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บทบรรณาธิิการบทบรรณาธิิการ
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ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 ต้ั้�งแต่ั้ต่ั้�นนอนตั้อนเช้้าจนถึึงเข้้านอนตั้อนกลางค่ืน		
สมองไม่เคืยหยุดคิืดเลย	 บางคืนอาจจะคิืดต่ั้อในล้กษณะ
คืวามฝัันเสียด้วยซ้ำำ�าไป
 แต่่คว�มคิดท่ี่�เกิดข้ึ้�นนั�น ถ้้�ม�กเกินไปก็จำะเป็นโที่ษ
ต่่อสุุขึ้ภ�พได้	 เช่้น	ทำำาให้นอนไม่หล้บ	 เกิดอารมณ์เศร้าหมอง		
และอ่�นๆ	ตั้ามมาอีกมากมาย	อาจารย์เสาวล้กษณ์	ศรีสุวรรณ
ได้แสดงท้ำศนะเกี�ยวก้บการหยุดคิืดลบเพ่ื่�อยุติั้โรคืภ้ัยไว้ว่า
 ก�รหยุุดคว�มคิดเป็นเรื�องท่ี่� นัก วิชุ�ก�รที่�ง
สุุขึ้ภ�พจิำต่ให้คว�มสุนใจำกันม�ก และนำ�ม�ใชุ้เพื�อชุ่วยุให้เร�
ม่สุุขึ้ภ�พจิำต่ด่	 อเล็กซ้ำานเดอร์	 เบน	 ผู้้้เสนอเร่�องนี�เป็นคืนแรก
ได้เขี้ยนหน้งส่อ	 Thought	 Control	 in	 Everyday	 Life		
ซึ้ำ�งต่ั้อมา	 โจเซ้ำฟ	 โวลป์	 ว่าคืวามคิืดทีำ�ไม่ดีเหม่อนห้ด	 ค่ือ	
เม่�อเกิดขึ้�นแล้วจะเกิดซ้ำำ�าๆ	และเจริญเติั้บโตั้ขึ้�นไปเร่�อยๆ	
	 ในปัจจุบ้น	 มองไปทำางไหนเห็นแต่ั้คืนสวมหน้ากาก
อนาม้ยน้�นค่ือ	 คืวามร้บผิู้ดช้อบข้องคืนในส้งคืมทีำ�มีคืวาม
ตั้ระหน้กในการป้องก้นโรคืภ้ัยให้ก้บตั้นเองและผู้้้อ่�น	 แต่ั้คืง
ไม่ต้ั้องคิืดก้งวลเชิ้งลบเกินกว่าเหตุั้	บางคืนถึึงก้บวิตั้กก้งวลกล้ว
ถึึงก้บเกิดอาการเคืรียด	 เหมาว่าตั้นจะเป็นโรคื	 ไอ	 จาม	
เหน่�อยง่าย	 ก็คิืดว่าต้ั้วเองเป็นโคืวิด	 ท้ำ�งๆ	 ทีำ�ไม่ได้ไปตั้รวจ
ให้ช้้ดเจน	บางรายถึึงก้บกระโดดตึั้กตั้าย	 ฆ่่าต้ั้วตั้าย	บางคืน
ก็ตั้ำาหนิต้ั้วเอง	 ร้งเกียจต้ั้วเอง	 เป็นโรคืซึ้ำมเศร้าเอาเสียเลยก็มี
 ก�รฝึึกหยุุดคว�มคิด ชุ่วยุบัำ�บััดโรคอ�ก�รที่�งจิำต่ได้ 
เช่้น	 โรคืยำ�าทำำายำ�าคิืด	 โรคืปริวิตั้ก	 โรคืก้งวลถึึงคืวามผิู้ดพื่ลาด
ในอดีตั้รวมถึึงอนาคืตั้	 อาจารย์เสาวล้กษณ์	 ย้งได้เสนอ
วิธ่ีฝึึกหยุุดคว�มคิดไว้ 5 ประก�ร ด้งนี�
 1. สุำ�รวจำดูว่�คุณม่คว�มคิดที่�งลบัอะไรอยูุ่ในใจำ
ทีำ�ทำำาให้ไม่สบายใจหร่อทุำกข์้ใจบ่อยๆ	แล้วพิื่จารณาว่า	คืวามคิืด
น้�นเป็นคืวามจริงและเป็นประโยช้น์หร่อไม่
 2. หลับัต่�ลงนึกถึึงคืวามคิืดน้�น	 ข้ณะคิืดอย่้	 ให้ลอง
หยุุดคิดแง่ร้�ยุ	แล้วลองพลิกไปคิดในแง่ด่	ซึ้ำ�งเป็นด้านตั้รงข้้าม
แทำน

 3. ฝึึกอ่กครั�ง 	 คืราวนี�ให้ตั่�งน�ฬิิก�จัำบัเวล�ไว้ท่ี่� 3 
น�ท่ี่เมื�อเสุ่ยุงน�ฬิิก�ดังข้ึ้�น ให้พูดว่� “หยุุด”	 โดยอาจจะ
ยกม่อขึ้�นเหน่อศีรษะหร่อกำาหม้ดร่วมด้วยก็ได้	พื่ร้อมก้บที่ำ�ใจำ
ให้ว่�งเปล่�ไม่คิืดอะไรท้ำ�งสิ�น
 4. เมื�อที่ำ�แบับัฝึึกหัดข้ึ้�งต้่นชุำ�น�ญแล้ว	 ให้นำามา
ประยุกต์ั้ใช้้ในชี้วิตั้ประจำาว้น		เมื�อม่คว�มคิดในด้�นลบัเกิดขึ้�น
เม่�อใด	ให้พูดว่� “หยุุด”	แล้วหยุดคิืดท้ำนทีำ	โดยอาจจะพ้ื่ดใน
ใจหร่อออกเสียงก็ได้
 5. หลังจำ�กฝึึกกำ�หนดในใจำว่� “หยุุด”	แล้ว	ให้ลอง
ฝึักพ้ื่ดประโยตั้ในทำางบวกช่้วย		เช่้น	 ในกรณ่ท่ี่�กลัวก�รสุอบั
เร�อ�จำจำะพูดว่� “ก�รสุอบัจำะชุ่วยุให้เร�ได้เร่ยุนรู้” “ก�รสุอบั
ที่ำ�ให้เร�ขึ้ยัุน”	หร่อ	“เร�จำะที่ำ�ข้ึ้อสุอบัได้ด่”	คืำาพ้ื่ดเหล่านี�จะ
ทำำาให้เรามีคืวามม้�นใจในต้ั้วเองและไม่กล้วอีกต่ั้อไป
 เรื�องหยุุดคว�มคิดน่�  ในที่�งศ�สุน�สุอนให้เร�
เจำริญสุติ่เดินเครื�องชุ่วยุด้วยุก�รกำ�หนดรู้ไปเรื�อยุๆ จำนกว่�
คว�มคิดจำะดับัไป	 นอกจากจะหยุดคืวามคิืดฟุ้งซ่้ำานแล้ว	
ย้งทำำาให้จิตั้ใจชุ่้มช่้�นเบิกบานและมีคืวามสุข้
	 เอาก้นจริงๆ	แล้ว	เร�คิดเอง ทุี่กข์ึ้เอง	ด้งน้�นสติั้จึงมี
อิทำธิิพื่ลต่ั้อการระง้บ	 หยุดคิืดเชิ้งลบ	ยุกขึ้องหนักร่�งก�ยุ
เหนื�อยุล้�ฉันใด คิดม�ก วิต่กม�ก ยุ่อมเหนื�อยุใจำเหนื�อยุจิำต่
ฉันนั�น	 ทำางทีำ�ดีหยุดคิืด	หยุุดปริวิต่กเกินกว่�เหตุ่ ป้องกัน
โรคร้�ยุอยุ่�งสุมเหตุ่สุมผล หล่กเล่�ยุงกลุ่มเสุ่�ยุงและสุร้�งจิำต่ใจำ
ให้เข้ึ้มแข็ึ้งเป็นใชุ้ได้
	 ในฉบ้บนำาเสนอข่้าวสารปัจจุบ้นมามอบให้ท่ำานอ่าน		
ยิ�งช่้วงนี�การส่�อสารมีน้อยทำางในวารสารคืงช่้วยได้บ้าง
ไม่มากก็น้อย
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 สวััสดีีครัับท่านื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 

ทุกท่านื่
	 ฉบ้บนี�อยากจะบอกกล่าวพื่วกเราทุำกท่ำานให้เข้้าใจ
ในระบบการทำำางานข้องสหกรณ์ออมทำร้พื่ยค์ืร้นนทำบุรี	จำาก้ด
เราในด้านสว้สดิการตั้า่งๆ	ส้ก	2	เร่�อง	 เรื�องแรก สุวัสุดิก�ร
เก่�ยุวกับัปัญห�กระที่บัจำ�กผลขึ้องไวรสัุโควิด-19	สหกรณฯ์
ได้ดำาเนินการ	 2	 เร่�อง	 ค่ือ	 1.	 การให้พ้ื่กช้ำาระหนี�เงินต้ั้น
ได้	12	เด่อน	แต่ั้ไม่พ้ื่กช้ำาระดอกเบี�ย		เพื่ราะนายทำะเบียน
สหกรณ์ทีำ�คืวบคืุมกำาก้บสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์ท้ำ�วประเทำศ
ไม่อนุญาตั้ให้ทำำาได้	2.	เงินช่้วยเหล่อจำานวน		5,000	บาทำ
ให้ก้บสมาชิ้กสาม้ญในกรณีตั้รวจพื่บเช่้�อไวร้สโคืวิด	19
 เรื�องท่ี่�สุอง  เรื�องที่นุก�รศ้กษ�บัตุ่รสุม�ชุกิสุหกรณ์
ออมที่รัพย์ุครูนนที่บุัร่ จำำ�กัด		ตั้อนนี�ได้อนุม้ติั้ให้จ่ายผู่้าน
ทำางบ้ญชี้ธินาคืารตั้ามทีำ�ท่ำานแนบเร่�องไว้	 จำานวน	 349	 ราย	
รวมเป็นเงินท้ำ�งสิ�น		994,000	บาทำ
	 ส่วนเร่�องสมาคืมฌาปนกิจข้องสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์
คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด		ข้อง	สส.ช้สอ.	ข้อง	สส.อคื.	และข้อง	
สส.สทำ.	 สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 เราได้
อนุเคืราะห์สถึานทีำ�ทำำาการ	 เพ่ื่�อบริการให้คืวามสะดวก
แก่สมาชิ้กเราทีำ�สม้คืรเป็นสมาชิ้กก้บสมาคืมฌาปนกิจ
หร่อมีธุิรกรรมอ่�นๆ	แต่ั้การบริหารจ้ดการสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์
คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ไม่ได้เข้้าไปยุ่งเกี�ยวด้วย	 จึงข้อเรียน
ให้ท่ำานสมาชิ้กทุำกท่ำานทำราบเพ่ื่�อให้เข้้าใจตั้รงก้นคืร้บ		

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดีรั.เอนื่ก  ล่่วังล่่อ
ปัรัะธิ์านื่สหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี

ในกรณีถ้ึาท่ำานมีข้้อสงส้ยใดๆ	 เกี�ยวก้บสมาคืมฌาปนกิจ
ทำางสหกรณ์ฯ	 ข้อคืวามอนุเคืราะห์ท่ำานตั้ิดต่ั้อสอบถึาม
ก้บเจ้าหน้าทีำ�หร่อผู้้้บริหารทำางสมาคืมฌาปนกิจโดยตั้รง
ได้เลยคืร้บ	 ซึ้ำ�งทำางสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด		
ไม่สามารถึตั้อบได้
	 สุดท้ำายข้อให้สมาช้กิทำกุทำา่นปลอดภัย้จากโรคืภัย้
ท้ำ�งหลาย		และร้กษาสุข้ภัาพื่ให้แข็้งแรงคืร้บ
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 สวััสดีีครัับสมาช์ิกทุกท่านื่ครัับ...

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวััสดีี
รัองปัรัะธิ์านื่กรัรัมการัคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดีการัสหกรัณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุุยกัับผู้้�จััดกัารคุุยกัับผู้้�จััดกัาร

	 ฉ บ้บก่อนผู้มไ ด้ เขี้ยนถึึง เร่� องการบริการข้อง

สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด	ให้สมาชิ้กมีรอยยิ�มหร่อ

พื่อใจในการบริการข้องสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด

มีสมาชิ้กบางท่ำานแจ้งมาว่าเม่�อก่อนได้ร้บบริการทีำ�ทำำาให้ร้้สึก

ไม่พื่อใจในการให้บริการข้องเจ้าหน้าทีำ�สหกรณ์ฯ	 ข้้อม้ลนี�

ทำางคืณะกรรมการดำาเนินการฯ	ทำราบแล้ว		เม่�อประธิานสหกรณ์ฯ

มอบหมายให้ผู้มมาปฏิิบ้ติั้หน้าทีำ�ผู้้้จ้ดการสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์

คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด	ได้มีการประชุ้มเจ้าหน้าทีำ�สหกรณ์ฯ	ท้ำ�งหมด

นำาเร่�องการบริการสมาชิ้ก	ทำำาคืวามเข้้าใจก้บเจ้าหน้าทีำ�สหกรณ์ฯ

ทุำกคืนว่า	 สมาชิ้กทุำกท่ำานทีำ�มาใช้้บริการมีอีกฐานะหนึ�งค่ือ	

ผู้้้ถ่ึอหุ้น	 เปรียบได้ว่ามีส่วนเป็นเจ้าข้องสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์

คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ร่วมก้น	 จึงต้ั้องบริการสมาชิ้กทุำกท่ำาน

ให้ดีทีำ�สุด ปัจำจุำบัันเจ้ำ�หน้�ท่ี่�สุหกรณ์ฯ ทุี่กคนม่ป้�ยุบัอกชืุ�อ

อยูุ่กับัตั่ว ห�กเจ้ำ�หน้�ท่ี่�สุหกรณ์ฯ คนใดบัริก�รไม่ด่ โปรดแจ้ำงชืุ�อ

ม�ยัุงผมได้เลยุครับั  081-8181319

	 ว้นนี�ผู้มข้อนำาเร่�องผู้้้แทำนสมาชิ้กสหกรณ์ฯ		มาพ้ื่ดคุืย

ก้บสมาชิ้กทุำกท่ำาน	ตั้ามพื่ระราช้บ้ญญ้ติั้สหกรณ์	พื่.ศ.	2542	

มาตั้รา	56	กำาหนดไว้ว่า	“สหกรณ์ใดมีสมาชิ้กเกินกว่าห้าร้อย

คืน	 จะกำาหนดในข้้อบ้งค้ืบให้มีการประชุ้มใหญ่	 โดยผู้้้แทำน

สมาชิ้กก็ได้”	 ปัจจุบ้นสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด		

มีสมาชิ้กจำานวน	11,110	คืน		ทีำ�ประชุ้มใหญ่วิสาม้ญประจำา

ปี	2550		เม่�อว้นทีำ�	9	กุมภัาพ้ื่นธ์ิ	2551	แก้ไข้เพิื่�มเติั้มข้้อ	64	

ในข้้อบ้งค้ืบ	 สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 คืวามว่า	

“การประช้มุใหญโ่ดยผู้้แ้ทำนสมาช้กิ	กรณทีีำ�สหกรณมี์สมาช้กิ

เกินกว่าห้าร้อยคืน	 ให้การประชุ้มใหญ่ประกอบด้วยผู้้้แทำน

สมาชิ้กเท่ำาน้�น”	 ทำำาให้การประชุ้มใหญ่ข้องสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์

คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ต้ั้องมีผู้้้เข้้าประชุ้มเป็น	 “ผู้้้แทำนสมาชิ้ก”	

เท่ำาน้�น	 สมาชิ้กท่ำานอ่�นๆ	 จะเข้้าร่วมประชุ้มก็ได้ในฐานะ

ผู้้้ส้งเกตั้การณ์		ส่วนข้้อ	65	ในข้้อบ้งค้ืบสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์

คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 คืวามว่า	 “การเล่อกต้ั้�งและการดำารง

ตั้ำาแหน่งผู้้้แทำนสมาชิ้ก”	 เป็นการแก้ไข้เพิื่�มเติั้มข้้อบ้งค้ืบ

สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ในการประชุ้มใหญ่

วิสาม้ญ	 ประจำาปี	 2549	 	 เม่�อว้นทีำ�	 11	 ตุั้ลาคืม	 2549		

นายทำะเบียนสหกรณ์	จ้งหว้ดนนทำบุรี		ร้บจดทำะเบียน	ข้้อ	64	

เม่�อว้นทีำ�	 24	 เมษายน	 2551	 และข้้อ	 65	 เม่�อว้นทีำ�	 25	

มกราคืม	 2550	 ท้ำ�งสองข้้อจึงมีผู้ลบ้งค้ืบใช้้เร่�อยมาจนถึึง

ปัจจุบ้น		ผู้้้แทำนสมาชิ้กสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด

ในข้ณะนี�ทำำาการเล่อกต้ั้�งประกาศผู้ลการเล่อกต้ั้�งผู้้้แทำน

สมาชิ้ก		เม่�อว้นทีำ�	30	ก้นยายน	2563		จะคืรบวาระ	2	ปี	ใน

ว้นทีำ�	30	ก้นยายน	2565	สิทำธิิและหน้าทีำ�ข้องผู้้้แทำนสมาชิ้ก		

เป็นสิ�งสำาค้ืญในการตั้ิดตั้าม	 ด้แล	 กิจการข้องสหกรณ์

ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ให้ดำาเนินการไปด้วยดี	

คืณะกรรมการดำาเนินการฯ	 จึงจ้ดให้มีการประชุ้มผู้้้แทำน

สมาชิ้ก	 ประจำาปี	 2563	 ขึ้�น	 ณ	 โรงแรมเวสตั้์ เกตั้	

เรสซิ้ำเดนซ์้ำ	บางใหญ่	จ้งหว้ดนนทำบุรี		เม่�อว้นทีำ�	27	ตุั้ลาคืม	

2563	 โดยเชิ้ญนายทำะเบียนสหกรณ์จ้งหว้ดนนทำบุรี		

มาให้คืวามร้้	 เพ่ื่�อผู้้้แทำนสมาช้ิกจะได้ทำราบและเข้้าใจสิทำธิิ

และหน้า ทีำ� ในการ เ ป็น ต้ั้วแทำนข้องสมา ชิ้ก ท้ำ� งหมด

คืณะกรรมการดำาเนินการฯ	และผู้มหว้งเป็นอยา่งยิ�งว่าผู้้้แทำน

สมาชิ้กทุำกท่ำาน	 จะร่วมก้นทำำาหน้าทีำ�ในการด้แลให้ข้้อเสนอ

แนะแก่สมาชิ้กและสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	

ข้องเรา	 พื่ร้อมช่้วยก้นเชิ้ญช้วนบุคืลากรทำางการศึกษา

ทีำ�ย้งไม่ได้เป็นสมาชิ้กได้สม้คืรเข้้ามาเป็นสมาชิ้กสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์

คืร้นนทำบุรี	 จำา ก้ด	 ภัายใต้ั้ ว้ตั้ถุึประสงค์ื ร่วมก้นทีำ� ว่า	

เราจะช่้วยเหล่อตั้นเองและช่้วยเหล่อซึ้ำ� ง ก้นและก้น	

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้้องประชุุมจากห้้องประชุุม

 สวััสดีีครัับ..เพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพย์์
ครูันื่นื่ทบุรีั ที�เคารัพรัักทุกท่านื่... 

           ทวีัส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้วั
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เด่อนกรกฎาคืม	2564	ได้มีการประช้มุคืณะกรรมการ
ดำาเนินการ	ชุ้ดทีำ�	62	คืร้�งทีำ�	6	เม่�อว้นทีำ�	27	กรกฎาคืม	2564		
จึงข้อนำาสาระสำาค้ืญมารายงาน	ด้งนี�
	 เน่�องจากปัจจุบ้นสหกรณ์ฯ	 มีสภัาพื่คืล่องทำางด้าน
การเงินประกอบก้บนโยบายการสร้างม้ลค่ืาเพิื่�มทำางการเงิน	
(เกิดดอกผู้ลส้งขึ้�น)	ภัายใต้ั้คืวามม้�นคืงข้องสหกรณ์ฯ	ทีำ�นำาโดย
ดร.เอนก	ล่วงล่อ	ประธิานกรรมการฯ		ทีำ�ประชุ้มจึงมีมติั้อนุม้ติั้
ให้นำาส่งค่ืาหุ้น(ซ่้ำ�อหุ้น)	 ชุ้มนุมสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้ไทำย	 จำาก้ด	
จำานวน	 3,000,000	 บาทำ	 (สามล้านบาทำถ้ึวน)	 ซึ้ำ�งเป็นการ
นำาส่งค่ืาหุ้นมากกว่าข้้อบ้งค้ืบข้องชุ้มนุมฯ	 อ้นจะก่อให้เกิด
ผู้ลตั้อบแทำน(เงินปันผู้ล)	 แก่สหกรณ์ฯ	 ในอนาคืตั้และใช้้
จำานวนเงินด้งกล่าวในการคืำานวณสภัาพื่คืล่องทำางการเงิน
ข้องสหกรณ์ฯ	 ได้ด้วย	 รวมท้ำ�งทีำ�ประชุ้มได้อนุมัติ่ให้
ถ้อนเงินฝึ�กจำ�กสุหกรณ์ออมที่รัพย์ุครูนครร�ชุสุ่ม� จำำ�กัด
จำำ�นวน 100,000,000 บั�ที่ (หน้�งร้อยุล้�นบั�ที่ถ้้วน) เพื�อ
นำ�ไปฝึ�กสุหกรณ์ออมที่รัพย์ุครูยุโสุธีร จำำ�กัด ประเภที่

ออมที่รัพย์ุพิเศษ 1 ปี อัต่ร�ดอกเบ่ั�ยุร้อยุละ 4.00 บั�ที่
ต่่อปีซ้ึ่�งสูุงกว่�อัต่ร�ดอกเบ่ั�ยุท่ี่�ได้รับัจำ�กสุหกรณ์ออมที่รัพย์ุ
ครูนครร�ชุสุ่ม� จำำ�กัด	 นอกจากนี�ทีำ�ประชุ้มได้มีมติั้มอบ
อำานาจให้คืณะอนุกรรมการการลงทุำนพิื่จารณานำาเงินไปฝัาก
สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้อ่�นได้คืร้�งละไม่เกินหนึ�งร้อยล้านบาทำ		
โดยให้รายงานต่ั้อทีำ�ประชุ้มคืณะกรรมการดำาเนินการทำราบ	
รวมท้ำ�งมีมติ่เห็นชุอบัให้แต่่งตั่�งน�ยุพิที่ยุ�วุธี วังศุสิุงห์ ซ้ึ่�ง
เป็นผู้ม่คุณวุฒิิและประสุบัก�รณ์ด้�นก�รลงทีุ่นขึ้องสุหกรณ์
และเคยุดำ�รงต่ำ�แหน่งผู้จำดัก�รสุหกรณ์ออมที่รัพย์ุกรมก�ร
พัฒิน�ชุุมชุน เป็นท่ี่�ปร้กษ�ด้�นก�รเงิน ก�รลงทุี่น
	 นอกจากนี�	 ทีำ�ประชุ้มได้มีมติ่เห็นชุอบัขึ้อบัเขึ้ต่
ขึ้องง�น (TOR) โครงก�รปรับัปรุงพื�นท่ี่�ด้�นหลังสุำ�นักง�น
สุหกรณ์ออมที่รัพย์ุครูนนที่บุัร่ จำำ�กัด ต่�มวงเงินงบัประม�ณ
ประจำำ�ปี 2564	 จำานวนสิบล้านบาทำทีำ�ได้ร้บอนุม้ติั้จาก
ทีำ�ประชุ้มใหญ่สาม้ญ	ประจำาปี	2563	เพ่ื่�อก่อสร้างลานจอด
รถึยนต์ั้	ทำำาประต้ั้เข้้า	 –	 ออก	 ร้�ว	 ถึมดินพื่ร้อมบดอ้ด	 และ
งานภ้ัมิศาสตั้ร์สถึาปัตั้ย	์(ออกแบบตั้กแต่ั้งสวน)	อ้นจะทำำาให้
สมาชิ้กและผู้้้เกี�ยวข้้องได้ร้บคืวามสะดวกในการไปติั้ดต่ั้อ
ก้บสหกรณ์ฯ	 ยิ�งขึ้�น	 รวมท้ำ�งมีสถึานทีำ�พ้ื่กผู่้อนหย่อนใจ	
ออกกำาล้งกายหร่อทำำากิจกรรมสน้บสนุนส่งเสริมการดำาเนินงาน
ข้องสหกรณฯ์	ร่วมก้น		อ้นจะสง่ผู้ลตั้อ่การเพิื่�มประสทิำธิิภัาพื่
และประสิทำธิิผู้ลการดำาเนินงานข้องสหกรณ์ฯ	 ยิ�งขึ้�น...
แล้วพื่บก้นใหม่ฉบ้บหน้าคืร้บ



โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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 สวััสดีีครัับ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั
ที�เคารัพรัักทุกท่านื่...พบกันื่ในื่ ฉิ่บับเด่ีอนื่กรักฎาคม 2564   
	 ในเด่อนนี�มีเร่�องทีำ�น่าสนใจเกี�ยวก้บส้ญญาคืำ�าประก้น
เงินก้้สาม้ญ	 ตั้ามระเบียบสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	
ว่าด้วย	การให้เงินก้้และดอกเบี�ยเงินก้้	พื่.ศ.	2563	และทีำ�แก้ไข้
เพิื่�มเติั้ม	ทีำ�กำาหนดไว้ในข้้อ	23	(2)	กล่าวว่า		เงินก้้สาม้ญ		ผู้้้ก้้ต้ั้อง
มีหล้กประก้นอยา่งใดอย่างหนึ�ง	ด้งนี�
	 ก.	 ค่ืาหุ้น	และ/หร่อ	 เงินฝัากทีำ�มีอย้่ในสหกรณ์	ให้ก้้ได้
ไม่เกินร้อยละ	90	ข้องค่ืาหุ้น	และ/หร่อ	เงินฝัาก	ทีำ�มีอย้ใ่นสหกรณ์ฯ
  ข้.	บุคืคืล	เป็นสมาชิ้กสหกรณ์ฯ	ต้ั้องปฏิิบ้ติั้งาน	และ/
หร่อ	มีต้ั้นส้งก้ดอย้ใ่นจ้งหว้ดนนทำบุรี	และมีต้ั้นส้งก้ดห้ก	ณ	ทีำ�จ่าย
ได้	หร่อช้ำาระผู่้านต้ั้วแทำนนำาส่งซึ้ำ�งได้ร้บการแต่ั้งต้ั้�งจากต้ั้นส้งก้ด	
และส่งค่ืาหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 งวด	 โดยทำำาเป็นหน้งส่อ
คืำ�าประก้นไว้ก้บสหกรณ์ฯ	 และให้สมาชิ้กคืนหนึ�งจะเป็น
ผู้้้คืำ�าประก้นเงินก้้ได้ไม่เกิน	11	ส้ญญา	(เงินก้้สาม้ญ	9	ส้ญญา	และ
เงินก้อุ่้นใจ	2	ส้ญญา	)	เม่�อเป็นผู้้ค้ืำ�าประก้นเงนิก้แ้ล้ว	จะข้อยกเลกิ
ไม่ได้	 หร่อจะออกจากสหกรณ์ฯ	 ไม่ว่าเพื่ราะเหตัุ้ใดๆ	 ก็ไม่เป็น
เหตุั้ให้ผู้้้คืำ�าหลุดพ้ื่นจากการคืำ�าประก้น	 จนกว่าผู้้้ก้้	 ได้จ้ดหา
สมาชิ้กอ่�น	 เข้้ามาเป็นผู้้้คืำ�าประก้นแทำนได้แล้ว	 การคืำ�าประก้น		

ประเภทสััญญา

จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ
ไม่

อนุมัตุิ
ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉิุน 10 10 - 253,000.00 253,000.00 27,500.00 225,500.00

2. เงิินกู้้�สามััญ 102 102 - 130,459,000.00 129,261,000.00 71,861,401.25 57,399,598.75

2. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 98 98 -   19,980,000.00 19,240,000.00 5,292,456.00 13,947,544.00

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 49 49 - 7,500,000.00 7,176,000.00 885,496.75 6,290,503.25

4. เงิินกู้้�พิิเศษ 4 4 - 6,000,000.00 5,882,000.00 2,282,452.00 3,599,548.00  

รวมทั�งิสัิ�น 263 263 - 164,192,000.00 161,812,000.00 80,349,306.00 81,462,694.00  

รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนกรกฎาคม 2564 

แวดวงแวดวง
สิินเช่ื่�อสิินเช่ื่�อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ัทย์า ถาวัรักันื่ต์ิ
                                   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 2

หมายถึึง	 การประก้นการช้ำาระหนี�ข้องผู้้้ก้้	 	 ซึ้ำ�งมีเน่�อหาระบุไว้ใน
หน้งส่อคืำ�าประก้นเงินก้้อยา่งช้้ดเจน		และผู้้้คืำ�าประก้นจะต้ั้องศึกษา
อ่านอย่างละเอียดให้คืรบทุำกข้้อคืวาม	 ก่อนการลงช่้�อคืำ�าประก้น	
โดยสรุป	ค่ือ	 ผู้้้คืำ�าประก้นยินยอมตั้กลงก้บเจ้าหนี�ว่า	 	หากล้กหนี�
หร่อผู้้้ก้้ไม่ช้ำาระหนี�		ผู้้้คืำ�าประก้นยนิยอมช้ำาระหนี�ให้แก่เจ้าหนี�แทำน
ผู้้้ก้้ท้ำ�งหมดจนคืรบถ้ึวน	 เม่�อลงช่้�อในส้ญญาคืำ�าประก้นแล้ว	 ย่อม
ต้ั้องร้บผิู้ดช้อบต่ั้อเจ้าหนี�	 จนกว่าหนี�ข้องล้กหนี�หร่อผู้้้ก้้จะระง้บ
หร่อหมดไป		ตั้ราบใดทีำ�หนี�ข้องล้กหนี�ยง้มีอย้	่	ผู้้้คืำ�าประก้นก็ไม่พ้ื่น
คืวามร้บผิู้ดช้อบ	 ด้งน้�น	 ก่อนต้ั้ดสินใจคืำ�าประก้นให้ใคืร	 ตั้้อง
พิื่จารณาผู้้้ก้้ให้ดีว่า	 เข้ามีคืวามสามารถึในการช้ำาระหนี�ให้แก่เจ้าหนี�
ได้ดีแคืไ่หน		และมคีืวามซ้ำ่�อส้ตั้ยสุ์จรติั้เพื่ยีงใด	แต่ั้ในคืวามเปน็จรงิ
ผู้้้คืำ�าประก้นส่วนใหญ่ทีำ�ต้ั้องคืำ�าประก้นให้ผู้้้ก้้	 เป็นเพื่ราะคืวาม
มีนำ�าใจ	 และเห็นแก่คืวามเป็นเพ่ื่�อน	 โดยไม่ได้คืำานึงถึึงผู้ลเสีย
ทีำ�อาจตั้ามมา	 ด้งน้�น ผู้้้ ก้้ จึงต้ั้องคืวรคืิดในคืวามมีพื่ระคืุณ
ข้องผู้้้คืำ�าประก้น	 และไม่คืวรสร้างปัญหาแก่ผู้้้มีพื่ระคุืณด้งกล่าว	
สิุที่ธิีขึ้องผู้คำ��ประกัน
	 1.	 เม่�อผู้้้คืำ�าประก้นถ้ึกเรียกร้องให้ช้ำาระหนี�แทำนผู้้้ก้้	
ไม่จำาเป็นทีำ� ผู้้้คืำ�าประก้นจะต้ั้องช้ำาระหนี�โดยท้ำนทีำ	 แต่ั้มีสิทำธิิ�
ทีำ�จะเกี�ยงให้เจ้าหนี�ไปเรียกร้องเอาจากล้กหนี�ผู้้้ก้้ก่อนได	้โดยจะตั้อ้ง
พิื่ส้จน์ให้ได้ว่า	ล้กหนี�มีทำร้พื่ย์สินทีำ�สามารถึจะช้ำาระหนี�ได้	
	 2.	 เม่�อผู้้้คืำ�าประก้นช้ำาระหนี�แทำนผู้้้ก้้ให้แก่เจ้าหนี�แล้ว	
ไม่ว่าจะช้ำาระแตั้โ่ดยดี	หร่อช้ำาระหนี�โดยถ้ึกบ้งค้ืบตั้ามคืำาพิื่พื่ากษา
ผู้้้คืำ�าประก้นก็มีสิทำธิิร้บช่้วงสิทำธิิข้องเจ้าหนี�	 ในอ้นทีำ�จะฟ้องเรียก
เอาเงินทีำ�ช้ำาระให้แก่เจ้าหนี�ไปแล้ว	 ค่ืนจากล้กหนี�หร่อผู้้้ก้้ได้
ตั้ามจำานวนทีำ�ช้ำาระไป	 ตั้ลอดจนค่ืาเสียหายตั้่างๆ	 จากการ
คืำ�าประก้นน้�น	



ข่่าวข่่าวประชาสััมพััันธ์์ประชาสััมพััันธ์์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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“กรกฎาคม 2564”“กรกฎาคม 2564”

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่	 ยิ�งเวลาผู่้านไป	 เด่อนแล้ว

เด่อนเล่า	สิ�งทีำ�เราก้งวลใจก้นมากยิ�งขึ้�นก็ค่ือ	การเกิดการระบาด

ข้องไวร้ส	covid-19	ก็รุนแรงขึ้�นทุำกว้น	ผู้้้ติั้ดเช่้�อจากสิบเป็นร้อย

       ก์ติต์ิย์า ดีอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

จากร้อยเป็นหล้กพ้ื่น	 สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	

ก็เป็นห่วงและก้งวลใจไม่น้อยไปกว่าสมาช้ิกทำุกทำ่านเลยค่ืะ	

ทำางฝ่ัายดำาเนินการสำาน้กงาน	 คืณะกรรมการในทำีมงาน

ข้อง	ดร.เอนก	ล่วงล่อ	ประธิานสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด

จึงมีการปร้บเปลี�ยนการทำำางานบริการสมาช้ิกให้สะดวก

ปลอดภั้ยและมีประช้าส้มพ้ื่นธ์ิเพ่ื่�อให้สมาช้ิกได้ร้บร้้ข้้อม้ล	

ใช้้บริการอย่างปลอดภ้ัยทีำ�สุด	ในช่้วงเด่อนนี�มีประกาศใดออกมาบ้าง

มาด้ก้นเลยค่ืะ
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ร�ยุง�นก�รเร่ยุกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนมิถุ้น�ยุน 2564 

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

จำำ�นวนเงิน
ร�ยุ สัุญญ� ร�ยุ สัุญญ�

ล้กหนี�เงินก้้ค้ืางนาน/ล้กหนี�เงินก้้ปร้บโคืรงสร้างหนี� 95 154 85 133 1,259,323.50

ล้กหนี�เงินก้้ข้าดสมาชิ้กภัาพื่ 676 461 235 341 1,712,061.89

ล้กหนี�เงินก้้ระหว่างดำาเนินคืดี 150 89 18 28 80,499.00

ล้กหนี�เงินก้้ตั้ามคืำาพิื่พื่ากษา 1,243 817 258 391 2,630,077.25

เด่อนมิถุึนายน	2564 2,164 1,521 596 893 5,681,916.64

เด่อนพื่ฤศจิกายน	2563	–	พื่ฤษภัาคืม	2564 56,078,721.49

เดือนพฤศจิำก�ยุน 2563 – มิถุ้น�ยุน 2564 รวมทัี่�งสิุ�น 61,760,638.13

โทร,  081 - 4562837โทร,  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

 สวััสดีีครัับสมาช์ิกทุกท่านื่
	 โคืวิด	19		ยง้เป็นเร่�องทีำ�น่ากล้วและต้ั้องระว้งต้ั้ว
ก้นอีกยาวนาน		ซึ้ำ�งไมร้้่ว่าจะจบสิ�นเม่�อใด		สมาช้กิทุำกท่ำาน
ต้ั้องมีมาตั้รการในการป้องก้นต้ั้วเองและบุคืคืลใน
คืรอบคืร้วให้อย้ร่อดปลอดภ้ัยนะคืร้บ		ข้อเป็นกำาล้งใจให้
ทุำกท่ำานผู่้านพ้ื่นวิกฤติั้นี�ไปด้วยก้นคืร้บ	 ฉบ้บนี�ผู้มข้อ
รายงานการเรียกเก็บหนี�ประจำาเด่อนมิถุึนายน	 	 2564

	 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ	 เริ�มดีขึ้�นตั้ามลำาด้บการเรียกเก็บหนี�ประจำาเด่อนได้มากขึ้�น	 และมีสมาชิ้กทีำ�มีปัญหา
เข้้ามาปรึกษาและหาทำางออกร่วมก้นมากขึ้�น	 ก็น้บเป็นนิมิตั้หมายทีำ�ดีคืร้บ	 ถ้ึาท่ำานสมาชิ้กมีปัญหาในเร่�องการส่ง
ช้ำาระหนี�หร่อได้ร้บผู้ลกระทำบในเร่�องการเป็นผู้้้คืำ�าประก้น	 ก็สามารถึไปตั้ิดต่ั้อเจ้าหน้าทีำ�ซึ้ำ�งร้บผิู้ดช้อบโคืรงการ	
“ก�รให้คว�มชุ่วยุเหลือแก้ไขึ้ปัญห�ก�รชุำ�ระหน่�ขึ้องลูกหน่�”	 ซึ้ำ�งมีคุืณช้้ยว้ฒน์	 คืำากิ�ง	 โทำร	 0-2969-8201-2,	
0-2525-4270-2	 ต่ั้อ	307	 เป็นเจ้าหน้าทีำ�ประสานงานในโคืรงการนี�	จะคือยด้แลและให้คืำาปรึกษาท่ำานได้	สุหกรณ์ฯ 
เป็นขึ้องสุม�ชิุกทุี่กท่ี่�น 	เราต้ั้องประค้ืบประคืองก้นไปส่้จุดหมายแห่งคืวามสำาเร็จร่วมก้น		แล้วพื่บก้นใหม่ฉบ้บหน้าคืร้บ



มุุมุบำำ�น�ญมุุมุบำำ�น�ญ
และและ  ชมรมผู้้�สู้งอายุุฯชมรมผู้้�สู้งอายุุฯ

 สวััสดีีครัับ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 
ทุกท่านื่
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มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

081-458-8057081-458-8057

สุงบั  สุนสิุน
กรรมการ

9 บทเรีียนชีีวิิตที�เรีิ�มจะเข้้าใจ
	 1.	 ไปทีำ�ช้อบๆ	 ตั้อนมีชี้วิตั้อย้่ม้นย้งท้ำน	 	 อย่าไปทีำ�

ช้อบๆตั้อนตั้าย	ไม่ร้้ว่าเราจะไปได้จริงไหม

	 2.	 เวลาเป็นสิ�งทีำ�ย้อนค่ืนกล้บมาไม่ได้	 และก็เร่งม้น

ไม่ได้	ผู่้านแล้วผู่้านเลย	คืวรร้้จ้กบริหารจ้ดการก้บเวลาให้ดี				

	 3.	 อยากมีคืวามสุข้ก็คืวรเลิกเปรียบต้ั้วเองก้บคืนอ่�น

ได้แล้ว	 เราเกิดมาในแบบเราสง่าและงดงามในแบบข้องเรา

เสมอ

	 4.	 ห้ามคืนคิืดไม่ดีก้บเราไม่ได้		แต่ั้เราห้ามใจเราคิืด

ไม่ดีก้บคืนอ่�นได้	การอภัย้ทำานอาจทำำายากหนอ่ย		แต่ั้ถ้ึาทำำาได้

จะเป็นทำานบารมีส้งทีำ�สุด

	 5.	 ไม่มีใคืรล่มอดีตั้ทีำ�เลวร้ายได้		แต่ั้คืนทีำ�มีคืวามสุข้

ก้บปัจจุบ้นได้	 ค่ือ	คืนทีำ�กล้ายอมร้บและร้้จ้กทีำ�จะปล่อยวาง

ก้บม้น

	 6.	 มีเพ่ื่�อนเยอะน้�นดีแต่ั้...การมีเพ่ื่�อนดีน้�นดีกว่า

เยอะ	เพ่ื่�อนในชี้วิตั้จริงไม่จำาเป็นต้ั้องมีเยอะมากมาย		เอาแค่ื

จริงใจก้บเราไม่กี�คืนก็พื่อ

	 7.	 มายง้ไงกล้บไปย้งง้�น	ทุำกอย่างคืรอบคืรองได้เพีื่ยง

ช้้�วคืราว	แต่ั้จงอย่าเสียดายเลย		เพื่ราะสุดท้ำายเราก็หอบอะไร

ไปไม่ได้อย้่ดี

	 8.	 อยากมีคืวามสุข้	 ก็อยา่ล่มทำำาตั้ามสิ�งทีำ�ใจปรารถึนา

ได้แล้ว	เราเกิดมาชี้วิตั้เดียว	อยา่แคืร์สายตั้า	คืำานินทำาลมปาก

ใคืร	 เพื่ราะคืนทีำ�ด้ถ้ึกคืนอ่�นย่อมไม่ใช่้คืนดี	 แต่ั้ทีำ�สำาค้ืญ

เราก็ต้ั้องไม่ทำำาให้ใคืรเด่อดร้อนด้วยนะ

	 9.		คืวามตั้ายเกิดขึ้�นก้บเราอย่างแน่นอน	 แต่ั้ไม่ร้้

เม่�อไหร่		เราคืวรปล่อยวางอดีตั้ทีำ�เสียใจ		เลิกคืาดหว้งพื่รุ่งนี�

ว่าช้ีวิตั้จะดีไหม	 เอาต้ั้วเองอย้่ก้บว้นนี�เวลานี�	 ก้บสิ�งทีำ�มี

แบบมีคืวามสุข้ได้แล้ว

ชีีวิิตกัับโควิิด 19
	 1.	 อย่าเสียเวลาก้บสิ�งไม่ใช่้
	 2.	 อย่าใช้้จ่ายอะไรเกินต้ั้ว
	 3.	 อย่าเสียดายอะไรก้บอดีตั้
	 4.	 อย่าคืาดหว้งอะไรมากเลย
	 5.	 อย่าจดจ่อแต่ั้ก้บว้นพื่รุ่งนี�
	 6.	 ทำำาดีก้บคืนทีำ�มีบุญคุืณก้บเราให้มาก
	 7.	 วางแผู้นอนาคืตั้ไว้บ้างก็ดี
	 8.	 อย่าล่มให้อภ้ัยต้ั้วเองนะทีำ�ผู่้านมา
	 9.	 เห็นคืวามสำาค้ืญก้บสิ�งทีำ�เหล่ออย้่และมีคืวามสุข้		
	 	 ก้บม้นได้แล้ว

10 เหตุผลที�คุณควิรีรีักัตัวิเอง
	 1.	คุืณเป็นข้องข้ว้ญชิ้�นเดียวในโลก		ไม่มีใคืรเหม่อน
คุืณอีกแล้วบนโลกใบนี�
	 2.	ทุำกคืร้�งทีำ�คุืณเจ็บปวด		มีแต่ั้ต้ั้วคุืณเท่ำาน้�นทีำ�อย้่ก้บ
คุืณตั้ลอดเวลา
	 3.	ไม่มีใคืรเป็นทีำ�ปรึกษาห้วใจได้ดีเท่ำาต้ั้วคุืณเอง		
ต้ั้วคุืณร้้ดีว่าคุืณช้อบอะไร
	 4.	ไม่ มีใคืรจริงใจให้คุืณได้ดีเท่ำาต้ั้วคุืณจริงใจ
ให้ต้ั้วเอง
	 5.	คืนอ่�นใหก้ำาล้งใจคืณุมากแคืไ่หน		ไม่เท่ำาต้ั้วคุืณให้
กำาล้งใจต้ั้วเอง
	 6.	ทุำกคืร้�งทีำ�เจ็บปวด	 ต้ั้วคุืณม้นก็ทำนเจ็บปวดเป็น
เพ่ื่�อนคุืณด้วย
	 7.	ทุำกคืร้�งทีำ�คุืณมีบาดแผู้ล	 ต้ั้วคุืณม้นจะพื่ยายาม
ร้กษาคุืณ
	 8.	ทุำกคืร้�งทีำ�คุืณอยากทำำาร้ายต้ั้วเอง	 ร่างกายคุืณ
จะร้องข้อว่า	“อยุ่�ที่ำ�ร้�ยุเร�เลยุ”
	 9.	เม่�อคุืณตั้ายไป		ต้ั้วคุืณก็จะตั้ายไปเป็นเพ่ื่�อนคุืณ		
	 10.	 อย่าล่มร้กม้นให้มากๆ	 นะ	 เพื่ราะ...ม้นร้กเรา
ทีำ�สุดแล้ว
	 สุดท้ำายนี�	ในสถึานการณก์ารแพื่รร่ะบาดข้องเช่้�อไวร้ส
โคืวิด-19	 ผู้มข้อให้ท่ำานสมาชิ้กทุำกคืนร้กษาสุข้ภัาพื่		
เว้นระยะห่าง	 หม้�นล้างม่อบ่อยๆ	 กินอาหารปรุงสุก	
ออกจากบ้านใส่หน้ากากอนาม้ยตั้ลอดเวลาด้วยนะคืร้บ		
ด้วยคืวามปราถึนาดี



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ตุอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวััสดีีครัับสมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
ทุกท่านื่ 
		 การระบาดข้องไวร้สโคืวิด19	 ในช่้วงนี�ย้งน่าเป็นห่วงมาก
เพื่ราะในแตั้่ละว้นจะมีผู้้้ทีำ�ติั้ดโคืวิด19	 เพิื่�มจำานวนมากขึ้�น
และกระจายไปท้ำ�วพ่ื่�นทีำ�ข้องประเทำศไทำย	 เพ่ื่�อคืวามปลอดภั้ย
การป้องก้นและหลีกเลี�ยงจึงต้ั้องเพิื่�มขึ้�น	โดยเฉพื่าะการฉีดว้คืซี้ำน
การไม่ออกจากบ้านไปไหนโดยไม่จำาเป็น	 การสวมหน้ากาก-
อนาม้ย	 การล้างม่อ	 การไม่อย้่ในทีำ�ทีำ�มีผู้้้คืนจำานวนมาก	 สิ�งเหล่านี�
ต้ั้องปฏิิบ้ติั้ก้นจนเป็นวิถีึชี้วิตั้ประจำาว้น	 ถ้ึาสมาชิ้กท่ำานใด
ติั้ดโคืวิด19	 ทำางสหกรณ์ฯ	 ก็จะมอบเงินสงเคืราะห์ให้ท่ำานละ	
5,000	 บาทำ	 ข้อให้สมาชิ้กทุำกท่ำานและคืรอบคืร้วจงปลอดภ้ัย
จากมห้นตั้ภ้ัยนี�ก้นทุำกคืนนะคืร้บ	 สำาหร้บปัญหาในฉบ้บนี�มีด้งนี�

	 ผู้มเป็นข้้าราช้การและเป็นสมาชิ้กสหกรณ์	 ได้ประมาณ	
2	ปี	กว่าๆในช่้วงสภัาวะโคืวิด19	ระบาด	ผู้มทำราบว่าทำางสหกรณ์ฯ
ได้ให้สมาชิ้กก้้โคืรงการโคืวิด19	 เพ่ื่�อบรรเทำาคืวามเด่อดร้อน
ข้องสมาชิ้ก	 ผู้มอยากทำราบรายละเอียดในการก้้คืร้�งนี�มีอย่างไร
บ้างคืร้บ

	 รายละเอียดมีด้งนี�	ค่ือ
1.	สมาชิ้กเป็นข้้าราช้การ	มีอายกุารเป็นสมาชิ้ก	2	ปีขึ้�นไป	ก้้ได้
ไม่เกิน	300,000	บาทำ	(เต็ั้มจำานวนการก้้ส้งสุด)
2.	อ้ตั้ราดอกเบี�ย	ร้อยละ	5.50	ต่ั้อปี
3.	ใช้้ผู้้้คืำ�าประก้น	2	คืน
4.	ระยะเวลาในการส่งช้ำาระหนี�	จำานวน	60	งวด
5.	สมาชิ้กกรอกรายละเอียดในใบข้อก้้	แนบเอกสารหล้กฐานตั้าม
สหกรณ์ฯกำาหนด
6.	 ให้ผู้้้คืำ�าประก้นมาเซ็้ำนเอกสารตั้่อหน้าเจ้าหน้าทีำ�	 หร่อถ่ึายร้ป
การเซ็้ำนเอกสารแล้วส่งร้ปมาก็ได้

	 ดิฉ้นเป็นสมาช้ิกสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 มากว่า	
30	ปี	และจะเกษียณอายุราช้การ	30	ก้นยายน	2564	นี�	ดิฉ้น
ทำราบจากเพ่ื่�อนๆว่าทำางสหกรณ์มีข้องข้ว้ญให้สมาช้ิกทีำ�เกษียณ
อายุราช้การ	 หร่อออกจากราช้การ	 หร่อออกจากงานด้วยเหตุั้
อ้นคืวร	 ดิฉ้นอยากทำราบว่าดิฉ้นจะได้ร้บอะไรบ้าง	 และจะต้ั้อง
ดำาเนินการอย่างไร

ตุอบ

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตุอบ

 
	 1.	สมาชิ้กจะได้ร้บข้องข้ว้ญจากสหกรณ์ฯเป็นเงินจำานวน
	 10,000	 บาทำ	 (จำานวนมากน้อยแล้วแต่ั้อายุการเป็นสมาชิ้ก)	
พื่ร้อมข้องทีำ�ระลึก	 โดยสมาชิ้กต้ั้องมาย่�นคืำาร้องภัายใน	 90	 ว้น	
แต่ั้ในสภัาวะปจัจุบ้นนี�	สหกรณไ์ดใ้หห้นว่ยงานทีำ�สมาช้กิส้งก้ดอย้่
ส่งรายช่้�อผู้้้เป็นสมาช้ิกทีำ�เกษียณอายุราช้การ	 หร่อ	 ออกจาก
ราช้การ	 หร่ออกจากงานด้วยเหตุั้อ้นคืวรมาย้งสหกรณ์	 เพ่ื่�อ
สหกรณ์ฯ	 จะได้ตั้รวจสอบข้้อม้ล	 เพ่ื่�อจะได้มอบข้องข้ว้ญ	หร่อ	
จ้ดสว้สดิการให้ก้บสมาชิ้กต่ั้อไป
	 2.	สหกรณ์ย้งมอบข้องข้ว้ญให้สมาชิ้กทีำ�อายุ	60	ปี	ขึ้�นไป
	โดยมอบเป็นเงินหุ้นจำานวน	70	หุ้น	(700	บาทำ)	ในเด่อนเกิดข้อง
สมาชิ้กเป็นประจำาทุำกปี	โดยสมาชิ้กต้ั้องมีอายุการเป็นสมาชิ้กต่ั้อ
เน่�องก้น	10	ปีขึ้�นไป	โดยสมาชิ้กสามารถึตั้รวจสอบด้จากจำานวน
เงินหุ้นในใบเสร็จได้คืร้บ

	 ในช่้วงการระบาดข้องโคืวิด19	กระจายเป็นวงกว้าง	และ
มีผู้้้คืนตั้ิดโคืวิด19	 ก้นเป็นจำานวนมากทำุกว้น	 ดิฉ้นเป็นสมาช้ิก
สหกรณ์และส่งช้ำาระหนี�ด้วยตั้นเอง	 เพ่ื่�อคืวามสะดวกและ
ปลอดภ้ัย	 ดิฉ้นไม่อยากเดินทำางมาสหกรณ์	 จึงอยากทำราบว่า	
ดิฉ้นสามารถึโอนผู่้านธินาคืารได้หร่อไม่	 และข้อทำราบเลข้บ้ญชี้
ธินาคืารด้วยค่ืะ

	 สมาช้ิกสามารถึโอนผู้่านธินาคืารได้เลยคืร้บ	 โดยใช้้บ้ญชี้
ตั้ามทีำ�แจ้งให้ทำราบนี�
	 วิธีิการแจ้งการช้ำาระเงินสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด	
	 1.	ใช้้แบบฟอร์ม	Bill	Payment	ช้ำาระทีำ�เคืาน์เตั้อร์ธินาคืาร
กรุงไทำยและ	ธินาคืารกรุงศรีอยุธิยา
	 2.	การโอนตั้ามเลข้บ้ญชี้ด้านล่างนี�แล้วแจ้งข้้อม้ลการโอน
ให้สหกรณ์ฯ

ชืุ�อบััญชุ่สุหกรณ์ออมที่รัพย์ุครูนนที่บุัร่ จำำ�กัด
ธีน�ค�รกรุงไที่ยุ สุ�ขึ้�นนที่บุัร่ 108-1-37285-0

ธีน�ค�รกรุงศร่อยุุธียุ� สุ�ขึ้�สุะพ�นพระนั�งเกล้� 315-1-00001-4
	 สำาหร้บผู้้้ทีำ�ไม่ได้ใช้้แบบฟอร์ม	 Bill	 Payment	 กรุณาส่ง
หล้กฐานการโอนเงินทุำกคืร้�ง	 (ช่้�อ-สกุล-เลข้สมาชิ้ก)	 โดยการ
ส่งแฟ็กซ์้ำหร่อส่ง	LINE	เพ่ื่�อเป็นเอกสารประกอบการช้ำาระเงิน
แฟ็กซ์้ำ	02-9698200,	ID	LINE	:	@ntbcoop_m
	 โอกาสหน้าพื่บก้นใหม่คืร้บ	สว้สดีคืร้บ



พูล่มาศ  ทับเกร็ัดี
กรรมการ
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ข่่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

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

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่่อ 132สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่่อ 132
สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้้�จััดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้้�จััดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้้�จััดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้้�จััดการ 02-496-1252

ลืำาดืับ ชิ่อ-นามสักุลื อายุ สัาเหตุุการเสั้ยชิ้วิตุ จำ่ายเงิินสังิเคราะห์ วันท้�รับแจำ�งิ

1 นางินิ�มันวิล  เฟื่่อุ่งิแกู้�วิ 74 ปีี โรคชรา 272,499 17 เมั.ย. 64

2 น.ส.อุ่รปีรียา  นันตะสุข 59 ปีี มัะเร็งิท่�อุ่นำ�าดี 272,471 17 เมั.ย. 64

3 นายภู้สิท่ธ  บวิรวิัฒนดิลกู้ 57 ปีี โรคมัะเร็งิไต 272,442 20 เมั.ย. 64

4 นางิปีระท่ีปี  ไชย้ปีถััมัภู์ 88 ปีี ติดเช้�อุ่ในกู้ระแสเล้อุ่ด 272,414 24 เมั.ย. 64

5 น.ส.เกู้ิดศิริ  พิลับพิลึงิ 77 ปีี ติดเช้�อุ่ในกู้ระแสเล้อุ่ด 272,386 11 พิ.ค. 64

6 นายอุุ่�มั  ลิลา 72 ปีี หัวัิใจล�มัเหัลวิ 272,358 12 พิ.ค. 64

7 นายมัณีี  นัยเนตร 92 ปีี หัลอุ่ดเล้อุ่ดสมัอุ่งิแตกู้ 269,256 15 พิ.ค. 64

8 นายวิิชัย  คงิงิามัสุข 77 ปีี มัะเร็งิ 269,228 18 พิ.ค. 64

หัมัายเหัต ุ   จำานวินเงิินสงิเคราะหั์แต�ละรายไมั�เท่�ากู้ันขึ�นอุ่ย้�กู้ับจำานวินสมัาชิกู้คงิเหัล้อุ่ ณี ปีัจจุบัน

สมัาคมัจ�ายเงิินสงิเคราะหั์  1) ค�าพิวิงิหัรีด  500 บาท่  2) ค�าพิิธีกู้รรมัท่างิศาสนา  5,000 บาท่  3) เงิินสงิเคราะหั์ศพิงิวิดแรกู้ 50,000 บาท่

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเครัาะห์สหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั

 แจ้ำงร�ยุชืุ�อสุม�ชิุกเสุ่ยุชุ่วิต่เร่ยุกเก็บัเงิน (ตั่�งแต่่วันท่ี่� 17 เม.ยุ. 64 ถ้้ง 18 พ.ค. 64)

	 สว้สดีค่ืะสมาชิ้กสมาคืมฌาปนกิจสงเคืราะห์สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรีข้อแจ้งการเรียกเก็บค่ืาสงเคืราะห์ศพื่สมาชิ้กทีำ�เสียชี้วิตั้	
มติั้ทีำ�ประชุ้มสาม้ญประจำาปี	ว้นทีำ�	21	มี.คื.	2564	ให้เรียกเก็บตั้ามทีำ�จ่ายจริง	ซึ้ำ�งสมาคืมจะสามารถึเรียกเก็บตั้ามจริงได้ในเด่อนสิงหาคืม	2564	
และเป็นรายช่้�อผู้้้เสียชี้วิตั้ทีำ�มาแจ้งในเด่อนมิถุึนายน	2564	(มี12	ศพื่)		และเด่อนกรกฎาคืม	จะข้อเรียกเก็บ	8	ศพื่ไปก่อน	เน่�องจากสหกรณ์
ต้ั้องทำำาข้้อม้ลล่วงหน้า
 ก�รจ่ำ�ยุเงินสุงเคร�ะห์ศพสุม�ชิุก
							 เน่�องด้วยการจ่ายเงินสงเคืราะห์ศพื่	 สมาชิ้กทีำ�เสียชี้วิตั้	 ทำางสมาคืมฯได้จ่ายเงินสงเคืราะห์ศพื่ล่วงหน้าไปก่อน	 ซึ้ำ�งย้งเรียกเก็บไม่ได้	
เน่�องจากสมาคืมฯ	ได้กำาหนดการเก็บค่ืาสงเคืราะห์ศพื่รายเด่อน	 เด่อนละ	180	บาทำ	 (ศพื่ละ	30	บาทำ	จำานวน	6	ศพื่)	 ซึ้ำ�งคืวามเป็นจริงมี
จำานวนสมาชิ้กทีำ�เสียชี้วิตั้มากกว่า	6	ศพื่	ต่ั้อเด่อน	ทำางสมาคืมฯจึงได้พิื่จารณาการเก็บค่ืาสงเคืราะห์ศพื่รายเด่อนเพิื่�ม	จากเดิม	180	บาทำ	เป็น
	240	บาทำ	(	ศพื่ละ	30	บาทำ	จำานวน	8	ศพื่	ต่ั้อเด่อน)		โดยทำางสมาคืมฯจะเริ�มเก็บต้ั้�งแต่ั้เด่อน	มกราคืม	พื่.ศ.	2564	เป็นต้ั้นไป		แต่ั้เด่อน
กรกฎาคืม	2564	จะเรียกเก็บ	240	บาทำเป็นเด่อนสุดท้ำาย	และเด่อนสิงหาคืม	2564	เป็นต้ั้นไปจะเรียกเก็บค่ืาสงเคืราะห์ศพื่ตั้ามทีำ�ได้ร้บแจ้ง
การเสียชี้วิตั้ตั้ามจริงในรอบ	1	เด่อน		
   

	 เม่�อท่ำานโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่ำาน	 โทำรแจ้งและส่งหล้กฐาน
การช้ำาระเงินให้สมาคืมทำราบทำุกคืร้�ง	 โดยการแฟกซ์ึ่เอกสุ�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หร่อ	 ถ่้�ยุรูปสุ่งไลน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ�เก็บัหลักฐ�นก�รโอนเงินข้องท่ำานจนกว่าท่ำานจะได้ร้บใบเสร็จร้บเงิน
ฉบ้บจริงจากทำางสมาคืมฯ
 สุม�ชิุกร�ยุใดเสุ่ยุชุ่วิต่ลง	 หากมีภัาระผู้้กพ้ื่นทำางการเงิน
ก้บสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 ทำางสมาคืมฌาปนกิจฯ	 จะต้ั้อง
นำาเงินบางส่วนไปช้ำาระตั้ามจำานวนทีำ�สมาช้กิได้ทำำาธุิรกรรมดา้นการเงนิไว้ก้บ
สหกรณ์ฯ	ส่วนทีำ�เหล่อทำายาทำนำาเอกสารมาแสดงจึงร้บเงินส่วนทีำ�เหล่อไปได้
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9.น.สุ.จิำร�ภ�  ไชุยุรัต่น์ 10.น.สุ.พรชุนก  กองที่อง 11.น�ยุเดชุ�ชัุยุ  จัำนที่รจำวน
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(ต่อนท่ี่� 3/6) 
“สุอ.นบั.ที่ำ�อะไรบ้ั�งในแต่่ละเดือน ???”

	 ตั้อนทีำ�	 3	 นี�จะเป็นการนำาเสนอสาระคืวามร้้ข้องกิจการ
สหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	 เพ่ื่�อให้ท่ำานสมาชิ้กได้เรียนร้้	
กิจการข้องสหกรณ์ฯ	ร่วมก้น	
	 ฉบ้บนี�พื่าทำ่านสมาช้ิกฯ	 มาเรียนร้้การทำำางานข้อง
สหกรณออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด	ในยุคืสถึานการณ์	COVID-19	
ว่ามีการดำาเนินงานอย่างไร	ให้งานในแต่ั้ละเด่อน
	 ด้ง ทีำ� ไ ด้ก ล่าวไว้ ในตั้อนทีำ� 	 1 	 ว่าการดำา เ นินงานมี
คืณะอนุกรรมการ	 แต่ั้ละงาน	 ประชุ้มย่อย	 แล้วจึงจะมาประชุ้ม
คืณะกรรมการดำาเนินงานประจำาเด่อน	 เพ่ื่�อทีำ�จะข้อมตั้ิในการ
ดำาเนินงานตั้ามระเบียบ	ข้้อบ้งค้ืบ	ทีำ�กำาหนด
	 คืณะกรรมการสหกรณ์ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	 จำาก้ด	
ทีำ�ถ้ึกแต่ั้งต้ั้�งไปในคืณะกรรมการและคืณะอนุกรรมการต่ั้างๆ	 ซึ้ำ�ง
ประกอบด้วย	 คืณะกรรมการอำานวยการ,	 คืณะกรรมการเงินก้้,	
คืณะกรรมการติั้ดตั้ามหนี�สิน,	คืณะอนุกรรมการบริหารคืวามเสี�ยง,
คืณะอนุกรรมการการลงทุำน	 ,คืณะกรรมการวิช้าการและประช้าส้มพ้ื่นธ์ิ,
ฝ่ัายจ้ดการข้องสหกรณ์	 /	 มีหน้าทีำ�ประชุ้มในคืณะกรรมการ
ดำาเนินงานตั้า่งๆ	ในนำาการเสนอผู้ลการทำำางาน	แนวทำางการทำำางาน
รวบรวมข้้อม้ล	 เพ่ื่�อเสนอในการประชุ้มคืณะกรรมการฯ	
ประจำาเด่อน	เพ่ื่�อพิื่จารณา	
	 ในการข้้บเคืล่�อนการดำาเนินงานประจำาเด่อน	ทุำก	ๆ	การ
ประชุ้มก็จะมีรายละเอียดเพ่ื่�อให้การดำาเนินงานต่ั้าง	ๆ 	เป็นไปอย่าง

                                          จีำรัะพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

ราบร่�น	 ห้วข้้อสำาค้ืญส่วนใหญ่	 ก็เพ่ื่�อผู้ลประโยช้น์ข้องท่ำานสมาชิ้ก	
ทีำ�จะได้ร้บ	ซึ้ำ�งก็มีมาตั้รการเพ่ื่�อด้แลท่ำานสมาชิ้กตั้ลอด	ซึ้ำ�งคืณะกรรมการ
ก็ไม่ได้นิ�งนอนใจก้บสิ�งทีำ�มากระทำบก้บการดำาเนินงาน	
	 ในประเด็นทีำ�คืณะกรรมการพิื่จารณาก้นมากๆ	 ก็ส่วนใหญ่
จะเป็นเร่�องการพิื่จารณาเงินก้้	 การติั้ดตั้ามหนี�สิน	 การดำาเนินงาน
ทำางคืดีคืวาม	 รวมถึึงการลงทุำน	 การบริหารจ้ดการในทุำกๆ	 ฝ่ัาย
ข้องงานสำาน้กงาน	ตั้ามโคืรงการทีำ�เสนอมาในแผู้นปฎิบ้ติั้การประจำาปี	
ผู่้ามมติั้ร้บรองในทีำ�ประชุ้มใหญ่สาม้ญประจำาปี	 ท่ำานจะได้เห็นการ
เปลี�ยนแปลง(อย่างมาก	มาก)		ในช่้วง	ปี	2563-2564		การดำาเนินงาน
ปร้บปรุงในระบบต่ั้างๆ	 เก่อบทุำกระบบ	 เพ่ื่�อรองร้บการดำาเนินการ
และการพ้ื่ฒนาในปัจจุบ้นและอนาคืตั้
	 ส่วนทีำ�คืณะกรรมการดำาเนินประชุ้มใหญ่ประจำาเด่อนทีำ�พ้ื่ดก้น
เสมอตั้ลอด	 ค่ือ	 การฌาปนกิจสงเคืราะห์	 สอ.นบ.	 ทำำาหน้าทีำ�ให้คืวาม
ม้�นคืงก้บสมาชิ้ก	(พ้ื่ดง่ายๆ	ค่ือการประก้นชี้วิตั้ให้ก้บท่ำานสมาชิ้ก	งาน
ประก้นชี้วิตั้มี	4	หน่วยงาน	ในทีำ�ต้ั้�งข้องสอ.นบ.)	ซึ้ำ�งเป็นสิทำธิิประโยช้น์
ข้องทุำกท่ำาน	ด้วยคืวามเป็นห่วง	ลองพิื่จารณาและสม้คืรก้นคืร้บ	
	 ในการดำาเนินการประชุ้มทำุกๆ	 คืณะกรรมการ	 ใช้้มาตั้รการ
สะอาด	 ปลอดเช่้�อ	 ปลอดภั้ย	 ตั้ามมาตั้รการข้อง	 ศบคื.ใหญ่	
และ	ศบคื.นนทำบุรีกำาหนด	
	 ในกรณีการประชุ้มทีำ�ไม่สามารถึมาประชุ้ม	ณ	 ทีำ�ทำำาการได้	
ก็จะใช้้มาตั้รการประชุ้มทำางอิเล็กทำรอนิกส์	VDO	Conference	แทำน	
ทำำาให้การดำาเนินการไม่ติั้ดข้้ด	สะดวก	ราบร่�น	ปลอดภ้ัย	 ถ้ึกต้ั้องตั้าม
ข้้อกำาหนดและระเบียบทีำ�กำาหนดไว้		
	 ในสถึานการณ์	 COVID-19	 การดำาเนินการตั้่างๆ	 เพ่ื่�อผู้ล
ประโยช้น์ก้บสมาชิ้ก	คืณะกรรมการก็ไม่ได้นิ�งนอนใจ	คิืดหา	โคืรงการ
และวิธีิการต่ั้างๆ	ให้สมาชิ้กได้ร้บประโยช้น์ส้งสุด	
	 สำาหร้บฉบ้บนี�	มีสาระเพ่ื่�อส่�อสาร	ท่ำานสมาชิ้กเพีื่ยงแค่ืนี�คืร้บ
หว้งว่าท่ำานจะได้ร้บประโยช้น์	 (พื่บก้นอีกในตั้อนทีำ�	4)	 ถ้ึาท่ำานสมาชิ้ก	
มีอะไร	 ทีำ�จะสอบถึามเพิื่�มเติั้ม	 คืณะกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์
ออมทำร้พื่ย์คืร้นนทำบุรี	จำาก้ด	นำาโดยท่ำานประธิานกรรมการ	กรรมการ
ผู้้้จ้ดการ	 และเจ้าหน้าทีำ�ทีำ�เกี�ยวข้้องทุำกท่ำาน	 เสนอมาได้นะคืร้บ	
จะได้ปร้บปรุงคุืณภัาพื่การบริการให้ดียิ�งขึ้�นไป	 ไว้พื่บก้นในฉบ้บหน้า
คืร้บ	




