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บทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

 เมื่อลมหนำวโบกมำ หนำวเย็นอุรำ... หากเราอายุ

เกินสี่สิบปีขึ้นคงจ�าเพลงนี้ได้ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้มา

แต่ลมหนาว ดันพาเพื่อนน้องน�้ามาด้วยเลยสนุกกันใหญ่ 

โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ตามริมน�้าได้อานิสงส์เต็มๆ แต่ถ้าคิด

ไปอีกทีก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องอยู ่กับมันให้ได้ 

เพราะสิง่เหล่าน้ีมนัเกดิมาก่อนเราเสยีด้วยซ�า้ ธรรมชาตสิร้าง

ให้เราเป็นทัง้ผูแ้พ้และผู้ชนะมาตลอด เราชนะข้าศกึก็เพราะ

น�้าหลาก เช่น สงครามในสมัยอยุธยา เราแพ้ทางเศรษฐกิจ

ในปี 54 น�้าหลากเกือบทั้งประเทศ แผ่นดินกลายเป็น

มหาสมทุร ผูค้นอยูก่นัล�าบากยากเขญ็ คดิไปอกีทเีหตกุารณ์

ทัง้หลายท�าให้มนษุย์กล้าแกร่งขึน้ในความรูสึ้กทีจ่ะเอาชนะ

ธรรมชาติให้ได้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต

 การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยาก ย่อมเป็นน�้าใจ

ที่บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ใครมีก็เผ่ือแผ่ ใครไม่มีก็ร้องขอ

ความเมตตาเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับ เราคงจะได้

ดู TV ในภาคข่าว มีทั้งผู้ให้และผู้รับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ไม่ว่าจะช่วยด้วยทรัพย์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงที่อยู่

อาศัยให้ผู้ที่ได้รับภัยธรรมชาติ คงไม่มีใครอยากเป็นผู้รับถ้า

ไม่จ�าเป็นจริงๆ ต่างกับผู้ที่เป็นผู้ให้  ให้แล้วมีความสุขเกิด

ปิติอย่างบอกไม่ถกู คดิว่าพวกเราทกุคนคงผ่านความรูส้กึอัน

นี้มาทุกคนแล้ว “ผู้ให้แล้วมีควำมสุข ผู ้รับได้รับแล้ว

บรรเทำทุกข์” นี่คือการให้อย่างเป็นกุศล

 ยามใดที่เกิดภัยธรรมชาติ สหกรณ์ฯ มิได้ปล่อยวาง

ความรู้สึกที่จะเป็นห่วงเป็นใยให้แก่สมาชิก ไม่ว่าฝนตก 

ฟ้าร้อง น�้าท่วม โรคระบาด เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่

ไม่ปรารถนา จึงพยายามที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาความ

เดือดร้อน อย่างน้อยก็ได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อกัน

ไม่ว่าจะเป็นโครงการผู้ประสบปัญหาโรคโควิด-19 อุทกภัย

น�้าท่วม อุบัติเหตุ และอื่นๆ ล้วนเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก

ขอใช้ค�าพูดว่า “พวกเรำ” สมาชิกทุกคนเป็นทั้งเจ้าของ

และลูกค้า ดังนั้นที่ใช้ค�าว่า พวกเราคงไม่ผิด

 ปลายปีเราคงจะได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนกัน

บ้างแล้ว ซ่ึงในขณะน้ีผู้ตรวจสอบกิจการก�าลังด�าเนินการ

ตรวจบัญชีอยู ่  คณะกรรมการได้พยายามทุกรูปแบบ

ทีจ่ะท�าให้สหกรณ์ฯ เข้าสูย่คุทองให้ได้หลงัจากประสบปัญหา

ซ่ึงในขณะน้ีคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอให้พวกเราได้

เชือ่มัน่ได้ว่า เราจะร่วมกนัพาพวกเราในนามสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด สู่ความส�าเร็จให้จงได้ 
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 สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน... 
 ผ่านเลยเดือนกันยายน ซึ่งวันที่ 24 กันยายน 
เป็นวนัมหดิล ท่านเป็นบดิาแห่งสหกรณ์ พวกเราส่วนใหญ่
ก็เป็นครู คงทราบกันดีว่า การสหกรณ์ คือ การรวมตัวกัน
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเน้นด้านสวัสดิการ
มากกว่าการเน้นองค์กร หาก�าไรมาแบ่งปันพวกเรา 
ทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกวันนี้
ก็ยังยึดมั่นในหลักการนี้เช่นกันครับ และด้วยอุดมการณ์
และหลักการสหกรณ์ที่พระบิดามอบให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ปรับปรุงพัฒนาเรื่องสวัสดิการต่างๆ 
หลายประเด็น จึงขอสรุปให ้ท ่านสมาชิกทุกท ่าน
ได้รับทราบร่วมกันครับ

ประธาน

แถลง
โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่วงลือ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

รายการ จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

หมวดสวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

    สวัสดิการกองทุน 10 ล้านบาท 64 1,620,000.00

    สวัสดิการถึงแก่กรรม พ.ศ. 2556 69 9,210,000.00

2. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 196 1,668,000.00

3. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ (หุ้นวันเกิด) 4,115 2,880,500.00

4. สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 5,000.00

5. สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 80 117,000.00

6. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกติดเชื้อโควิด - 19 182 910,000.00

7. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 337 994,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,404,500.00

 ในรอบปีบัญชี 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564 สหกรณ์เราได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,404,500 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 อีกประเด็นหนึ่งคือ เรื่องผลก�าไรในรอบปีบัญชีครับ ถึงเราจะดูแลเร่ืองสวัสดิการอย่างรอบด้านแล้ว 
เราก็ยังมีคงมีก�าไรพอที่จะแบ่งปันเป็นเงินปันผลด้วยครับ และปีนี้หลายท่านถามว่าได้เท่าไร ผมคงตอบชัดเจนไม่ได้
ครับ เพราะผู้ตรวจสอบบัญชีก�าลังท�าการตรวจ ถ้าเสร็จแล้วผมคงจะตอบได้ชัดเจนขึ้น แต่ที่แน่ๆ คือ จะได้มากกว่า
ปีที่แล้วครับ
 สุดท้ายขอให้พวกเรารักษาสุขภาพ พ้นจากโรคภัยและภัยธรรมชาตินะครับ...



หน่วย : บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 27,294,972.58       เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                     
เงินฝากสหกรณ์อื่น 625,024,639.10     เงินกู้ยืม -                     
เงินลงทุน 43,033,640.00       เงินรับฝาก 4,261,295,533.80   
หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                     43,033,640.00       หนี้สินอื่น 86,927,865.45       
เงินให้กู้ยืม 5,653,587,543.80           รวมหนี้สิน 4,348,223,399.25  
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 31,879,926.32       5,621,707,617.48   
ที่ดินแทนการช าระหนี้รอขาย -                     ทุนเรือนหุ้น 2,857,730,740.00   
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการช าระหนี้รอขาย -                     ทุนส ารอง 5,252,835.62         
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 33,386,313.20       ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 3,036,022.16         
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                     ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น -                     
สินทรัพย์อื่น 577,486,494.51     ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการช าระหนี้รอขาย -                     

ขาดทุนสะสม 496,306,782.32-    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 209,997,462.16     

-                            รวมทุนของสหกรณ์ 2,579,710,277.62   
รวมสินทรัพย์ 6,927,933,676.87  รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 6,927,933,676.87  

                    
                    เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจ านวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส ารอง 288,164,301.68    
                         ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด (2474) 288,164,301.68     
                    เงินลงทุนที่นอกเหนือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
                         หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน............................ -                     
                         ................................................................................. -                     
                    เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 602,268,646.56     
                    เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -                     
                    สินทรัพย์ที่น าไปค้ าประกันเงินกู้ยืม
                         เงินลงทุน................................................................ -                     
                         ที่ดิน........................................................................ -                     
                         อาคาร..................................................................... -                     
                         ต๋ัวสัญญาใช้เงิน..................................................... -                     
                         อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... -                     
                    สินทรัพย์ที่น าไปค้ าประกันเงินรับฝาก
                         เงินลงทุน................................................................ -                     
                         ที่ดิน........................................................................ -                     
                         อาคาร..................................................................... -                     
                         ต๋ัวสัญญาใช้เงิน..................................................... -                     
                         อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... -                     
                    หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) (ระบุ) -                     
                    อื่น ๆ (ระบุ) -                     

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

ทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์ หน้ีสิน

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

...............................................................................
(นายอธิชาติ สวัสดี)

ประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด
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 สวัสดีสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน…

นายอธิชาติ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการ   31 ตลุาคม 2564 เป็นวนัปิดรอบบญัชขีองสหกรณ์ฯ

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 64 เจ้าหน้าที่มาท�างานตามปกติ 

แต่งดรบับรกิารสมาชกิเพือ่ด�าเนนิการปิดรอบบญัชใีห้แล้วเสรจ็

พอพูดถึงเรื่องการปิดรอบบัญชีสิ่งที่พวกเรานึกถึงตามมาติดๆ 

ก็คือเรื่องปันผลซึ่งปีที่แล้วเราปันผลในอัตราร้อยละ 1.34 

เฉลีย่คนื ร้อยละ 1.25 ถอืเป็นการปันผลและเฉลีย่คนืทีเ่ป็นไป

ตามหลักการบัญชีสหกรณ์ฯ คร้ังแรก ส�าหรับในปีนี้และปีต่อไป

ผมและคณะกรรมการภายใต้การน�าของประธานฯ ดร.เอนก ล่วงลือ รับรองได้ว่าต้องมีปันผลและเฉลี่ยคืนที่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีสหกรณ์ฯ อย่างแน่นอน

 กรอบตารางข้างบนนี้คือ รายย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้นของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 64 พวกเราดูก�าไรสุทธิ

มี 209,997,462.16 บาท ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ แสดงว่ายังไม่ใช้ก�าไรสุทธิจริง ปีที่แล้ว 

ณ 31 ตุลาคม 63 เรามีก�าไรสุทธิ 102,479,547.39 บาท ยังอีกหนึ่งเดือนจึงจะสรุปก�าไรสุทธิของปีนี้ ดูจากตัวเลขแล้ว

เราน่าจะมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นในช่วงปิดบัญชี จะให้แน่ชัดก็ต่อเมื่อผู้สอบบัญชีท�าการปรับปรุงรายการบัญชี หักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จากลูกหน้ีผิดนัดช�าระหนี้ และลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ด�าเนินการฟ้องศาลของปีนี้ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์

เครติดยูเนี่ยนคลองจั่น 16 ล้าน เหลือเท่าไรก็จะเป็นยอดก�าไรสุทธิ เอาไปจัดสรรเพื่อผ่อนใช้ขาดทุนสะสมต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของยอดก�าไรสุทธิ ตามค�าแนะน�านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับสหกรณ์ที่ประสงค์

จะผ่อนใช้คนืเงนิค้างขาดทนุสะสมบางส่วน พ.ศ.2549  เสรจ็สิน้ตรงนีก้จ็ะเป็นก�าไรสทุธทิีส่หกรณ์ฯ น�ามาปันผลและเฉลีย่คนืให้

พวกเรานะครับ
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         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน

   จากห้องประชุม

 สวัสดีครับ...เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

 เดือนตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

จึงขอน�าสาระส�าคัญมารายงาน ดังนี้

 1. เรือ่งกำรอนุมัตขิยำยเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำร

ปรับปรุงพื้นที่ด ้ำนหลังส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ำกัด (ก่อสรำ้งลำนจอดรถ ถนน รั้วและสวนหย่อม) 

เพื่อให้บริกำรแก่สมำชิกที่มำติดต่อกับสหกรณ์ฯ และใช้

เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจหรือออกก�ำลังกำย ซึ่งเดิมมี

ก�าหนดแล้วเสรจ็ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท�าสญัญาคอื ภายใน

สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่บริษัทฯ ผู ้รับจ้างได้ขอ

ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกเป็นระยะเวลา 60 วัน 

เนือ่งจากมฝีนตกหนกัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นผลกระทบมาจาก

พายุ เ ต้ียนหมู ่  ประกอบกับขอบเขตพื้นที่สหกรณ ์ฯ 

ยังไม่ชัดเจนและมีการระบายน�้าจากอาคารสหกรณ์ฯ 

ไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

 2. เรื่องกำรเตรียมกำรสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนิน

กำรสหกรณ์ฯ ชุดที่ 63 ประจ�ำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติ

ก�ำหนดรับสมัครในวันอังคำรที่ 9 พฤศจิกำยน 2564 

ถึง วันเสำร์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 

ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั ตรวจสอบ

คุณสมบัติผู ้สมัครวันอังคารที่  16 พฤศจิกายน 2564 

และประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ข้ารบัการสรรหาในวนัองัคารที ่23 

พฤศจิกายน 2564

 3. เรือ่งการอนมุตัจ่ิายเงนิสวสัดกิารสมาชิก นอกจาก

การอนมุตัสิวสัดกิารแก่สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืงาน

ประจ�าโดยเหตอุนัควร ประจ�าปี 2564 แล้วทีป่ระชุมได้อนุมตัิ

เ งินสวัสดิการสมาชิกผู ้ ติด เชื้ อ ไวรัสโคโรน ่า  2019 

หรือโควิด-19 จ�านวน 53 รายๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็น

เงิน 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ

อนุมัติเงินสวสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตให้แก่ทายาท

สมาชิกจ�านวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท 

(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการด�าเนิน

กิจการสหกรณ์ฯ ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง โปร่งใส ทันสมัย 

เต็มใจให้บริการ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...
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 สวสัดคีรบั...เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุี
ที่เคารพรักทุกท่าน...พบกันใน ฉบับเดือนตุลาคม 2564   
 เป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2564 และสหกรณ์จะต้องจัดท�ารายละเอียดงบ
แสดงสถานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
อย่างครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด เพือ่ให้ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ เข้าด�าเนนิการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดดังกล่าวต่อไป ซึ่งในปีนี้ การด�าเนินงาน
ของสหกรณ์น่าจะมีก�าไรอยู ่ที่ประมาณ 220 ล้านบาท 
(ยังไม่ได้หักชดใช้ขาดทุนสะสม และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ) หักแล้วคงจะเหลือยอดก�าไรสุทธิ 
ประมาณ 85 ล้านบาท ที่ต้องน�าไปค�านวณเป็นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกต่อไปครับ
 ในฉบับนี้ ขอสรุปการด�าเนินคดีเกี่ยวกับการด�าเนิน
ธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล (แชร์ล็อตเตอร์รี) โดยคณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52 ประจ�าปี 2554 
ที่ได้น�าเงินสหกรณ์ฯ ไปลงทุนจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ซึง่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ กับบรษิทั เทวาสทิธิ
พิฆเนศ จ�ากัด เพื่อหวังผลก�าไร แต่สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับเงิน
ตามสัญญา มูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 496 ล้านบาท
สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้เก่ียวข้อง
ทั้งหมด จ�านวน 7 คดี ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี มีผลคืบ
หน้าอย่างไรบ้าง ประกอบด้วย
 1. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  สหกรณ์ฯ โดยคณะ
กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 52 ได้ด�าเนินการฟ้องคดีแพ่งกับ
บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จ�ากัด เรื่อง ผิดสัญญารับสภาพหนี้
ค�้าประกัน ทุนทรัพย์ 529,530,320 บาท ศาลได้มีค�าพิพากษา
ให้ บรษิทั เทวาสิทธิ พฆิเนศ จ�ากดั  ช�าระเงนิให้แก่สหกรณ์ฯ
เป็นเงิน 529,530,320 บาท ผ่านมาแล้ว 10 ปี ปัจจุบัน
สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียว 
 2. เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2555 สหกรณฯ์ โดยคณะ
กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 53 ได้ด�าเนินการฟ้องคดีแพ่งกับ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52 เรื่องละเมิด เรียก
ค่าเสียหาย เป ็นเงิน 496,000,000 บาท ศาลฎีกา 
ได้มีค�าพิพากษาให้จ�าเลยทั้ง 15 คน ช�าระเงินให้แก่โจทก์ 
คือสหกรณ์ฯ จ�านวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมแล้วเป็นเงิน 7,792,850.60 บาท
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับการช�าระเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

แวดวง
สินเชื่อ

โทร. 081-725-9659

               วิทยา ถาวรกันต์
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

 3. สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่53  
ฟ้องนายศรสุีข รุง่วิสัย เป็นคดอีาญา เม่ือวันท่ี 18  ธนัวาคม 2555 
ในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอม เกีย่วกบัการจ�านองทีด่นิ
เป็นประกันความเสียหาย คดีน้ี จ�าเลยหลบหนี ศาลออก
หมายจับแล้ว ยังตามจับตัวไม่ได้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2562 
ทราบว่า นายศรีสุข รุ่งวิสัย ได้เสียชีวิตแล้ว คดีสิ้นสุด
 4. พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1  
และสหกรณ์ฯเป็นโจทย์ร่วมที่ 6 ฟ้องคดีอาญา บริษัท ศรีโสภา
มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั กบัพวก รวม 57 คน เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2557 
ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน คดีน้ีอยู ่ระหว่างการ
พิจารณาในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 
 5. สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่56  
ฟ้องคดีอาญา นายศรีสุข รุ่งวิสัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 
ในข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้ คดีนี้ จ�าเลยหลบหนี ศาลออกหมาย
จับแล้ว ยังตามจับตัวไม่ได้ ไม่มีอะไรคืบหน้า ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2562 ทราบว่า นายศรีสุข รุ่งวิสัย ได้เสียชีวิตแล้ว 
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชยีงราย จ�ากดั และสหกรณ์ฯ
เป็นโจทย์ร่วม  ฟ้องคดอีาญา บรษัิท เทวาสทิธพิฆิเนศ จ�ากดั
โดยนายสังเวียน ผ้าน�้าฝน นายพัศรุตน์ พรหมชุติมา คนใด
คนหนึ่ง กับพวก รวม 110 คน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน โดยมีกรรมการ 
ชุดที่ 52 เป็นจ�าเลย คนที่ 30 ถึง 41 จ�านวน 12 คน 
ในระหว่างด�าเนินคดี ศาลได้มีค�าสั่งเรียกให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 ไปศาลเพื่อท�าการไกล่เกลี่ย
กับจ�าเลยที่ 30 – 41 และจ�าเลยที่ 30-41 ขอช�าระ
ค่าเสียหายบางส่วนให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 18,000,000 บาท
หรือคนละ 1,500,000 บาท มีจ�าเลย 5 คน ยินยอมชดใช้
ความเสียหายให้แก่สหกรณ์ฯ คนละ 1,500,000 บาท 
สหกรณ์ฯ ได้ขอมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 21  
มกราคม 2561 เพื่ออนุมัติด�าเนินการถอนฟ้องจ�าเลยทั้ง 
5  คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ภาค 1 
 7. สหกรณ์ฯ ฟ้อง  บริษัท เอ ไอ เอส อะกริคัลเจอร์จ�ากัด
ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องบังคับจ�านอง ทุนทรัพย์ จ�านวน 
496,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เรื่องน้ี
ศาลพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงินแก่โจทย์ เป็นเงินจ�านวน 
496,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่
วันฟ้อง แต่จ�าเลยไม่ช�าระเงิน สหกรณ์ฯ จึงให้บังคับคดี
ยึดทรัพย์ ที่ดิน ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน จ�านวน 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา เพื่อขาย
ทอดตลาดแต่ไม่มผีูซ้ือ้ สหกรณ์ฯ จึงได้รบัทีด่นิไว้ เพือ่ด�าเนนิ
การขายเอง ในราคา 86,000,000 บาท ซึง่ได้ขายไปเรยีบร้อย
แล้ว 



ข่าวประชาสัมพัันธ์
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“ตุลาคม 2564”

       กิตติยา ดอกค�า 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน
 ในฉบับนี้ก็ขอน�าพระบรมราโชวาทของสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขึ้น
มาอีกครั้ง เพราะดูเหมือนปัญหาเก่าๆ ยังไม่คลี่คลายแต่
ก็มีปัญหาใหม่เข้ามาผสมเข้าอีก นั่นคงท�าให้สมาชิกหลายๆ 
ท่านรู้สึกเหมือนว่าเม่ือไร ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป การแก้
ปัญหาอย่างถูกวิธีจึงมีความส�าคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะ
ปัญหาของสมาชกิทีส่งักดัท้องถิน่ทีเ่กษยีณอายุราชการใน
ปีนีแ้ละยังไม่ได้เงินบ�านาญ ท�าให้เกิดปัญหาในการหัก ณ ที่
จ่ายแต่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าท่านมีปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น
ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 025254270-2 
หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.ntbcoop.com ที่ทาง
สหกรณ์ฯ ได้ลงข้อมูลต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหวให้ทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยเดือนนี้

มีวันส�าคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ คือ
วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช ในโอกาสนี้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้จัดโครงการ “สหกรณ์
ครนูนท์ ห่วงใยสำยตำสมำชิก” โดยรว่มกบัโรงพยาบาล
ศภุมติร สพุรรณบรุ ีจดับรกิารตรวจคดักรองให้แก่สมาชิก
ที่มีปัญหาทางด้านสายตาต้อกระจก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 
ฟรีให้แก่สมาชกิและครอบครัว เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 
ก็คงเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
ได้มีโอกาสดูแลสมาชิก ผู ้เขียนหวังว่าสมาชิกทุกท่าน
จะแก้ปัญหาอย่างมีสติและระมัดระวังนะคะ เป็นก�าลังใจ
ให้นะคะ  สวัสดีค่ะ
 

    "กำรแก้ปัญหำนั้น ถ้ำไม่ท�ำให้ถูกเหตุถูกทำง
ด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั มกัจะกลำยเป็น
ควำมเพิ่มปัญหำให้มำกและยุ่งยำกขึ้น จึงควร
ตั้งใจ พยำยำมท�ำควำมคิด ควำมเห็นให้กระจ่ำง
เที่ยงตรง เพื่อจักได้เขำ้ใจปัญหำ อยำ่งถูกต้อง"
 

พระบรมรำโชวำทของสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
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รำยงำนกำรเรียกเก็บหนี้ประจ�ำเดือนกันยำยน 2564 

ประเภทลูกหนี้ (บำท)
ทั้งหมด ช�ำระ

จ�ำนวนเงิน
รำย สัญญำ รำย สัญญำ

ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ 90 145 77 120 590,558,00

ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 472 694 243 348 2,486,768.50

ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างด�าเนินคดี 68 114 15 27 63,400.00

ลูกหนี้เงินกู้ตามค�าพิพากษา 830 1,263 264 398 2,557,816.86

เดือนกันยายน 2564 1,460 2,216 599 893 5,698,543.36

เดือนพฤศจิกายน 2563 – สิงหาคม 2564 75,347,372.14

เดือนพฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 รวมทั้งสิ้น 81,045,915.50

โทร,  081 - 4562837

ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน
 สวสัดคีรบัสมาชกิทกุท่าน วารสารฉบบันีเ้ป็นเดอืน
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลประกอบการในปีนี้
มีผลก�าไรมากกว่าปีที่แล้วครับ เดือนพฤศจิกายนน้ี 
ผู ้ตรวจสอบรับรองงบดุลจะเข้ามาท�าการตรวจบัญชี
และงบการเงนิของสหกรณ์ฯ เพือ่ทีจ่ะได้สรปุผลก�าไรสทุธิ

เพื่อทางคณะกรรมการด�าเนินการจะได้ก�าหนดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อจัดสรรในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ให้แก่สมาชิกต่อไป รอฟังข่าวกันนะครับ

 และสมาชิกท่านใดที่ประสบปัญหาน�า้ท่วม ทางคณะกรรมการด�าเนินการ ยังไม่ได้สรุปการจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่ท่าน เพราะต้องรอสรุปจ�านวนผู้เสียหายเพื่อที่จะจัดสรรเงินสวัสดิการให้เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจครับ และส�าหรับ
สมาชกิทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิชมุนมุสหกรณ์อมทรพัย์ครไูทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทางเจ้าหน้าทีส่มาคมได้แจ้งตวัเลข
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ท่านทราบแล้วครับ ซึ่งก�าหนดช�าระตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 
2565 อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของท่านกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



มุมบ�ำนำญ
และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากัดทุกท่าน
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มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

081-458-8057

สงบ  สนสิน
กรรมการ

นาฬิกาชีวิต

 อวัยวะภายในนั้นมีอยู่ 12 ประการ อวัยวะเหล่านี้จะ
มีเวลาท�างาน ผลดับทบาทส�าคญัหมนุเวยีนกนัไป ทกุ 2 ชัว่โมง
ตลอดทั้งวัน ที่เรียกว่า “นำฬิกำชีวิต” โดย ปกติคนเราสนใจ
ดแูลสขุภาพร่างกาย จะดแูลบรหิารแต่กล้ามเนือ้และผวิพรรณ
เฉพาะภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ๆ ทีเ่รามีระบบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใน
เราไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับระบบอวัยวะภายใน ไม่บริหาร
อวัยวะภายใน เราจึงควรที่จะเอาใจใส่ดูแลอวัยวะภายในให้ดี
เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องและสามารถเลือกรับประทาน
ตรงตามความต้องการของร่างกาย  อวยัวะภายใน 12 ประการ
จะท�างานผลัดหมุนเวียนกัน ได้แก่...
1.ช่วงเวลำ 03.00 - 05.00 น.เป็นช่วงเวลาของวันใหม่ 
อวัยวะที่ส�าคัญเริ่มท�างานได้แก่ ปอด ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับ
ปอด และระบบทางเดินหายใจ เมื่อต้องรับประทานยาให้รับ
ประทานช่วงนี้ เพราะปอดจะท�างาน ปอดของคนเราจะ
สัมพันธ์กับอ�านาจของร่างกาย ถ้าไม่ตื่นเช้าช่วงนี้จะไม่มีพลัง
อ�านาจในตัว ปอดจะไม่แข็งแรง 
2.ช่วงเวลำ 05.00 - 07.00 น. อวัยวะส�าคัญมีหน้าที่ได้แก่ 
ล�าไส้ใหญ่ จะเริม่ท�างานเป็นช่วงทีถ่่ายของเสยีออกจากร่างกาย
ถ้าไม่ขับถ่ายช่วงนี้จะมีปัญหาอื่นๆ ตามมา บริเวณล�าไส้มีหน้าที่
ดูดซึมสารอาหาร เพื่อสร้างเม็ดเลือด คนจะเลือกเลือดดีหรือ
ไม่ดีอยู่ที่ล�าไส้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเวลา 05.00 – 07.00 ถ้ายังมี
อุจจาระคาล�าไส้ใหญ่จะท�าให้เลือดไม่ดี เลือดไม่ค่อยสะอาด 
และจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดได้ง่าย
3.ช่วงเวลำ 07.00 - 09.00 น.  อวัยวะที่ส�าคัญจะเริ่มท�า
หน้าที่ได้แก่ กระเพาะ เป็นที่กระเพาะท�างานหนัก เพราะเป็น
รับประทานอาหารเช้า กระเพาะจะคุมเรื่องของกล้ามเนื้อ
กระเพาะที่ไม่แข็งแรงจะท�าให้เนื้อตัวเหลวและนิ่มๆ ถ้าเรา
ไม่รับประทานอาหารเช้า จะเป็นอาการกระเพาะเสื่อม 
อาการที่กระเพาะเสื่อมแสดงออกได้แก่ ใบหน้าจะแก่เร็วและ
จะปวดหัวเข่าง่าย

4. ช่วงเวลำ 09.00 - 11.00 น. อวัยวะส�าคัญที่ท�าหน้าที่ได้
ดีแก่ ม้าม ส่วนมากคนจะไม่คุน้เคยและไม่รูจ้กัม้าม ม้ามมหีน้า
ที่สร้างเม็ดเลือด น�้าเหลืองและภูมิคุ้มกันคนที่ม้ามโตจะผอม
ถาวรรับประทานเท่าไหร่จะไม่อ้วน คนที่ตัวผอมจะไม่สร้าง
เม็ดเลือดตามปกติคนเราต้องมีเลือดหมุนเวียน 6 ลิตร 
คนที่ม้ามโตจะมีเลือดไม่ถึง 6 ลิตร  
5. ช่วงเวลำ 11.00-13.00 น.  อวยัวะส�าคญัทีท่�าหน้าทีไ่ด้แก่
กล้ามเนื้อหัวใจการดูแลหัวใจ อย่าอยู่ในอากาศร้อนส�าหรับ
คนที่ต้องท�างานในห้องที่มีอากาศเย็นอยู่ในแอร์ตลอดเวลา  
ถ ้าจะออกไปข้างนอกให้ยืนอยู ่ประตูเพื่อปรับอุณหภูมิ
ของร่างกาย  อย่าออกทนัทเีพราะจะท�าให้อวยัวะภายในสดุได้
เช่น ตับ หัวใจ หรืออาจท�าให้ตายได้ หัวใจที่ขาดสารอาหาร
โปตัสเซียม จะท�าให้เกิดการไหลตาย  
6. ช่วงเวลำ 13.00-15.00 น. อวัยวะส�าคัญที่ท�าหน้าที่ได้แก่
ล�าไส้เล็ก คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับล�าไส้เล็ก 
ซึ่งมีความยาวมากล�าไส้เล็กของผู้ชายยาว 30 ฟุต ผู้หญิง
ล�าไส้เล็กยาว 40 ฟุต ดังนั้นผู ้หญิงจะมีปัญหาเรื่องล�าไส้
มากกว่าผู ้ชายเพราะล�าไส้ที่ยาวจะไปตกค้างอยู ่ในล�าไส้
มากกว่าจึงต้องรบัประทานผกัผลไม้ให้มากๆ งดของทอด ของ
ผัด ที่มีน�้ามันมากๆ น�้ามันเมื่อโดนความร้อนจะเหนียวเกาะ
เป็นกาวเคลือบอยู่ในล�าไส้ เวลาที่รับประทานอาหารเข้าไป
จะไม่สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้
7. ช่วงเวลำ 15.00 - 17.00 น. อวยัวะส�าคญัทีท่�าหน้าทีไ่ด้แก่
กระเพาะปัสสาวะท�าหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายโดย
เฉพาะขบัปัสสาวะคนทีอ่ัน้ปัสสาวะบ่อยๆ  หรอืเหง่ือก็ไม่ค่อย
ออกเนื่องจากอยู่ในห้องแอร์นานๆ กระเพาะปัสสาวะจะ
ท�างานหนักกลายเป็นโรคนิ่วได้ อาหารที่บ�ารุงกระเพาะ
ปัสสาวะได้แก่แกนสับปะรดรักษาโรคนิ่วแก้อาการปัสสาวะ
ติดขัด ช่วยขับปัสสาวะได้ดี
8. ช่วงเวลำ 17.00 - 19.00 น. อวยัวะส�าคญัทีท่�าหน้าทีไ่ด้แก่
ไตวิธีรักษาโรคไตให้ดื่มกระชาย จะท�าให้ไตแข็งแรง หรือเห็ด
หูหนูด�า อาหารที่บ�ารุงไต ได้แก่ เม็ดบัว  จะช่วยบ�ารุงไต 
กระดูกสมองสรรคุณจะมากมายกว่าแป๊ะก๊วย
9. ช่วงเวลำ 19.00 - 21.00 น. อวยัวะส�าคญัทีท่�าหน้าทีไ่ด้แก่
เยื่อหุ้มหัวใจคนที่มีโคเลสเตอรอลสูงจะท�าให้เส้นเลือดตีบ 
เส้นเลอืดขอดทีข่าให้ดืม่กระเจีย๊บต้มกบัพทุทรา  รกัษาอาการ
เส้นเลือดขอดอัมพฤกษ์อัมพาต  
10. ช่วงเวลำ 21.00 - 23.00 น. ช่วงนี้ห้ามโดนความเย็น
ร่างกายจะป่วยง่าย 
11. ช่วงเวลำ 23.00 - 01.00 น. ช่วงนี้ร่างกายต้องการน�า้
สัก 1 แก้วร่างกายจะสดชื่นจะไม่ปวดหัว แล้วจะท�าให้ตื่นเช้า
ได้ด้วย 
12. ช่วงเวลำ 01.00 - 03.00 น. เป็นช่วงเวลาของตับและ
เป็นช่วงที่คนต้องนอนถ้าไม่นอนจะเป็นโรคข้างเคียงได้แก่ 
โรคไวรัสลงตับ มะเร็งในตับ และถ้าใครรับประทานอาหารช่วงนี้
จะเป็นโรคได้ง่ายแต่ถ้าหลับสนิทเพียงแค่ 2 ชั่วโมง จะรู้สึกสดชื้น
ถ้านอนมากจะเซื่องซึมวิธีแก้ให้รับประทานน�า้ตาลจะช่วยได้



 ถามมา
     ตอบไป

โทร. 089 - 0310978
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ตอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2  สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทุกท่าน 
  สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
ทุกท่านครับ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
ตามระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด โดย
ก�าหนดให้ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ในช่วง
ใกล้สิ้นเดือนทางสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีและ
เอกสารต่างๆ จากคณะผู้ตรวจสอบ จึงท�าให้ช่วงนี้ อาจจะให้
บริการแก่สมาชิกไม่สะดวกนัก ทางสมาชิกจะติดต่อท�าธุรกรรม
กบัสหกรณ์ ถ้าไม่รีบร้อนนัก ขอให้มาตดิต่อ ในเดอืนพฤศจกิายน
จะได้รับบริการที่สะดวกขึ้น ผลการด�าเนินการของสหกรณ์ในปีน้ี
เป็นทีน่่าพอใจมากขึน้ สิง่ทีส่มาชกิหวงัไว้คอื ปันผลและเฉลีย่คนื
น่าจะมากขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว ส่วนจะมีการประชุมใหญ่ประจ�าปี
ในช่วงไหน สหกรณ์ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เพราะช่วงนี้
โควิด 19 ก็ยังไม่เบาลง ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
ราชการในการป้องกัน ทางสหกรณ์กห็วงัว่าสมาชกิทกุท่านจะมี
ความสุขมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ส�าหรับข้อสงสัยของสมาชิกที่
สอบถามมาในเดือนนี้ มีดังนี้ครับ

  อยากทราบว่าถ้าสมาชิกกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ�ากัด แล้วผิดช�าระหนี้หรือไม่ยอมช�าระหนี้เลย 
ทางสหกรณ์ฯ มีขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างไร และจะมี
ผลกระทบอย่างไรกับสมาชิกผู้นั้น

  ในกรณีที่สมาชิก ผิดช�าระหนี้ ทางสหกรณ์จะด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. สมาชกิผดิช�าระงวดแรก ทางสหกรณ์จะด�าเนนิการส่งหนงัสือ
แจ้งเตือน ให้สมาชิกทราบ เพื่อให้สมาชิกมาด�าเนินการช�าระหนี ้
2. สมาชิกผิดช�าระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน สหกรณ์จะด�าเนินการ
แจ้งผู้กู้และผู้ค�้าประกัน และเสนอช่ือเข้าท่ีประชุม ให้ออกจาก
การเป็นสมาชิก (ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (5))
3. ส่งหนังสือบอกกล่าว บอกเลิกสัญญา แล้วด�าเนินคดีตาม
กฎหมาย
4. เมือ่ศาลพพิากษาให้ช�าระหนีแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั
ผู้กู้ต้องปฎิบัติตามค�าพิพากษา
5. ด�าเนินการบังคับคดีโดยการอายัดหรือยึดทรัพย์ โดยด�าเนินการ
กับผู้กู้ก่อน หากผู้กู้ไม่มีทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่จะสามารถ
อายัดได้ ก็ต้องด�าเนินการกับผู้ค�้าต่อไป         บุญส่ง เงางาม

   กรรมการ

ตอบ

ตอบ

ส่วนผู้กู้และผู้ค�้าถ้าถูกด�าเนินการทางกฎหมายแล้วจะมีผลกระทบ
ดังต่อไปนี้
1. ถูกสงวนสิทธิ์ในการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก 
2. ไม่มสิีทธิส์มคัรเป็นประธานฯ หรือ คณะกรรมการและผูแ้ทน
สมาชิกภายใน 2 ปีบัญชี
3. ไม่มีสิทธิ์ในการกู้และการค�้าประกัน

  ผมในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
อยากทราบว่าในแต่ละปีบัญชี เงินก�าไรสุทธิของสหกรณ์น�ามา
จัดสรรอย่างไร ก่อนจะน�ามาเป็นปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิก

  หลังจากน�าก�าไรสุทธิไปหักผ่อนใช้ขาดทุนสะสม (50%) 
แล้วน�าก�าไรสุทธิที่เหลือมาจัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ข้อที่ 27 ดังนี้
1. จ่ายเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 10% ของก�าไรสุทธิ 
2. บ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 1% ของก�าไรสุทธิ 
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
3. จ่ายเป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 10% ของก�าไรสุทธิ
4. จ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ไม่เกิน 10% ของก�าไรสุทธิ
5. จ่ายทุนรักษาระดับอัตราปันผล ไม่เกิน 2% ของทุนเรือนหุ้น 
6. จัดเป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 10% ของก�าไรสุทธิ 
7. น�าก�าไรสุทธิท่ีเหลือจาการด�าเนินการตามข้อ 1-6 แล้ว 
น�ามาใช้ในการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
หมายเหตุ ถ้าปีใดมีก�าไรสุทธิเหลือน้อยมาก เช่น ปี 2562-2563 
ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯ จะงดด�าเนินการในข้อ 6 เพื่อให้สมาชิก
ได้รับปันผลและเฉลี่ยคืนมากขึ้น

  ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 
มานานแล้ว ไม่เคยทราบการคิดเงินปันผลและเฉล่ียคืนว่าคิด
ลักษณะอย่างไร และคิดมาจากยอดเงินส่วนใดของสมาชิก 
อยากขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะ

  เงินปันผลจะค�านวณจากเงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
ในปีนั้นๆแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ส่วนปีใด
จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ ก็ดูจากก�าไรสุทธิที่เหลือ สัมพันธ์กับทุนเรือนหุ้น
ของสมาชิกทั้งหมด ในการค�านวณปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น
ที่สมาชิกช�าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 5 ของเดือน มีระยะเวลา
ส�าหรับค�านวณตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�าระของวันที่ 
5 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
  ส่วนเฉล่ียคืน จะจัดให้สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิก
ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี (ดอกเบี้ยจากการกู้) ในปีใด
ที่สมาชิกผิดนัดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ย สมาชิกจะมิได้
รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
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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
จ่ายเงิน

สงเคราะห์

วันที่

รับแจ้ง

เงินสวัสดิการกองทุน

สงเคราะห์สมาชิกเสีย

ชีวิต 

พ.ศ. 2556

เงินสวัสดิการ

สงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม 

(กองทุน 

10 ล้าน)

สส.อค. สส.ชสอ.

1 นายพล อินทรพงษ์ 72 ปี ชราภาพ 246,780 29 ก.ค. 64 150,000 30,000 - -

2 นายต่อศักดิ์ รัชตโยธิน 69 ปี ติดเชื้อโควิด19 246,752 29 ก.ค. 64 สมทบ - - -

3 นายธนกร กรานเจริญ 67 ปี มะเร็งทางเดินน�้าดี 246,724 3 ส.ค. 64 สมทบ - - -

4 น.ส.สมใจ แพทย์สาสดี 75 ปี ชรา 246,696 4 ส.ค. 64 130,000 20,000 576,000 -

5 นายรชต กฤตธรรมวรรณ 54 ปี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 246,688 6 ส.ค. 64 - - - -

6 นายประจบ สว่างศรี 54 ปี ตับแข็ง 246,639 10 ส.ค. 64 60,000 - - -

7 นายสมศักดิ์ พร่างแสงทอง 74 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 246,611 10 ส.ค. 64 สมทบ - - -

8 นางสุวิมล มีพลอย 80 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 246,583 10 ส.ค. 64 150,000 30,000 576,000 -

9 นายสักก์สกล เพ็งแจ่มสุนิธิ 62 ปี สมองฉีกขาดจากกระสุนปืน 246,555 11 ส.ค. 64 สมทบ - - -

10 นางพรสงวน พรหมะวัน 85 ปี ชราภาพ 246,527 17 ส.ค. 64 150,000 30,000 576,000 -

 สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

รำยชื่อสมำชิกที่ได้รับเงินในเดือนกันยำยน  สมำชิกเสียชีวิตเรียกเก็บเงิน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2564 – 17 ส.ค. 2564)

 สวสัดค่ีะ ท่านสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีเดอืนตลุาคม 2564 มยีอดเรยีกเกบ็ตามจรงิ 10 ศพ 
เป็นเงิน 300 บาท และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบในเดือนพฤศจิกายน 2564 จ�านวน 14 ศพ เป็นเงิน 420 บาท และแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตได้รับ
เงินครบทุกรายการให้ทราบ ตามรายชื่อข้างล่าง สมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจฯ สอบถามดิฉันได้ตลอดเวลาค่ะ

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

รำยชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับเงิน

ล�าดบั ชื่อ - นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

1. ร.ต.สมณ์  ค�าณวนไหว 3 ส.ค. 64 20 ส.ค.64

2. นางอุบล  ชุมพล 24 ส.ค. 64 26 ส.ค.64

3. น.ส.สุหร่าย  อนุพนธ์วิทยา 13 ส.ค. 64 26 ส.ค.64

4. นางอุไร  ศัยยวุฒิ 22 ส.ค. 64 26 ส.ค.64

5. นายพิชิต  เสาวนะ 24 ส.ค. 64 27 ส.ค.64

6. นายวิวัฒน์  กองแกน 6 ส.ค. 64 28 ส.ค.64

7. ดต.เพชรัตน์  นารี 26 ส.ค. 64 1 ก.ย. 64

ล�าดบั ชื่อ - นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

8. นายประภาส  มานะปทุมชาติ 31 ก.ค. 64 7 ก.ย. 64

9. นายสาโรช  โสภณางกูร 5 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64

10. น.ส.สมศรี  เกษรบุตร 9 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64

11. นางบุบผา  ใจชอบชื่น 25 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64

12. น.ส.ช้องนาง  นาคพันธวงศ์ 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64

13. น.ส.สุนันทา  โพธิ์ทอง 6 ก.ย. 64 14 ก.ย. 64

14. นายยศภาส  อนันต์ปรีชาศรี 22 เม.ย. 64 18 ก.ย. 64

ล�าดบั ชื่อ - นามสกุล วันที่เสียชีวิต วันที่รับแจ้ง

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

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

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

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

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

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

ทำยำทสมำชิกจะได้รับเงินตำมรำยกำรดังนี้
1.ค่ำพิธีกรรม 5,000 บำท, 2.ค่ำพวงหรีด 500 บำท, 3.เงินค่ำสงเครำะห์ศพงวดแรก 50,000 บำท (ไม่เกิน 3 สัปดำห์) เงินสงเครำะห์ที่เหลือรับภำยใน 90 วัน หลังจำกวันที่รับแจ้งเสียชีวิต
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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�ำเดอืนตลุำคม 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
 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
 นายจีระพงษ ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน
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 สวสัดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั 
ทุกท่าน 

(ตอนที่ 6/6) 
“สอ.นบ.กับ ภำพฝันในอนำคต???”

 ตอนที ่6 เป็นตอนสรปุ ในการน�าเสนอสาระความรู ้เป้าหมาย
ภาพฝัน ในการด�าเนินการในอนาคต ของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครนูนทบรุ ีจ�ากดั ในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั
ชุดที่ 61-62 ตลอดระยะเวลาในการท�างาน ที่ถูกแต่งตั้งในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ทั้งการด�าเนินการพัฒนากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ท�าให้การด�าเนินงาน
ดีขึ้น ได้เห็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ได้เห็นการบริการต่าง ๆ ส�าหรับ
สมาชิกที่ดีขึ้น ผลประกอบการดีขึ้น ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้ท่านสมาชิก
มีสวัสดิการที่ดี ท�าให้เห็นการขับเคลื่อนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนา
มีความเจริญรุดหน้าการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ ภาพอนาคตการ
บริหารงาน จะถูกวัดได้โดยเสียงสะท้อนของมวลสมาชิก การแก้ไข
พัฒนาตามเสียงสะท้อน เป็นเป้าหมาย โดยก�าหนดเป็นข้ันตอนและ
กระบวนการการด�าเนินการ ที่ถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ น�าไปสู่
การสร้างค่านยิมขององค์กร ตรงตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ ท�าให้ได้ผลผลติ
ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ที่ต้องการ บนวัตถุประสงค์ “สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี เพื่อเพื่อนครูนนทบุรี” ภาพปัจจุบันและอนาคต
ของ สอ.นบ. ที่ได้ด�าเนินพัฒนาการปรับปรุงมีดังนี้
 1. น�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้งาน “อย่ำงมีประโยชน์ 
ประหยดั มปีระสทิธภิำพ” โดยในปัจจบุนัได้พฒันาระบบ ไปส่วนหน่ึงแล้ว
เช่น พัฒนาระบบ Mobile Application สอ.นบ. (ใช้ตั้งแต่ มกราคม                                           จีระพงษ์ สิทธิทิม

             กรรมการ

2565), พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Social Network 
(e-journal (วารสารสหกรณ์ฯ อิเล็กทรอนิกส์), Website, Facebook, 
Line และช ่องทางการส่ือสารอื่น ๆ),พัฒนาการจัดท�าวารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด, จัดท�าคู่มือสมาชิกที่ครอบคลุม
ทุกงานในการบริการของสหกรณ์ฯ 
 2. ลดขั้นตอน พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการท�างาน ระบบการ
ด�าเนินการทุกส่วนงาน ของงานส�านักงานทั้งหมด ลดความอุ้ยอ้าย ให้มี
ความคล่องตัว (Smart) ที่ดีขึ้น, พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network 
& Communication), พัฒนาระบบ Office Automation (ระบบ
ส�านักงานอัตโนมัติ) ทั้ง Front-End และ Back-End ให้มีความทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการกับสมาชิก ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่มีประสิทธิภาพ,
สร ้างองค์ความรู ้  (Knowledge Management) ให้กับทุกฝ่าย
เพื่อให้มีความเข้าใจ ในกิจการและการท�างานตามขอบข่ายหน้าที่
แต่ละคนให้ถูกต้อง
 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้มีความทันสมัย ร่มรื่น 
มีความสง่างาม เป็นสากล พร้อมที่จะอ�านวยความสะดวกกับสมาชิก
อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรี
 4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน (Sustainable Organization) ให้มีวินัย 
ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบข้ันตอนและกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างโปร่งใส และสร้างคุณค่าของกระบวนการสหกรณ์ที่ดี
 ส�าหรับฉบับนี้ สาระสื่อสาร ในหัวข้อ “สอ.นบ.กับ ภำพฝัน
ในอนำคต??? : ขยำยควำมภำพอนำคต” กบัท่านกม็าถงึตอนสดุท้าย
หวังว่าจะสามารถสื่อสารถึงเจตนารมณ์ ในการท�างานของคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เพื่อสมาชิกได้ 
 ถ้าท่านสมาชิกมีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติม คณะกรรมการ
ด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ากัด น�าโดยท่านประธาน
กรรมการ กรรมการ ผู ้จัดการ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน 
เสนอและสอบถามมาได้ครับ เราจะน�าไปปรับปรุงคุณภาพ ในการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นไป ไว้พบกันในฉบับหน้าครับ 


