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บทบรรณาธิิการบทบรรณาธิิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 ภาษาและรอยย้�ม	 เป็็นส่ื่�อแห่่งความเข้้าใจและ
การจ้นตนาการ	 	 เม่�อห่ลายปี็ท่ี่�ผ่่านมาผ้้่เข่้ยนได้้ม่โอกาสื่
ไป็เว่ยด้นามได้้พบรอยย้�มอย่างบร้สุื่ที่ธ้ิ์�ข้องคุณป้็า	 ห่ลังได้้ชม
ละครหุ่่นกระบอกอันล่อช่�อข้องเม่องฮานอย
	 การเด้้นที่างไป็ในต่างแด้น	เรามักจะได้้ย้นได้้ฟัังภาษา
พ้ด้ห่ลายๆ	ภาษา	เพราะนักท่ี่องเท่ี่�ยวห่ลากห่ลายชาต้	เผ่่าพันธุิ์�
ไม่ยักจะได้้ย้นภาษาไที่ย	นอกเส่ื่ยจากพวกเรากันเอง	 ข้ณะท่ี่�
เด้้นผ่่านร้านห่ร่อแผ่งข้้างที่างเล็กๆ	 	 ได้้ย้นเส่ื่ยงป้็า	 ม่ด้วงตาแสื่นซ่ื่�อ	
ร้องข้ายพัด้กระด้าษเป็็นภาษาไที่ยว่า “ส�มิอันร้อย ส�มิอันร้อย”  
ผ้้่เข่้ยนหั่นตามเส่ื่ยงนั�น	 นึกว่าคนไที่ยพลัด้ถ้ิ่�นมาข้ายข้อง
อย่้ท่ี่�เว่ยด้นาม	 เด้้นไป็ห่าป้็าถิ่ามเป็็นชุด้	 ป้็าแกก็พ้ด้อย่้แค่	
“ส�มิอันร้อย” 
	 ผ้้่เข่้ยนเด้าว่า	 ป้็าพ้ด้คำาน่�ป็ระโยคเด่้ยวแล้วป้็าข้ายพัด้ได้้ 
ซึื่�งความห่มายข้องคำาว่า	 สื่ามอันร้อย	 ค่ออะไร	 ป้็าแกคงไม่ร้้	
พอๆ	กับผ้้่เข่้ยนตอนเด็้ก	ตามพ่อแม่ไป็ที่ำาบุญ	พระขึ้�นศาลาแล้ว
สื่วด้เป็็นภาษาบาล่	 เข้าบอกให้่เราพนมม่อก็พนมม่อถึิ่งกับ
นั�งห่ลับ	ที่ำาให้่ถ้ิ่กดุ้ก็ห่ลายครั�ง	เพราะไม่ร้้ว่าพระท่ี่านสื่วด้อะไร
บางครั�งนึกว่าพระท่ี่านร้องเพลงพระเอาเส่ื่ยด่้�อๆ	

	 พอโตขึ้�นมาเป็็นคร้	 เห็่นป้็ายห่น้าอาคารเข่้ยนว่า	
สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้	แต่เพ่�อนๆ	กลับบอกว่า	สื่ห่กรณ�ฯ	ม่ไว้
ให้่คร้ก้้	 เป็็นสื่วัสื่ด้้การข้องคร้	 แต่ยังแป็ลกใจท่ี่�ม่คำาว่า	
“ออมิที่รัพย์”	 อย่้ด้้วย	 เม่�อเข้้าใจความห่มายข้องช่�อ	
จึงได้้ถึิ่งบางอ้อ
	 จะเป็็นป้็าท่ี่�ฮานอยห่ร่อผ้้่เข่้ยนคงพอๆ	 กัน	 (ความไม่ร้้)
เห็่นอย่างไร	 พ้ด้อย่างไร	 แล้วได้้ป็ระโยชน�เป็็นใช้ได้้		
ป็ระโยชน�ท่ี่�ได้้	ป้็าข้ายข้องได้้		ผ้้่เข่้ยนฟัังพระได้้เพ่ยงเคร่�องนำาสื่ต้		
เห็่นป้็ายสื่ห่กรณ�ฯ		ก็เลยก้้อย่างเด่้ยว	ล่มค้ด้ถึิ่งการออม	ซึื่�งไม่ใช่
วัตถุิ่ป็ระสื่งค�ข้องสื่ห่กรณ�ฯ
	 ป่็านน่�	ป้็าผ้้่ม่รอยย้�มแสื่นซ่ื่�อคงเข้้าใจป็ระโยคท่ี่�พ้ด้ซื่ำ�าๆ
แล้วข้ายข้องได้้	 พอๆ	 กับผ้้่เข่้ยนได้้เข้้าใจในความห่มาย
ข้องพระและคำาว่าสื่ห่กรณ�ฯ	ได้้ก็เก่อบสื่ายไป็เส่ื่ยแล้ว
	 สื่มาช้กส่ื่วนห่นึ�งสื่ามารถิ่ตั�งตัวได้้โด้ยห่ลักการ
ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	“เพื�อนชุ่วยเพื�อน”	โด้ยสื่ห่กรณ�ฯ	เป็็นตัวกลาง
ในการด้ำาเน้นการ	ในข้ณะน่�เราได้้ผ้้่จัด้การคนให่ม่มาด้ำาเน้นการ
แที่นท่ี่านจันที่ณ่ย�	 ด้้วยท่ี่านไม่ป็ระสื่งค�จะต่อสัื่ญญา	 และ
สหกรณ์์ฯ ม่ิคำำ�สั�งท่ี่� 36/2564 ม่ิมิติิมิอบัหมิ�ยให้ น�ยอธิิชุ�ติิ สวัสด่
รองประธิ�นกรรมิก�รคำนท่ี่� 1 ปฏิิบััติิหน้�ท่ี่�ผู้้้จัำดก�รสหกรณ์์
ออมิที่รัพย์คำร้นนที่บุัร่ จำำ�กัด  ทัี่�งน่�ตั�งแต่วันท่ี่�	4	ม้ถุิ่นายน	2564	
ท่ี่�ผ่่านมา
	 โด้ยบุคล้กข้องท่ี่านผ้้่จัด้การคนให่ม่	 โด้ยเฉพาะเร่�อง
ความร้้	ความสื่ามารถิ่	และความซ่ื่�อสัื่ตย�สุื่จร้ต	เป็็นคุณสื่มบัต้
ท่ี่�พวกเราที่ราบกันอย่้และเช่�อว่า	จะนำาพาสื่ห่กรณ�ฯ	ข้องพวก
เราส่้ื่เป้็าห่มายท่ี่�พวกเราคาด้ห่วังไว้ได้้ในไม่ช้าน่�
	 เน่�อห่าในฉบับ	เป็็นเน่�อห่าท่ี่�เป็็นปั็จจุบัน	ท่ี่านสื่ามารถิ่
ต้ด้ตามได้้เสื่ม่อนท่ี่านเข้้ามาร่วมบร้ห่ารสื่ห่กรณ�คนห่นึ�ง
เลยท่ี่เด่้ยว



สหกรณ์์ครูนนท์์ม่ั่�นคง  โปร่่งใส  ท่ันสม่ั่ย  เต็็มั่ใจให้้บริ่การ่ 3
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ทุกท่านื่

	 เป็็นอ่กฉบับห่นึ�งข้องวารสื่ารท่ี่� ท่ี่านรออ่าน

เพ่�อที่ราบความเคล่�อนไห่วข้องสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�

คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 เรา	 ถึิ่งวันท่ี่�	 12	 กรกฎาคม	 2564	 น่�	

ผ่มได้้เป็็นป็ระธิ์านรับใช้พ่�น้องสื่มาช้กครบ	1	 ปี็	 งานท่ี่�ได้้

จัด้ที่ำาไว้ในแผ่นงบป็ระมาณซึื่�งท่ี่�ป็ระชุมให่ญ่ได้้อนุมัต้

ให้่นำาไป็ด้ำาเน้นงานเพ่�อป็ระโยชน�ข้องสื่มาช้กเราโด้ยรวม	

ข้ณะน่�ห่ลายอยา่งได้้ด้ำาเน้นการไป็แล้ว	แต่เน่�องจากภาวะ

โรคระบาด้โคว้ด้-19	 ที่ำาให้่งานห่ลายอย่างไม่สื่ามารถิ่

ด้ำาเน้นไป็ได้้ตามแผ่นการท่ี่�กำาห่นด้ไว้	เช่น	การจัด้สัื่มมนา

ผ้้่แที่นและสื่มาช้ก	 รวมทัี่�งการออกพบป็ะสื่มาช้กตาม

ห่น่วยงานต่างๆ	 ส่ื่วนเร่�องการช่วยเห่ล่อสื่มาช้กในภาวะ

ท่ี่�ทุี่กคนยากลำาบาก	 เราที่ำาได้้เพ่ยงจัด้สื่วัสื่ด้้การ	 เช่น	

ใครต้ด้เช่�อโคว้ด้-19	ที่างสื่ห่กรณ�ฯ	ช่วยเห่ล่อเป็็นจำานวน

เง้น	 5,000	 บาที่	 	 และให่้สื่มาช้กท่ี่�ป็ระสื่บป็ัญห่าด้้าน

การเง้นสื่ามารถิ่งด้ส่ื่งเง้นต้น	ส่ื่งแต่ด้อกเบ่�ยได้้

	 ส่ื่วนปั็ญห่าท่ี่�เร่งแก้ไข้	ค่อ	ห่น่�เส่ื่ยซึื่�งม่นับพันราย	

ม่ทัี่�งล้กห่น่�ตามคำาพ้พากษา	 ล้กห่น่�กำาลังด้ำาเน้นคด่้

และห่น่�ส้ื่ญ	 เน่�องจากคด่้ห่มด้อายุความ	 ท่ี่�สื่ห่กรณ�ฯ	

ไม่สื่ามารถิ่ต้ด้ตามได้้	 เป็็นการแก้ไข้เร่�องท่ี่� ค้างคา

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดีรั.เอนื่ก  ล่่วังล่่อ
ปัรัะธิ์านื่สหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี

มานับส้ื่บๆ	 ปี็	 แต่ห่ลังจากผ่มได้้เข้้ามาที่ำาห่น้าท่ี่�	

ถ้ิ่าล้กห่น่�ท่ี่านใด้ข้าด้ส่ื่งเก้น	3	เด่้อน	ที่วงถิ่ามทัี่�งจด้ห่มาย

แจ้งและโที่รศัพที่�แล้วยังไม่มาต้ด้ต่อเราจะพ้จารณาฟ้ัอง

ทัี่�งผ้้่ก้้และผ้้่คำ�า	 เพ่�อลด้ความเส่ื่ยห่ายท่ี่�จะเก้ด้ขึ้�นข้องสื่ห่กรณ�ฯ	

แต่ถ้ิ่าที่่านใด้เข้้ามาต้ด้ต่อที่างสื่ห่กรณ�ฯ	 เราจะพยายาม

ห่าที่างออกช่วยเห่ล่อแก้ไข้ให้่คำาป็รึกษาเพ่�อให้่สื่มาช้ก

สื่ามารถิ่ด้ำาเน้นช่ว้ตอย้่ได้้และสื่ห่กรณ�ฯ	 เราไม่เส่ื่ยห่าย		

ผ่มตระห่นักเสื่มอว่า	สหกรณ์์ออมิที่รัพย์คำร้นนที่บัุร่ จำำ�กัด

ตัิ�งข้ึ้�นเพื�อเป้�หมิ�ยให้พวกเร�ด้แลชุ่วยเหลือซ้ึ่�งกันและกัน  

มิิได้ มุ่ิงหวังผู้ลกำ�ไรแบับัธุิรกิจำ แต่ิม่ิไว้เพื�อสวัสดิก�ร

ในหม่้ิสมิ�ชิุกด้วยกัน	 ถ้ิ่าสื่มาช้กทุี่กคนรับผ้่ด้ชอบต่อส่ื่วนรวม

ไม่ก่อให้่เก้ด้ห่น่�เส่ื่ย	 สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�

คร้นนที่บุร่	 จำากัด้เราก็จะมั�นคง

และ เ ป็็ น ท่ี่� พึ� ง ข้ อ งพวก เร า ไ ด้้		

ดั้งคำาท่ี่� ว่า	“เงินเหลือเอ�มิ�ฝ�ก 

ถุ้งคำร�วลำ�บั�กก็มิ�ก้้”

	 สื่ำาห่รับฉบับน่�ข้อจบแค่น่�ก่อน

นะครับ	 ข้อให้่ทุี่กท่ี่านรักษาสุื่ข้ภาพ

และรักษาตนให่พ้้นจากโรคภยันะครบั

...ด้้วยความห่่วงใย
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 สวััสดีีสมาช์ิกที�รัักแล่ะเคารัพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวััสดีี
รัองปัรัะธิ์านื่กรัรัมการัคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดีการัสหกรัณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุุยกัับผู้้�จััดกัารคุุยกัับผู้้�จััดกัาร

	 กระผ่ม	นายอธ้ิ์ชาต้	สื่วัสื่ด่้		รองป็ระธิ์านกรรมการคนท่ี่�	1	

ได้้รับมอบห่มายให้่ป็ฏ้ิบัต้ห่น้าท่ี่�ผ้้่จัด้การสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�

คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 จากคณะกรรมการด้ำาเน้นการสื่ห่กรณ�ฯ		

ตามมต้ท่ี่�ป็ระชุมคณะกรรมการด้ำาเน้นการสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�

คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 ครั�งท่ี่�	 5	 เม่�อวันท่ี่�	 4	 ม้ถุิ่นายน	 2564		

โด้ยเข้้ารับห่น้าท่ี่�ตั�งแต่วันท่ี่�	5	ม้ถุิ่นายน	2564		สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�

คร้นนที่บุร่	จำากัด้	ข้องพวกเราปี็น่�อายุ	61	ปี็		

	 ในการเข้้ามาป็ฏ้ิบัต้ห่น้าท่ี่�ผ้้่จัด้การสื่ห่กรณ�ฯ	คงยึด้ตาม

คำาข้วัญสื่ห่กรณ�ฯ	ดั้งน่�

 มัิ�นคำง	 จากผ่ลการด้ำาเน้นงาน	 ในเด่้อนพฤษภาคม	
2564		เราม่ทุี่นเร่อนหุ้่น		2,841.24		ล้านบาที่	เง้นรับฝาก		
4,205.95	 ล้านบาที่	 ม่อัตราส้ื่นที่รัพย�สื่ภาพคล่องท่ี่�ด้ำารง
ในเด่้อนปั็จจุบันร้อยละ	 1.34	 ซึื่�งแสื่ด้งถึิ่งความมั�นคง
ด้้านการเง้นข้องสื่ห่กรณ�ฯ	อย้่ในระดั้บด่้
 โปร่งใส 	ในการป็ระชมุข้องคณะกรรมการด้ำาเน้นการ
สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการอ่�นๆ	ด้ำาเน้นการตามข้้อบังคับ	ระเบ่ยบ	มต้
และคำาสัื่�งข้องสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 และ
ห่น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องโด้ยเคร่งครัด้
 ทัี่นสมัิย		ป็รับป็รุงเคร่�องม่อ	อุป็กรณ�ต่างๆ		ให้่อย้่ใน
สื่ภาพพร้อมใช้งาน	และทัี่นสื่มัย	เพ่�อลด้เวลาการป็ฏ้ิบัต้งาน
แต่ได้้งานท่ี่�ม่ป็ร้มาณและคุณภาพด่้มากขึ้�น
 เต็ิมิใจำให้บัริก�ร	 	 ได้้ม่การป็ระชุมน้องๆ	 เจ้าห่น้าท่ี่�
สื่ห่กรณ�ฯ	 ทุี่กคน	 ให้่ใส่ื่ใจในการให้่บร้การกับสื่มาช้กทุี่กคน
อย่างเต็มท่ี่�		เพ่�อให้่สื่มาช้กทุี่กคนม่รอยย้�มกลับไป็
	 ช่วงเวลานับแต่น่�ไป็ผ่มและเจ้าห่น้าท่ี่�ทุี่กคนจะร่วมใจ
กันที่ำาห่น้าท่ี่�ให่้ด่้ท่ี่�สุื่ด้	 ห่ากสื่มาช้กท่ี่านใด้ไม่ได้้รับความ
สื่ะด้วกสื่บายในการต้ด้ต่อธิ์ุรกรรม	 กรุณาแจ้งผ่มตาม
ห่มายเลข้โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�		081-8181319		ได้้ครับ
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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

	 เด่้อนม้ถุิ่นายน	2564		ได้้ม่การป็ระชมุคณะกรรมการ
ด้ำาเน้นการ	ชุด้ท่ี่�	62		ครั�งท่ี่�	5		เม่�อวันท่ี่�	26	ม้ถุิ่นายน	2564		
จึงข้อนำาสื่าระสื่ำาคัญมารายงาน	ดั้งน่�
 ณ์ สิ�นเดือนพฤษภ�คำมิ  2564  สหกรณ์์ฯ ม่ิสมิ�ชิุก
ส�มัิญจำำ�นวน 10,044 คำน สมิ�ชิุกสมิที่บัจำำ�นวน 1,128 คำน
รวมิทัี่�งสิ�นจำำ�นวน 11,172 คำน ม่ิผู้ลกำ�ไรสะสมิประมิ�ณ์ 
129 ล้�นบั�ที่	 ม่เง้นรับฝากป็ระมาณ	 4,206	 ล้านบาที่	
ม่ทีุ่นเร่อนหุ้่นป็ระมาณ	 2,840	 ล้านบาที่	 ม่ห่น่�ส้ื่นป็ระมาณ	
88	 ล้านบาที่	 	 แต่สื่ามารถิ่นำาไป็ใช้เป็็นทุี่นด้ำาเน้นการป็ระมาณ
6,776	ล้านบาที่	โด้ยจำาแนกเป็็นสื่มาช้กก้้ป็ระมาณ	5,611	ล้านบาที่
เป็็นเง้นสื่ด้และเง้นฝากธิ์นาคารป็ระมาณ	 68	 ล้านบาที่	
เง้นฝากสื่ห่กรณ�อ่�นป็ระมาณ	 471	 ล้านบาที่	 เง้นลงทุี่น
ป็ระมาณ	15	ล้านบาที่		และที่รัพย�ส้ื่นอ่�นป็ระมาณ	611	ล้านบาที่ 

	 ปั็จจุบันคณะกรรมการด้ำาเน้นตระห่นักในป็ัญห่า

ด้้านเศรษฐก้จและสื่ังคมท่ี่�ได้้รับผ่ลกระที่บจากสื่ถิ่านการณ�

การแพร่ระบาด้ข้องเช่�อไวรัสื่โคว้ด้-19		อันที่ำาให้่บุตรห่ลาน

ห่ร่อบุคคลในครอบครัวข้าด้รายได้้ห่ร่อม่รายได้้ลด้ลง

และท่ี่านสื่มาช้กจำาเป็็นต้องเข้้าไป็ช่วยเห่ล่อจุนเจ่อ	 ดั้งนั�น

สื่ห่กรณ�ฯ	 จึงม่การช่วยเห่ล่อสื่มาช้กในร้ป็แบบและ

ว้ธ่ิ์การต่างๆ	 เช่น	 การพักชำาระห่น่�	 เง้นก้้โคว้ด้	 การป็รับ

โครงสื่ร้างห่น่�และป็ระนอมห่น่�	 เง้นก้้ฉุกเฉ้นเพ่�อจ่าย

เง้นฌาป็นก้จสื่งเคราะห่�	 ทุี่นการศึกษาบุตร	 สื่วัสื่ด้้การ

ด้้านอุบัต้ภัย-อุบัต้เห่ต	ุและโครงการให่ค้วามชว่ยเห่ล่อแกไ้ข้

ปั็ญห่าการชำาระห่น่�	เป็็นต้น	

	 ทัี่�งน่�	 เพ่�อให้่เป็็นไป็ตามพระราชบัญญัต้สื่ห่กรณ�	

ข้้อบังคับ	 และระเบ่ยบข้องสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	

จำากัด้	 โด้ยเฉพาะความห่มายข้องคำาว่า	 “สหกรณ์์” 

ท่ี่�แป็ลว่าการที่ำางานด้้วยกัน	ซึื่�งห่มายถึิ่งผ่นึกกำาลัง	ผ้้่ที่ำางาน

เก่�ยวข้้องกัน	ที่ำางานร่วมกันด้้วยความพรักพร้อมกันทุี่กฝ่าย

ทุี่กด้้าน	 ด้้วยความร้้ความสื่ามารถิ่	 ความซ่ื่�อสื่ัตย�สุื่จร้ต	

ความเมตตา	ห่วังด่้		เอ่�อเฟ้ั�อเผ่่�อแผ่่ซึื่�งกันละกัน		พบกันให่ม่

ฉบับห่น้าครับ..........



โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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 สวััสดีีครัับ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั

ที�เคารัพรัักทุกท่านื่...พบกันื่ในื่ ฉิ่บับเด่ีอนื่ม์ถุุนื่าย์นื่ 2564   

	 เม่�อถึิ่งเด่้อนม้ถุิ่นายน	 ก็ผ่่านมาครึ�งปี็แล้วตามปี็ป็ฏ้ิท้ี่น		

ส่ื่วนป็ีบัญช่ข้องสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 กำาห่นด้ไว้

เป็็นวันท่ี่� 	 31	 ตุลาคม	 ข้องปี็	 ค่อเร้�มต้นปี็บัญช่	 ตั� งแต่

เด่้อนพฤศจ้กายนเป็็นต้นมา	นับถึิ่งเด่้อนน่�ก็เป็็นเวลา	7	เด่้อนแล้ว

เห่ล่อเวลาอ่ก	5	เด่้อน	ก็จะครบกำาห่นด้ส้ื่�นปี็ที่างบัญช่ข้องสื่ห่กรณ�ฯ

เป็็นเวลาท่ี่�สื่มาช้กส่ื่วนให่ญ่เฝ้าต้ด้ตามผ่ลการด้ำาเน้นงานข้องสื่ห่กรณ�ฯ

อยากจะเห็่นว่าสื่ห่กรณ�ฯ	 ม่ผ่ลป็ระกอบการท่ี่�ด่้	 และม่กำาไร

ท่ี่�จะที่ำาให้่สื่มาช้กได้้รับเง้นปั็นผ่ล	 และเง้นเฉล่�ยค่นท่ี่�ส้ื่งขึ้�น		

โด้ยในช่วงครึ�งปี็บัญช่สื่ห่กรณ�ฯ	 ท่ี่�ผ่่านมา	 ค่อนับถึิ่งเด่้อน

พฤษภาคม	 2564	 ก็พบว่าสื่ห่กรณ�ฯ	 ม่ผ่ลป็ระกอบการท่ี่�ด่้ขึ้�น		

ม่กำาไรสื่ะสื่ม	เป็็นเง้นจำานวน		129.24	ล้านบาที่	เฉล่�ยแล้วสื่ห่กรณ�ฯ

จะม่กำาไรป็ระมาณเด่้อนละ	18	–	20	ล้านบาที่		แต่ป็ญัห่าท่ี่�ที่ำาให้่

ประเภทสััญญา

จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ
ไม่

อนุมัตุิ
ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉุิน 24 24 - 562,000.00 562,000.00 34,901.50 527,098.50

2. เงิินกู้้�สามััญ 91 91 - 122,470,000.00 122,470,000.00 52,954,364.00 69,515,636.00

2. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 93 93 -     18,080,000.00   18,080,000.00 4,691,028.75 13,388,971.25

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 42 42 -   6,360,000.00   6,360,000.00 1,036,436.00 5,323,564.00

4. เงิินกู้้�พิิเศษ 7 7 - 9,576,000.00 9,576,000.00 3,901,093.00 5,674,907.00  

รวมทั�งิสัิ�น 175 175 - 157,048,000.00 157,048,000.00 62,617,823.25 94,430,176.75  

รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนมิถุุนายน 2564 

แวดวงแวดวง
สิินเช่ื่�อสิินเช่ื่�อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ัทย์า ถุาวัรักันื่ต์ิ
                                   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 2

การจัด้สื่รรเง้นปั็นผ่ล	 และเง้นเฉล่�ยค่น	 จากเง้นกำาไรสุื่ที่ธ้ิ์

ป็ระจำาปี็ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	ต้องลด้ลงไป็บางสื่ว่น	เน่�องจากสื่ห่กรณ�ฯ

ต้องหั่กผ่่อนใช้ข้าด้ทุี่นสื่ะสื่มท่ี่�ม่อย้่	 ไป็ครึ�งห่นึ�งข้องกำาไรสุื่ที่ธ้ิ์		

และต้องตั�งค่าเผ่่�อห่น่�สื่งสัื่ยจะส้ื่ญ	จากล้กห่น่�เง้นก้้ท่ี่�ผ้่ด้นัด้ชำาระห่น่�

และเร่ยกเกบ็ห่น่�ไมไ่ด้้	อ่กป็ระมาณ	20		ลา้นบาที่	และห่กัด้อกเบ่�ย

เง้นรับฝากจากสื่มาช้ก(ค้างจ่าย)		อ่กป็ระมาณ		40	ล้านบาที่				

	 เร่�องการตั�งค่าเผ่่�อห่น่�สื่งสื่ัยจะส้ื่ญข้องสื่ห่กรณ�ฯนั�น	

ในปี็บัญช่	 	 2562	 	 สื่ห่กรณ�ได้้ม่การตั�งค่าเผ่่�อห่น่�สื่งสัื่ยจะส้ื่ญ

ท่ี่�ม่อย้่	 และสื่ะสื่มในสื่ห่กรณ�มาห่ลายปี็ไว้จบครบทัี่�งห่มด้แล้ว		

เพ่�อให้่งบการเง้นข้องสื่ห่กรณ�แสื่ด้งข้้อม้ลท่ี่�ถ้ิ่กต้องตามข้้อเที่็จจร้ง	

ตามระเบ่ยบข้องนายที่ะเบ่ยนสื่ห่กรณ�ว่าด้้วยการบัญช่สื่ห่กรณ�	

พ.ศ.	 2560	 	 ดั้งนั�น	 ตั�งแต่ปี็บัญช่	 2563	 เป็็นต้นไป็	สื่ห่กรณ�ฯ

จะไม่ม่การตั�งค่าเผ่่�อห่น่�สื่งสัื่ยจะส้ื่ญมากเห่ม่อนเม่�อปี็ก่อนๆ	อ่ก

ที่ำาให้่ผ่ลกระที่บต่อกำาไรสุื่ที่ธ้ิ์ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	 จะม่ไม่มาก	 ค่อช่วงน่�

ต้องผ่่อนใช้ข้าด้ทุี่นสื่ะสื่มครึ�งห่นึ�งข้องกำาไรสุื่ที่ธ้ิ์	 และตั�งค่า

เ ผ่่� อห่ น่� สื่ ง สัื่ยจะ ส้ื่ญจาก ล้กห่น่� เ ง้น ก้้ ท่ี่� ผ้่ ด้ นัด้ชำาระห่น่�

และเร่ยกเก็บห่น่�ไม่ได้้		และหั่กจ่ายด้อกเบ่�ยเง้นรับฝากค้างจ่าย	

ดั้งกลา่ว	สื่รุป็ว่า	ปี็น่�	สื่มาช้กจะได้้รบัเง้นปั็นผ่ล	และเง้นเฉล่�ยค่น

ท่ี่�ส้ื่งขึ้�นกว่าเด้้มแน่นอนครับ



ข่่าวข่่าวประชาสััมพััันธ์์ประชาสััมพััันธ์์

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

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่	 สื่วัสื่ด่้ค่ะสื่มาช้กทุี่กท่ี่าน	

ย่างเข้้าเด่้อนท่ี่�เจ็ด้ข้องปี็พุที่ธิ์ศักราชสื่องพันห้่าร้อยห่กส้ื่บส่ื่�แล้วนะคะ

พวกเราทีุ่กคนยังต้องใช้ช่ว้ตอย่้ในสื่ถิ่านการณ�ท่ี่�ที่ำาให่้เก้ด้ความ

ว้ตกกังวลกัน	 เร่ยกว่าแม้แต่เวลานอนเลยท่ี่เด่้ยว	 แต่ก็นั�นแห่ละค่ะ

อยากจะบอกเพ่�อนสื่มาช้กว่า	 ทุี่กสื่ถิ่านการณ�ค่อการเร่ยนร้้	

อย่าให่้สื่ถิ่านการณ�ผ่่านไป็ฟัร่ๆ	 โด้ยเราไม่ได้้เร่ยนร้้อะไร	

สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่ตระห่นักถึิ่งความต้องการข้องสื่มาช้ก

ในสื่ถิ่านการณ�แบบน่�	 ดั้งนั�นห่ลายๆ	 สื่วัสื่ด้้การจึงได้้นำามา

ช่วยเห่ล่อสื่มาช้ก	เช่น	สื่วัสื่ด้้การเง้นก้้ช่วงเก้ด้ภัยพ้บัต้โรคระบาด้

การข้ยายเวลาชำาระห่น่�ป็รับโครงสื่ร้างห่น่�	การช่วยเห่ล่อเยย่วยา

ผ้้่ต้ด้เช่�อ	รวมทัี่�งในเด่้อนน่�	สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	จำากัด้

เปิ็ด้ให้่สื่มาช้กสื่มัครข้อรับทุี่นการศึกษาบุตรได้้ตั�งแต่	 วันท่ี่�	 15	

ม้ถุิ่นายน	2564	ถึิ่งวันท่ี่�	17	กรกฏิาคม	2564	ย่�นใบสื่มัครได้้ท่ี่�	

สื่ำานักงานสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 ในเวลาที่ำาการ	

08.30	-16.30		ม่ทัี่�งห่มด้	4	ป็ระเภที่	ค่อระดั้บป็ฐมวัย	ทุี่น	2,000บาที่

ระดั้บป็ระถิ่มศึกษา	 ทุี่นละ	 2,000	 บาที่	 ระดั้บมัธิ์ยมศึกษา	

ทุี่นละ	 3,000	 บาที่	 	 ระดั้บอุด้มศึกษา	 ทุี่นละ	 4,000	 บาที่	

ใครยังไม่ได้้ย่�นร่บมาย่�นได้้เลยนะคะ	 เอกสื่ารป็ระกอบ	

ม่ในป็ระกาศห่ร่อด้้ได้้จากWeb	 ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	 ค่ะ	 นอกจาก

การด้้แลด้้านสื่วัสื่ด้้การแล้ว	 ด้้านสื่วัสื่ด้้ภาพสื่ห่กรณ�ฯ	 เราก็ยังม่

ความ เ ป็็น ห่่วงสื่มา ช้ก ทุี่ก ท่ี่ านนะคะ 	 โด้ย ใน วันห่ยุ ด้

จะม่คณะกรรมการและเจ้าห่น้าท่ี่�สื่ห่กรณ�ฯ	 มาร่วมกันพัฒนา

บร้เวณต่างๆ	 ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	 ให้่สื่ะอาด้ป็ลอด้ภัย	 เห่น่ออ่�นใด้	

อยากให้่สื่มาช้กทุี่กท่ี่านลด้ความกังวล	แล้วเรามาเร่ยนร้้ท่ี่�จะอย้่

ร่วมกันอย่างป็ลอด้ภัย	“รับป็ระที่านอาห่ารป็ลอด้ภัย	เว้นระยะ

ห่่าง	 ล้างม่อทุี่กครั�งและพักผ่่อนให้่เพ่ยงพอ”	 ข้อให้่ป็ลอด้ภัย

ทุี่กท่ี่านนะคะ	สื่วัสื่ด่้ค่ะ
       ก์ติต์ิย์า ดีอกคำา 

        กรรมการและเหรัญญิก
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ร�ยง�นก�รเร่ยกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนพฤษภ�คำมิ 2564 

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

จำำ�นวนเงิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ล้กห่น่�เง้นก้้ค้างนาน/ล้กห่น่�เง้นก้้ป็รับโครงสื่ร้างห่น่� 102 168 51 118 1,728,058,50

ล้กห่น่�เง้นก้้ข้าด้สื่มาช้กภาพ 466 681 228 328 4,653,811.80

ล้กห่น่�เง้นก้้ระห่ว่างด้ำาเน้นคด่้ 89 150 16 25 56,900.00

ล้กห่น่�เง้นก้้ตามคำาพ้พากษา 819 1,245 215 330 1,961,599.25

เด่้อนพฤษภาคม	2564 1,476 2,244 510 801 8,400,369.55

เด่้อนพฤศจ้กายน	2563	–	เมษายน	2564 47,678,351.94

เดือนพฤศจิำก�ยน 2563 – พฤษภ�คำมิ 2564 รวมิทัี่�งสิ�น 56,078,721.49

โทร,  081 - 4562837โทร,  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

 สวััสดีีครัับสมาช์ิกทุกท่านื่

	 ก่อนอ่�นต้องข้อข้อบคุณสื่มาช้กทุี่กท่ี่านครับ	

ท่ี่� ที่ำา ใ ห้่ผ่มไ ด้้ ม่ โอกาสื่ เข้้ ามา เ ป็็นคณะกรรมการ

สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�ค ร้นนที่บุ ร่ 	 จำา กัด้	 ชุด้ท่ี่� 	 62	

ป็ระจำาปี็	 2564	 และวารสื่ารฉบับน่�เป็็นฉบับแรกท่ี่�ผ่ม

ได้้รับมอบห่มายให่้ที่ำาห่น้าท่ี่�ในคณะอนุกรรมการต้ด้ตาม

ห่น่�ส้ื่น		ผ่มจะที่ำาห่น้าท่ี่�น่�ให้่ด่้ท่ี่�สุื่ด้ครับ		ในวารสื่ารฉบับน่�

ผ่มข้อรายงานการเร่ยกเก็บห่น่�ป็ระจำาเด่้อนพฤษภาคม	

2564

	 และเม่�อคราวป็ระชุมคณะกรรมการด้ำาเน้นการ	 ป็ระจำาเด่้อนม้ถุิ่นายน	 เม่�อวันท่ี่�	 26	 ม้ถุิ่นายน	 2564		

คณะกรรมการได้้จัด้ที่ำาโครงการ	 “ก�รให้คำว�มิชุ่วยเหลือแก้ไขึ้ปัญห�ก�รชุำ�ระหน่�ขึ้องล้กหน่�”	 ซึื่�งโครงการน่�ม่

วัตถุิ่ป็ระสื่งค�เพ่�อ

	 1.	เพ่�อแก้ไข้ปั็ญห่าการชำาระห่น่�ข้องล้กห่น่�สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	จำากัด้	ท่ี่�ม่อย้่จำานวนมาก		

	 2.	เพ่�อแก้ไข้ปั็ญห่าล้กห่น่�ท่ี่�ไม่สื่ามารถิ่ชำาระห่น่�ได้้

 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร  ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�  1 กรกฎ�คำมิ 2564 ระยะเวล�สิ�นสุด 30 กันย�ยน 2564

โครงการน่�จะช่วยที่ำาให้่สื่มาช้กท่ี่�ม่ปั็ญห่าดั้งกล่าว	 สื่ามารถิ่แก้ไข้ปั็ญห่าห่น่�ส้ื่น	 โด้ยยึด้ห่ลักการช่วยเห่ล่อตนเอง

และช่วยเห่ล่อซึื่�งกันและกัน	ซึื่�งวิธ่ิก�รนั�นจำะม่ิคำณ์ะกรรมิก�รบัริห�รโคำรงก�รเข้ึ้�มิ�ชุ่วยเหลือสมิ�ชิุกท่ี่�ม่ิคำว�มิประสงค์ำ

จำะแก้ไขึ้ปัญห�หน่�สินดังกล่�วให้สำ�เร็จำลงด้วยด่	 ก็ถ่ิ่อเป็็นเจตนารมณ�ท่ี่�ด่้ท่ี่�สื่ห่กรณ�ฯ	 และสื่มาช้กร่วมม่อกัน	 ซึื่�งผ่ล

ท่ี่�คาด้ว่าจะได้้รับจะที่ำาให้่ล้กห่น่�ท่ี่�ไม่ก่อให้่เก้ด้รายได้้ลด้ลง	 	 ล้กหน่�ม่ิคุำณ์ภ�พชุ่วิติท่ี่�ด่ข้ึ้�นและล้กหน่�ท่ี่�เข้ึ้�ร่วมิโคำรงก�ร

จำะได้รับัคำว�มิชุ่วยเหลือในก�รลดภ�ระหน่�		แล้วพบกันให่ม่ฉบับห่น้าครับ



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

 สวััสดีีครัับ สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครัูนื่นื่ทบุรีั 
จำำากัดีทุกท่านื่
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มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

081-458-8057081-458-8057

สงบั  สนสิน
กรรมการ

 สามส่�งพื้้�นฐาน : สามส่�งพื้้�นฐาน :

				 1.	 ย้�ม	/	หั่วเราะเสื่มอ
				 2.	 ออกกำาลังกายเป็็นป็ระจำาตามจังห่วะข้องคุณเอง 
	 3.	 ตรวจสื่อบและควบคุมนำ�าห่นักข้องคุณ

 เจ็็ดส่�งที่่�จ็ำาเป็็น: เจ็็ดส่�งที่่�จ็ำาเป็็น:

	 1.	 อย่ารอจนกว่าเราจะกระห่ายท่ี่�จะด่้�มนำ�า
				 2.	 อย่ารอจนกว่าเราจะง่วงจึงนอน
				 3.	 อย่ารอจนกว่าเราจะเห่น่�อยจึงจะพัก
				 4.	 อย่ารอจนกว่าเราจะป่็วยเพ่�อเข้้ารับการตรวจสุื่ข้ภาพ	
	 5.	 อย่ารอให้่ป็าฏ้ิห่าร้ย�วางใจพระเจ้า
				 6.	 อย่าส้ื่ญเส่ื่ยความมั�นใจในตัวเอง
			 7.		อย้ใ่นเช้งบวกและห่วังว่าวันพรุ่งน่�จะด่้ขึ้�นเสื่มอ...
 
	 ค่ า พ่ เอช	 (pH) 	 ค่อความเ ป็็นกรด้ด้่ า ง ท่ี่� ม่อย้่
ในกระแสื่เล่อด้	ค่าพ่เอชข้องไวรัสื่โคโรนาม่ค่า	5.5	ถึิ่ง	8.5
	 ส้ื่�งท่ี่�เราต้องที่ำาเพ่�อเอาชนะไวรัสื่โคโรนาต้องก้น
อาห่ารท่ี่�ม่ค่าพ่เอช	มากกว่า	พ่เอช	ในไวรัสื่โคโรนา
	 ส่ื่วนอาห่ารท่ี่�ม่ค่าพ่เอช	 ส้ื่งกว่าโคโรนาไวรัสื่ท่ี่�น่าสื่นใจ
ค่อ:
   1. มิะน�ว     - 9.9 pH 
   2. อะโวคำ�โด    - 15.6 pH 
   3. กระเท่ี่ยมิ    - 13.2 pH 
   4. มิะม่ิวง     - 8.7 pH 
   5. Tangerine(ส้มิเข่ึ้ยวหว�น) - 8.5 pH 
   6. สับัปะรด    - 12.7 pH 
   7. Dandelion (ดอกแดนดิไลออน) - 22.7 pH 
   8. ส้มิ      - 9.2 pH 
	 ดั้งนั�นถิ่้าก้นอาห่ารเห่ล่าน่�จะที่ำาให่้เราเอาชนะ
ไวรัสื่โคโรนาได้้	 	 คุณร้้ได้้อย่างไรว่าคุณม่	 coronavirus
(ไวรัสื่โคโรนา)
		 1.	 ม่อาการคันท่ี่�คอ	
		 2.	 คอแห้่ง	
		 3.	 อาการไอแห้่ง	
		 4.	 อุณห่ภ้ม้ส้ื่ง
		 5.	 ห่ายใจถ่ิ่�
		 ดั้งนั�นถ้ิ่าคุณม่อาการเห่ล่าน่�ต้องร่บใช้นำ�าอุ่นกับ
มะนาวและด่้�มนะครับ...ด้้วยความห่่วงใย	

	 ฉบับน่�ผ่มข้อนำาเสื่นอการด้้แลสุื่ข้ภาพนะครับ
สื่ำาห่ รับพวกเราทุี่กคนท่ี่� ม่อา ยุระห่ว่าง 	 50-90	 ปี็ :
น่�เป็็นคำาแนะนำาท่ี่�ง่ายและม่ป็ระโยชน�สื่ำาห่รับแต่ละคน:

 ตรวจ็สอบเสมอ : ตรวจ็สอบเสมอ :

				 1.	 ความดั้นโลห้่ต
				 2.	 นำ�าตาลในเล่อด้
				 3.	 ไตรกล่เซื่อไรด้�
				 4.	 คอเลสื่เตอรอล
				 5.	 กรด้ย้ร้ก

 ส่�งที่่�ต้องลดลงให้้นัอย(minimize) : ส่�งที่่�ต้องลดลงให้้นัอย(minimize) :

				 1.	 เกล่อ
				 2.	 นำ�าตาล
				 3.	 แป้็งฟัอกข้าว
				 4.	 ผ่ล้ตภัณฑ์�นม
				 5.	 ผ่ล้ตภัณฑ์�แป็รร้ป็
			 6.	 ก้อน	Maggi

 อาห้ารที่่�ต้องการ : อาห้ารที่่�ต้องการ :

				 1.	 ผั่ก
				 2.	 พ่ชตระก้ลถัิ่�ว
				 3.	 ถัิ่�ว
				 4.	 นำ�ามันสื่กัด้เย็น	(มะกอกมะพร้าว	...	)
				 5.	 ผ่ลไม้

 สามส่�งที่่�คุุณคุวรล้ม : สามส่�งที่่�คุุณคุวรล้ม :

				 1.	 อายุข้องเรา
				 2.	 อด่้ตข้องเรา
				 3.	 การร้องเร่ยนข้องเรา

 ส่�งสำาคุัญสามป็ระการ : ส่�งสำาคุัญสามป็ระการ :

				 1.	 เพ่�อน	/	สื่ห่ายข้องเรา;
				 2.	 ความค้ด้เช้งบวกข้องเรา
				 3.	 บ้านท่ี่�สื่ะอาด้และน่าอย้่



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ตุอบ

ถุาม1

ถุาม3

ถุาม2

  สวััสดีีครัับสมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
ทุกท่านื่ 

	 	สื่วัสื่ด่้ครับ	 สื่มาช้กสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้

ทุี่กท่ี่าน	 ในช่วงน่�ทุี่กท่ี่านก็ยังคงต้องใส่ื่ใจในเร่�องการป้็องกัน

การต้ด้เช่�อไวรัสื่โคว้ด้19	 เพราะจากข่้าวสื่ารต่างๆ	 ยังคงม่

ผ้้่ต้ด้เช่�อโคว้ด้19	 ทุี่กวันและวันละจำานวนมาก	 นอกจากการ

สื่วมใส่ื่ห่น้ากากอนามัย,	ล้างม่อ,	ห่ล่กเล่�ยงการแออัด้ข้องผ้้่คนแล้ว

ในช่วงน่�ควรได้้รับการฉ่ด้วัคซ่ื่นเพ่�อเป็็นการสื่ร้างภ้ม้คุ้มกัน	

เราต้องร่วมม่อกันเพ่�อให้่ผ่่านว้กฤตอันเลวร้ายน่�ไป็ให้่ได้้	ครับมา

ส่้ื่ปั็ญห่าท่ี่�สื่มาช้กสื่อบถิ่ามกันเข้้ามา	โด้ยในฉบับน่�ม่ปั็ญห่า	ดั้งน่�

	 ด้้ฉันเป็็นสื่มาช้กสื่ห่กรณ�ฯ	และที่ราบว่าในช่วงน่�ที่างสื่ห่กรณ�ฯ

เปิ็ด้ให้่สื่มาช้กส่ื่งเร่�องข้อรับทุี่นการศึกษาข้องบุตรสื่มาช้ก	

จึงอยากสื่อบถิ่ามว่าด้้ฉันม่บุตรกำาลังจะเข้้าเร่ยนชั�นม.1	 ในช่วง

เปิ็ด้เที่อมน่�	 ด้้ฉันจะส่ื่งข้อทุี่นการศึกษาบุตรระดั้บป็ระถิ่มศึกษา	

ห่ร่อระดั้บมัธิ์ยมศึกษา	และม่เอกสื่ารห่ลักฐานอะไรบ้าง

	 	อาจารย�สื่ามารถิ่ย่�นเร่�องข้อรับทุี่นการศึกษาบุตรสื่มาช้ก

ในระดั้บมัธิ์ยมศึกษาได้้เลยครับ	 โด้ยอาจารย�ต้องด้ำาเน้นการ

ย่�นเอกสื่าร	ดั้งน่�

	 1.	ใบสื่มัครข้อรับทุี่น	 (ตามแบบข้องสื่ห่กรณ�)	 คำารับรอง

ข้องผ้้่บร้ห่ารสื่ถิ่านศึกษา	(ท่ี่�กำาลังศึกษาในระดั้บปั็จจุบัน)

	 2.	ห่นัง ส่ื่อ รับรองแสื่ด้งผ่ลการศึกษาท่ี่� ผ่่ านมา	

(บุตรข้องอาจารย�ใช้ผ่ลการเร่ยนชั�น	ป็.6)

	 3.	สื่ำาเนาที่ะเบ่ยนบ้านข้องสื่มาช้กและบุตรท่ี่�ข้อรับทุี่น	

1	ฉบับ

	 4.	 ต้องย่�นเร่�องข้อรับทุี่นพร้อมเอกสื่ารห่ลักฐานต่างๆ	 (ภายใน

วันท่ี่�ตามระยะเวลาท่ี่�สื่ห่กรณ�ฯ	กำาห่นด้	15	ม้.ย.	64	–	17	ก.ค.	64)

	 ส่ื่วนการพ้จารณาและการมอบทุี่นที่างสื่ห่กรณ�ฯ	 จะแจ้ง

รายละเอ่ยด้ให้่ที่ราบอ่กครั�ง

ตุอบ

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตุอบ

	 ผ่ ม เ ป็็ นสื่ม า ช้ ก สื่ห่ก รณ� อ อมที่รั พ ย� ค ร้ นนที่บุ ร่	
และได้้เคยก้้สื่ามัญมาจำานวนห่นึ�ง	 ปั็จจุบันยังคงเห่ล่อห่น่�
ป็ระมาณ	 1	 ล้านบาที่เศษ	 แต่ข้ณะน่�ผ่้้คำ�าป็ระกันรายห่นึ�ง
ได้้ย้ายไป็ป็ฏ้ิบัต้งานในต่างจังห่วัด้	 จึงจะข้อให้่ผ่มเป็ล่�ยน
คนคำ�าป็ระกัน	 แต่ห่าผ้้่คำ�าป็ระกันยากมาก	 ผ่มม่โฉนด้ท่ี่�ด้้น
อย้่แป็ลงห่นึ�งจำานวน	1	ไร่	2	งาน	ซึื่�งอย้่ในเข้ตอำาเภอป็ากเกร็ด้	
ผ่มจะเอาห่ลักที่รัพย�ดั้งกล่าวน่�มาคำ�าป็ระกันแที่นได้้ห่ร่อไม่	และ
จะด้ำาเน้นการอย่างไรครับ

	 อาจารย�สื่ามารถิ่นำาห่ลักที่รัพย�	ค่อ	โฉนด้ท่ี่�ด้้นดั้งกล่าวมา
เป็็นห่ลักคำ�าป็ระกันได้้ครับ	 แต่อาจารย�ต้องมาด้ำาเน้นการ
ที่ำาสัื่ญญาเง้นก้้ให่ม่	เป็็นการก้้พ้เศษโด้ยใช้ห่ลักที่รัพย�คำ�าป็ระกัน
สัื่ญญาก้้สื่ามัญเด้้มก็จบไป็ผ้้่คำ�าป็ระกันทุี่กรายก็จะห่มด้ภาระ
การคำ�าป็ระกัน	อาจารย�มาด้ำาเน้นการ	ดั้งน่�
	 1.	มาต้ด้ต่อกับสื่ห่กรณ�ข้อย่�นเร่�องการเป็ล่�ยนแป็ลงสัื่ญญา
เง้นก้้
	 2.	นำาโฉนด้ท่ี่�ด้้นไป็ให้่สื่ำานักงานท่ี่�ด้้นป็ระเม้นราคา
	 3.	ย่�นก้้พ้เศษพร้อมเอกสื่ารห่ลักฐานท่ี่�ที่างสื่ห่กรณ�ฯ
กำาห่นด้
	 4.การก้้เง้นตามวงเง้นท่ี่�เป็็นห่น่�ค้างอย้่กับสื่ห่กรณ�ฯ	ห่ร่อ	
เพ้�มมากขึ้�นได้้ตามระเบ่ยบการก้้ข้องสื่ห่กรณ�ฯ	ห่ร่อใช้ห่ลักที่รัพย�
ดั้งกลา่วมาเป็ล่�ยนห่ลักคำ�าป็ระกนัโด้ยตรงเลย	โด้ยนำาห่ลกัที่รพัย�
ไป็ป็ระเม้นราคาแล้วนำามาเป็ล่�ยนการคำ�าป็ระกันจากบุคคลเป็็น
ห่ลักที่รัพย�เลยก็ได้้ครับ

 
	 ผ่มเป็็นสื่มาช้กสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 โด้ยม่หุ้่น
จำานวน	300,000	บาที่	และไม่ม่ห่น่�กับสื่ห่กรณ�	ผ่มส่ื่งค่าหุ้่นราย
เด่้อน	เด่้อนละ	1,500	บาที่	ในช่วงว้กฤตโคว้ด้	19	ผ่มม่ปั็ญห่า
ในการใช้จ่าย	อยากที่ราบว่าที่างสื่ห่กรณ�จะสื่ามารถิ่ให้่ผ่มลด้การ
ส่ื่งค่าหุ้่นลงได้้ห่ร่อไม่ครับ

	 อาจารย�สื่ามารถิ่ลด้จำานวนการส่ื่งค่าหุ้่นรายเด่้อนได้้ครับ	
แต่ต้องไม่ตำ�ากว่าอัตราเกณฑ์�เง้นได้้รายเด่้อนข้องสื่มาช้ก
และอาจารย�ยังสื่ามารถิ่งด้การสื่่งค่าหุ้่นรายเด่้อนได้้	 โด้ยแจ้ง
ความจำานง เ ป็็นห่นัง ส่ื่อ ต่อคณะกรรมการด้ำา เ น้นการ	
ข้อให้่อาจารย�มาต้ด้ต่อกับที่างสื่ห่กรณ�ฯ	 ได้้ทุี่กวันที่ำาการ	
(อังคาร	–	เสื่าร�)
   



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 นายอุ่ภิิชาต  ศิริเชษฐ์์ 55 ปีี หัวัิใจล้�มัเหัล้วิ 273,514 17 กู้.พิ. 64

2 นายไพิริน  เจนสุนทรระวิี 69 ปีี เล้ือุ่ดอุ่อุ่กู้ในโพิรงิสมัอุ่งิ 273,486 20 กู้.พิ. 64

3 น.ส.ศุภิลั้กู้ษณ์์ สุวิรรณ์โณ์ 50 ปีี เล้ือุ่ดอุ่อุ่กู้ในสมัอุ่งิ 273,458 20 กู้.พิ. 64

4 นายปีรีชา  วิรปีระเสริฐ์ 73 ปีี ปีอุ่ดอุ่ักู้เสบติดเชื�อุ่ 273,429 20 กู้.พิ. 64

5 นางิเอุ่กู้วิีณ์า  วิัฒนปีระดิษฐ์์ 78 ปีี มัะเร็งิต�อุ่มันำ�าเหัลื้อุ่งิ 272,894 24 กู้.พิ. 64

6 นายพิิพิัฒน์  ฉุิมัพิิบ้ล้ย์ 75 ปีี ติดเชื�อุ่ในกู้ระแสเล้ือุ่ด 272,865 16 มัี.ค. 64

7 นายชำานาญ  สงิวินทรัพิย์ 67 ปีี หัล้อุ่ดเล้ือุ่ดสมัอุ่งิตีบ 272,555 3 เมั.ย. 64

8 นายสิริชัย  บริบาล้บุรีภิัณ์ฑ์์ 78 ปีี สมัอุ่งิขาดอุ่ากู้าศ 272,527 16 เมั.ย. 64

หัมัายเหัต ุ   จำานวินเงิินสงิเคราะหั์แต�ล้ะรายไมั�เท�ากู้ันข้�นอุ่ย้�กู้ับจำานวินสมัาชิกู้คงิเหัล้ือุ่ ณ์ ปีัจจุบัน

สมัาคมัจ�ายเงิินสงิเคราะหั์  1) ค�าพิวิงิหัรีด  500 บาท  2) ค�าพิิธีีกู้รรมัทางิศาสนา  5,000 บาท  3) เงิินสงิเคราะหั์ศพิงิวิดแรกู้ 50,000 บาท

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเครัาะห์สหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั

  แจ้ำงร�ยชืุ�อสมิ�ชิุกเส่ยชุ่วิติเร่ยกเก็บัเงิน (ตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 17 ก.พ. 64 ถุ้ง 16 เมิ.ย. 64)

	 ข้อแจ้งการเร่ยกเก็บค่าสื่งเคราะห่�ศพสื่มาช้กท่ี่�เส่ื่ยช่ว้ต	มต้ท่ี่�ป็ระชุมสื่ามัญป็ระจำาปี็	วันท่ี่�	21	ม่.ค.	2564	ให้่เร่ยกเก็บตามท่ี่�จ่ายจร้ง
ซึื่�งสื่มาคมจะสื่ามารถิ่เร่ยกเก็บตามจร้งได้้ในเด่้อนส้ื่งห่าคม	 2564	 และเป็็นรายช่�อผ่้้เส่ื่ยช่ว้ตท่ี่�มาแจ้งในเด่้อนม้ถุิ่นายน	 2564	 (ม่12	 ศพ)	
และจะเร่ยกเก็บตามความเป็็นจร้งท่ี่�ผ้้่รับผ่ลป็ระโยชน�มาแจ้งในเด่้อนถัิ่ด้ไป็	 ในเด่้อนน่�และเด่้อนกรกฎาคม	 จะข้อเร่ยกเก็บ	 8	 ศพไป็ก่อน	
เน่�องจากสื่ห่กรณ�ต้องที่ำาข้้อม้ลล่วงห่น้า	ในทุี่กเด่้อนจะลงรายช่�อผ้้่เส่ื่ยช่ว้ตป็ระจำาเด่้อนข้องวารสื่ารยังไม่ม่การเร่ยกเก็บเง้นค่ะ	ต่อไป็จะข้อ
ลงช่�อสื่มาช้กท่ี่�เส่ื่ยช่ว้ตเร่ยกเก็บค่าสื่งเคราะห่�ตามจร้งเร้�มเด่้อนน่�เลยนะคะ		

	 เม่�อท่ี่านโอนมาเร่ยบร้อยแล้วให้่ท่ี่าน	 โที่รแจ้งและส่ื่งห่ลักฐาน
การชำาระเง้นให่้สื่มาคมที่ราบทีุ่กครั�ง	 โด้ยการแฟกซ์ึ่เอกส�รมิ�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 ห่ร่อ	 ถุ่�ยร้ปส่งไลน์มิ�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ์�เก็บัหลักฐ�นก�รโอนเงินข้องท่ี่านจนกว่าท่ี่านจะได้้รับใบเสื่ร็จรับเง้น
ฉบับจร้งจากที่างสื่มาคมฯ
 สมิ�ชิุกร�ยใดเส่ยชุ่วิติลง	 ห่ากม่ภาระผ้่กพันที่างการเง้น
กับสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 ที่างสื่มาคมฌาป็นก้จฯ	 จะต้อง
นำาเง้นบางสื่ว่นไป็ชำาระตามจำานวนท่ี่�สื่มาช้กได้้ที่ำาธุิ์รกรรมด้้านการเง้นไว้กับ
สื่ห่กรณ�ฯ	ส่ื่วนท่ี่�เห่ล่อที่ายาที่นำาเอกสื่ารมาแสื่ด้งจึงรับเง้นส่ื่วนท่ี่�เห่ล่อไป็ได้้
 

 ก�รจ่ำ�ยเงินสงเคำร�ะห์ศพงวดแรก 
	 ตามมต้สื่มาช้กในการป็ระชุมให่ญ่สื่ามัญป็ระจำาปี็	 2563	 เม่�อวันท่ี่�	 21	 ม่นาคม	 2564	 อนุมัต้ให้่จ่ายเง้นสื่งเคราะห่�งวด้แรก
สื่มาช้กท่ี่�ถึิ่งแก่ความตาย	จำานวน	50,000	บาที่	

 สมิ�ชิุกท่ี่�ม่ิร�ยชืุ�อดังต่ิอไปน่� กรุณ์�ติิดต่ิอกลับัมิ� สมิ�คำมิฌ�ปนกิจำโดยด่วน
1.น�ยธ่ิรชัุย  คำงเจำริญจิำติติกุล 2.น�งอนงค์ำ  คำำ�หว�น          3.น�งว�สน�  ม่ิน�กร  4.น�งวรัญญ์รัติน์  ขุ้ึ้ยสุขึ้
5.น�งภ�รด่  พิชัุยยุที่ธ์ิ  6.น.ส.จิำร�ภ�  ไชุยรัติน์          7.น�งพรชุนก  กองที่อง  8.น�ยเดชุ�ชัุย  จัำนที่รจำวน
9.น.ส.น�ร�ภัที่ร  กลิ�นชุ้�ง 10.น�ยปองศักดิ�  ทัี่พภะพยัคำฆ์์ 
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่่าระน่่าร้�ร้�
      กัับกัับครููครูนูนท์์นนท์์

พิิมพ์ิที่่� บริิษัทัี่ พิ.่พิ.่เอส. กิิจเจริิญ จำ�กัิด ดริ.ปริะกิิต วิทิี่ยสัมพิันธ์์ กิริริมกิ�ริผู้้�จัดกิ�ริ  

โที่ริ. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผููƒรัับ

สสหกรณ์์ครูนนท์์หกรณ์์ครูนนท์์
ชุุดท่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือนมิิถุุน�ยน 2564

ม่ั่�นคง  โปร่่งใส  ท่ันสม่ั่ย  เต็็มั่ใจให้้บร่ิการ่

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรัรัมการัดำำาเนินการัสหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำคณะกรัรัมการัดำำาเนินการัสหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำ
ชุุดำที� 62 ปรัะจำำาปี 2564ชุุดำที� 62 ปรัะจำำาปี 2564

เจำƒาของ     สหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำ
ที�ปรึักษา ดำรั.เอนก ล่่วงลื่อ
 นายอธิิชุาติิ สวัสดำี
บรัรัณาธิิการั นายปัญญา เนื�องฤทธิิ�
กองบรัรัณาธิิการั นายอธิิชุาติิ สวัสดำี
 นายวิทยา   ถาวรักันติ์
 นายทวีสิทธิิ�   ฉิ่ิ�งแก้ว
 นายปณติ   จำติุพศ
 นายวิทยา   น้อยปรัะเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรัรัจำงใหม่
 นายณรังค์   ไผู่รัอดำ
 นายไพรััชุ   สุทธิิชุื�น
 นายจำีรัะพงษ์ สิทธิิทิม
 นางกิติติิยา   ดำอกคำา
 นางพูล่มาศ   ทับเกรั็ดำ

ไม‚ถึงมือผููƒรัับกรัุณาส‚งคืน

สำานกังานสหกรัณ†ออมทรัพัย†ครันูนทบรุั ีจำำากัดำ  เล่ข

ที� 776 ถ.รัตัินาธิิเบศรั† ติ.บางกรัะสอ อ.เมือง จำ.นนทบุรัี 11000
โทรั. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.comโทรั. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com    

ฝ่่ายสินเชุื�อโทรั 085-336-0202 ฝ่่ายการัเงิน โทรั 085-336-0404 ฝ่่ายปรัะมวล่ผูล่ฯ แล่ะฝ่่ายกฎหมาย 
โทรั 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจำสงเครัาะห์ฯ โทรั. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

 สวััสดีีครัับ เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
 ทุกท่านื่ 

(ติอนท่ี่� 2/6) 
“สอ.นบั.ที่ำ�อะไรบ้ั�งในแต่ิละเดือน ???”

	 ตอนท่ี่�	 2	 น่�จะเป็็นการนำาเสื่นอสื่าระความร้้ข้องก้จการ
สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	 เพ่�อให้่ท่ี่านสื่มาช้กได้้เร่ยนร้้	
ก้จการข้องสื่ห่กรณ�ฯร่วมกัน	
	 ฉบับน่�พาท่ี่านสื่มาช้กฯ	 มาทัี่วร�การที่ำางาน	 ข้อง	 งาน
สื่ำานักงานสื่ห่กรณ�	 /	 ความค้ด้แรก	 อาคารสื่ำานักงานสื่ห่กรณ�ออม
ที่รัพย�คร้นนที่บุร่	จำากัด้	ม่การด้ำาเน้นงานอะไรบ้าง	ในแต่ละชั�น	??	
/	 การที่ำางานข้องสื่ห่กรณ�ฯ	 ที่ำาอะไรบ้าง...??	 /	 สื่ามารถิ่สื่รุป็	
ว้ถ่ิ่ในการด้ำาเน้นงานต่าง	ๆ	ตามเร่�องราว	ได้้ดั้งน่�
 เมืิ�อท่ี่�นสมิ�ชิุกเข้ึ้�มิ�ท่ี่�สหกรณ์์ฯ ชัุ�นล่�งจำะประกอบัด้วย 
งานฌาป็นก้จสื่งเคราะห่�	สื่อ.นบ.	ที่ำาห่น้าท่ี่�ให้่ความมั�นคงกับสื่มาช้ก
(พ้ด้ง่ายๆ	 ค่อการป็ระกันช่ว้ตให่้กับที่่านสื่มาช้ก	 งานป็ระกันช่ว้ต
ม่	 4	 ห่น่วยงาน	 ในท่ี่�ตั�งข้องสื่อ.นบ.	 (ดั้งท่ี่�ทุี่กท่ี่านที่ราบแล้ว)	
ในชั�นล่าง	ม่ส่ื่วนรับรองสื่มาช้ก	(ท่ี่�สื่ร้างเสื่ร็จในสื่มัย	กก.สื่อ.นบ.	ชุด้ท่ี่�	61)	
ม่ท่ี่�นั�งพบป็ะสัื่งสื่รรค�	พร้อมแอร�เย็นๆ	ชา	กาแฟั	ข้นม	เคร่�องที่ำานำ�าร้อน-นำ�าเย็น
เอาไว้รับรองให้่ท่ี่านสื่มาช้กใช้งาน	ครับ	
 เมืิ�อข้ึ้�นมิ�ชัุ�นท่ี่�สอง (ส่วน Front-End) ท่ี่�นจำะพบักับั 
 1.ง�นประชุ�สัมิพันธ์ิ	 ท่ี่�สื่ามารถิ่สื่อบถิ่ามว่าจะด้ำาเน้นการ
ก้จกรรมอะไร	ต้ด้ต่ออะไร	กับใคร	ส่ื่งเอกสื่าร	รวมถึิ่งการให้่ข้้อม้ล
ให้่กับท่ี่านสื่มาช้กได้้อย่างชัด้เจน	 ตรงป็ระเด็้นและด้ำาเน้นการ	
เร่�องที่ำาวารสื่ารป็ระจำาเด่้อนเพ่�อส่ื่�สื่ารกับท่ี่านสื่มาช้กฯ	 ร่วมกับ	
คณะกรรมการว้ชาการและป็ระชาสัื่มพันธิ์�
 2.ง�นกฎหมิ�ย	 เพ่�ออำานวยท่ี่�ท่ี่านจะต้ด้ต่อสื่อบถิ่าม	
การต้ด้ตามห่น่�ส้ื่นรวมถึิ่งการแก้ไข้ปั็ญห่าต่าง	ๆ
 3.ง�นฌ�ปนกิจำ	อ่ก	3	ห่น่วยงาน	สื่ำาห่รับสื่มัครสื่มาช้ก	รวม
ถึิ่งการอำานวยความสื่ะด้วกในการสื่อบถิ่ามข้้อม้ล	 และด้ำาเน้นการ
ก้จกรรมต่าง	ๆ	

                                          จีำรัะพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

 4.ง�น รับั-ฝ�ก-ถุอน เงิน เข้ึ้�บััญชุ่	 ตามแต่ละชน้ด้
ท่ี่�ท่ี่านสื่มาช้กสื่มัคร	 เช่น	 ฝากเผ่่�อเร่ยก,	 ฝากป็ระจำา,	 ฝากป็ระจำา	
9	เด่้อน,	ฝากป็ระจำา	24	เด่้อน	เป็็นต้น
 5.ง�นรับัสมัิคำรสมิ�ชิุกสหกรณ์์ฯ, ซืึ่�อหุ้นพิเศษเพิ�มิ, ลดส่งค่ำ�หุ้น,
ง�นพิมิพ์ใบัเสร็จำต่ิ�งๆ	ให้่กับสื่มาช้ก		
 6.ง�นสินเชืุ�อ	 เพ่�ออำานวยความสื่ะด้วกท่ี่านสื่มาช้กเก่�ยวกับ
การต้ด้ต่อ	ในเร่�องส้ื่นเช่�อ	ท่ี่�ม่ในแต่ละผ่ล้ตภัณฑ์�	ให้่กับท่ี่านสื่มาช้กฯ
 7.ง�นอำ�นวยก�ร(สำ�นักง�น)	 บร้ห่ารจัด้การอาคาร	 สื่ถิ่านท่ี่�	
ส้ื่�งอำานวยความสื่ะด้วกต่าง	ๆ	ให้่ด่้และม่ป็ระส้ื่ที่ธ้ิ์ภาพ	
 8.รอง ผู้จำก.สหกรณ์์ออมิที่รัพย์คำร้นนที่บุัร่ จำำ�กัด	อำานวยความ
สื่ะด้วก	 ป็ระสื่านงานต้ด้ต่อ	 ด้ำาเน้นการต่างๆ	 ท่ี่�เก่�ยวข้้องให้่เร่ยบร้อยด่้
 9.ผู้จำก.สหกรณ์์ออมิที่รัพย์คำร้นนที่บุัร่ จำำ�กัด	 ด้ำาเน้นการ	
ป็ระสื่านงานต่าง	ๆ 	ทุี่กส่ื่วนงานท่ี่�เก่�ยวข้้องกับงานสื่ห่กรณ�ฯ	ท่ี่�เก่�ยวข้้อง
ให้่เร่ยบร้อยด่้
	 และเมืิ�อข้ึ้�นมิ�ชัุ�นท่ี่�ส�มิ (ส่วน Back-End) ท่ี่�นจำะพบักับั 
1.ห่้องป็ระธิ์านกรรมการสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้	
2.ห้่องป็ระชุมกรรมการสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	 จำากัด้
3.ห้่องงานบัญช่-การเง้น,	งานป็ระมวลผ่ล,งานกฎห่มาย,งานเอกสื่าร		
 ชัุ�นท่ี่�ส่� ท่ี่�นจำะพบักับัห้องประชุุมิใหญ่	 สื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�
คร้นนที่บุร่	จำากัด้	ใช้สื่ำาห่รับ	ป็ระชุม	อบรม	สัื่มมนา	และ	ก้จกรรมอ่�นๆ
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง	
	 คณะกรรมการสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�คร้นนที่บุร่	จำากัด้	ท่ี่�ถ้ิ่กแต่งตั�งไป็
ในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ	 ซึื่�งป็ระกอบด้้วย
คณะกรรมการอำานวยการ,	 คณะกรรมการเง้นก้้,	 คณะกรรมการต้ด้ตามห่น่�ส้ื่น,
คณะอนุกรรมการบร้ห่ารความเสื่่�ยง,	 คณะอนุกรรมการการลงทีุ่น,
คณะกรรมการว้ชาการและป็ระชาสัื่มพันธิ์�,	ฝ่ายจัด้การข้องสื่ห่กรณ�	/	
ม่ห่น้าท่ี่�ป็ระชุมในคณะกรรมการด้ำาเน้นงานต่าง	ๆ	ในนำาการเสื่นอผ่ล
การที่ำางาน	แนวที่างการที่ำางาน	รวบรวมข้้อม้ล	เพ่�อเสื่นอในการป็ระชุม
คณะกรรมการฯ	ป็ระจำาเด่้อน	เพ่�อพ้จารณา	
	 การพ้จารณาป็ระจำาเด่้อน	ในการป็ระชุมข้องคณะกรรมการ
ด้ำาเน้นงานชุด้ให่ญ่	ป็ระจำาเด่้อน	ในทุี่กๆ	เด่้อน	เด่้อนล่ะ	1	ครั�ง	 (กรรมการฯ	
ป็ระชุมทัี่�งห่มด้)	เพ่�อพ้จารณาการด้ำาเน้นงานต่างๆ	ให้่เป็็นไป็อย่างราบร่�น
สื่ำาห่รับฉบับน่�	 ม่สื่าระเพ่�อส่ื่�อสื่าร	 ท่ี่านสื่มาช้กเพ่ยงแค่น่�ครับ	 ห่วังว่า
ท่ี่านจะได้้รับป็ระโยชน�	(พบกันอ่กในตอนท่ี่�	3)	ถ้ิ่าท่ี่านสื่มาช้ก	ม่อะไร
ท่ี่�จะสื่อบถิ่ามเพ้�มเต้ม	 คณะกรรมการด้ำาเน้นงานสื่ห่กรณ�ออมที่รัพย�
คร้นนที่บุร่	จำากัด้	นำาโด้ยท่ี่านป็ระธิ์านกรรมการ	กรรมการ	 ผ้้่จัด้การ	
และเจ้าห่น้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้้องทุี่กท่ี่าน	 เสื่นอมาได้้นะครับ	 จะได้้ป็รับป็รุง
คุณภาพการบร้การให้่ด่้ย้�งขึ้�นไป็	ไว้พบกันในฉบับห่น้าครับ




