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ชุุดท่ี่� 62 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือน กุุมภ�พัันธ์์ 2565

26 กุุมภาพัันธ์์  วัันสหกรณ์์แห่งชาติิวัันสหกรณ์์แห่งชาติิ

พัระราชวรวงศ์์เธ์อ กุรมหม่�นพิัทยาลงกุรณ

“พระบิิดาแห่งการสหกรณ์์ไทย”
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 จากการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำา ปี 	 2564	

ในวัันอาทิิตย์์ท่ิ� 	 20	 กุมภาพัันธ์์	 2565	 ระหว่ัางเวัลา	

10.00	 น.	 -	 12.00	 น.	 ณ	 อาคารเอนกประสงค์	

โรงเร่ย์นเตร่ย์มอุดมศึึกษาพััฒนาการนนทิบุุร่	จังหวััดนนทิบุุร่

ไปแล้วันั�น	 ในการประชุุมดังกล่าวั	สหกรณ์ฯ	ได้ราย์งานผล

การดำาเนินการประจำาปี	 2564	 ราย์งานผลการตรวัจสอบุ

กิจการสหกรณ์ฯ	ประจำาปี	2564	เร่�องราย์งานการจำาหน่าย์

ท่ิ�ดิน	 เร่�องเสนอชุ่�อผ้้ม่สิทิธิ์�เข้้ารับุการสรรหาเป็นคณะ

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 ชุุดท่ิ�	 63	 ประจำาปี	 2565	

นอกจากน่�ย์งัได้เสนอเร่�องเพ่ั�อพิัจารณาอนุมัติงบุแสดงฐานะ

ทิางการเงิน,	 งบุกำาไรข้าดทุินและงบุกระแสเงินสดปี	 2564,	

เร่�องพิัจารณาอนุมัติประมาณการ	ราย์รับุ-ราย์จ่าย์	ปี	2565,	

กำาหนดวังเงินก้้ย์่มหร่อคำ�าประกัน	 ปี	 2565	 รวัมถึึงการ

พิัจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทิธิ์ประจำาปี	 2564,	

คัดเล่อกผ้้ตรวัจสอบุกิจการ,	ผ้้สอบุบัุญ่ชุ่	เป็นต้น

	 ท่ิ�กล่าวัมาข้้างต้นล้วันเป็นสาระสำาคัญ่ข้องการ

ประชุุมในครั�งน่�	 กว่ัาเราจะได้ม่การประชุุมได้	 ด้วัย์เหตุผล

หลาย์อย์า่งทัิ�งภาวัะโรคระบุาด	การปิดบัุญ่ชุ่	แต่อย่์างไรก็ตาม

เราต้องดำาเนนิการประชุุมใหไ้ดภ้าย์ใน	150	วััน	หลังปดิบุญั่ชุ่

(ประชุุมโดย์ผ้้แทินสมาชิุก	 อัตราส่วัน	 1:20)	 และก็ผ่านพ้ัน

ไปได้ด้วัย์ด่	ในการประชุุมครั�งน่�เป็นตัวัชุ่�ให้เห็นถึึงการพััฒนา

เชิุงระบุบุข้องเราด่ขึ้�นอย์่างเห็นได้ชุัด	 ระบุบุการบุริหาร

จัดการนับุว่ัาม่ควัามสำาคัญ่ในทิางการบุริหารการเงินเป็น

อย์่างมาก	 ไม่แตกต่างกับุผลประกอบุการท่ิ�ด่ขึ้�น	 ย่์อมเกิด

ผลพัวังตามมาถึึงควัามนา่เชุ่�อถ่ึอ	ควัามไว้ัวัางใจในการลงทินุ

ข้องสมาชิุก

 กำาไรสุทิธิ์	ประจำาปี	2564	จำานวัน	196,610,590.09	บุาทิ
หัก ผ่อนใชุ้ข้าดทุินสะสม	 ( ไ ม่ น้อย์กว่ัา ร้อย์ละ	 50	
ข้องกำาไรสุทิธิ์)	 จำานวัน	 98,305,295.05	 บุาทิ	 คงเหล่อ
กำาไรสุทิธิ์เพ่ั�อ จัดสรรตามข้้อบัุงคับุสหกรณ์	 ข้้อ	 27	
จำานวัน	 98,305,295.04	 บุาทิ	 เป็นทุินสำารองไม่น้อย์กว่ัา
ร้อย์ละ	 10,	 ค่าบุำารุงสันนิบุาตสหกรณ์แห่งประเทิศึไทิย์
ร้อย์ละ	 1	 โบุนัส	 ทุินสาธ์ารณประโย์ชุน์	 สวััสดิการกองทิุน
สงเคราะห์	 ทุินรักษาระดับุอัตราเงินปันผล	 ทุินสะสมเพ่ั�อ
พััฒนาสหกรณ์,	และเงินปันผลร้อย์ละ	2.20%	เงินเฉล่�ย์ค่น	
ร้อย์ละ	2.10%	
	 น่�ค่อผลสรุปคร่าวัๆ	 เพ่ั�อให้เป็นแนวัทิางในการ
มองเห็นถึึงการจัดสรรกำาไรสุทิธิ์	 เงินปันผลและเงินเฉล่�ย์ค่น	
อย่์างไรกต็ามหากย์งัไมชัุ่ดเจน	ท่ิานสามารถึหาอา่นไดใ้นฉบุบัุ
หร่อในระเบุ่ย์บุวัาระการประชุุมใหญ่่สามัญ่	ประจำาปี	2564	ได้
ก็จะทิำาให้อ่านเข้้าใจย์ิ�งขึ้�น
	 ส่วันการเล่อกตั�งเราย์ังไม่ได้กำาหนด	 ต้องข้อด้
สถึานการณ์ข้องโรคระบุาดโควิัด-19	 หากด่ขึ้�นและจังหวััด
อนุญ่าตให้ม่การประชุุมสมาชุิกเกินกวั่า	 1,000	 คนได้	
เราจะร่บุแจ้งให้ท่ิานทิราบุทัินท่ิ
	 ต้องข้อข้อบุคุณผ้้แทินสมาชิุกและสมาชิุกทุิกท่ิาน
ท่ิ�ให้ควัามสนใจตดิตามข้า่วัสารสหกรณฯ์	ด้วัย์ด่มาโดย์ตลอด
เราย์งัสัญ่ญ่าเหม่อนเดิม	“จำะเป็นสืื่�อกุล�งท่ี่�จัำบัต้้องได้ ข้้อมูล
ต้รงและเกุ่�ยวพัันธ์์กัุบัสื่ม�ชิุกุให้้ได้รับัประโยชุน์ม�กุท่ี่�สุื่ด”
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่่วงลื่อ
ประธานสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุ พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี จำำากัด ทุกท่านครับุ
	 เม่�อฉบุบัุท่ิ�แล้วัผมเลา่ถึึงผลประกอบุการข้องสหกรณ์
ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 เราท่ิ�ได้กำาไรม�กุกุว่�ปีท่ี่�แล้ว 
92 ล้�นบั�ที่ ซึึ่�งก็ทิำาให้เราใชุ้หน่�ได้มากขึ้�นและปันผล	-	เฉล่�ย์ค่น
เพิั�มขึ้�นครับุ
	 ฉบัุบุน่�จะข้อบุอกเล่าเร่�องการเล่อกตั�งประธ์าน
คณะกรรมการและคณะกรรมการทิ่�จะหมดวัาระครับุ	
ซึึ่�งม่ทัิ�งหมด	 8	 ท่ิาน	 1.	 ตัวัผมเองประธ์านคณะกรรมการ		
2.	คณะกรรมการเข้ต	1	จะหมดวัาระ	3	ท่ิาน	ส่วันกรรมการ
เข้ต	2	จะหมดวัาระ	4	 ท่ิานครับุ	แต่เน่�องจากสถึานการณ์
การแพัร่ระบุาดข้องเชุ่�อไวัรัสโควิัด-19	ทิำาให้การประชุุมใหญ่่
สามัญ่ประจำาปี	 2564	 ในวัันท่ิ�	 20	 กุมภาพัันธ์์	 2565	

ไม่ม่การเล่อกตั�ง	 แต่ไม่ต้องกังวัลครับุ	
คณะกรรมการทัิ�งหมดท่ิ�จะหมด
วัาระนั�นจะครบุ	 2	 ปี	 (หมดวัาระ)	
ในวัันท่ิ�	11	กรกฎาคม	2565	ซึึ่�งยั์ง
อย์้่ อ่กหลาย์เด่อน	 เพ่ั�อให้การ
ดำาเนินการข้องสหกรณ์ออมทิรัพัย์์
คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 เราม่คณะกรรมการ
ตาม ข้้อ บัุ ง คับุ เรา ไ ด้ รับุส มัคร
ประธ์านกรรมการและคณะ
กรรมการใหม่ทัิ�งหมดแล้วั	 โดย์ม่
ผ้้สมัครประธ์าน	1	ท่ิาน	กรรมการ
เข้ต	1	จำานวัน	3	ท่ิาน	และกรรมการ
เข้ต	 2	 จำานวัน	 6	 ท่ิาน	 ทิำาให้
ตำาแหน่งประธ์านและกรรมการเข้ต	1	
ไม่ม่การแข่้งขั้นครับุ	 ส่วันเข้ต	 2	
ต้องม่กรรมการ	 4	 ท่ิาน	 จึงต้อง

แข่้งขั้น	 ท่ิานสมาชิุกเข้ต	 2	 ต้องเล่อกจากผ้้สมัคร	 6	 ท่ิาน	 ให้ผ้้ได้คะแนนส้งสุด	 4	 ท่ิาน	 เป็นคณะกรรมการ	
ทัิ�งน่�	 ทิางสหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 จะพิัจารณาวัันท่ิ�เหมาะสมในการจัดการเล่อกตั�งต่อไป	 โดย์ต้องประสาน
ข้ออนุญ่าตจากผ้้ว่ัาราชุการจังหวััดครับุ
	 การเล่อกตั�งท่ิ�จะม่ขึ้�นนั�น	 ไม่ว่ัาสมาชิุกท่ิานใดท่ิ�มาเล่อกก็จะได้รับุเงิน	 1,200	 บุาทิ	 นะครับุ	 ถึึงแม้ว่ัาเข้ต	 1	 หร่อ
ประธ์านไม่แข่้งขั้นก็ต้องเข้้าค้หาเล่อกเชุ่นเด่ย์วักันครับุ	(ต้องทิำาตามระเบุ่ย์บุข้องสหกรณ์ฯ	ครับุ)
	 ส่วันท่ิานท่ิ�เป็นผ้้แทินสมาชิุก	ถ้ึาเข้้าค้หาลงคะแนนเล่อกตั�ง	ท่ิานจะได้	1,200	บุาทิ	สำาหรับุการเล่อกตั�งและเม่�อท่ิาน
เข้้าประชุุมใหญ่่วิัสามัญ่ในฐานะผ้้แทิน	เพ่ั�อพิัจารณาการเล่อกตั�งหร่ออ่�นๆ	ท่ิานก็จะได้รับุเบุ่�ย์ประชุุมอ่ก	1,000	บุาทิ	ครับุ
	 อย์่างไรก็ตามผมจะข้อควัามกรุณาจากพั่�	 เพ่ั�อน	 และน้องๆ	 สมาชิุกสหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	
ข้อให้ใชุ้ดุลย์พิันิจอย์่างรอบุคอบุในการเล่อกคณะกรรมการนะครับุ	 สหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 เราจะได้มั�นคง	
เข็้มแข็้งและเป็นท่ิ�พึั�งข้องพัวักเราได้อย์่างด่ตลอดไป
	 ชุ่วังน่�เชุ่�อไวัรัสโควิัด-19	ระบุาดมากในจังหวััดเรา	ข้อให้พัวักเราทุิกคนระมัดระวัังและรักษาสุข้ภาพัด้วัย์นะครับุ...	
ด้วัย์ควัามห่วังใย์จากใจ
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 สวัสดีสมาชิิกท่ีรักแล่ะเคารพทุกท่าน…

นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 ฉบัุบุท่ิ�แล้วัคุย์กันเร่�องคด่สหกรณ์เคหะสถึานนพัเก้า

รวัมใจ	 จำากัด	 ฉบัุบุน่�เรามาคุย์กันเร่�องคด่ชุุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทิศึไทิย์	 จำากัด	 สหกรณ์นนท์ิโดย์คณะกรรมการฯ	

ประจำาปี	 2554	 ได้นำาเงินไปลงทิุนฝากเงินไว้ักับุชุุมนุมร้าน	

จำานวัน	 100	 ล้านบุาทิ	 และลงทิุนตั�วัสัญ่ญ่าใชุ้เงิน	 จำานวัน	

200	ล้านบุาทิ	คณะกรรมการฯ	ชุุดต่อมา	ถึอนเงินฝากค่นมา	

48	 ล้านบุาทิ	 พัร้อมติดตามทิวังถึามเงินฝาก	 และตั�วัสัญ่ญ่า

ใชุ้เงินรวัมดอกเบุ่�ย์	ชุุมนุมร้านฯ	ก็ไม่สามารถึนำาเงินมาชุำาระได้

จึงม่มติให้ถึอนตั�วัสัญ่ญ่าใชุ้เงินนำาไปฝากรวัมกับุบัุญ่ชุ่เงินฝาก	

รวัมเป็นเงินฝากทัิ�งสิ�น	252	ล้านบุาทิ			

	 คณะกรรมการฯ	ประจำาปี		2562	ม่มติให้ฟ้้องร้องชุุมนุม

ร้านสหกรณ์แห่งประเทิศึไทิย์	 จำากัด	 โดย์มอบุให้สำานักงาน

กฎหมาย์ธั์ญ่ชุนก	 เป็นทินาย์ควัามย์่�นฟ้้องและม่มติให้ย์่�น

คำาร้องคุ้มครองชัุ�วัคราวัเพ่ั�ออายั์ดท่ิ�ดินข้องชุุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทิศึไทิย์จำากัด	ทุินทิรพััย์ท่์ิ�ฟ้้อง	294,826,968.90	บุาทิ

			 23	ธั์นวัาคม	2562	ศึาลแพ่ังม่คำาสั�งให้เจ้าพันักงานท่ิ�ดิน

ระงับุการจดทิะเบุ่ย์น	การแก้ไข้เปล่�ย์นแปลงทิะเบุ่ย์นและห้าม

มิให้จำาเลย์จำาหน่าย์	โอน	ข้าย์	ย์กัย์า้ย์ท่ิ�ดินโฉนดเลข้ทิ่�	138329	

เลข้ท่ิ�	 2067	 ตำาบุลลาดย์าวั	 อำาเภอบุางเข้น	 (บุางซ่ึ่�อ)	

กรุงเทิพัมหานคร	 พัร้อมสิ�งปล้กสร้าง	 จนกว่ัาคด่จะถึึงท่ิ�สุด

หร่อศึาลจะม่คำาสั�งเป็นอย์่างอ่�น

	 16	 กันย์าย์น	 2563	 ศึาลแพั่งม่คำาพิัพัากษา	

คด่หมาย์เลข้แดง	 ท่ิ�	 พั.4475/2563	 ให้จำาเลย์ชุำาระเงิน	

294,826,968.90	บุาทิ	พัร้อมดอกเบุ่�ย์อัตราร้อย์ละ	7.5	ต่อปี

	 ข้องเงินต้น	 288,364,301.68	 บุาทิ	 นับุถัึดจากวัันฟ้้อง	

(10	กันย์าย์น	2562)	เป็นต้นไป

	 13	มกราคม	2564	จำาเลย์ได้ย์่�นอุทิธ์รณ์	 และร้องข้อ

ทุิเลาการบุังคับุคด่ต่อศึาลอุทิธ์รณ์	 สหกรณ์นนท์ิมอบุให้

ทินาย์ควัามเจ้าข้องเร่�องย์่�นแก้อุทิธ์รณ์ต่อศึาล

	 19	 มกราคม	 2565	 ศึาลอุทิธ์รณ์พิัพัากษาให้จำาเลย์	

ชุำาระเงิน	294,826,968.90	บุาทิ	พัร้อมดอกเบุ่�ย์ในอัตราร้อย์ละ	

7.5	 ต่อปี	 ข้องต้นเงิน	 288,364,301.68	 บุาทิ	 ตั�งแต่	

10	กันย์าย์น	2562	ถึึง	10	เมษาย์น	2564	และดอกเบุ่�ย์อัตรา

ร้อย์ละ	5	ต่อปี	ข้องต้นเงินดังกล่าวั	ตั�งแต่	11	เมษาย์น	2564	

เป็นต้นไป	จนกว่ัาจะชุำาระเสร็จสิ�นแก่สหกรณ์นนท์ิ

	 สิ�งท่ิ�สหกรณ์นนท์ิดำาเนินการไปแล้วั	กรณ่ข้องชุุมนุมร้านฯ

รวัมทัิ�งการตั�งค่าหน่�เพ่ั�อจะส้ญ่	ประธ์านและคณะกรรมการฯ	

พิัจารณาแล้วัเห็นว่ัา	 ควัรดำาเนินการติดตามผลการพัิจารณา

ข้องศึาลอุทิธ์รณ์ต่อไปอย่์างใกล้ชิุด	โดย์มอบุหมาย์ให้ผ้้จัดการ

ติดตาม	 หลังจากได้รับุมอบุหมาย์จึงติดตามควัามเคล่�อนไหวั

ข้องชุุมนุมร้านฯ	 เพ่ั�อบัุงคับุคด่โดย์รอฟั้งผลการพิัจารณาข้อง

คณะกรรมการฯ	ชุุมนุมร้าน	ว่ัาจะฎ่กาหร่อไม่

	 แล้วัพับุกันใหม่ฉบัุบุหน้าครับุ......	
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นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี จำำากัด ท่ีเคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เด่อนมกราคม	 2565	 ได้ม่การประชุุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการฯ	ชุุดท่ิ�	62	ครั�งท่ิ�	11	เม่�อวัันท่ิ�	28	มกราคม	2565	
จึงข้อนำาสาระสำาคัญ่มาราย์งาน	ดังน่�
 1. กุ�รประชุุมให้ญ่่สื่�มัญ่ประจำำ�ปี 2564	เน่�องจาก
ม่เพ่ั�อนสมาชิุกสอบุถึามกันมาเป็นจำานวันมากว่ัา	 สหกรณ์ฯ	

กำาหนดประชุุมใหญ่่เม่�อไร	 เพ่ั�อจะได้รับุเงินปันผล/เฉล่�ย์ค่น	
ประจำาปี	 2564	 ดังนั�นท่ิ�ประชุุมจึงม่มติเป็นเอกฉันท์ิกำาหนด
ประชุุมใหญ่่สามัญ่	ประจำาปี	2564	โดย์ผ้้แทินสมาชิุกสหกรณ์ฯ
ในวันอ�ทิี่ต้ย์ท่ี่� 20 กุุมภ�พัันธ์์ 2565 เวล� 10.00 น. – 12.00 น. 
ณ โรงเร่ยนเต้ร่ยมอุดมศึึกุษ�พััฒน�กุ�รนนที่บุัร่ จัำงห้วัดนนที่บุัร่ 
และเม่�อท่ิ�ประชุุมใหญ่่ม่มติอนุมัติ	 สหกรณ์ฯ	 จะดำาเนินการ
โอนเงินเข้้�บััญ่ชุ่สื่ม�ชิุกุต้�มท่ี่�แจ้ำงไว้กัุบัสื่ห้กุรณ์ฯ ในวันท่ี่� 21 
กุุมภ�พัันธ์์ 2565 ยกุเว้นสื่ม�ชิุกุท่ี่�ได้ปรับัโครงสื่ร้�งห้น่�
และสื่ม�ชิุกุท่ี่�ผิิดนัดชุำ�ระห้น่� ม่ยอดเงินค้�งชุำ�ระครับุ	นอกจากน่�
ในวัันประชุุมใหญ่่ดังกล่าวั	 สหกรณ์ฯ	 ได้กำาหนดให้ผ้้แทิน
สมาชิุกทิ่�จะเข้้าร่วัมประชุุม	 จะต้องผ่านการตรวัจ	 Antigen	
Test	Kit	หร่อ	ATK	ว่ัาไม่พับุเชุ่�อ	จึงจะสามารถึเข้้าร่วัมประชุุมได้	
และสหกรณฯ์	ข้อควัามรว่ัมม่อจากผ้สั้งเกตการณแ์ละผ้้ติดตาม
กรุณารออย์้่ภาย์นอกสถึานท่ิ�ประชุุม	 เพัราะสหกรณ์ฯ	 ต้อง
ปฏิิบัุติตามมาตรการการป้องกันการแพัร่ระบุาดข้องเชุ่�อไวัรัส
โควิัด-19	 ส่วันกำาหนดการและเอกสารการประชุุม	 สหกรณ์ฯ	
จะส่งไปให้พัร้อมกับุหนังส่อเชิุญ่ประชุุม	 หร่อสามารถึ
ดาวัน์โหลดได้ทิางเว็ับุไซึ่ต์สหกรณ์ฯ	 www.ntbcoop.com	
และยั์งสามารถึติดต่อข้อรับุเอกสารการประชุุมได้ท่ิ�สำานักงาน
สหกรณ์ฯ	ครับุ
 2. กุ�รพิัจำ�รณ�เงินกูุ้ยืมข้องสื่ม�ชิุกุ	 ปัจจุบัุนคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 ได้มอบุอำานาจให้คณะกรรมการเงินก้้
พิัจารณาอนุมัติเงินก้้ย์่มท่ิ�เป็นไปตามระเบุ่ย์บุฯ	 ข้องสมาชิุกได้และนำาผลการพิัจารณาอนุมัติแจ้งให้ท่ิ�ประชุุมคณะกรรมการฯ	
ประจำาเด่อนทิราบุและพิัจารณาอนุมัติเฉพัาะราย์ท่ิ�ไม่เป็นไปตามระเบุ่ย์บุฯ	เชุ่น	ม่เงินราย์ได้ราย์เด่อนคงเหล่อไม่ถึึงร้อย์ละ	30	
แต่เงินส่วันทิ่�เหล่อเพ่ัย์งพัอกับุการดำารงชุ่พัและม่ควัามสามารถึในการชุำาระหน่�ตามหลักการเอ่�ออาทิรเพั่�อนสมาชุิก	 ภาย์ใต้
นโย์บุาย์สหกรณ์มั�นคง	สมาชิุกอย์้่ได้
 3. กุ�รคงสื่ภ�พักุ�รเป็นสื่ม�ชิุกุข้องสื่ม�คมฌ�ปนกิุจำสื่งเคร�ะห์้สื่ม�ชิุกุชุุมนุมสื่ห้กุรณ์ออมที่รัพัย์ครูไที่ย (สื่สื่อค.) 
และสื่ม�ชิุกุชุุมนุมสื่ห้กุรณ์ออมที่รัพัย์แห่้งประเที่ศึไที่ย (สื่สื่.ชุสื่อ.)	ข้อเร่ย์นว่ัาสหกรณ์ฯ	ได้ทิำาหนังส่อถึึงนาย์กสมาคมทัิ�งสอง
แห่งเพ่ั�อข้อข้ย์าย์เวัลาการคงสภาพัให้แก่สมาชิุกท่ิ�สังกัดศ้ึนย์์ประสานงานสหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	จำากัด	และไม่สามารถึ
ชุำาระเงินค่าคงสภาพัได้ภาย์ในสิ�นเด่อนมกราคม	2565	น่�	ออกไปจนถึึงสิ�นเด่อนกุมภาพัันธ์์	2565	ครับุ	ซึึ่�งทัิ�งสองสมาคมได้ข้ย์าย์
เวัลาให้ตามข้อครับุ
	 แล้วัพับุกันใหม่ฉบัุบุหน้า...สวััสด่ครับุ
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 สวัสดีครับุ...เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด 
ท่ีเคารพรักทุกท่าน...พบุกันในฉบัุบุเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ซ่่ึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก คือวันวาเล่นไทน์ แล่ะวันสำาคัญ
ทางพุทธศาสนา คือในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นวันมาฆบุูชิา แล่ะอีกวันสำาคัญท่ีเก่ีย์วกับุการสหกรณ์์
ของประเทศไทย์ คือในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี 
เ ป็น “วันสหกรณ์์แห่งชิาติิ” เ พ่ือเป็นการรำา ล่่กถ่ึง
พระกรุณ์าธิคุณ์ของพระราชิวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทย์าล่งกรณ์์
พระบิุดาแห่งการสหกรณ์์ไทย์    
	 สำาหรับุปีบัุญ่ชุ่สิ�นสุด	ณ	วัันท่ิ�	31	ตุลาคม	2564	ท่ิ�ผ่านมา 
สหกรณ์ม่ผลการดำาเนินงานทิ่�เป็นกำาไรหลังการหักค่าใชุ้จ่าย์	
และการตั�งค่าเผ่�อหน่�สงสัย์จะส้ญ่ต่างๆ	 แล้วั	 เป็นกำาไรสุทิธิ์		
จำานวัน	 196,610,590.09	 บุาทิ	 และนำาไปหักผ่อนใชุ้ข้าดทุิน
สะสมข้องสหกรณ์ฯ	 ไม่น้อย์กว่ัาร้อย์ละ	 50	 ข้องกำาไรสุทิธิ์	
เป็นเงิน	 98,305,295.05	 บุาทิ	 คงเหล่อกำาไรสุทิธิ์	
98,305,295.04	 บุาทิ	 ท่ิ�ต้องนำาไปจัดสรรตามข้้อบัุงคับุ
ข้องสหกรณ์ฯ	ข้้อ	27	ในวัันประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี	2564		
ค่อวัันท่ิ�	 20	 กุมภาพัันธ์์	 2565	 ท่ิ�โรงเร่ย์นเตร่ย์มอุดมศึึกษา
พััฒนาการนนทิบุุร่	 อำาเภอเม่องนนทิบุุร่	 จังหวััดนนทิบุุร่	
เวัลา	10.00	น.	–	12.00	น.	เป็นไปตามมาตรการข้องการควับุคุม
และป้องกันการแพัร่ระบุาดข้องโรคติดเชุ่�อไวัรัสโคโรนา	2019		
หร่อโควัิด	 –	 19	 อย์่างเคร่งครัด	 สำาหรับุเงินปันผล	 จ่าย์ให้
ร้อย์ละ	 2.20	 	 ส่วันเงินเฉล่�ย์ค่น	 จ่าย์ให้ร้อย์ละ	 2.10	 ก็ด่ขึ้�น
กว่ัาปีท่ิ�ผ่านมา	 และคาดวั่าในปีต่อๆ	 ไป	 ก็คงจะด่ขึ้�นมากขึ้�น

ประเภทสััญญา

จ�านวนสัมาชิก (คน) จ�านวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุ

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ หน้�ค้างิ คงิเหลือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉิุน 24 24 - 781,000.00 781,000.00 63,316.75 717,683.25

2. เงิินกู้้�สามััญ 109 109 - 179,304,000.00 176,914,000.00 113,730,647.25 63,183,352.75

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 101 99 2    18,010,000.00   17,040,000.00 6,100,266.50 10,939,733.50

4. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 41 41 -   5,770,000.00     5,570,000.00 863,226.75 4,706,773.25

5. เงิินกู้้�พิิเศษ 1 - 1 3,600,000.00 - - -  

รวมทั�งิสัิ�น 276 273 3 207,465,000.00 200,305,000.00  120,757,457.25 79,547,542.75  

 รายงิานการกู้เงิินประเภทต่างิๆ ประจ�าเดืือนมกราคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               วิทย์า ถึาวรกันต์ิ
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

เป็นลำาดับุและเข้้าส่้ภาวัะปกติได้ในอ่ก	3	ปี	ค่อหมดปัญ่หาเร่�อง
การหักผ่อนใชุ้การข้าดทิุนสะสม	 ทิำาให้สามารถึจ่าย์เงินปันผล	
และเฉล่�ย์ค่นได้ไม่น้อย์กว่ัาร้อย์ละ	6	อย์่างแน่นอนครับุ	
	 ในเร่�องการดำาเนินการเร่ย์กค่นเงินปันผล,	เงินเฉล่�ย์ค่น,	
เงินโบุนัสกรรมการและเงินโบุนัสเจ้าหน้าท่ิ�	 ตามท่ิ�จ่าย์จากการ
จัดสรรกำาไรสุทิธิ์ประจำาปี	 2561	 ม่สมาชิุกส่วันใหญ่่ย์ังไม่ทิราบุ
ควัามชุดัเจน		จึงข้อเร่ย์นใหส้มาชุกิทิราบุ	ซึึ่�งเปน็มตขิ้องทิ่�ประชุุม
ใหญ่่สามัญ่ประจำาปี	2562	ท่ิ�ได้กำาหนดไว้ั	ม่ดังน่�ครับุ	
	 1.	 การเร่ย์กค่นเงินปันผล	และเงินเฉล่�ย์ค่น	เห็นควัรให้
เร่ย์กค่นจากสมาชิุกภาย์หลังจากท่ิ�สหกรณ์ฯ	 ได้ผ่อนใชุ้ข้าดทุิน
สะสมครบุทัิ�งจำานวันแล้วั	 ย์กเว้ันสมาชิุกราย์ใดลาออก	
พ้ันสภาพั	เส่ย์ชุ่วิัต	หร่อโอนย์้าย์สหกรณ์	ให้เร่ย์กค่นทัินท่ิ	
	 2.	 การเร่ย์กค่นเงินโบุนสักรรมการ	เห็นควัรใหผ่้อนชุำาระ
โดย์หักจากเงินได้ราย์เด่อนเป็นระย์ะเวัลา	60	งวัด	เริ�มชุำาระค่น
ในเด่อนถัึดไป	นับุแต่ท่ิ�ประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี	2562	ม่มติ
ให้เร่ย์กค่น	ย์กเว้ันกรรมการทิา่นใด		ลาออกจากการเปน็สมาชิุก
เส่ย์ชุ่วิัต	พ้ันสมาชิุกภาพั	หร่อโอนย้์าย์สหกรณ์	ให้เร่ย์กค่นให้ครบุ
ทัินท่ิ
	 3.	 การเร่ย์กค่นเงินโบุนัสเจ้าหน้าท่ิ�		เห็นควัรให้ผ่อนชุำาระ
โดย์หักจากเงินได้ราย์เด่อนเป็นระย์ะเวัลา	60	งวัด		เริ�มชุำาระค่น
ในเด่อนถัึดไป	 นับุแต่ท่ิ�ประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี	 2562	
ม่มติให้เร่ย์กค่น	ย์กเว้ันเจ้าหน้าท่ิ�ท่ิานใดเกษ่ย์ณอาย์ุการทิำางาน
ลาออกจากการเป็นสมาชุิก	 เส่ย์ชุ่วิัต	 พ้ันสมาชิุกภาพั	
หร่อโอนย์้าย์สหกรณ์	ให้เร่ย์กค่นให้ครบุทัินท่ิ
	 ในชุ่วังน่�	จึงย์งัไมม่่การเร่ย์กค่นเงินแตอ่ย่์างใด	เน่�องจาก
สหกรณ์ฯ	ย์ังผ่อนใชุ้ข้าดทุินสะสมไม่ครบุ	และอย์้ร่ะหว่ัางรอฟั้ง
คำาสั�งศึาลปกครองทิ่�เราฟ้้องไว้ั		จึงข้อใหเ้พั่�อนสมาชุกิสบุาย์ใจได้
ผลเป็นอย์า่งไร	สหกรณ์ฯ	ก็จะไม่ทิำาให้เพ่ั�อนสมาชิุกต้องเด่อดร้อน
ในการต้องค่นเงินปันผลและเงินเฉล่�ย์ค่น	ดังกล่าวัน่�อย์า่งแนน่อน
ครับุ	



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 7

“กุุมภาพัันธ์์ 2565”“กุุมภาพัันธ์์ 2565”

       กิติติิย์า ดอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีค่ะสมาชิิกทุกท่าน

	 พับุกนัอ่กครั�งในเด่อนแหง่ควัามรกันะคะ	กต้็องบุอก

ว่ัาเด่อนน่�เป็นอ่กหนึ�งเด่อนท่ิ�จะทิำาให้สมาชุิกทิุกคนม่ควัามสุข้

กันทัิ�วัหน้านะคะ	 นอกจากเร่�องสวััสดิการต่างๆ	 ท่ิ�สหกรณ์ฯ

จัดบุริการแก่สมาชิุก	ล่าสุดค่อสมาชิุกท่ิ�ได้รบัุควัามเด่อดร้อน

จากบุ้านนำ�าท่ิวัมแล้วั	ท่ิ�ด่ใจย์ิ�งกว่ัานั�นค่อข่้าวัด่เร่�องการได้รับุ

ปันผล-เฉล่�ย์ค่น	 ซึึ่�งสหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด

จะนำาเข้้าในวัาระประชุุมใหญ่่สามัญ่	 ในวัันอาทิิตย์์ท่ิ�	 20	

กุมภาพัันธ์์	พุัทิธ์ศัึกราชุ	2565	น่�	โดย์ม่ผ้้แทินสมาชิุกเข้้าร่วัม

ประชุุมเพ่ั�อลงมติและรับุรองการประชุุม

	 เร่�องการขั้บุเคล่�อนการบุริหารงานสหกรณ์ออมทิรัพัย์์

คร้นนทิบุุร่	จำากัด	 ทัิ�งประธ์าน	ดร.เอนก	 ล่วังล่อ	และคณะ

กรรมการม่ควัามพัย์าย์ามเป็นอย่์างย์ิ�งท่ิ�จะดำาเนินกิจการให้บุรรลุ

ตามเป้าหมาย์	ณ	เวัลาน่�ก็คงพัอสรุปถึึงควัามสำาเร็จได้ระดับุหนึ�ง

แต่เราจะแก้ไข้	 พััฒนาให้สหกรณ์ข้องพัวักเรากลับุมา

เจริญ่ก้าวัหน้าอ่กครั�ง

	 ในเด่อนกุมภาพัันธ์์ข้องทุิกปีย์งัม่วัันสำาคัญ่อ่กหนึ�งวััน

ท่ิ�เก่�ย์วัข้้องกับุพัวักเราชุาวัสหกรณ์	 นั�นค่อทุิกวัันทิ่�	 26	

กุมภาพัันธ์์	 ข้องทุิกปี	 จะเป็นวัันคล้าย์วัันสหกรณ์แห่งชุาติ	

วัันน่�ก็เลย์ข้อเล่าประวััติข้องการก่อตั�งสหกรณ์ให้สมาชิุก

ทุิกท่ิานได้ทิราบุนะคะ

	 	 	 	 	 	 	 วัันสหกรณ์แห่งชุาติ	 ตรงกับุวัันท่ิ�	 26	 กุมภาพัันธ์์	

ข้องทิุกปี	 ส่บุเน่�องมาจากสหกรณ์ในประเทิศึต่างๆ	 เจริญ่

ก้าวัหน้าส่งผลด่ในการพััฒนาประเทิศึ	 สำาหรับุประเทิศึไทิย์	

เม่�อปีพุัทิธ์ศัึกราชุ	2458	นโย์บุาย์แห่งรัฐเห็นสมควัรนำาวิัธ่์การ

สหกรณ์เข้้ามาชุ่วัย์พััฒนาประเทิศึให้ประชุาชุนได้หลุดพ้ัน

จากควัามย์ากจน	โดย์เฉพัาะเกษตรกร

	 พัระราชุวัรวังศึเ์ธ์อ	กรมหม่�นพิัทิย์าลงกรณ	์พัระบุดิา
แห่งสหกรณ์ไทิย์	ได้ทิรงส่งเสริมให้ก่อตั�งสหกรณ์แห่งแรกค่อ
สหกรณ์วััดจันทิร์	ไม่จำากัดสินใชุ้	ณ	ตำาบุลวััดจันทิร์	อำาเภอเม่อง
จังหวััดพิัษณุโลกและทิรงเป็นนาย์ทิะเบุ่ย์นสหกรณ์	(พัระองค์แรก)	
รับุจดทิะเบุ่ย์นเป็นสหกรณ์แห่งแรก	เม่�อวัันท่ิ�	26	กุมภาพัันธ์์	2459 
ตามร้ปแบุบุสหกรณ์	 เครดิตแบุบุไรฟ์้ไฟ้เซึ่นท่ิ�ได้รับุควัาม
สำาเร็จมาแล้วัในอินเด่ย์และพัม่าซึ่ึ�งทัิ�งสองประเทิศึได้ส่งคน
ไปศึึกษาท่ิ�ประเทิศึเย์อรมน่และเม่�อวัันท่ิ� 	 9	 ตุลาคม	
พุัทิธ์ศัึกราชุ	2527	รัฐบุาลได้กำาหนดให้	วัันท่ิ�	26	กุมภาพัันธ์์
ข้องทุิกปีเป็นวััน	 “สหกรณ์แห่งชุาติ”	 ข้้อม้ลจาก	 http://
www.cpd.go.th/web-beta/newmen.asp
	 ส่วันบิุดาสหกรณ์โลกค่อ	 โร เบุอร์ต	 โอเวัน	
(Robert.	 Owen)	 เป็นชุาวัอังกฤษเป็นบุิดาแห่งสหกรณ์ค่ะ	
ก็เป็นอ่กหนึ�งเร่�องราวัท่ิ�นำามาเล่าให้สมาชิุกได้ทิราบุกันนะคะ
สวััสด่ค่ะ
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ร�ยง�นกุ�รเร่ยกุเก็ุบัห้น่�ประจำำ�เดือนธั์นว�คม 2564  

ประเภที่ลูกุห้น่� (บั�ที่)
ที่ั�งห้มด ชุำ�ระ

จำำ�นวนเงิน
ร�ย สื่ัญ่ญ่� ร�ย สื่ัญ่ญ่�

ล้กหน่�เงินก้้ค้างนาน/ล้กหน่�เงินก้้ปรับุโครงสร้างหน่� 88 143 75 111 544,515,00

ล้กหน่�เงินก้้ข้าดสมาชุิกภาพั 423 610 233 339 2,216,656.35

ล้กหน่�เงินก้้ระหวั่างดำาเนินคด่ 106 185 18 33 73,500.00

ล้กหน่�เงินก้้ตามคำาพัิพัากษา 825 1,246 258 398 2,839,636.03

เด่อนธั์นวัาคม	2564 1,442 2,184 584 881 5,674,307.38

เด่อนพัฤศึจิกาย์น	2564 8,920,289.56

เดือนพัฤศึจิำกุ�ยน 2564 -ธั์นว�คม 2564 รวมทัี่�งสิื่�น 14,594,596.94

โทร.  081 - 4562837โทร.  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี 
จำำากัด ทุกท่าน... 
	 ปีน่�สหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 ม่กำาไร	
196	 ล้านบุาทิเศึษ	สามารถึจัดสรรปันผลและเฉล่�ย์ค่นได้

มากกว่ัาปีก่อนและในอนาคตปญั่หาตา่งๆ	จะเริ�มคล่�คลาย์
ไปในทิิศึทิางท่ิ� ด่แล้วั	 ปีหน้าเงินปันผลและเฉล่�ย์ค่น
ก็ต้องได้รับุส้งตามขึ้�นไปเร่�อย์ๆ	 ครับุ	 ทิางคณะกรรมการ
ดำาเนินการและฝ่าย์จัดการได้ปรับุปรุงและพััฒนาระบุบุ
การติดตามหน่�สิน	 NPL	 ได้อย่์างม่ประสิทิธิ์ภาพัมากขึ้�น
และสมาชุิกก็เริ�มให้ควัามร่วัมม่อกันมากขึ้�น	 ทัิ�งผ้้ ก้้
และ ผ้้คำ�าประกันชุ่วัย์กันนะครับุทัิ� ง 	 2	 ฝ่าย์	 เ พ่ั�อ
สหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 ข้องเราครับุ		
และในเด่อนน่�ผมข้อราย์งานการเร่ย์กเก็บุหน่�ประจำาเด่อน
ธั์นวัาคม	2564	ดังน่�

	 จะเห็นได้ว่ัาย์อดเร่ย์กเก็บุหน่�ค้างจากสมาชิุกรวัมทัิ�ง	NPL	เริ�มม่ทิิศึทิางท่ิ�ด่ขึ้�น	สมาชิุกทุิกท่ิานไม่ว่ัาท่ิานจะเป็น
ผ้้ก้้หร่อผ้้คำ�าประกัน	 เราต้องร่วัมม่อกันทุิกฝ่าย์เพ่ั�อสหกรณ์ฯ	ข้องเรา	 ถ้ึาหน่�	NPL	ลดลงการจัดเก็บุหน่�เป็นไปอย์่างม่
คุณภาพั	 สหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 ข้องเราก็จะกลับุส่้จุดเดิมท่ิ�สมาชิุกได้รับุปันผลและเฉล่�ย์ค่นส้งๆ	
เหม่อนในอด่ตครับุ	 เราพััฒนามาถ้ึกทิางแล้วั	 ถึ้าผ้้ก้้และผ้้คำ�าประกันม่ปัญ่หาเข้้ามาปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ
และเจ้าหน้าท่ิ�	พัวักเราจะหาทิางออกให้ด่ท่ิ�สุดครับุ
	 แล้วัพับุกันใหม่ฉบัุบุหน้าครับุ...



พูล่มาศ  ทับุเกร็ด
กรรมการ

มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีปีใหม่ 2565 สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่านครับุ
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มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

สื่งบั  สื่นสิื่น
กรรมการ

10..ส่ิ่�งของชีีว่ิต...ทีี่�ต้อง..เสีิ่ยบ้้าง 
1. ยอม...เสีิ่ยบ้้าง
บุางคนทิ่�ชุ่วิัตอย์้่ไม่ค่อย์สงบุสุข้เพัราะ	 “ย์อมไม่ได้..ให้ไม่เป็น”	
เชุ่น	ใครขั้บุรถึตัดหน้า	มักไม่ย์อม	จะต้องกลับุไปตัดหน้าเอา
ค่นให้ได้	ท้ิาย์ทิ่�สดุก็เป็นเร่�องเป็นราวัใหญ่่โต	ทิำาไมไม่ย์อมเข้า
เส่ย์บุ้าง	และคิดเอาว่ัา	เข้าคงร่บุกว่ัาเรา	ก็เท่ิานั�น
2. ปล่่อยวิาง...เสีิ่ยบ้้าง
ข้นาดนำ�าท่ิ�เราด่�มแก้วันิดเด่ย์วั	 ถึ้าเราย์่นถ่ึอไว้ันานๆ	 สักชัุ�วัโมง	
ย์ังเม่�อย์เลย์	 นับุประสาอะไรกับุการถ่ึอด่	 ถ่ึอเด่น	 ถ่ึอตนฯ	
ย์่อมหนักเป็นธ์รรมดา	แล้วัชุ่วิัตจะสุข้สบุาย์เบุาได้อย์่างไร
3. อภััย...เสีิ่ยบ้้าง
อภัย..คำาง่าย์ๆท่ิ�เอ่ย์ไม่ย์าก	แต่ภาย์ในจิตใจหลาย์คนเอ่ย์ย์าก
กว่ัาหลาย์เท่ิา	บุางท่ิ�ปากเปิดให้อภัย์แล้วั	แต่ใจข้้างในย์งัปิดอย์้่	
คนได้ย์นิกโ็ลง่ใจแลว้ั	แต่คนทิ่�พ้ัดใหอ้ภยั์	ท่ิ�ใจปิดอย์้	่ย์งัอึดอัด
ร้อนรนอย์้่	 หัดอภัย์ให้เป็นครับุ	 ชุ่วิัตเราจะได้ไม่ผ้กใจเจ็บุไป
ตลอดชุ่วิัต
4. ลื่ม...เสีิ่ยบ้้าง
อย่์าไปจำาทุิกเร่�อง	โดย์เฉพัาะเร่�องทิ่�ไม่น่าจำา	แค่นึกถึึงก็ทุิกข์้แล้วั
เหม่อนข้ย์ะท่ิ�รกอย์้่ในควัามทิรงจำา	 กวัาดมันทิิ�งไปบุ้าง	 เก็บุไว้ั
เฉพัาะควัามทิรงจำาด่ๆ	ด่กว่ัาครับุ
5. ถอย...เสีิ่ยบ้้าง
เราจะกระโดดไปข้้างหน้าได้ไกลขึ้�น	 ถ้ึาเราถึอย์หลังมาตั�งหลัก
ให้ด่ๆ	เพัราะฉนั�นบุางเร่�อง	บุางเวัลา	ต้องร้้จักถึอย์มาตั�งหลักก่อน	
ก่อนจะรอเวัลาและโอกาสในการส้้ไปข้้างหน้าครั�งต่อไป

	 เม่�อท่ิานโอนมาเร่ย์บุร้อย์แล้วัให้ท่ิาน	 โทิรแจ้งและส่งหลักฐาน
การชุำาระเงินให้สมาคมทิราบุทุิกครั�ง	 โดย์การแฟกุซ์์เอกุสื่�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หร่อ	 ถ่่�ยรูปส่ื่งไลน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กุรุณ�เก็ุบัห้ลักุฐ�นกุ�รโอนเงินข้องท่ิานจนกว่ัาท่ิานจะได้รับุใบุเสร็จรับุเงิน
ฉบัุบุจริงจากทิางสมาคมฯ
 สื่ม�ชิุกุร�ยใดเส่ื่ยชุ่วิต้ลง	 หากม่ภาระผ้กพัันทิางการเงิน
กับุสหกรณ์ออมทิรัพัย์์คร้นนทิบุุร่	 จำากัด	 ทิางสมาคมฌาปนกิจฯ	 จะต้อง
นำาเงินบุางส่วันไปชุำาระตามจำานวันทิ่�สมาชุกิได้ทิำาธุ์รกรรมดา้นการเงนิไว้ักับุ
สหกรณ์ฯ	ส่วันท่ิ�เหล่อทิาย์าทินำาเอกสารมาแสดงจึงรับุเงินส่วันท่ิ�เหล่อไปได้
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6. งอ...เสีิ่ยบ้้าง
บุางคน	 เป็นคน	 “ยอมหั้กุ..ไม่ยอมงอ”	 จริงๆ	 จะดึงดัน	
จนแตกหักกันไปข้้างหนึ�ง	 ท้ิาย์ท่ิ�สุดก็เจ็บุปวัดด้วัย์กันทัิ�งค่้	
ย์อมงอเส่ย์ก่อน	ก่อนท่ิ�จะแตกหักกันไปข้้างหนึ�ง	ด่ไหมครับุ	
เพ่ั�อให้ชุ่วิัตสงบุสุข้ได้บุ้าง
7. ให้้..เสีิ่ยบ้้าง
ชุ่วิัตเรา...ถ้ึาตั�งหน้าตั�งตาแต่จะ	“เอ�” จากคนอ่�นแต่ฝ่าย์เด่ย์วั	
ใครจะอย์ากคบุเรา	 ทิำาไมไม่พัย์าย์ามเป็นผ้้ให้บุ้าง	 ในเวัลา
และโอกาสมาถึึง	 ย์ังจะม่คนอย์ากได้เราเป็นมิตรมากกวั่า
ท่ิ�เคย์เป็น
8. พััก...เสีิ่ยบ้้าง
อย์่าใชุ้เวัลาครึ�งชุ่วัิตเพ่ั�อทิำางานหาเงิน	 และใชุ้เงินท่ิ�หามาได้
ทัิ�งชุ่วิัต	 รักษาชุ่วิัตท่ิ�เหล่อ	 แบุ่งเวัลาไว้ัสำาหรับุพัักผ่อนเพ่ั�อ
ฟ้้�นฟ้้ควัามพัร้อมข้องชุ่วิัตบุ้าง	เพ่ั�อท่ิ�จะลุกขึ้�นเดินหน้าต่อไป
9. หั้วิเราะ...เสีิ่ยบ้้าง
ฝึกย์ิ�มและหัวัเราะเส่ย์บุ้าง	 เพัราะรอย์ย์ิ�มและเส่ย์งหัวัเราะ	
ค่อย์าวิัเศึษท่ิ�จะทิำาให้ชุ่วิัตข้องเราและคนรอบุข้้าง	ม่ควัามสุข้
มากย์ิ�งขึ้�น
10. แพ้ั...เสีิ่ยบ้้าง
ชุ่วิัตคนเรา	ไม่จำาเป็นต้องชุนะไปทุิกเร่�อง	บุางเร่�องเราแพ้ับุ้าง
ก็ได้	เดินหน่ไปบุ้างก็ได้	หร่อหลบุหล่กไปบุ้างก็ได้	ไม่จำาเป็น
ต้องเผชุิญ่หน้าฟ้าดฟ้ันกันให้ร้้แพ้ัร้้ชุนะกันไปข้้างหนึ�งก็ได้	
ชุ่วิัตเข้าและเราจะได้สงบุสขุ้ขึ้�นได้บุ้างปฏิิบัุติตามน่�ด้บุ้างนะครบัุ
ชุ่วิัตเราจะร้้สึกว่ัาง..เบุา..สบุาย์..และม่ควัามสุข้มากขึ้�น
บุทิควัามด่ๆ	จาก	:	ดร.พันม	ปีย์์เจริญ่	



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ตอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด
ทุกท่าน   
  ในชุ่วังน่�สมาชิุกทุิกท่ิานคงอย์ากทิราบุกันว่ัาจะเล่อกตั�ง
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทิรัพัย์ค์ร้นนทิบุุร่	จำากัด	ชุุดท่ิ�	63/2565	
และจัดประชุุมใหญ่่สามัญ่เพ่ั�ออนุมัติงบุประมาณ,	 แผนฯ,	
จ่าย์ปันผล/เฉล่�ย์ค่นเม่�อไร	 การประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี	
สมาชิุกน่าจะทิราบุกันแล้วั	 เพัราะสหกรณ์ฯ	 ทิางกรรมการฯ	
และเจ้าหน้าท่ิ�ได้ประชุาสัมพัันธ์์ให้ทิราบุ	 และน่าจะประชุุม
เร่ย์บุร้อย์แล้วัก่อนวัารสารเล่มน่�จะออก	 ส่วันการเล่อกตั�งฯ	
ในชุ่วังน่�ย์ังกำาหนดไม่ได้แน่นอน	 เพัราะสถึานการณ์โควัิด	 19	
การเล่อกตั�งฯ	 สมาชิุกร่วัมกิจกรรมจำานวันมาก	 ทิางจังหวััด
จึงอย์ากให้ชุะลอไปก่อน	 รวัมทัิ�งสถึานท่ิ�ในการจัดก็หาย์าก	
สถึานศึึกษาท่ิ�เคย์ให้ใชุ้สถึานท่ิ�ก็กังวัลกลัวัจะเกิดปัญ่หาในเร่�อง
โควิัด	 19	 ดังกล่าวัครับุ	 ถ้ึากำาหนดชุัดเจนวั่าเล่อกตั�งท่ิ�ไหน	 วัันใด	
ทิางสหกรณ์ฯ	จะแจ้งให้ทิราบุ	 ในส่วันปันผล	 /	 เฉล่�ย์ค่นในปีน่�
เพิั�มขึ้�นเล็กน้อย์	 ท่ิานสมาชิุกอดทินอ่กหน่อย์	 ไม่นานเกินรอ
สมาชิุกจะได้รับุปันผล	/	เฉล่�ย์ค่นตามเป้าหมาย์ท่ิ�สมาชิุกหวัังไว้ั	
ค่อตามสภาวัะปกติเหม่อนท่ิ�เคย์เป็นมาครับุ	 ในส่วันคำาถึาม
ท่ิ�สมาชิุกสงสัย์สอบุถึามมาในเด่อนน่�ม่ดังน่�ครับุ

	 	 ผมเป็นข้้าราชุการบุำานาญ่โดย์เกษ่ย์ณอาย์ุราชุการ	
เม่�อ	 30	 กันย์าย์น	พั.ศึ.	 2563	ทิราบุว่ัาทิางสหกรณ์ฯ	 ได้มอบุ
ข้องข้วััญ่ให้ผ้้เกษ่ย์ณอาย์ุราชุการแล้วัทุิกปี	 ผมไม่ทิราบุว่ัา
ผมได้รับุหร่อไม่	จะด้จากไหนและม่หลักเกณฑ์์ในการให้อย์่างไร

	 	 ทิางสหกรณ์ฯ	จะมอบุข้องข้วััญ่ให้กับุสมาชิุกท่ิ�อาย์ุ	60	ปี
ขึ้�นไป	 ไม่ว่ัาจะเกษ่ย์ณอาย์ุราชุการ	 หร่อผ้้ออกจากงานประจำา
ด้วัย์เหตุอันควัร	ถ้ึาอาย์ุครบุ	60	ปีขึ้�นไป	โดย์สมาชิุกต้องม่อาย์ุ
การเป็นสมาชิุกต่อเน่�องกัน	 10	 ปีขึ้�นไป	 จะได้รับุข้องข้วััญ่น่�	
โดย์ให้เป็นหุ้น	 70	 หุ้น	 (เป็นเงินจำานวัน	 700	 บุาทิ)	 ในเด่อน
ท่ิ�สมาชิุกเกิดประจำาทุิกปี	 เชุ่น	 ผ้้ท่ิ�เกิดเด่อนเมษาย์น	สหกรณ์ฯ
จะเพิั�มค่าหุ้นให้	 700	 บุาทิ	 ในเด่อนเมษาย์น	 สมาชิุกด้ได้จาก
ใบุเสร็จสิ�นเด่อนเมษาย์น	จะม่เงินค่าหุ้นเพิั�มขึ้�นจากเด่อนม่นาคม
=	700	+	ค่าหุ้นท่ิ�ส่งทุิกเด่อน	หร่อสมาชิุกโทิรสอบุถึามเจ้าหน้าท่ิ�
ในปัจจุบัุนสหกรณ์ฯ	 จะแจ้งโดย์ส่งราย์ชุ่�อผ้้ท่ิ�ได้รับุข้องข้วััญ่
ให้ทิราบุทิางไลน์,	เว็ับุไซึ่ต์ข้องสหกรณ์

	 	 อย์ากทิราบุว่ัาถ้ึาสมาชิุกสหกรณ์ออมทิรัพัย์ค์ร้นนทิบุุร่	จำากัด
เส่ย์ชุ่วิัต	ทิาย์าทิ	หร่อผ้้รับุโอนประโย์ชุน์	จะต้องมาติดต่อกับุทิาง
สหกรณ์ฯ	โดย์ม่เอกสารหลักฐานอะไรบุ้าง

        บุุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

	 	 ทิาย์าทิ	หร่อผ้้รับุโอนประโย์ชุน	์ต้องนำาเอกสารและหลกัฐาน
ดังน่�
	 	 1.	ใบุมรณะบัุตร
	 	 2.	หนังส่อรับุรองการตาย์หร่อใบุชัุนส้ตรพัลิกศึพั	 (ถ้ึาม่)	
หร่อบัุนทึิกประจำาวััน	(ถ้ึาม่)
	 	 3.	สำาเนาบัุตรประชุาชุน	(ผ้้เส่ย์ชุ่วิัตและทิาย์าทิ)
	 	 4.	สำาเนาทิะเบุ่ย์นบุ้านผ้้เส่ย์ชุ่วัิต	 (ประทัิบุตราตาย์)	
และ	ข้องทิาย์าทิ	/	ผ้้โอนประโย์ชุน์
	 	 5.	สำาเนาทิะเบุ่ย์นสมรสและใบุหย์่า	(ถ้ึาม่)
	 	 6.	สำาเนาหน้าบัุญ่ชุ่	 ธ์นาคารกรุงศึร่หร่อธ์นาคารกรุงไทิย์
ข้องทิาย์าทิ	/	ผ้้โอนประโย์ชุน์

	 	 อย์ากทิราบุว่ัาสมาชิุกท่ิ�เป็นผ้้คำ�าประกัน	 ถ้ึกดำาเนินการ
ทิางกฎหมาย์แล้วั	จะม่ผลอย์่างไรต่อการเป็นสมาชิุกสหกรณ์ฯ

	 	 ทัิ�งผ้้ก้้	หร่อ	ผ้้คำ�าประกัน	หากถ้ึกดำาเนินการตามกฎหมาย์
แล้วัจะม่ผลกระทิบุ	ดังต่อไปน่�
	 	 1.	ถ้ึกสงวันสิทิธิ์�ในการจ่าย์ปันผล,	เฉล่�ย์ค่นแก่สมาชิุก
	 	 2.	ไม่ม่สิทิธิ์�ในการก้้	และ	การคำ�าประกัน
	 	 3.	ไม่ม่สิทิธิ์�สมัครเป็นประธ์านฯ,	กรรมการฯ,	และ	ผ้้แทิน
สมาชิุก	ภาย์ใน	2	ปีบัุญ่ชุ่
	 	 4.	ไม่ม่สิทิธิ์�รับุสวััสดิการใดๆ	ท่ิ�สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิุก
	 	 5.	ไม่ม่สิทิธิ์�ออกเส่ย์ง	 หร่อ	 ลงคะแนนในการสรรหา
ประธ์านฯกรรมการฯ	และ	ผ้้แทินสมาชิุก

	 	 ในสถึานการณ์โควิัด	19	ในปัจจุบัุนสมาชิุก	อย์ากทิราบุว่ัา
ถ้ึาสมาชิุกเกิดติดเชุ่�อไวัรัสโควิัด	 19	 ทิางสหกรณ์ย์ังม่สวััสดิการ
สงเคราะห์ให้กับุสมาชิุกท่ิ�ติดเชุ่�อไวัรัสโควิัด	 19	 อย์้่อ่กหร่อไม่	
และ	ม่หลักเกณฑ์์อย์่างไร

	 	 สหกรณ์ฯ	ยั์งคงม่สวััสดิการสงเคราะห์ให้กับุสมาชิุกท่ิ�ติดเชุ่�อ
ไวัรัสโควิัด	 19	 อย์้่เหม่อนเดิม	 แต่จะเปล่�ย์นแปลงจำานวันเงิน
สงเคราะห์ลดลงตามระเบุ่ย์บุสหกรณ์ฯ	 ว่ัาด้วัย์เงินสวััสดิการ
สงเคราะห์สมาชิุก	กรณ่ติดเชุ่�อไวัรัสโคโรนา	2019	(โควิัด	19)
พั.ศึ.	2565	โดย์ม่หลักเกณฑ์์	ดังน่�
	 	 1.	สมาชิุกม่สิทิธิ์รับุเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผ้้ป่วัย์ติดเชุ่�อ
โควิัด	19	เท่ิานั�น	ไม่รวัมกรณ่เส่ย์ชุ่วิัตจากการติดเชุ่�อโควิัด	19	
	 	 2.	สหกรณ์ฯ	จ่าย์เงินสงเคราะห์ให้ราย์ละ	2,000	บุาทิ
	 	 3.	 สมาชิุกย่์�นคำาร้องแนบุหลักฐาน	ภาย์ใน	90	วัันนับุตั�งแต่
ตรวัจพับุ	หากพ้ันกำาหนดถ่ึอว่ัาสละสิทิธิ์�
	 	 4.	สมาชุิกรับุเงินสงเคราะห์ได้เพ่ัย์งครั�งเด่ย์วั	 ตลอดอาย์ุ
การเป็นสมาชิุก
	 	 5.	สมาชิุกต้องไม่เป็นผ้้ผิดนัดการชุำาระหน่�ในรอบุปีบัุญ่ชุ่
ท่ิ�ข้อรับุสวััสดิการฯ

โอกาสหน้าพับุกันใหม่ครับุ	สวััสด่ครับุ

ถาม4
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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�าดัืบ ช่อ-นามสักุล อายุ สัาเหตุการเสั้ยช้วิต
จ่ายเงิิน

สังิเคราะห์

วันท้่

รับแจ้งิ

เงิินสัวัสัดิืการกองิทุน

สังิเคราะห์สัมาชิกเสั้ย

ช้วิต 

พ.ศ. 2556

เงิินสัวัสัดิืการ

สังิเคราะห์สัมาชิก

ถึงิแก่กรรม 

(กองิทุน 

10 ล้าน)

สัสั.อค. สัสั.ชสัอ.

1 นายดิเรกู้  ธรรมันิยมั 82 ปีี ไตวิายระยะสุดท้�าย 248,360 12 พิ.ย. 64 สมัท้บ - - -

2 นายหััฏฐจิตต์ นิวิาศะบุตร 56 ปีี ปีอุ่ดอุ่ักู้เสบรุนแรงิ 248,331 13 พิ.ย. 64 สมัท้บ - - -

3 นายณััฐพิันธุ์ ไชยวิงิศ์ 59 ปีี หัวัิใจวิายเฉุียบพิลััน 248,303 23 พิ.ย. 64 - - - -

4 นางิสุนท้รี ดรุณัสาสน์ 56 ปีี มัะเร็งิเต�านมั 248,275 24 พิ.ย. 64 - - - -

5 นายลัะอุ่อุ่ ผดุงิขวัิญ 78 ปีี มัะเร็งิตับอุ่�อุ่น 236,487 25 พิ.ย. 64 - - - -

6 นายสถิิตย์  จันท้ร์แกู้�วิ 58 ปีี วัิณัโรคปีอุ่ด 236,459 26 พิ.ย. 64 150,000 20,000 576,000 -

7. นายสิงิหั์  หัมั่นสวัิสดิ� 67 ปีี มัะเร็งิต�อุ่มัลั้กู้หัมัากู้ 236,431 26 พิ.ย. 64 150,000 30,000 576,000 -

8. นางิศรีสวิาท้ สุขเกู้ษมั 80 ปีี โรคชรา 236,403 30 พิ.ย. 64 150,000 20,000 576,000 -

9. น.ส.สุจิตรา สดศรี 70 ปีี โรคชรา 236,375 30 พิ.ย. 64 150,000 30,000 - -

10. นางิสุจิต ศรศิริ 68 ปีี มัะเร็งิปีอุ่ด 236,346 30 พิ.ย. 64 150,000 30,000 576,000 576,000

 สวัสดีค่ะสมาชิิกสมาคมฌาปนกิจำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี

ร�ยชืุ�อสื่ม�ชิุกุท่ี่�ได้รับัเงินในเดือนมกุร�คม 2565 จำำ�นวน 10 ร�ย 

	 เด่อนมกราคม	2565	ม่ย์อดเร่ย์กเกบ็ุตามจรงิ	10	ศึพั	เป็นเงิน	300	บุาทิ	และแจ้งลว่ังหน้าใหท้ิราบุในเด่อนกุมภาพัันธ์์	2565		
10	ศึพั	เป็นเงิน	300	บุาทิ	และแจ้งราย์ชุ่�อผ้้เส่ย์ชุ่วิัตได้รับุเงินครบุทุิกราย์การให้ทิราบุ	ตามราย์ชุ่�อข้้างล่าง	
ข้อแจ้งระเบุ่ย์บุข้องสมาคมฌาปนกิจฯ	เร่�องข้องการท่ิ�สมาชิุกพ้ันสภาพัการเป็นสมาชิุกให้ท่ิานสมาชิุกได้รับุทิราบุดังน่�	
	 1.	สมาชิุกข้าดการชุำาระเงินสงเคราะห์	1	–	2	เด่อน	เจ้าหน้าท่ิ�โทิรติดตามสมาชิุกให้รับุทิราบุ	และนำาเงินมาชุำาระ	
	 2.	 สมาชิุกข้าดการชุำาระเงินสงเคราะห์	 3	 เด่อน	สมาคมฯ	ทิำาหนังส่อแจ้งเต่อนครั�งท่ิ�	 1	 ให้สมาชิุกมาติดต่อชุำาระภาย์ใน	 7	 วััน	
นับุตั�งแต่วัันท่ิ�ได้รับุหนังส่อแจ้งเต่อน
	 3.	สมาชิุกข้าดการชุำาระเงินสงเคราะห์	4	เด่อน	สมาคมฯทิำาหนังส่อแจ้งเต่อนครั�งท่ิ�	2	ให้สมาชิุกมาติดต่อชุำาระภาย์ใน	7	วััน	
นับุตั�งแต่วัันท่ิ�ได้รับุหนังส่อแจ้งเต่อน
	 4.	สมาชิุกข้าดการชุำาระเงินสงเคราะห์	5	เด่อน	สมาคมฯทิำาหนังส่อแจ้งเต่อนครั�งท่ิ�	3	ให้สมาชิุกมาติดต่อชุำาระภาย์ใน	15	วััน
นับุตั�งแต่วัันท่ิ�ได้รับุหนังส่อแจ้งเต่อน	 สมาคมจำาต้องดำาเนินการตามระเบุ่ย์บุ	 ค่อ	 พิัจารณาตัดออกจากการเป็นสมาชิุก	 หากท่ิาน
ถึึงแก่กรรม	ผ้้รับุเงินสงเคราะห์	(ทิาย์าทิข้องท่ิาน)	จะไม่ม่สิทิธิ์รับุเงินสงเคราะห์ตามกฏิหมาย์	
	 5.	 สมาชุิกข้าดการชุำาระเงินสงเคราะห์	 6	 เด่อน	 หากทิ่านเพิักเฉย์ไม่มาดำาเนินการติดต่อสมาคมฯ	 จะให้พ้ันจากการเป็น
สมาชิุกภาพัตามข้้อบัุงคับุข้องสมาคมฯ

ร�ยชืุ�อผิู้เสื่่ยชุว่ิต้ที่่�ยังไม่ได้รบััเงิน

ที่�ย�ที่สื่ม�ชิุกุจำะได้รับัเงินต้�มร�ยกุ�รดังน่�
1.ค่�พิัธ่์กุรรม 5,000 บั�ที่, 2.ค่�พัวงห้ร่ด 500 บั�ที่, 3.เงินค่�สื่งเคร�ะห์้ศึพังวดแรกุ 50,000 บั�ที่ (ไม่เกิุน 3 สัื่ปด�ห์้) เงินสื่งเคร�ะห์้ท่ี่�เห้ลือรับัภ�ยใน 90 วัน ห้ลังจำ�กุวันท่ี่�รับัแจ้ำงเส่ื่ยชุ่วิต้

ลำา ดั บุ ชุ่�อ	-	นามสกุล วัันท่ิ�เส่ย์ชุ่วิัต วัันท่ิ�รับุแจ้ง

1. นาย์เกษม		โปทิอง 29	พั.ย์.	64 1	ธ์.ค.	64

2. น.ส.นภัสรา	โชุติกเสถ่ึย์ร 16	พั.ย์.	64 1	ธ์.ค.	64

3. นางบัุวั		ชุุมศึร่ 8	ธ์.ค.	64 14	ธ์.ค.	64

4. น.ส.สุณัฏิฐณ่ร์		เตจาคำา 4	ธ์.ค.	64 14	ธ์.ค.	64

5. นาย์ชิุงชัุย์		สุข้สมาน 10	ธ์.ค.	64 15	ธ์.ค.	64

6. นางมณ่		เน่ย์รมงคล 5	ธ์.ค.	64 17	ธ์.ค.	64

7. นางสุปาณ่		กานุรักษ์ 7	ธ์.ค.	64 21	ธ์.ค.	64

ลำา ดั บุ ชุ่�อ	-	นามสกุล วัันท่ิ�เส่ย์ชุ่วิัต วัันท่ิ�รับุแจ้ง

8. นาย์สวิัชุญ์่		ปาณะถึึก 1	ธ์.ค.	64 23	ธ์.ค.	64

9. นางวัันนา		กลัดเล็ก 18	ธ์.ค.	64 24	ธ์.ค.	64

10. นาย์สนิทิ		พัย์อมแย์ม้ 11	ธ์.ค.	64 25	ธ์.ค.	64

11. นาย์ประภักดิ�		ดรุณวัรรณ 17	ธ์.ค.	64 28	ธ์.ค.	64

12. นางนภาพัร		โนร่วัรรณ 25	ธ์.ค.	64 29	ธ์.ค.	64

13. นางวัันเพ็ัญ่		ตร่เนตร 27	ธ์.ค.	64 4	ม.ค.	65

ลำา ดั บุ ชุ่�อ	-	นามสกุล วัันท่ิ�เส่ย์ชุ่วิัต วัันท่ิ�รับุแจ้ง

14. นางอำานวัย์		โพัธิ์�เท่ิ�ย์ง 25	ธ์.ค.	64 5	ม.ค.	65

15. นางอาภรณ์		นพัสงค์ 2	ม.ค.	65 7	ม.ค.	65

16. นางกนกวัรรณ		โสมัคพััฒน์ 24	ธ์.ค.	64 11	ม.ค.	65

17. นางนันทินา		พัลพัาหะ 25	ธ์.ค.	64 12	ม.ค.	65

18. นาย์ไตรรงค์		ลิ�มเจริญ่ 21	มิ.ย์.	64 20	ม.ค.	65

19. น.ส.สร้อย์สวัาทิ		จารุจินดา 16	ม.ค.	65 26	ม.ค.	65
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                                          จำีระพงษ์ สิทธิทิม
             กรรมการ

 สวัสดีครับุ เพ่ือนสมาชิิก สหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี จำำากัดทุกท่าน สำาหรับุฉบุับุนี�ขอเสนอสาระความรู้ 
ในเร่ือง “ครูและคว�มสื่ำ�คัญ่ข้องครู” 
	 คารวัะวัันคร้...	“พััฒน�ครู พััฒน�เด็กุ เร่ยนรู้ สู่ื่อน�คต้”
เน่�องในโอกาสวัันคร้ทิ่�จะมาถึึง	 ในวัันท่ิ�	 16	 มกราคม	 2565	
ผมข้อนำาเสนอบุทิควัามทิ่�ผมเคย์เข่้ย์น	ในสมยั์ท่ิ�เร่ย์นประกาศึน่ย์บุตัร
บัุณฑ์ิตวัิชุาชุ่พัคร้	 รุ่นท่ิ�	 8	 จากมหาวัิทิย์าลัย์ราชุภัฎสวันสุนันทิา	
พั.ศึ.	 2548	 บุทิควัามทิ่�นำากลับุมาอ่านย์ังคงเป็น	 Fact	 (เร่�องจริง	
อมตะนิรันดร์กาล)	 บุริบุทิข้องคร้	 คุณค่าแห่ง	 คำาว่ัา	 “คร้”
ในสถึานการณ์ท่ิ� ต่างกรรมต่างวัาระ	 คร้ก็ย์ังเป็นคร้วัันยั์งคำ�า	
การปฏิิร้ปการศึึกษา	 ในย์ุคปัจจุบัุนทิ่�ม่การแข่้งขั้นส้ง	 ทิำาให้ม่การ
พััฒนา	นวััตกรรม	เศึรษฐกิจ	สังคม	และการเม่องท่ิ�เปล่�ย์นแปลงไป
แต่การจัดการเร่ย์นการสอน	ก็ย์งัคงย์ดึฐานการจัดการเร่ย์นการสอน
ท่ิ�ย์ึดผ้้เร่ย์นเป็นสำาคัญ่มาตลอด	คร้ก็ย์ังม่บุทิบุาทิอย์้เ่สมอ	ในทุิกยุ์ค
ทุิกสมัย์	 หวัังว่ัาทิ่านทิ่�อ่านคงจะได้รับุประสบุการณ์ข้องแบุบุอย์่าง
ตามมุมมองข้องผ้้เข่้ย์นและสามารถึนำาไปประยุ์กต์	ปรับุปรุงพััฒนา
ตัวัเอง	 สมกับุคำาท่ิ�ว่ัา	 “ครูต้้องพััฒน�ตั้วเองอย่�งสื่มำ��เสื่มอ” 
 ...ครู คือ ผู้ิสื่ร้�งอย่�งแท้ี่จำริง... ครูคือใคร ?????	อาจจะ
งงกับุคำาถึามเบุสิกข้นาดน่�...	 ในควัามคิดข้องผมแล้วั	 คร้ค่อผ้้ให้
โดย์ไม่หวัังสิ�งตอบุแทินอะไร	 นอกจาก	 ควัามร้้ท่ิ�ให้แล้วั	 ควัามม่
ระเบุ่ย์บุวิันัย์	 การเชุ่�อฟั้ง	 และเคารพัผ้้ใหญ่่	 ข้ยั์นทิำางาน	 อดทิน	
ซ่ึ่�อสัตย์์	 อย์้่ในศ่ึลธ์รรมอันด่	 เป็นสิ�งท่ิ�คร้ผ้้สอนคาดหวััง	 เป็น
ประสบุการณ์	ท่ิ�นักเร่ย์นต้องได้รับุ	นำามาปรับุปรุง	ปรับุตัวัให้เข้้ากับุ
สภาพัแวัดล้อมในย์ุคน่�	“คือ สื่อนให้้เร�เป็นคนด่” ...ครูคนแรกุ
ข้องเร�คือพ่ัอแม่เร�	ท่ิ�ท่ิานได้ด้แลเรามาตลอด	คอย์หาอาหารเสริม
ให้กินอย์้เ่ราได้อย่์างสุข้สบุาย์	เพ่ั�อให้ล้กได้เติบุใหญ่่	และม่ควัามหวััง
ว่ัาล้กเราต้องเป็นคนด่	 เห็นมั�ย์	 “พ่ัอแม่เร�ม่พัระคุณให้ญ่่ห้ลวง 

ฉะนั�น อย่�ที่ำ�ให้้ท่ี่�นเส่ื่ยใจำ”	นักเร่ย์น	และนักศึึกษาบุางคน	คงคิดว่ัา
คร้	 หร่ออาจารย์์	 ข้องพัวักเค้าไม่ค่อย์ทิำาอะไรเลย์	 วััน	 ๆ	 เอาแต่เดินไป	
เดินมาแต่ท่ิ�จริงไม่ใชุ่อย์่างนั�นหรอก	 ภาระงานอ่�นก็ต้องม่ปนกันไป	
แต่ก็ทิิ�งควัามเป็นคร้ไม่ได้หรอก	“คว�มเป็นครูข้องครูทุี่กุคน 
มันอยู่ในสื่�ยเลือดต้ลอดเวล�”	 ควัามเป็นคร้นั�นสอนให้คร้	 ร้้หน้าท่ิ�
ข้องตัวัเองอย์้่ตลอดเวัลา	 ดังนั�น	 “ครูต้้องเป็นแบับัอย่�งท่ี่� ด่
ให้้กัุบันักุเร่ยน”   
	 คร้สร้างคน	?????	มนุษย์์ทุิกคน	ไม่ว่ัาย์ากด่ม่จน	คนด่คนเลวั
คนทุิกฐานะ	 ทุิกชุนชัุ�น	 จะต้องม่คร้	 ผ้้ท่ิ�สั�งสอน	 ให้ควัามร้้	 อบุรม
บุ่มนิสัย์	 “ครูข้องทุี่กุคน ต่้�งห้วังให้้นักุเร่ยนเร�เป็นคนด่ คนเกุ่ง 
และม่คว�มสุื่ข้” ควัามจริงแล้วันักเร่ย์นผ่านมาตรฐานทุิกคน	แต่ด้วัย์
ปัจจัย์	 ทัิ�งตัวับุุคคล	 ฐานะ	 ทิำาให้เราอย์้่ในสภาพัแวัดล้อมต่างกัน	
“จำะเป็นคนด่ ห้รือคนเลว อยู่ท่ี่�จิำต้ใจำ เร�เป็นผู้ิเลือกุเส้ื่นที่�งชุ่วิต้”
	 คนสร้างคร้?????	 พััฒนาการข้องคนเราเกิดจากการเร่ย์นร้้
ทัิกษะข้องมนุษย์์แต่ละคนจะเพิั�มขึ้�น	 ทิำาให้เราม่ประสบุการณ์มากขึ้�น	
ม่ทัิกษะเอาตัวัรอดในโลกมนุษย์์ในย์ุคปัจจุบัุนได้	 หลักส้ตรต่าง	 ๆ	
ท่ิ�แต่ละคนเร่ย์นมานั�น	เป็นคร้และเป็นตัวัอย่์างท่ิ�ด่
 “ครูท่ี่�ด่ต้้องม่ประสื่บักุ�รณ์ท่ี่�ด่ ในสื่�ข้�วิชุ�กุ�รสื่อน
ข้องต้นเอง ต้้องรู้ลึกุ รู้จำริง อธิ์บั�ยด้วยคำ�ง่�ย ๆ  อย่�งชัุดเจำน ม่บุัคลิกุ
ท่ี่�ด่ เป็นแบับัอย่�งท่ี่�ด่แกุ่นักุเร่ยน”	 น่�ค่อเหตุผลข้องคนผ้้สร้างคร้		
 ใครคือครู ????? และครูคือใคร ????? จากแนวัควัามคิด
ท่ิ�ได้อ่านมาทัิ�งหมดสามารถึสรุปได้ว่ัา	 คร้ค่อผ้้สร้างอย์่างแท้ิจริง	
คร้ม่อย์้่ทุิกท่ิ�	 ทุิกหนทิุกแห่ง	 ไม่จำากัดเวัลาเร่ย์นและสถึานทิ่�	 ผ้้เร่ย์นร้้	
จะม่วิัธ่์อย์่างไรในการเร่ย์นร้้	 และอย์า่มาบุ่นว่ัาฐานะไม่ด่	 ฐานะไม่อำานวัย์	
ถึึงเร่ย์นได้ไม่ด่	คนท่ิ�จบุ	ป.2	ก็เป็นแบุบุอย่์างคร้สร้างคนท่ิ�ด่ได้		เค้าอาจ
จะไม่ได้รับุการศึึกษาท่ิ�ด่	 แต่ด้วัย์ควัามข้ยั์นหมั�นเพ่ัย์ร	 ควัามท่ิ�อาศัึย์
คร้พัักลักจำา	 ควัามท่ิ�เป็นคนชุ่างสังเกต	 จะทิำาให้เค้าพััฒนาอาชุ่พั
การงานได้ส่้จุดส้งสุดก็ได้	 อย์่าล่มคนเราม่ประสบุการณ์ท่ิ�ต่างกัน	
หลังจากพัวักเค้าประสบุผลสำาเร็จแล้วั	ก็อย์ากจะถ่ึาย์ทิอดให้คนรุ่นหลัง
ฟั้งด้ว่ัาประสบุการณ์เค้าเป็นอย่์างไร	คนท่ิ�คิดได้อย่์างน่�ผมว่ัา	เป็นนักส้้
นักเร่ย์น	 นักศึึกษาทิ่�จริง	 เป็นพัลเม่องท่ิ�ด่และเป็นอนาคตข้องชุาติ	
กราบุคาราวัะคร้ทุิกท่ิาน	 ด้วัย์ควัามเคารพัอย์่างส้ง	 พับุกันอ่กในฉบัุบุ
หน้าครับุ	


