศัพู	เป็นเงิน	180	บาท	และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบในเดืี๋อนมกราคืม	2565		
10	ศัพู	เป็นเงิน	300	บาท	และแจ้งราย่ชื�อผู้เส่ย่ช่วิตได้ี๋รับเงินคืรบทุกราย่การให้ทราบ	ตามราย่ชื�อข้างล่าง	
	 ม่ข้อซัักถ้ามจากสมาชิกเรื�องของระย่ะเวลาในการรับเงินกรณ่์ท่�ทาย่าทไม่ทราบว่าผู้เส่ย่ช่วิตเป็นสมาชิกสมาคืมฌาปนกิจ
สงเคืราะห์สหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 และทราบภัาย่หลังว่าได้ี๋เป็นสมาชิก	 ทาย่าทสามารถ้มาแจ้งขอรับเงินได้ี๋	 ภัาย่ใน	 5	 ปี	
หลังจากสมาชิกเส่ย่ช่วิต	

	 เมื�อท่านโอนมาเร่ย่บร้อย่แล้วให้ท่าน	 โทรแจ้งและส่งหลักฐาน
การชำาระเงินให้สมาคืมทราบทุกคืรั�ง	 โดี๋ย่การแฟกซ์เอกส�รม�ที่่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ��ยรูปส�งไล่น์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรณุ์�เกบ็ัหลั่กฐ�นก�รโอนเงนิของท่านจนกว่าท่านจะได้ี๋รบัใบเสรจ็รบัเงนิ
ฉบับจริงจากทางสมาคืมฯ
 สม�ชุิกร�ยใดเส่ยชุ่วิตุล่ง	 หากม่ภัาระผูกพูันทางการเงิน
กับสหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋	 ทางสมาคืมฌาปนกิจฯ	 จะต้อง
นำาเงนิบางส่วนไปชำาระตามจำานวนท่�สมาชิกได้ี๋ทำาธรุกรรมด้ี๋านการเงนิไว้กับ
สหกรณ์์ฯ	ส่วนท่�เหลือทาย่าทนำาเอกสารมาแสดี๋งจง่รับเงินส่วนท่�เหลอืไปได้ี๋	

ร�ยชุื�อผู้เส่ยชุ่วิตุที่่�ยังไม�ได้รับัเงิน

                                                       ที่�ย�ที่สม�ชิุกจำะได้รับัเงินตุ�มร�ยก�รดังน่�
1.ค��พิธั่กรรม 5,000 บั�ที่, 2.ค��พวงหร่ด 500 บั�ที่, 3.เงินค��สงเคร�ะห์ศพงวดแรก 50,000 บั�ที่ (ไม�เกิน 3 สัปด�ห์) เงินสงเคร�ะห์ที่่�เหล่ือรับัภ�ยใน 90 วัน หล่ังจำ�กวันที่่�รับัแจำ้งเส่ยชุ่วิตุ

ลืำาดับ ชั่อ - นามสกุลื วันที�เสียชัีวิติ วันที�รับแจ้ง

1. นายดิเรก  ธรรมนิยม 4 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64

2. นายหัฏฐ์จิติติ์  นิวาศะบุติร 12 พ.ย. 64 13 พ.ย. 64

3. นายณััฐ์พันธุ์  ไชัยวงศ์ 16 พ.ย. 64 23 พ.ย. 64

4. นางสุนทรี  ดรุณัสาสน์ 9 พ.ย. 64 24 พ.ย. 64

5. นายลืะออ  ผดุงข่วัญ 20 พ.ย. 64 25 พ.ย. 64

6. นายสถิิติย์  จันทร์แก้ว 23 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64

7. นายสิงห์  หม่นสวัสดิ� 25 พ.ย.  64 26 พ.ย. 64

8. นางศรีสวาท  สุข่เกษม 28 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64

9. น.ส.สุจิติรา สดศรี 27 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64

ลืำาดับ ชั่อ - นามสกุลื วันที�เสียชัีวิติ วันที�รับแจ้ง

10. นางสุจิติ  ศรศิริ 8 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64

11. นายเกษม  โปีทอง 29 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

12. น.ส.นภััสรา โชัติิกเสถิียร 16 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

13. นางบัว  ชัุมศรี 8 ธ.ค. 64 14 ธ.ค. 64

14. น.ส.สุณััฏฐ์ณัีร์  เติจาคำา 4 ธ.ค. 64 14 ธ.ค. 64

15. นายชัิงชััย  สุข่สมาน 10 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64

16. นางมณัี  เนียรมงคลื 5 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64

17. นางสุปีาณัี  กานุรักษ์ 7 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
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สาสาระน่าระน่ารู้รู้
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www.ntbcoop.com
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คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 62 ประจ�าปี 2565ชุุดที� 62 ประจ�าปี 2565

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลอื
 นายอธิชุาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชุาติ สวัสดี
 นายวิทยา   ถาวรกันต์
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ�งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิชุื�น
 นายจีระพงษ์ 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 : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

 สวัสดีครับุ เพือ่นสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูนนทบุุร ีจำำากดั 
ทุกท่าน 

“ยอดปันผล่เฉล่่�ยคืนประจำำ�ปี : 

ม่วิธ่ัก�รดำ�เนินก�รอย��งไร ???” 
	 สำาหรับฉบับน่�ขอเสนอสาระคืวามรู้	ในเรื�องวิธ่การกระบวน
การดี๋ำาเนินงาน	 ในการคิืดี๋ย่อดี๋ปันผลและเฉล่�ย่คืืนประจำาปีคืรับ	
	 กระบวนการในการดี๋ำาเนินการของสหกรณ์์ออมทรัพูย่์
คืรูนนทบุร่	จำากัดี๋	เมื�อคืรบรอบปีบัญช่	ในการดี๋ำาเนินงาน	(บางสหกรณ์์ฯ
ปิดี๋บัญช่ประจำาปี	เดืี๋อนตุลาคืมของทุกปี	/บางสหกรณ์์ฯ	ก็ปิดี๋บัญช่
ประจำาปี	เดืี๋อนธันวาคืมของทุกปี)	
	 สำาหรับ	สหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	จำากัดี๋	จะปิดี๋บัญช่
ประจำาปี	 ในเดืี๋อนตุลาคืมของทุก	 ๆ	 ปี	 เพืู�อท่�จะคืำานวณ์ย่อดี๋	
กำาไร-ขาดี๋ทุน	 ว่าม่ผลการดี๋ำาเนินงานเป็นเช่นไร	 โดี๋ย่ฝ่ัาย่บัญช่	
ของ	 สอ.นบ.	 ทำาราย่งานทางบัญช่ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญช่สหกรณ์์
ภัาย่นอก	 ให้ทำาการตรวจสอบรวบรวมเป็นราย่งานการตรวจสอบ
บัญช่ประจำาปีนั�น	 ๆ	 และดี๋ำาเนินการส่งร่างราย่งานการตรวจสอบ
บัญช่มาให้กับสหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋	 เพืู�อท่�จะ
เร่ย่บเร่ย่งเป็นราย่งานทางการบัญช่ประจำาปีนั�น	ๆ	นำาเสนอในการ
ประชุมคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินงานประจำาเดืี๋อน	 โดี๋ย่ม่ผู้ท่�เข้าร่วม
ประชุมเป็น	คืณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพูย่ค์ืรูนนทบุร่	เจ้าหน้าท่�
และผู้ท่�เก่�ย่วข้อง	
	 เพืู�อพิูจารณ์าหาวิธ่การแก้ไข	การดี๋ำาเนินงาน	และพิูจารณ์า
ถ่้งผลกำาไรประจำาปี	 เพืู�อท่�จะจัดี๋สรรส่วนท่�ม่ค่ืาใช้จ่าย่	 ๆ	 ต่าง	
เช่น	สำารองหน่�สงสัย่จะสูญเท่าไร	สำารองถ่้งกิจการต่าง	ๆ	เป็นย่อดี๋
เท่าไร	 จ่งจะรับทราบว่า	 ผลกำาไรสุทธิ	 ท่�สามารถ้จัดี๋สรรให้กับ
ท่านสมาชิก	 เป็นเท่าไร	 ในรูปแบบปันผลและเฉล่�ย่คืืนประจำาปี
นั�น	ๆ

                                          จำีระพงษ์ สิทธิทิม
             กรรมการ

	 ย่อดี๋ปันผลและเฉล่�ย่คืืนของสมาชิก	 สอ.นบ.	 ถู้กแบ่งเป็น
สองย่อดี๋ ยอดท่ี่�1: ปันผล่เฉล่่�ยคืนกรณ่์ท่ี่�ที่��นสม�ชิุกม่ค��หุ้นประจำำ�ปี 
(ตัุดยอดค��หุ้น ณ์ เดือน ตุ.ค.) ยอดท่ี่�2: ปันผล่เฉล่่�ยคืนในส�วนท่ี่�เป็น
ค��ดอกเบ่ั�ย ท่ี่�สม�ชิุกจำ��ย กรณ่์กู้ในแตุ�ล่ะผลิ่ตุภัณ์ฑ์์ที่�งก�รเงิน
(ยอดรวมทุี่กผลิ่ตุภัณ์ฑ์์ ถ่งเดือน ตุ.ค.) 
	 เมื�อคืณ์ะกรรมการดี๋ำาเนินงาน	(คืณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพูย่์
คืรูนนทบุร่	 จำากัดี๋)	 รับรองผลว่า	 ปันผลและเฉล่�ย่คืืนประจำาปีนั�น	 ๆ	
เท่าไรแล้ว	ก็จะดี๋ำาเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	ซ่ั�งจะอยู่ใ่นเดืี๋อน
ม.คื.	หรือ	ก.พู.	ในทุก	ๆ	ปี	
	 เพืู�อรับรองการปันผลและเฉล่�ย่คืืนในรอบปิดี๋บัญช่ปีท่�แล้ว	
และรับรองแผนปฏิิบัติการประจำาปีใหม่	 หลังจากจบการประชุมแล้ว
ก็จะดี๋ำาเนินการจ่าย่เงินปันผลและเฉล่�ย่คืืนให้กับสมาชิกต่อไป	
	 ตลอดี๋ระย่ะเวลาในการทำางาน	ท่�ถู้กแต่งตั�งในคืณ์ะกรรมการ
และคืณ์ะอนุกรรมการต่าง	 ๆ	 ได้ี๋เห็นคืวามเปล่�ย่นแปลงท่�ม่แนวโน้ม
ท่�ด่ี๋ข่�น	ทั�งการดี๋ำาเนินการพัูฒนากระบวนการขั�นตอนต่าง	ๆ	ทำาให้การ
ดี๋ำาเนินงานด่ี๋ข่�น	 ได้ี๋เห็นขั�นตอนการแก้ไขปัญหา	 ได้ี๋เห็นการบริการต่าง	ๆ	
สำาหรับสมาชิกท่�ด่ี๋ข่�น	 ผลประกอบการด่ี๋ข่�น	 ทั�งหมดี๋ทั�งปวงเพืู�อให้
ท่านสมาชิก	ม่สวัสดิี๋การท่�ด่ี๋	ทำาให้เห็นการขับเคืลื�อนในกิจกรรมต่าง	ๆ
ท่�พัูฒนาม่คืวามเจริญรุดี๋หน้า
	 สำาหรับรอบปิดี๋บัญช่รอบปี	 2564	 ปิดี๋บัญช่ถ่้งเดืี๋อน	 ต.คื.	
ม่ผลประกอบการท่�ด่ี๋	 ส่งผลให้ปันผลและเฉล่�ย่คืืน	 ได้ี๋ไม่ตำ�ากว่า	 2	%	
คืรับ	 ผลประกอบการหลังจากน่�	 จะด่ี๋ข่�นตามลำาดัี๋บในปีต่อ	 ๆ	 ไป	
ทำาให้ม่โอกาสท่�จะปันผลและเฉล่�ย่คืืน	มากข่�นทุก	ๆ	ปี	คืรับ
	 การดี๋ำาเนินงานของสหกรณ์์ฯ	 ภัาพูอนาคืตการบริหารงาน	
จะถู้กวัดี๋ได้ี๋โดี๋ย่เส่ย่งสะท้อนของมวลสมาชิก	 การแก้ไขพัูฒนาตาม
เส่ย่งสะท้อน	เป็นเป้าหมาย่	โดี๋ย่กำาหนดี๋เป็นขั�นตอนและกระบวนการ
การดี๋ำาเนินการ	 ท่�ถู้กต้อง	 รัดี๋กุม	 ม่ประสิทธิภัาพู	 นำาไปสู่การสร้าง
ค่ืานิย่มขององคื์กร	 ตรงตามวัตถุ้ประสงค์ืท่�ตั�งไว้	 ทำาให้ได้ี๋ผลผลิต	
ผลลัพูธ์	เป้าประสงค์ืท่�ต้องการ	บนวัตถุ้ประสงค์ื	“สหกรณ์์ออมที่รัพย์
ครูนนที่บุัร่ เพื�อเพื�อนครูนนที่บุัร่” 
	 ถ้้าท่านสมาชิก	ม่อะไร	ท่�จะสอบถ้ามเพิู�มเติม	คืณ์ะกรรมการ
ดี๋ำาเนินงานสหกรณ์์ออมทรัพูย่์คืรูนนทบุร่จำากัดี๋	 นำาโดี๋ย่ท่านประธาน
กรรมการ	กรรมการ	ผู้จดัี๋การ	และ	เจ้าหน้าท่�	ท่�เก่�ย่วข้องทุกท่าน	เสนอ
และสอบถ้ามมาได้ี๋คืรับ	 เราจะนำาไปปรับปรุงคุืณ์ภัาพู	 ในการบริการ
ให้ด่ี๋ย่ิ�งข่�นไป	ไว้พูบกันในฉบับหน้าคืรับ	


