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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 วันลอยกระทงที่ผ ่านมาเหมือนจะเงียบเหงา	

แต่ก็ดูสงบเรียบง่ายดี	 การได้แสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวทิตาต่อแม่น�้าล�าคลองตามความเชื่อของบรรพบุรุษ

ในอดีตจนกลายเป็นประเพณีของสังคมไทยในปัจจุบัน	

แต่เดิมเรามักใช้น�้าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค	 รวมถึง

การคมนาคมในการเดินทางเป็นหลัก	 เราสังเกตได้จากการ

ปลูกบ้านเรือน	 วัดวาอาราม	 สถานที่ส�าคัญๆ	 ต่างๆ	

มักปลูกติดกับล�าน�้าเสียเป็นส่วนใหญ่	 แต่ในปัจจุบัน

เหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	แต่เรายังคงให้ความ

ส�าคัญแก่แม่น�้าล�าคลองไนอีกรูปแบบหนึ่ง

	 คตแินวคดิมกัสอนเราเสมอ	คนโบราณมกัสอดแทรก

แนวคิด	หากเราเป็นคนช่างคดิและน�ามาเชือ่มโยงกบัทศันคติ

ทางสังคมเข้าด้วยกัน	 คนได้มารวมกันท�ากิจกรรมร่วมกัน	

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในรูปของงานบุญ	 และได้แสดงออก

ถึงคุณธรรมดังที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว	 การอยู ่ร ่วมกัน

ในสงัคมย่อมเป็นสขุตามกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณี

ของสังคมนั้นๆ

	 ในอีกไม่ช้าเราคงได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี

และได้รับเงินปันผล	เฉลี่ยคืน	ตามผลก�าไรของการด�าเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา	หลังจากสหกรณ์ฯ	เจอมรสุมทางการเงิน

มาช่วงหนึ่ง	 ต้องขอชมท่านประธาน	 ดร.เอนก	 ล่วงลือ	

ที่ได้มีส่วนในการพลิกฟื ้นให้เข้าสู ่สถานการณ์ปกติได้	

แต่ก็ยังคงอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ก้าวอย่าง

ปลอดภัยและส่งผลดีต่อไปในอนาคต	“ไม่มีผู้ป่วยติดเตียง

รำยใดอำกำรทุเลำแล้ววิ่งได้เลย”	 สหกรณ์ฯ	 ของเรา

ก็เช่นเดียวกัน	 ต้องค่อยก้าวจนกว่าจะว่ิงได้	 ซึ่งตอนน้ี

เดินได้แล้วพร้อมวิ่งในอีกไม่ช้านี้

	 ถ้านานๆ	 เข้ามาที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ	 จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ	ทั้งการให้บริการ	ความสะดวกสบาย 

ความสะอาด	 พร้อมการให้ความอบอุ่นเสมือนญาติมิตร	

ก็ต้องยกความดคีวามชอบให้กับผูจั้ดการท่าน	อธชิาต	ิสวสัดี	

และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความเต็มใจ	

ต้องขอปรบมือให้

	 ปัญหาทกุปัญหามกัเกดิจากความไม่รู้	หากเราเข้าใจ

และยอมรับด้วยเหตุและผล	เราจะรู้ได้ว่า	“มันเป็นของมัน

เช่นนี้เอง”	 เช่น	 สมาชิกบางคนคิดว่าดอกเบี้ยเราแพง	

ต้องตอบแบบโฆษณายาสีฟันยี่ห ้อหนึ่งว ่า	 “ไม่แพง” 

การให้สวัสดิการต่างๆ	แก่สมาชิก	เงินปันผล	เฉล่ียคืน	เงินกู้

เงินฝาก	ล้วนเป็นต้นทุนด้วยกันท้ังน้ัน	ถ้าเรารวมค่าด�าเนินการ

ค่าสาธารณูปโภคเข้าไปน่ีก็เป็นต้นทุนเช่นกัน	 ซ่ึงสหกรณ์ฯ	

รอบข้างของเรามีอัตราดอกเบ้ียซ่ึงสูงกว่าหรือพอๆ	 กัน

เสียเป็นส่วนใหญ่	 หากเราหักเงินปันผล	 เฉล่ียคืน	

สวัสดิการต่างๆ	ท่ีเราได้รับออกจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบ้ียไม่

ถึงร้อยละ	 6	 ในภาพรวมต�่ากว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่

เสียด้วยซ�้า	เพราะเราทุกคนคือ เจ้ำของ  

	 ในฉบับมีบทความหลากหลายท้ังการเลือกต้ัง	

การประชุมใหญ่	 ความรู ้	 ความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ	

อย่างเป็นปัจจุบัน	 ขอขอบคุณที่ให้ค�าติชมและข้อคิด

ในการพัฒนา	ขออย่างเดียวอย่าทิ้งกันก็พอใจแล้ว
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 สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน... 

	 ถึงเดือนนี้	ทีมผมท�างานผ่านมาแล้ว	1	ปี	4	เดือน

ครับ	 การขับเคลื่อนสหกรณ์ฯ	 ของเรา	 พวกเราท�า

ในทุกมิติครับ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่	 เร่ืองการ

บริการ	การพัฒนาบุคลากร	และระบบงานต่างๆ	ภายใน

สหกรณ์ฯ	ให้เข็มแข็ง	ถูกต้อง	โปร่งใส	ครับ	และสิ่งหนึ่ง

ที่ส�าคัญมากๆ	คือ	ระบบการรับฝากเงินและการให้กู้เงิน	

ซึ่งต้องดูแลให้สมดุลกันครับ	 ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู	้

ตอนนี้ตลาดเงินฝากลดดอกเบี้ยกันแทบทุกแห่ง	 เพราะ

เป็นภาระที่จะต้องดูแลให้สมาชิกได้รับผลตอบแทน

เรื่องเงินฝาก	ในระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	

เราทุกวันนี้มี เ งินฝากมากกว ่าความต ้องการกู ้ เงิน

ของสมาชิก	 ท�าให้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินส่วนที่ล้นระบบ	

ซึ่งพวกเราทุกคนก็พยายามดูแลให้ดีที่สุด	 ซึ่งขณะน้ี

เราต้องน�าเงินส่วนที่เกินไปฝากกับสถาบันการเงินแหล่งอ่ืน

ที่มั่นคง	เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกครับ

	 อกีเร่ืองหนึง่	ซึง่ผมถอืว่าส�าคัญสดุๆ	กบัสหกรณ์ฯ	

ของเรา	คือ	การเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็ววันนี้	 โดยในปีนี้

มีผู้สมัครประธานเพียงคนเดียวครับ	ส่วนเขต	1	มีผู้สมัคร

จ�านวน	 3	 ท่าน	 ซึ่งก็เท่ากับจ�านวนท่ีต้องการและเป็น

กรรมการคนเดิม	 ส่วนเขต	 2	 มีผู้สมัครจ�านวน	 8	 ท่าน	

ขอถอนตัว	 1	 ท่าน	 คงเหลือ	 7	 ท่าน	 (มี	 2	 ทีมครับ)	

สมาชิกเขต	2	เลือกได้	4	ท่านครับ

	 ที่ผมบอกว่าส�าคัญ	 ก็เพราะบทเรียนที่ผ่านๆ	 มา	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 เราต้องเสียหาย

ก็เกิดจากเราเลือกกรรมการท่ีไม่เหมาะสมมาบริหารงาน

ให้พวกเรา	 จึงเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ	

ท�าให้เราสญูเสยีเงนิจ�านวนมาก	จนท�าให้ไม่สามารถปันผล	

และยังขาดทุนสะสมอีกห้าร้อยกว่าล้านบาท

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่วงลือ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

	 ในปีน้ี	ผมจึงขอความร่วมมือกับพีน้่องและเพือ่นๆ	

สมาชิกครับ	 ให้พิจารณาเลือกผู ้สมัครอย่างรอบคอบ	

เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	

และพวกเราทุกคนครับ
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 สวัสดีสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน…

นายอธิชาติ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ 	 	 ขณะที่ผมก�าลังเขียนคอลัมน์คุยกับผู้จัดการอยู่นี้		

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด		

ก็ก�าลังตรวจสอบกิจการและบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์ฯ	อยู่	ซึ่งจากการสนทนากับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ	

คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม	 2564	

หลังจากน้ันพวกเรากค็งจะทราบผลประกอบการของสหกรณฯ์

	 อย่างเป็นทางการ	 รอสักหน่อยนะครับ	 ขอเรียนเพ่ือนสมาชิกเร่ีองการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด

ของพวกเรากนัว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร	ก่อนอืน่ผมน�าตารางข้อมลูสถติทิางการเงนิของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ทัง้ระบบ

ในช่วงระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	ให้พวกเราได้ดูว่าสินทรัพย์รวม	ทุนเรือนหุ้น	เงินรับฝาก	เงินให้กู้ยืม	เงินลงทุน/ฝาก	รายได้รวม	

และก�าไรสุทธิ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด	10	ปีมานี้

รำยกำร ปี 2553 ปี 2562 เพิ่มขึ้น/บำท เพิ่มขึ้น %

สินทรัพย์รวม 1,081,587.31 2,814,602.76 1,733,015.45 160.23%

ทุนเรือนหุ้น 480,509.28 1,105,443.69 624,934.41 130.06%

เงินรับฝาก 384,114.33 1,049,018.38 664,904.05 173.10%

เงินให้กู้ยืม 837,459.46 2,122,736.63 1,285,277.17 153.47%

เงินลงทุน/ฝาก 196,947.45 591,998.04 395,050.59 201.59%

รายได้รวม 61,560.17 155,727.45 94,167.28 152.97%

ก�าไรสุทธิ 38,454.29 90,103.90 51,647.61 134.31%

ตำรำงข้อมูลสถิติทำงกำรเงินของขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบ (ล้ำนบำท)

	 พวกเราคงอาจมีค�าถามว่า	 มีความจ�าเป็นอะไรถึงต้องเอาไปลงทุน	 พวกเราดูบรรทัดเงินลงทุน/ฝากนะครับ	

เงินลงทุน/ฝากน้ีมาจากเงินที่สหกรณ์ฯ	 ทุกสหกรณ์ฯ	 เหลือจากที่สมาชิกกู้	 เป็นเหมือนกันหมด	 รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ด้วย	 บางทีเราก็เรียกง่ายๆ	 ว่าเงินเหลือ	 เงินท่ีเหลือน้ีหากเราไม่ท�าให้เกิดประโยชน์ก็จะท�าให้สภาพคล่อง

ของสหกรณ์ฯ	 มีมากเกินความจ�าเป็น	 จึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ทุกๆ	 สหกรณ์ฯต้องท�าให้เงินเหลือน้ีเกิดประโยชน์โดยการลงทุน

หรือน�าไปฝากนั่นเอง	 นี้จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้สหกรณ์ฯ	 ต่างๆ	 ต้องมีการลงทุน/ฝาก	 โดยการลงทุน/ฝากก็ต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 เรื่อง	ข้อก�าหนด

การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	 พ.ศ.2563	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 ประกาศ	 ค�าแนะน�านายทะเบียนสหกรณ์

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี	จ�ากัด	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน/ฝาก	ให้มากที่สุดครับ
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับ...เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เดอืนพฤศจกิายน	2564	ได้มกีารประชมุคณะกรรมการ
ด�าเนินการฯ	ชุดที่	62	ครั้งที่	10	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2564	
จึงขอน�าสาระส�าคัญมารายงาน	ดังนี้
	 1.	 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก
ต้ังเพ่ือสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการฯ	ชุดท่ี	63	ประจ�าปี	2565	
เน่ืองจากมีผู้ไปย่ืนใบสมัครตามวันเวลาท่ีสหกรณ์ฯ	 ก�าหนด	
จ�านวนทัง้สิน้	12	ราย	ตามจ�านวนกรรมการฯ	ทีจ่ะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง	ประกอบด้วย	
1. นำยเอนก ล่วงลือ หมำยเลข ๑	 สมัครเข้ารับการสรรหา
ต�าแหน่งประธานกรรมการ	(สมัครเพียง	1	ท่าน)
2.	 ผู้สมัครในเขตเลือกต้ังท่ี	1	 (มีผู้สมัคร	3	 ท่าน	 เท่ากับจ�านวน
กรรมการท่ีจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง)		ได้แก่
 1. นำยอธิิชำติ  สวัสดี    หมำยเลข ๑  
 2. นำยปัญญำ  เน่ืองฤทธิิ�  หมำยเลข ๒  
 3. นำยจีระพงษ์์  สิทธิิทิม  หมำยเลข ๓ 
3.	 ผู้สมัครในเขตเลือกต้ังท่ี	2	 (มีผู้สมัคร	8	 ท่าน	 เท่ากับจ�านวน
กรรมการที่จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 แต่มีผู ้สมัครถอนตัว
1	ท่าน	คือ	นายวนัชัย	ศรเีพ็ง		หมายเลข	๓)	จงึเหลอืเพยีง	7	ท่าน
ได้แก่
 1. นำยวรรณสูตร พันธุิมะเกียรติ   หมำยเลข ๑
 2. นำยนพวัฒน์  ศิขรินทร์ หมำยเลข ๒
 3. นำยทวีสิทธิิ�  ฉ่ิงแก้ว  หมำยเลข ๔
 4. นำยบุญส่ง  เงำงำม  หมำยเลข ๕
 5. นำงกิตติยำ  ดอกคำ�ำ  หมำยเลข ๖
 6. นำงปัญพัช  นิลน้อย  หมำยเลข ๗
 7. นำยพุฒพงษ์์  บุญกอบ หมำยเลข ๘
	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ	ได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันเม่ือวันท่ี	 23	 พฤศจิกายน	 2564	 มีมติว่าผู้ย่ืนใบสมัคร
ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	 และไม่มี
คุณลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้	
	 ยกเว้นนายวันชัย	 ศรีเพ็ง	 หมายเลข	 ๓	 ได้มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติ	 แต่มิได้น�ามาพิจารณา	 เพราะผู้สมัครรายนี้ได้ยื่นเรื่อง
ขอถอนตวัก่อนการประชมุพิจารณา	ดงัน้ันจึงท�าใหเ้หลือผู้สมัคร
ในเขตเลือกต้ังท่ี	 2	 เพียง	 7	 ท่าน	 ส่วนก�าหนดวันเลือกต้ัง
และสถานทีเ่ลอืกต้ังอยูร่ะหว่างด�าเนินการประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 ของรัฐและจังหวัดนนทบุรี	
ซ่ึงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันต่อไป

	 2.	 ประมาณการก�าไรจากผลการด�าเนินงาน	 จากการ
ประมาณการของฝ่ายบญัชสีหกรณ์ฯ	คาดว่าในรอบปีบัญชสีหกรณ์ฯ	
พ.ศ.	 2564	 สหกรณ์ฯ	 จะมีผลก�าไรทั้งส้ินจ�านวนประมาณ	
232	 ล้านบาทเศษ	 แต่ต้องหักค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ตามรายการ
ปรับปรุงที่ระเบียบ	 ข้อบังคับและกฎหมายก�าหนดจ�านวน
ประมาณ	57	ล้านบาท	คงเหลือก�าไรประมาณ	175	ล้านบาทเศษ	
ซ่ึงต้องหักค่าเผื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระ	 ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	
ลกูหนีร้ะหว่างด�าเนนิคดแีละลกูหนีต้ามค�าพพิากษา	ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของก�าไรที่คงเหลือ	 ดังน้ันจึงมีผลก�าไรที่จะน�าไปเป็น
เงินปันผล	 เฉลี่ยคืน	 ทั้งสิ้นประมาณ	 87	 ล้านบาทเศษ	 ซึ่งเป็น
จ�านวนเงินมากกว่าปี	พ.ศ.	2563	ทั้งนี้จ�านวนเงินปันผล	 เฉลี่ยคืน 
คณะกรรมการจะได้น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปีต่อไป	
โดยต้องให้ผู ้ตรวจบัญชีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตรวจสอบ
และรบัรองยอดเงนิก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2564	ก่อน	(คาดว่าผูต้รวจ
บัญชีจะตรวจเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม	2564)
	 3.	 แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน	 ปี	 2564	
สหกรณ์ฯ	จะจ่ายเงนิปันผล	เฉลีย่คนืให้แก่สมาชกิท่ีช�าระหนีป้กติ	
โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ	 หรือจ่าย
เป็นเงินสด	ยกเว้นกรณีสมาชิกที่ผิดนัดช�าระหนี้หรืออยู่ระหว่าง
ปรับโครงสร้างหนี้ ท่ีมีฐานะเป็นผู ้กู ้หรือเป็นผู ้ที่จะต้องถูก
จ�ากัดสิทธิ์	ตามระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
และการประนอมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์	พ.ศ.	2564	หมวด	4	
สิทธิหน้าท่ี	 ข้อ	 17	 ก�าหนดว่าสมาชิกท่ีปรับโครงสร้างหนี้
และประนอมหนี้	ที่มีภาระดอกเบี้ยหรือเงินอื่นใดที่คงค้างช�าระ
ต่อสหกรณ์ฯ	 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	
ตามหลกัเกณฑ์ทีส่หกรณ์ฯ	ก�าหนด		ดงันัน้	คณะกรรมการด�าเนนิ
การจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน
เสนอแนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน	 ปี	 2564	
กรณีสมาชิกที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้	ดังนี้
1.	สมาชิกท่ีช�าระหน้ีปกติแต่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ี	
ไม่มีดอกเบ้ียค้ำำงช�าระกับสหกรณฯ์	สหกรณจ์ะกันเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนไว้ที่สหกรณ์ฯ	 และแจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับ
เงินปันผล	 เฉลี่ยคืนกับสหกรณ์ฯ	 โดยยื่นแบบแสดงความจ�านง
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	ประจ�าปี	2564	ต่อสหกรณ์ฯ
2.	สมาชิกช�าระหน้ีปกติ	 แต่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ี	
มีดอกเบ้ียค้ำำงช�าระกับสหกรณ์ฯ	 สหกรณ์ฯ	 จะน�าเงินเฉล่ียคืน
ไปช�าระดอกเบ้ียคา้ง	โดยจะกันเงินปันผล	เงินเฉล่ียคนืไว้ท่ีสหกรณ์ฯ
และแจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินเช่นเดียวกับข้อ	 1	 และ
ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาขอให้สมาชิกน�าเงินปันผลไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ช�าระหนี้แก่สหกรณ์ฯ
3.	สมาชิกไม่ช�ำระหน้ีหรือช�ำระหน้ีบำงส่วนตามท่ีขอปรับ
โครงสร้างหน้ี	 สหกรณ์ฯ	 จะกันเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนไว้ท่ี
สหกรณ์ฯ	 และแจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินเช่นเดียวกับข้อ	 1	
และให้เจ้าหน้าทีเ่จรจาขอให้สมาชกิน�าเงนิปันผลทัง้จ�านวนช�าระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ฯ
	 ทั้งนี้	 เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ	 และความมั่งค่ัง
ของสมาชิกทุกท่านครับ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ	



โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร6

 สวสัดีครบั...เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุี
ทีเ่คารพรกัทกุท่าน...พบกันใน ฉบบัเดอืนพฤศกิายน 2564   
	 เป็นช่วงเริ่มต้นปีบัญชีใหม่ของสหกรณ์ฯ	 อีกครั้ง
และเป็นช่วงท่ีสมาชิกทุกคนต่างรอคอยที่จะได้รับเงินปันผล	
และเงินเฉล่ียคืน	 เพ่ือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในช่วงปีใหม่	 2565
ท่ีจะมาถึง	 ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกทุกคนควรจะได้รับตามสัดส่วน
จ�านวนหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ	และเป็นสิ่งที่สมาชิก		
ได้ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	
ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาท�าหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ฯ
	ตามวตัถปุระสงค์		เพือ่ให้สหกรณ์ฯ	มคีวามมัน่คง	สมาชกิมัง่ค่ัง	
โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีไม่สร้างความเสียหายกับสหกรณ์ฯ		
และมีผลก�าไรท่ีท�าให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ	 ได้รับ
เงินปันผลตามที่ต้องการ	 แต่ปัญหาที่อาจท�าให้เพื่อนสมาชิก
ต้องได้รับเงินปันผลน้อยกว่าจ�านวนที่ควรจะได้รับ	 ก็คือ	
สหกรณ์ฯจ�าเป็นต้องตัดเงินจากยอดก�าไรที่เป็นจริง	เพื่อตั้งเป็น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่างๆ	 ที่เกิดจากลูกหนี้ที่ผิดนัดช�าระหนี้	
และการผิดนัดช�าระหน้ีเงินฝากตามแผนฟื้นฟูของสหกรณ์
เครดิตยูเนียนคลองจั่นตามความเสียหายที่เกิดขึ้น	 เหลือเป็น
ก�าไรสุทธิของสหกรณ์แล้วก็ต้องตัดเงินผ่อนใช้ขาดทุนสะสม
ของสหกรณ์ไปอกีคร่ึงหน่ึงของก�าไรสุทธ	ิผมเข้าใจเพือ่นสมาชิก
ทุกท่านที่อยากจะเห็นสหกรณ์ฯ	 มีผลการด�าเนินการที่ดี	

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ หนี้ค้าง คงเหลือ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 25 25 - 666,950.00 544,500.00 49,500.00 495,000.00

2. เงินกู้สามัญ 86 86 - 121,032,000.00 112,473,000.00 77,182,637.50 35,290,362.50

3. เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ 36 36 -     8,310,000.00   8,310,000.00 3,453,759.25 4,856,240.75

4. เงินกู้สามัญโครงการโควิด 19 31 31 -   5,290,000.00     5,290,000.00 666,712.00 4,623,288.00

5. เงินกู้พิเศษ 11 10 1 20,250,000.00 19,050,000.00 - 19,050,000.00  

รวมทั้งสิ้น 189 188 1 155,548,950.00 145,667,500.00 81,352,608.75 64,314,891.25  

รายงานการกู้เงินประเภทต่างๆ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2564 

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               วิทยา ถาวรกันต์
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

มีเงินปันผลที่สูงขึ้น	 คืออย่างน้อยเงินปันผลที่ได้	 ควรจะต้อง
มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ	 ที่ก�าหนดไว้	 ถ้าท�าได้
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเงินค่าหุ ้นของสมาชิกทุกคน
คือความมัน่คงของสหกรณ์ฯ	ซึง่ในปีนี	้สหกรณ์ฯมีผลการด�าเนิน
งานที่เป็นก�าไรก่อนการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ	 เป็นเงินจ�านวน		
232,266,885.52	 บาท	 ท�าให้เงินปันผล	 และเงินเฉลี่ยคืน
สูงกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน	ครับ	
	 ในช่วงนี้ทางสหกรณ์ฯ	 ได้ด�าเนินการให้บริษัทผู้สอบ
บัญชี	 ด�าเนินการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ฯ	 ที่ผ่านมา	 ได้แก่	 งบแสดง
สถานะการเงิน		งบก�าไรขาดทุน		และงบกระแสเงินสด		เพื่อจัด
ท�ารายงานประจ�าป ีของสหกรณ์ฯ	 และน�าเสนออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์ฯ	 ในปีน้ีคาดว่า	
ประมาณเดอืนมกราคม	2565	ครบั	ส่วนเรือ่งเตรยีมด�าเนนิการ
ในการสรรหาเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	
ชุดที่	63	ประจ�าปี	2565	แทนต�าแหน่งที่ว่าง	ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	นั้น	ในปีนี้จะมีการสรรหา
เลือกตั้งต�าแหน่งประธานกรรมการ	 1	 คน	 และต�าแหน่ง
กรรมการด�าเนินการ	เขตเลือกตั้งที่	1	จ�านวน	3		คน		เขตเลือก
ตั้งที่	 2	 จ�านวน	 4	 คน	 โดยได้ด�าเนินการรับสมัครไปแล้ว	
ตั้งแต่	 เมื่อวันที่	 9	 –	 13	 พฤศจิกายน	 2564	 และประกาศ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ	 ด�าเนินการฯ	
เม่ือวันท่ี	23	พฤศจิกายน	2564	ส่วนวันสรรหาเลือกต้ังยังไม่ได้
ก�าหนดครับ	รอดูสถานการณ์ของโรคโควิด	–	19	สายพันธ์ุใหม่
โอไมครอน	 (Omicron)	 ท่ีมีการแพร่เช้ือรวดเร็ว	 ถ้าไม่รุนแรง
จะได้ก�าหนดวันสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ฯ	และจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป	
	 สุดท้ายนี้	ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่โชคดี	
มีเงินใช้	สุขกาย	สุขใจ	ตลอดทุกๆ	ปี	ครับ	สวัสดีครับ	



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

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

       กิตติยา ดอกค�า 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน

	 ส�าหรับเดือนน้ีผู้เขียนมีข่าวสาร	 จากสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 มาแจ้งให้สมาชิกทราบกันหลายเร่ืองเลยค่ะ	

เร่ืองแรกคือ	 เม่ือวันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 2564	 ท่ีผ่านมา	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ได้จัดประชุมสหกรณ์ภาคกลาง

เพ่ือหารือมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 โดย	 ดร.เอนก	 ล่วงลือ	

ประธานสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั	ได้รบัคดัเลอืก

ให้เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง	 ซ่ึงก็เป็น

อีกข่าวดีของคุณครูนะคะ	

ส�าหรับอีกเร่ืองหน่ึงก็คงพลาดไม่ได้คือการรับสมัคร

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	

เ ม่ือวันท่ี	 9	 -	 13	 พฤศจิกายน	 2564	 ที่ผ ่านมา

โดยมีผู้สมัครเป็นประธานสหกรณ์ฯ	 1	 ท่าน	 สมัครเป็น

คณะกรรมการเขต	1	จ�านวน	3	ท่าน	(มีได้	3	ท่าน)	เขต	2	

จ�านวน	8	ท่าน	แต่ถอนตัว	1	ท่าน	(เบอร์	3)	ซ่ึงต้องมีผู้แทน

ท่ีเป็นคณะกรรมการได้เพียง	 4	 ท่าน	 ส�าหรับวันท่ีในการ

สรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ทางสหกรณ์ฯ	 จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

นะคะ

						 ก็คงเป็นอีกหน่ึงช่องทางส�าหรับการสื่อสาร

ของสมาชิกกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ	 เพ่ือให้ทุกท่าน	

ทราบข้อมูลข่าวสาร	 ความเคลื่อนไหวและการสร้าง

ศักยภาพตามเป้าหมายที่ทีมงานได้ให้พันธสัญญาไว้		

ขอบคุณทุกก�าลังใจที่ให้ความไว้วางใจในการบริหาร

สหกรณ์ฯ	นะคะ	พบกันฉบับหน้าค่ะ		สวัสดีค่ะ	
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รำยงำนกำรเรียกเก็บหนี้ประจ�ำเดือนตุลำคำม 2564 

ประเภทลูกหนี้ (บำท)
ทั้งหมด ช�ำระ

จ�ำนวนเงิน
รำย สัญญำ รำย สัญญำ

ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ 89 144 54 116 635,372,00

ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 435 621 228 334 3,078,629.19

ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างด�าเนินคดี 106 185 16 27 103,300.00

ลูกหนี้เงินกู้ตามค�าพิพากษา 830 1,255 264 431 6,693,230.41

เดือนตุลาคม	2564 1,460 2,205 562 908 10,510,531.60

เดือนพฤศจิกายน	2563	–	ตุลาคม	2564 81,045,915.50

เดือนพฤศจิกำยน 2563 – ตุลำคำม 2564 รวมทั้งสิ้น 91,556,447.10

โทร,  081 - 4562837โทร,  081 - 4562837

ติดตามหน้ีสินติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้หนี้ประนอมได้

มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน
	 ระยะน้ีผู้ตรวจสอบบัญชีก�าลังเข้าท�าการตรวจสอบ
งบการเงินของสหกรณ์ฯ	 และธุรกรรมต่างๆ	 ซ่ึงก็ใกล้
จะด�าเนินการเสร็จแล้ว	 สมาชิกทุกท่านโปรดอดใจรอกัน
สักนิดนะครับ	 เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามระบบบัญชี	
ซ่ึ ง ต้องมีการลงนามรับรองงบการเ งินใ ห้ เ ป็นไป

ตามหลักการบัญชีท่ีกรมตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ก�าหนด	 ซ่ึงจะมีผลตามกฎหมาย	 และในเดือนน้ีผมขอรายงาน
การเรียกเก็บหน้ีประจ�าเดือนตุลาคม	2564	ดังน้ี

	 และอีกเรื่องหนึ่งครับ	ผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการของชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า	 700	 คน	 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
ที่มีอายุตั้งแต่	 50	 ปีขึ้นไป	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนี้ครับ	 ส่วนในเรื่องรายละเอียดจะมีการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางการสื่อสารของสหกรณ์ฯ	ต่อไปครับ
	 ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลง	สมาชิกทุกท่านโปรดระมัดระวังในเรื่องสุขภาพกันด้วยครับ	ควรท�าร่างกายให้อบอุ่น
และเวลานอนควรสวมใส่ถุงเท้าด้วยครับ	 ท�าให้เท้าอบอุ่นจะช่วยได้เยอะเลยครับ	 สุขภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องดูแล
ให้ดีครับ	ช่วงนี้คุณหมองานเยอะครับ...
	 และสมาชิกที่มีปัญหาในเรื่องของการส่งช�าระหนี้	อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว	คณะกรรมการที่ท่านเลือกเข้ามา
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมให้ค�าแนะน�าและหาทางออกที่เหมาะสมให้ครับ	 อย่าเกรงใจกันเราเข้ามาช่วยกันพัฒนา
สหกรณ์ฯ	ของเราให้ดีขึ้นกันครับ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทุกท่าน
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มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

081-458-8057081-458-8057

สงบ  สนสิน
กรรมการ

 10 วิธีิ สูงวัยแบบแฮปปี้ แฮปปี้ ใช้ชีวิตบั้นปลำย
มีคำุณภำพเป็นที่ทราบดีว่าสัดส่วนประชากรสูงวัยของไทย
ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น	 จนเป็น	“สังคำมสูงวัย”	 บริบทของการ
เป็นผู้สูงอายุจากนี้ต่างไปจากแต่ก่อน	 จะมารอพึ่งลูกหลาน
หาเลี้ยงดูคงท�าไม่ได้อีกแล้ว	เพราะเด็กแรกเกิดและวัยท�างาน
จะเริ่มลดลง		
 ฉะนั้นต้องเป็นผู้สูงอำยุรุ่นใหมซ่ึ่งนอกจากต้องเป็น
ที่พึ่งทางจิตใจให้ลูกหลานเหมือนเดิมต่อไปแล้ว	ยังต้องพึ่งพา
ตัวเองให้มากที่สุด	 ด้วยร่างกายที่แข็งแรง	 จิตใจที่เข้มแข็ง
และเงินที่เพียงพอ
	 เป็นความรู้และข้อแนะน�าดีๆ	 จาก	พญ.นัชชา	 เรือง
เกียรติกุล	 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	 โรงพยาบาลราชวิถ	ี
เล่าว่า	ผูส้งูอายเุป็นกลุม่ประชากรทีต้่องดูแลเป็นพเิศษ	เพราะ
มกีารเปลีย่นแปลงในทกุๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย	จติใจ	
สังคม	สมอง	ความสามารถ	ฯลฯ
โดยแบ่งผู้สูงวัยเป็น 3 ช่วง คำือ
 1. อำยุระหว่ำง 60-69 ป	ีคือผู้ที่เพิ่งเริ่มย่างเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดี	 อาจมีโรคประจ�า
ตัวบ้าง	 เช่น	 เบาหวาน	 ความดัน	 ดังนั้นควรเน้นการป้องกัน
หรือประเมนิหาความเสีย่งของโรค	เช่น	ตรวจภาวะกระดกูพรนุ	
ซึ่ ง ผู ้สูงอายุส ่วนใหญ่จะทราบว ่าเป ็นโรคกระดูกพรุน
ก็อายุ	80	ปีไปแล้ว
 2. อำยุระหว่ำง 70-85 ปี เป็นช่วงอายุที่เริ่มมีโรค
ประจ�าตัวมากขึ้น	 ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง	 ขณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็อยากจะพ่ึงพาตัวเองให้ได้มากที่สุด	 ดังนั้น
ต้องท�าให้ผู้สูงอายุคงคุณภาพชีวิตที่ดี	 ด้วยการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย	 เช่น	 ดูแลกล้ามเนื้อ	 กระดูกและข้อไม่ให้ติด	 ช่วยให้
ผู้สูงอายุเดินได้แม้มีภาวะเข่าเสื่อม	 และได้รับสารอาหาร
ที่จ�าเป็นอย่างพอเพียง	เป็นต้น
 3. อำยุตั้งแต่ 86 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่ง
ตัวเองได้ลดลงและต้องการการดูแลจากลูกหลานญาติพี่น้อง	
พยาบาลหรือผู้ดูแลพิเศษ	 ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้จะ
เป็นการอบรมหรือให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ดูแลในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	
โภชนาการ	 กายภาพบ�าบัด	 และให้ผู ้ดูแลเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุ
 “หำกผู้สูงอำยุได้เข้ำใจถึงกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ 
ก็จะช่วยให้ปรับตัว และเผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งบุตรหลำนหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนส�ำคำัญมำก ที่จะช่วย
ให้ผู้สูงวัยได้อยู่อย่ำงมีคำวำมสุข โดยให้เกียรติและให้ท่ำน”

	 ส่วนวิธิีที่ผู้สูงวัยจะต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตได้อย่ำง
มีคำวำมสุขสมวัย	พญ.นัชชา	แนะน�า	ดังนี้
 1. เตรียมใจยอมรับคำวำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยน้ี	 เช่น	 สูญเสียสมรรถภาพทางกาย	
ลูกหลานจากไปมีครอบครัว	 หรือท�างานในเวลากลางวัน	
บางครั้งต้องอยู่ตามล�าพังคนเดียว
 2. ดแูลสุขภำพอนำมัยให้ถกูต้อง เช่น	ดแูลสขุอนามยั
ของช่องปาก	รบัประทานอาหารทีมี่คณุค่าครบ	5	หมู	่มโีปรตนี
ปานกลาง	 ไขมันน้อย	 วิตามินมาก	 เน้นผัก-	 ผลไม้	 ไฟเบอร์	
และ	น�้า	รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ	
เป็นต้น
 3. เฝ้ำระวังและชะลอคำวำมเส่ือมของร่ำงกำย 
โดยช่วยเหลือตนเองในกำรประกอบกิจวัตรประจ�ำวันให้ได้
มากที่สุด	เพิ่มความกระฉับกระเฉง
 4. ออกก�ำลังกำยให ้ เหมำะสมกับวัย มีความ
หลากหลาย	 และเหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล	
เพื่อชะลอความเสื่อมด้านร่างกายและสมอง
 5. ไม่คำวรคิำดถึงอำยุซึ่งล่วงเลยไป หรืออดีตด้วย
คำวำมวิตกกังวล ควรสร้างความภาคภูมิใจในประสบการณ์ชีวิต
ที่ผ่านมา
 6. ผู ้สูงอำยุมีประสบกำรณ์และคำวำมเช่ียวชำญ
ในกำรด�ำเนินชีวิตของแต่ละบุคำคำล	 ซึ่งแตกต่างกันตาม
ความรู้	ความสามารถและความถนัด	ดังนั้น	ผู้สูงอายุสามารถ
ปรึกษาเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญจากผู้อ่ืนได้	 ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอาย
ในการปรึกษาปัญหาต่างๆ	จากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าตน
 7. เข้ำใจต่อสังคำมโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	การคิด	ความเชื่อ	หรือหลักในการด�าเนินชีวิตประจ�า
วันอาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัย	ซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้
ลูกหลานและคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่น	ครอบครัวมีความสุข
 8. คำวรมีกำรพักผ่อนหย่อนใจและท�ำงำนอดิเรก
เล็กๆน้อยๆเพื่อคำวำมเพลิดเพลินใจ	 ท�าจิตใจให้เบิกบาน
อยู่เสมอ	รู้จักสร้างอารมณ์ขัน	และพัฒนาทักษะการเข้าสังคม
เพื่อกระตุ้นสมองและความจ�า	เช่น	ปลูกต้นไม้	เข้าร่วมชมรม
ผูส้งูอาย	ุท�ากจิกรรมสงัคม	ไปวดัท�าบญุศกึษาและปฏิบัตธิรรม
 9. ในขณะที่ ยั งท�ำงำนมีรำยได ้ก็คำวรจัดกำร
ทรัพย์สิน ลงทุนและออมทรัพย์ไวเ้พื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูง
อายุเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 10.คำวรพบแพทย์เพือ่ตรวจสขุภำพอย่ำงสม�ำ่เสมอ
เป็นประจ�ำ เพือ่เฝ้าระวงัภาวะโรคหรอืความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้	
หากมีโรคประจ�าตัวควรพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง	
รับประทานยาสม�่าเสมอ
ที่มำ https://www.matichon.co.th/lifestyle/health-beauty/
news_1594310



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป
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ตอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทุกท่าน 
	 	 สวัสดีครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
ทุกท่านเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นของปีบัญชีของทางสหกรณ	์
ก็จะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ไปอีก	 12	 เดือน	 ทางสหกรณ์ฯ	 เรา
ก็จะเริ่มด�าเนินการท�าผลก�าไร	 ติดตามหนี้สินที่ยังคงค้างคาอยู่
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในสหกรณ์ฯ
ให้ลุล่วงเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววัน	ปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ
ที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	
และเพื่อความสะดวกในการที่สมาชิกจะติดต่อและท�าธุรกรรม
กบัสหกรณ์ฯ	ในปีบญัชีทีผ่่านมาผลการด�าเนนิการดีขึน้เป็นล�าดบั	
สมาชิกก็คงจะได้รับปันผล	 และเฉลี่ยคืนสูงข้ึนแน่นอน	 และ
ในปี	65	และปีต่อๆ	ไป	กค็งจะเริม่เข้าสูส่ภาวะปกติ	สมาชกิส่วน
ใหญ่สอบถามว่าจะประชุมใหญ่,เลือกต้ังกรรมการ,	 และจ่าย
ปันผลเฉลี่ยคืนเมื่อไร	ตอนนี้ก็คงต้องรอผู้ตรวจบัญชีด�าเนินการ
ตรวจให้เรียบร้อยรวมถึงสถานการณ์โควิด	 19	 ด้วย	 ก็ขอให้
สมาชิกติดตามข่าวสารของทางสหกรณ์จะแจ้งข่าวให้ท่านสมาชิก
ทราบเป็นระยะๆ	ไป	ส�าหรบัข้อสงสยัทีส่มาชกิถามมา	มดัีงนีค้รับ

	 	 ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูนนท์	เกือบ	40	ปี	และตอนนี้
เป็นข้าราชการบ�านาญ	ดฉินัมหีุน้สะสมมากกว่าหนี	้ดิฉันมปัีญหา
การเงินเล็กน้อย	 จึงคิดว่าจะลาออกเพื่อเอาหุ้นไปใช้หนี้แล้ว
เหลือไว้ใช้อีกนิดหน่อย	 จะได้ไม่ต้องมีภาระการส่งเงินใช้หนี้
ในแต่ละเดือน	 อยากทราบว่าดิฉันจะลาออกได้หรือไม่และจะมี
ปัญหากับฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เป็นสมาชิกอยู่อย่างไร

	 	 สมาชิกสามารถลาออกได้ตามสิทธิ์	 แต่สมาชิกต้องไม่มี
ภาระการค�้าประกันผู้อื่นอยู่	ถ้าสมาชิกมีภาระการค�้าประกันอยู่	
ต้องให้ผู้กู้หาผู้ค�้าประกันใหม่มาแทนให้เรียบร้อยจึงจะลาออก
ได้ครับ
	 		ในส่วนของฌาปนกิจสงเคราะห์ทีส่มาชกิเป็นอยูก่ารลาออก
จากสมาชกิสหกรณ์ฯ	กค็งยงัส่งฌาปนกจิได้ตามปกติเหมอืนเดิม	
เพราะการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ไม่ได้หมายถึงต้องออก
จากสมาชิกฌาปนกิจด้วย	ยังคงเป็นสมาชิกฌาปนกิจต่อไปได้

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตอบ

ตอบ

	 			แต่อาจารย์เป็นสมาชิกสหกรณ์เกือบ	40	ปี	ถ้าจะลาออก	
อาจารย์จะเสียสิทธ์ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลาย
อย่าง	เช่น
	 	 1.	 เงินสงเคราะห์อุบัติเหตุและอุบัติภัย
	 	 2.	 เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต	จ�านวน	150,000	บาท
	 	 3.	 เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม	 (กองทุน	 10	 ล้าน)	
จ�านวน	30,000	บาท
	 	 4.	หุ้นวันเกิด	ปีละ	700	บาท
	 	 5.	ถ้าอาจารย์กู ้โครงการชื่นใจ	 (ปีละ	 10,000	 บาท)	
อาจารย์ต้องช�าระคืนสหกรณ์ฯ	ตามจ�านวนที่กู้ไปด้วย

	 	 ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูนนท์	 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม	 64	 นี	้
บ้านที่อยู่อาศัยของผมถูกน�้าท่วมขัง	ท�าให้มีสิ่งของและบริเวณบ้าน
ช�ารุดเสียหาย	 ทราบว่าทางสหกรณ์มีสวัสดิการเงินสงเคราะห์
อบุตัภิยัให้สมาชกิผูป้ระสบภยัดงักล่าว	อยากทราบว่าผมจะต้อง
ด�าเนินการอย่างไร	และต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

	 	 สมาชกิมาตดิต่อขอรบัเงนิสงเคราะห์จากสหกรณ์ฯ	ได้เลย	
โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
	 	 1.	สมาชิกมาเขียนใบค�าร้องที่สหกรณ์
	 	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เสียหายจากอุบัติภัย	 และมีชื่อ
สมาชิกเป็นเจ้าบ้าน	หรือ	เป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้
	 	 3.	รูปถ่ายสภาพความเสียหายของบ้าน	 และ/หรือ	
ของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
	 	 4.	หนังสือรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้าน,	 ก�านัน	
อบต.เทศบาลนั้นๆ	(ถ้ามี)	
	 	 5.	ต้องด�าเนินการติดต่อสหกรณ์ภายใน	90	วัน	

 
	 	 ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ประสบอุบัติเหตุล้มกระดูก
ข้อเท้าแตก	 จะยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการ	 ผู้ประสบอุบัติเหต	ุ
ดิฉันต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นเรื่องขอเบิก	ในครั้งนี้

	 	 สมาชกิมายืน่เรือ่งขอรบัสวสัดกิาร	โดยใช้ใบรบัรองแพทย์
ตัวจริงไม่ใช้ส�าเนา	 และไม่ต้องใช้ใบเสร็จ	 ให้สมาชิกมายื่นเรื่อง
ภายใน	90	วัน	หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
	 	 โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ	สวัสดีครับ



พูลมาศ  ทับเกร็ด
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

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต
จ่ายเงิน

สงเคราะห์

วันที่

รับแจ้ง

เงินสวัสดิการกองทุน

สงเคราะห์สมาชิกเสีย

ชีวิต 

พ.ศ. 2556

เงินสวัสดิการ

สงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม 

(กองทุน 

10 ล้าน)

สส.อค. สส.ชสอ.

1 ร.ต.สมณ์ ค�าณวนไหว 82 ปี ชราภาพ 239,928 20 ส.ค. 64 สมทบ - - -

2 นางอุบล ชุมพล 84 ปี โรคเบาหวาน 239,900 26 ส.ค. 64 150,000 30,000 - -

3 น.ส.สุหร่าย อนุพนธ์วิทยา 67 ปี ภาวะปอดอักเสบ 239,871 26 ส.ค. 64 150,000 30,000 576,000 576,000

4 นางอุไร ศัยยวุฒิ 83 ปี โควิค 19 239,843 26 ส.ค. 64 150,000 30,000 576,000 -

5 นายพิชิต เสาวณะ 75 ปี ปอดอักเสบ 239,815 27 ส.ค. 64 สมทบ - - -

6 นายวิวัฒน์  กองแกน 55 ปี สมองขาดอากาศ 239,787 28 ส.ค. 64 100,000 10,000 - -

7 ดต.เพชรัตน์ นารี 68 ปี มะเร็งปอด 239,759 1 ก.ย. 64 สมทบ - - -

8 นายประภาส มานะปทุมชาติ 63 ปี โควิด 19 239,730 7 ก.ย. 64 สมทบ - - -

9. นายสาโรช โสภณางกูร 75 ปี โควิด 19 239,702 9 ก.ย. 64 - - - -

10. น.ส.สมศรี เกษรบุตร 77 ปี ปอดอักเสบติดเชื้อ 239,674 10 ก.ย. 64 150,000 30,000 - -

11. นางบุบผา ใจชอบชื่น 77 ปี มะเร็งกระเพาะอาหาร 239,646 10 ก.ย. 64 150,000 30,000 576,000 576,000

12. น.ส.ช้องนาง นาคพันธวงศ์ 68 ปี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 239,618 10 ก.ย. 64 150,000 30,000 - -

13. น.ส.สุนันทา โพธิ์ทอง 72 ปี มะเร็งล�าไส้ 239,589 14 ก.ย. 64 150,000 30,000 - -

14. นายยศภาส อนันต์ปรีชาศรี 78 ปี ติดเชื้อในปอด 239,562 18 ก.ย. 64 สมทบ - - -

 สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

รำยชื่อสมำชิกที่ได้รับเงินในเดือนกันยำยน  สมำชิกเสียชีวิตเรียกเก็บเงิน (ตั้งแต่วันที่ 20 ส.คำ. 2564 – 18 ก.ย. 2564)

	 เดือนพฤศจิกายน	 2564	 มียอดเรียกเก็บตามจริง	 14	 ศพ	 เป็นเงิน	 420	 บาท	 และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบในเดือนธันวาคม	 2564	
จ�านวน6	 ศพ	 เป็นเงิน	 180	 บาท	 และแจ้งรายช่ือผู้เสียชีวิตได้รับเงินครบทุกรายการให้ทราบ	 ตามรายช่ือข้างล่าง	 สมาคมจะท�าการ
ตัดยอดสมาชิกท่ีมาแจ้งเสียชีวิตในเดือน	 ทุกวันท่ี	 20	 ของทุกเดือน	 และทายาทจะได้รับเงินภายใน	 90	 วัน	 จากวันท่ีมาแจ้งเสียชีวิต	
สมาชิกมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจฯ	สอบถามดิฉันได้ตลอดเวลาค่ะ

	 เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน	 โทรแจ้งและส่งหลักฐาน
การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง	 โดยการแฟกซ์เอกสำรมำที่เบอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่ำยรูปส่งไลน์มำทำง ID line : 02-9698841 
กรณุำเกบ็หลกัฐำนกำรโอนเงนิของท่านจนกว่าท่านจะได้รบัใบเสรจ็รบัเงนิ
ฉบับจริงจากทางสมาคมฯ
 สมำชิกรำยใดเสียชีวิตลง	 หากมีภาระผูกพันทางการเงิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ทางสมาคมฌาปนกิจฯ	 จะต้อง
น�าเงนิบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนท่ีสมาชกิได้ท�าธรุกรรมด้านการเงนิไว้กับ
สหกรณ์ฯ	ส่วนทีเ่หลือทายาทน�าเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนทีเ่หลอืไปได้	

รำยชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับเงิน
ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

1. นายมนัส		จันเหมาะ 17	ก.ย.	64 23	ก.ย.	64

2. นายวิชัย		วรพิธโยธัย 22	ส.ค.	64 25	ก.ย.	64

3. นายธานี		สมิตร 18	ส.ค.	64 30	ก.ย.	64

4. นางจิราพร		พิสิษฐ์สังฆการ 9	ก.ย.	64 2	ต.ค.	64

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

5. นางบุญมา		ยึดหมู่ 10	ก.ย.	64 5	ต.ค.	64

6. นายชูชีพ		สายสวาท 30	ก.ย.	64 5	ต.ค.	64

7. นายดิเรก		ธรรมนิยม 4	พ.ย.	64 12	พ.ย.	64

8. นายหัฏฐจิตต์		นิวาศะบุตร 12	พ.ย.	64 13	พ.ย.	64

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

9. นายณัฐพันธุ์		ไชยวงศ์ 16	พ.ย.	64 23	พ.ย.	64

10. นางสุนทรี		ดรุณสาสน์ 9	พ.ย.	64 24	พ.ย.	64

11. นายละออ		ผดุงขวัญ 20	พ.ย.	64 25	พ.ย.	64

12. นายสถิตย์		จันทร์แก้ว 23	พ.ย.	64 26	พ.ย.	64

ทำยำทสมำชิกจะได้รับเงินตำมรำยกำรดังนี้
1.คำ่ำพิธิีกรรม 5,000 บำท, 2.คำ่ำพวงหรีด 500 บำท, 3.เงินคำ่ำสงเคำรำะห์ศพงวดแรก 50,000 บำท (ไม่เกิน 3 สัปดำห์) เงินสงเคำรำะห์ที่เหลือรับภำยใน 90 วัน หลังจำกวันที่รับแจ้งเสียชีวิต
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สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์
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www.ntbcoop.com
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คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2564ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2564

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลอื
 นายอธิชาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชาติ สวัสดี
 นายวิทยา   ถาวรกันต์
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ่งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัช   สุทธิชื่น
 นายจีระพงษ์ 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.comโทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com    

ฝ่ายสินเช่ือโทร 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

 สวัสดีครับ เพือ่นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุ ีจ�ากดั 
ทุกท่าน 

“Mobile Application สอ.คำรูนนทบุรี : 
เคำรื่องมืออ�ำนวยคำวำมสะดวกให้กับสมำชิก”

	 สวัสดีครับ	เพื่อนสมาชิก	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	
จ�ากัด	ทุกท่าน	ฉบับนี้	ขอแนะน�าการใช้งาน Mobile Application 
“สอ.คำรูนนทบุรี”	 ครับ	 จากท่ีได้ท�าการพัฒนามาจนถึงระยะทดลอง
การใช้งาน	 เพื่อใช้จริง	 ที่น�าเทคโนโลยีทันสมัย	 มาช่วยในการใช้งาน	
จากระบบที่ต้องมาติดต่อ	ณ	ที่ท�าการ	 เป็นสามารถใช้งานและตรวจสอบ	
บนมือถือได้	ในทุกระบบการใช้งาน	พูดง่ายๆ	คือ	หลักการคล้ายๆ	กับ	
Mobile	Banking	ท่ีมใีช้ในมอืถือ	แต่นีเ่ป็นระบบสหกรณ์บนมอืถือแทน	
ณ	 ตอนนี้	 พัฒนามาถึงระยะทดลองใช้แล้ว	 ซึ่งจะใช้จริง	 ในเดือน
มกราคม	 2565	 ตอนนี้ท่านสมาชิกสามารถทดลองใช้งานได้	 โดยมีวิธี
การใช้งานดังนี้	

                                          จีระพงษ์ สิทธิทิม
             กรรมการ

รูปที่	1 รูปที่	2 รูปที่	3

(รูปที่	4)

	 ให้คลิกที่ไอคอน	App	Store	(กรณีใช้	 IOS)	(รูปที่	1)	หรือ	
Play	Store	(กรณีใช้	Android)	(รูปที่	2)	จากนั้นให้ค้นหาแอพพลิเคชั่น
ในช่องค้นหา	ด้วยชื่อ	“สอ.ครูนนทบุรี”	(รูปที่	3)	

(รูปที่	5)

	 ให้ด�าเนินการติดตั้ง	 หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมและท�าการลง
ทะเบียนด้วยเลขสมาชิกระบบจะตรวจสอบตามขั้นตอน	 ให้ท่านสมาชิก
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน	 กรณีท่านสมาชิกสมัครการดูข้อมูลทางเว็บไซด์แล้ว	
ให้ข้ามข้ันตอนการลงทะเบียนใหม่	 สามารถเข้าใช้งานด้วยเลขทะเบียน
และรหัสที่ท่านตั้งขึ้นเองได้เลย	(รูปที่	4)
	 จากรูปที่	5	(ส่วนที่	1)	จะมีเมนูในการใช้งาน	9	เมนู	ประกอบ
ด้วย	เมนูดังนี้
	 1.	ทนุเรอืนหุ้น,	2.	หนีเ้งนิกู้,	3.	เงนิฝาก,	4.	การค�า้ประกนัสญัญา
เงินกู้,	 5.	 การเรียกเก็บรายเดือน,	 6.	 การปันผล-เฉลี่ยคืน,	 7.	 ผู้รับโอน
ผลประโยชน์,	8.	บัญชีธนาคาร,	9.	สวัสดิการ
	 สมาชิกสามารถใช้งานได้ทุกเมนู	 เป็นการอ�านวยความสะดวก
บนมือถือได้เลย
	 จากรูปที่	5	(ส่วนที่	2)	ประกอบด้วย	เมนูดังนี้
	 1.	เมนู	2.ข่าวประชาสัมพันธ์	3.ที่อยู่สหกรณ์ฯ	4.ข้อมูลส่วนตัว
ในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ชุดที่	61-62	
ตลอดระยะเวลาในการท�างานที่ถูกแต่งตั้งในคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการต่างๆ	 นี่คือส่วนหนึ่งในอีกหลายๆ	 ระบบ	 ที่ได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลง	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ท่านสมาชิก	 ตอบโจทย์ความ
ต้องการให้ใช้งานในระบบสหกรณ์บนมือถือ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการให้ข้อมูลกับสมาชิก	สอ.นบ.
	 ภาพการบรหิารงาน	จะถูกวัดได้โดยเสียงสะท้อนของมวลสมาชกิ	
การแก้ไขพัฒนาตามเสียงสะท้อนเป็นเป้าหมาย	 โดยก�าหนดเป็นขั้นตอน
และกระบวนการการด�าเนินการท่ีถูกต้อง	 รัดกุม	 มีประสิทธิภาพ	
บนวัตถุประสงค์	“สหกรณ์ออมทรัพย์คำรูนนทบุรี เพื่อเพื่อนคำรูนนทบุรี” 
ส่วนงานในอนาคตต้องลดขั้นตอน	พัฒนา	ปรับปรุง	กระบวนการท�างาน	
ระบบการด�าเนินการทุกส่วนงานของงานส�านักงานทั้งหมด	 ลดความ
อุย้อ้าย	ให้มคีวามคล่องตวั	(Smart)	ทีด่ขีึน้,	พฒันาระบบเครอืข่ายสือ่สาร	
(Network	 &	 Communication),	 พัฒนาระบบ	Office	 Automation	
(ระบบส�านกังานอตัโนมตั)ิ	ทัง้	Front-End	และ	Back-End	ให้มีความทนัสมัย	
มปีระสทิธภิาพ	พร้อมให้บรกิารกบัสมาชกิ	ด้วยวธิง่ีายๆ	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	
พัฒนาองค์กร	 ให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Organization)	
และสร้างคุณค่าของกระบวนการสหกรณ์ที่ดี
	 ส�าหรับฉบับนี้	 ถ้าท่านสมาชิก	 มีอะไร	 ที่จะสอบถามเพิ่มเติม	
คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ากัด	 น�าโดย
ท่านประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่	 ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน	 เสนอและสอบถามมาได้ครับ	 เราจะรีบด�าเนินการและปรับปรุง
คุณภาพ	การบริการให้ดียิ่งขึ้น	ไว้พบกันในฉบับหน้าครับ


