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ชุุดที่่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือน มี่น�คมี 2565

“สะพานมหาเจษฎาบดิินทรานุสรณ์์”“สะพานมหาเจษฎาบดิินทรานุสรณ์์”
สะพานท่�เป็็นอนุสรณ์์ถึึงพระบาทสมเด็ิจพระป็รมาธิิวรเสรฐ 

มหาเจษฎาบดิินทร์ฯ พระน่�งเกล้้าเจ้าอยู่่�ห่ว
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 ระยะน้ี้�เรามัักได้้ยินี้ได้้ฟัังเก้�ยวกับการเลืือกตัั้�ง
ทัั้�งในี้ระดั้บท้ั้องถิิ่�นี้	 ระดั้บชาติั้	 รวมัถึิ่งระดั้บองค์์กรต่ั้างๆ	
ว่าม้ัการกำาหนี้ด้การเลืือกตัั้�งตั้ามัระบอบประชาธิิปไตั้ย	
การเลืือกตัั้�งน้ี้�เป็นี้ส่่วนี้หนึี้�งของประชาธิิปไตั้ย	 ซึึ่�งส่มัาชิก
ในี้สั่งค์มันัี้�นี้ๆ	ม้ัส่่วนี้ร่วมัในี้การบริหาร	ประชาธิิปไตั้ยตั้รงกับ
ภาษาอังกฤษว่า	 Democracy	 ซึึ่�งมัาจากภาษากร้กว่า	
DEMOKRATIA	 ซึึ่�งประกอบด้้วยค์ำา	 2	 ค์ำา	 คื์อ	 DEMOS	
กับ	 KRATEIN	 ค์ำาว่า	 DEMOS	 หมัายถึิ่ง	 ประชาชนี้	
แลืะ	KRATEIN	หมัายถึิ่ง	การปกค์รอง	ฉะนัี้�นี้ประชาธิิปไตั้ย	
(DEMOKRATIA)	 ซึึ่�งหมัายถึิ่ง	 ประชาชนี้ปกค์รองหรือ
ปกค์รองโด้ยประชาชนี้	 ถ้ิ่าเท้ั้ยบเค้์ยงกับส่หกรณ์์	 ส่มัาชิก
บริหารหรือม้ัส่่วนี้ร่วมัในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้กิจการของส่หกรณ์์	
ประชาธิิปไตั้ยเนี้้นี้เรื�องสิ่ทั้ธิิเส่ร้ภาพแลืะค์วามัเส่มัอภาค์	
การม้ัส่่วนี้ร่วมัใช้อำานี้าจน้ี้�ผ่่านี้ทั้างองค์์กรต่ั้างๆ	เพื�อประโยชน์ี้
สุ่ขของตั้นี้เองแลืะส่มัาชิกในี้องค์์กรนัี้�นี้ๆ	 ม้ัโอกาส่ท้ั้�ส่มัาชิก
ร่วมักันี้ด้ำาเนิี้นี้การ	 เพื�อส่ร้างส่รรค์์สั่งค์มัของตั้นี้เอง	
กิจกรรมัการเข้าร่วมัของส่มัาชิก	 อาจเป็นี้ทั้างอ้อมัโด้ยผ่่านี้
กระบวนี้การเลืือกตั้ั�ง	 เข้าไปทั้ำาหนี้้าท้ั้�แทั้นี้หรืออาจเป็นี้

ทั้างตั้รง	เช่นี้	การร้องเร้ยนี้ในี้รูปแบบต่ั้างๆ	เพื�อให้ทั้ราบถึิ่ง
ปัญหา	 เป็นี้ต้ั้นี้	 ประชาธิิปไตั้ยน้ี้�ม้ัจุด้เด่้นี้ก็ค์ือ	 เส่ร้ภาพ	
หมัายถึิ่ง	 ค์วามัม้ัอิส่ระในี้การกระทั้ำาของบุค์ค์ลื	 ซึึ่�งการ
กระทั้ำานัี้�นี้จะต้ั้องไม่ัขัด้ต่ั้อกฎหมัาย	ส่่วนี้หน้ี้าท้ั้�นัี้�นี้	หมัายถึิ่ง
ภาระหรือค์วามัรับผิ่ด้ชอบท้ั้�บุค์ค์ลืจะต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามั
กฎหมัาย	 ในี้ทั้ำานี้องเด้้ยวกันี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามั
กฎหมัาย	ระเบ้ยบ	ข้อบังคั์บ	พรบ.	ส่หกรณ์์ด้้วยเช่นี้กันี้
	 ในี้ส่่วนี้ของส่หกรณ์์		ในี้ระยะอันี้ใกล้ืน้ี้�จะม้ัการเลืือกตัั้�ง
อยู	่2	ประเภทั้	ค์อื	1.ค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนี้นิี้การ	2.ผู้่แทั้นี้ส่มัาชกิ
ท้ั้�จะหมัด้วาระในี้ระยะเวลืาอันี้ใกล้ืน้ี้�
	 ส่ำาหรับการเลืือกตั้ั�งค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนี้ินี้การ
ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ได้้เปิด้รับส่มััค์ร
เมืั�อเดื้อนี้ตุั้ลืาค์มั	2564	ไปแล้ืวนัี้�นี้	แต่ั้ด้้วยปัญหาส่ถิ่านี้การณ์์
การแพร่ระบาด้ของเชื�อไวรัส่โค์วิด้-19	 จึงไม่ัส่ามัารถิ่จัด้การ
เลืือกตัั้�งได้้	 หากม้ัการผ่่อนี้ปรนี้ของภาค์รัฐ	 ทั้างส่หกรณ์์ฯ	
จะด้ำาเนิี้นี้การเลืือกตัั้�งได้้ในี้ประมัาณ์ช่วงเดื้อนี้พฤษภาค์มั	
2565	 ช่วงระหว่างวันี้ท้ั้�	 22	 พฤษภาค์มั	 2565	 หรือ	
29	พฤษภาค์มั	2565	ส่่วนี้จะเปน็ี้วันี้ใด้ในี้	2	วันี้น้ี้�	อยูร่ะหวา่ง
การประส่านี้งานี้กับหน่ี้วยงานี้ท้ั้�จะใช้เป็นี้ส่ถิ่านี้ท้ั้�เลืือกตัั้�ง	
หากว่างตั้รงกันี้ในี้วันี้ใด้วันี้หนึี้�ง	ทั้างส่หกรณ์์ฯจะประกาศแจ้ง
ให้ท่ั้านี้ทั้ราบทัั้นี้ท้ั้
	 ส่่วนี้ส่ถิ่านี้ท้ั้�ใช้ท้ั้�เดิ้มั	 คื์อ	 โรงเร้ยนี้เตั้ร้ยมัอุด้มัศึกษา
พัฒนี้าการนี้นี้ทั้บุร้	 โรงเร้ยนี้ชลืประทั้านี้ส่งเค์ราะห์	
แลืะโรงเร้ยนี้ชุมัชนี้วัด้บางไผ่่	 ท่ั้านี้ส่ามัารถิ่ติั้ด้ตั้ามัประกาศ
แลืะสื่�อประชาสั่มัพันี้ธ์ิของส่หกรณ์์ฯ	เราได้้ในี้โอกาส่ต่ั้อไป
	 ข่าวในี้ฉบับน้ี้� ม้ัส่าระท้ั้� น่ี้าคิ์ด้ตั้ามั	 โด้ยเฉพาะ
ประธิานี้แถิ่ลืง	ซึึ่�ง	ด้ร.เอนี้ก	ลืว่งลืือ	ประธิานี้ส่หกรณ์์ออมัทั้รพัย์
ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	ได้้เข้ยนี้อย่างเข้าใจง่าย	เพื�อให้ส่มัาชิกได้้
เข้าใจได้้ตั้รงกันี้	 ส่่วนี้เรื�องเก้�ยวกับฐานี้ะทั้างการเงินี้	

ท่ั้านี้ทั้ว้สิ่ทั้ธิิ�	 ฉิ�งแก้ว	 ได้้ส่รุปให้พวกเรา
ได้้อ่านี้อยา่งตั้รงไปตั้รงมัา	ท่ั้านี้ส่ามัารถิ่หาอา่นี้
ได้้ในี้ฉบับ
	 ขอขอบคุ์ณ์ส่มัาชิกท้ั้� ใ ห้กำา ลัืงใจ
ในี้การบริหารจัด้การส่หกรณ์์ฯ	 ในี้ปัจจุบันี้	
เชื�อแน่ี้ได้้ว่าภายในี้	2	ปี	เราจะกลัืบไปสู่่ส่ภาพ
ท้ั้�ส่มัาชิกอยากเห็นี้อยากให้เป็นี้ให้จงได้้
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่่วงลื่อ
ประธานสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุ พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี จำำากัด ทุกท่านครับุ
	 ก่อนี้อื�นี้ผ่มัตั้้องขอขอบค์ุณ์ท่ั้านี้ส่มัาชิกท้ั้�เป็นี้ผู้่แทั้นี้
ทุั้กท่ั้านี้	 ท้ั้� ให้ค์วามักรุณ์าเข้าร่วมัประชุมัใหญ่ส่ามััญ
ประจำาปี	 2564	 ของเรา	 ปีน้ี้�ส่หกรณ์์ฯ	 ของเราม้ัทุั้นี้
เรือนี้หุ้นี้	 2,861,990,270	 บาทั้	 แลืะเงินี้ฝากทัั้�งหมัด้	
4,297,059,893.96	 บาทั้	 ซึึ่�งเราได้้บริหารจัด้การอย่าง
รอบค์อบแลืะให้เกิด้ผ่ลืด้้กับส่หกรณ์์แลืะส่มัาชิกมัากท้ั้�สุ่ด้	
แต่ั้เรายังม้ัหน้ี้�สิ่นี้ส่ะส่มัอยู่	392,748,651.65	บาทั้
	 จากข้อมูัลืขอเร้ยนี้ให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกทั้ราบว่า	เราค์งต้ั้อง
หักกำาไรค์รึ�งหนึี้�งใช้หน้ี้�ส่ะส่มัทุั้กปี	 แต่ั้ไม่ัว่าอย่างไรก็ตั้ามั	
ผ่มัจะดู้แลืเรื�องกำาไรแลืะเงินี้ปันี้ผ่ลืเฉล้ื�ยคื์นี้ให้สู่งขึ�นี้ค์รับ	
ขอให้ส่มัาชิกได้้มัั�นี้ใจในี้การบริหารจัด้การของท้ั้มังานี้
ของผ่มัค์รับ	 จะไมั่ทั้ำาให้ทุั้กท่ั้านี้ผิ่ด้หวังอย่างแน่ี้นี้อนี้ค์รับ	
ปีงบการเงินี้	2564	ได้้กำาไร	196	ล้ืานี้บาทั้เศษ	ปีงบการเงินี้	
2565	เราตัั้�งเป้าไว้ท้ั้�	220	ล้ืานี้บาทั้ค์รับ
	 อ้กเรื�องท้ั้�ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	
เรากำาลัืงด้ำาเนี้ินี้การช่วยเหลืือผู้่ กู้แลืะผู้่ค์ำ�าประกันี้ท้ั้� ม้ั
หน้ี้�สิ่นี้หลืายทั้าง	 ทั้ำาให้รายได้้ไมั่พอส่่งให้กับส่หกรณ์์ฯ	
เราม้ัโค์รงการช่วยเหลืือโด้ยคิ์ด้ด้อกเบ้�ย	 4%	 ต่ั้อปีค์รับ	
ในี้ระยะเวลืา	10	ปี	หลัืงจากนัี้�นี้ด้อกเบ้�ยจะเป็นี้ไปตั้ามัปกติั้
ท้ั้�ส่หกรณ์์ฯ	 ประกาศค์รับ	 โด้ยตัั้�งงบโค์รงการน้ี้� ไว้ท้ั้�	
100	ล้ืานี้บาทั้

	 ส่ำาหรับการเลืือกตั้ั�งค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนี้ินี้การ
ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 เรากำาหนี้ด้ไว้ในี้เดื้อนี้
พฤษภาค์มั	 2565	 หลัืงเปิด้เทั้อมัค์รับ	 วันี้ท้ั้�แน่ี้นี้อนี้
จะประกาศให้ทั้ราบอ้กค์รั�งค์รับ
	 สุ่ด้ท้ั้ายน้ี้�ผ่มัขอให้ทุั้กท่ั้านี้ปลือด้ภัยจากโรค์ภัยต่ั้างๆ
ค์รับ	ด้้วยค์วามัห่วงใย...



	

จากตั้ารางทุั้นี้เรือนี้หุ้นี้แส่ด้งให้ทั้ราบว่า	ในี้ปี	2564	ม้ัทุั้นี้เรือนี้หุ้นี้เพิ�มัขึ�นี้	จำานี้วนี้	47,262,940	บาทั้	(ส้่�สิ่บเจ็ด้ล้ืานี้ส่องแส่นี้หกหมืั�นี้
ส่องพันี้เก้าร้อยส้่�สิ่บบาทั้)
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 สวัสดีสมาชิิกท่ีรักแล่ะเคารพทุกท่าน…

นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ
	 การประชุมัใหญ่ส่ามััญ	ประจำาปี	2564	เมืั�อวันี้อาทิั้ตั้ย์ท้ั้�	
20	กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	ผ่่านี้ไปด้้วยค์วามัเร้ยบร้อย	ม้ัวาระท้ั้�	3	
เรื�องเส่นี้อเพื�อทั้ราบ	จำานี้วนี้	5	เรื�อง	คื์อ	
	 1)	 เรื�องรายงานี้ผ่ลืการด้ำาเนี้ินี้การส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์
ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	ประจำาปี	2564		
	 2)	 เรื�องรายงานี้ผ่ลืการตั้รวจส่อบกิจการส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์
ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	
	 3)	 เรื�องรายงานี้การด้ำาเนิี้นี้การทั้างค์ด้้	
	 4)	 เรื�องรายงานี้การจำาหน่ี้ายท้ั้�ดิ้นี้	
	 5)	 เรื�องรายชื�อผู้่ม้ัสิ่ทั้ธิิ�เข้ารับการส่รรหาค์ณ์ะกรรมัการ
ด้ำาเนิี้นี้การส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ชุด้ท้ั้�	 63	
ประจำาปี	2565	

ในี้เรื�องรายงานี้ผ่ลืการด้ำาเนี้ินี้งานี้ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 แส่ด้งจำานี้วนี้ทัุ้นี้เรือนี้หุ้นี้แลืะการรับฝากเงินี้ตั้ามัตั้ารางด้ังน้ี้�

ต�ร�งทุี่นเรือนหุุ้�น ณ วัันท่ี่� 31 ตุล�คมี 2564

ยอด้ยกมัา	ณ์	1	พ.ย.	2563 เพิ�มัระหว่างปี ถิ่อนี้คื์นี้ระหว่างปี ค์งเหลืือ	ณ์	31	ตั้.ค์.	2564

2,814,727,330.00 159,429,550.00 112,166,610.00 2,861,990,270.00

ต�ร�งก�รรับัฝ�กเงิน ณ วัันท่ี่� 31 ตุล�คมี 2564

ประเภทั้เงินี้ฝาก
ยอด้ยกมัา	ณ์	1	พ.ย.	2563 เพิ�มัระหว่างปี ถิ่อนี้ระหว่างปี ค์งเหลืือ	ณ์	31	ตั้.ค์.	2564

จำานี้วนี้	(บัญช้) จำานี้วนี้เงินี้	(บาทั้) จำานี้วนี้	(บัญช้) จำานี้วนี้เงินี้	(บาทั้)

ออมัทั้รัพย์ 2,181 66,266,983.17 		151,551,775.43	 		135,530,739.38	 2,952 82,288,019.22	

ออมัทั้รัพย์พิเศษ 2,545 4,080,037,390.73	 		962,335,677.07	 		884,170,520.71	 2,347 4,158,202,547.09	

เงินี้รับฝากส่หกรณ์์อื�นี้ 5 				26,865,324.44	 				41,551,469.52	 				11,997,466.31	 6 				56,419,327.65	

เงินี้รับฝากนิี้ติั้บุค์ค์ลื - - 				150,000.00	 - 1 								150,000.00	

รวัมีทัี่�งสิิ้�น 4,731 4,173,169,698.34 1,155,588,922.02 1,031,698,726.40 5,306 4,297,059,893.96 

จากตั้ารางการรับฝากเงินี้แส่ด้งให้ทั้ราบว่า	 ในี้ปี	 2564	 ม้ัเงินี้ทุั้กประเภทั้เพิ�มัขึ�นี้จำานี้วนี้	 123,890,204.62	 บาทั้	 (หนึี้�งร้อย
ย้�สิ่บส่ามัล้ืานี้แปด้แส่นี้เก้าหมืั�นี้ส่องร้อยส้่�บาทั้หกสิ่บส่องส่ตั้างค์์)

	 ด้้านี้การลืงทัุ้นี้ของส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้การฯ	 ชุด้ท้ั้�	 62	 ได้้นี้ำาเงินี้ไปลืงทัุ้นี้
กับส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์แห่งประเทั้ศไทั้ย	 ชุมันุี้มัส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูไทั้ย	 จำากัด้	 ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้ค์รราชส้่มัา	 จำากัด้	
ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูยโส่ธิร	จำากัด้	บริษัทั้เงินี้ทุั้นี้แอ็ด้วานี้ซ์ึ่	จำากัด้	(มัหาชนี้)	ในี้ปี	2564	เป็นี้จำานี้วนี้เงินี้ทัั้�งสิ่�นี้	474,969,057.39	บาทั้
(ส้่�ร้อยเจ็ด้สิ่บส้่�ล้ืานี้เก้าแส่นี้หกหมืั�นี้เก้าพันี้ห้าสิ่บเจ็ด้บาทั้ส่ามัสิ่บเก้าส่ตั้างค์์)	 จากการเพิ�มัขึ�นี้ของทุั้นี้เรือนี้หุ้นี้แลืะเงินี้รับฝาก
จากส่มัาชิก	การลืงทุั้นี้ของส่หกรณ์์ท้ั้�เป็นี้ไปตั้ามัข้อบังคั์บส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	พ.ศ.	2543	หมัวด้	2	ข้อ	2	(8)	
(12)	 ประกาศค์ณ์ะกรรมัการพัฒนี้าการส่หกรณ์์แห่งชาติั้	 เรื�องข้อกำาหนี้ด้การฝากหรือลืงทุั้นี้อย่างอื�นี้ของส่หกรณ์์	 พ.ศ.	 2563	
ข้อ	3	(4)	ส่ะท้ั้อนี้ให้เห็นี้ถึิ่งการด้ำาเนิี้นี้งานี้ของค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้ฯ	ท้ั้�กระทั้ำาด้้วยค์วามัถูิ่กต้ั้อง	โปร่งใส่เป็นี้ไปตั้ามักฎ	ระเบ้ยบ
จึงทั้ำาให้ส่มัาชิกม้ัค์วามัมัั�นี้ใจกับส่หกรณ์์
	 แล้ืวพบกันี้ใหม่ัฉบับหน้ี้าค์รับ...
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นาย์อธิชิาติิ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

ปฏิิบัุติิหน้าท่ีผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนนทบุุรี จำำากัด ท่ีเคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	ได้้ม้ัการประชุมัค์ณ์ะกรรมัการ
ด้ำาเนิี้นี้การ	ชุด้ท้ั้�	62	ค์รั�งท้ั้�	14	เมืั�อวันี้ท้ั้�	24	กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	
จึงขอนี้ำาส่าระส่ำาคั์ญมัารายงานี้	ดั้งน้ี้�
	 1.	 การจ่ายเงินี้ส่วัส่ดิ้การต่ั้างๆ	 ให้แก่ส่มัาชิกส่หกรณ์์
ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้
	 	 1.1	 การจ่ายเงินี้ส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกประส่บอุบัติั้เหตุั้	
ในี้เดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	 2565	 ม้ัส่มัาชิกส่หกรณ์์ฯ	 ขอรับเงินี้
ส่งเค์ราะห์	เนืี้�องจากประส่บอุบัติั้เหตุั้จำานี้วนี้	10	ราย	รวมัเป็นี้
เงินี้ทัั้�งสิ่�นี้	18,000	บาทั้	(หนึี้�งหมืั�นี้แปด้พันี้บาทั้ถ้ิ่วนี้)
	 	 1.2	 การจ่ายเงินี้ส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกติั้ด้เชื�อไวรัส่-
โค์โรน่ี้า	 2019	 (โค์วิด้-19)	 ในี้เดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	 2565	
จำานี้วนี้	 48	 ราย	 รวมัเป็นี้เงินี้ทัั้�งสิ่�นี้	 96,000	 บาทั้	 (เก้าหมืั�นี้
หกพันี้บาทั้ถ้ิ่วนี้)
	 2.	การแตั้ง่ตัั้�งค์ณ์ะกรรมัการบรหิารทุั้นี้ส่ะส่มัเพื�อพัฒนี้า
ส่หกรณ์์	พ.ศ.	2565	
	 	 ด้้วยส่หกรณ์์ฯ	ได้้จัด้ให้ม้ัทุั้นี้ส่ะส่มัแลืะจัด้ทั้ำาระเบ้ยบ
ส่หกรณ์์ฯ	 ว่าด้้วย	 ทุั้นี้ส่ะส่มัเพื�อพัฒนี้าส่หกรณ์์	 พ.ศ.	 2565	
ซึึ่�งได้้ประกาศใช้เมืั�อวันี้ท้ั้�	 18	 มักราค์มั	 2565	 ดั้งนัี้�นี้	 เพื�อให้
การพิจารณ์าใช้จ่ายเงินี้ทุั้นี้ดั้งกล่ืาวเป็นี้ไปตั้ามัระเบ้ยบฯ	
ท้ั้�ประชุมัจึงอนุี้มััติั้แต่ั้งตัั้�งค์ณ์ะกรรมัการบริหารทุั้นี้ส่ะส่มั

เพื�อพัฒนี้าส่หกรณ์์	โด้ยพิจารณ์าแต่ั้งตัั้�งค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้การ
ชุด้ท้ั้�	 62	 ทัั้�ง	 15	 ค์นี้	 เป็นี้ค์ณ์ะกรรมัการบริหารทุั้นี้ส่ะส่มั
ดั้งกล่ืาว
	 3.	โค์รงการส่ินี้เชื�อ	 เพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิกส่หกรณ์์ฯ	
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง
	 	 ท้ั้�ประชุมัได้้พิจารณ์าอนุี้มััติั้ให้ฝ่ายสิ่นี้เชื�อ	 จัด้ทั้ำา
โค์รงการช่วยเหลืือส่มัาชิกท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	 โด้ยแบ่งออกเป็นี้	
2	โค์รงการย่อย	คื์อ	
	 	 1.	เงินี้กู้ส่ามััญโค์รงการสิ่นี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิก
ส่หกรณ์์ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	 (ช่วยเหลืือ	 1)	 ซึึ่�งกำาหนี้ด้วงเงินี้กู้
ไม่ัเกินี้	300,000	บาทั้	(ส่ามัแส่นี้บาทั้ถ้ิ่วนี้)	ส่ำาหรับข้าราชการ
แลืะข้าราชการบำานี้าญ	 แลืะวงเงินี้กู้ไม่ัเกินี้	 100,000	 บาทั้	
(หนึี้�งแส่นี้บาทั้ถ้ิ่วนี้)	 ส่ำาหรับส่มัาชิกสั่งกัด้ส่ถิ่านี้ศึกษาเอกชนี้	
ส่มัาชิกฌาปนี้กิจส่หกรณ์์	 พนัี้กงานี้ราชการแลืะอัตั้ราจ้าง
ทุั้กสั่งกัด้ท้ั้�ม้ัสั่ญญาจ้าง	ทัั้�งน้ี้�ผู้่กู้ต้ั้องเป็นี้ส่มัาชิกตัั้�งแต่ั้	1	ปีขึ�นี้ไป 
	 	 2.	เงินี้กู้ส่ามััญโค์รงการสิ่นี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิก
ส่หกรณ์์ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	 (ช่วยเหลืือ	 2)	 ซึึ่�งกำาหนี้ด้วงเงินี้
วงเงินี้กู้ไม่ัเกินี้	4,000,000	บาทั้	(ส้่�ล้ืานี้บาทั้ถ้ิ่วนี้)	โด้ยกำาหนี้ด้
ให้จัด้ทั้ำารายลืะเอ้ยด้เก้�ยวกับวิธ้ิการกู้	 การจ่ายเ งินี้กู้	
หลัืกประกันี้เงินี้กู้	จำานี้วนี้งวด้รายเดื้อนี้ท้ั้�ต้ั้องการชำาระหน้ี้�คื์นี้	
การเร้ยกเงินี้คื์นี้	 การค์วบคุ์มัหลัืกประกันี้แลืะสิ่ทั้ธิิหน้ี้าท้ั้�
ของส่มัาชิกผู้่กู้	 เพื�อจัด้ทั้ำาเป็นี้ระเบ้ยบส่หกรณ์์ว่าด้้วยเรื�องน้ี้�
โด้ยเฉพาะ	แล้ืวประกาศให้ทั้ราบโด้ยทัั้�วกันี้ต่ั้อไป
	 ทัั้�งโค์รงการช่วยเหลืือ	 1	 แลืะโค์รงการช่วยเหลืือ	 2	
กำาหนี้ด้อัตั้ราด้อกเบ้�ยร้อยลืะ	4.00	บาทั้ต่ั้อปี	โด้ยไม่ัม้ัเฉล้ื�ยคื์นี้
แลืะค์าด้ว่าจะเปิด้ให้บริการแก่ส่มัาชิกได้้ตัั้�งแต่ั้เดื้อนี้เมัษายนี้	
2565	เป็นี้ต้ั้นี้ไป	
	 ส่วัส่ด้้ค์รับ...พบกันี้ใหม่ัฉบับหน้ี้า

สิ้งบั  สิ้นสิิ้น
กรรมัการ

 6. ปรับัวิัธ่ีคิดเพืื่�อเพิื่�มีพื่ลังบัวัก	 การจมัอยู่กับ
ค์วามัวิตั้กกังวลื	 หรือปัญหาใด้ปัญหาหนึี้�งมัากจนี้เกินี้ไป	
อาจทั้ำาให้กลืายเป็นี้ค์วามัเค์ร้ยด้ส่ะส่มั	 ซึึ่�งเป็นี้ส่าเหตัุ้
ของค์วามัทัุ้กข์ในี้ใจ	 ทั้ำาให้เกิด้ทัั้ศนี้ค์ติั้ลืบ	 จนี้ส่่งผ่ลืให้การ
ตัั้ด้สิ่นี้ใจในี้เรื�องต่ั้างๆ	เป็นี้ไปในี้ทิั้ศทั้างท้ั้�แย่ลืง	ลืองเอาตัั้วเอง
ออกจากค์วามักังวลืเหลื่านัี้�นี้	 แลืะปรับมุัมัมัองปัญหาต่ั้างๆ	
อาจจะทั้ำาให้เรามัองเห็นี้ส่าเหตุั้ของปัญหาแลืะวิธ้ิแก้ไข
ได้้ง่ายขึ�นี้	 หากเรายอมัรับข้อบกพร่องแลืะพยายามัทั้ำาค์วามั
เข้าใจกับมัันี้อย่างม้ัส่ติั้	 ก็จะช่วยให้เราม้ัสุ่ขภาพใจท้ั้�แข็งแรง	
แลืะม้ัค์วามัสุ่ขกับสิ่�งรอบตัั้วได้้ง่ายขึ�นี้	หรือถ้ิ่าเรามัองเห็นี้ว่า
มัันี้เป็นี้เรื�องเล็ืกน้ี้อยก็ลืองมัองข้ามัข้ามั	หรือปล่ือยผ่่านี้ไปบ้าง
ก็ได้้
 7. อย่่�ลืมีไปตรวัจำสิุ้ขภ�พื่เป็นประจำำ� บางค์นี้อาจ
มัองว่าตัั้วเองอายุยังน้ี้อยจึงไม่ัเห็นี้ค์วามัจำาเป็นี้ในี้การตั้รวจ
สุ่ขภาพ	แต่ั้ในี้ค์วามัเป็นี้จริงแล้ืว	การตั้รวจสุ่ขภาพเป็นี้ประจำา

ก็เป็นี้อ้กหนี้ทั้างหนึี้�งท้ั้�จะทั้ำาให้คุ์ณ์ใช้ช้วิตั้อย่างแข็งแรง	
แลืะม้ัสุ่ขภาพด้้ในี้ทุั้กๆ	 วันี้	 เพราะการตั้รวจสุ่ขภาพอย่าง
ส่มัำ�าเส่มัอจะทั้ำาให้เรารู้	ว่าเราม้ัปัจจัยเส้่�ยงอะไรแลืะค์วรจะต้ั้อง
ดู้แลืสุ่ขภาพไปในี้ทิั้ศทั้างไหนี้บ้างเพื�อป้องกันี้โรค์ต่ั้างๆ
ท้ั้�เกิด้ขึ�นี้ได้้	 ยิ�งไปกว่านัี้�นี้การตั้รวจพบโรค์ในี้ระยะแรกแรก
จะช่วยป้องกันี้ภาวะแทั้รกซึ่้อนี้	 แลืะค์วามัรุนี้แรงของโรค์	
ซึึ่�งจะทั้ำาให้ส่ามัารถิ่รักษาได้้อย่างทัั้นี้ท่ั้วงท้ั้	แลืะม้ัโอกาส่หาย
ได้้มัากกว่าการตั้รวจพบโรค์เมืั�อม้ัอาการปรากฏิมัาสั่กระยะ
หนึี้�งแล้ืว	 การตั้รวจสุ่ขภาพประจำาปีส่ามัารถิ่ทั้ำาได้้ทุั้กเพศ	
ทุั้กวัย	 ไม่ัจำาเป็นี้จะต้ั้องเป็นี้ผู้่ม้ัค์วามัเส้่�ยงหรือเป็นี้ผู้่สู่งวัย
เท่ั้านัี้�นี้
ท่ี่�มา : https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip
/simple-tips-take-care-your-health-and-strong
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 สวัสดีครับุ...เพ่ือนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูนนทบุุรี
ท่ีเคารพรักทุกท่าน...พบุกันในฉบัุบุเดือนมีนาคม  2565 เป็น
ช่ิวงของหน้าแล้่งแล่ะมีอากาศท่ีเร่ิมร้อนมากข้�นเป็นล่ำาดับุ 
ติล่อดเดือนมีนาคม เมษาย์นแล่ะพฤษภาคม แล่ะส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
ก็คือ ปัญหาภัย์แล้่งแล่ะการขาดแคล่นนำ�าครับุ    
	 ปัจจุบันี้	ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	ม้ัค์วามัมัั�นี้ค์ง
แลืะม้ัส่ภาพค์ลื่องทั้างการเงินี้เป็นี้อย่างด้้	 ม้ัการตั้ั�งค่์าเผื่�อหน้ี้�
ส่งสั่ยจะสู่ญท้ั้�เกิด้จากการลืงทุั้นี้ท้ั้�ผิ่ด้พลืาด้ในี้อด้้ตั้ไว้ค์รบ
ทุั้กรายการ	ยกเว้นี้หน้ี้�ส่งสั่ยจะสู่ญ	 ท้ั้�เกิด้จากการผิ่ด้นัี้ด้ชำาระหน้ี้�
ของส่มัาชิกท้ั้�กู้เงินี้กับส่หกรณ์์	 จากยอด้เร้ยกเก็บรายเดื้อนี้	
ประมัาณ์	 100	 ล้ืานี้บาทั้	 เก็บได้้ประมัาณ์	 75	 ล้ืานี้บาทั้		
ม้ัยอด้ค้์างชำาระประมัาณ์	 25	 ล้ืานี้บาทั้	 จะเห็นี้ว่าส่มัาชิก
ม้ัปัญหาการค้์างชำาระหน้ี้�เงินี้กู้กับส่หกรณ์์เป็นี้จำานี้วนี้มัาก		
คิ์ด้ง่ายๆ	ปล่ือยเงินี้กู้ไป	100	บาทั้	เก็บคื์นี้ได้้	75	บาทั้	ขาด้ทุั้นี้
ไป	 25	 บาทั้	 เป็นี้หน้ี้าท้ั้�ของฝ่ายติั้ด้ตั้ามัหน้ี้�สิ่นี้จะต้ั้องด้ำาเนิี้นี้
การเร่งรัด้ให้ส่มัาชิกม้ัการชำาระหน้ี้�ให้ส่หกรณ์์เป็นี้ไปตั้ามั
กำาหนี้ด้ให้มัากท้ั้�สุ่ด้	เพื�อลืด้ปัญหาการตัั้�งค่์าเผื่�อหน้ี้�ส่งสั่ยจะสู่ญ
ท้ั้�เกิด้จากลูืกหน้ี้�	 NPL	 ซึึ่�งเป็นี้ภาระท้ั้�ส่่งผ่ลืให้ส่หกรณ์์ฯ	
ต้ั้องขาด้รายได้้ตั้ามัค์วามัเป็นี้จริง	 เนืี้�องจากส่มัาชิกไม่ัม้ั
ค์วามัส่ามัารถิ่ชำาระหน้ี้�ได้้ตั้ามักำาหนี้ด้	ปัญหาน้ี้�ส่หกรณ์์ฯ	ได้้ม้ั	

ประเภทสััญญา

จ�าน้วน้สัมาชิก (คน้) จ�าน้วน้เงิิน้ (บาท)

หมายเหตุ่

ยื่น้กู้ อนุ้มัต่ิ ไม่อนุ้มัต่ิ ขอกู้ อนุ้มัต่ิ หน้้�ค้างิ คงิเหลือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 18 18 - 470,800.00 470,800.00 29,695.75 441,104.25

2. เงิินกู้้�สามััญ 114 113 1 181,543,300.00 179,978,000.00 113,184,702.75 66,793,297.25

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 48 48 -    9,240,000.00   8,880,000.00 2,464,549.75 6,415,450.25

4. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 24 24 -   4,260,000.00    3,950,000.00 745,723.75 3,204,276.25

5. เงิินกู้้�พิิเศษ 3 3 - 4,440,000.00 4,440,000.00 2,154,420.00 2,285,580.00  

รวมทั�งิสัิ�น้ 207 206 1 199,954,100.00 197,718,800.00  118,579,092.00 79,139,708.00  

 รายงิาน้การกู้เงิิน้ประเภทต่่างิๆ ประจ�าเดืือน้กุมภาพััน้ธ์์ 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               วิทย์า ถาวรกันติ์
                                   รองประธานกรรมการคนที่่� 2

นี้โยบายเพื�อการช่วยส่มัาชิกให้ส่ามัารถิ่แก้ปัญหาหน้ี้�สิ่นี้ดั้งกล่ืาว		
โด้ยในี้ปีน้ี้�	ส่หกรณ์์ฯ	ม้ัโค์รงการให้สิ่นี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิก
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	ให้เข้าถึิ่งแหล่ืงเงินี้กู้ด้อกเบ้�ยตั้ำ�า	เพื�อใช้หน้ี้�เดิ้มั
แลืะผ่่อนี้ชำาระรายเดื้อนี้ลืด้ลืง	 ให้ส่มัาชิกส่ามัารถิ่ผ่่อนี้ชำาระได้้
ตั้ามัจำานี้วนี้เงินี้รายเดื้อนี้ท้ั้�ได้้รับ	 ซึึ่�งม้ัผ่ลิืตั้ภัณ์ฑ์์สิ่นี้เชื�อให้เลืือก 
2	รายการ	ประกอบด้้วย	
	 1.	 เงินี้กู้ส่ามััญโค์รงการส่ินี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิก
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	(ช่วยเหลืือ	1)		วงเงินี้กู้		300,000	บาทั้	อัตั้รา
ด้อกเบ้�ย	ร้อยลืะ	4	ส่่งชำาระไม่ัเกินี้	120	งวด้	ส่ำาหรับส่มัาชิกทัั้�วไป
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	 ส่ามัารถิ่ใช้บริการ	 เงินี้กู้โค์รงการน้ี้�ได้้	
ตั้ามัระเบ้ยบฯ	ท้ั้�กำาหนี้ด้
	 2.	 เงินี้กู้ส่ามััญโค์รงการส่ินี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชิก
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	 (ช่วยเหลืือ	 2)	 วงเงินี้กู้	 4,000,000	 บาทั้		
อัตั้ราด้อกเบ้�ย	ร้อยลืะ	4	ส่ำาหรับส่มัาชิกท้ั้�ม้ัปัญหาค้์างชำาระหน้ี้�
กับส่หกรณ์์จำานี้วนี้มัาก	จนี้ไม่ัส่ามัารถิ่ชำาระหน้ี้�เดิ้มัได้้	หรือเป็นี้
หน้ี้�	 NPL	 รอการถิู่กฟ้ัองค์ด้้เพื�อบังคั์บการชำาระหน้ี้�	 ปัญหาน้ี้�
ส่มัาชิกส่ามัารถิ่มัากู้เงินี้โค์รงการน้ี้�ได้้ตั้ามัระเบ้ยบฯ	 ท้ั้�กำาหนี้ด้	
เพื�อชำาระหน้ี้�เดิ้มัแลืะผ่่อนี้ชำาระรายเดื้อนี้ลืด้ลืง	 เพื�อเป็นี้ลูืกหน้ี้�
ชั�นี้ด้้ต่ั้อไป	
				 ขอเร้ยนี้ว่าเป็นี้ข่าวด้้	 แลืะเป็นี้ค์วามัหวังของส่มัาชิก
ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้างแลืะม้ัปัญหาการค้์างชำาระหน้ี้�	ไม่ัม้ัเงินี้เพื�อการ
ชำาระหน้ี้�ตั้ามัท้ั้�ส่หกรณ์์เร้ยกเก็บ	เราม้ัทั้างช่วยท่ั้านี้แล้ืว	ถ้ิ่าท่ั้านี้
ม้ัค์วามัส่นี้ใจ	ส่ามัารถิ่ติั้ด้ต่ั้อส่อบถิ่ามัรายลืะเอ้ยด้	เพื�อใช้บริการ
โค์รงการดั้งกล่ืาวทัั้�ง	2	รายการได้้ท้ั้�ฝ่ายสิ่นี้เชื�อ	ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์
ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ในี้วันี้แลืะเวลืาทั้ำาการ	 เราจะช่วยท่ั้านี้ปลืด้
ภาระหน้ี้�	เพื�อให้ส่มัาชิกม้ัคุ์ณ์ภาพช้วิตั้ท้ั้�ด้้ขึ�นี้ค์รับ	



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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“มีีนาคมี 2565”“มีีนาคมี 2565”

       กิติติิย์า ดอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีค่ะสมาชิิกทุกท่าน

	 ว า รส่ารฉ บับ น้ี้� ก็ เ ป็นี้ อ้กห นึี้� ง ฉ บับ ท้ั้� ผู้่ เ ข้ ยนี้

เข้ยนี้ด้้วยค์วามัส่บายใจแลืะเริ�มัม้ัค์วามัสุ่ขกับการท้ั้�ได้้เข้ามัา

ร่วมังานี้ในี้ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพยค์์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	หลัืงจากการ

ท้ั้�เราชาวผู้่แทั้นี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	

ได้้เข้าประชุมัใหญ่ส่ามััญ	ประจำาปี	 2564	 เมืั�อวันี้อาทิั้ตั้ย์ท้ั้�	

20	กุมัภาพนัี้ธ์ิ	พุทั้ธิศักราช	2565	โด้ยใช้ส่ถิ่านี้ท้ั้�ของโรงเร้ยนี้

เตั้ร้ยมัอุด้มัศึกษาพัฒนี้าการนี้นี้ทั้บุร้	 จังหวัด้นี้นี้ทั้บุร้	

ซึึ่�งท่ั้านี้ผู้่อำานี้วยการโรงเร้ยนี้ท่ั้านี้ธิราภรณ์์	 พรหมัค์ช	

ท่ั้านี้ได้้ให้ค์วามัอนุี้เค์ราะห์แลืะอำานี้วยค์วามัส่ะด้วก

ในี้ทัุ้กๆ	 เรื�อง	 ทั้ำาให้การจัด้ประชุมัค์รั�งน้ี้�เป็นี้ไปด้้วยค์วามั

เ ร้ ยบ ร้อย 	 ส่หกร ณ์์ออมัทั้ รัพย์ ค์ รูนี้นี้ทั้ บุ ร้ 	 จำา กั ด้	

ต้ั้องขอขอบคุ์ณ์ผ่่านี้ทั้างสื่�อวารส่ารอ้กค์รั�งนี้ะค์ะ	 นี้อกจาก

ค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้การ	 ค์ณ์ะท้ั้�ปรึกษาส่หกรณ์์จังหวัด้

แลืะเจ้าหน้ี้าท้ั้�	 ท้ั้�ร่วมักันี้ทั้ำางานี้อย่างเต็ั้มัท้ั้�แล้ืว	 อ้กหนึี้�งบุค์ค์ลื

ส่ำาคั์ญท้ั้�จะไม่ัพูด้ถึิ่งไม่ัได้้ก็คื์อผู้่แทั้นี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์ฯ	

ท้ั้� มัา เข้ า ร่ วมัประ ชุมัก ว่า 	 80%	 ของ ผู้่แทั้นี้ท้ั้� ม้ัอยู่	

ทุั้กท่ั้านี้ม้ัค์วามัเข้าใจแลืะได้้ร่วมักันี้ในี้การตัั้ด้สิ่นี้ใจในี้การ

ขับเค์ลืื�อนี้กิจการส่หกรณ์์ให้ส่ามัารถิ่แก้ปัญหาแลืะพัฒนี้าขึ�นี้

มัาโด้ยตั้ลือด้	ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	จำากัด้	ขอขอบคุ์ณ์

ทุั้กท่ั้านี้อ้กค์รั�งนี้ะค์ะ

							หลัืงจากประชุมัใหญ่ส่ามััญ	ผู้่แทั้นี้ส่มัาชิกหลืายท่ั้านี้

ค์งหมัด้วาระลืง	 วันี้น้ี้�ผู้่เข้ยนี้จึงขอนี้ำาระเบ้ยบของส่หกรณ์์-

ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ว่าด้้วยเรื�องระเบ้ยบการเลืือกตัั้�ง

ผู้่แทั้นี้ส่มัาชิก	พุทั้ธิศักราช	2558	เพื�อประกอบการตัั้ด้สิ่นี้ใจ

เข้าส่มััค์รในี้วาระต่ั้อไปนี้ะค์ะ	 โด้ยจะส่รุปใจค์วามัส่ำาคั์ญ

มัาให้นี้ะค์ะ	ในี้ระเบ้ยบจะแบ่งออกเป็นี้	4	ส่่วนี้	ส่ิ้วันท่ี่�หุ้น่�ง

จำะเป็นเรื�องเก่�ย่วักับัวัันออกระเบ่ัย่บั ควั�มีหุ้มี�ย่ของคำ�ท่ี่�

เก่�ย่วัข�อง ส่ิ้วันท่ี่�สิ้องเป็นบัที่ทัี่�วัไป ประกอบัด�วัย่อำ�น�จำผู้้�

ออกกฎ ข�อกำ�หุ้นดและก�รเลือกตั�ง ส่ิ้วันท่ี่�สิ้�มีเป็นเรื�อง

สิิ้ที่ธิีและก�รสิ้มัีครเลือกตั�ง โด้ยกำาหนี้ด้ไว้ว่าส่มัาชิกส่ามััญ

ส่ ห ก ร ณ์์ อ อ มั ทั้ รั พ ย์ ค์ รู นี้ นี้ ทั้ บุ ร้ 	 จำา กั ด้ 	 ทุั้ ก ค์ นี้

ม้ัสิ่ทั้ธิิ�เลืือกตัั้�งแลืะส่มััค์รรับเลืือกตั้ั�ง	ยกเว้นี้	(1)	ส่มัาชิกส่ามััญ

ท้ั้�อยู่ระหว่างการผิ่ด้นัี้ด้ชำาระหน้ี้�	 (2)	ส่มัาชิกส่ามััญท้ั้�เค์ยอยู่

ระหว่างฟ้ัองร้องด้ำาเนิี้นี้ค์ด้้แพ่งหรืออาญายกเว้นี้ค์ด้้นัี้�นี้ไม่ัได้้

เกิด้จากการกระทั้ำาของตั้นี้เอง	 ส่่วนี้ถ้ิ่าท่ั้านี้ได้้รับการเลืือก

เป็นี้ผู้่แทั้นี้แล้ืว	 ส่ิ้วันท่ี่� ส่ิ้� ได�กล่�วัถ่ึงสิิ้ที่ธิีและหุ้น��ท่ี่�

ของผู้้�แที่นสิ้มี�ชุิกไวั�ดังน่�ค่ะ ผู้่แทั้นี้ส่มัาชิกม้ัหน้ี้าท้ั้�เข้าร่วมั

ประชุมัใหญ่ส่ามััญประจำาปีหรือประชุมัใหญ่วิส่ามััญ

แลืะต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามัระเบ้ยบของส่หกรณ์์ฯ	 โด้ยเค์ร่งค์รัด้	

ไ ม่ั ส่ ามัา รถิ่มัอบอำานี้ าจ ใ ห้ ผู้่ ใ ด้มัาประ ชุมัแทั้นี้ ไ ด้้	

อยูใ่นี้ตั้ำาแหน่ี้งได้้ค์ราวลืะ	2	ปี	ไม่ัเกินี้	2	วาระแลืะจะพ้นี้จาก

ตั้ำาแหน่ี้งเมืั�อหมัด้วาระ	 ลืาออก	 ออกจากกลุ่ืมัต้ั้นี้สั่งกัด้	

ขาด้จากส่มัาชิกภาพ	ม้ัมัติั้ถิ่อด้ถิ่อนี้	ผิ่ด้นัี้ด้ชำาระเงินี้	2	งวด้

ติั้ด้ต่ั้อกันี้แลืะถูิ่กฟ้ัองด้ำาเนิี้นี้ค์ด้้จากการกระทั้ำาของตั้นี้เองค่์ะ

ก็ค์งเป็นี้ข้อมูัลือ้กส่่วนี้ประกอบการตัั้ด้สิ่นี้ใจของส่มัาชิก

ท้ั้�จะเข้ามัาเป็นี้ผู้่แทั้นี้นี้ะค์ะ	ซึึ่�งส่หกรณ์์ฯ	จะประกาศในี้ลืำาดั้บ

ต่ั้อไป	ส่ำาหรับฉบับน้ี้�ผู้่เข้ยนี้ขอใหข้้อมูัลืเพ้ยงเท่ั้าน้ี้�ก่อนี้นี้ะค์ะ

พบกันี้ใหม่ัฉบับหน้ี้า	ส่วัส่ด้้ค่์ะ

ประชุุมีใหุ้ญ่่สิ้�มัีญ่ประจำำ�ปี 2564 วัันอ�ทิี่ตย์่ท่ี่� 20 กุมีภ�พัื่นธ์ี 2565 

ณ โรงเร่ย่นเตร่ย่มีอุดมีศ่ึกษ�พัื่ฒน�ก�รนนที่บุัร่ จัำงวััดนนที่บุัร่
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ร�ย่ง�นก�รเร่ย่กเก็บัหุ้น่�ประจำำ�เดือนกุมีภ�พัื่นธ์ี 2565  

ประเภที่ล้กหุ้น่� (บั�ที่)
ทัี่�งหุ้มีด ชุำ�ระ

จำำ�นวันเงิน
ร�ย่ สัิ้ญ่ญ่� ร�ย่ สัิ้ญ่ญ่�

ลูืกหน้ี้�เงินี้กู้ค้์างนี้านี้/ลูืกหน้ี้�เงินี้กู้ปรับโค์รงส่ร้างหน้ี้� 81 130 67 100 1,576,573.50

ลูืกหน้ี้�เงินี้กู้ขาด้ส่มัาชิกภาพ 424 607 213 306 2,503,336.73

ลูืกหน้ี้�เงินี้กู้ระหว่างด้ำาเนิี้นี้ค์ด้้ 105 185 23 40 82,200.00

ลูืกหน้ี้�เงินี้กู้ตั้ามัค์ำาพิพากษา 825 1,244 281 428 1,642,659.20

เดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565 1,435 2,166 584 874 5,804,769.43

เดื้อนี้พฤศจิกายนี้	2564	-	มักราค์มั	2565 20,308,250.10

เดือนพื่ฤศึจิำก�ย่น 2564 - กุมีภ�พัื่นธ์ี 2565 รวัมีทัี่�งสิิ้�น 26,113,019.53

โทร.  081 - 4562837โทร.  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับุสมาชิิกทุกท่าน...  
	 ม้ัส่มัาชิกหลืายท่ั้านี้ได้้ส่อบถิ่ามัมัายงัผ่มั	ว่าตั้ามัท้ั้�
กระทั้รวงศึกษาธิิการได้้ม้ัมัาตั้ราการช่วยเหลืือบุค์ค์ลืากร
ทั้างการศกึษาเก้�ยวกับส่หกรณ์์ออมัทั้รพัยค์์รู	ว่าแต่ั้ลืะแห่ง
ม้ัมัาตั้รการช่วยเหลืือแลืะบรรเทั้าค์วามัเด้ือนี้ร้อนี้
ลืงได้้บ้าง	 อย่างไรนัี้�นี้ทั้างค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้การได้้
ประชุมัหารือกันี้	 เพื�อด้ำาเนิี้นี้การตั้ามัมัาตั้รการน้ี้�ค์รับ	
โด้ยได้้จัด้ทั้ำาประกาศแลืะแนี้วปฏิิบัติั้ส่ำาหรับส่มัาชิกทุั้กท่ั้านี้	

โปรด้อด้ใจรอไม่ันี้านี้ค์รับ	ส่ำาหรับเดื้อนี้น้ี้�ผ่มัขอรายงานี้การเร้ยกเก็บหน้ี้�ประจำาเดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	ดั้งน้ี้�

	 อ้กเรื�องหนึี้�งค์รับ	ส่ำาหรับส่มัาชิกท้ั้�ม้ัค์วามัส่นี้ใจจะส่มััค์รเป็นี้ส่มัาชิกส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ฯ	ซึึ่�งปัจจุบันี้
ของเราม้ัถึิ่ง	4	ส่มัาค์มั	ได้้แก่	
	 1.	ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	(ส่ส่.นี้บ)
	 2.	ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกชุมันุี้มัส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูไทั้ย	(ส่ส่อค์.)
	 3.	ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกของชุมันุี้มัส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์แห่งประเทั้ศไทั้ย	(ส่ส่.ชส่อ.)
	 4.	ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ไทั้ย	(ส่ส่.ส่ทั้.)
ซึึ่�งแต่ั้ลืะส่มัาค์มัฯ	ก็ม้ัจำานี้วนี้ส่มัาชิกแลืะเงินี้ส่วัส่ดิ้การท้ั้�ทั้ายาทั้จะได้้รับแต่ั้ลืะส่มัาค์มัฯ	ตั้ามัรายลืะเอ้ยด้ดั้งน้ี้�ค์รับ

ท่ี่�  สิ้มี�คมีฌ�ปนกิจำสิ้งเคร�ะห์ุ้ฯ

จำำ�นวันสิ้มี�ชิุก

ทัี่�งประเที่ศึ 

(ประมี�ณ/คน)

จำำ�นวันสิ้มี�ชิุก

ของจัำงหุ้วััด

นนที่บุัร่ (คน)

เงินสิ้งเคร�ะห์ุ้

ท่ี่�ได�รับั

(ประมี�ณ/บั�ที่)

1 ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	(ส่ส่.นี้บ) - 9,212 230,000.00

2 ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกชุมันุี้มัส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูไทั้ย	(ส่ส่อค์.) 309,012 3,114 576,000.00

3 ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกของชุมันุี้มัส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์แห่งประเทั้ศไทั้ย	(ส่ส่.ชส่อ.) 319,871 2,295 576,000.00

4 ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ส่มัาชิกส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ไทั้ย	(ส่ส่.ส่ทั้.) 27,183 125 400,000.00

	 ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ฯ	 ถืิ่อได้้ว่าเป็นี้ส่วัส่ดิ้การส่ำาหรับส่มัาชิกทุั้กท่ั้านี้ค์รับ	 ผ่มัขอเชิญชวนี้ให้ส่มัาชิก
ท้ั้�ส่นี้ใจจะส่มััค์รเข้าเป็นี้ส่มัาชิก	 ส่ามัารถิ่ตั้ิด้ต่ั้อส่อบถิ่ามัข้อมูัลืรายลืะเอ้ยด้เพิ�มัเตั้ิมัได้้ท้ั้�เจ้าหน้ี้าท้ั้�ศูนี้ย์ประส่านี้งานี้
ส่มัาค์มัฌาปนี้กิจส่งเค์ราะห์ฯ	ได้้โด้ยตั้รงค์รับ	หมัายเลืขโทั้รศัพท์ั้	0-2969-8201-2	ต่ั้อ	221	
	 แล้ืวพบกันี้ใหม่ัฉบับหน้ี้าค์รับ...



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านครับุ
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มานัส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

7 เคล็็ดล็ับง่่ายๆ 
วิิธีีดูแล็สุุขภาพตััวิเอง่ให้้แข็ง่แรง่

	 ในี้ปีน้ี้�หลืายค์นี้ตัั้�งเป้าหมัายการเริ�มัต้ั้นี้ใหม่ั	 ไม่ัว่า
จะเป็นี้หน้ี้าท้ั้�การเรื�องงานี้	 เป้าหมัายการใช้ช้วิตั้	 รวมัถึิ่งการ
ม้ัสุ่ขภาพด้้ด้้วย	จะเห็นี้ได้้ว่าปัจจุบันี้ค์นี้หันี้มัาส่นี้ใจ	แลืะใส่่ใจ
ในี้เรื�องสุ่ขภาพกันี้มัากขึ�นี้	 ไม่ัว่าจะเป็นี้การทั้ำาให้ตั้ัวเองนี้อนี้
หลัืบส่บาย	ม้ัสุ่ขภาพแข็งแรง	หรือการหลุืด้พ้นี้จากค์วามัเค์ร้ยด้
เมืั�อเราเร้ยนี้รู้ท้ั้�จะดู้แลืสุ่ขภาพกายแลืะใจตั้ัวเองให้ด้้แล้ืว	
เราก็จะส่ามัารถิ่ดู้แลืตัั้วเองแลืะจัด้การกับค์วามัเค์ร้ยด้แลืะ
ภาระหน้ี้าท้ั้�ต่ั้างๆ	 ให้ด้้ยิ�งขึ�นี้กว่าเดิ้มั	 วิธ้ิดู้แลืสุ่ขภาพให้ด้้ได้้
ด้้วยตัั้วเอง	ม้ัดั้งน้ี้�
 1. เลือกที่�นอ�หุ้�รท่ี่�ด่ต่อสุิ้ขภ�พื่ อาหารกบัสุ่ขภาพ
เป็นี้ของคู่์กันี้	 การท้ั้�เราจะม้ัสุ่ขภาพด้้ได้้นัี้�นี้	 การกินี้ถืิ่อเป็นี้
อ้กหนึี้�งปัจจัยหลัืกในี้การดู้แลืตัั้วเอง	เป็นี้การดู้แลืจากภายในี้
สู่่ภายนี้อก	 เราจึงค์วรต้ั้องกินี้อาหารให้พอด้้แลืะหลืากหลืาย
ในี้แต่ั้ลืะวันี้	 เลืือกกินี้อาหารท้ั้�ม้ัคุ์ณ์ค่์าทั้างโภชนี้าการค์รบ
ทัั้�ง	5	หมู่ั	โด้ยเน้ี้นี้ไปท้ั้�โปรต้ั้นี้แลืะค์าร์โบไฮเด้ตั้รท้ั้�ม้ัประโยชน์ี้
เ ป็นี้หลัืก	 เส่ ริมั ผั่ก	 ผ่ลืไ ม้ั ท้ั้� ใ ห้ เก ลืือแร่แลืะวิตั้ามิันี้	
ท้ั้�ส่ำาคั์ญค์วรหล้ืกเล้ื�ยงอาหารจำาพวกไขมัันี้แลืะอาหารท้ั้�ม้ั
ค์ลือเรส่เตั้อรอลืสู่ง	 แต่ั้ทัั้�งน้ี้�ทัั้�งนัี้�นี้ก็ไม่ัได้้หมัายค์วามัว่า
คุ์ณ์จะไม่ัส่ามัารถิ่กินี้อาหารท้ั้�คุ์ณ์ชอบแต่ั้อาจจะไม่ัค่์อยด้้
ต่ั้อสุ่ขภาพนัี้ก	 แถิ่มัยังรู้สึ่กผิ่ด้ทุั้กค์รั�งท้ั้�กินี้เข้าไปได้้	 แน่ี้นี้อนี้
ว่าคุ์ณ์ส่ามัารถิ่กินี้เค้์กชิ�นี้เล็ืกๆ	ชานี้มัไข่มุัก	หรือเมันูี้ประเภทั้
ปิ�งย่างได้้เช่นี้กันี้	แต่ั้ต้ั้องระวังไม่ัให้เผ่ลือกินี้ในี้ปริมัาณ์ท้ั้�มัาก
เกินี้ไป	 เพราะถ้ิ่าหากคุ์ณ์กินี้ในี้ปริมัาณ์ท้ั้�พอด้้ก็จะเป็นี้ผ่ลืด้้
ต่ั้อร่างกายแลืะจิตั้ใจแถิ่มัยังช่วยเย้ยวยาอารมัณ์์ให้ด้้ขึ�นี้ได้้
โด้ยไม่ัเส้่ยสุ่ขภาพด้้วย
 2.ออกกำ�ลังก�ย่	 เมืั�อเลืือกทั้านี้อาหารท้ั้�ด้้แล้ืว
สิ่�งท้ั้�ส่ำาคั์ญไม่ัแพ้กันี้นัี้�นี้ก็คื์อการออกกำาลัืงกาย	 ปัจจุบันี้การ
ออกกำาลัืงกายม้ัหลืายรูปแบบขึ�นี้อยู่กับค์วามัชอบ	ไลืฟัส่ไตั้ล์ื	
แลืะส่ภาพรา่งกายของแตั้ล่ืะค์นี้	แต่ั้ไม่ัว่าจะเปน็ี้การออกกำาลัืง
กายชนิี้ด้ไหนี้	ก็ม้ัส่่วนี้ช่วยทั้ำาให้ร่างกายแข็งแรงแลืะม้ัสุ่ขภาพ
ด้้มัากขึ�นี้ทัั้�งนัี้�นี้	การออกกำาลัืงกาย	ไม่ัจำาเป็นี้ต้ั้องออกกำาลัืงกาย
อย่างอย่างหนัี้ก	 แต่ั้การออกกำาลัืงกายท้ั้�ด้้ค์วรทั้ำาเป็นี้ประจำา	
ส่มัำ�าเส่มัอ	อย่างน้ี้อยวันี้ลืะ	30	นี้าท้ั้	แลืะค์วรออกกำาลัืงกาย
ให้ได้้สั่ปด้าห์ลืะ	2-3	ค์รั�ง	โด้ยเลืือกรูปแบบการออกกำาลัืงกาย
ให้เหมัาะส่มักับ	 ส่ภาพร่างกายช่วงวัยแลืะค์วามัถิ่นัี้ด้	 ไม่ัว่า
จะเป็นี้การวิ�ง	 ว่ายนี้ำ�า	 ปั�นี้จักรยานี้	 เต้ั้นี้แอโรบิค์	 บอด้้�เวทั้	
หรือโยค์ะ	 เพราะการได้้ออกกำาลัืงกายในี้รูปแบบท้ั้�เราชอบ	

จะช่วยทั้ำาให้เราออกกำาลัืงกายได้้นี้านี้ขึ�นี้	แลืะออกกำาลัืงกาย
ได้้อย่างไม่ัม้ัเบื�อ	แถิ่มัได้้ลืด้นี้ำ�าหนัี้กไปในี้ตัั้วอ้กด้้วย
	 3.	ดื้�มันี้ำ�าให้เยอะ	เพื�อสุ่ขภาพแลืะผิ่วพรรณ์	การดื้�มันี้ำ�า
เป็นี้สิ่�งส่ำาคั์ญพื�นี้ฐานี้การม้ัสุ่ขภาพด้้ท้ั้�ส่ำาคั์ญขาด้ไม่ัได้้เลืย
ในี้ช้วิตั้ประจำาวันี้	แต่ั้กลัืบเป็นี้เรื�องท้ั้�ค์นี้ส่่วนี้ใหญ่มัักมัองข้ามั
การ ดื้� มันี้ำ�า เ ปลื่ านี้อกจากจะช่ ว ย ให้ เร า รู้ สึ่ กส่ด้ ชื� นี้
กระปร้�กระเปร่าแล้ืว	 ยังช่วยปรับส่มัดุ้ลืย์ของร่างกาย	
บรรเทั้าค์วามัเมืั�อยล้ืา	 ช่วยในี้เรื�องระบบเผ่าผ่ลืาญ
แลืะการขับถ่ิ่าย	 แถิ่มัยังช่วยให้สุ่ขภาพผิ่วของเราด้้ขึ�นี้		
ปริมัาณ์นี้ำ�าท้ั้�เหมัาะส่มักับร่างกายในี้แตั้่ลืะวันี้	 โด้ยประมัาณ์
คื์อ	 2	 ลิืตั้ร	 ดั้ง นัี้�นี้ เราจึงค์วรดื้�มันี้ำ�า ใ ห้ ไ ด้้อย่างน้ี้อย
วันี้ลืะ	 8-10	 แก้ว	 เพื�อการดู้แลืสุ่ขภาพท้ั้�ส่มับูรณ์์	 ส่ำาหรับ
ค์นี้ท้ั้�ดื้�มันี้ำ�าน้ี้อย	ลืองกรอกนี้ำ�าใส่่ขวด้ไว้แล้ืวตัั้�งเป้าหมัายว่าต้ั้อง
ดื้�มันี้ำ�าเรื�อยๆ	 ให้หมัด้ขวด้ภายในี้หนึี้�งวันี้	 แบบน้ี้�ก็ส่ามัารถิ่
ทั้ำาให้เราดื้�มันี้ำ�าได้้มัากขึ�นี้เช่นี้กันี้	 นี้อกจากน้ี้�แนี้ะนี้ำาว่า
ค์วรหล้ืกเล้ื�ยงเค์รื�องดื้�มัท้ั้� ม้ั ส่่วนี้ผ่ส่มัของแอลืกอฮอล์ื	
เพราะจะยิ�งเพิ�มัค์วามัเส้่�ยงในี้การเป็นี้โรค์ค์วามัดั้นี้โลืหิตั้สู่ง	
โรค์หัวใจ	 ส่มัองฝ่อ	 โรค์ตัั้บ	 อ้กทัั้�งยังม้ัผ่ลืต่ั้อกล้ืามัเนืี้�อ	
แลืะกระดู้กในี้ระยะยาวอ้กด้้วย
 4. พัื่กผู่้อนใหุ้�เพ่ื่ย่งพื่อ ปัจจุบันี้เราใช้เวลืาในี้การ
ทั้ำากิจกรรมัต่ั้างๆ	จนี้ลืืมัไปว่าสิ่�งท้ั้�ทั้ำาได้้ง่ายท้ั้�สุ่ด้แลืะเป็นี้สิ่�งท้ั้�
ส่ำาคั์ญอันี้ดั้บต้ั้นี้ๆ	ในี้การดู้แลืตัั้วเองให้ม้ัส่ขุภาพด้้นัี้�นี้ก็คื์อการ
นี้อนี้การนี้อนี้หลัืบให้เพ้ยงพอ	 ซึึ่�งถืิ่อเป็นี้การพักผ่่อนี้
ท้ั้�ด้้ท้ั้�สุ่ด้	 เพราะในี้ช่วงเวลืาท้ั้�เรานี้อนี้หลัืบอวัยวะต่ั้างๆ	
จะได้้หยุด้พักหรือทั้ำางานี้น้ี้อยลืง	 เป็นี้ช่วงเวลืาท้ั้�ระบบภูมิั
ต้ั้านี้ทั้านี้จะทั้ำางานี้ได้้อย่างเต็ั้มัประสิ่ทั้ธิิภาพ	 แลืะส่ะส่มั
พลัืงงานี้ส่ำารองไว้ซ่ึ่อมัแซึ่มัส่่วนี้ท้ั้�สึ่กหรอ	 หากเรานี้อนี้ค์รบ	
8	 -10	 ชั�วโมังต่ั้อคื์นี้	 จะทั้ำาให้เราตืั้�นี้มัาแล้ืวรู้สึ่กส่ด้ชื�นี้
แลืะส่ามัารถิ่ทั้ำากิจกรรมัต่ั้างๆ	 ในี้วันี้ถัิ่ด้ไปได้้อย่างไม่ัรู้สึ่ก
เหนืี้�อยล้ืา	 เปร้ยบเส่มืัอนี้การได้้ชาร์ตั้แบตั้ร่างกายให้เต็ั้มั	
100%	 ในี้ทุั้กๆ	 วันี้	 ช่วงเวลืาท้ั้�เหมัาะส่มัท้ั้�สุ่ด้ในี้การเข้านี้อนี้
ก็คื์อ	ช่วงเวลืาระหว่าง	22.00-02.00	นี้.	เพราะเป็นี้ช่วงเวลืา
ท้ั้�ร่างกายจะหลัื�งโกรทั้ฮอร์โมันี้	 เพื�อทั้ำาให้ร่างกายได้้ฟ้ั�นี้ฟูั
ระบบต่ั้างๆ	 ได้้อย่างเต็ั้มัท้ั้�	 แลืะทั้ำาให้คุ์ณ์ภาพการนี้อนี้ได้้
รวมัด้้ขึ�นี้อ้กด้้วย
 5. วั�งแผู้นจัำดก�รกับัควั�มีเคร่ย่ด ไม่ัให้เส้่ยสุ่ขภาพจิตั้
ค์วามัเค์ร้ยด้ถืิ่อเป็นี้ศัตั้รูตัั้วร้ายท้ั้�ค์อยบั�นี้ทั้อนี้สุ่ขภาพ	
เป็นี้ส่ภาวะอารมัณ์์ของค์นี้ท้ั้�ต้ั้องเจอกับปัญหาต่ั้างๆ	 จนี้เกิด้
ค์วามัไม่ัส่บายใจวิตั้กกังวลืแลืะรู้สึ่กกด้ดั้นี้	หลืายค์รั�งท้ั้�เรามััก
เร้ยกโด้ยท้ั้�เราไม่ัรู้ตัั้ว	 แต่ั้สิ่�งเหล่ืาน้ี้�มัักจะแส่ด้งออกมัาทั้าง
ร่างกาย	จิตั้ใจ	อารมัณ์์หรือพฤติั้กรรมั	บางค์นี้เค์ร้ยด้แล้ืวทั้ำาให้
หงุด้หงิด้ง่าย	 บางค์นี้เค์ร้ยด้แล้ืวป่วยบ่อย	 บางค์นี้ก็นี้อนี้ไม่ั
หลัืบ	 เราจึงค์วรต้ั้องหาวิธ้ิจัด้การแลืะบรรเทั้าค์วามัเค์ร้ยด้ท้ั้�
เกิด้ขึ�นี้	 เพื�อให้เราม้ัทัั้�งสุ่ขภาพกายแลืะสุ่ขภาพใจท้ั้�ด้้ในี้เวลืา
เด้้ยวกันี้	 การจัด้การกับค์วามัเค์ร้ยด้นัี้�นี้ทั้ำาได้้หลืายวิธ้ิ	 ไม่ัว่า
จะเป็นี้การไปออกกำาลัืงกาย	การนัี้�งส่มัาธิิฝึกจิตั้ใจ	ธิรรมัชาติั้
บำาบัด้	การอ่านี้หนัี้งสื่อ	ดู้หนัี้ง	ฟัังเพลืง	ตั้ลือด้จนี้การจัด้ส่รร
เวลืาในี้ช้วิตั้ไม่ัให้โฟักัส่กับเรื�องใด้เรื�องหนึี้�ง	 หรือจมัอยู่กับ
ค์วามัเค์ร้ยด้มัากจนี้เกินี้ไป	 จนี้อาจกระทั้บตั้่อตั้นี้เอง
แลืะค์นี้รอบข้างได้้

อ่าน้ต่่อหน้้า 5



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป
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ต่อบ

ถาม1

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี จำำากัด
ท่ีเคารพทุกท่าน   
  ท่ั้านี้ค์งได้้รับเงินี้ปันี้ผ่ลืแลืะเฉล้ื�ยคื์นี้กันี้เป็นี้ท้ั้�เร้ยบร้อย
แล้ืวนี้ะค์รับ	ถึิ่งจะไม่ัมัากนัี้กก็จะด้้ขึ�นี้สู่งขึ�นี้เรื�อยๆ	ค์รับ	เรายังม้ั
ปัญหาอ้กเล็ืกน้ี้อย	 ขอให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกอด้ทั้นี้อ้กนิี้ด้นี้ะค์รับ	
ในี้ช่วงน้ี้�ก็ค์งจะต้ั้องระมััด้ระวังแลืะป้องกันี้ไวรัส่โค์วิด้	 19	 กันี้
อย่างเข้มัข้นี้	 เพราะช่วงน้ี้�ก็ค์งระบาด้อย่างหนัี้กทั้างส่หกรณ์์ฯ
ของเราก็ยังค์งม้ัสิ้วััสิ้ดิก�รใหุ้�กับัสิ้มี�ชิุกท่ี่�ติดไวัรัสิ้โควิัด 19 
แต่จำะลดจำำ�นวันเงินลงเหุ้ลือคนละ 2,000 บั�ที่ เพื่ร�ะเร�ไม่ีคิด
ว่ั�สิ้มี�ชิุกจำะติดไวัรัสิ้โควิัด 19 กันมี�กมี�ย่ขน�ดน่� งบัประมี�ณ
ท่ี่�ตั�งไวั�อ�จำจำะไม่ีพื่อเพ่ื่ย่งถึ��จ่ำ�ย่ใหุ้� 5,000 บั�ที่ เหุ้มืีอนเดิมี 
จ่ำงต�องลดลงมี�เพื่ื�อสิ้มี�ชุิกจำะได�รับัสิ้วััสิ้ดิก�รกันอย่่�งทัี่�วัถ่ึง 
ขอให้ส่มัาชิกป้องกันี้ตัั้วเองอย่าให้ตั้ิด้ไวรัส่โค์วิด้	 19	 จะด้้กว่า	
ส่หกรณ์์ฯ	ก็หวังว่าส่มัาชิกท้ั้�ยงัไม่ัติั้ด้ไวรัส่โค์วิด้	19	ค์งแค์ล้ืวค์ลืาด้
ปลือด้ภัยจากโค์วิด้	 19	 กันี้ทุั้กท่ั้านี้นี้ะค์รับ	 ส่มัาชิกส่อบถิ่ามั
มัากันี้มัากมัายเก้�ยวกับการเลืือกตัั้�งประธิานี้ฯ	 แลืะกรรมัการฯ
ในี้ช่วงน้ี้�ยังกำาหนี้ด้ไม่ัได้้ก็ผ่ลืมัาจากโค์วิด้	 19	 นัี้�นี้แหลืะค์รับ	
ถ้ิ่ากำาหนี้ด้การเลืือกตัั้�งได้้เมืั�อไร	ส่หกรณ์์ฯ	จะแจ้งให้ส่มัาชิกทั้ราบ
ทัั้นี้ท้ั้ค์รับ	ส่ำาหรับข้อส่งสั่ยท้ั้�ส่มัาชิกถิ่ามัมัาในี้เดื้อนี้น้ี้�ม้ั	ดั้งน้ี้�

	 	 ผ่มัเป็นี้ค์รูสั่งกัด้เอกชนี้	 แลืะเป็นี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์ค์รูนี้นี้ท์ั้	
อยากทั้ราบว่าม้ักระแส่ข่าวว่าส่มัาชิกท้ั้�เป็นี้ค์รูส่อนี้โรงเร้ยนี้
ในี้สั่งกัด้เอกชนี้	ถ้ิ่าม้ัอายุ	60	ปี	ซึึ่�งต้ั้องออกจากงานี้ส่อนี้ประจำา
ในี้โรงเร้ยนี้	 ทั้ำาให้ไม่ัม้ัหน่ี้วยต้ั้นี้สั่งกัด้หักชำาระเงินี้นี้ำาส่่งส่หกรณ์์ฯ	
ทั้างส่หกรณ์์ฯ	 จะให้ส่มัาชิกท้ั้�ไม่ัม้ัหน่ี้วยต้ั้นี้สั่งกัด้หักชำาระเงินี้
นี้ำาส่่งส่หกรณ์์ฯ	 ต้ั้องออกจากการเป็นี้ส่มัาชิก	 โด้ยใค์รม้ัหน้ี้�อยู่
ก็ต้ั้องหาเงินี้มัาชำาระหน้ี้�ให้เส่ร็จสิ่�นี้	 ข่าวน้ี้�เป็นี้ค์วามัจริงหรือไม่ั
อย่างไร

	 	 กระแส่ข่าวน้ี้�ไม่ัเป็นี้ค์วามัจริงค์รับ	ส่มัาชิกท้ั้�เป็นี้ค์รูสั่งกัด้
เอกชนี้	เมืั�ออาย	ุ60	ปี	ทั้างโรงเร้ยนี้เลืกิจ้างแล้ืว	ทั้ำาใหไ้ม่ัม้ัหน่ี้วย
ต้ั้นี้สั่งกัด้หักชำาระเงินี้นี้ำาส่่งส่หกรณ์์ฯ	ก็ยงัค์งเป็นี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์
ได้้เหมืัอนี้เดิ้มั	 ส่หกรณ์์ฯไม่ัม้ันี้โยบายหรือระเบ้ยบให้ส่มัาชิก	 ดั้งกล่ืาว
ออกจากส่มัาชิกแต่ั้อย่างใด้	 เพ้ยงแต่ั้ส่มัาชิกนัี้�นี้ต้ั้องม้ัค์วามัรับผิ่ด้ชอบ

        บุุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ต่อบ

โด้ยการมัาจ่ายท้ั้�ส่หกรณ์์เอง	หรือจ่ายผ่่านี้ธินี้าค์าร	ขอให้ส่มัาชิก
ท้ั้�สั่งกัด้เอกชนี้ส่บายใจไว้ได้้ค์รับ	 ในี้ส่่วนี้ของสิ่ทั้ธิิของส่มัาชิก
ท้ั้�จะลืงส่มััค์รรับการเลืือกตัั้�งเป็นี้กรรมัการส่หกรณ์์นัี้�นี้เป็นี้มัติั้
ของค์ณ์ะกรรมัการส่หกรณ์์ชุด้ท้ั้�	59/2561	ก็เป็นี้เรื�องด้้	เพราะ	
ผู้่ท้ั้�มัาเป็นี้กรรมัการส่หกรณ์์เพื�อดู้แลืการบริหารจัด้การ
ของส่หกรณ์์ค์วรม้ัหน่ี้วยต้ั้นี้สั่งกัด้หักชำาระเงินี้นี้ำาส่่งส่หกรณ์์
เพื�อเป็นี้หลัืกประกันี้แลืะเป็นี้จุด้ในี้ค์วามัเชื�อมัั�นี้ของตัั้วบุค์ค์ลื
ท้ั้�จะมัาเป็นี้กรรมัการส่หกรณ์์	 เป็นี้การเพิ�มัค์วามัศรัทั้ธิาแลืะ
ค์วามัไว้วางใจให้บุค์ค์ลืนัี้�นี้มัาเป็นี้กรรมัการดั้งกล่ืาว	 ในี้ส่่วนี้ท้ั้�
ส่มัาชิกจะได้้ด้ำาเนิี้นี้การให้ม้ัหนี้่วยต้ั้นี้สั่งกัด้หักชำาระเงินี้นี้ำาส่่ง
ส่หกรณ์์ฯ	กส็่ามัารถิ่ทั้ำาได้้โด้ยต้ั้องไมัขั่ด้ต่ั้อระเบ้ยบแลืะขอ้บังคั์บ
ของส่หกรณ์์ฯ

	 	 ดิ้ฉันี้เป็นี้ส่มัาชิกส่หกรณ์์ค์รูนี้นี้ท์ั้	 ดิ้ฉันี้ได้้ทั้ำาการพักชำาระ
หน้ี้�มัาแล้ืวแลืะจะค์รบกำาหนี้ด้	 12	 งวด้	 ในี้เวลืาอันี้ใกล้ืน้ี้�	
แต่ั้ปัญหาทั้างเศรษฐกิจในี้ส่ภาวะโค์วิด้	 19	 ยังไม่ัหมัด้ไป	
ดิ้ฉันี้ยังไม่ัส่ามัารถิ่ชำาระหน้ี้�ให้ส่หกรณ์์ฯ	 ในี้ภาวะปกตั้ิได้้
ทั้างส่หกรณ์์ฯ	 ม้ัแนี้วทั้างช่วยเหลืือส่มัาชิก	 โด้ยการให้ส่มัาชิก
ด้ำาเนี้ินี้การพักชำาระหน้ี้�อ้กค์รั�งได้้หรือไม่ั	 หรือส่หกรณ์์ม้ัแนี้วทั้างใด้
ท้ั้�จะช่วยเหลืือส่มัาชิกในี้กรณ้์น้ี้�ซึึ่�งม้ัจำานี้วนี้มัากพอส่มัค์วร

	 	 ในี้การพักชำาระหน้ี้�ตั้ามัระเบ้ยบของส่หกรณ์์ส่มัาชิกจะ
ทั้ำาได้้เพ้ยงค์รั�งเด้้ยวเท่ั้านัี้�นี้	 เมืั�อค์รบ	12	งวด้แล้ืวต้ั้องชำาระหน้ี้�
ตั้ามัปกติั้	ส่มัาชิกไม่ัส่ามัารถิ่จะพักชำาระหน้ี้�อ้กค์รั�งได้้	แต่ั้ส่หกรณ์์ฯ	
ม้ัแนี้วทั้างช่วยเหลืือส่มัาชิกท้ั้�ม้ัปัญหาการส่่งเงินี้ชำาระหน้ี้�
ในี้ส่ภาวะเศรษฐกิจไม่ัด้้ช่วงโค์วิด้	19	โด้ยส่หกรณ์์ได้้ออกระเบ้ยบ
ส่หกรณ์์ว่าด้้วยเงินี้กู้ส่ามััญโค์รงการส่นิี้เชื�อเพื�อช่วยเหลืือส่มัาชกิ
ส่หกรณ์์ท้ั้�ม้ัหน้ี้�หลืายทั้าง	(ช่วยเหลืือ1,	ช่วยเหลืือ	2)	พ.ศ	2565	
โด้ยเป็นี้การกู้เงินี้ด้อกเบ้�ยตั้ำ�าเพ้ยง	4%	ในี้ส่่วนี้รายลืะเอ้ยด้ต่ั้างๆ
ขอให้ส่มัาชิกท้ั้�ประส่บปัญหาในี้การส่่งชำาระหน้ี้�มัาติั้ด้ต่ั้อ
กับทั้างส่หกรณ์์ฯ	ค์าด้ว่าระเบ้ยบน้ี้�จะเริ�มัด้ำาเนิี้นี้การได้้ในี้เดื้อนี้
เมัษายนี้	2565	น้ี้�	ในี้ส่่วนี้ของโค์รงการช่วยเหลืือ	1	กู้ได้้ไม่ัเกินี้	
300,000	 บาทั้	 แลืะโค์รงการช่วยเหลืือ	 2	 กู้ได้้ไม่ัเกินี้	
4,000,000	บาทั้	โด้ย	2	โค์รงการกำาหนี้ด้ชำาระไม่ัเกินี้	120	งวด้
ส่่วนี้รายลืะเอ้ยด้ต่ั้างๆนัี้�นี้ให้ส่มัาชิกมัาติั้ด้ต่ั้อกับส่หกรณ์์ได้้เลืย	
แต่ั้การด้ำาเนี้ินี้การค์าด้ว่าจะเริ�มัได้้ในี้เด้ือนี้	 เมัษายนี้	 2565	
นัี้บว่าเป็นี้การแบ่งเบาภาระของส่มัาชิกท้ั้�ม้ัปัญหาในี้เรื�อง
หน้ี้�สิ่นี้ต่ั้างๆได้้ในี้ระดั้บหนึี้�ง
	 	 โอกาส่หน้ี้าพบกันี้ใหม่ัค์รับ	ส่วัส่ด้้ค์รับ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

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

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

ล�าดืับ ช่อ-น้ามสักุล อายุ สัาเหตุ่การเสั้ยช้วิต่
จ่ายเงิิน้

สังิเคราะห์

วัน้ท้่

รับแจ้งิ

เงิิน้สัวัสัดืิการกองิทุน้

สังิเคราะห์สัมาชิกเสั้ย

ช้วิต่ 

พั.ศ. 2556

เงิิน้สัวัสัดืิการ

สังิเคราะห์สัมาชิก

ถึงิแก่กรรม 

(กองิทุน้ 

10 ล้าน้)

สัสั.อค. สัสั.ชสัอ.

1 นายเกู้ษมั โปทอุ่งิ 69 ปี มัะเร็งิต่�อุ่มันำ�าเหลืือุ่งิ 236,318 1 ธ.ค. 64 150,000 30,000 - -

2 น.ส.นภััสรา  โชต่ิกู้เสถีียร 66 ปี กู้ระด้กู้คอุ่หักู้ 236,290 1 ธ.ค. 64 150,000 30,000 576,000 -

3 นางิบััวิ  ชุมัศรี 75 ปี กู้ลื�มัเนื�อุ่หัวิใจขาดเลืือุ่ด 236,262 14 ธ.ค. 64 - - - -

4 นางิสุณััฏฐณัีร์ เต่จาคำา 65 ปี ปอุ่ดต่ิดเชื�อุ่ 236,234 14 ธ.ค. 64 - - - -

5 นายชิงิชัย  สุขสมัาน 76 ปี ไต่วิาย 236,205 15 ธ.ค. 64 สมัทบั - - -

6 นางิมัณัี  เนียรมังิคลื 73 ปี ต่ิดเชื�อุ่ในกู้ระแสเลืือุ่ด 236,177 17 ธ.ค. 64 150,000 30,000 576,000 576,000

7. นางิสุปาณัี กู้านุรักู้ษ์ 65 ปี ต่ายจากู้กู้ารเจ็บัป่วิย 236,149 21 ธ.ค. 64 130,000 20,000 576,000 576,000

8. นายสวิิชญ์  ปานะถีึกู้ 44 ปี ขาดอุ่ากู้าศ 243,396 23 ธ.ค. 64 สมัทบั - - -

9. นางิวิันนา กู้ลืัดเลื็กู้ 66 ปี ต่ิดเชื�อุ่ทางิเดินปัสสาวิะ 243,368 24 ธ.ค. 64 สมัทบั - - -

10. นายสนิท  พิยอุ่มัแย�มั 93 ปี โรคชรา 243,340 25 ธ.ค. 64 150,000 30,000 576,000 -

 สวัสดีค่ะสมาชิิกสมาคมฌาปนกิจำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี

ร�ย่ชืุ�อสิ้มี�ชิุกท่ี่�ได�รับัเงินในเดือนกุมีภ�พัื่นธ์ี 2565 จำำ�นวัน 10 ร�ย่ 

	 เดื้อนี้กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	ม้ัยอด้เร้ยกเก็บตั้ามัจริง	10	ศพ
เป็นี้เงินี้	 300	 บาทั้	 แลืะแจ้งล่ืวงหน้ี้าให้ทั้ราบในี้เดื้อนี้ม้ันี้าค์มั	
2565		8	ศพ	แลืะค่์าบำารุงรายปี	50	บาทั้	รวมัเป็นี้เงินี้	290	บาทั้
แลืะแจ้งเชิญประชุมัใหญ่ส่ามััญประจำาปี	 2565	 แลืะรายชื�อ
ผู้่เส้่ยช้วิตั้ได้้รับเงินี้ค์รบทุั้กรายการให้ทั้ราบ	ตั้ามัรายชื�อข้างล่ืาง	

ร�ย่ชุื�อผู้้�เสิ้่ย่ชุ่วัิตที่่�ย่ังไมี่ได�รับัเงิน

ที่�ย่�ที่สิ้มี�ชิุกจำะได�รับัเงินต�มีร�ย่ก�รดังน่�
1.ค่�พิื่ธ่ีกรรมี 5,000 บั�ที่, 2.ค่�พื่วังหุ้ร่ด 500 บั�ที่, 3.เงินค่�สิ้งเคร�ะห์ุ้ศึพื่งวัดแรก 50,000 บั�ที่ (ไม่ีเกิน 3 สัิ้ปด�ห์ุ้) เงินสิ้งเคร�ะห์ุ้ท่ี่�เหุ้ลือรับัภ�ย่ใน 90 วััน หุ้ลังจำ�กวัันท่ี่�รับัแจำ�งเส่ิ้ย่ชุ่วิัต

ลืำา ดั้ บ ชื�อ	-	นี้ามัส่กุลื วันี้ท้ั้�เส้่ยช้วิตั้ วันี้ท้ั้�รับแจ้ง

1. นี้ายประภักดิ้�		ด้รุณ์วรรณ์ 17	ธิ.ค์.	64 28	ธิ.ค์.	64

2. นี้างนี้ภาพร		โนี้ร้วรรณ์ 25	ธิ.ค์.	64 29	ธิ.ค์.	64

3. นี้างวันี้เพ็ญ		ตั้ร้เนี้ตั้ร 27	ธิ.ค์.	64 4	มั.ค์.	65

4. นี้างอำานี้วย		โพธิิ�เท้ั้�ยง 25	ธิ.ค์.	64 5	มั.ค์.	65

5. นี้างอาภรณ์์		นี้พส่งค์์ 2	มั.ค์.	65 7	มั.ค์.	65

6. นี้างกนี้กวรรณ์		โส่มััค์พัฒน์ี้ 24	ธิ.ค์.	64 11	มั.ค์.	65

ลืำา ดั้ บ ชื�อ	-	นี้ามัส่กุลื วันี้ท้ั้�เส้่ยช้วิตั้ วันี้ท้ั้�รับแจ้ง

7. นี้างนัี้นี้ทั้นี้า		พลืพาหะ 25	ธิ.ค์.	64 12	มั.ค์.	65

8. นี้ายไตั้รรงค์์		ลิื�มัเจริญ 21	มิั.ย.	64 20	มั.ค์.	65

9 นี้.ส่.ส่ร้อยส่วาทั้		จารุจินี้ด้า 16	มั.ค์.	65 26	มั.ค์.	65

10. นี้ายประกิตั้	วิทั้ยสั่มัพันี้ธ์ิ 21	มั.ค์.	65 1	ก.พ.	65

11. นี้างบังอร		เชาว์ค์วณิ์ช 31	มั.ค์.	65 1	ก.พ.	65

12. นี้ายทั้ว้		วงศ์ศิริประเส่ริฐ 7	เมั.ย.	64 2	ก.พ.	65

ลืำา ดั้ บ ชื�อ	-	นี้ามัส่กุลื วันี้ท้ั้�เส้่ยช้วิตั้ วันี้ท้ั้�รับแจ้ง

13. นี้างระเบ้ยบ		วงศ์ศิริประเส่ริฐ 16	พ.ย.	64 2	ก.พ.	65

14. นี้างอมัรรัตั้น์ี้		ถิ่ลืำา 30	มั.ค์.	65 3	ก.พ.	65

15. นี้างส่าวบุญเติั้มั		ม้ัส่ารภ้ 9	ตั้.ค์.	64 4	ก.พ.	65

16. นี้างส่ำาเน้ี้ยง	เส่ถ้ิ่ยรกาลื 2	ก.พ.	65 9	ก.พ.	65

17. นี้ายณ์รงค์์ศักดิ้�		พุ่มัจำาปา 2	ก.พ.	65 10	ก.พ.	65

18. นี้างนี้งลัืกษณ์์	นี้พวงศ์	ณ์	อยุธิยา 30	มั.ค์.	65 15	ก.พ.	65

พูล่มาศ  ทับุเกร็ด
กรรมการ

	 เมืั�อท่ั้านี้โอนี้มัาเร้ยบร้อยแล้ืวให้ท่ั้านี้	 โทั้รแจ้งแลืะส่่งหลัืกฐานี้
การชำาระเงินี้ให้ส่มัาค์มัทั้ราบทุั้กค์รั�ง	 โด้ยการแฟกซ์์เอกสิ้�รมี�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่ึ�ย่ร้ปส่ิ้งไลน์มี�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ�เก็บัหุ้ลักฐ�นก�รโอนเงินของท่ั้านี้จนี้กว่าท่ั้านี้จะได้้รับใบเส่ร็จรับเงินี้
ฉบับจริงจากทั้างส่มัาค์มัฯ
 สิ้มี�ชิุกร�ย่ใดเส่ิ้ย่ชุ่วิัตลง	 หากม้ัภาระผู่กพันี้ทั้างการเงินี้
กับส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 ทั้างส่มัาค์มัฌาปนี้กิจฯ	 จะต้ั้อง
นี้ำาเงินี้บางส่่วนี้ไปชำาระตั้ามัจำานี้วนี้ท้ั้�ส่มัาชกิได้้ทั้ำาธุิรกรรมัด้้านี้การเงนิี้ไว้กับ
ส่หกรณ์์ฯ	ส่่วนี้ท้ั้�เหลืือทั้ายาทั้นี้ำาเอกส่ารมัาแส่ด้งจึงรับเงินี้ส่่วนี้ท้ั้�เหลืือไปได้้
 

สุมาคมฌาปนกิิจสุง่เคราะห้์ สุห้กิรณ์์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีสุมาคมฌาปนกิิจสุง่เคราะห้์ สุห้กิรณ์์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
จัดประชุุมให้ญ่่สุามัญ่ ประจำาปี 2564จัดประชุุมให้ญ่่สุามัญ่ ประจำาปี 2564

วิันเสุาร์ที� 26  มีนาคม พ.ศ. 2565   เวิล็า 09.00 น. - 12.00 น.วิันเสุาร์ที� 26  มีนาคม พ.ศ. 2565   เวิล็า 09.00 น. - 12.00 น.
ณ์ ห้้อง่ประชุุม สุห้กิรณ์์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำากิัด ชุั�น 4 ณ์ ห้้อง่ประชุุม สุห้กิรณ์์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำากิัด ชุั�น 4 
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

พิิมพิ์ที่่� บริิษััที่ พิิมาน พิริิ�นติ้ิ�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 62 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนม่ีน�คมี 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� 62 ประจ�าปี 2564ชุุดที� 62 ประจ�าปี 2564

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

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

                                          จำีระพงษ์ สิทธิทิม
             กรรมการ

 สวัสดีครับุ เพ่ือนสมาชิิก สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนนทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่าน 

“โครงการดีี ๆ (อีีก 1 โครงการ) ประจำำาปี 2565”
	 ฉบับน้ี้�ขอเส่นี้อส่าระค์วามัรู้	เรื�อง	โค์รงการด้้	ๆ 		ประจำา
ปี	2565	ในี้การคิ์ด้	วิธ้ิการ	กระบวนี้การด้ำาเนิี้นี้การ	ค์รับ	
	 ส่ำาหรับปีการด้ำาเนิี้นี้งานี้	 2564	 ยอด้ปันี้ผ่ลื	 2.1	 %	
ยอด้เฉล้ื�ยคื์นี้	 2.2	 %	 ผ่ลืการด้ำาเนิี้นี้การกิจการด้้ขึ�นี้ตั้ามัลืำาดั้บ	
หวังว่าท่ั้านี้ส่มัาชิกค์งพอใจ	ไม่ัมัากก็น้ี้อย	ค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้งานี้
ทั้ำางานี้บนี้พื�นี้ฐานี้ท้ั้�ว่า	“สิ้หุ้กรณอ์อมีที่รพัื่ย์่คร้นนที่บัรุ่ เพืื่�อเพืื่�อน
คร้นนที่บุัร่” 
	 ขอขอบคุ์ณ์ผู้่แทั้นี้ส่มัาชิกท้ั้�เข้าร่วมัประชุมัใหญ่ส่ามััญ	
ประจำาปี	2564	ในี้วันี้ท้ั้�	20	กุมัภาพันี้ธ์ิ	2565	ท้ั้�รับรองผ่ลืการด้ำาเนิี้นี้
งานี้ประจำาปี	2564	แลืะแผ่นี้ปฎิบัติั้การประจำาปี	2565	ค์รับ	
	 เร็วๆ	น้ี้�	จะม้ัโค์รงการเพิ�มัขึ�นี้อ้ก	1	โค์รงการ	สื่บเนืี้�องจาก
ภาค์รัฐได้้กำาหนี้ด้มัาตั้ราการ	การขอปรับลืด้ด้อกเบ้�ยเงินี้กู้ให้ลืด้ลืง	
ให้ส่อด้ค์ล้ืองกับสิ่นี้เชื�อส่วัส่ดิ้การหักเงินี้เดื้อนี้ท้ั้�ค์วามัเส้่�ยงต้ั้องการ
สิ่นี้เชื�อด้อกเบ้�ยตั้ำ�าเพื�อไป	 refinance	 สิ่นี้เชื�อด้อกเบ้�ยสู่ง	 เพื�อลืด้
ภาระ	โด้ยม้ัมัาตั้รการดั้งน้ี้�	
	 1.	การขอปรับลืด้ค่์าธิรรมัเน้ี้ยมัประกันี้ท้ั้�ไม่ัม้ัค์วามัจำาเป็นี้
ให้ลืด้ลืง
	 2.	การปรับปรุงโค์รงส่ร้างหน้ี้�เพื�อให้เงินี้เดื้อนี้เหลืือไม่ัน้ี้อย
กว่า	30%	หรือ	9,000	บาทั้	เพื�อใช้ด้ำารงช้พอย่างม้ัศักดิ้�ศร้
	 3.	 การปรับปรุงโค์รงส่ร้างหน้ี้�เพื�อเตั้ร้ยมัเกษ้ยณ์อายุ	
หรือกรณ้์ท้ั้�เกษ้ยณ์แล้ืวม้ัภาระท้ั้�จะต้ั้องจ่ายหน้ี้�นี้านี้หลืายปี
	 4.	การไกลืเ่กล้ื�ยปัญหาหน้ี้�สิ่นี้กรณ้์ท้ั้�ม้ัการฟ้ัองร้องด้ำาเนิี้นี้
ค์ด้้แล้ืว	ทัั้�งกรณ้์ผู้่กู้แลืะผู้่ค์ำ�าประกันี้
แหล่ืงท้ั้�มัา	:	https://www.prachachat.net/education/news-
865632

โด้ยโค์รงการดั้งกล่ืาว	 จะด้ำาเนิี้นี้การ	 refinance	 ให้ม้ัด้อกเบ้�ยตั้ำ�า	
ในี้กรอบวงเงินี้ท้ั้�กำาหนี้ด้มัาในี้โค์รงการน้ี้�	 ถ้ิ่าหมัด้วงเงินี้แล้ืวก็จะจบ
โค์รงการ	 โด้ยคุ์ณ์ส่มับัติั้จะอนุี้ญาตั้ให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกส่ำาหรับลูืกหน้ี้�ชั�นี้ด้้	
ส่ามัารถิ่รวมัสั่ญญามัา	 refinance	 ได้้เป็นี้สั่ญญาเด้้ยว	 ด้อกเบ้�ยตั้ำ�า	
ยกตัั้วอย่างเช่นี้	 ม้ัวงเงินี้	 60	 ล้ืานี้	 ในี้การทั้ำาโค์รงการจากด้อกเบ้�ยสู่งๆ	
หลืายสั่ญญามัารวมัเป็นี้	refinance	สั่ญญาเด้้ยวด้อกเบ้�ยตั้ำ�า
	 โด้ยสั่ญญาใหม่ัด้อกเบ้�ยตั้ำ�า	 จะทั้ำาให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกม้ัเงินี้เดื้อนี้
หลัืงหักค่์าใช้จ่ายแล้ืว	 30	%	 ของเงินี้เดื้อนี้ท้ั้�ท่ั้านี้ได้้รับเป็นี้ประจำา	
ทั้ำาให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกม้ัรายจ่ายประจำาเดื้อนี้อย่างพอด้้พอเพ้ยงในี้การด้ำารงช้พ 
	 กระบวนี้การในี้การด้ำาเนี้ินี้การ	 โค์รงการน้ี้�ของส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์
ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	 จำากัด้	 อยูใ่นี้ระหว่างด้ำาเนิี้นี้การ	 (การประชุมัแลืะกำาหนี้ด้
วิธ้ิการ)	แลืะจะประกาศให้ท่ั้านี้ส่มัาชิกทั้ราบในี้ลืำาดั้บต่ั้อไป	ขอเน้ี้นี้ว่า
เป็นี้โค์รงการท้ั้�ด้้มัาก	
	 ทัั้�งน้ี้�	 เราด้ำาเนิี้นี้การตั้ามัมัาตั้รฐานี้ของกฎระเบ้ยบอย่าง
เค์ร่งค์รัด้	 ถูิ่กต้ั้อง	 โปร่งใส่	 แลืะนี้ำาเส่นี้อในี้การประชุมัค์ณ์ะกรรมัการ
ด้ำาเนิี้นี้งานี้ประจำาเดื้อนี้	 โด้ยม้ัผู้่ท้ั้�เข้าร่วมัประชุมัเป็นี้	 ค์ณ์ะกรรมัการ
ส่หกรณ์์ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้	เจ้าหน้ี้าท้ั้�	แลืะผู้่ท้ั้�เก้�ยวข้อง	เพื�อรับรอง
ส่ำาหรบัโค์รงการด้้ๆ	ประจำาปี	2565	ใหมัน้่ี้�	หลัืงจากจบการประชมุัแลืว้
ก็จะส่ามัารถิ่ด้ำาเนิี้นี้การโค์รงการให้กับส่มัาชิกต่ั้อไปได้้	
	 ตั้ลือด้ระยะเวลืาในี้การทั้ำางานี้	ท้ั้�ถูิ่กแต่ั้งตัั้�งในี้ค์ณ์ะกรรมัการ
แลืะค์ณ์ะอนุี้กรรมัการต่ั้างๆ	 ได้้เห็นี้ค์วามัเปล้ื�ยนี้แปลืงท้ั้�ม้ัแนี้วโน้ี้มั
ท้ั้�ด้้ขึ�นี้	 ทัั้�งการด้ำาเนิี้นี้การพัฒนี้ากระบวนี้การขั�นี้ตั้อนี้ต่ั้างๆ	ทั้ำาให้การ
ด้ำาเนิี้นี้งานี้ด้้ขึ�นี้	 ได้้เห็นี้ขั�นี้ตั้อนี้การแก้ไขปัญหา	 ได้้เห็นี้การบริการต่ั้างๆ	
ส่ำาหรับส่มัาชิกท้ั้�ด้้ขึ�นี้	ผ่ลืประกอบการด้้ขึ�นี้	ทัั้�งหมัด้ทัั้�งปวงเพื�อให้ท่ั้านี้
ส่มัาชิกม้ัส่วัส่ดิ้การท้ั้�ด้้	 ทั้ำาให้เห็นี้การขับเค์ลืื�อนี้ในี้กิจกรรมัต่ั้างๆ	
ท้ั้�พัฒนี้าม้ัค์วามัเจริญรุด้หน้ี้า
	 การด้ำาเนิี้นี้งานี้ของส่หกรณ์์ฯ	 ภาพอนี้าค์ตั้การบริหารงานี้	
จะถูิ่กวัด้ได้้โด้ยเส้่ยงส่ะท้ั้อนี้ของมัวลืส่มัาชิก	การแก้ไขพัฒนี้าตั้ามัเส้่ยง
ส่ะท้ั้อนี้เป็นี้เป้าหมัาย	 โด้ยกำาหนี้ด้เป็นี้ขั�นี้ตั้อนี้แลืะกระบวนี้การการ
ด้ำาเนี้ินี้การท้ั้�ถูิ่กต้ั้อง	 รัด้กุมั	 ม้ัประส่ิทั้ธิิภาพ	 นี้ำาไปสู่่การส่ร้างค่์านิี้ยมั
ขององค์์กร	 ตั้รงตั้ามัวัตั้ถุิ่ประส่งค์์ท้ั้�ตัั้�งไว้	 ทั้ำาให้ได้้ผ่ลืผ่ลิืตั้ผ่ลืลัืพธ์ิ	
เป้าประส่งค์์ท้ั้�ต้ั้องการบนี้วัตั้ถุิ่ประส่งค์์	
	 ส่ำาหรับฉบับน้ี้�	 ม้ัเรื�องท้ั้�จะสื่�อส่ารกับท่ั้านี้เพ้ยงเท่ั้าน้ี้�	 ถ้ิ่าท่ั้านี้
ส่มัาชิกม้ัอะไรท้ั้�จะส่อบถิ่ามัเพิ�มัเติั้มั	ค์ณ์ะกรรมัการด้ำาเนิี้นี้งานี้ส่หกรณ์์
ออมัทั้รัพย์ค์รูนี้นี้ทั้บุร้จำากัด้	 นี้ำาโด้ยท่ั้านี้ประธิานี้กรรมัการ	 กรรมัการ	
ผู้่จัด้การ	 แลืะเจ้าหน้ี้าท้ั้�	 ท้ั้�เก้�ยวข้องทุั้กท่ั้านี้	 เส่นี้อแลืะส่อบถิ่ามัมัา
ได้้ค์รับ	 เราจะนี้ำาไปปรับปรุงคุ์ณ์ภาพ	 ในี้การบริการให้ด้้ยิ�งขึ�นี้ไป	
ไว้พบกันี้ในี้ฉบับหน้ี้าค์รับ	


