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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 เราคงได้้ยินิคำาว่่า	มินุษย์เงิินเดอืน	ไม่่ร้้ว่่าใครบััญญติัิ

ศััพท์์คำาน้�	 ซ่ึ่�งได้้ใจคว่าม่กระชัับัเข้้าใจเห็็นร้ปเห็็นท์รง

เลยิท้์เด้้ยิว่	ผู้้้เข้้ยินน่กถ่ึงภาพติอนเงินเดื้อนออกได้้ว่่าบัางคน

แท์บัไม่่ม้่เงินเดื้อนเห็ลือ	 การท้์�จะออม่จะฝากนั�น	 คงเป็น

ไปได้้ยิากท้์�จะแบ่ังเงินบัางส่่ว่นจากเงินเดื้อนไปฝากไปออม่ได้้

นอกเส้่ยิจากเราจะจัด้ระเบ้ัยิบัการใช้ัเงินห็ลากห็ลายิวิ่ธ้ี

ถ่ึงแม้่จะด้้ว่่ายิากอยิ้่ก็ติาม่	 ตัิว่ส่ำาคัญท้์�จะต้ิองผู้้กมิ่ติรให้็เป็น

นิสั่ยิคือวิ่นัยิในตินเอง	 ไม่่ติกอยิ้่กับัคว่าม่อยิากได้้อยิากม้่

ท้์�เกินกำาลังท์างการเงินข้องตัิว่เราเอง	ส่ห็กรณ์์ฯ	เป็นแห็ล่งห็น่�ง

ท้์�จะช่ัว่ยิในการออม่	 อยิ่าไปปักธีงว่่าเป็นส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์ฯ

แล้ว่ต้ิองก้้	 การออม่ในร้ปแบับัออม่ค่าห้้็นรายิเดื้อน

ติาม่ระเบ้ัยิบัท้์�ส่ห็กรณ์์ฯ	กำาห็นด้	กว่่าจะเกษีย้ิณ์อายิร้าชัการ

ก็เป็นเงินก้อนโติพอส่ม่คว่ร	 และผู้ลพว่งท้์�ได้้ติาม่ม่าคือ

ส่วั่ส่ดิ้การต่ิางๆ	ถ้ึาม้่เห็ต้ิท้์�ต้ิองใช้ัเงินก็ส่าม่ารถึก้้ได้้ติาม่สิ่ท์ธิี	

ถืึอว่่าเป็นห็ลักประกันอ้กท์างห็น่�งด้้ว่ยิ

	 ม้่ห็ลายิคนพ้ด้ติิด้ติลกว่่าเจอธีนบััติรให็ม่่ให็้เก็บั	

เอาแค่ธีนบััติรใบัละยิ้�สิ่บับัาท์	 เก็บัในลักษีณ์ะคล้ายิกับัเก็บั

ธีนบััติรท้์�ระล่กท์ำานองนั�น	โด้ยิไม่่ต้ิองไปนั�งนับัว่่าเก็บัเท่์าไห็ร่

แต่ิพอเกบ็ัไว้่จำานว่นม่ากๆ	คอ่ยิม่านบััจนกลายิเป็นเงนิส่ะส่ม่

ได้้เลยิท้์เด้้ยิว่	อ้กประเด็้นลองกำาห็นด้ว่่าอาทิ์ติยิ์น้�คว่รใช้ัจ่ายิ

เท่์าไห็ร่	 และพยิายิาม่คว่บัค้ม่การใช้ัเงินให้็อยิ้่ในว่งเงิน

ท้์�เรากำาห็นด้

	 การส่ร้างว่ินัยิท์างการเงินถืึอว่่าเป็นการส่ร้างฐานะ

ให้็กับัตินเอง	ดั้งนั�นการออม่เงินให้็เป็นเงินเก็บั	จ่งไม่่ใช่ัเรื�องยิาก

ส่ำาห็รับัพว่กเรา	 ท่ี่�เข�เร่ยกเร�ว่่�มินุษย์เงิินเดือน ได้้ส่ร้าง

การออม่จนเป็นการส่ร้างห็ลักประกันให้็กับัช้ัวิ่ติเราได้้

	 เรื�องท้์นส่่งเส่ริม่การศ่ักษีาบ้ัติรส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์ฯ	

ประจำาปี	 2565	 ท่์านส่าม่ารถึยิื�นเอกส่ารห็ลักฐานข้อรับัท้์น

ได้้ตัิ�งแติ่วั่นท้์�	 5	 กรกฎาคม่	 2565	 ถ่ึง	 5	 สิ่งห็าคม่	 2565	

ในวั่นและเว่ลาท์ำาการส่ห็กรณ์์ฯ	ส่่ว่นเรื�องผู้ลการด้ำาเนินงาน

ประจำาเดื้อน	ณ์	วั่นท้์�	30	เม่ษีายิน	2565	และผู้ลการเลือกตัิ�ง

คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการ	 ช้ัด้ท้์�	 63	 ประจำาปี	 2565	

ห็าอ่านได้้ในฉบัับั
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 ผู่้านการประช้ัม่วิ่ส่ามั่ญข้องส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพย์ิ
คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	 เราม่าได้้ด้้ว่ยิคว่าม่เร้ยิบัร้อยิ	 ผู้ม่ติ้อง
ข้อข้อบัค้ณ์ท่์านส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์ฯ	และท่์านผู้้้แท์นส่ม่าชิัก
ส่ห็กรณ์์ฯ	 ท้์�ให้็คว่าม่ร่ว่ม่มื่อในการเลือกตัิ�งและประช้ัม่
วิ่ส่ามั่ญด้้ว่ยิคว่าม่เร้ยิบัร้อยิ
	 ผู้ลจากการเลือกตัิ�ง	 เราได้้คณ์ะกรรม่การช้ัด้ให็ม่่	
เราเร้ยิกช้ัด้ท้์�	63	ครับั	ส่่ว่นเรื�องการแกไ้ข้ข้้อบัังคับัได้้แก้ไข้
ติาม่ม่ติิท้์�ผู้้้แท์นส่ม่าชิักเห็็นชัอบัม่ากกว่่า	2	ใน	3	ในห็ลายิ
ประเด็้นครับั	 ซ่ึ่�งผู้ม่ถึือว่่าเป็นข่้าว่ด้้และเป็นไปติาม่
อ้ด้ม่การณ์์ข้องส่ห็กรณ์์ฯ	 ท้์�รว่ม่ตัิว่เพื�อช่ัว่ยิเห็ลือซ่ึ่�งกัน
และกัน	 การแก้ไข้เพิ�ม่เติิม่ครั�งน้�เราแก้ไข้ให้็ส่าม่ารถึ
รับัส่ม่าชิักท้์�เป็นล้กจ้าง	คร้เอกชัน	ห็รือส่ม่าชิักท้์�เคยิ

ให้็ออกห็รือลาออกไปแล้ว่	 ปัจจ้บัันม้่ค้ณ์ส่ม่บััติิครบั
ก็ส่าม่ารถึส่มั่ครเป็นส่ม่าชิักให็ม่่ได้้เลยิ
	 ซ่ึ่�งก็จะท์ำาให้็ส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพย์ิคร้นนท์บ้ัร้	จำากัด้
เราส่าม่ารถึเข้้าไปด้้แลคร้อัติราจ้าง	 คร้เอกชันบัรรจ้ให็ม่่	
ห็รือส่ม่าชิักเราท้์�ลาออกห็รือถ้ึกให้็ออกไปกลับัม่าเข้้าม่า
เป็นส่ม่าชิักให็ม่่	 และได้้รับัส่วั่ส่ดิ้การต่ิางๆ	 ติาม่ระเบ้ัยิบั	
ถืึอเป็นการช่ัว่ยิเห็ลือด้้แลเพื�อนร่ว่ม่วิ่ชัาช้ัพเราครับั	ใครม้่
ล้กห็ลานเป็นล้กจ้างห็รือคร้เอกชัน	 จะได้้รับัการด้้แล
เส่มื่อนข้้าราชัการประจำาเลยิครับั
	 แต่ิเรื�องการก้้เงินท่์านส่ม่าชิักไม่่ต้ิองกงัว่ลนะครบัั

ส่ำาห็รับัล้กจ้างห็รือคร้เอกชัน	 จะม้่ระเบ้ัยิบัเฉพาะให้็ก้้ได้้
อยิ่างเห็ม่าะส่ม่	 ไม่่ให้็เกิด้ผู้ลเส้่ยิกับัส่ห็กรณ์์ฯ	 ในอนาคติ
อยิา่งแนน่อนครบัั	ห็ลังจากส่ห็กรณ์์จังห็วั่ด้รับัจด้ท์ะเบ้ัยิน
ข้้อบัังคับัให็ม่่	 ท์างส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	
เราจะประชัาสั่ม่พันธ์ีให้็ท์ราบัครับั
	 ส้่ด้ท้์ายิน้�	 ข้อให้็ท่์านติิด้ติาม่ข่้าว่ส่ารจากส่ห็กรณ์์
ออม่ท์รัพย์ิคร้นนท์บ้ัร้	จำากัด้	เรานะครับั	และด้้แลส้่ข้ภาพ
ด้้ว่ยินะครับั	แล้ว่พบักันให็ม่่ฉบัับัห็น้าครับั...
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 สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 ท้์�ประช้ัม่ให็ญวิ่่ส่ามั่ญ	เมื่�อวั่นอาทิ์ติยิท้์์�	5	มิ่ถ้ึนายิน	2565	
เห็็นชัอบัเลือกตัิ�งคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการฯ	 ช้ัด้ท้์�	 63	 โด้ยิม้่	
ด้ร.เอนก	 ล่ว่งลือ	 ประธีานฯ	 อ้กว่าระห็น่�ง	 ส่่ว่นข้้าพเจ้า	
นายิปัญญา	 เนื�องฤท์ธิี�	 และนายิจ้ระพงษ์ี	 สิ่ท์ธิีทิ์ม่	 ได้้รับัการ
ส่รรห็าจากส่ม่าชิักเข้ติ	1	ประกอบัด้้ว่ยิอำาเภอเมื่อง	และอำาเภอ
บัางกรว่ยิ	 ให้็ท์ำาห็น้าท้์�ต่ิออ้กว่าระห็น่�ง	 เช่ันเด้้ยิว่กับัประธีานฯ	
จ่งถืึอโอกาส่น้�ข้อบัค้ณ์ส่ม่าชิักท้์กท่์านท้์�ให้็คว่าม่ไว้่ว่างใจให้็พว่ก
เราได้้ท์ำาห็น้าท้์�ต่ิออ้กว่าระ	ส่่ว่นการม่อบัห็ม่ายิงานจากท้์�ประช้ัม่
คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการฯ	ครั�งท้์�	 1/2565	 เมื่�อวั่นท้์�	 7	 มิ่ถ้ึนายิน 
2565	ดั้งน้�
 น�ยอธิิชุ�ติิ สวั่สด่ รองประธีานฯ	คนท้์�	1	ปฏิิบััติิห็น้าท้์�
 ผู้้�จัำดก�รฯ และประธิ�นคณะอนุกรรมิก�รติิดติ�มิหน่�สิน
 น�ยปัญญ� เนื�องิฤที่ธิิ�	 รองประธีานฯ	 คนท้์�	 2	 และ
ประธิ�นคณะกรรมิก�รฝ่่�ยก�รศึึกษ�และประชุ�สัมิพัันธ์ิ
 น�ยบุัญส่งิ เงิ�งิ�มิ	รองประธีานฯ	คนท้์�	3	และประธีาน
คณะอนุกรรมิก�รก�รบัริห�รคว่�มิเส่�ยงิ และกรรมิก�รในคณะ
กรรมิก�รเงิินก้�    
 น�งิกติิติิย� ดอกคำ�	กรรม่การด้ำาเนินการฯและเห็รัญญิก
และประธิ�นคณะกรรมิก�รเงิินก้� และกรรมิก�รในคณะ
อนุกรรมิก�รบัริห�รคว่�มิเส่�ยงิ
 น�ยที่ว่่สิที่ธิิ�  ฉิ�งิแก�ว่ กรรม่การด้ำาเนินการฯและ
เลข้าน้การและกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�รติิดติ�มิหน่�สิน 
 น�ยมิ�นัส บัรรจำงิใหม่ิ กรรม่การด้ำาเนินการฯ	ประธิ�น
คณะอนุกรรมิก�รก�รลงิทีุ่น และกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�ร
ติิดติ�มิหน่�สิน
 น�ยปณติ จำตุิพัล	 กรรม่การด้ำาเนินการฯ	 กรรม่การ
ในคณะอนุกรรมิก�รบัริห�รคว่�มิเส่�ยงิ และกรรมิก�รในคณะ
กรรมิก�รเงิินก้�
 น�ยว่ิที่ย� น�อยประเที่ศึ กรรม่การด้ำาเนินการฯ	
กรรม่การในคณะอนุกรรมิก�รติิดติ�มิหน่�สิน และกรรมิก�รใน
คณะอนุกรรมิก�รบัริห�รคว่�มิเส่�ยงิ
 น�ยสงิบั สนสิน	 กรรม่การด้ำาเนินการฯ	และกรรม่การ
ในคณะกรรมิก�รเงิินก้�และกรรมิก�รฝ่่�ยก�รศึึกษ�และ
ประชุ�สัมิพัันธ์ิ

 น�ยณรงิค์ ไผู่้รอด	 กรรม่การด้ำาเนินการฯ	 กรรม่การ
ในคณะกรรมิก�รฝ่่�ยก�รศึึกษ�และประชุ�สัมิพัันธ์ิ 
และกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�รลงิทุี่น
 น�ยไพัรัชุ สุที่ธิิชืุ�น กรรม่การด้ำาเนินการฯ	กรรม่การ
ในคณะกรรมิก�รฝ่่�ยก�รศึึกษ�และประชุ�สัมิพัันธ์ิ
และกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�รก�รลงิทุี่น
 น�ยจ่ำระพังิษ ์สิที่ธิิทิี่มิ กรรม่การด้ำาเนินการฯ	กรรม่การ
ในคณะกรรมิก�รฝ่่�ยก�รศึึกษ�และประชุ�สัมิพัันธ์ิ
และกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�รก�รลงิทุี่น
 น�งิพ้ัลมิ�ศึ ทัี่บัเกร็ด กรรม่การด้ำาเนนิการฯ	กรรม่การ
ในคณะกรรมิก�รเงิินก้� และกรรมิก�รในคณะอนุกรรมิก�ร
บัริห�รคว่�มิเส่�ยงิ
 น�ยว่รรณส้ติร พัันธุิมิะเก่ยรติิ	กรรม่การด้ำาเนินการฯ
กรรม่การในคณะอนุกรรมิก�รติิดติ�มิหน่�สิน และกรรมิก�ร
ในคณะอนุกรรมิก�รก�รลงิทุี่น 
	 ในรอบัปีบััญช้ั	 2565	 น้�	 ประธีานฯ	 พร้อม่กรรม่การ	
กำาห็นด้การจัด้ประช้ัม่ให็ญ่ส่ามั่ญประจำาปี	2566	ไว้่ประม่าณ์
เดื้อนม่กราคม่	2565	ดั้งนั�นกรรม่การท้์กๆ	ท่์านจ่งต้ิองเร่งมื่อ
ท์ำางานให้็ทั์นกับักรอบัเว่ลาท้์�ว่างไว้่	
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นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

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

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เดื้อนพฤษีภาคม่	2565	ได้้ม้่การประช้ัม่คณ์ะกรรม่การ
ด้ำาเนินการ	ช้ัด้ท้์�	62	ครั�งท้์�	19	เมื่�อวั่นท้์�	28	พฤษีภาคม่	2565	
จ่งข้อนำาส่าระส่ำาคัญม่ารายิงาน	ดั้งน้�	
	 1.	 รายิงานผู้ลการด้ำาเนินงาน	 ประจำาเดื้อนเม่ษีายิน	
2565	 (ณ์	 วั่นท้์�	 30	 เม่ษีายิน	 2565)	 ฝ่ายิบััญช้ัได้้รายิงาน
ให้็รับัท์ราบัว่่าเด้ือนเม่ษีายิน	 2565	 ส่ห็กรณ์์ฯ	 ม้่กำาไรจำานว่น	
19,786,582.44	บัาท์	รว่ม่เป็นรายิได้้ตัิ�งแต่ิเดื้อนพฤศัจิกายิน	
2564	ถ่ึงเดื้อนเม่ษีายิน	2565	ท้์�หั็กค่าใช้ัจ่ายิแล้ว่เป็นจำานว่น
ทั์�งสิ่�น	 117,418,243.24	 บัาท์	 (ห็น่�งร้อยิสิ่บัเจ็ด้ล้านส้่�แส่น
ห็น่�งห็มื่�นแปด้พันส่องร้อยิส้่� สิ่บัส่าม่บัาท์ยิ้� สิ่บัส้่�ส่ติางค์)	
และจากรายิงานการติรว่จส่อบักิจการพบัว่่าการด้ำารงสิ่นท์รัพยิ์
ม้่ส่ภาพคลอ่งคดิ้เปน็รอ้ยิละ	2.50	ซ่ึ่�งส้่งกว่่าประกาศักระท์รว่ง
เกษีติรและส่ห็กรณ์์	 เมื่�อวั่นท้์�	 31	 ต้ิลาคม่	2550	 ท้์�กำาห็นด้ไว้่
เ พ้ยิง ร้อยิละ	 1.00	 ส่่ว่นประสิ่ท์ธิีภาพการท์ำารายิได้้	
ด้้านอัติราส่่ว่นกำาไรส้่ท์ธิีต่ิอท้์นข้องส่ห็กรณ์์ฯ	 ถัึว่เฉล้�ยิคิด้เป็น
ร้อยิละ	 4.05	 (เกณ์ฑ์์ม่าติรฐานม่ากกว่่าร้อยิละ	 8.50)	
ด้้านอัติราส่่ว่นค่าใช้ัจ่ายิด้ำาเนินงานติ่อกำาไรก่อนห็ักค่าใช้ัจ่ายิ
ด้ำาเนินงานคิด้เป็นร้อยิละ	10.27	(เกณ์ฑ์์ม่าติรฐานน้อยิกว่่าห็รือ
เท่์ากับัร้อยิละ	 25.00	 และด้้านอัติราส่่ว่นห็น้�ไม่่ก่อให้็เกิด้รายิได้้
ต่ิอล้กห็น้�เงินก้้ทั์�งสิ่�นคิด้เป็นร้อยิละ	 3.08)	 (เกณ์ฑ์์ม่าติรฐาน
น้อยิกว่่าห็รือเท์่ากับั	 0.25%)	 ซ่ึ่�งถืึอว่่าเป็นภารกิจท้์�คณ์ะ
กรรม่การด้ำาเนินการต้ิองด้ำาเนินการให้็เป็นไปติาม่เกณ์ฑ์์
ม่าติรฐานต่ิอไป
	 2.	 รายิงานการติิด้ติาม่ผู้ลการด้ำาเนินงานติาม่ม่ติิ
ท้์�ประช้ัม่	 ฝ่ายิจัด้การได้้รายิงานผู้ลการเติร้ยิม่การส่รรห็า
คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการ	ช้ัด้ท้์�	63	ประจำาปี	2565	และการ
ด้ำาเนินการประช้ัม่ให็ญ่วิ่ส่ามั่ญ	ประจำาปี	 2565	 ว่่าได้้เติร้ยิม่การ
ในด้้านต่ิางๆ	 ท้์�เก้�ยิว่ข้้องกับัทั์�ง	 2	 เรื�องดั้งกล่าว่เร้ยิบัร้อยิแล้ว่	
และได้้ม้่คำาสั่�งส่ห็กรณ์์ฯ	 แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการ
ดั้งกล่าว่เพื�อให้็การส่รรห็าและการประช้ัม่ให็ญ่วิ่ส่ามั่ญเป็นไป
ด้้ว่ยิคว่าม่เร้ยิบัร้อยิและบัรรล้ติาม่ว่ัติถ้ึประส่งค์ท้์�กำาห็นด้ไว้่

	 3.		เรื�องท้์�นำาเส่นอให้็ท้์�ประช้ัม่พิจารณ์า	นอกจากเรื�อง
ท้์�ประช้ัม่ติ้องพิจารณ์าอน้ม่ัติิในท้์กเด้ือน	 เช่ัน	 ส่ม่าชัิกและ
ส่ม่าชิักส่ม่ท์บัส่มั่ครเข้้าให็ม่่	 ส่ม่าชิักลาออก	 ส่ม่าชิักถ่ึงแก่กรรม่ 
การจ่ายิเงินส่วั่ส่ดิ้การแก่ส่ม่าชิัก	 และการเปล้�ยินแปลง
การชัำาระค่าห้้็นข้องส่ม่าชิักแล้ว่	 ท้์�ประช้ัม่ได้้พิจารณ์าอน้มั่ติิ
เรื�องต่ิางๆ	ดั้งน้�
	 	 1.	โครงการเพิ�ม่ประสิ่ท์ธิีภาพการปฏิิบััติิงานด้้าน
การเงิน	การบััญช้ั	
	 	 2.	การปิด้บััญช้ัเงินฝากธีนาคาร	(บััญช้ัท้์�ไม่่ม้่คว่าม่
เคลื�อนไห็ว่และไม่่ได้้ใช้ัท์ำาธ้ีรกรรม่	จำานว่น	6	บััญช้ั)
	 	 3.	การแต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการส่อบั
คัด้เลือกบ้ัคคลเพื�อแต่ิงตัิ�งเป็นเจ้าห็น้าท้์�ส่ห็กรณ์์ฯ	(เจ้าห็น้าท้์�
การเงิน	การบััญช้ั)
	 	 4.	การพิจารณ์าข้้อเส่นอจากคณ์ะกรรม่การเงินก้้
จำานว่น	6	รายิ	(เฉพาะท้์�เกินอำานาจข้องคณ์ะกรรม่การเงินก้้)
	 	 5.	การพิจารณ์าข้้อเส่นอจากคณ์ะอน้กรรม่การ
ติิติาม่ห็น้�สิ่นจำานว่น	4	รายิ	(เฉพาะท้์�เกินอำานาจข้องคณ์ะกรรม่
อน้กรรม่การติิด้ติาม่ห็น้�สิ่น)
	 แล้ว่พบักันให็ม่่ฉบัับัห็น้าครับั...
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 สวัสดีค่ะ. . . เ พ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่ พบุกันื่อีกครั�งในื่วารสารสหกรณ์์
ครูนื่นื่ท์นื่ะคะ ในื่เด่อนื่ม์ถุุนื่าย์นื่ 2565 สหกรณ์์ฯ ได้ดำาเน์ื่นื่
การสรรหาคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ชุิดที� 63 ซ่ึ่�งได้มีมต์ิรับุรองการสรรหาไปัเม่�อวันื่อาท์ติย์์ที� 5 
ม์ถุุนื่าย์นื่ 2565 แล่ะติัวผูู้้เขีีย์นื่เองก็เปั็นื่หนื่่�งในื่คณ์ะ
กรรมการที�ได้รับุการรับุรองการสรรหาในื่นื่ามขีองคณ์ะ
กรรมการสหกรณ์์ฯ ที�สมัครในื่พ่�นื่ที�เขีติ2 (ติามเขีติพ่�นื่ที�การ
ศ่ึกษา) ในื่โอกาสนีื่�ก็ต้ิองขีอกราบุขีอบุพระคุณ์ทุกคะแนื่นื่
เสีย์งที�ให้ความไว้วางใจำ ล่งคะแนื่นื่ให้มาปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ในื่การ
ดูแล่สมาช์ิกสหกรณ์์แล่ะก์จำการขีองสหกรณ์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ขีองพวกเราให้มีความมั�นื่คง โปัร่งใส ต่ิอไปันื่ะคะ     
	 ในว่าระน้�ได้้รับัม่อบัห็ม่ายิให้็ปฏิิบััติิห็น้าท้์�	 ประธีาน
คณ์ะกรรม่การฝ่ายิสิ่นเชืั�อเลยิได้้ม้่โอกาส่ส่่งข้้อม้่ลคว่าม่
เคลื�อนไห็ว่ในฝ่ายิสิ่นเชืั�อให้็ส่ม่าชิักได้้ท์ราบักันนะคะ	 การให้็
บัริการส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้จำากัด้	 ในด้้าน

ประเภทสััญญา จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท) หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัติุ ไม่

อนุมัตุิ

นำา

เสันอ

ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉุิน 33 33 - - 715,200.00 715,200.00 10,400.00 704,800.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/04/65 

ถึึงิ 19/05/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 87 86 1 - 118,719,400.00 117,584,400.00 76,898,318.50 40,686,081.50

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 78 73 -   5 17,200,000.00 16,130,000.00 4,052,782.50 12,077,217.50
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/04/65 

ถึึงิ 19/05/65

4. เงิินกู้้�สามัูญโครงิกู้ารโควิัด-19 30 28 - 2 5,140,000.00 4,790,000.00 524,684.00 4,265,316.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/04/65 

ถึึงิ 19/05/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 37 25 12 - 5,450,000.00 4,890,000.00 - 4,890,000.00

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 20 18 2 - 35,260,000.00 34,810,000.00 - 34,810,000.00

รวมทั�งิสัิ�น 285 263 15 7 182,484,600.00 178,919,600.00 81,486,185.00 97,433,415.00  

 รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนพฤษภาคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

ต่ิางๆ	 ส่ห็กรณ์์ฯ	 ได้้ด้ำาเนินการและปรับัปร้งให้็ม้่ประสิ่ท์ธิีภาพ

และม่าติรฐานม่าอยิ่างต่ิอเนื�อง	ฝ่ายิสิ่นเชืั�อก็เป็นอ้กห็น่�งบัริการ

ท้์�ส่ห็กรณ์์ฯ	 ให้็คว่าม่ส่ำาคัญและม้่คว่าม่พยิายิาม่จะท์ำาให็้การ

บัริการแก่ส่ม่าชิักอย่ิางทั์�ว่ถ่ึงและรว่ด้เร็ว่	 ลด้ภาระและปัญห็า

ท้์�อาจจะเกิด้ในภายิห็น้าให้็ม่ากท้์�ส้่ด้	ในข้ณ์ะเด้้ยิว่กันก็คำาน่งถ่ึง

คว่าม่ติอ้งการและคว่าม่เด้อืด้รอ้นข้องส่ม่าชักิด้้ว่ยิ	ซ่ึ่�งในชัว่่งเว่ลา

เกือบั	2	ปีท้์�ผู่้านม่า	คณ์ะกรรม่การได้้ปรบััปร้งแก้ไข้และเพิ�ม่ผู้ลิติ

ภัณ์ฑ์์ให็ม่่ๆ	 เพื�อให้็ส่อด้รับักับัภาว่ะเศัรษีฐกิจ	อาทิ์เช่ัน	การให้็

ส่ม่าชิักได้้ผู่้อนชัำาระห็น้�ได้้เป็นระยิะเว่ลาท้์�เพิ�ม่ข่้�น	 แก้ปัญห็า

ส่ม่าชิักท้์�ถ้ึกศัาลพิพากษีาให้็กลับัม่าเป็นส่ม่าชิักให็ม่่โด้ยิใช้ั

โครงการช่ัว่ยิเห็ลือ	 2	 (ส่อบัถึาม่รายิละเอ้ยิด้เพิ�ม่เติิม่ได้้

ท้์�ส่ห็กรณ์์ฯ)	 แก้ปัญห็าส่ม่าชิักม้่ห็น้�ห็ลายิท์างโด้ยิโครงการ

ช่ัว่ยิเห็ลือ	 1	 บัริการให้็ข้้อม้่ลแก่ส่ม่าชิักใน	 Application	

ข้องส่ห็กรณ์์ฯ	เพื�อให้็ส่าม่ารถึท์ราบัข้้อม้่ลข้องตินเองและการให้็

บัริการอ้กห็ลากห็ลายิช่ัองท์าง

									ส่ม่าชิักท้์�เป็น	NPL	ท้์�ยิังไม่่ได้้เข้้าม่าติิด้ต่ิอ	ก็ส่าม่ารถึ

เข้้าม่าติิด้ต่ิอได้้ท้์กวั่นท์ำาการข้องส่ห็กรณ์์เลยินะคะ	ส่ห็กรณ์์ออม่

ท์รัพย์ิคร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	 เปิด้ท์ำาการตัิ�งแต่ิวั่นอังคารถ่ึงวั่นเส่าร์	

เว่ลา	08.30	น.	ถ่ึง	16.30	น.ห็รือส่าม่ารถึติิด้ต่ิอท์างชัอ่งท์างอื�นๆ

ได้้เลยินะคะ	ส่่ว่นข้้อม้่ลด้้านเงินก้้ประเภท์ต่ิางๆ	ม้่ดั้งน้�ค่ะ

	 ช่ัว่งน้�เป็นช่ัว่งฤด้้ฝนด้้แลส้่ข้ภาพกันนะคะ		ส่วั่ส่ด้้ค่ะ



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์
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“มิืิถุุนายน 2565”“มิืิถุุนายน 2565”

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 

ทุกท่านื่ พบักันครั�งแรกนะครับักับัผู้ม่นายิณ์รงค์	 ไผู่้รอด้	

ในคอลัม่น์ข่้าว่ประชัาสั่ม่พันธ์ี	 ประจำาเดื้อนมิ่ถ้ึนายิน	 2565

ในเดื้อนน้�ม้่วั่นส่ำาคัญส่ำาห็รับัคนไท์ยิอยิ้่	 1	 วั่น	 คือวั่นท้์�	 3	

มิ่ถ้ึนายิน	 2565	 ซ่ึ่�งเป็นวั่นเฉลิม่พระชันม์่พรรษีาส่ม่เด้็จ-

พระนางเจ้าฯพระบัรม่ราชิัน้	ในรัชัการท้์�	10	ติาม่ท้์�เราท์ราบักัน

นะครับั	 ม้่ม่ม่องข่้าว่ประชัาสั่ม่พันธ์ีข้องเราจะเป็นการ

ประชัาส่มั่พันธ์ีคว่าม่เคลื�อนไห็ว่ติา่งๆ	ข้องส่ห็กรณ์์ฯ	ข้องเรา

เพื�อคว่าม่เข้้าใจ	 โปร่งใส่ในท้์กมิ่ติิ	 เราม้่รายิละเอ้ยิด้อยิ้่ใน

คอลัม่น์ต่ิางๆ	ซ่ึ่�งท่์านส่ม่าชิักห็าอ่านได้้ในว่ารส่ารเล่ม่น้�	

	 ข่้าว่ประชัาส่มั่พันธ์ีข้องเราฉบัับัน้�ข้อเริ�ม่ด้้ว่ยิ	ผู้ลการ

ส่รรห็าคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการช้ัด้ท้์�	 63	 ประจำาปี	 2565	

ท้์�ประช้ัม่ให็ญ่วิ่ส่ามั่ญ	 ประจำาปี	 2565	 พิจารณ์าเห็็นชัอบั

อน้มั่ติิผู้ลการเลือกตัิ�งคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการดั้งน้�

	 1.	 ติำาแห็น่งประธีานกรรม่การด้ำาเนินงาน	 จำานว่น	

1	ติำาแห็น่ง หมิ�ยเลข 1 น�ยเอนก ล่ว่งิลือ ได�รับัคะแนน 

7,712  คะแนน

	 2.	 ติำาแห็น่งกรรม่การด้ำาเนินการ	 เข้ติเลือกตัิ�งท้์�	 1	

จำานว่น	3	ติำาแห็น่ง 

หมิ�ยเลข 1 น�ยอธิิชุ�ติิ สวั่สด่ ได�รับัคะแนน 2,933 คะแนน

หมิ�ยเลข 2 น�ยปัญญ� เนืองิฤที่ธิิ� ได�รับัคะแนน 2,697 คะแนน

หมิ�ยเลข 3 น�ยจ่ำรพังิษ์ สิที่ธิิทิี่มิ ได�รับัคะแนน 2,483 คะแนน 

	 3.	ติำาแห็น่งกรรม่การด้ำาเนินการ	เข้ติเลือกตัิ�งท้์�	2	

จำานว่น	4	ติำาแห็น่ง	

หมิ�ยเลข 5 น�ยบุัญส่งิ  เงิ�งิ�มิ ได�รับัคะแนน 2,862 คะแนน

หมิ�ยเลข 1 น�ยว่รรณส้ติร พัันธุิมิะเก่ยรติิ ได�รับัคะแนน 

2,424 คะแนน 

หมิ�ยเลข 6 น�งิกิติติิย� ดอกคำ� ได�รับัคะแนน 2,418 คะแนน

หมิ�ยเลข 4 น�ยที่ว่่สิที่ธิิ�  ฉิ�งิแก�ว่ ได�รับัคะแนน 2,405 คะแนน 

 ข่�ว่ท่ี่�สองิ	เมื่�อวั่นพฤหั็ส่บัด้้ท้์�	9	มิ่ถ้ึนายิน	2565	

นายิอธิีชัาติิ	 ส่วั่ส่ด้้	 รองประธีานกรรม่การคนท้์�	 1	 ปฏิิบััติิ

ห็น้าท้์�ผู้้้จัด้การส่ห็กรณ์์ฯ	ได้้รับัเก้ยิรติิเป็นวิ่ท์ยิากรให้็คว่าม่ร้้

แก่ผู้้้รับับัำานาญท้์�เป็นส่ม่าชัิกส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	

เรื�องส่วั่ส่ดิ้การและส่ิท์ธิีประโยิชัน์ต่ิางๆ	 ณ์	 ห็้องประช้ัม่

ศัร้เมื่องนนท์์	 1	 ส่ำานักงานเข้ติพื�นท้์�การศ่ักษีาประถึม่ศ่ักษีา

นนท์บ้ัร้เข้ติ	1

 ข่�ว่ท่ี่�ส�มิ	 สื่บัเนื�องจากการปรับัปร้งอาคาร

ส่ำานักงานข้องส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	 โด้ยิม้่

การเปิด้ประม้่ลจำาห็น่ายิวั่ส่ด้้คร้ภัณ์ฑ์์ซ่ึ่�งส่่ว่นให็ญ่เป็น

เครื�องปรับัอากาศัประกอบัด้้ว่ยิคอยิร้อนคอยิเยิ็นและส่ายิ

โด้ยิม้่การเปิด้ซึ่องประม้่ลไปเมื่�อวั่นท้์�	 10	 มิ่ถ้ึนายิน	 2565	

ผู้ลการประม้่ลผู้้้ท้์�เปิด้ซึ่องได้้ในราคาส้่งส้่ด้คือ	45,550	บัาท์ 

 ข่�ว่ท่ี่�ส่�	 คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินงานส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพย์ิ

คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	 จะจัด้ท์ำาบััติรจอด้รถึให็้ท่์านส่ม่าชัิก

ท้์กประเภท์ท้์�ม้่รถึส่่ว่นติัว่	 โด้ยิจัด้ท์ำาร้ปแบับัส่ติิ�กเกอร์

ห็รือบััติร	 ซ่ึ่�งม้่ข้้อม้่ลห็ม่ายิเลข้ส่ม่าชัิกเป็นส่ำาคัญ	 (ไม่่ใช่ั

ห็ม่ายิเลข้ท์ะเบ้ัยินรถึ)	ให้็กับัท่์านส่ม่าชักิส่ห็กรณ์์ฯ	เพื�อคว่าม่

ส่ะด้ว่กข้องส่ม่าชัิกในการเข้้าออกในชั่ว่งนอกเว่ลาราชัการ

ห็รือม้่การนำารถึม่าฝาก	(รายิละเอ้ยิด้จะแจ้งให็ท้์ราบัอ้กครั�ง)

 ข่�ว่ท่ี่�ห�� เมื่�อวั่นอาทิ์ติยิ์ท้์�	 19	 มิ่ถ้ึนายิน	 2565	

นายิอธิีชัาติิ	ส่วั่ส่ด้้	รองประธีานกรรม่การคนท้์�	1	ปฏิิบััติิห็น้าท้์�

ผู้้้จัด้การส่ห็กรณ์์ฯ	 เปิด้การอบัรม่เชิังปฏิิบััติิการโครงการ	

“เพิ�ม่ประสิ่ท์ธิีภาพงานด้้านการเงิน	 การบััญช้ั”	 โด้ยิม้่

ผู้้้เช้ั�ยิว่ชัาญด้้านการบััญช้ั	 เป็นวิ่ท์ยิากรในการอบัรม่ในครั�งน้�

	 พบักันให็ม่่ฉบัับัห็น้า	“บ้ัญรักษีา”	ครับั

นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด
กรรมการ



	

สรุปร�ยงิ�นล้กหน่�ย�อนหลังิแต่ิละประเภที่
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ร�ยงิ�นก�รเร่ยกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนพัฤษภ�คมิ 2565  

ประเภที่ล้กหน่� (บั�ที่)
ทัี่�งิหมิด ชุำ�ระ

จำำ�นว่นเงิิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ล้กห็น้�เงินก้้ค้างนาน/ล้กห็น้�เงินก้้ปรับัโครงส่ร้างห็น้� 79 127 63 102 1,762,973.75

ล้กห็น้�เงินก้้ข้าด้ส่ม่าชิักภาพ 393 559 288 312 4,559,753.62

ล้กห็น้�เงินก้้ระห็ว่่างด้ำาเนินคด้้ 132 228 25 41 119,700.00

ล้กห็น้�เงินก้้ติาม่คำาพิพากษีา 802 1,209 235 350 4,968,160.01

เดื้อนพฤษีภาคม่	2565 1,406 2,123 611 805 11,410,587.38

เดือนพัฤศึจิำก�ยน 2564 - พัฤษภ�คมิ 2565 รว่มิทัี่�งิสิ�น 53,406,816.28

โทร.  081-7782596โทร.  081-7782596

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศึ 
กรรมการ

 ส วัส ดีค รับุมวล่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่  
	 ว่ารส่ารส่ห็กรณ์์ฯ	 ฉบัับัน้�ข้อแส่ด้งคว่าม่ยิินด้้
ต้ิอนรับัคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์
คร้นนท์บ้ัร้	จำากัด้	ช้ัด้ท้์�	63	ช้ัด้ให็ม่่ได้้ม่าด้ำาเนินงานส่ห็กรณ์์ฯ
และในเว่ลาน้�ท์างคณ์ะกรรม่การติิด้ติาม่ห็น้�สิ่นได้้ท์ำางาน
ติลอด้ม่าถ่ึงเดื้อนกรกฎาคม่	 2565	 เป็นเดื้อนท้์�	 7	 ข้องปี

แล้ว่ครับั	คงยิังท์ำางานติิด้ติาม่ห็น้�อ้ก	3	เดื้อน	เมื่�อถ่ึงเดื้อนต้ิลาคม่	2565	ปีงบัประม่าณ์	2565	ข้องส่ห็กรณ์์ฯ	จะสิ่�นส้่ด้ลง
	 เมื่�อสิ่�นปีงบัประม่าณ์ส่ห็กรณ์์ฯ	 ต้ิองม้่การติรว่จส่อบัท์างบััญช้ัแส่ด้งผู้ลประกอบัการในรอบัปีนั�น	 รายิงาน
ผู้ลเงินท้์น	กำาไร	และจัด้การผู้ลติอบัแท์นเงินปันผู้ล	เฉล้�ยิคืนให้็แก่ส่ม่าชิักในคราว่จัด้ประช้ัม่ให็ญ่ส่ามั่ญประจำาปีต่ิอไป

	 ข้อแจ้งส่ม่าชักิว่่า	แนว่นโยิบัายิข้องคณ์ะกรรม่การติิด้ติาม่ห็น้�สิ่นม้่แนว่ท์างว่่าปญัห็าเรื�องห็น้�สิ่นใด้ๆ	ข้องส่ม่าชักิ
ในฐานะผู้้้ก้้ห็รือผู้้้คำ�าประกันในเรื�องการชัำาระห็น้�ไม่่พอ	 การชัำาระห็น้�น้อยิลง	 การพักชัำาระห็น้�	 ห็รือการส่่งชัำาระห็น้�	
ติลอด้จนการติิด้ห็น้�อื�นๆ	 นั�น	 ข้อให้็ส่ม่าชิักเอาปัญห็านั�นๆ	 ได้้ม่าพ้ด้ค้ยิปร่กษีากับัคณ์ะกรรม่การติิด้ติาม่ห็น้�สิ่น
ได้้ช่ัว่ยิคิด้ห็าแนว่ท์างแก้ไข้ม้่ท์างออกแบับัม้่รอยิยิิ�ม่ต่ิอกันฉันท์์พ้�น้องร่ว่ม่วิ่ชัาช้ัพเด้้ยิว่กัน
	 แนว่ท์างส่ห็กรณ์์ฯ	ม้่คว่าม่ติอ้งการลด้การติิด้ติาม่ห็น้�	ลด้ปัญห็าคด้้คว่าม่ให็น้้อยิลงและห็ม่ด้ไป	ให้็ม้่การติิด้ติาม่
ห็น้�สิ่นแบับัญาติิด้้ว่ยิมิ่ติรไม่ติร้ต่ิอกันครับั

ท่ี่� ประเภที่ล้กหน่�
ม่ิน�คมิ 2565 เมิษ�ยน 2565 พัฤษภ�คมิ 2565

สัญญ�  เป็นเงิิน สัญญ�  เป็นเงิิน สัญญ�  เป็นเงิิน 

1 ล้กห็น้�ค้างนาน/ล้กห็น้�เงินก้้ปรับัโครงส่ร้างห็น้� 	130	 	84,873,451.30	 	129	 	83,643,223.30	 	127	 	82,370,778.54	

2 ล้กห็น้�เงินก้้ข้าด้ส่ม่าชิักภาพ 	566	 	188,162,082.49	 	568	 	185,412,496.99	 	559	 	183,439,592.46	

3 ล้กห็น้�เงินก้้ระห็ว่่างด้ำาเนินคด้้ 	185	 	50,479,870.15	 	228	 	64,250,673.53	 	228	 	64,221,873.78	

4 ล้กห็น้�เงินก้้ติาม่คำาพิพากษีา 	1,238	 	344,460,397.54	 	1,215	 	341,180,186.49	 	1,209	 	337,362,065.74	

รว่ม่ 	2,119	 	667,975,801.48	 	2,140	 	674,486,580.31	 	2,123	 	667,394,310.52	



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ครับุ
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นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศึ 
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

10 วิิธีีดููแลผูู้�สููงอายุุให้�สูุขภาพดูีทั้้�งกายุ-ใจ
 “ผู้้้ส้่งอายิ”้	โด้ยิทั์�ว่ไปนอกจากม้่ปญัห็าส้่ข้ภาพรา่ยิกายิ
แล้ว่ยิังม้่ปัญห็าด้้านจิติใจส่ม่ท์บัด้้ว่ยิภายิในเว่ลาเด้้ยิว่กัน	
เนื�องส่ภาพร่างกายิท้์�เสื่�อม่ส่ม่รรถึภาพติาม่อายิ้	 จ่งจำาเป็นต้ิอง
ได้้รับัการด้้แลอยิ่างใกล้ชิัด้	 ใครม้่ผู้้้ส้่งอายิ้ท้์�ต้ิองด้้แล	 ช่ัว่ยิเห็ลือ
ตัิว่เองได้้น้อยิ	 ยิิ�งติ้องให็้คว่าม่ส่ำาคัญ	 ทั์�งในด้้านปัญห็าส้่ข้ภาพ
และส่ภาพแว่ด้ล้อม่รอบัตัิว่ผู้้้ส้่งอายิ้	 เพื�อให้็ผู้้้ส้่งอายิ้ม้่ค้ณ์ภาพ
ช้ัวิ่ติท้์�ด้้	ซ่ึ่�งสิ่�งน้�ผู้้้ท้์�ม้่บัท์บัาท์ส่ำาคัญคือ	บ้ัคคลในครอบัครัว่ท้์�ต้ิอง
เข้้าใจปัญห็าต่ิางๆ	ข้องผู้้้ส้่งอายิ้	เพื�อท้์�จะได้้ด้้แลได้้อยิ่างถ้ึกต้ิอง
และเห็ม่าะส่ม่	โด้ยิเราม้่	10	วิ่ธ้ีห็ลักการจำาง่ายิๆ	ต้ิองร้้เมื่�อต้ิอง
ด้้แลผู้้้ส้่งอายิ้
1. เลือกอาห้ารให้�เห้มาะสูมและพอดีู  ผู้้้ส้่งอายิเ้ป็นวั่ยิท้์�ร่างกายิ
ม้่คว่าม่ต้ิองการต่ิอการใช้ัพลังงานลด้น้อยิลง	เนื�องจากม้่กิจกรรม่
ท้์�ท์ำาได้้ไม่่ม่ากส่่งผู้ลให้็แต่ิละวั่นใช้ัพลังงานลด้น้อยิลง	 ดั้งนั�น
จำาเป็นอยิ่างยิิ�งท้์�จะต้ิองคว่รลด้การบัริโภคในกล่้ม่ข้องแป้ง	
นำ�าติาล	 และไข้มั่นลง	 รว่ม่ถ่ึงอาห็ารประเภท์ข้องผัู้ด้	 ข้องท์อด้
ท้์�ใช้ันำ�ามั่น	 เพื�อลด้การส่ะส่ม่เนื�องจากไม่่ถ้ึกด่้งนำาไปใช้ั	 ให้็เน้น
อาห็ารจำาพว่กโปรต้ินจากเนื�อปลาม่ากข่้�น	 และเปล้�ยินม่าใช้ั
อาห็ารประเภท์ต้ิม่	น่�ง	ยิ่าง	อบั	เป็นห็ลัก
2.  พยุายุามควิบคุมน้ำำ�าห้น้้ำกต้ัวิผูู้�สูงูอายุุไม่ให้�อ�วิน้ำ เป็นท้์�ท์ราบั
กันด้้ว่่าคว่าม่อ้ว่น	 ส่่งผู้ลเส้่ยิต่ิอส้่ข้ภาพร่างกายิในท้์กเพศัท้์กวั่ยิ	
และยิิ�งผู้้้ส้่งอายิ้ด้้ว่ยิแล้ว่	 ยิิ�งต้ิองใส่่ใจเป็นพิเศัษีในการคว่บัค้ม่
อาห็ารและออกกำาลังกายิอยิ่างพอเห็ม่าะ	 เพื�อช่ัว่ยิให้็ผู้้้ส้่งอายิ้
ส่าม่ารถึเคลื�อนไห็ว่ได้้คล่องตัิว่	 ลด้ปัญห็าการพลัด้ติกห็กล้ม่	
อ้กทั์�งยิังส่าม่ารถึช่ัว่ยิลด้คว่าม่เส้่�ยิงต่ิอผู้ลกระท์บัต่ิอกระด้้ก
และข้้อท้์�ต้ิองแบับัรับันำ�าห็นักตัิว่ท้์�ม่ากจนเกินไป	นอกจากยิังลด้
คว่าม่เส้่�ยิงต่ิอภาว่ะแท์รกซึ่อ้นข้องโรคห็วั่ใจ	โรคห็ลอด้เลอืด้ห็วั่ใจ
เบัาห็ว่าน	คว่าม่ดั้น	ได้้อ้กด้้ว่ยิ
3. พาผูู้�สูงูออกกำาล้งกายุอยุา่งพอเห้มาะ ผู้้้ส้่งอายิจ้ำาเป็นต้ิอง
ออกกำาลังกายิอยิา่งติอ่เนื�องและส่ม่ำ�าเส่ม่อ	แต่ิในกรณ้์ท้์�ผู้้้ส้่งอายิ้
ไม่่เคยิออกกำาลังกายิ	ผู้้้ด้้แลจำาเป็นต้ิองศ่ักษีาห็ลักการให้็ถ้ึกต้ิอง
และค่อยิๆ	ท์ำา	และไม่่คว่รให้็ผู้้้ส้่งอายิอ้อกกำาลังกายิแบับัหั็กโห็ม่
จนเกินไป	 และถ้ึาห็ากม้่โรคประจำาตัิว่	 ต้ิองปร่กษีาแพท์ย์ิก่อน
เส่ม่อ	 แต่ิในกรณ้์ท้์�ผู้้้ส้่งอายิ้ท้์�ไม่่ได้้ม้่โรคประจำาตัิว่	 แนะนำา
ให้็เริ�ม่ต้ินออกกำาลังกายิแบับัแอโรบิัคสั่ก	 30	 นาท้์ต่ิอครั�ง
โด้ยิสั่ปด้าห์็ละ	3-4	ครั�ง
4. มีสูภาพแวิดูล�อมทั้ี�ดีูและสู้มผู้้สูอากาศทีั้�บริสุูทั้ธ์ี�บ�าง ผู้้้ส้่งอายิ้
คว่รอยิ้่ในส่ภาพท้์�เอื�ออำานว่ยิต่ิอการอยิ้่อาศััยิ	 อากาศัติ้องถ่ึายิเท์	
ม้่อากาศัท้์�ส่ด้ชืั�นเพื�อช่ัว่ยิปัญห็าส้่ข้ภาพจิติใจ	 เนื�องจากผู้้้ส้่งอายิ้
โด้ยิส่่ว่นให็ญ่ไม่่ได้้ออกไปไห็น	 เว่ลาส่่ว่นให็ญ่จ่งอายิ้ท้์�บ้ัาน	

สงิบั  สนสิน
กรรม่การ

เพราะฉะนั�นบ้ัานท้์�พักอาศััยิจ่งไม่่คว่รกลิ�นเห็ม็่นๆ	อับัห็รือสิ่�งข้อง
ล่ว่งห็ล่นติาม่พื�นบ้ัาน	คว่รม้่การปล้กต้ินไม้่	ปรับัภ้มิ่ทั์ศัน์ภายิใน
บ้ัานให้็ปลอด้โปร่ง	ส่ะอาด้
5. ห้าก์จกรรมสูร�างสูรรค์ให้�ผูู้�สูงูอายุุทั้ำา ผู้้้ส้่งอายิค้ว่รม้่กิจกรรม่ท์ำา
ห็รือช่ัว่ยิให้็ผู้้้ส้่งอายิ้ได้้ม้่โอกาส่พบัปะเพื�อน	 ห็รือพ้ด้ค้ยิกับั
ญาติิส่นิท์	เพื�อนวั่ยิเด้้ยิว่กัน	โด้ยิอาจจัด้กิจกรรม่นัด้พบั	เชิัญเพื�อน
ฝ้งญาติิมิ่ติร	ม่าส่งัส่รรคท้์์�บ้ัาน	ห็รอืพาผู้้ส้้่งอายิอ้อกไปเยิ้�ยิม่เยิย้ิน
เพื�อนบ้ัาง	พาไปวั่ด้	ห็รือเข้้าชัม่รม่ท์ำากิจกรรม่ต่ิางๆ	การท้์�ผู้้้ส้่งอายิ้
ม้่กิจกรรม่ห็รืองานอดิ้เรกท์ำาจะช่ัว่ยิชัะลอคว่าม่เสื่�อม่ถึอยิ
ข้องระบับัประส่าท์และส่ม่อง	 อ้กทั์�งยิังลด้โอกาส่เส้่�ยิงต่ิอ
โรคซ่ึ่ม่เศัร้าในผู้้้ส้่งอายิ้ได้้อ้กด้้ว่ยิ
6. ดููแลผูู้�สูงูอายุุ อยุ่าให้�เกด์ูอุบ้ต์ัเห้ตุั อ้บััติิเห็ต้ิ	การพลดั้	ติก	ห็กลม้่
ในผู้้้ส้่งอายิ้ด้้เห็ม่ือนจะม่าค่้กัน	 เนื�องจากการเคลื�อนไห็ว่
ท้์�ไม่่ส่ะด้ว่ก	ประกอบักับัส่ายิติาท้์�ม่องได้้ไม่่ชััด้เห็มื่อนเช่ันแต่ิกอ่น
ดั้งนั�นการเลือกกิจกรรม่	ห็รือการเติร้ยิม่ท้์�อยิ้่อาศััยิ	คว่รม้่คว่าม่
เห็ม่าะส่ม่	 ไม่่เส้่�ยิงต่ิอการส่ะด้้ด้	 ห็รือลื�นล้ม่	 ห็มั่�นติรว่จด้้คว่าม่
เร้ยิบัร้อยิบัริเว่ณ์บัันได้	จัด้บ้ัานให้็เป็นระเบ้ัยิบั	เนื�องจากการเกิด้
อ้บััติิเห็ต้ิในผู้้้ส้่งอายิ้	 ถืึอเป็นเรื�องให็ญ่	 อาจเกิด้การบัาด้เจ็บั	
กระด้้กหั็ก	 ซ่ึ่�งแน่นอนผู้ลท้์�ติาม่ม่าจากอ้บััติิเห็ต้ิไม่่ใช่ัเรื�องด้้
7. ห้ลีกเลี�ยุงการใช้�ยุาทีั้�ไม่เห้มาะสูม ผู้้้ด้้แลคว่บัค้ม่การรับัประท์านยิา
ข้องผู้้้ส้่งอาย้ิ	 เนื�องจากผู้้้ส้่งอาย้ิบัางท่์านอาจม้่คว่าม่ร้้คว่าม่เข้้าใจ
ท้์�ผิู้ด้	 บัางรายิอาจซืึ่�อยิารับัประท์านเอง	 รว่ม่ถ่ึงรับัประท์านยิา
เกินข้นาด้	 จากภาว่ะห็ลงลืม่	 การรับัประท์านยิาเก่าท้์�ข้าด้
ประสิ่ท์ธิีภาพ	ห็รืออาจก่อผู้ลข้้างเค้ยิงร้นแรง	รว่ม่ถ่ึงอันติรายิถ่ึง
ช้ัวิ่ติได้้	 ในกรณ้์ท้์�ผู้้้ส้่งอายิ้ม้่ยิารับัประท์านประจำา	 อยิ่าละเลยิ
ห็รือข้าด้ยิา
8. ห้ม้�น้ำสู้งเกตัอาการผู้ิดูปกต์ัตั่างๆ ของร่างกายุ ผู้้้ส้่งอายิ้
เป็นวั่ยิท้์�ส่าม่ารถึเกิด้ภาว่ะเจ็บัป่ว่ยิได้้ง่ายิ	 เนื�องจากส่ภาพ
ร่างกายิท้์�เสื่�อม่ถึอยิจากการใช้ังานม่านาน	 ดั้งนั�นอวั่ยิว่ะต่ิางๆ
ในร่างกายิ	 จ่งท์ำางานได้้ไม่่ด้้ดั้งเดิ้ม่จ่งส่าม่ารถึเกิด้ส่ารพัด้โรคได้้	
ดั้งนั�นคว่รห็มั่�นเช็ัคคว่าม่ผิู้ด้ปกติิในร่างกายิเพื�อป้องกันตัิ�งแต่ิ
เนินๆ	 เช่ัน	 คลำาได้้ก้อน	 ม้่แผู้ลแล้ว่ห็ายิยิากเรื�อรัง	 กลืนอาห็าร
ลำาบัาก	 ท้์องอืด้เรื�อรัง	 ท้์องผู้้กบ่ัอยิๆ	 เบืั�ออาห็าร	 นำ�าห็นักลด้	
เห็นื�อยิง่ายิ	แน่นห็น้าอก	ฯ	ห็ากม้่อาการดั้งท้์�กล่าว่ม่าคว่รพาม่า
พบัแพท์ยิ์ด้้ท้์�ส้่ด้
9. ควิรให้�ผูู้�สููงอายุุมีสู่วิน้ำร่วิมใน้ำการต้ัดูสู์น้ำใจ เมื่�ออาย้ิม่ากข่้�น	
และไม่่ได้้รับัผิู้ด้ชัอบัในห็น้าท้์�ม่ากเท่์าในอด้้ติ	 ค้ณ์ค่าและบัท์บัาท์
ข้องผู้้้ส้่งอายิ้จะถ้ึกลด้ท์อนลง	 จนบัางครั�งกลายิเป็นถ้ึกละเลยิ
คว่าม่ส่ำาคัญ	 ส่ร้างคว่าม่ท้์กข์้ใจให้็กับัผู้้้ส้่งอายิ้	 บัางรายิอาจเกิด้
คว่าม่น้อยิใจ	 ซ่ึ่ม่เศัร้าลง	 และม้่คว่าม่เส้่�ยิงต่ิอภาว่ะซ่ึ่ม่เศัร้าส้่ง	
ดั้งนั�นการให้็ผู้้้ส้่งอายิเ้ข้้าม่าม้่บัท์บัาท์ต่ิอการตัิด้สิ่นใจ	ในบัางเรื�อง
ก็จะช่ัว่ยิให้็ผู้้้ส้่งอายิ้เห็็นค้ณ์ค่าข้องตินเองม่ากข่้�น
10. ตัรวิจสุูขภาพประจำาปี การติรว่จส้่ข้ภาพประจำาปีเป็นสิ่�งท้์�
ไม่่คว่รละเลยิ	ส่ำาห็รับัการด้้แลผู้้้ส้่งอายิ	้แนะนำาให้็ติรว่จส่ม่ำ�าเส่ม่อ
เป็นประจำาท้์กปี	 ห็รืออย่ิางน้อยิท้์ก	 2	 ปี	 เพื�อลด้ปัจจัยิเส้่�ยิง
ต่ิอการเกิด้โรค	และค้นห็าโรคเพื�อว่างแผู้นการรักษีาในระยิะแรกเริ�ม่
เช่ัน	 โรคห็ลอด้เลือด้หั็ว่ใจ	 โรคเบัาห็ว่าน	 โรคคว่าม่ดั้นโลหิ็ติส้่ง	
รว่ม่ถ่ึงโรคม่ะเร็ง
ท้์�ม่า	https://phyathai3hospital.com/home/
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  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ว่ารส่ารฉบัับัน้�นับัเป็นฉบัับัแรกข้องคณ์ะกรรม่การช้ัด้ท้์�	
63/2565	จากการเลือกตัิ�งเมื่�อวั่นท้์�	5	มิ่ถ้ึนายิน	2565	และได้้
ประช้ัม่ม่อบัห็ม่ายิงานเมื่�อวั่นท้์�	7	มิ่ถ้ึนายิน	2565	เร้ยิบัร้อยิแล้ว่
ในช่ัว่งเดื้อนกรกฎาคม่	 –	 สิ่งห็าคม่	 2565	 ท์างส่ห็กรณ์์ฯ
จะประกาศัให้็ส่ม่าชิักยิื�นข้อรับัท้์นการศ่ักษีาบ้ัติรข้องส่ม่าชิัก	
ติาม่ม่ติิท้์�ประช้ัม่คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินการช้ัด้ท้์�	63/2565	ครั�งท้์�	1	
ก็จะประกาศัให้็ยิื�นข้อรับัท้์นการศ่ักษีา	 4	 ระดั้บัเห็มื่อนเดิ้ม่	
คือ	 ระดั้บัปฐม่ว่ัยิ,	 ระดั้บัประถึม่ศ่ักษีา,	 ระดั้บัมั่ธียิม่ศ่ักษีา,	
ระดั้บัอ้ด้ม่ศ่ักษีา	โด้ยิจะให้็ยิื�นภายิในวั่นท้์�	5	กรกฎาคม่	–	5	สิ่งห็าคม่ 
2565	 ก็ข้อให้็ส่ม่าชิักท้์�ม้่สิ่ท์ธิีเติร้ยิม่ยิื�นข้อรับัท้์นการศ่ักษีาติาม่
ประกาศัข้องท์างส่ห็กรณ์์ฯและเรื�องการเลือกผู้้้แท์นส่ม่าชัิก
ก็จะด้ำาเนินการในช่ัว่งน้�เช่ันกัน	 ก็ข้อให้็ส่ม่าชิักท้์�ม้่คว่าม่ส่นใจ
ท้์�จะท์ำาห็น้าท้์�ผู้้้แท์นส่ม่าชัิกเติร้ยิม่ด้ำาเนินแจ้งคว่าม่จำานงได้้	
ท์างส่ห็กรณ์์ฯจะประกาศัให้็ส่ม่าชิักท์ราบัและนัด้ห็ม่ายิด้ำาเนิน
การเลือกผู้้้แท์นส่ม่าชิัก	 ในส่่ว่นส่ม่าชิักท้์�เป็นบัำานาญในด้้าน
ข้องส่ถึานศ่ักษีาต่ิางๆ	 ท์างส่ห็กรณ์์ฯจะแจ้งเป็นห็นังสื่อให้็ท์าง
ส่ถึานศ่ักษีาด้ำาเนินการส่่งรายิชืั�อผู้้้แท์นส่ม่าชิักม่ายิังส่ห็กรณ์์ฯ
ก็ข้อให้็ส่ม่าชิักติิด้ติาม่การประชัาสั่ม่พันธ์ีข้องส่ห็กรณ์์ฯว่่าจะ
ท์ำาอะไรช่ัว่งไห็น	อยิา่งไรในโอกาส่ต่ิอไป	ในส่่ว่นปัญห็าและข้้อส่งสั่ยิ
ท้์�ส่ม่าชิักส่อบัถึาม่ม่าในเดื้อนน้�ม้่ดั้งน้�ครับั

		 	 ผู้ม่เป็นส่ม่าชิักส่ามั่ญข้องส่ห็กรณ์์ฯ	 อยิากท์ราบัว่่า
ผู้ม่จะนำาห็ลานซ่ึ่�งจบัการศ่ักษีาระดั้บัปริญญาติร้	 และได้้ท์ำางาน
แล้ว่ม่าส่มั่ครเป็นส่ม่าชัิกส่ม่ท์บั	 เพื�อท้์�จะฝากห็้้นจะได้้ห็รือไม่่	
และม้่ห็ลักเกณ์ฑ์์อยิ่างไรบ้ัางครับั

		 	 ส่ม่าชิักไม่่ส่าม่ารถึนำาห็ลานข้องตินเองม่าส่มั่ครเป็นส่ม่าชิัก
ส่ม่ท์บัได้้ครับั	เพราะห็ลักเกณ์ฑ์์ม้่ดั้งน้�	ส่ม่าชิักส่ามั่ญจะนำาญาติิ
ม่าส่มั่ครเป็นส่ม่าชิักส่ม่ท์บัได้้จะต้ิองเป็น	 บิัด้า,	 ม่ารด้า,	 ส่าม้่,	
ภรรยิา,	บ้ัติรข้องส่ม่าชิักเท่์านั�น		เอกส่ารห็ลักฐานม้่ดั้งน้�
1.	ส่ำาเนาบััติรประชัาชันข้องผู้้้ส่ม่ัคร	 2	 ฉบัับั	 (รับัรองส่ำาเนา
และลงชืั�อให้็เร้ยิบัร้อยิ)
2.	ส่ำาเนาบััติรประชัาชันข้องส่ม่าชิักห็ลัก	1	ฉบัับั	(รับัรองส่ำาเนา
และลงชืั�อให้็เร้ยิบัร้อยิ)
3.	ส่ำาเนาท์ะเบ้ัยินบ้ัานข้องผู้้้ส่มั่คร	 2	 ฉบัับั	 (รับัรองส่ำาเนา	
และลงชืั�อให้็เร้ยิบัร้อยิ)
4.	ส่ำาเนาท์ะเบ้ัยินบ้ัานข้องส่ม่าชิักห็ลัก	1	ฉบัับั	 (รับัรองส่ำาเนา	
และลงชืั�อให้็เร้ยิบัร้อยิ)
5.	ส่ำาเนาบััติรประชัาชันและส่ำาเนาท์ะเบ้ัยินบ้ัาน	อยิา่งละ	1	ฉบัับั
ข้องท์ายิาท์ผู้้้รับัโอนผู้ลประโยิชัน์	 (รับัรองส่ำาเนาและลงชืั�อ
ให้็เร้ยิบัร้อยิ)

ตุอบ

        บุุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตุอบ

	 	 ดิ้ฉันเป็นส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์และได้้ท์ำาการคำ�าประกันให้็ผู้้้ก้้
ท้์�อยิ้่โรงเร้ยินเด้้ยิว่กัน	 โด้ยิผู้้้ก้้ผิู้ด้นัด้ชัำาระห็น้�กับัท์างส่ห็กรณ์์ฯ
จนถ้ึกฟ้้องร้องท์างกฎห็ม่ายิ	 โด้ยิดิ้ฉันในฐานะผู้้้คำ�าประกัน
ก็ติ้องถ้ึกฟ้้องร้องดั้งกล่าว่ด้้ว่ยิ	 ดิ้ฉันอยิากท์ราบัว่่าผู้้้คำ�าประกัน
อยิ่างดิ้ฉันจะได้้รับัผู้ลกระท์บัอยิ่างไรบ้ัางคะ

	 	 ทั์�งผู้้้ก้้และผู้้้คำ�าประกันท้์�ถ้ึกด้ำาเนินการท์างกฎห็ม่ายิแล้ว่
จะม้่ผู้ลกระท์บัดั้งต่ิอไปน้�
1.	ถ้ึกส่งว่นสิ่ท์ธิี�ในการจ่ายิปันผู้ลและเฉล้�ยิคืนแก่ส่ม่าชิัก
2.	ไม่่ม้่สิ่ท์ธิี�ในการส่ม่ัครเป็นประธีานฯ	 ห็รือคณ์ะกรรม่การ
และผู้้้แท์นส่ม่าชิัก	ภายิใน	2	ปีบััญช้ั
3.	ไม่่ม้่สิ่ท์ธิี�ในการก้้และคำ�าประกัน
4.	ถ้ึาท์างส่ห็กรณ์์ฯไม่่ส่าม่ารถึติิด้ติาม่ผู้้้ก้้ได้้	 ห็รือพิส้่จน์ท์รัพยิ์
ไม่่พบัท์างด้้านผู้้้คำ�าประกันต้ิองรับัผิู้ด้ชัอบัการชัำาระห็น้�แท์นผู้้้ก้้
ติาม่สั่ด้ส่่ว่นข้องห็น้�ต่ิอจำานว่นผู้้้คำ�าประกัน

	 	 ผู้ม่ม้่น้องๆท้์�บัรรจ้เป็นข้้าราชัการคร้ในโรงเร้ยินห็ลายิคน
ส่นใจจะส่มั่ครเป็นส่ม่าชิักส่ห็กรณ์์	 จ่งฝากถึาม่ถ่ึงการถืึอห้้็น	
และส่่งคา่ห็้น้รายิเดื้อน	ถ้ึาส่ม่คัรให็ม่่ท์างส่ห็กรณ์์จะม้่เกณ์ฑ์์การ
เก็บัค่าห้้็นอยิ่างไรครับั

	 	 การถืึอห้้็นห็รือซืึ่�อห้้็นข้องส่ม่าชิักท้์�เข้้าให็ม่่ท้์กคน	จะต้ิอง
ส่่งค่าห้้็นรายิเดื้อนตัิ�งแต่ิแรกเข้้าเป็นส่ม่าชิักติาม่อัติราส่่ว่น
ข้องจำานว่นเงินได้้รายิเดื้อนข้องติน	ติาม่อัติราส่่ว่นดั้งต่ิอไปน้�

เงิินได�ร�ยเดือน (บั�ที่) ถืุอหุ�นร�ยเดือน (บั�ที่)

ติำ�ากว่่า	9,000 500

ตัิ�งแต่ิ		9,001		–	11,000 600

ตัิ�งแต่ิ	11,001	–	13,000 700

ตัิ�งแต่ิ	13,001	–	15,000 800

ตัิ�งแต่ิ	15,001	–	17,000 900

ตัิ�งแต่ิ	17,001	–	19,000 1,000

ตัิ�งแต่ิ	19,001	–	21,000 1,100

ตัิ�งแต่ิ	21,001	–	23,000 1,200

ตัิ�งแต่ิ	23,001	–	25,000 1,300

ตัิ�งแต่ิ	25,001	–	28,000 1,400

ตัิ�งแต่ิ	28,001	–	31,000 1,500

ตัิ�งแต่ิ	31,001	–	34,000 1,600

ตัิ�งแต่ิ	34,001	–	37,000 1,700

ตัิ�งแต่ิ	37,001	–	40,000 1,800

ตัิ�งแต่ิ	40,001	ข่้�นไป 2,000

	 	 การส่่งห้้็นต้ิองไม่่ติำ�ากว่่าเกณ์ฑ์์ท้์�กำาห็นด้แต่ิจะส่่งส้่งกว่่า
เกณ์ฑ์์ก็ท์ำาได้้ครับั
	 	 พบักันให็ม่่โอกาส่ห็น้าครับั	ส่วั่ส่ด้้ครับั
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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

 สวัสดีค่ะท่านื่ สมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

	 เดื้อนพฤษีภาคม่	2565	ม้่ยิอด้เร้ยิกเก็บัติาม่จริง	6	ศัพ	

เป็นเงิน	 180	 บัาท์	 และแจ้งล่ว่งห็น้าให้็ท์ราบัในเด้ือนมิ่ถ้ึนายิน	

2565	จำานว่น	9	ศัพ	รว่ม่เป็นเงิน	270	บัาท์	และรายิชืั�อผู้้้เส้่ยิช้ัวิ่ติ

ได้้รับัเงินครบัท้์กรายิการให้็ท์ราบั	ติาม่รายิชืั�อข้้างล่าง	

ที่�ย�ที่สมิ�ชิุกจำะได�รับัเงิินติ�มิร�ยก�รดังิน่�
1.ค่�พิัธ่ิกรรมิ 5,000 บั�ที่, 2.ค่�พัว่งิหร่ด 500 บั�ที่, 3.เงิินค่�สงิเคร�ะห์ศึพังิว่ดแรก 50,000 บั�ที่ (ไม่ิเกิน 3 สัปด�ห์) เงิินสงิเคร�ะห์ท่ี่�เหลือรับัภ�ยใน 90 วั่น หลังิจำ�กวั่นท่ี่�รับัแจำ�งิเส่ยชุ่วิ่ติ

การเปลี่่�ยนแปลี่งผู้้�รับผู้ลี่ประโยชน์
 ท่่านสมาชิิกสมาคมฌาปนกิจฯทุ่กท่่านคะ อย่่าลืืมบอกบุตรหลืาน 
หรือท่าย่าท่นะคะว่่าท่่านเป็นสมาชิิกสมาคมฌาปนกิจฯ อย่่่ แลืะให้ใครเป็นผู้่้รับ
ผู้ลืประโย่ชิน์ มที่าย่าท่หลืาย่คนไม่ท่ราบ มาแจ้งหลัืงจากสมาชิิกเสยี่ชีิว่ติมาแล้ืว่
เป็นปี ซึ่่�งท่าย่าท่สามารถแจ้งได้้หลัืงจากเสีย่ชิีว่ิตไม่เกิน 5 ป ีสมาชิิกท่ี�ค้างชิำาระ
เกิน 6 เดื้อน สมาคมฯจะให้ออกจากสมาชิิกตามระเบีย่บของสมาคมฯ ท่าย่าท่
สามารถให้เจา้หนา้ที่�ตรว่จสอบย้่อนหลัืงได้ว้่า่สมาคมฯให้ออกจากสมาชิกิก่อน
หรือหลืังเสีย่ชิีว่ิตได้้ค่ะ

****กรณ่ สมิ�ชิุกเส่ยชุ่วิ่ติ เพืั�อรักษ�สิที่ธิิประโยชุน์ของิที่�ย�ที่ กรุณ�มิ�ติิดต่ิอเส่ยชุ่วิ่ติ ภ�ยใน 90 วั่น นับัจำ�กวั่นท่ี่�เส่ยชุ่วิ่ติ ****

	 เมื่�อท่์านโอนม่าเร้ยิบัร้อยิแล้ว่ให้็ท่์าน	 โท์รแจ้งและส่่งห็ลักฐาน
การชัำาระเงินให้็ส่ม่าคม่ท์ราบัท้์กครั�ง	 โด้ยิการแฟกซ์์เอกส�รมิ�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 ห็รือ	 ถุ่�ยร้ปส่งิไลน์มิ�ที่�งิ ID line : 02-9698841 
กรุณ�เก็บัหลักฐ�นก�รโอนเงิินข้องท่์านจนกว่่าท่์านจะได้้รับัใบัเส่ร็จรับัเงิน
ฉบัับัจริงจากท์างส่ม่าคม่ฯ
 สมิ�ชิุกร�ยใดเส่ยชุ่วิ่ติลงิ	 ห็ากม้่ภาระผู้้กพันท์างการเงิน
กับัส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	 ท์างส่ม่าคม่ฌาปนกิจฯ	 จะต้ิอง
นำาเงินบัางส่่ว่นไปชัำาระติาม่จำานว่นท้์�ส่ม่าชักิได้้ท์ำาธ้ีรกรรม่ด้้านการเงนิไว้่กับั
ส่ห็กรณ์์ฯ	ส่่ว่นท้์�เห็ลือท์ายิาท์นำาเอกส่ารม่าแส่ด้งจ่งรับัเงินส่่ว่นท้์�เห็ลือไปได้้
 พูล่มาศึ  ทับุเกร็ด

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

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

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

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนมิิถุุน�ยน 2565

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

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

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

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

“มิิติิใหม่ิกับการทำำางานของ กรรมิการ สอ.นบ. ชุดท่ำ� 63”
 สวัสดีครับุ เพ่�อนื่สมาชิ์ก สหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด จำากผู้ล่การเล่่อกตัิ�ง ปัระธิ์านื่แล่ะกรรมการ
สอ.นื่บุ. ชุิดที� 63 ในื่วันื่ที� 5 ม์ถุุนื่าย์นื่ พ.ศึ. 2565 จำำานื่วนื่
8 ท่านื่ สมาช์ิกทุกท่านื่คงทราบุผู้ล่การเล่่อกตัิ�ง เป็ันื่
ที�เรีย์บุร้อย์แล้่ว การแติ่งตัิ�งคณ์ะกรรมการดำาเน์ื่นื่งานื่ฯ 
จำะมีทั�งหมด 15 ท่านื่ ในื่รอบุปีันีื่� 2565 จำะเป็ันื่ ชุิดที� 63  
	 ห็น้าท้์�ข้องคณ์ะกรรม่การส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 จำากัด้	
ช้ัด้ท้์�	 63	 (ห็ลังจากได้้รับัการรับัรองคะแนนจากท้์�ประช้ัม่วิ่ส่ามั่ญให็ญ่
แล้ว่)	ก็จะได้้รับัการแต่ิงตัิ�ง	เป็นคณ์ะกรรม่การและคณ์ะอน้กรรม่การ
ในช้ัด้ต่ิางๆ	ได้้แก่	คณ์ะกรรม่การอำานว่ยิการ,	คณ์ะกรรม่การเงินก้้,	
คณ์ะกรรม่การว่ิชัาการและประชัาส่ัม่พันธี์,	 คณ์ะอน้กรรม่การ
การลงท้์น,	คณ์ะอน้กรรม่การบัรหิ็ารคว่าม่เส้่�ยิง,	คณ์ะกรรม่การ
การบัริห็ารท้์นส่ะส่ม่เพื�อพัฒนาส่ห็กรณ์์	เพื�อด้ำาเนินติาม่กิจกรรม่
ท้์�ได้้รับั	ในการขั้บัเคลื�อนในกิจกรรม่ต่ิางๆ	ท้์�นำาไปส่้่การพัฒนา
ส่ห็กรณ์์ฯ	 ข้องท์่านส่ม่าชัิก	 ให้็ม้่คว่าม่เจริญร้ด้ห็น้ายิิ�งข่้�นไป	
บันแนว่คิด้ข้องคณ์ะกรรม่การฯ	 คือ	 “สหกรณ์ออมิที่รัพัย์
คร้นนที่บุัร่ เพืั�อเพืั�อนคร้นนที่บุัร่” 
	 โด้ยิม้่ข้อบัข่้ายิส่าระการประช้ัม่คณ์ะกรรม่การฯ	 และ
คณ์ะอน้กรรม่การต่ิางๆ	ประจำาเดื้อน	ในท้์กๆ	เดื้อน	เพื�อพิจารณ์า
ถ่ึงกิจกรรม่	 การขั้บัเคลื�อนการด้ำาเนินงานต่ิางๆ	 ว่่าม้่คว่าม่
ก้าว่ห็น้าไปถ่ึงไห็นแล้ว่	 เพื�อส่ร้างผู้ลประโยิชัน์ข้องท่์านส่ม่าชิัก
ให้็เพิ�ม่พ้น	ท์ำาให้็การด้ำาเนินงานในกจิการประจำาปี	ม้่ผู้ลประกอบั
การท้์�ด้้ข่้�น	 ส่่งผู้ลให้็ส่ม่าชิักจะได้้รับัส่วั่ส่ดิ้การต่ิางๆ	 ด้้ข่้�นด้้ว่ยิ	
ติลอด้จนคณ์ะกรรม่การฯ	ได้้ด้ำาเนินการออกระเบ้ัยิบั	ข้้อบัังคับั
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ต่ิางๆ	 ในการแก้ไข้ปัญห็าท้์�เกิด้ข่้�น	 ได้้อยิ่างรว่ด้เร็ว่และทั์นท์่ว่งท้์
กับัส่ถึานการณ์์ท้์�ม่ากระท์บั	
	 สิ่�งท้์�ท่์านส่ม่าชิักฯ	จะได้้เห็็นการเปล้�ยินแปลงต่ิางๆ	ก็คือ
การด้ำาเนินงาน	ปรับัปร้งในระบับัติา่ง	ๆ 	เกือบัท้์กระบับั,	การแก้ไข้
ปัญห็าต่ิางๆ,	การส่ำารองห็น้�ส่งสั่ยิจะส้่ญการด้ำาเนินการต่ิาง	ๆ 	ภายิใต้ิ
การกำากับัติิด้ติาม่จาก	กรม่ส่่งเส่ริม่ส่ห็กรณ์์	เพื�อรองรับัการพัฒนา
ในปัจจ้บัันและอนาคติ	อยิา่งถ้ึกกฎระเบ้ัยิบัข้้อบัังคับั	และกำาลังจะม้่
การพัฒนาระบับัต่ิางๆ	เพิ�ม่เติิม่อ้กในเร็ว่ๆ	น้�	
	 ทั์�งน้�การด้ำาเนินงานข้องคณ์ะกรรม่การด้ำาเนินงานช้ัด้ต่ิางๆ		
ได้้ด้ำาเนินการติาม่ม่าติรฐาน	ข้องกฎระเบ้ัยิบัอยิา่งเคร่งครัด้	ถ้ึกต้ิอง
โปร่งใส่	 และนำาเส่นอในการประช้ัม่คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินงาน
ประจำาเดื้อน	โด้ยิม้่ผู้้้ท้์�เข้้าร่ว่ม่ประช้ัม่เป็น	คณ์ะกรรม่การส่ห็กรณ์์
ออม่ท์รัพยิ์คร้นนท์บ้ัร้	 เจ้าห็น้าท้์�และผู้้้ท้์�เก้�ยิว่ข้้องเพื�อรับัรอง
การด้ำาเนินการพฒันากระบัว่นการขั้�นติอนติา่งๆ	ท้์�ด้้ข่้�น	ได้้เห็็นขั้�นติอน
การแก้ไข้ปัญห็า	 ได้้เห็็นการบัริการต่ิางๆ	 ส่ำาห็รับัส่ม่าชัิกท้์�ด้้ข่้�น	
ผู้ลประกอบัการด้้ข่้�น	
	 การด้ำาเนินงานและการบัริห็ารส่ห็กรณ์์ฯ	 จะถ้ึกวั่ด้โด้ยิ
เส้่ยิงส่ะท้์อนข้องม่ว่ลส่ม่าชิัก	 เป็นเป้าห็ม่ายิ	 ในการแก้ไข้พัฒนา	
โด้ยิกำาห็นด้เป็นขั้�นติอนและกระบัว่นการการด้ำาเนินการท้์�ถ้ึกต้ิอง
รัด้ก้ม่ม้่ประสิ่ท์ธิีภาพ	 นำาไปส่้่การส่ร้างค่านิยิม่ข้ององค์กร	
ติรงติาม่วั่ติถ้ึประส่งคท้์์�ตัิ�งไว้่	ท์ำาให้็ได้้ผู้ลผู้ลิติ	ผู้ลลัพธ์ี	เป้าประส่งค์
ท้์�ต้ิองการข้องหั็ว่ข้้อ	“มิ่ติิให็ม่่กับัการท์ำางานข้อง	กรรม่การ	ส่อ.นบั.	
ช้ัด้ท้์�	63”	
	 ส่ำาห็รับัฉบัับัน้�	 ม้่เรื�องท้์�จะสื่�อส่ารกับัท่์านเพ้ยิงเท์่าน้�
ถ้ึาท่์านส่ม่าชิักม้่อะไรท้์�จะส่อบัถึาม่เพิ�ม่เติิม่	คณ์ะกรรม่การด้ำาเนินงาน
ส่ห็กรณ์์ออม่ท์รัพยิค์ร้นนท์บ้ัร้จำากัด้	นำาโด้ยิท่์านประธีานกรรม่การ
กรรม่การ	 ผู้้้จัด้การ	 และเจ้าห็น้าท้์�ท้์�เก้�ยิว่ข้้องท้์กท่์าน	 เส่นอ
และส่อบัถึาม่ม่าได้้ครับั	 เราจะนำาไปปรับัปร้งค้ณ์ภาพ	 ในการ
บัริการให้็ด้้ยิิ�งข่้�นไป	ไว้่พบักันในฉบัับัห็น้าครับั	


