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	 มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้ง	 ต้องออกไป
หาเสยีงพบปะสมาชกิ	วนัหนึง่ๆ	ต้องไปหลายโรงเรยีน	เดนิไป
ตามอาคารเรียนบ้าง	 ยิ่งไปเจอแบบอาคาร	 4	 ช้ัน	 หลายๆ	
อาคาร	ชกัเกดิอาการปวดหวัเข่า	เหงือ่แตก	วนัแรกชักนึกท้อ
เพราะปวดหัวเข่า	 วันต่อๆ	 มา	 อาการปวดค่อยๆ	 หายไป	
ท�าให้รูว่้า	การออกก�าลงักายเป็นยาวเิศษรกัษาโรคได้
	 บางคนมกัมองว่า	โรคภยัไข้เจบ็เป็นเรือ่งของวบิากกรรม
เล่ากนัแบบเป็นนทิานเลยกม็	ี	ยงินก	ตกปลา	ทบุหวัปลาตไีก่	
จะเรื่องอะไรก็ตาม	 บาปทั้งน้ัน	 ที่ปวดแขน	 ปวดเข่า	
จะเกีย่วข้องกนัหรอืไม่กไ็ม่แปลก	ถ้าจะคดิไปถึงเรือ่งเวรกรรม
	 เขียนมาถึงตรงนี้	 ผู้เขียนมิได้จะเขียนเรื่องธรรมะ
หรอืเทศนาอะไร	 เพราะผูเ้ขยีนกย็งัอยูใ่นวฏัสงสาร	 เฉกเช่น
เดยีวกบัคนทัว่ไปเพยีงจะสือ่ให้รูว่้า กำรออกก�ำลังกำยเป็น
ยำวิเศษจริงๆ	 ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคนรู้แต่ไม่ค่อยจะท�ากัน	
โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดจากอาหาร	 การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ	
ความเครียดแต่เราก็ยังไม่ท�ากัน	 โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์	
เราอดทีจ่ะหงดุหงดิพอใจ	 ไม่พอใจ	 วนัละหลายๆ	หนทเีดยีว
	 ไม่มใีครตอบได้ว่าจะอยูน่านแค่ไหน	ความไม่ประมาท
วางแผนชีวิตให้กับครอบครัว	 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์ในหลายๆ	สมาคมเป็นอกีทางเลอืก	ทัง้น้ี		
กต้็องนกึถงึความเหมาะสมของแต่ละบคุคลด้วย
	 ระยะนีส้หกรณ์ฯ	มกีารเปลีย่นแปลงในหลายๆ	เรือ่ง	
ตั้งแต่ตัวผู้จัดการ	 การประนอมหนี้	 การให้กู้	 ฯลฯ	 รวมถึง
สวสัดกิารต่างๆ	ท่านสามารถอ่านได้ในฉบบั
	 เราก้าวมาไกลแล้ว	 เกินกว่าที่เราจะวิตกกังวล
ว่าสหกรณ์ฯ	 จะอยู ่รอดหรือไม่	 โปรดให้ความไว้วางใจ	
ร่วมกนัพฒันาสหกรณ์ฯ	 ให้มัง่คัง่และมัน่คงเพ่ือพวกเราทกุคน		
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บทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 กาลเวลาล่าต้อนสรรพชีวิตไปสู่ความแก่	 ความเจ็บ		
และความตาย	ไม่มใีครหลกีเลีย่งความจรงิข้อนีไ้ด้
	 ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิกหลากหลายวัย		
ตั้งแต่หนุ ่มสาว	 กลางคน	 รวมถึงผู ้สูงอายุหลายๆ	 คน	
โดยธรรมเนยีมของคนทีช่อบพอกนักม็กัจะถามว่า	เป็นอย่างไร
สบายดีไหม	 สุขภาพยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่า	
และมักจะได้รบัค�าตอบตามวัยของแต่ละคน	
	 คนหนุม่สาวกม็กัจะตอบว่าสบายด	ี	เพยีงแต่งานเยอะ
ไปหน่อยแต่ก็สนุกดี	 ส่วนผู้สูงวัยก็จะตอบแบบมีฮา	 ใจยังดี
แต่ร่างกายไม่ค่อยด	ีปวดไหล่	ปวดแขน	ปวดขา	ลกุโอย	ยนืโอย
นั่งกับพื้นยังลุกยาก	 คุกเข่าก็ยาก	 ท่านบอกว่าเป็นโรคหยิ่ง
ไม่ยอมคกุเข่าให้ใคร
	 ในช่วงสองสามปีก่อน	ผู้เขยีนกเ็ป็นโรคหยิง่เหมอืนกนั
ขึน้บนัไดกป็วดหวัเข่าเอาเสยีเฉยๆ	 	 ให้หมอมานวด	ดนักลบั
เป็นหนกัลกุไม่ข้ึน	 ยิง่ขยบัยิง่ปวด	 ต้องโทรเรยีกรถพยาบาล	
Ambulance	มารบั	พอรถมารบักลายเป็นรถฉกุเฉนิตามสีแ่ยก
แต่กย็งัด	ีมีรถมารับไปส่งโรงพยาบาล	หมอใช้วิธีรกัษาด้วยการ
ฉดียาแก้ปวดให้	กแ็ค่พอทเุลาได้บ้าง
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 สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
ทุกท่าน
	 ในเดือนนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
เรามีการเปลี่ยนแปลงในครั้งหนึ่งครับ	 	 ผมท�างานครบ	
11	เดอืน		ท่านผูจ้ดัการจนัทณย์ี		น้อยพรหม		ได้ท�าหน้าที่
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 จนครบ
สัญญาจ้าง	2	ปี		ได้พูดคุยกันและท่านไม่ขอต่อสัญญาจ้าง
จึงถือว่าการท�าหน้าท่ีของผู้จัดการสหกรณ์ฯ	 ของท่าน
สิ้นสุดและได้ส่งมอบงานทั้งหมดให้ผม		
	 แต่เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุร	ีจ�ากัด		
เราจ�าเป็นต้องมีผู้จัดการท่ีมาบริหารส�านักงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการด�าเนินงาน	 พวกเราจึง
ประชุมปรึกษาหารือกันถึงหนทางที่จะท�าให้สหกรณ์ฯ	
ของเราเดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด		
	 ในที่สุดคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 มีมติให ้
ท่านอธิชาติ	 สวัสดี	 (รองประธานกรรมการคนที่	 1)	 ไปปฏิบัติ
หน้าที่ผู ้จัดการสหกรณฯ	 อีกต�าแหน่งหนึ่ง	 ไปจนกว่า
เราจะมผีูจ้ดัการตวัจรงิ	โดยขอให้ท่านด�าเนนิงานในฐานะ
ผู ้จัดการต่อและยึดมั่นในนโยบายของคณะกรรมการ
ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด	 เหมือนค�าว่า	มั่นคง โปร่งใส  
ทันสมัย เต็มใจให้บริกำร	 ซ่ึงผมจะย�้าเสมอให้เจ้าหน้าที่
เราบริการทุกท่านเสมือนญาติผู้ใหญ่	 และถือเป็นตัวชี้วัด

ประธาน

แถลง
โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่วงลือ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

ส�าคัญอย่างหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที	่	ผมเชื่อมั่นว ่าสิ่งที่พวกเราท�าในฐานะผู ้แทน
ของท่าน	 จะท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
เราม่ันคงและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทกุท่าน
อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนครับ
	 สดุท้ายนีส้�าหรับวารสารฉบบันี	้	ขอให้ท่านสมาชิก
ดูแลสุขภาพกายและใจด้วยครับ	 มีความไม่สบายใจ
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 อย่างไรมาพูดคุยกันได ้นะครับ	
สวัสดีครับ

ปรับปรุง ทำสี 
อำคำรส�ำนักงำนสหกรณ์ฯ

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด 
ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2564
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 สวสัดค่ีะ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุทีีเ่คารพ
ทุกท่าน
 

       จันทณีย์  น้อยพรหม
                                      ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

โทร. 089-123-2685

คุยกับผู้จัดการ

	 ฉบับนี้	 เป็นฉบับที่	 23	 เดือนพฤษภาคม	 2564	
ในเดือนนี้มีข่าวดีมาบอก	สมาชิกที่มีบุตร	และรอรับทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ	รีบเข้าเว็บไซด์สหกรณ์ฯ	
Download	แบบฟอร์ม	พร้อมแนบหลักฐาน
	 -	 ส�าเนาบัตรประชาชน	บิดา	และมารดา
	 -	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	บุตรผู้ขอรับทุน
	 -	 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

	 -	 ผลการเรียน	ในปีการศึกษา	2563

	 -	 ส�าเนาหน้าสมุดเงินฝาก	 ธนาคารกรุงไทย	 หรือ	

ธนาคารกรุงศรีฯ	(เท่านั้น)

	 ทุนการศึกษา	ม	ี4	ระดับ	คือ	ปฐมวัย	/	ประถมศึกษา	/	

มั ธยมศึกษา 	 และ อุดมศึกษา 	 จ� านวนเงินที่ ไ ด ้ รั บ	

2,000	/	2,000	/	3,000	และ	4,000	บาท	ตามล�าดับ

	 การยืน่เอกสาร	ย่ืนได้ทีท่�าการของสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ระหว่างวันที่	15	มิถุนายน	2564	–	17	กรกฏาคม			

2564

	 อนึง่	สมาชกิทีย่งัไม่เคยขอทนุการศกึษาบตุร	ยืน่ขอรบั

ได้เลย	ส�าหรับสมาชิกที่เคยขอรับทุนไว	้ 	 ในปี	2561-2563	

ต้องเว้นระยะห่าง	ก่อนนะคะ	ตามประกาศฯ	ข้อ	5.1	

	 ผลการจัดสรรทนุการศกึษาและพธีิมอบทนุการศกึษา	

จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป	

	 ในเดือนนี้	 ยังขอฝากความห่วงใยในเรื่องของการ

แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	อยู่บ้าน	ออกนอกบ้าน

เมื่อจ�าเป็น	 กลับเข้าบ้านท�าความสะอาดร่างกาย-สิ่งของ

เครื่องใช้ทันที	 เว้นระยะห่างจากผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อยู่ใน

บ้านและเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	

ด้วยนะคะ	

	 สุดท้ายนี้	 ในเดือนมิถุนายนนี้	 เป็นเดือนที่ครบ

สัญญาจ้างผู้จัดการ	 และตัวดิฉันมีความประสงค์ที่จะไม่ต่อ

สัญญาจ้าง	 ในโอกาสน้ีจึงขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ติดตาม

คอลัมนค์ุยกับผู้จัดการมาตลอดระยะเวลา	2	ปี		หากมีสิ่งหนึ่ง

ประการใดที่ท�าให้ระคายเคือง	 ไม่ว่าจะด้วยกาย	 วาจา	 ใจ	

ขอกราบขออโหสิกรรมไว้	 ณ	 โอกาสน้ี	 และหากมีสิ่งหนึ่ง

ประการใดที่ยังมีโอกาสได้รับใช้ท่าน	 ขออย่าเกรงใจ	 ยินดีที่

จะรับใช้ในฐานะเพ่ือนสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบรุ	ีนะคะ																								

ด้วยความรักและห่วงใย	
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         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน

   จากห้องประชุม

 สวัสดีครับ..เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 ฉบับประจ�าเดือนนี้	 ผมมีเรื่องจากห้องประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการมารายงานให้ท่านได้รับทราบ	

ดังต่อไปนี้

	 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการฯ	 ตระหนักดีว่าหน้าที่

ส�าคัญของพวกเราคือ	 การบริการสมาชิกบนความมั่นคง

ของสหกรณ์ฯ	หรอือาจกล่าวได้ว่าพวกเรามหีน้าทีช่่วยบรหิาร

ด้านการเงินให้แก่สมาชิกประกอบกับสมาชิกประมาณ

ร้อยละ	 90	 เป็นผู้มีภาระต้องช�าระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ		

ดงันัน้ภารกจิส�าคัญของคณะกรรมการฯ	คอืการให้บรกิารใน

การช�าระหนีแ้ก่สมาชกิซึง่ตัง้อยูบ่นความมัน่คงของสหกรณ์ฯ

จึงได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ	ดังต่อไปนี้

	 1.	การจดัท�าระเบยีบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการพกัช�าระหนี้

กรณีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โควิด-19	 ข้ึนอีกครั้ง	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ประมาณต้นเดือน

มิถุนายน	2564	เป็นต้นไป

	 2.	จดัท�าระเบยีบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการปรบัโครงสร้าง

หนี้และการประนอมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์	 พ.ศ.	 2564

(ยกเลกิระเบยีบฯ	เดมิ)	ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ประมาณต้นเดอืน

มิถุนายน	2564	เป็นต้นไป

	 3.	การพัฒนาระบบ เทคโน โลยี ส ารสน เทศ

บนโทรศัพท์มือถือและจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต	 (Firewall)

	 4.	การจัดต้ังศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)	 เพื่อเป็น

สถานที่รับสมัครและอ�านวยความสะดวกแก ่สมาชิก

ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก	สส.สท.

	 5.	ประกาศสหกรณ์ฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการกู้

และอนุมัติเงินกู ้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์	 พ.ศ.	 2564	 ซ่ึงจะเพิ่มโอกาส

และช่วยเหลือสมาชิกให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์โดยขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ	 ได้ตามความสามารถ

ในการช�าระหน้ี	 (ประกาศเรื่องน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อ	 12	

พฤษภาคม	2564	ที่ผ่านมา)

	 นอกจากน้ี	คณะอนุกรรมการตดิตามหนีส้นิได้ขอให้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรณีให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิก

ในรูปแบบองค์คณะที่ประกอบด้วยผู้จัดการ/รองผู้จัดการ	

ฝ่ายกฎหมาย	 กรรมการสหกรณ์ฯ	 ท่ีเป็นเวรประจ�าวัน		

ลูกหนี้		ผู้ค�้าประกันหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		โดยเฉพาะกรณี

ที่สมาชิกหรือผู้กู้เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล	ที่อยู่	หมายเลข

โทรศัพท์	 โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ฯ	 ทราบจนเกิดเป็นผลเสีย

ต่อเพื่อนสมาชิกและผู ้ค�้าประกันในด้านการส่งเอกสาร

ติดตามหน้ีสินหรือการฟ้องร้องด�าเนินคดี	 เพราะกว่าที่

สมาชิก/ผู ้ค�้าประกันจะทราบเรื่องก็สายเกินไป	 (ได้รับ

หมายศาลแล้ว)	 เน่ืองจากทางกฎหมายถือว่ารับทราบแล้ว

ตามถิน่ทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในสญัญากู	้ซึง่ก่อให้เกดิภาระในมลูหนี้

เพิ่มมากขึ้น	เพราะมีค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการ

ฟ ้องร ้องด�าเนินคดีที่สมาชิก/ผู ้ กู ้ 	 หรือผู ้ค�้ าประกัน

ต้องรับผิดชอบ	 รวมถึงสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ	

ควรติดต่อสหกรณ์ฯ	 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินได้

รายเดือน	 ผู ้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์	 การขอปรับ

โครงสร้างหนี้	 การเปลี่ยนแปลงที่อยู ่	 เบอร์โทรศัพท์	

และการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัสมาชกิสมทบของตน	เป็นต้น

พบกันใหม่......ฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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 สวัสดีครับ...เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

ที่เคารพรักทุกท่าน...พบกันใน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564   

	 ในเดือนพฤษภาคม	 ตามภาวะปกติจะเป ็นช ่วง

ของการเปิดภาคเรียน	 ของโรงเรียนต่างๆ	 แต่ในปีนี้เนื่องจาก

มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019		

หรือโควิด-19	 ท�าให้การเปิดภาคเรียนต้องเลื่อนออกไป	

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในความปลอดภัย

ทางสุขภาพและระวังป ้องกันนักเรียนครู	 และบุคลากร

ทางการศึกษาไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019		

หรือโควิด	 -19	 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	

เรื่องการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนท่ี	 1	 /	 2564	 	 เป็นวันที่	

14	 	 มิถุนายน	 2564	 และถ้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใด

มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่	 1	 /	 2564	

ก่อนวันที่	 14	 มิถุนายน	 2564	 จะต้องจัดการเรียนการสอนได้

เฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล	 คือ	 On	 Air,	

Online,	On	Demand,	On	Hand	(ผ่านทางไปรษณีย์)	เท่านั้น 

แวดวง
สินเชื่อ

โทร. 081-725-9659

               วิทยา ถาวรกันต์
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

	 ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม

สูงสุด	 หรือพ้ืนท่ีควบคุม	 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง	

5	รูปแบบ	คือ	 	On	Site,	 	On	Air,	 	Online,	 	On	Hand,	

On	Demand		โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

								 ในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี	 สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	 จ�ากัดได้มีการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด		

ซึ่งในปีการศึกษา		2564	นี	้สหกรณ์ฯ	ได้มีการอนุมัติเงินเพื่อจัด

เป็นทุนการศึกษาไว้	 เป็นเงินจ�านวน	 1,300,000	 บาท		

และแจ้งให้สมาชิกฯ	 ทุกคนได้ทราบ	 เพื่อให้ส่งใบสมัคร

ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ได้	 ตั้งแต่วันที่		

15		มิถุนายน		ถึง	วันที่	17	กรกฎาคม	2564	ตามวัน	และเวลา

ท�าการของสหกรณ์		ประกอบด้วย

	 -	 ทุนระดับปฐมวัย	 ทุนๆละ	 2,000	บาท

	 -	 ทุนระดับประถมศึกษา	 ทุนๆละ	 2,000	บาท

	 -	 ทุนระดับมัธยมศึกษา	 ทุนๆละ	 3,000	บาท

	 -	 ทุนระดับอุดมศึกษา	 ทุนๆละ	 4,000	บาท

	 สมาชิกที่สนใจ	 สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

เวบ็ไซต์ของสหกรณ์ฯ	ที	่	http:	www.ntbcoop.com		ได้นะครบั

รายงานการให้สมาชิกกู้เงินประเภทต่างๆ ประจ�าเดือนพฤษภาคม  2564 ดังนี้

	 1.	เงินกู้ฉุกเฉิน	 จ�านวน		 182		 ราย	 เป็นเงิน	 4,555,000.-			 บาท

	 2.	เงินกู้สามัญ	 จ�านวน					 		46	 ราย	 เป็นเงิน	 56,378,000.-	 บาท

	 3.	เงินกู้โครงการอุ่นใจ	 จ�านวน					 		42		 ราย	 เป็นเงิน	 8,540,000.-	 บาท

	 4.	เงินกู้โครงการโควิด-19	 จ�านวน					 		24		 ราย	 เป็นเงิน	 3,440,000.-	 บาท

	 5.	เงินกู้พิเศษฯ	 จ�านวน							 			4		 ราย	 เป็นเงิน	 7,740,000.-	 บาท		

	 	 รวมเป็นเงินให้กู้ทั้งสิ้น	 เป็นเงิน					80,653,000.-	 บาท		



ข่าวประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569
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“พฤษภาคม 2564”

 สวัสดีค่ะสมาชกิทกุท่าน	ยงัสบายดกีนัอยูน่ะคะ	กต้็อง

บอกว่าผ่านพ้นไปปีเศษๆ	สถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	

Covid-19	ก็ยังคงอยู่กับเราท�าให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากๆ

เลยทีเดียว	 แต่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆ	 ท�าให้เราหวนคิด

ทบทวนหลายๆ	 เรื่องและเกิดความตระหนัก	 ความระมัดระวัง

ย่ิงขึน้ในการด�าเนนิชวีติให้ปลอดภยัและมคีวามสขุ	ท่ีเราเรยีกกนั

ว่าสร้างภูมิคุ้มกัน	 นั่นเอง	 ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	 ทุกท่านมีภูมิคุ้มกันแน่ๆ	 ค่ะ	 เพราะสหกรณ์เรามี

สวัสดิการณ์หลายๆ	 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน

       กิตติยา ดอกค�า 
        กรรมการและเหรัญญิก

ให้สามารถด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ	นอกเหนอืจากสวสัดกิาร

เงินกู้แล้ว	 ยังมีสวัสดิการอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 สวัสดิการสงเคราะห์

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกออกจาก

ราชการ	 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู ้สูงอายุในวันเกิด		

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม	 	 	 สวัสดิการทุนการ

ศึกษาบุตรสมาชิก	และที่ใกล้ตัวคือสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 สหกรณ์ยัง

ปรับปรุงพัฒนา	 ส�านักงานให้น่าอยู่	 น่าดู	 น่ามอง	 สะอาด

ปลอดภัย	เพื่อการบริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

	 ส ่วนสวัสดิการด้านทุนการศึกษาจะมีการยื่นขอ

ในกลางเดือนมิถุนายนนะคะ	 ส่วนรายละเอียดสวัสดิการอื่นๆ	

สามารถดูรายละเอียดได้ในWebsite	 สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรีนะคะ	 ทั้งหมดเป็นความมุ ่งมั่นตั้งใจของคณะ

กรรมการสหกรณ์	สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบุรเีรานะคะ	ยนิดี

ต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะ	 ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะ	

พบกันฉบับหน้าค่ะ	สวัสดีค่ะ
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โทร,  081 - 8181319

ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

                         อธิชาติ  สวัสดี
   รองประธานกรรมการคนที่ 1

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน

	 ฉบับที่แล ้วได ้แจ ้ งแนวทางการปฏิบัติ งาน

ของคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน	 ที่ ใช ้มาตรการ	

2	มาตรการ	คือ	มาตรการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน	

และมาตรการติดตามลูกหนี้ เงินกู ้ระหว ่างด�าเนินคด	ี	

โดยคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สินได้ร่วมกับฝ่ายจัดการ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 จัดท�าระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการปรับ

โครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้	 ของสมาชิกสหกรณ	์

พ.ศ.	 2564	 	 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 2564	

มีวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและกำรประนอม

หนี้เพื่อ  

 1. ผ่อนคลำยภำระในกำรช�ำระหนี้และลูกหนี้  

 2. ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้และ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของลูกหนี้  

 3. ให้ลูกหนี้สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมควำมสำมำรถ

 สมำชิกหรือบุคคลอื่นมีสิทธิขอปรับโครงสร้ำงหนี้

ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้  

	 1.	สมาชิกที่รับสภาพหนี้ ในฐานะผู ้กู ้หรือผู ้ค�้า

ประกัน		 2.	 บุคคลอื่นที่รับสภาพหนี้แทนลูกหนี้ให้แก่

สหกรณ์	ฯ

	 3.	สมาชิกที่ เกษียณอายุราชการหรือลาออก

จากหน่วยงานต้นสังกัดและได้รับเงินได้รายเดือนต�่ากว่า

อัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับ		

	 4.	สมาชิกที่ถูกศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หรือศาลมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรืออยู่ระหว่าง

การยื่นอุธรณ	์	

	 5.	สมาชิกถูกหมายบังคับคดีจากเจ้าพนักงาน

บังคับคดีหรืออายัดทรัพย	์	

	 6.	สมาชิกที่ขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่และมีหนี้

ที่ต้องช�าระให้แก่สหกรณ์ฯ		

	 7.	 เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตาม	 (1)	 ถึง	 (6)		

ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สินเห็นว่ามีความจ�าเป็น

ต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี	้	

 ลูกห น้ีที่ ขอประนอมหน้ีต ้องมีคุณสมบัติ

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้  

	 1.	ลูกหนี้ที่ รับสภาพหนี้ ในฐานะผู ้ กู ้หรือผู ้ค�้ า

ประกัน		 2.	 บุคคลอันที่รับสภาพหน้ีแทนลูกหนี้ให้แก่สห

กรณ์ฯ	 	 3.	 ผู้รับสภาพหนี้แทนลูกหนี้ที่เสียชีวิต		

	 4.	ลูกหนี้ที่เจ็บป่วยทุพพลภาพ		

	 5.	ลูกหน้ีที่ถูกศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หรือศาลมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย		

	 6.	 ลูกหน้ีที่เกษียณอายุหรือออกจากหน่วยงาน

ต้นสงักัดและได้รบัเงนิได้รายเดอืนต�า่กว่าอัตราเงนิเดอืนเดมิ

ที่ได้รับ		

	 7.	 ลูกหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วไว้

เต็มจ�านวน

	 ขณะนี้ประธานกรรมการฯ	 ได้ลงนามในระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการ

ปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ของสมาชิกสหกรณ	์

พ.ศ.	2564		เรียบร้อยแล้ว		ท�าให้ท่านสมาชิกหรือบุคคลอื่น

ที่ต ้องการปรับโครงสร้างหน้ีหรือท�าการประนอมหนี	้	

สามารถด�าเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ		



มุมบ�ำนำญ
และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากัดทุกท่าน
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	 ปัจจบุนัสมาชกิทีจ่ะเดนิทางมาสหกรณ์ฯ	กม็จี�านวนน้อย
ลงเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสท่ีท�าให้เกดิ
โรคโควิด-19	 ก็ยังคงแพร่กระจายอยู่	 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อ
ไอ	 จาม	 หรือหายใจออก	 ฝอยละอองเหล่าน้ีมีน�้าหนักมาก
เกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ	 และจะตกลงบนพ้ืนหรือพื้นผิว
อย่างรวดเร็ว	 คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่
ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19	 หรือโดยการสัมผัส
พื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา	 จมูก	 หรือปากของตนเองเอง	
และที่ส�าคัญโรคนี้จะรุนแรงมากส�าหรับคนที่อ้วน	 หรือน�้าหนัก
มากๆ	ครับ
	 ฉบับนี	้ผมขอน�าเสนอผลไม้ที่ดีต่อสุขภำพ มี 10 ผลไม้
น�้ำตำลน้อย ควบคุมน�้ำหนัก กินเเล้วดีต่อสุขภำพเรียกได้วำ่
กินเเล้วดีต่อสุขภำพกันครับ	 เพราะเเม้ว่าคุณจะรับประทาน
ผลไม้กันเป็นประจ�าอยู ่เเล้ว	 เเต่ผลไม้บางชนิดเมื่อกินมาก
เกินไปก็ใช่ว่าจะดีต่อสุขภาพของเราเสมอ	 นั่นก็เพราะผลไม้
บางชนิดก็ให้น�้าตาลค่อนข้างสูงอาจท�าให้น�้าหนักของคุณ
เพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน	 รายชื่อผลไม้น�้าตาลน้อย	 ช่วยควบคุม
น�้าหนักเเละดีต่อสุขภาพมีดังนี้
 1. แอปเปิ้ล
	 มีกากใยอาหารสูงเเละเหมาะกับการทานเพื่อเป็นการ
ควบคุมน�้าหนักได้เป็นอย่างดี	 นั่นก็คือการกินแอปเปิ้ลวันละ	
1	 ลูก	 เพราะแอปเปิ ้ลนั้นเป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์มากมาย	
นอกจากจะมีน�้าตาลน้อยและแคลอรี่ต�่าแล้ว	 ยังมีวิตามินซี
ที่ช ่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันแก่ร ่างกาย	 ป้องกันเลือดออก
ตามไรฟัน	 และมีกากใยสูง	 ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็น
อย่างดี		
 2. เเตงโม
	 เป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต�่ามาก	 เพราะเเตงโมในปริมาณ	
100	กรัมของแตงโมนั้นมีน�้าตาลเพียง	6	กรัมเท่า	เพราะเป็นผล
ไม้ทีอ่ดุมไปด้วยน�า้ช่วยท�าให้ผวิมคีวามชุม่ชืน้	เเละในแตงโมกย็งั
อดุมไปด้วยสารวติามนิเอ	บี	6	และวติามนิซสีามารถก�าจัดสิวได้
เป็นอย่างดี
 3.แก้วมังกร
	 แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงให้พลังงานต�่า	
เนือ้เเก้วมงักร	100	กรมัมนี�า้ตาล	8.6	กรมั	ทานเพือ่เป็นการช่วย
ควบคุมน�้ าหนักเเละอ่ิมท ้องได ้นาน	 ท้ังยังมีส ่วนส�าคัญ
ในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	 ช่วยในการบ�ารุงผิวพรรณ
ท่ีด	ีท�าให้ผวิกระจ่างใสและลดการเกดิสวิ	นอกจากนีย้งัช่วยต้าน
การอักเสบและบรรเทาอาการปวดข้อได้เป็นอย่างดี

 4. ฝรั่ง
	 เป็นผลไม้ท่ีให้วิตามินซีสูงเเล้ว	 ก็ยังจัดว่าเป็นผลไม้
ที่มีน�้าตาลน้อยอีกด้วย	ฝรั่ง	 100	กรัมมีน�้าตาลเพียง	7.2	กรัม	
เเถมการรับประทานฝรั่งก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่
ร่างกายให้คุณห่างไกลจากโรคหวัด	 โรคลักปิดลักเปิด	 ช่วย
ป้องกนัโรคความดันโลหติสูง	ลดไขมนัในเส้นเลอืด	และท�าหน้าที่
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย	 และลด
ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง		
 5. มะละกอ
	 เป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี	
เพราะมีน�้าตาลเพียง	 8	 กรัมเท่านั้นเอง	 และมะละกอยังมีฤทธิ์
เป็นยาระบายอ่อนๆ	ช่วยบ�ารุงธาตุ	 แก้กระเพาะอาหารอักเสบ	
ช่วยบ�ารุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่ง	 หรือช่วยบ�ารุงระบบ
ประสาทเเละสมอง
 6. เเคนตำลูป
	 อีกหนึ่งผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอที่สูงมาก	 ช่วยใน
การบ�ารุงสายตา	 เเละเพิ่มความสามารถในการมองเห็นตอน
กลางคืนหรือในที่ที่มีเเสงสว่างน้อยเเก้อาการตามัว	 ตาฝ้าฟางได้เป็น
อย่างดี		
 7. สตรอว์เบอร์รี่
	 สตรอว์เบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีเส้นใยหรือไฟเบอร์ที่สูง
และมีน�้าตาลน้อยมากๆ	 เพราะมีน�้าตาลเพียง	 8	 กรัม	 เเถมยัง
อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูง	 เพราะฉะน้ันกินสตรอบเบอร์รี่เเล้วน
อกจากจะช่วยควบคุมน�้าหนักได้เเล้วก็ยังดีต่อสุขภาพโดยรวม
ของเราด้วยนะครับ
 8. ลูกพีช
	 เป็นผลไม้ท่ีมีวิตามินและแร่ธาตุท่ีสูงมาก	 โดยเฉพาะ
วิตามินเอที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ	นอกจากนี้ลูกพีชยังช่วยให้
ความชุ ่มชื้นของร่างกายและน�้าตาลน้อย	 เพราะในลูกพีช
มีน�้าตาลเพียง	 13	 กรัม	 เท่านั้นเอง	 เเถมยังมีไฟเบอร์สูง
ช่วยในการขับถ่าย	ท�าความสะอาดล�าไส้ป้องกันมะเร็งในระบบ
ทางเดินอาหาร	 มีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน	 ต้านโรคหวัด
หรือเชื้อโรคต่างๆ	ได้อีกด้วยครับ
 9. ทับทิม
	 เป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการต่อสู้กับความดันโลหิต	
และสู ้กับสภาวะน�้าตาลในเลือดที่สูงช่วยลดคอเลสเตอรอล	
อดุมไปด้วยวติามนิเเละเเร่ธาตุ	ช่วยเสรมิสร้างภมิูคุ้มกันร่างกาย
เพิ่มการไหลเวียนโลหิตโลหิต	 ปรับปรุงระบบการขับถ่าย
ในร่างกาย	รวมถึงมีผลในการลดน�า้หนักได้อย่างดี	
 10. ลูกพลัม
	 ลูกพลัม	 อีกหนึ่งผลไม้เฮลท์ต้ีให้น�้าตาลน้อยเเละดีต่อ
สุขภาพ	 ในพลัมมีน�้าตาลเพียง	 7	 กรัม	 และมีแคลอรี่เพียง	 30	
ต่อชิ้น	ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และน�้าตาลต�่ามาก	ลูกพีชมี
สารต้านอนุมูลอิสระ	 ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนเลือด	 บ�ารุงสายตา	
บ�ารุงหัวใจ		
	 ครับหลังจากท่านได้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้ว	 ท่านก็จะมา
ติดต ่อสหกรณ์ฯ	 ด ้วยความสบายใจปลอดภัยจากโรค	
เพราะขณะนี้สหกรณ์ฯได้เปิดรับสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก
ประจ�าปี	2564	ได้แล้วครบัรายละเอยีดตามประกาศสหกรณ์ฯเลยครบั

สงบ  สนสิน
กรรมการ



 ถามมา
     ตอบไป

โทร. 089 - 0310978
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ตอบ

ถาม1

ถาม2

  สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
ทุกท่าน 
	 	 ในช่วงนีก้ารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ19	กย็งัไม่เบาบาง
ลงเลย	 ท่านคงได้ติดตามข่าวสารก็คงจะทราบดีว่าการระบาด
ภายในประเทศของเราเองก็ยังคงไม่ลดลงเลย	 บางวันกลับมี
จ�านวนผู ้ติดเชื้อสูงข้ึนเป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 การที่สมาชิก
จะเข้ามาตดิต่อกบัทางสหกรณ์กค็งจะเป็นไปอย่างไม่สะดวกนกั	
เพราะ	ทางจงัหวดัสัง่การให้ทุกหน่วยงานต้องป้องกนัการระบาด
ของโควิด19	 อย่างเข้มงวด	 ทางสหกรณ์ฯ	 ก็ต้องขออภัย
ท่านสมาชิกที่มาติดต่ออาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	
ต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเพื่อความปลอดภัย
หวังว ่าสมาชิกทุกท ่านคงเข ้าใจและให ้ความร ่วมมือกับ
ทางสหกรณ์นะครับ	 ส�าหรับปัญหาข้อข้องใจของสมาชิก
ในเดือนนี้มีดังนี้ครับ

	 	 ดิฉันเป็นข้าราชการบ�านาญและเป็นสมาชิกสหกรณ์เห็น
ว่าทางสหกรณ์ฯ	ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกให้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย	 (สส.สท)	 และทราบทางสหกรณ์ฯ	 มีการให้กู้เงิน
เพือ่มาจ่ายเงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า	ดฉินัอยากทราบรายละเอยีด
การกู้ดังกล่าวนี้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ?

	 	 ทางสหกรณ์หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกที่สมัครเข้า
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล ้วมีป ัญหาในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า	จึงได้ออกประกาศ	เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกู้
และอนุมัติเงินกู ้ เพื่อจ ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์	พ.ศ.	2564	เป็นการกู้ฉุกเฉิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้กู้
	 	 1.1	 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
ตั้งแต่	6	เดือนขึ้นไป
	 	 1.2	 เป็นสมาชิกที่ช�าระหนี้และดอกเบี้ยคงค้างของ
สหกรณ์เป็นปกติและไม่อยู่ระหว่างการด�าเนินคดีของสหกรณ์
	 	 1.3	การส่งเงนิงวดช�าระหนีท้กุประเภท	ผูกู้ต้้องส่งโดยวธิี
หักจากเงินได้รายเดือน	ณ	ที่จ่าย	และ/หรือ	ช�าระผ่านตัวแทน
น�าส่ง	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากต้นสังกัด	 หลังการหักช�าระหนี้
รายเดือนแล้วผู ้กู ้ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	
ของเงินรายได	้แต่ไม่ต�่ากว่า	3,000	บาท	หรือตามที่ผู้มีอ�านาจ
อนุมัติเห็นควร

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตอบ

	 	 1.4	ผู ้กู ้ต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 (สสอค.)	
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ)	 หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	(สส.สท)
 2. หลักเกณฑ์กำรกู้
	 	 2.1	อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	3.50	บาทต่อปี
							 2.2	ผู ้กู ้ต้องมีหลักฐานเอกสารประกอบการขอกู้ตาม
สหกรณ์ก�าหนด
							 2.3	ให้ผู้กู้ผ่อนช�าระไม่เกิน	10	งวด	โดยผู้กู้จะต้องช�าระ
หนี้สัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อนจึงมีสิทธ์กู้ใหม่ได้
						2.4	สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินจ�านวนค่าสมัคร,	ค่าเงิน
สงเคราะห์ศพล่วงหน้าและค่าบ�ารุงรายปี	 แก่สมาคมฌาปนกิจ
ตามจริงที่แต่ละสมาคมเรียกเก็บ
	 3.	 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการแต่ยังรับราชการอยู่	 อายุตั้งแต	่
55	 ปีขึ้นไปได ้ท�าหนังสือแจ ้งความประสงค์จะช�าระหนี้
ให้เสร็จส้ินก่อนเกษยีณอายรุาชการให้ค�านวณเงนิรายได้รวมเงนิ
วิทยฐานะ	 และ/หรือ	 เ งินประจ�าต�าแหน ่ง	 และ/หรือ	
ค่าตอบแทน
	 4.	 สหกรณ์จะจ่ายด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม
ฌาปนกิจแต่ละสมาคม	 เพื่อช�าระเงินค่าสมัคร,	 เงินสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า,	และค่าบ�ารงุรายปีแก่สมาคมฌาปนกจิในวนัท�าการ
ถัดไป

	 	 ผมอยากทราบว่าทางสหกรณ์ยังมีการขอทุนบุตรสมาชิก
อยู่เหมือนทุกปีหรือเปล่าครับ	 เพราะปกติจะเริ่มยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกในช่วง	 เม.ย-พ.ค.	 ในปีนี้
ยังไม่ทราบว่าสหกรณ์เปิดรับสมัครในเดือนใดครับ

		 	 ทางสหกรณ์ยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก
อยู ่ เหมือนเดิมทุกปีครับ	 แต่เน่ืองจากในช่วงนี้อยู ่ในช่วง
โควดิ19	ระบาดจงึท�าให้ทางสหกรณ์เล่ือนระยะเวลาให้ยืน่สมคัร
ออกไปเล็กน้อย	คือ	ทางสหกรณ์ประกาศให้สมาชิกยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาบุตรในป ีนี้ ช ่ ว งวันที่ 	 15	 มิ .ย .64	
ถงึ	17	ก.ค.64	ส่วนการแจกทนุการศกึษาทางสหกรณ์จะแจ้งราย
ละเอียดให้สมาชิกทราบอีกครั้ง	 ถ้าโควิด19	 ยังคงระบาดอยู่
ทางสหกรณ์อาจจะโอนเข้าบัญชีให้กับสมาชิกโดยไม่ต้องมารับ
ทุนที่สหกรณ์

โอกาสหน้าพบกันใหม่	สวัสดีครับ



พูลมาศ  ทับเกร็ด
กรรมการ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  084 - 086-1739

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

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต 40 – 50 ปี สหกรณ์ฯ สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1 น.ส.เกิดศิริ  พลับพลึง 77 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 150,000 272,386 - -

2 นายอุ่ม  ลิลา 72 ปี หัวใจล้มเหลว 150,000 272,358 576,000 -

3 นายมณี  นัยเนตร 92 ปี หลอดเลือดสมองแตก 150,000 269,256 576,000 576,000

4 นายวิชัย  คงงามสุข 77 ปี มะเร็ง สมทบ 269,228 - -

หมายเหตุ    จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

ยังมีสมำชิกเสียชีวิตคำ้งสะสมจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งยังเรียกเก็บไม่ได้ จ�ำนวน 19 รำย  

 สวัสดค่ีะสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ	ขอประชาสมัพนัธ์
ให้สมาชิกทุกท่านทราบในเดือนนี้	5	เรื่อง	ดังนี้

 2. แจ้งรำยชื่อสมำชิกเสียชีวิตประจ�ำเดือนพฤษภำคม   จ�ำนวน 4 รำย   

 1. กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ศพสมำชิก 
						เนือ่งด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์ศพ	สมาชิกทีเ่สยีชวีติ	ทางสมาคมฯได้จ่ายเงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้าไปก่อน	ซึง่ยงัเรยีกเกบ็ไม่ได้	เน่ืองจาก
สมาคมฯ	ได้ก�าหนดการเก็บค่าสงเคราะห์ศพรายเดือน	เดือนละ	180	บาท	(ศพละ	30	บาท	จ�านวน	6	ศพ)	ซึ่งความเป็นจริงมีจ�านวนสมาชิก
ที่เสียชีวิตมากกว่า	6	ศพ	ต่อเดือน	ทางสมาคมฯจึงได้พิจารณาการเก็บค่าสงเคราะห์ศพรายเดือนเพิ่ม	จากเดิม	180	บาท	 เป็น	240	บาท	
(ศพละ	30	บาท	จ�านวน	8	ศพ	ต่อเดือน)		โดยทางสมาคมฯจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2564	เป็นต้นไป	

 4. สมำชิกที่มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ กรุณำติดต่อกลับมำ 
สมำคมฌำปนกิจโดยด่วน

 5. ช่องทำงกำรช�ำระเงิน
 เมื่อท่ำนโอนมำเรียบร้อยแล้วให้ท่ำน โทรแจ้ง
และส่งหลักฐำนกำรช�ำระเงินให ้สมำคมทรำบทุกครั้ง 
โ ดยกำรแฟกซ ์ เ อกสำรมำที่ เ บอร ์  02 -9698841 
หรือ ถ่ำยรูปส่งไลน์มำทำง ID line : 02-9698841 
กรุณำเก็บหลักฐำนกำรโอนเงินของท่ำนจนกว่ำท่ำนจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจำกทำงสมำคมฯ
 สมำชิกรำยใดเสียชีวิตลง 	 หากมีภาระผูกพัน
ทางการเงนิกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั	ทางสมาคม
ฌาปนกิจฯจะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนที่สมาชิก
ได้ท�าธุรกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ	 ส่วนที่เหลือทายาท
น�าเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้	

 3. เอกสำรประกอบกำรขอรับเงินสงเครำะห์  

1.นำงรมย์นลิน  กุหลำบ
2.นำงลักษณำ  นกทอง
3.นำงอนงค์  ค�ำหวำน
4.นำงเบญจรัตน์  ไม้รอด
5.นำงวำสนำ  มีนำกร
6.นำงวรัญญ์รัตน์  ขุ้ยสุข
7.น.ส.อำภรณ์  ถล�ำ
8.นำยอำนนท์  นกทอง
9.นำงภำรดี  พิชัยยุทธ์
10.น.ส.จิรำภำ  ไชยรัตน์

11.น.ส.นฤมล รอดรุ่งเรือง
12.น.ส.อริยำ  บุญสมพงษ์
13.นำงพรชนก  กองทอง
14.นำงศุทรำพัชร์  ไทยสันติสุข
15.นำยเลอศักดิ์  ชุมวงศ์
16.นำยเดชำชัย  จันทรจวน
17.น.ส.นำรำภัทร  กลิ่นช้ำง
18.นำยปองศักดิ์  ทัพภะพยัคฆ์
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โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_s

สาระน่ารู้
   กับครนูนท์

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

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

นามผูƒรับ

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 62 ประจ�ำปี 2564 ฉบับประจ�ำเดอืนพฤษภำคม 2564

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2564

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทีป่รกึษา ดร.เอนก ล่วงลือ
 นางจนัทณีย์ น้อยพรหม
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชาติ สวัสดี
 นายวิทยา   ถาวรกันต์
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ่งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัช   สุทธิชื่น
 นายจีระพงษ ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 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.com  

ฝ่ายสินเชื่อโทร 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

 สวสัดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั 
ทุกท่าน 

(ตอนที่ 1/6) 
“คกก.สหกรณ์ท�ำอะไรบำ้งในแต่ละเดือน ???”

	 6	ตอน	นบัตัง้แต่ฉบบันีเ้ป็นต้นไป	จะเป็นการน�าเสนอ
สาระความรู้ของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
เพื่อให้ท่านสมาชิกได้เรียนรู	้กิจการของสหกรณ์ฯร่วมกัน	
	 ก่อนอื่น	 ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน	 ท่ีสนับสนุน	
ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้ง	 ให้เป็นกรรมการ	 สอ.นบ.	
ทั้ง	2	ชุด	(ชุดที่	61	และ	62)	ครับ
	 ส�าหรับผม	ความคิดแรกที่ได้รับการเลือกตั้ง	มีค�าถาม
ในใจว่า??	 	 กระบวนการบริหารงานของคกก.สหกรณ์ฯ	 ใน
แต่ละเดือน	ท�าอะไรบ้าง...	หลังจากได้ท�าหน้าที่มาสักระยะนึง	
ใน	ชุด	61	สามารถสรุป	วิถีในการด�าเนินงานต่างๆ	ตามเรื่องราว	
ได้ดังนี้
	 เมื่อคณะกรรมการฯ	ได้รับการเลือกตั้ง	และ	ผ่านการ
รบัรองในการประชมุใหญ่แล้ว	คณะกรรมการก็จะถกูแต่งตัง้ไป
ในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ	 ซ่ึงประกอบ
ด้วย	
	 1.	คณะกรรมการอ�านวยการ	:	มีหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการ
แทนคณะกรรมการด�าเนินการตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย	
ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์
	 2.	คณะกรรมการเงินกู้	 :	 มีหน้าที่พิจารณาเงินกู้ทุกๆ	
โครงการที่สมาชิกขอกู้มา
	 3.	คณะกรรมการตดิตามหนีส้นิ	:	มหีน้าทีพ่จิารณาวธิี
การติดตามหนี้สินของสมาชิก
	 4.	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 :	 มีหน้าที่                                           จีระพงษ์ สิทธิทิม

             กรรมการ

พิจารณาความเสี่ยงภายใน	และความเสี่ยงภายนอก	ที่มากระทบ
ในกิ จการ 	 การด� า เนิ น งานของ 	 หน ่ วยงาน (สอ .นบ . )	
ทุกกรณี	 ตลอดจนหาวิธีการต่างๆ	 เพื่อมาแก้ไขปัญหา	 ป้องกัน
ความเสี่ยง	ให้กิจการด�าเนินงานไปอย่างเรียบร้อยด	ี
	 5.	คณะอนกุรรมการการลงทนุ	:	มหีน้าทีพ่จิารณา	ศกึษา
หาทางเลือกวิธีการลงทุน	 ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อประโยชน์	 กับหน่วย
งาน		 6.	คณะกรรมการวิชาการและประชาสัมพันธ์	 :	มีหน้าที่
ในการส่งเสริมวิชาการต่างๆ	 ที่สมาชิกฯ	 ให้ได้เรียนรู้	 และสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการของสหกรณ์ฯ	ที่ถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจ
สอบได้,	จัดท�าวารสารประชาสัมพันธ์ประจ�าเดือน	ส่งให้สมาชิกฯ
เพือ่สือ่สารถงึกจิกรรมการด�าเนนิงานต่างๆ	และ	พฒันาระบบการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 7.	ฝ่ายจัดการของสหกรณ์	 :	 พูดง่ายๆ	 คือ	 ส่วนงานต่างๆ 
ของสหกรณ์ฯ	 มีหน้าที่ในการเสนอผลการท�างาน	 แนวทางการ
ท�างาน	 รวบรวมข้อมูล	 เพ่ือเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ	
ประจ�าเดือน	เพื่อพิจารณา	อีกที	
	 คณะอนุกรรมการฯ	และ	ฝ่ายจัดการ	รวม	7	คณะ	จะมี
วาระการประชุมย่อย	เพื่อสรุปและรวมนวมข้อมูลในการน�าเสนอ
เพื่อเป็นวาระในการพิจารณา	ซึ่งจะต้องประชุมและสรุป	ให้เสร็จ
สิ้นก่อนการประชุม	 ในการประชุมของคณะกรรมการด�าเนินงาน
ชุดใหญ่	ประจ�าเดือน	ในทุกๆ	เดือน	
	 การพิจารณาประจ�าเดือน	 ในการประชุมของคณะ
กรรมการด�าเนินงานชุดใหญ่	ประจ�าเดือน	ในทุกๆ	เดือน	เดือนละ 
1	คร้ัง	(กรรมการฯ	ประชุมทัง้หมด)	เพ่ือพจิารณาการด�าเนนิงาน
ต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างราบรื่น	
	 ส�าหรับฉบับนี้	มีสาระเพื่อสื่อสาร	ท่านสมาชิกเพียงแค่นี้
ครบั	หวงัว่าท่านจะได้รบัประโยชน์	(พบกันอกีในตอนที	่2)	ถ้าท่าน
สมาชิกมีอะไรที่จะสอบถามเพ่ิมเติม	 คณะกรรมการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุจี�ากดั	น�าโดยท่านประธานกรรมการ
กรรมการ	ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	เสนอมาได้
นะครับ	จะได้ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป	ไว้พบกัน
ในฉบับหน้าครับ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง	:	พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2542	(ฉบับที	่1	และ	ฉบับที	่2)
	 	 					:	ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	พ.ศ.	2543	




