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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 ในชีีวิิตประจำำ�วัินของเร�ทุุกคน	ในวัินๆ	หน่�ง	เร�จำะพบ

กับควิ�มพอใจำ	ไม่พอใจำ	ดีีใจำบ้�ง	เสีียใจำบ้�ง	เหล่่�นี�เป็นต้น

ควิ�มพ่งพอใจำ	ดีีใจำ	มักเป็นสิี�งแสีวิงห�ของคนเสีียเป็นส่ีวินใหญ่่

ส่ีวินด้ี�นตรงกันข้�มเร�ไม่ต้องก�ร	แต่ขณะเดีียวิกันเร�ก็ยัง

ไม่ร้้ว่ิ�จำะทุำ�อย่�งไรจ่ำงพ้นจำ�กควิ�มไม่พอใจำ	เสีียใจำ

	 พ้ดีม�ถ่ึงตรงนี�	 ด้ีเหมือนผู้้้เขียนจำะเขียนบทุควิ�ม

เป็นหลั่กธรรมไป	ก็คงจำะไม่ตรงไปเสีียทีุเดีียวิ	เพร�ะในชีีวิิต

เร�คงไม่พ้นธรรมชี�ติ	ธรรมชี�ติก็คือชีีวิิตนั�นเอง

	 แต่สีำ�หรับเร�ๆ	ทุ่�นๆ	คงไม่มีใครหลี่กหนีควิ�มพอใจำ

ไม่พอใจำไปได้ี	 ถ่ึงแม้เร�อย�กพบควิ�มพอใจำ	 ดีีใจำ	 มันก็เป็น

ควิ�มทุรม�นชีนิดีหน่�ง	เทุ่�ๆ	กับควิ�มไม่พอใจำ	เสีียใจำ

	 สีหกรณ์ฯ	ก็เป็นส่ีวินหน่�งของพวิกเร�	ก�รดีำ�เนินก�ร

ก็เพื�อประโยชีน์ของสีม�ชิีก	 บ�งทีุในบ�งเรื�องทีุ�เร�ไม่เข้�ใจำ

หรือไม่ร้้ร�ยล่ะเอียดี	 ก็ทุำ�ให้เร�พอใจำบ้�งไม่พอใจำบ้�ง

เป็นของธรรมดี�	 วิ�รสี�รก็เป็นส่ีวินหน่�งทีุ�มีหน้�ทีุ�ทีุ�จำะ

ทุำ�ควิ�มเข้�ใจำให้สีม�ชิีกอีกทุ�งหน่�ง	แต่ปัญ่ห�อย้่ตรงทีุ�ไม่ร้้

ว่ิ�สีม�ชิีกไม่เข้�ใจำหรือสีนใจำเรื�องใดี	มีอย้ทุ่�งหน่�งก็คือส่ีงข่�วิ

ควิ�มเคลื่�อนไหวิใหม่ๆ	 อันจำะเกิดีประโยชีน์ให้กับสีม�ชิีก

ให้ม�กทีุ�สุีดีเทุ่�ทีุ�จำะทุำ�ได้ี

	 เลื่อกตั�งทีุ�ผู่้�นม�ก็คงสีร้�งควิ�มพอใจำให้ทุ่�นได้ี	

เพร�ะเร�เป็นคนเลื่อก	สิี�งสีำ�คัญ่ต้องคอยติดีต�มก�รทุำ�ง�น

ให้ข้อคิดีเหน็ในทุศันของสีม�ชีกิให้กรรมก�รไดีไ้ปขับเคลื่�อน

ต�มควิ�มต้องก�รของสีม�ชิีกบนพื�นฐ�นของระเบียบ	

ข้อบังคับแล่ะกฎหม�ยทีุ�เกี�ยวิข้อง

	 ในฉบับทุ่�นวิิทุย�	 ถึ�วิรกันต์	 ได้ีสีรุปปัญ่ห�

แล่ะแนวิทุ�งแก้ไขตล่อดีจำนก�รแก้ไขในรอบ	10	ปีทีุ�ผู่้�นม�	

คงทุำ�ให้สีม�ชิีกได้ีทุร�บว่ิ�เร�ได้ีทุำ�อะไรไปบ้�งแล้่วิ	

แล่ะส่ีงผู้ล่ต่อเพื�อนสีม�ชิีกทีุ�ดีีข่�น	 ถึ�มม�-ตอบไป	 ได้ีสีรุป

คำ�ถึ�ม	 คำ�ตอบสัี�นๆ	 แต่ได้ีใจำควิ�ม	 ล่องอ่�นด้ี	 ถ้ึ�มีเวิล่�

ล่องอ่�นย้อนในฉบับก่อนๆ	 ก็คงพอทีุ�จำะทุำ�ให้เร�มองด้ี

ร้ปร่�งหน้�ต�ของสีหกรณ์ฯ	ได้ีแจ่ำมชัีดียิ�งข่�น
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่ 

	 เดืีอนนี�	ณ	วัินทีุ�	30	เมษ�ยน	2565	เป็นก�รสีรุป

บัญ่ชีีคร่� ง ปีสีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุ รี 	 จำำ� กัดี	

เร�ได้ีกำ�ไรสุีทุธิ	 117,418,243.24	บ�ทุ	 ซ่ึ่�งก็ไม่แตกต่�ง

จำ�กปีทีุ�แล้่วิม�กนัก	 เมื�อเทีุยบกับปี	 2564	 ซ่ึ่�งเร�ได้ี

กำ�ไรสุีทุธิ	112,084,610.14	บ�ทุ

	 แต่ไม่ว่ิ�จำะอย่�งไรก็ต�ม	 ทีุมง�นเร�ยังยืนยันกับ

ทุ่�นสีม�ชิีกว่ิ�เงินปันผู้ล่แล่ะเฉลี่�ยคืน	 จำะต้องได้ีเพิ�มข่�น

ในขณะทีุ�หนี�สิีนของสีหกรณ์ฯ	 เร�ล่ดีล่งด้ีวิยอย่�งน้อยอีก 

100	 ล้่�นบ�ทุ	 ก�รประชุีมใหญ่่ปีนี�มีสีองครั�ง	 ทุำ�ให้เร�

มีค่�ใช้ีจ่ำ�ยเพิ�มข่�นบ้�ง	เพร�ะเร�ประชุีมใหญ่่

สี�มัญ่ครั�งแรก	 เพื�อพิจำ�รณ�อนุมัติ

เงินปันผู้ล่	 เฉลี่�ยคืน	 กำ�ไรสุีทุธิแล่ะทีุ�จำะ

ประชุีมครั�งทีุ�	2	ในวัินทีุ�	5	มิถุึน�ยน	2565	

เป็นก�รประชุีมใหญ่่วิิสี�มัญ่เพื�อแก้ไข

ข้อบังคับแล่ะเลื่อกตั�งคณะกรรมก�รทีุ�จำะ

หมดีวิ�ระอีก	7	ทุ่�น	ประธ�น	1	ทุ่�นครับ	

	 อีกเรื�องคือ	ก�รปรับปรุงสีำ�นักง�น

สีหกรณ์ออมทุรัพย์ค ร้นนทุบุรี 	 จำำ� กัดี	

ของเร�	 ซ่ึ่�งกำ�หนดีใช้ีเวิล่�	 3	 เดืีอน	

หลั่งจำ�กนั�นสีหกรณ์ฯ	 เร�จำะพร้อมทุ�ง

ด้ี�นสีถึ�นทีุ�ในก�รตอ้นรับพวิกเร�ม�กข่�น

ทีุ�จำอดีรถึเพียงพอแล่้วิ	 ห้องประชีุม

ปรับปรุงแล้่วิ	 พวิกเร�คงได้ีมีก�รประชุีม

พบปะกันม�กข่�นเมื�อโควิิดี-19	 ผู่้อนคล่�ยล่ง	

เร�เตรียมก�รต่�งๆ	ไว้ิรอวัินทีุ�จำะพบปะกัน

ซ่ึ่�งก็อีกไม่น�นครับ

	 สุีดีทุ้�ยนี�	ผู้มขอให้ทุุกทุ่�นรักษ�

สุีขภ�พแล่ะปล่อดีภัยจำ�กโรคภัยต่�งๆ	

เป็นมิ�งขวัิญ่ของครอบครวัิแล่ะสีงัคมครบั
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 สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 จำวินจำะเลื่อกตั�งประธ�นฯ	 1	 คน	 แล่ะกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�รฯ	7	คน	(เขียนวัินทีุ�	19	พค.	2565)	วิ�รสี�รทีุ�ทุ่�น
กำ�ลั่งถืึออ่�นอย้่นี�	ทุ่�นอ�จำทุร�บผู้ล่ก�รเลื่อกตั�งคณะกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�รฯ	ชุีดีทีุ�	63	ประจำำ�ปี	2565	แล้่วิ	นั�นหม�ยควิ�มว่ิ�
หลั่งจำ�กวัินเลื่อกตั�ง	5	มิถุึน�ยน	2565	คือตั�งแต่วัินทีุ�	7	มิถุึน�ยน 
2565	เป็นต้นไป	ประธ�นคนใหม่	(น�ยเอนก	ล่่วิงลื่อ)	ประธ�น
คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�รฯ	 ชุีดีทีุ� 	 63	 พร้อมกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�รฯ	 ใหม่ทัุ�งหมดี	 ก็จำะต้องเริ�มปฏิิบัติหน้�ทีุ�โดียก�ร
แต่งตั�งคณะกรรมก�รอำ�นวิยก�รฯ	 คณะกรรมก�รฝ่่�ยก�รศ่กษ�
แล่ะประชี�สัีมพันธ์	 คณะกรรมก�รเงินก้้	 คณะอนุกรรมก�ร
ติดีต�มหนี�สิีน	คณะอนุกรรมก�รก�รล่งทุุน	แล่ะคณะอนุกรรมก�ร
บริห�รควิ�มเสีี�ยง	แต่ล่ะคณะมจีำำ�นวินคณะล่ะ	5	คน	ส่ีวินจำะมีใคร
เป็นประธ�น	กรรมก�ร	เล่ข�นุก�รบ้�งก็คงต้องรอก่อนนะครับ	
โดียคณะทีุ�เพิ�มข่�นใหม่ต�มข้อบังคับสีหกรณ์ฯ	ทีุ�ขอแก้ไขในก�ร
ประชุีมใหญ่่วิิสี�มัญ่	 เมื�อวัินทีุ�	 5	 มิถุึน�ยน	 2565	 มี	 3	 คณะ
ได้ีแก่	 คณะอนุกรรมก�รติดีต�มหนี�สิีน	 คณะอนุกรรมก�ร
ก�รล่งทุุนแล่ะคณะกรรมก�รบริห�รควิ�มเสืี�ยง
	 คณะอนุกรรมก�รติดีต�มหนี�สิีน	 เดิีมทุ�งสีหกรณ์ฯ	
ได้ีมีก�รแต่งตั�งให้ปฏิิบัติหน้�ทีุ�ม�แล้่วิ	 แต่ยังไม่มีในข้อบังคับฯ	
จ่ำงได้ีเพิ�มเติมแก้ไขให้อย้่ในข้อบังคับฯ	 พร้อมเพิ�มเติมคณะ
อนุกรรมก�รก�รล่งทุุนแล่ะคณะอนุกรรมก�รบริห�ร
ควิ�มเสีี�ยงข่�น	 ต�มกฎกระทุรวิง	 เรื�องก�รดีำ�เนินง�นแล่ะก�ร
กำ�กับด้ีแล่สีหกรณ์ออมทุรัพย์แล่ะสีหกรณ์เครดิีตย้เนียน	
พ.ศ.	2564	แล่ะระเบียบน�ยทุะเบียนสีหกรณ์	ว่ิ�ด้ีวิยก�รรับจำดี
ทุะเบียนข้อบังคับเกี�ยวิกับคณะอนุกรรมก�รบริห�รควิ�มเสีี�ยง
แล่ะคณะอนุกรรมก�รก�รล่งทุุน	2564
	 ก�รแก้ไขข้อบังคับฯ	ได้ีกำ�หนดีองค์คณะอนุกรรมก�รทัุ�ง
	3	คณะอนุกรรมก�ร	แล่ะอำ�น�จำหน้�ทีุ�	ผู้มจำะขอกล่่�วิถ่ึงอำ�น�จำ
หน้�ทีุ�ของคณะอนุกรรมก�รก�รล่งทุุนเพยีงคณะเดีียวิเพร�ะเป็น
ทิุศทุ�งในก�รล่งทุุนต่อไปในอน�คตของสีหกรณ์ฯ	ซ่ึ่�งจำะต้องเป็น
ไปต�มกฎหม�ย	 ข้อบัง คับ	 ระเ บียบ	 มติ 	 ห รือคำ� สัี� ง
ของสีหกรณ์ในส่ีวินทีุ�เกี�ยวิข้อง	รวิมทัุ�งเรื�องต่อไปนี�	 	 	

	 1.	 ศ่กษ�	 วิิเคร�ะห์	 แล่ะกำ�หนดีนโยบ�ยแล่ะแผู้น	
ทีุ� เกี�ยวิกับก�รล่งทุุนประจำำ�ปีให้สีอดีคล้่องกับนโยบ�ย
ด้ี�นบริห�รควิ�มเสีี�ยงโดียรวิม	 แล่ะเสีนอคณะกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�รพิจำ�รณ�เพื�อเสีนอให้ทีุ�ประชุีมใหญ่่อนุมัติ
	 2.	 พิจำ�รณ�อนุมัติแผู้นก�รล่งทุุนแล่ะแผู้นจำัดีก�รล่งทุุน
ภ�ยใต้ขอบเขตทีุ�คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�รกำ�หนดี
	 3.	 ประเมิน	ติดีต�ม	แล่ะกำ�กับด้ีแล่ผู้ล่ประโยชีน์จำ�ก
ก�รล่งทุุน	แล่ะจัำดีให้มีก�รควิบคุมภ�ยในทีุ�เหม�ะสีม
	 4.	 กำ�กับด้ีแล่เรื�องธรรมม�ภิบ�ล่เกี�ยวิกับก�รล่งทุุน
	 5.	 ร�ยง�นผู้ล่ก�รปฏิิบัติง�นให้คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�ร
ทุร�บแล่ะร�ยง�นผู้ล่ก�รปฏิิบัติง�นให้ทีุ�ประชุีมใหญ่่ทุร�บ
ในร�ยง�นประจำำ�ปี
	 6.	 ปฏิิบัติหน้�ทีุ�อื�นต�มคณะกรรมก�รดีำ�เนินก�ร
มอบหม�ย	 ซ่ึ่�งคณะอนุกรรมก�รก�รล่งทุุนของเร�ทีุ�มีอย้่
ในชุีดีทีุ�	62	ตั�งต�มกฎกระทุรวิง	จ่ำงได้ีดีำ�เนินง�นม�แล้่วิ	สีำ�หรับ
ก�รปฏิิบัติหน้�ทีุ�ในฐ�นะกรรมก�รดีำ�เนินก�รฯ	 ชุีดีทีุ�	 62
คงเสีร็จำสิี�นแล้่วิ	ขอบคุณทุุกๆ	ทุ่�นทีุ�ติดีต�ม	ให้ควิ�มคิดีเห็น	
ข้อเสีนอแนะม�ตล่อดีครับ
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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

	 เดืีอนเมษ�ยน	 2565	 ได้ีมีก�รประชีุมคณะกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�ร	ชุีดีทีุ�	62	ครั�งทีุ�	17	เมื�อวัินทีุ�	28	เมษ�ยน	2565	
จ่ำงขอนำ�สี�ระสีำ�คัญ่ม�ร�ยง�น	ดัีงนี�
	 1.	Mobile	Application	ของสีหกรณ์ฯ	ทีุ�ได้ีจัำดีทุำ�ข่�น
แล่ะประชี�สัีมพันธ์ให้สีม�ชิีกเข้�ใช้ีง�น	Application	ดัีงกล่่�วิ
ผู่้�นโทุรศพัท์ุมือถืึอของตนเองนั�น	จำะทุำ�ให้สีม�ชีกิทุร�บขอ้ม้ล่
ส่ีวินตวัิเกี�ยวิกับทุุนเรือนหุ้น	เงินฝ่�ก	จำำ�นวินเงนิก้้แล่ะยอดีเงนิ
คงเหลื่อของแต่ล่ะสัีญ่ญ่�	ภ�ระก�รคำ��ประกันแล่ะก�รตั�งผู้้้รับ
โอนผู้ล่ประโยชีน์	 เป็นต้น	 อันเป็นก�รเปิดีโอก�สีให้สีม�ชิีก
มีส่ีวินร่วิมในก�รป้องกันปัญ่ห�แล่ะอุปสีรรคในก�รดีำ�เนินง�น
ของสีหกรณ์ฯ	 ด้ี�นก�รรับฝ่�กเงินแล่ะก�รให้เงินก้้ยืม	
ซ่ึ่�งสีอดีคล้่องกับข้อเสีนอแนะต�มหนังสืีอสีำ�นักง�นสีหกรณ์
จัำงหวัิดีนนทุบุรี	ทีุ�	นบ	0010/วิ350	ล่งวัินทีุ�	18	เมษ�ยน	2565
	 2.	ก�รดีำ�เนินก�รเลื่อกตั�งสีรรห�กรรมก�รดีำ�เนินก�ร
สีกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	จำำ�กัดี	ชุีดีทีุ�	63	ประจำำ�ปี	2565	
คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�ร	ชุีดีทีุ�	62	ได้ีมีมติดีำ�เนินก�รเลื่อกตั�ง
ในวัินอ�ทิุตย์ทีุ�	5	มิถุึน�ยน	2565	ตั�งแต่เวิล่�	07.00	น.	-	12.00	น.	
ณ	 สีถึ�นทีุ�เลื่อกตั�งทีุ�สีม�ชิีกมีร�ยชืี�ออย้่	 ซ่ึ่�งแบ่งออกเป็นเขต
ก�รเลืือกตั�งท่ี่� 1 เลืือกตั�งท่ี่�โรงเร่ยนเตร่ยมอุดมศึึกษ�

พัฒน�ก�รนนที่บัุร่ อำ�เภอเมือง จัำงหวััดนนที่บุัร่ ประกอบั
ด้วัยสม�ชุกิท่ี่�สังกัดอำ�เภอเมืองนนที่บุัร่ อำ�เภอบั�งกรวัยที่กุ
หน่วัยง�นแลืะสม�ชิุกบัำ�น�ญท่ี่�เกษ่ยณในเขตอำ�เภอทัี่�งสอง
อำ�เภอดัีงกล่่�วิ	แล่ะเขตก�รเลืือกตั�งท่ี่� 2 กำ�หนดให้ม่สถ�น
ท่ี่�เลืือกตั�ง 2 แห่ง คือ 1. โรงเร่ยนชุลืประที่�นสงเคร�ะห์ 
อำ�เภอป�กเกร็ด จัำงหวััดนนที่บุัร่ ประกอบัด้วัยสม�ชิุกท่ี่�
สังกัดอำ�เภอป�กเกร็ดทุี่กหน่วัยง�นแลืะสม�ชุิกบัำ�น�ญท่ี่�
เกษ่ยณในเขตอำ�เภอป�กเกร็ด 2.โรงเร่ยนชุุมชุนวััดบั�งไผ่่ 
อำ�เภอบั�งบััวัที่อง จัำงหวััดนนที่บุัร่ ประกอบัไปด้วัยสม�ชิุก
ท่ี่�สังกัดอำ�เภอบั�งใหญ่ อำ�เภอบั�งบััวัที่องแลืะอำ�เภอไที่รน้อย
ทุี่กหน่วัยง�นแลืะสม�ชิุกบัำ�น�ญท่ี่�เกษ่ยณในเขตอำ�เภอ
ทัี่�งส�มอำ�เภอดัีงกล่่�วิ	 ทัุ�งนี�มีจำำ�นวินสีม�ชิีกสี�มัญ่ผู้้้มีสิีทุธิ
เลื่อกตั�งประม�ณ	9,700	คน
	 3.	กำ�หนดีระเบียบวิ�ระก�รประชุีมใหญ่่วิิสี�มัญ่	
ประจำำ�ปี	2565	มติคณะกรรมก�รดีำ�เนินก�ร	ชุีดีทีุ�	62	กำ�หนดี
ให้มีก�รประชุีมใหญ่่วิิสี�มัญ่	ประจำำ�ปี	 2565	ณ	หอประชุีม-
ปิยพัฒน์	 โรงเรียนเตรียมอุดีมศ่กษ�พัฒน�ก�รนนทุบุรี	
เพื�อพิจำ�รณ�เรื�องต่�งๆ	 เช่ีน	 ก�รรับรองผู้ล่ก�รสีรรห�
คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�ร	ชุีดีทีุ�	63	ประจำำ�ปี	2565	ก�รแก้ไข
ข้อบังคับสีหกรณ์ฯ	
	 4.	ก�รให้ควิ�มอนุเคร�ะห์งบประม�ณสีนับสีนุน
โครงก�รรับบริจำ�คอุปกรณ์	 สีำ�หรับใช้ีในก�รเรียนออนไล่น์
ของนักเรียน	สัีงกัดีสีำ�นักง�นเขตพื�นทีุ�ก�รศ่กษ�ประถึมศ่กษ�
นนทุบุรี	 เขต	 2	 โดียทีุ�ประชุีมมีมติอนุมัติให้ควิ�มอนุเคร�ะห์
ต�มทีุ�ขอรับก�รสีนับสีนุนจำำ�นวิน	50,000	บ�ทุ	(ห้�หมื�นบ�ทุ
ถ้ึวิน)
	 แล้่วิพบกันใหม่ฉบับหน้�ครับ...สีวัิสีดีีครับ

	 สิี� ง ทีุ� ทุ่�นจำะไดี้ เ ห็นก�รเปลี่�ยนแปล่งต่�งๆ	 ก็ คือ
ก�รดีำ�เนินง�นปรับปรุงในระบบต่�งๆ	เกือบทุุกระบบ	ก�รแก้ไข
ปัญ่ห�ต่�งๆก�รสีำ�รองหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่ก�รดีำ�เนินก�รต่�งๆ	
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับติดีต�มจำ�กกรมส่ีงเสีริมสีหกรณ์	 เพื�อรองรับ
ก�รพัฒน�ในปัจำจุำบันแล่ะอน�คต	อย่�งถ้ึกกฎระเบียบข้อบังคับ	
แล่ะกำ�ลั่งจำะมีก�รพัฒน�ระบบต่�งๆ	เพิ�มเติมอีกในเร็วิๆ	นี�		
	 ทัุ�งนี�ก�รดีำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รดีำ�เนินง�นได้ี
ดีำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นของกฎระเบียบอย่�งเคร่งครัดี	ถ้ึกต้อง
โปร่งใสี	 แล่ะนำ�เสีนอในก�รประชีุมคณะกรรมก�รดีำ�เนินง�น
ประจำำ�เดีอืน	โดียมีผู้้้ทีุ�เข้�ร่วิมประชีมุเป็นคณะกรรมก�รสีหกรณ์
ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	 เจ้ำ�หน้�ทีุ�	 แล่ะผู้้้ทีุ�เกี�ยวิข้อง	 เพื�อรับรอง	
ก�รดีำ�เนินก�รพัฒน�กระบวินก�รขั�นตอนต่�งๆ	 ทุำ�ให้ก�ร
ดีำ�เนินง�นดีีข่�น	ได้ีเห็นขั�นตอนก�รแก้ไขปัญ่ห�	ได้ีเห็นก�รบริก�ร
ต่�งๆ	สีำ�หรับสีม�ชิีกทีุ�ดีีข่�น	ผู้ล่ประกอบก�รดีีข่�น	ทัุ�งหมดีทัุ�งปวิง
เพื�อให้ทุ่�นสีม�ชิีกมีสีวัิสีดิีก�รทีุ�ดีี	 ทุำ�ให้เห็นก�รขับเคลื่�อน

ในกิจำกรรมต่�งๆ	 ทีุ�พัฒน�มีควิ�มเจำริญ่รุดีหน้�	 ก�รดีำ�เนินง�น
ของสีหกรณ์ฯ	 ภ�พอน�คตก�รบริห�รง�นจำะถ้ึกวัิดีได้ีโดีย
เสีียงสีะทุ้อนของมวิล่สีม�ชิีก	ก�รแก้ไขพัฒน�ต�มเสีียงสีะทุ้อน	
เป็นเป้�หม�ย	 โดียกำ�หนดีเป็นขั�นตอนแล่ะกระบวินก�ร
ก�รดีำ�เนินก�รทีุ�ถ้ึกต้อง	รัดีกุม	มีประสิีทุธิภ�พ	นำ�ไปส่้ีก�รสีร้�ง
ค่�นิยมขององค์กร	ตรงต�มวัิตถุึประสีงค์ทีุ�ตั�งไว้ิ	ทุำ�ให้ได้ีผู้ล่ผู้ลิ่ต
ผู้ล่ลั่พธ์	เป้�ประสีงค์ทีุ�ต้องก�รบนวัิตถุึประสีงค์	
	 สีำ�หรับฉบับนี�	 มีเรื�องทีุ�จำะสืี�อสี�รกับทุ่�นเพียงเทุ่�นี�	
ถ้ึ�ทุ่�นสีม�ชิีกมีอะไรทีุ�จำะสีอบถึ�มเพิ�มเติม	 คณะกรรมก�ร
ดีำ�เนินง�นสีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	 จำำ�กัดี	 นำ�โดียทุ่�น
ประธ�นกรรมก�ร	กรรมก�ร	ผู้้้จัำดีก�ร	แล่ะเจ้ำ�หน้�ทีุ�ทีุ�เกี�ยวิข้อง
ทุุกทุ่�นเสีนอแล่ะสีอบถึ�มม�ได้ีครับ	 เร�จำะนำ�ไปปรับปรุง
คุณภ�พในก�รบริก�รให้ดีียิ�งข่�นไป	 ไว้ิพบกันในฉบับหน้�ครับ	
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สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร6

 สวัสดีครับุ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่...พบุกันื่ในื่ฉิ่บัุบุเด่อนื่
พฤษ์ภาคม 2565 คงเป็ันื่ฉิ่บัุบุสุดท้าย์ที�ผู้มเขีีย์นื่วารสาร
สหกรณ์์ครูนื่นื่ท์  เน่ื่�องจำากผู้มจำะครบุวาระการดำารงติำาแหน่ื่ง
กรรมการสหกรณ์์ฯ ในื่วันื่ที� 5 ม์ถุุนื่าย์นื่ 2565 นีื่�     
	 หลั่งจำ�กทีุ�ผู้มได้ีอ�สี�เข้�ม�เป็นคณะกรรมก�รดีำ�เนิน
ก�รสีหกรณ์	 ตั�งแต่ปี	 2556	 เพื�อม�ร่วิมในก�รแก้ปัญ่ห�ของ
สีหกรณ์ทีุ�ได้ีรับผู้ล่กระทุบจำ�กควิ�มเสีียห�ยทีุ�เกิดีจำ�ก
เหตุก�รณ์ทีุ�คณะกรรมก�รดีำ�เนนิก�รชุีดีทีุ�	52	ได้ีนำ�เงนิสีหกรณฯ์
ไปล่งทุุนในธุรกิจำจัำดีห�สีล่�กกินแบ่งรัฐบ�ล่ม�จำำ�หน่�ยแต่ไม่มี
สีล่�กทีุ�เรียกว่ิ�	“แชุร์ลือตเตอร่�”	ช่ีวิงแรกจำะไดีรั้บผู้ล่ตอบแทุนดีี
สุีดีทุ้�ยเพียง	2	เดืีอน	ก็ถ้ึกโกงทัุ�งเงินทีุ�ล่งทุุนแล่ะผู้ล่ตอบแทุน
ทีุ�จำะไดี้รับ	 ทุวิงถึ�มฟ้้องคดีีไปก็ไม่ได้ีรับเงินคืน	 ม้ล่ค่�ควิ�ม
เสีียห�ยประม�ณ	 496	 ล้่�นบ�ทุ	 แล่ะในช่ีวิงนั�นสีหกรณ์ฯ	
ยังสีนับสีนุนเป็นเงินฝ่�กแล่ะตั�วิสัีญ่ญ่�ใช้ีเงินให้แก่ชุีมนุมร้�น
สีหกรณ์แห่งประเทุศไทุย	จำำ�กัดี	เป็นเงิน	300	ล้่�นบ�ทุ	เพื�อ
ทุำ�ธุรกิจำจัำดีห�สีล่�กกินแบ่งรัฐบ�ล่	 ต่อม�ก็ถึอนคืนไม่ได้ี	
ทัุ�งเงินต้นแล่ะดีอกเบี�ยเป็นเงิน	 284,639,301.68	บ�ทุ	 แล่ะ
เงินทีุ�นำ�เงนิไปฝ่�กไว้ิกับสีหกรณเ์คหสีถึ�นนพเก�้รวิมใจำ	จำำ�กัดี
เป็นเงิน	150	ล้่�นบ�ทุ	ถึอนคืนได้ีบ�งส่ีวิน	ต่อม�ถึอนคืนไม่
ได้ีควิ�มเสีียห�ยเป็นเงิน	123,197,921.91		บ�ทุ	ซ่ึ่�งควิ�มเสีีย
ห�ยทีุ�เกิดีข่�น	สีหกรณ์ฯ	จำะต้องตั�งเป็นค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่		
หม�ยควิ�มวิ่�	 ถ้ึ�สีหกรณ์ฯ	 มีผู้ล่ก�รดีำ�เนินง�นทีุ�เป็นกำ�ไร
สุีทุธิได้ีเทุ่�ไร	 จำะต้องถ้ึกหักด้ีวิยค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่ก่อน	
เหลื่อเทุ่�ไรจ่ำงถืึอว่ิ�เป็นกำ�ไรทีุ�สี�ม�รถึนำ�ไปจัำดีสีรรต�มขอ้บังคับ
ของสีหกรณ์ได้ี	ซ่ึ่�งปัญ่ห�ทีุ�เกิดีข่�นในปี	2554	สีร้�งควิ�มเสีียห�ย
ให้กับสีหกรณ์อย่�งม�ก	 มีผู้ล่กระทุบกับสีม�ชิีกโดียตรงทัุ�ง
เงินปันผู้ล่แล่ะเงินเฉลี่�ยคืนล่ดีล่งอย่�งม�ก	ต้องใช้ีเวิล่�ในก�ร
แก้ปัญ่ห�น�นถ่ึง	10	ปี	แบ่งได้ีเป็น	3	ยุคต�มล่ำ�ดัีบ	
 ยุคท่ี่� 1 เร่ยกได้ว่ั�เป็นชุ่วังต้นของปัญห�เป็นสมัย
ท่ี่�นบััณฑิิตย์ กองกูลื เป็นประธ�นกรรมก�ร ชุุดท่ี่� 53 ถึง 
ชุุดท่ี่� 56 ประจำำ�ปี 2555 ถึง 2558 มีก�รตรวิจำสีอบควิ�ม
เสีียห�ยจำ�กก�รเล่่นแชีร์ล่อตเตอรี�	 พบควิ�มเสีียห�ยจำำ�นวิน	
496	ล้่�นบ�ทุ	แล่ะหลั่กทุรัพย์ในก�รคำ��ประกันควิ�มเสีียห�ย
ซ่ึ่�งเป็นทีุ�ดิีนอย้่ทีุ�จัำงหวัิดีน่�น		จำำ�นวิน	72	แปล่ง	เนื�อทีุ�	989	ไร่ 
3	ง�น	7	ต�ร�งวิ�		ทีุ�นำ�ม�จำดีจำำ�นองคำ��ประกันไว้ิกับสีหกรณ์ฯ
ในร�ค�	504,248,500	บ�ทุ	มีม้ล่ค่�จำริงต�มร�ค�ประเมินเพียง 
43,148,375	 บ�ทุเทุ่�นั�น	 ทุำ�ให้สีหกรณ์ได้ีรับควิ�มเสีียห�ย

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

จำ�กก�รใช้ีเอกสี�รก�รประเมินปล่อมเป็นเงิน	452,851,625	บ�ทุ	
ต้องตั�งเป็นค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่โดียขอผู่้อนผัู้นทุยอยตั�งเป็น
เวิล่�	10	ปีจำ�กน้อยไปห�ม�ก	แล่ะได้ีดีำ�เนินสีอบสีวินผู้้้ทีุ�กระทุำ�
ให้สีหกรณ์ได้ีรับควิ�มเสีียห�ยแล่ะให้พ้นจำ�กตำ�แหน่งหน้�ทีุ�	
รวิมทัุ�งมีก�รดีำ�เนินคดีีกับบุคคล่ทีุ�ทุำ�ให้สีหกรณ์ได้ีรับควิ�ม
เสีียห�ยทัุ�งทุ�งแพ่งแล่ะทุ�งอ�ญ่�	 นอกจำ�กนั�นยังได้ีตรวิจำพบ
ปัญ่ห�ล้่กหนี�เงินก้้ทีุ�ค้�งชีำ�ระ	 NPL	 เริ�มดีำ�เนินก�รแก้ปัญ่ห�	
พอดีีหมดีวิ�ระครบ	 4	 ปี	 แล่ะจำบด้ีวิยดีีด้ีวิยก�รแจำกวัิตถุึมงคล่	
หล่วิงป่้ทุวิดี	หล่วิงป่้เอี�ยม	เนื�องในโอก�สีสีหกรณ์ฯ	ครบ	55	ปี	
 ยุคท่ี่� 2 ยุคกลื�งของปัญห�เป็นสมัยท่ี่�นชุูชุ�ติ 
ก�ญจำนธนชัุย เป็นประธ�นกรรมก�ร ชุุดท่ี่� 57 ถึง 60 
ประจำำ�ปี 2559 ถึง 2562 นับเป็นช่ีวิงทีุ�ปัญ่ห�ส่ีงผู้ล่กระทุบ
รุนแรงม�กทีุ�สุีดีในช่ีวิง	2	ปีแรกต้องบริห�รกิจำก�รแบบประคองตัวิ
เนื�องจำ�กต้องรับภ�ระก�รตั�งค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่จำ�กปัญ่ห�
แชีร์ล่อตเตอรี�ทีุ�ส้ีงข่�น	 11%	 เป็นเงินประม�ณ	 49.8	 ล้่�นบ�ทุ		
แล่ะค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่จำ�กล้่กหนี�เงินก้้ทีุ�ไม่ก่อให้เกิดีร�ยได้ี	
NPL	 อีกประม�ณ	 61	 ล้่�นบ�ทุ	 (ตั�งเพียงบ�งส่ีวิน)	 ยอดีเต็ม
ประม�ณ	220	ล้่�นบ�ทุ	
	 ในปี	 2561	 สีหกรณ์ต้องเผู้ชิีญ่กับวิิกฤตจำ�กปัญ่ห�เงิน
ทีุ�ฝ่�กไว้ิกับสีหกรณ์เคหสีถึ�นนพเก้�รวิมใจำ	 จำำ�กัดี	 จำำ�นวิน	
123,197,921.91	บ�ทุ	แล่ะชุีมนุมร้�นสีหกรณ์แห่งประเทุศไทุย	จำำ�กัดี
เป็นเงิน	 284,639,301.68	 บ�ทุ	 ทีุ�ฝ่�กไว้ิตั�งแต่ปี	 2554	
แล่ะถึอนเงินคืนไม่ได้ี	 จำะต้องตั�งเป็นค่�เผืู้�อหนี�สีงสัียจำะส้ีญ่
แบบเต็มจำำ�นวินต�มหนังสืีอสัี�งก�รของกรมตรวิจำบัญ่ชีี
ทีุ�	กษ	0404/วิ53	ล่งวัินทีุ�	22	มีน�คม	2561	แต่คณะกรรมก�ร
ดีำ�เนินก�รในขณะนั�นก็ได้ีพย�ย�มต่อรองเพื�อขอตั�งเพียงบ�งส่ีวิน	
เพื�อให้สี�ม�รถึจัำดีสีรรกำ�ไรในทีุ�ประชุีมใหญ่่จ่ำ�ยเงินปันผู้ล่แล่ะ
เงินเฉลี่�ยคืนให้แก่สีม�ชิีกได้ีบ้�ง	 จ่ำงเป็นสี�เหตุทุำ�ให้บัญ่ชีี
มีเงื�อนไข	ซ่ึ่�งต่อม�รองน�ยทุะเบียนสีหกรณ์	ได้ีมีคำ�สัี�งเพิกถึอน
แล่ะให้เรียกเงินคืน	ต่อม�ในปี	2562	สีหกรณ์จ่ำงต้องดีำ�เนินก�ร
ตั�งค่�เผืู้�อหนี�สีงสีัยจำะส้ีญ่แบบเต็มจำำ�นวินทุุกร�ยก�ร	 รวิมแล่้วิ
เป็นเงินประม�ณ	 1,037	 ล้่�นบ�ทุ	 แล่ะเมื�อนำ�ผู้ล่กำ�ไรสุีทุธิ	
รวิมทัุ�งเงินสีำ�รองต่�งๆ	 ม�หักแล้่วิยังคงเหลื่อข�ดีทุุนสุีทุธิ
ประม�ณ	550	ล้่�นบ�ทุ	ในปีนั�นไม่มีเงินปันผู้ล่แล่ะเงินเฉลี่�ยคืน
แต่จำบด้ีวิยดีีด้ีวิยก�รแจำกเงินสีวัิสีดิีก�รให้แก่สีม�ชิีกสี�มัญ่ทุุกคน
โดียใช้ีงบสีหกรณ์จำำ�นวิน	67.5	ล้่�นบ�ทุ	เนื�องในโอก�สีสีหกรณ์
ครบ	60	ปี
 ยุคท่ี่� 3 เป็นชุ่วังปลื�ยของปัญห�เป็นสมัยท่ี่�นเอนก  
ล่ืวังลืือ เป็นประธ�นกรรมก�ร ชุุดท่ี่� 61 ถึง 64 ประจำำ�ปี 2563 
ถึง 2566 เป็นช่ีวิงทีุ�ปัญ่ห�หนักได้ีผู่้�นพ้นไปแล้่วิ	คงเหลื่อเพียง
ผู้ล่กระทุบจำ�กก�รข�ดีทุุนสีะสีมทีุ�ต้องใช้ีคืนจำำ�นวิน	 550	 ล้่�น
บ�ทุ	แล่ะปัญ่ห�ล้่กหนี�เงินก้้ทีุ�ไม่ก่อให้เกิดีร�ยได้ี	NPL	อีกส่ีวิน
จ่ำงเป็นช่ีวิงแห่งก�รฟ้้�นฟ้้แล่ะพัฒน�สีหกรณ์ให้มีควิ�มพร้อม
แล่ะทัุนสีมัย	 มีควิ�มมั�นคง	 มั�งคั�งแล่ะยั�งยืน	 มีก�รข�ยทีุ�ดิีนทีุ�
จัำงหวัิดีน่�น	 ในร�ค�	 86,000,000	 บ�ทุ	 มีก�รปรับปรุงด้ี�น

อ่าน้ต่่อหน้้า 7



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 7

ประเภทสััญญา จำาน้วน้สัมาชิิก (คน้) จำาน้วน้เงิิน้ (บาท) หมายเหตุ่

ย่น้ก้้ อนุ้มัต่ิ ไม่อนุ้มัต่ิ ขอก้้ อนุ้มัต่ิ หน้้�ค้างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 44 44 - 861,400.00 861,400.00 27,000.00 834,400.00

2. เงิินกู้้�สามััญ 97 97 - 128,096,400.00 127,006,400.00 80,583,021.25 46,423,378.75

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 71 71 -    14,310,000.00   13,710,000.00 4,133,005.50 9,576,994.50

4. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 42 42 -   6,660,000.00    6,130,000.00 1,338,590.00 4,791,410.00

5. เงิินกู้้�สามััญ ช่�วิยเหลืือุ่ 1 71 69 2 15,460,000.00 14,960,000.00 - 14,960,000.00  ยังิไมั�จ�าย

6. เงิินกู้้�ผู้้�คำ�าตามัคำาพิิพิากู้ษา 4 4 - 804,000.00 804,000.00 - 804,000.00

7. เงิินกู้้�พิิเศษ 2 2 - 8,000,000.00 8,000,000.00 1,702,611.00 6,297,389.00

รวมทั�งิสัิ�น้ 331 329 2 174,191,800.00 171,471,800.00  87,784,227.75 83,687,572.25  

 รายงิาน้การก้้เงิิน้ประเภทต่่างิๆ ประจำาเดืือน้ เมษายน้ 2565

               ว์ทย์า ถุาวรกันื่ต์ิ
                                   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 2

“พฤษภาคม 2565”“พฤษภาคม 2565”

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

 สวัสดีค่ะสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี 
จำำากัด ทุกท่านื่ เริ�มวัินแรกของเดีือนก็ได้ีหยุดีพักเล่ยนะคะ	
เพร�ะวัินทีุ�	1	พฤษภ�คม	ของทุุกปีเป็นวัินแรงง�นแห่งชี�ติ	
นอกจำ�กนี�ในเดืีอนพฤษภ�คมปีนี�ยังมีวัินหยุดีอีก	 3	 วัิน	 คือ
วัินพุธทีุ�	4	พฤษภ�คม	2565	เป็นวัินฉัตรมงคล่	ควิ�มสีำ�คัญ่
ของวัินฉัตรมงคล่	 คือ	 เป็นวัินทีุ�ประกอบพระร�ชีพิธีฉล่อง
พระเศวิตฉัตร	 ซ่ึ่�งตรงกับวัินพระบรมร�ชี�ภิเษก	 เริ�มมี
พระร�ชีพิธีนี�ตั�งแต่สีมันรัชีก�ล่ทีุ�	 4	 ถ่ึงปัจำจุำบันในปัจำจุำบัน
ตรงกับวัินทีุ�	 4	 พฤษภ�คม	 สี่วินวิันศุกร์ทีุ�	 13	 พฤษภ�คม	
2565	 เป็นวัินพืชีมงคล่	 ควิ�มสีำ�คัญ่ของวัินพืชีมงคล่	
คือ	 พระร�ชีพิ ธีพืชีมงคล่จำรดีพระนังคัล่แรกน�ขวิัญ่	
โดียแต่ล่ะปีสีำ�นักพระร�ชีวัิงจำะกำ�หนดีวัินต�มฤกษ์ย�ม
ต�มทีุ�เหม�ะสีมต�มปฏิิทิุนหล่วิง	 ซ่ึ่�งเป็นระยะเวิล่�ทีุ�เหม�ะสีม
แก่ก�รเริ�มต้นก�รทุำ�น�ของปีนั�นๆ	
	 ดัีงนั�นวัินพืชีมงคล่จ่ำงมีควิ�มสีำ�คัญ่กับกับเกษตรกร
ทีุ�ทุำ�น�เป็นอย่�งม�กแล่ะในวัินอ�ทิุตย์ทีุ�	 15	 พฤษภ�คม	
2565	 นี�เป็นวัินวิิสี�ขบ้ชี�ควิ�มสีำ�คัญ่ของวัินวิิสี�ขบ้ชี�	

อ�ค�รสีถึ�นทีุ�	ทุ�สีีอ�ค�ร	ปรับปรุงห้องทุำ�ง�นเพื�อให้บริก�ร
สีม�ชิีก	ขย�ยทีุ�จำอดีรถึ	พัฒน�ด้ี�นเทุคโนโล่ยีสี�รสีนเทุศ	ด้ี�น
ก�รเงินมีสีภ�พคล่่อง	 สี�ม�รถึชีดีใช้ีข�ดีทุุนไปแล้่วิประม�ณ	
157.3	 ล้่�นบ�ทุ	 คงเหล่ือประม�ณ	 392.7	 ล้่�นบ�ทุ	
อีกประม�ณ	3	ปี	ก็คงชีดีใช้ีข�ดีทุุนสีะสีมได้ีหมดีแล่ะคงเข้�ส่้ี

คือ	เป็นวัินสีำ�คัญ่ทุ�งศ�สีน�พุทุธ	ตรงกับวัินข่�น	15	คำ��เดืีอน	6	
เป็นวัินคล้่�ยวัินประส้ีตร	 ตรัสีร้้	 ปรินิพพ�น	 ขององค์
พระสัีมม�สัีมพุทุธเจ้ำ�	หลั่กธรรมสีำ�คัญ่เกี�ยวิกับวัินวิิสี�ขบ้ชี�
คือหลั่กอริยสีจัำสีี�แล่ะมรรค	8	ทัุ�งหมดีก็เป็นข้อม้ล่เล็่กๆ	น้อยๆ
ทีุ�อย�กเอ�ม�ฝ่�กสีม�ชีิกทุุกทุ่�นนะคะ	 แต่ทีุ�แน่ๆ	 ได้ีเว้ิน
วิรรคก�รทุำ�ง�นกันแบบย�วิๆ	อย่�งนี�	อย่�ลื่มรักษ�สุีขภ�พ
กันนะคะ
	 ส่ีวินข่�วิประชี�สีัมพันธ์ของสีหกรณ์ออมทุรัพย์
คร้นนทุบุรีในเดืีอนนี�	 สีม�ชิีกหล่�ยๆทุ่�นคงจำะไดี้ทุร�บกัน
ในช่ีองทุ�งต่�งๆ	ของสีหกรณ์ฯ	บ้�งแล้่วินะคะ	วัินนี�ผู้้้เขียน
ขอทุบทุวินให้ทุร�บกันอีกสัีกครั�งนะคะ	เรื�องแรกก็คือ	ชีสีอ.
เพิ�มระเบียบใหม่ช่ีวิยเหลื่อสีม�ชิีกสีหกรณ์ฯ	ซ่ึ่�งทุำ�ให้สีม�ชิีก
สีหกรณ์ฯ	 เร�เข้�ถ่ึงสีวัิสีดิีก�รของสีหกรณ์ฯ	 ได้ีม�กข่�น
เป็นผู้ล่ดีีนะคะ	ส่ีวินเรื�องทีุ�	2	สีหกรณ์ฯ	รับสีมัครบุคคล่เพื�อ
บรรจุำแต่งตั�งเป็นเจ้ำ�หน้�ทีุ�	สีหกรณ์ออมทุรัพยค์ร้นนทุบุรี	จำำ�กัดี
จำำ�นวิน	 2	 อัตร�	 คุณสีมบัติเป็นไปต�มประก�ศสีหกรณ์ฯ	
เรื�องทีุ�	 3	 ด้ีวิยสีำ�นักง�นสีหกรณ์ฯ	 จำะปิดีทุำ�ก�รปรับปรุง
อ�ค�รสีำ�นักง�นบริเวิณชัี�น	 2	 เป็นก�รชัี�วิคร�วิ	 จ่ำงย้�ย
ทีุ�ทุำ�ก�รไปให้บริก�รบริเวิณชัี�นล่่�งของสีำ�นักง�นสีหกรณ์ฯ	
ตั�งแต่วัินทีุ�	 18	 พฤษภ�คม	 2565	 เป็นต้นไป	 (ระยะเวิล่�	
90	 วัิน)	 ต้องขออภัยในควิ�มไม่สีะดีวิกแก่สีม�ชิีกทุุกทุ่�น
ด้ีวิยนะค่ะ	 ส่ีวินสีวิัสีดิีก�รอื�นๆ	 ยังคงมีเหมือนเดิีมต�ม
ประก�ศทีุ�แจ้ำงไปแล้่วินะคะ
	 เดืีอนพฤษภ�คม	2565	 นี�ก็คงเป็นอีกหน่�งเดืีอนทีุ�มี
ควิ�มสีำ�คัญ่กับชี�วิไทุยแล่ะสีม�ชิีกทุุกคนนะคะ	พบกันใหม่
ฉบับหน้�	สีวัิสีดีีค่ะ

ต่่อจากหน้้า 6

ภ�วิะปกติของก�รจัำดีสีรรกำ�ไรสุีทุธิ	มีปันผู้ล่ให้สีม�ชิีก	ไม่น้อยกว่ิ�
ร้อยล่ะ	6	เหมือนทีุ�เคยได้ีรับม�อย่�งแน่นอนครับ...ขอให้เชืี�อมั�น
ในสีหกรณ์ฯ	ของเร�ครับ	โชีคดีีทุุกคนครับ
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ร�ยง�นก�รเร่ยกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนเมษ�ยน 2565  

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

จำำ�นวันเงิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ล้่กหนี�เงินก้้ค้�งน�น/ล้่กหนี�เงินก้้ปรับโครงสีร้�งหนี� 80 129 65 101 1,577,462.50

ล้่กหนี�เงินก้้ข�ดีสีม�ชิีกภ�พ 394 568 210 307 2,536,062.50

ล้่กหนี�เงินก้้ระหว่ิ�งดีำ�เนินคดีี 132 228 30 48 182,600.00

ล้่กหนี�เงินก้้ต�มคำ�พิพ�กษ� 804 1,215 252 377 3,034,743.22

เดืีอนเมษ�ยน	2565 1,410 2,140 557 833 7,330,868.22

เดืีอนพฤศจิำก�ยน	2564	-	มีน�คม	2565 34,665,360.68

เดือนพฤศึจิำก�ยน 2564 - เมษ�ยน 2565 รวัมทัี่�งสิ�น 41,996,228.90

โทร.  081 - 4562837โทร.  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัื่ส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับุเพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่  
	 สีวัิสีดีีครับสีม�ชิีกทุุกทุ่�น	วิ�รสี�รฉบบันี�เป็นฉบับ
ต้อนรับคณะกรรมก�รดีำ�เนินก�รชุีดีทีุ�	63	ประจำำ�ปี	2565	
ซ่ึ่�งได้ีดีำ�เนนิก�รเล่อืกตั�งคณะกรรมก�รดีำ�เนนิก�รชีดุีใหม่
เมื�อวัินทีุ�	 5	 มิถุึน�ยน	 2565	 เป็นทีุ�เรียบร้อยแล้่วิ	
คณะกรรมก�รดีำ�เนินก�รชุีดีใหม่	ก็ต้องมีนโยบ�ยในก�ร
ทีุ�จำะทุำ�ให้สีหกรณฯ์	กลั่บม�แข็งแรงในเร็วิวัิน	ก็ต้องอ�ศัย

ท่ี่�  สม�คมฌ�ปนกิจำสงเคร�ะห์ฯ
จำำ�นวันสม�ชิุก

ทัี่�งประเที่ศึ 
(ประม�ณ/คน)

จำำ�นวันสม�ชิุก
ของจัำงหวััด

นนที่บุัร่ (คน)

เงินสงเคร�ะห์
ท่ี่�ได้รับั

(ประม�ณ/บั�ที่)

1 สีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะห์สีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	(สีสี.นบ) - 9,171 230,000.00

2 สีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะห์สีม�ชิีกชุีมนุมสีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้ไทุย	(สีสีอค.) 308,278 3,105 576,000.00

3 สีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะห์สีม�ชิีกของชุีมนุมสีหกรณ์ออมทุรัพย์แห่งประเทุศไทุย	(สีสี.ชีสีอ.) 320,234 2,285 576,000.00

4 สีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะห์สีม�ชิีกสีหกรณ์ออมทุรัพย์ไทุย	(สีสี.สีทุ.) 28,648 135 400,000.00

ควิ�มร่วิมมือในทุุกๆ	ด้ี�น	ทัุ�งคณะกรรมก�ร,	สีม�ชิีก,	แล่ะเจ้ำ�หน้�ทีุ�ทุุกฝ่่�ยครับ	เดืีอนนี�ผู้มขอร�ยง�นก�รเรียกเก็บ
ร�ยเดืีอนประจำำ�เดืีอนเมษ�ยน	2565	ดัีงนี�

	 สีำ�หรับสีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะหนั์�น	เป็นสีวัิสีดิีก�รสีำ�หรับกลุ่่มสีม�ชิีกของเร�	ซ่ึ่�งสี�ม�รถึทุำ�เป็นผู้ล่ประโยชีน์
ให้กับทุ�ย�ทุ	 หรือห�กทุ่�นสีม�ชิีกทีุ�จำ�กไป	 แต่ยังมีภ�ระหนี�สิีนอย้่	 ก็สี�ม�รถึนำ�เงินสีวัิสีดิีก�รส่ีวินนี�ไปชีำ�ระหนี�	
เพื�อเป็นก�รช่ีวิยเหลื่อแบ่งเบ�ภ�ระให้กับผู้้้คำ��ประกันได้ีอีก	นับว่ิ�เป็นประโยชีน์โดียตรงนะครับ

	 แล่ะมีเรื�องใหม่สีำ�หรับทุุกๆ	ทุ่�นครับ	ตั�งแต่วัินทีุ�	1	มิถุึน�ยน	2565	ทุุกๆ	ทุ่�นต้องปฏิิบัติต�มกฎหม�ยว่ิ�ด้ีวิย
ก�รคุ้มครองข้อม้ล่ส่ีวินบุคคล่	ดัีงนี�

	 	 	 ดัีงนั�นโปรดีระมัดีระวัิง
ก�รสืี�อสี�รด้ีวิยนะครับ	
ถ้ึ�ไปกระทุบบุคคล่อื�น	
ซ่ึ่�งเข�ไม่ให้ควิ�มยินยอม
หรือเกิดีควิ�มเสีียห�ยข่�น 
จำะมีทัุ�งโทุษจำำ�คุกแล่ะ
ปรับ
	 	 	 	 แล้่วิพบกันใหม่
ฉบับหน้�ครับ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ครับุ

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 9

มานัื่ส  บุรรจำงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

อาหาร 16 ชนิิด
ที่่�ไม่่ควรแช่ไว้ในิตู้้้เย็็นิ 

	 อ�ห�ร	16	ชีนิดีทีุ�ไม่ควิรแช่ีไว้ิในต้้เย็น	ถ้ึ�ไม่อย�กจำำ�ใจำ
ทิุ�งอ�ห�รทีุ�เพิ�งซืึ่�อม�	แนะนำ�ว่ิ�ไม่ควิรนำ�ไปแช่ีในต้้เยน็เด็ีดีข�ดี
หรือห�กมีอ�ห�รเหล่่�นี�แช่ีอย้ใ่นต้้เย็นทีุ�บ้�น	 รีบนำ�ออกม�ให้ไวิเล่ย 

1. ม่ะเขืือเที่ศ  ห�กนำ�ผู้ล่มะเขือเทุศสีดีๆ	 ไปแช่ีไว้ิในต้้เย็นเป็น
เวิล่�น�นผิู้วิทีุ�เคยเต่งต่งก็จำะเหี�ยวิแล่ะชีำ��	 อีกทัุ�งรสีชี�ติก็จำะไม่
อร่อยเหมือนเดิีม	วิิธีก�รเก็บมะเขือเทุศทีุ�ดีีทีุ�สุีดีคือ	ใส่ีไว้ิในตะกร้�
หรือกล่่องพล่�สีติก	แล้่วิวิ�งไว้ิในอุณหภ้มิห้องปกติ	แต่ถ้ึ�อย�ก
ให้มะเขือเทุศสุีกเร็วิข่�น	แนะนำ�ให้ห่อไว้ิในถุึงกระถึ�งอีก	1	ชัี�น
2. กระเท่ี่ย็ม่ กระเทุียมเป็นอ�ห�รทีุ�ไม่ควิรเก็บไว้ิในต้้เย็น
เด็ีดีข�ดี	 เพร�ะกระเทุียมมีควิ�มชืี�นส้ีง	 แล่ะอ�จำมีต้นอ่อนงอก
ออกม�	 แม้จำะไม่เป็นอันตร�ยกับสุีขภ�พ	 แต่ก�รเก็บกระเทีุยมไว้ิ
ในทีุ�ทีุ�มีอุณหภ้มิห้องแล่ะไม่โดีนแสีงแดีดีจำะทุำ�ให้เก็บไว้ิกินได้ีน�นข่�น 
3. หัวหอม่ใหญ่่ เป็นผัู้กอีกหน่�งชีนิดีทีุ�มีควิ�มชืี�นส้ีง	ห�กเก็บ
ไว้ิในต้้เย็นจำะทุำ�ให้เกิดีร�ง่�ย	 อีกทัุ�งยังทุำ�ล่�ยเนื�อสัีมผัู้สีเดิีม	
แนะนำ�ให้เก็บไว้ิในถุึงกระดี�ษเจำ�ะร้หรือถุึงต�ข่�ย	 วิ�งไว้ิใน
ทีุ�แห้งหรืออุณหภ้มิห้องจำะดีีทีุ�สุีดี	
4. ม่ันิฝรั�ง ถ้ึ�เผู้ล่อนำ�มันฝ่รั�งเข้�ไปแช่ีเอ�ไว้ิในต้้เย็น	จำ�กรสีชี�ติ
ทีุ�มันๆ	นุ่มๆ	ก็จำะกล่�ยเป็นรสีเฝ้่�อนๆ	เหมือนแป้ง	แล่ะเนื�อสัีมผัู้สี
จำะหย�บคล้่�ยเนื�อทุร�ย	 ฉะนั�นเร�ควิรจำะเก็บมันฝ่รั�งไว้ิในถุึงกระดี�ษ	
แล้่วิวิ�งไว้ิในห้องครัวิ	 โดียเลี่�ยงจุำดีทีุ�มีแสีงแดีดี	 เนื�องจำ�กแสีง
จำะทุำ�ให้มีคล่อโรฟิ้ล่ล์่เพิ�มข่�นแล่ะมีรสีชี�ติขม	นอกจำ�กนี�ห้�มใส่ี
ไว้ิในถุึงพล่�สีติก	 เพร�ะจำะทุำ�ให้เกิดีควิ�มชืี�นแล่ะเชืี�อร�ต�มม�ไดี้
5. อะโวคาโด ถ้ึ�อะโวิค�โดีทีุ�ซืึ่�อม�ยังดิีบแล่ะแข็งอย้่	 ไม่ควิร
นำ�ไปแช่ีในต้้เย็นเด็ีดีข�ดี	 เพร�ะอะโวิค�โดีจำะไม่ยอมสีุกง่�ยๆ	
ดัีงนั�นจ่ำงควิรเก็บเอ�ไว้ินอกต้้เย็น	 จำะวิ�งไว้ิทีุ�เค�น์เตอร์ครัวิ
หรือทีุ�ไหนก็ได้ีทีุ�เป็นอุณหภ้มิห้องก็พอ	
6. โหระพา เหตุทีุ�ไม่ควิรแช่ีโหระพ�ในต้้เย็น	เพร�ะว่ิ�จำะทุำ�ให้
ใบโหระพ�ดีำ�	ชีำ��	แล่ะร่วิงง่�ย	วิิธีเก็บรักษ�ก็คอื	แช่ีก�้นโหระพ�
ในนำ��	แล่ะเปลี่�ยนนำ��ทุุก	ๆ	1-2	วัิน	ก็จำะช่ีวิยรักษ�ควิ�มสีดีใหม่
ของผัู้กได้ีดีีกว่ิ�	
7. แตู้งโม่ หล่�ยคนคิดีว่ิ�ก�รแช่ีแตงโมไว้ิในต้้เย็นจำะช่ีวิยเพิ�ม
อรรถึรสีในก�รกนิม�กข่�น	อ�จำะไมเ่ป็นแบบนั�นเสีมอไป	ห�กเปน็
แตงโมทัุ�งล้่กทีุ�ยังไม่ได้ีถ้ึกผู่้�	วิ�งไว้ิในอุณหภ้มิห้องจำะช่ีวิยรักษ�
สี�รแอนตอิอกซิึ่แดีนต์ได้ีดีีกว่ิ�	แต่ห�กเป็นแตงโมทีุ�ถ้ึกผู่้�เป็นชิี�น
แล้่วิ	เก็บไว้ิในต้้เย็นได้ีไม่มีปัญ่ห�ค่ะ

อ่าน้ต่่อหน้้า 10

 8. ส้้ม่ ทัุ�งส้ีมแล่ะเล่มอนต่�งก็เป็นพืชีในตระก้ล่เดีียวิกัน
แล่ะก็ต้องไม่เก็บไว้ิในต้้เย็นเช่ีนเดีียวิกัน	 ทุ�งทีุ�ดีีควิรเก็บไว้ิ
นอกต้้เย็น	 วิ�งไว้ิในทีุ�ทีุ�เย็นแล่ะไม่มีแสีงส่ีองถ่ึง	 อุณหภ้มิห้อง
จำะดีีต่อพืชีผู้ล่เหล่่�นี�ม�กทีุ�สุีดี	
9. แอปเปิล เรียกได้ีว่ิ�เป็นผู้ล่ไม้เพื�อสุีขภ�พแล่ะควิ�มสีวิย
ควิ�มง�มตัวิแม่เล่ยค่ะ	 ฉะนั�นถ้ึ�เร�ตั�งใจำจำะกินแอปเปิล่ให้หมดี
ภ�ยใน	2	สัีปดี�ห์	ก็ให้วิ�งไว้ินอกต้้เยน็	หรือจำะวิ�งต�มเค�น์เตอร์
ครัวิก็ได้ีไม่ว่ิ�กัน
10. ผลไม้่อบแห้ง ก�รเก็บผู้ล่ไม้อบแห้งไว้ิในต้้เย็นจำะช่ีวิยตัดี
ปัญ่ห�เรื�องมดีไปได้ีก็จำริง	 แต่เมื�อเร�นำ�ผู้ล่ไม้อบแห้งออกม�กิน
ก็จำะพบว่ิ�มันแข็งซึ่ะจำนกินแทุบไม่ได้ีเล่ยใช่ีไหมล่่ะ	 ดัีงนั�นควิร
ห�กล่่องหรือถุึงซิึ่ปล็่อกม�ใส่ีแล้่วิวิ�งไว้ิด้ี�นนอกแทุน	 ไม่ว่ิ�มดี
แมล่งหน้�ไหนก็ม�ยุง่กับผู้ล่ไม้อบแห้งของเร�ไม่ได้ีแล้่วิ
11. กาแฟ ด้ีวิยคุณสีมบัติทีุ�ช่ีวิยกำ�จัำดีกลิ่�น	 เร�จ่ำงไม่ควิรเก็บ
ก�แฟ้เอ�ไว้ิในต้้เย็นโดียเดี็ดีข�ดี	 มิเช่ีนนั�นมันจำะด้ีดีกลิ่�นอ�ห�ร
ต่�ง	 ๆ	 ทีุ�อย้่ในต้้เย็นเข้�ไป	 ทุำ�ให้ก�แฟ้มีกลิ่�นแล่ะรสีชี�ติของ
ก�แฟ้ก็จำะผิู้ดีเพี�ยนต�มไปด้ีวิย	 แนะนำ�ให้เก็บไว้ิในขวิดีโหล่ทีุ�มี
ฝ่�ปิดีสีนิทุ	แล่ะวิ�งไว้ิในทีุ�ทีุ�ไม่มีแสีงส่ีองถ่ึงก็พอแล้่วิ
12. นิำ�าผ้�ง หล่�ยคนคิดีว่ิ�ควิรเก็บนำ��ผู่้�งไว้ิในต้้เย็นเพื�อรักษ�
รสีชี�ติแล่ะป้องกันมดีแมล่ง	ซ่ึ่�งก็ไม่ได้ีผิู้ดีอะไร	เพียงแต่จำะทุำ�ให้
นำ��แข็งตัวิแล่ะตกผู้ล่่ก	 เอ�เป็นว่ิ�เล่ือกเก็บในบรรจำุภัณฑ์์ทีุ�ปิดี
มิดีชิีดี	วิ�งไว้ิในอุณหภ้มิห้อง
13. นิำ�ามั่นิ อ�ห�รทีุ�ไม่จำำ�เป็นต้องเก็บในต้้เย็น	 แค่วิ�งไว้ิในทีุ�
อุณหภ้มิปกติก็พอ	 อีกทัุ�งก�รเอ�นำ��มันไปแช่ีจำะทุำ�ให้นำ��มันจัำบ
ตัวิเป็นไข	ทุำ�ให้ปรุงอ�ห�รล่ำ�บ�ก	
14. ขืนิม่ปัง อ�ห�รอีกหน่�งชีนิดีทีุ�ไม่จำำ�เป็นต้องแช่ีต้้เย็น	
ห�กนำ�ไปเก็บไว้ิในทีุ�อุณหภ้มิตำ��	จำะทุำ�ให้เนื�อขนมปังแข็ง	กระด้ี�ง	
ไม่น่�กิน	 แต่ห�กต้องก�รเก็บไว้ิกินน�นๆ	 ควิรใส่ีถุึงซิึ่ปล็่อก
แล่ะแช่ีไว้ิในช่ีองแช่ีแข็ง	 จำะกินเมื�อไรก็ค่อยหยิบออกม�
แล้่วิวิ�งทิุ�งไว้ิในอุณหภ้มิห้องสัีกพัก	
15. เครื�องเที่ศ รสีชี�ติเครื�องเทุศคือสิี�งทีุ�เร�ต้องเก็บรักษ�ไว้ิ
เป็นอย่�งดีี	 เพร�ะถึ้�ห�กนำ�ไปแช่ีไว้ิในต้้เย็น	 ควิ�มชืี�นจำะทุำ�ให้
ส้ีญ่เสีียรสีชี�ติแล่ะกลิ่�นเฉพ�ะตัวิไป	 ฉะนั�นให้เก็บเครื�องเทุศไว้ิ
ในบรรจุำภัณฑ์์ทีุ�มีฝ่�ปิดี	แล้่วิวิ�งไว้ิในทีุ�ทีุ�เย็นแล่ะแห้ง
16. เนิย็ถั่ั�ว เนยถัึ�วิขวิดีไหนทีุ�ถ้ึกเปิดีฝ่�แล้่วิอย่�นำ�ไปแช่ีไว้ิใน
ต้้เย็นเด็ีดีข�ดี	ให้วิ�งด้ี�นนอกทีุ�มีอุณหภ้มิห้องก็พอค่ะ	เมื�อครบ
	3	เดืีอนให้นำ�ไปแช่ีไว้ิในต้้เย็นเพื�อยืดีอ�ยุให้น�นข่�น	แต่ถ้ึ�เป็น
เนยถัึ�วิทีุ�ทุำ�เองแล่ะต้องก�รกินให้หมดีภ�ยใน	1	 เดืีอน	แนะนำ�
ให้เก็บไว้ินอกต้้เย็นเช่ีนเดีียวิกัน	รสีชี�ติก็จำะยังคงเหมือนเดิีม
	 แม้ว่ิ�ต้้เย็นจำะช่ีวิยรักษ�สีภ�พอ�ห�ร	 แต่ก็ไม่ได้ี
หม�ยควิ�มวิ�่จำะเอ�อ�ห�รทุุกชีนดิีไปเก็บรักษ�ไว้ิในต้้เยน็ได้ี	อีก
ทัุ�งอ�จำทุำ�ให้อ�ห�รบ�งอย่�งเสีียเร็วิข่�น	 ฉะนั�นห�กร้้แล้่วิว่ิ�
อ�ห�รชีนิดีไหนทีุ�ไม่ควิรนำ�เข้�ต้้เยน็ก็อย�่ลื่มไปหยิบออกม�นะครับ
ทีุ�ม�	https://home.kapook.com/view150889.html

 
สงบั  สนสิน
กรรมก�ร



 

  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ต่อบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ในช่ีวิงนี�โควิิดี	19	ก็ยังคงไม่ล่ดีน้อยล่งทุำ�ให้สีภ�พเศรษฐกิจำ
ของสีม�ชีกิก็ยงัคงมีปัญ่ห�อย้ม่�ก	โดียเฉพ�ะในก�รสีง่ชีำ�ระหนี�
ของสีม�ชิีก	 ก�รพักชีำ�ระหนี�ก็เป็นวิิธีก�รล่ดีปัญ่ห�ของสีม�ชีิกได้ี
ในระดัีบหน่�ง	แต่ตอนนี�ก�รพักชีำ�ระหนี�จำะครบกำ�หนดี	12	งวิดีแล้่วิ
ทุ�งสีหกรณ์ฯ	 มองเห็นควิ�มเดืีอดีร้อนของสีม�ชีิกจ่ำงจำะขย�ย
ก�รพักชีำ�ระหนี�ต่ออีก	6	งวิดี	สีม�ชิีกทุ่�นใดีทีุ�พักชีำ�ระหนี�ครบ	
12	 งวิดีแล้่วิ	 ให้ม�ติดีต่อสีหกรณ์เพื�อขอพักชีำ�ระหนี�ต่อไปอีก	
ส่ีวินสีม�ชิีกทุ่�นใดีทีุ�มีเพื�อนหรือร้้จัำกผู้้้ทีุ�เป็น	 NPL	 (หนี�เสีีย)	
ช่ีวิยเชิีญ่ชีวินให้เข้�ม�พ้ดีคุยกันกับสีหกรณ์เพื�อห�แนวิทุ�งแก้
ปัญ่ห�ร่วิมกัน	 โดียสีหกรณ์มีโครงก�รให้สีม�ชิีกก้้เพื�อชีำ�ระหนี�
หล่�ยทุ�งดีอกเบี�ย	 4%	 โดียโครงก�รนี�จำะแก้ปัญ่ห�หนี�	 NPL	
เป็นหลั่ก	ในส่ีวินเรื�องของผู้้้แทุนสีม�ชิีกขณะนี�ชุีดีปัจำจุำบันก็หมดี
วิ�ระแล้่วิ	 สีหกรณ์จำะดีำ�เนินก�รให้สีม�ชิีกเลื่อกผู้้้แทุนสีม�ชิีกข่�นใหม่
แทุนชุีดีเดิีม	น่�จำะหลั่งจำ�กก�รเลื่อกตั�งประธ�นฯ	แล่ะกรรมก�ร
แล้่วิ	สีหกรณ์จำะประก�ศให้สีม�ชิีกทุร�บต่อไป	สีำ�หรับข้อสีงสัีย
ของสีม�ชิีก	ทีุ�ถึ�มเข้�ม�ในเดืีอนนี�มีดัีงนี�ครับ	

	 	 ผู้มเป็นสีม�ชิีกสีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรีจำำ�กัดี	 ผู้มมี
ปัญ่ห�	ATM	ของสีหกรณ์ไม่สี�ม�รถึกดีเงินม�ใช้ีได้ี	อย�กทุร�บ
ว่ิ�สี�เหตุเกิดีจำ�กอะไรแล่ะผู้มจำะต้องดีำ�เนินก�รอย่�งไรจ่ำงจำะใช้ี 
ATM	 ของสีหกรณ์ได้ีต�มปกติ	 (โดียผู้มไม่ได้ีกดีเงินเกินจำำ�นวิน
ทีุ�ใช้ีได้ี)

	 	 สี�เหตุอ�จำเกิดีจำ�กเหตุผู้ล่	2	ประก�ร	คือ	
	 	 1.	 บัตรอ�จำมีปัญ่ห�เรื�องระบบ	สีม�ชิีกต้องนำ�บัตรไปให้
เจ้ำ�หน้�ทีุ�ธน�ค�รกรุงศรีฯตรวิจำสีอบแล่ะแก้ไขบัตรดัีงกล่่�วิ

        บุุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ต่อบ

ต่อบ

	 	 2.	อ�จำเกิดีจำ�ก�รล็่อคบัตร	 ATM	 โดียสีหกรณ์	 เพร�ะ
สีม�ชิีกอ�จำมีปัญ่ห�เกี�ยวิกับสัีญ่ญ่�ต่�งๆกับสีหกรณ์	สีม�ชิีกต้อง
ม�ติดีต่อกับสีหกรณ์เพื�อตรวิจำสีอบด้ีว่ิ�ปัญ่ห�เกิดีจำ�กอะไร	
เช่ีน	 สีม�ชิีกอ�จำมีสัีญ่ญ่�ก�รก้้อย่�งใดีอย่�งหน่�งบกพร่อง	
ไม่สีมบ้รณ์ด้ีวิยเหตุใดีก็ต�ม	 สีม�ชิีกต้องดีำ�เนินก�รให้สีมบ้รณ์
สีหกรณ์จ่ำงจำะปล่ดีล็่อค	 ATM	 ให้	 เช่ีน	 ก�รคำ��ประกันบกพร่อง
เนื�องจำ�กผู้้้คำ��เดิีมเสีียชีีวิิตไป	 หรือล่�ออกไป	 สีม�ชิีกก็ต้องห�
ผู้้้คำ��ประกันม�แทุนให้สีมบ้รณ์	 เป็นต้น	 หรืออ�จำบกพร่องจำ�ก
ก�รทีุ�สีม�ชิีกผิู้ดีนัดีก�รชีำ�ระหนี�กบัสีหกรณ์	ดัีงนั�น	ก�รแก้ปัญ่ห�
ปล่ดีล็่อค	ATM	สีม�ชิีกต้องติดีต่อกับสีหกรณ์ครับ

	 	 ดิีฉันเป็นสีม�ชีกิสีหกรณอ์อมทุรพัยค์ร้นนทุบรีุ	จำำ�กัดี	แล่ะ
เป็นผู้้้แทุนสีม�ชีิก	 อย�กทุร�บวิ่�ในวิันเลื่อกตั�งประธ�นฯแล่ะ
กรรมก�รสีหกรณ์แล่ะเข้�ประชุีมใหญ่่วิิสี�มัญ่ด้ีวิย	ดิีฉันจำะได้ีรับ
ค่�ตอบแทุนอย่�งไรบ้�งคะ

	 	 สีม�ชิีกจำะได้ีรับค่�ตอบแทุนในช่ีวิงก�รไปเลื่อกตั�ง
ประธ�นฯแล่ะกรรมก�รสีหกรณ์	 ในภ�คเช้ี�นั�นเป็นค่�พ�หนะ	
แล่ะค่�อ�ห�รในก�รเดิีนทุ�งม�ล่งคะแนน	คนล่ะ	 1,200	บ�ทุ	
ส่ีวินในภ�คบ่�ยมีก�รประชีุมใหญ่่วิิสี�มัญ่โดียให้ผู้้้แทุนสีม�ชีิก
เข้�ร่วิมประชุีม	จำะได้ีรับค่�เบี�ยประชุีม	คนล่ะ	1,000	บ�ทุ	ครับ

	 	 อย�กทุร�บวิ่�ถ้ึ�สีม�ชีิกก้้เงินสีหกรณ์ไปแล้่วิยังชีำ�ระ
ไม่หมดี	 มีควิ�มจำำ�เป็นจำะต้องก้้ใหม่	 จำะทุำ�ได้ีหรือไม่แล่ะมี
หลั่กเกณฑ์์อย่�งไร

	 	 สีม�ชิีกสี�ม�รถึก้้ใหม่ได้ีครับ	 โดียสีม�ชิีกต้องผู่้อนชีำ�ระ
หนี�ม�แล้่วิไม่น้อยกว่ิ�	6	งวิดี	(ห้�มตัดีงวิดี	เว้ินแต่ชีำ�ระหนี�เสีร็จำสิี�น)	
แล่ะเมื�อหักชีำ�ระหนี�แล้่วิเงินเหลื่อของสีม�ชีิกต้องไม่น้อยกว่ิ�	
30%	ของร�ยได้ีสีม�ชิีก	ส่ีวินก�รจ่ำ�ยเงินสีหกรณ์จำะจ่ำ�ยให้โดีย
หักกล่บล่บหนี�ครับ
	 	 พบกันใหม่โอก�สีหน้�	สีวัิสีดีีครับ

ต่่อจากหน้้า 11

	 เมื�อทุ่�นโอนม�เรียบร้อยแล้่วิให้ทุ่�น	 โทุรแจ้ำงแล่ะส่ีงหลั่กฐ�น
ก�รชีำ�ระเงินให้สีม�คมทุร�บทุุกครั�ง	 โดียก�รแฟกซ์์เอกส�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่�ยรูปส่งไลืน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ�เก็บัหลัืกฐ�นก�รโอนเงินของทุ่�นจำนกว่ิ�ทุ่�นจำะได้ีรับใบเสีร็จำรับเงิน
ฉบับจำริงจำ�กทุ�งสีม�คมฯ
 สม�ชิุกร�ยใดเส่ยชุ่วิัตลืง	 ห�กมีภ�ระผู้้กพันทุ�งก�รเงิน
กับสีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	 จำำ�กัดี	 ทุ�งสีม�คมฌ�ปนกิจำฯ	 จำะต้อง
นำ�เงินบ�งส่ีวินไปชีำ�ระต�มจำำ�นวินทีุ�สีม�ชีกิได้ีทุำ�ธุรกรรมด้ี�นก�รเงนิไว้ิกับ
สีหกรณ์ฯ	ส่ีวินทีุ�เหลื่อทุ�ย�ทุนำ�เอกสี�รม�แสีดีงจ่ำงรับเงินส่ีวินทีุ�เหลื่อไปได้ี
 พูล่มาศ  ทับุเกร็ด

กรรมการ
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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

ลืำาดืับ ชิ่อ-น้ามสักุลื อายุ สัาเหตุ่การเสั้ยชิ้วิต่
จ่ายเงิิน้

สังิเคราะห์

วัน้ท้�

รับแจ้งิ

เงิิน้สัวัสัดืิการกองิทุน้

สังิเคราะห์สัมาชิิกเสั้ย

ชิ้วิต่ 

พ.ศ. 2556

เงิิน้สัวัสัดืิการ

สังิเคราะห์

สัมาชิิก

ถึงิแก่กรรม 

(กองิทุน้ 

10 ลื้าน้)

สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 น.ส.สร�อุ่ยสวิาท จารุจินดา 82 ปีี ติดเช่ื�อุ่ในกู้ระแสเลืือุ่ด 244,891 26 มั.ค. 65 150,000 30,000 576,000 576,000

2 นายปีระกู้ิต  วิิทยสัมัพิันธ์์ 71 ปีี มัะเร็งิปีอุ่ดระยะสุดท�าย 244,863 1 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 576,000 576,000

3 นางิบัังิอุ่ร เช่าวิ์ควิณิิช่ 82 ปีี ติดเช่ื�อุ่ในกู้ระแสเลืือุ่ด 244,835 1 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 576,000 576,000

4 นายทวิี วิงิศ์ศิริปีระเสริฐ 86 ปีี สมัอุ่งิขาดอุ่ากู้าศจากู้ารจมันำ�า 244,806 2 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 576,000 -

5 นางิระเบัียบั วิงิศ์ศิริปีระเสริฐ 84 ปีี ลืำาไส�อุุ่ดตัน 244,778 2 กู้.พิ. 65 สมัทบั - - -

6 นางิอุ่มัรรัตน์ ถลืำา 56 ปีี ภาวิะหายใจลื�มัเหลืวิ 244,750 3 กู้.พิ. 65 สมัทบั - - -

7. น.ส.บัุญเติมั มัีสารภี 76 ปีี โควิิด 19 244,722 4 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 - -

8. นางิสำาเนียงิ เสถียรกู้าลื 92 ปีี ปีอุ่ดอุ่ักู้เสบั 244,694 9 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 - -

9. นายณิรงิค์ศักู้ดิ� พิุ�มัจำาปีา 51 ปีี ไมั�สามัารถระบัุได� 244,665 10 กู้.พิ. 65 - - - -

10. นางินงิลืักู้ษณิ์ นพิวิงิศ์ ณิ อุ่ยุธ์ยา 85 ปีี ช่ราภาพิ 244,637 15 กู้.พิ. 65 150,000 30,000 576,000 -

11. นางิจีรวิรรณิ  กู้ลืั�นทอุ่งิ 49 ปีี มัะเร็งิแพิร�กู้ระจาย 244,609 24 กู้.พิ. 65 90,000 10,000 - -

 สวัสดีค่ะสมาชิ์กสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

ร�ยชืุ�อสม�ชิุกท่ี่�ได้รับัเงินในเดือนเมษ�ยน 2565 จำำ�นวัน 11 ร�ย 

	 สีวัิสีดีีค่ะ	 ทุ่�นสีม�ชิีกสีม�คมฌ�ปนกิจำสีงเคร�ะห์
สีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	เดืีอนเมษ�ยน	2565	มียอดีเรียก
เก็บต�มจำริง	11	ศพ	เป็นเงิน	330	บ�ทุ	แล่ะแจ้ำงล่่วิงหน้�ให้ทุร�บ
ในเดืีอนพฤษภ�คม	2565	6	ศพ	รวิมเป็นเงิน	180	บ�ทุ	แล่ะร�ยชืี�อ
ผู้้้เสีียชีีวิิตได้ีรับเงินครบทุุกร�ยก�รให้ทุร�บ	ต�มร�ยชืี�อข้�งล่่�ง	

ร�ยชุื�อผู่้เส่ยชุ่วัิตที่่�ยังไม่ได้รับัเงิน

ที่�ย�ที่สม�ชิุกจำะได้รับัเงินต�มร�ยก�รดังน่�
1.ค่�พิธ่กรรม 5,000 บั�ที่, 2.ค่�พวังหร่ด 500 บั�ที่, 3.เงินค่�สงเคร�ะห์ศึพงวัดแรก 50,000 บั�ที่ (ไม่เกิน 3 สัปด�ห์) เงินสงเคร�ะห์ท่ี่�เหลืือรับัภ�ยใน 90 วััน หลัืงจำ�กวัันท่ี่�รับัแจ้ำงเส่ยชุ่วิัต

ล่ำ� ดัี บ ชืี�อ	-	น�มสีกุล่ วัินทีุ�เสีียชีีวิิต วัินทีุ�รับแจ้ำง

1. น�ยสีนทุย�		เผืู้อกเวิชี 6	มี.ค.	65 8	มี.ค.	65

2. น�ยวัิล่ล่ภ		ยิ�มง�ม 15	ก.พ.	65 9	มี.ค.	65

3. น�งประเทืุองสุีข		แสีงสุีธิศรี 13	มี.ค.	65 15	มี.ค.	65

4. น�งรุ่งฤดีี		เปสีะพันธ์ุ 11	มี.ค.	65 17	มี.ค.	65

5. น�ยสีมพ�น		ธรรมวัิตร 15	มี.ค.	65 17	มี.ค.	65

6. น�ยกล่่อม		ป�นปล่อดี 8	มิ.ย.	64 22	มี.ค.	65

7. น�งภ�สิีก�		พรรณพัฒน์ 28	ธ.ค.	64 24	มี.ค.	65

ล่ำ� ดัี บ ชืี�อ	-	น�มสีกุล่ วัินทีุ�เสีียชีีวิิต วัินทีุ�รับแจ้ำง

8. น�ยกัมพล่		ยังคล้่�ย 19	มี.ค.	65 25	มี.ค.	65

9. น�งรสีสุีคนธ์		ดีวิงนภ� 22	มี.ค.	65 29	มี.ค.	65

10. น�ยสุีวัิฒน์		ยอดีแสีง 26	มี.ค.	65 29	มี.ค.	65

11. น.สี.พรรณประภ�		ปทุุมวัิน 18	มี.ค.	65 2	เม.ย.	65

12. น�ยสีนอง		เอี�ยมน�ม 4	เม.ย.	65 5	เม.ย.	65

13. น�ยเดีชี		นิภ�ศิริกุล่ 11	มี.ค.	65 17	มี.ค.	65

14. น�ยสีมพงษ์		ธรรมพิชัีย 10	เม.ย.	65 12	เม.ย.	65

ล่ำ� ดัี บ ชืี�อ	-	น�มสีกุล่ วัินทีุ�เสีียชีีวิิต วัินทีุ�รับแจ้ำง

15. น�งวัิล่ลี่ย์		โพธิสิีทุธิ� 8	เม.ย.	65 16	เม.ย.	65

16. น�งบุนน�ค		ธรรมศักดี�กร 31	มี.ค.	65 2	เม.ย.	65

17. น�ยสีมบุญ่		กลิ่�นชัี�น 11	เม.ย.	65 30	เม.ย.	65

18. น�งทิุพย์วิรรณ		ศิริน�รถึ 1	พ.ค.	65 3	พ.ค.	65

19. น�ยระหัสี		ดัีดีพันธ์ุ 2	พ.ค.	65 14	พ.ค.	65

20. น�ยชุีบศักดิี�		ศิริพัฒน์ 27	มี.ค.	65 18	พ.ค.	65

21. น�งวิิชุีดี�		ช่ีวิงโชีติ 22	มี.ค.	65 18	พ.ค.	65

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

****กรณ่ สม�ชิุกเส่ยชุ่วิัต เพื�อรักษ�สิที่ธิประโยชุน์ของที่�ย�ที่ กรุณ�ม�ติดต่อเส่ยชุ่วิัต ภ�ยใน 90 วััน นับัจำ�กวัันท่ี่�เส่ยชุ่วิัต ****
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สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

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

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือนพฤษภ�คม 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 : @ntbcoop_m, E-mai l  :  ntbcoop@hotmai l .com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

 สวัสดีครับุ เ พ่�อนื่สมาช์ิก สหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี  จำำา กัด ฉิ่บัุบุนีื่�ขีอเสนื่อสาระความรู้ เร่�อง 
การเล่่อกตัิ�ง เพ่�อสรรหา ปัระธิ์านื่แล่ะกรรมการ สอ.นื่บุ. 
ชุิดที� 63 ครับุ   

“มาเลี่ือกตั้ั�ง เพื่่�อสรรหา ประธานแลี่ะกรรมการ
สอ.นบ. ชุดที่่� 63 กันเถอะ”
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	 ในปีก�รดีำ�เนินง�น	2565	นี�	กำ�ลั่งจำะมีก�รเลื่อกตั�งเพื�อสีรรห�	ประธ�นแล่ะกรรมก�ร	สีอ.นบ.	 ชุีดีทีุ�	63	(ในวัินทีุ�	5	 มิถุึน�ยน 
พ.ศ.	2565	เวิล่�	07.00	น.	–	12.00	น.)	จำำ�นวิน	8	ทุ่�น	(ประธ�น	(1	ทุ่�น),	กรรมก�รเขต	1	(3	ทุ่�น),	กรรมก�รเขต	2	(4	ทุ่�น))	
โดีย	ชุีดีกรรมก�รดีำ�เนินง�นฯ	จำะมีทัุ�งหมดี	15	ทุ่�น	ในรอบปีนี�จำะเป็น	ชุีดีทีุ�	63	ส่ีวินปีหน้�	จำะมีก�รเลื่อกตั�งกรรมก�รชุีดีใหม่	ชุีดีทีุ�	64	
อีกจำำ�นวิน	7	ทุ่�น	โดียมีร�ยชืี�อผู้้้สีมัครในแต่ล่ะเขตดัีงนี�

รายชื�อผู้้�สมัคร เลี่ือกตั้ั�ง เพื่่�อสรรหา ประธานแลี่ะกรรมการ เขตั้ 1

รายชื�อผู้้�สมัคร เลี่ือกตั้ั�ง เพื่่�อสรรหา ประธานแลี่ะกรรมการ เขตั้ 2

สาระนารูกับครูนนท 
 

“ มาเลือกต้ัง เพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.นบ. ชุดท่ี 63 กันเถอะ “ 

สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จำกัด ฉบับนี้ขอเสนอสาระความรู 
เรื่อง การเลือกต้ัง เพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.นบ. ชุดที่ 63 ครับ  

ในปการดำเนินงาน 2565 นี้ กำลังจะมีการเลือกต้ังเพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.
นบ. ชุดที่ 63 (ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.) จำนวน 8 ทาน 
(ประธาน (1 ทาน) ,กรรมการเขต 1 (3 ทาน)  ,กรรมการเขต 2 (4 ทาน) ) โดย ชุดกรรมการ
ดำเนินงานฯ จะมีทั้งหมด 15 ทาน ในรอบปนี้จะเปน ชุดที่ 63 สวนปหนา จะมีการเลือกต้ัง 
กรรมการชุดใหม ชุดที่ 64 อีกจำนวน 7 ทาน โดยมีรายช่ือผูสมัครในแตละเขตดังนี้ 

 

 
 

 
 

ทานสมาชิกบางทาน อาจจะงง วา เด๋ียวปนี้  มีเลือกต้ัง 8 ทาน ปหนามีเลือกอีก  7 ทาน 
สามารถอธิบายไดวา โดยสวนใหญแลว การเลือกต้ังเพ่ือสรรหา จะเปนวงรอบอยางนี้ตลอด ใหสังเกต
วา ปไหนมีการเลือกต้ัง 8 ทาน ปนั้นจะมีการเลือกต้ัง ประธานเพ่ิมมาครับ    
 สวนสถานที่การเลือกต้ัง สำหรับประธานและกรรมการ ในเขตที่ 1 (เขต อ.เมืองนนทบุรี) ใช
สถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สวนกรรมการเขต 2 (มีที่เลือกต้ัง 2 ที่) โดยที่
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“ มาเลือกต้ัง เพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.นบ. ชุดท่ี 63 กันเถอะ “ 

สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จำกัด ฉบับนี้ขอเสนอสาระความรู 
เรื่อง การเลือกต้ัง เพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.นบ. ชุดที่ 63 ครับ  

ในปการดำเนินงาน 2565 นี้ กำลังจะมีการเลือกต้ังเพ่ือสรรหา ประธานและกรรมการ สอ.
นบ. ชุดที่ 63 (ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.) จำนวน 8 ทาน 
(ประธาน (1 ทาน) ,กรรมการเขต 1 (3 ทาน)  ,กรรมการเขต 2 (4 ทาน) ) โดย ชุดกรรมการ
ดำเนินงานฯ จะมีทั้งหมด 15 ทาน ในรอบปนี้จะเปน ชุดที่ 63 สวนปหนา จะมีการเลือกต้ัง 
กรรมการชุดใหม ชุดที่ 64 อีกจำนวน 7 ทาน โดยมีรายช่ือผูสมัครในแตละเขตดังนี้ 

 

 
 

 
 

ทานสมาชิกบางทาน อาจจะงง วา เด๋ียวปนี้  มีเลือกต้ัง 8 ทาน ปหนามีเลือกอีก  7 ทาน 
สามารถอธิบายไดวา โดยสวนใหญแลว การเลือกต้ังเพ่ือสรรหา จะเปนวงรอบอยางนี้ตลอด ใหสังเกต
วา ปไหนมีการเลือกต้ัง 8 ทาน ปนั้นจะมีการเลือกต้ัง ประธานเพ่ิมมาครับ    
 สวนสถานที่การเลือกต้ัง สำหรับประธานและกรรมการ ในเขตที่ 1 (เขต อ.เมืองนนทบุรี) ใช
สถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สวนกรรมการเขต 2 (มีที่เลือกต้ัง 2 ที่) โดยที่

	 ทุ่�นสีม�ชิีกบ�งทุ่�น	อ�จำจำะงง	ว่ิ�เดีี�ยวิปีนี�	มีเลื่อกตั�ง	8	ทุ่�น
ปีหน้�มีเลื่อกอีก	7	 ทุ่�น	สี�ม�รถึอธิบ�ยได้ีว่ิ�	 โดียส่ีวินใหญ่่แล้่วิ	
ก�รเลื่อกตั�งเพื�อสีรรห�จำะเป็นวิงรอบอย่�งนี�ตล่อดี	 ให้สัีงเกตว่ิ�	
ปีไหนมีก�รเลื่อกตั�ง	8	ทุ่�น	ปีนั�นจำะมีก�รเลื่อกตั�งประธ�นเพิ�มม�ครับ
 	 ส่ีวินสีถึ�นทีุ�ก�รเลื่อกตั�ง	 สีำ�หรับประธ�นแล่ะกรรมก�ร
ในเขตทีุ�	 1	 (เขต	 อ.เมืองนนทุบุรี)	 ใช้ีสีถึ�นทีุ�โรงเรียนเตรียม
อุดีมศ่กษ�พัฒน�ก�รนนทุบุรี	ส่ีวินกรรมก�รเขต	2	(มีทีุ�เลื่อกตั�ง	2	ทีุ�)	
โดียทีุ�แรกโรงเรียนชีล่ประทุ�นสีงเคร�ะห์	(เขต	อ.ป�กเกร็ดี)	แล่ะทีุ�ทีุ�สีอง
โรงเรียนชุีมชีนวัิดีบ�งไผู่้	 (เขต	 อ.บ�งบัวิทุอง	 แล่ะ	 อ.ไทุรน้อย)	
เรียนเชิีญ่ทุ่�นสีม�ชิีกฯ	ไปเลื่อกตั�งกันเยอะๆ	น่ะครับ	
	 โดียหน้�ทีุ�ของคณะกรรมก�รสีหกรณ์ออมทุรัพยค์ร้นนทุบุร	ีจำำ�กัดี
ชุีดีทีุ�	63	หลั่งจำ�กได้ีรับก�รรับรองคะแนนจำ�กทีุ�ประชุีมวิิสี�มัญ่ใหญ่่แล้่วิ	
ก็จำะได้ีรับก�รแต่งตั�งเป็นคณะกรรมก�รแล่ะคณะอนุกรรมก�ร
ต่�งๆ	เพื�อให้ดีำ�เนนิก�รขบัเคลื่�อนในกจิำกรรมต�่งๆ	พฒัน�มคีวิ�ม
เจำริญ่รุดีหน้�ยิ�งข่�นไป	 บนแนนวิคิดีของคณะกรรมก�รฯ	 คือ	 “

สีหกรณ์ออมทุรัพย์คร้นนทุบุรี	 เพื�อเพื�อนคร้นนทุบุรี”	 อะไรทีุ�เป็นประโยชีน์	 ทีุ�จำะสี�ม�รถึอำ�นวิยควิ�มสีะดีวิกให้เพื�อนคร้ก็จำะรีบ
ดีำ�เนินก�ร	
	 โดียมีขอบข่�ยสี�ระก�รประชุีมคณะกรรมก�รฯ	ประจำำ�เดืีอน	ในทุุกๆ	เดืีอน	เพื�อพิจำ�รณ�กิจำกรรมขับเคลื่�อนก�รดีำ�เนินง�น
ต่�งๆ	 เพื�อประโยชีน์ของทุ่�นสีม�ชิีก	 ทุำ�ให้ก�รดีำ�เนินง�นในกิจำก�รประจำำ�ปีมีผู้ล่ประกอบก�รทีุ�ดีีข่�น	 ส่ีงผู้ล่ให้สีม�ชิีกจำะไดี้รับ
สีวัิสีดิีก�รต่�งๆ	 ดีีข่�นด้ีวิย	 ตล่อดีจำนคณะกรรมก�รฯ	 ได้ีออกระเบียบ	 ข้อบังคับต่�งๆ	 ในก�รแก้ไขปัญ่ห�ทีุ�เกิดีข่�นได้ีอย่�งรวิดีเร็วิ
แล่ะทัุนทุ่วิงทีุ	


