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  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุุดที่่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือน กัันย�ยน 2565
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

	 ในระยะหน่�งเดืือนท่ี่�ผ่่านมา	 สหกรณ์์ฯ	 ม่ความ
เคลืื่�อนไหวในหลื่ายๆ	เรื�อง	ล้ื่วนเป็็นป็ระโยชนเ์พืื่�อสมาชกิ
ท้ี่�งสิ�น	 การเลืื่อกผ้้่แที่นสมาชิกส้งก้ดืโรงเร่ยนแลื่ะหน่วยงาน
ได้ืดืำาเนินการเป็็นท่ี่�เร่ยบร้อยแล้ื่ว	 คำาถามยอดืฮิิตถาม
ว่าการฝากม่ก่�ป็ระเภที่	อ้ตราดือกเบ่�ยได้ืเท่ี่าไร	ท่ี่านบุญส่ง
เงางาม	ได้ืเข่ียนอธิิบายมาทุี่กป็ระเภที่พื่ร้อมอ้ตราดือกเบ่�ย
มาอย่างลื่ะเอ่ยดืให้พื่วกเราได้ืที่ราบอ่กคร้�ง	 ในเดืือน
ตุลื่าคมน่�	 ที่างสหกรณ์์ฯ	 ม่โครงการร้บฝาก	 เดืือนแห่ง
การออม	“ฝ�กัที่รัพย์ รับัที่รัพย์”	โดืยจะเป็ดิืร้บฝากต้�งแต่
ว้นท่ี่�	 4	 ตุลื่าคม	 2565	 ถ่ง	 10	พื่ฤศจิกายน	 2565	 โดืย
ให้อ้ตราดือกเบ่�ย	3.20%	ต่อปี็	ระยะเวลื่าฝาก	30	เดืือน	
(โดืยรายลื่ะเอ่ยดืตามป็ระกาศสหกรณ์์ฯ)	
	 สุขีใจ	 ว้ยเกษ่ียณ์	 จะม่ความสุขีอย่างไร	 อาจารย์
สงบ	สนสิน	ยกมาให้พื่วกเราได้ือ่านก้น	คงเป็็นป็ระโยชน์
ได้ืบ้าง	 ส่วนในเรื�องว่ากรรมการฯ	 ได้ืป็ระชุมดืำาเนินการ
อะไรไป็บ้าง	ท้ี่�งในด้ืานธุิรกิจ	ความเส่�ยงด้ืานเครดิืต	ภาวะ
ดือกเบ่�ย	การจดืที่ะเบ่ยนแก้ไขีข้ีอบ้งค้บ	รายงานการก้้เงิน
ป็ระจำาเดืือนก้นยายน	2565	รายลื่ะเอ่ยดืทุี่กห้วข้ีอท่ี่�กล่ื่าวมา
ท่ี่านสามารถหาอ่านได้ืในฉบ้บ

	 เห็นพื่วกเราในว้นเกษ่ียณ์	“ร้กแลื่ะห่วงใย	จากใจ	
สอ.คร้นนท์ี่”	 เมื�อว้นท่ี่�	 3	 ตุลื่าคม	 2565	 ท่ี่�สหกรณ์์ฯ	
จ้ดืงานเพืื่�อเชิดืช้เก่ยรติคุณ์ให้ผ้้่ม่อายุครบ	60	ปี็	พ้ื่ดืง่ายๆ
ให้ผ้้่เกษี่ยณ์แลื่ะคร้ท่ี่�ลื่าออกจากงานป็ระจำาด้ืวยเหตุ
อ้นควร	 เพืื่�อมอบเงินสว้สดิืการให้ก้บสมาชิกทุี่กคน	
เห็นหน้าตาพื่วกเราแล้ื่ว	ผ่มม่ความร้้ส่กว่าพื่วกเราม่ความสุขี
ท่ี่�จะไดืก้ล้ื่บไป็อย้ใ่นความอบอุ่นขีองครอบคร้วพื่ร้อมหนา้
พื่ร้อมตาก้น	ครอบคร้วเป็็นสถาบ้นที่างส้งคมท่ี่�อบอุ่น	ไม่ม่
ท่ี่�ไหนอ่กแล้ื่วในโลื่กท่ี่�จะอบอุ่นเท่ี่าก้บครอบคร้ว	บางคน
ให้คำาจำาก้ดืความแบบรวมความหมายไว้ว่า	“อาณ์าจ้กรขีองช่วิต” 
ฟัังคร้ก็เข้ีาใจง่ายด่ืคือ	 เราม่ญาติพ่ื่�น้องในสายเลืื่อดื
อย้่รวมก้น	ท้ี่�งการให้กำาล้ื่งใจ	ป็ลื่อบใจ	ช่วยเหลืื่อเกื�อก้ลื่ก้น
บนพืื่�นฐานขีองความร้กแลื่ะการให้อภ้ยม่ความเป็็น
ชาตินิยมในต้วเอง

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่

สหกรณ์์ออมทรัพย์์

ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุพี�น้ื่องแล่ะเพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่

	 ใกล้ื่สิ�นปี็บ้ญช่ขีองเราแล้ื่ว	ซ่ึ่�งจะปิ็ดืปี็งบป็ระมาณ์

ในว้นท่ี่�	31	ตุลื่าคม	2565	ผ่มวิเคราะห์สถานะที่างการเงนิ

ขีองเรา	 คาดืว่าปี็น่�เราคงม่เงินปั็นผ่ลื่แลื่ะเฉล่ื่�ยคืนไม่น้อย

กว่าเดิืมคร้บ	แต่เรื�องท่ี่�สำาค้ญอ่กเรื�องท่ี่�ผ่มอยากจะสื�อสาร

ถ่งพ่ื่�น้องแลื่ะเพืื่�อนสมาชิกทุี่กท่ี่าน	 คือ	 ดือกเบ่�ยเงินฝาก

ขีองสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	ช่วงว้นออมเรา

เปิ็ดืร้บฝากเงิน	 ให้ดือกเบ่�ย	 3.20%	 ต่อปี็	 ซ่ึ่�งเป็็นการ

ช่วยให้สมาชิกเราท่ี่�ได้ืเงินจากการเกษี่ยณ์อายุราชการ

มาฝากไว้	เพืื่�อม่รายได้ืจากดือกเบ่�ยมากข่ี�น	ถือว่าเป็็นการ

เพิื่�มรายได้ืให้สมาชิกท่ี่�ม่เงินฝากคร้บ	 แต่ดือกเบ่�ยเงินก้้ป็ระเภที่ต่างๆ	 ย้งเหมือนเดิืมคร้บ	 ส่วนเรื�องการป็ระชุมใหญ่

สาม้ญป็ระจำาปี็	2565	พื่วกเราจะที่ำาให้เร็วข่ี�นคร้บ	เพืื่�อให้สมาชิกได้ืปั็นผ่ลื่แลื่ะเฉล่ื่�ยคืนโดืยเร็ว

	 ท่ี่ า น ส ม า ชิ ก

ทุี่กท่ี่านคร้บ	 ผ่มย้งเป็็น

เพืื่�อนพื่่�น้องขีองทีุ่กท่ี่าน

เหมือนเดิืม	 ถ้าม่อะไร

ไม่สบายใจหรือม่ข้ีอสงส้ย

เรื�องขีองสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์

ค ร้ น นที่ บุ ร่ 	 จำา ก้ ดื เ ร า

ท่ี่านสามารถยกห้โที่รหา

ผ่มได้ืตลื่อดืเวลื่านะคร้บ	

	 ช่ ว ง น่� นำ�า ม า ก	

ขี อ ใ ห้ ทุี่ ก ที่่ า น ร้ ก ษี า

สุขีภาพื่แลื่ะที่ร้พื่ย์ สิน

ขีอง ท่ี่านใ ห้ ด่ืนะค ร้บ	

ด้ืวยความห่วงใย...	 แล้ื่ว

พื่บ ก้น ให ม่ฉ บ้บห น้ า	

สว้สด่ืคร้บ...



	

เกษ่ียณ์อายุก็เช่นก้น	 การสิ�นสุดือาช่พื่เดิืม	 มิได้ืหมายความว่า
ช่วิตการที่ำางานจะจบสิ�นลื่งเพ่ื่ยงน่�	 แต่อาจหมายถ่งการป็ร้บ
เป็ล่ื่�ยนช่วิตไป็ส่้สิ�งใหม่	 ซ่ึ่�งสิ�งน่�ก็อาจจะนำาความสุขี	 เงินที่อง	
หรือเพืื่�อนฝ้งใหม่ๆ	 มาส่้เราก็ได้ื	 เพื่ราะเมื�อเราเกษ่ียณ์อายุ	
เราก็ไม่ต้องไป็ที่ะเยอที่ะยานแย่งตำาแหน่งก้บใคร	 ไม่ต้องไป็
ก้งวลื่หรือเคร่ยดืก้บงาน	 ได้ือย้่ห่างจากคนท่ี่�เราไม่ชอบ	 ม่เวลื่า
ท่ี่�จะที่ำาอะไรๆ	ได้ืมากข่ี�น	เช่น	เร่ยนภาษีา	วาดืภาพื่	ที่ำาอาหาร
หรือเดิืนที่างท่ี่องเท่ี่�ยว	เป็็นต้น	เร่ยกว่าช่วิตม่อิสระข่ี�น	ม่โอกาส
เร่ยนร้้สิ�งใหม่ๆ	เพิื่�มข่ี�น

อ้นท่ี่�จริงการเตร่ยมความพื่ร้อมเพืื่�อว้ยเกษ่ียณ์อายุควรจะม่การ
วางแผ่นล่ื่วงหน้าไว้หลื่ายๆ	ปี็	แต่โดืยข้ีอเท็ี่จจริงแล้ื่วคนส่วนใหญ่
ก็ม้กจะวางแผ่นอยา่งท่ี่�เร่ยกก้นสนุกๆ	 ว่า	“แพื่ลื่นนิ�ง”	 (Plann-
nninng)	คือ	แพื่ลื่น	แล้ื่ว	นิ�ง	ไป็เลื่ย	หมายถ่ง	ไม่ได้ืที่ำาอย่างจริงจ้ง
	หรือม้กจะวางแผ่นแบบไม่ม่แผ่น	คือ	น่กจะที่ำาอะไรก็ที่ำาซ่ึ่�งบาง
เรื�องก็ที่ำาได้ื	 แต่บางเรื�องก็	 อาจจะก่อให้เกิดืความทุี่กข์ีหรือ
ปั็ญหาภายหล้ื่งได้ื
ท่ี่�มา	:	http://www.dhammajak.nnet

สงบั สนสิน  
กรรมการ
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  สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 เรื�องการป็ระกาศขีายท่ี่�ดิืนพื่รอ้มสิ�งป็ล้ื่กสรา้งขีองชมุนมุ
ร้านสหกรณ์์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	 กำาหนดืราคาเริ�มต้นไว้ท่ี่�	 650	
ล้ื่านบาที่	ม่ผ่้ม้าซืึ่�อซึ่องป็ระกวดืราคา	2	ราย	ถ่งว้นครบกำาหนดื
ยื�นซึ่องป็ระกวดืราคา	 ป็รากฏว่าไม่ม่ผ้้่ใดืมายื�นซึ่องป็ระกวดื
ราคา	 ที่างชุมนุมร้านสหกรณ์์แห่งป็ระเที่ศไที่ยจ่งขียายระยะ
เวลื่าการยื�นซึ่องป็ระกวดืราคาไป็อ่ก	 ย้งไม่ที่ราบว่าผ่ลื่จะเป็็น
เช่นไร	 ส่วนป็ระธิานแลื่ะคณ์ะกรรรมการได้ืหารือก้นอย่าง
ไม่เป็็นที่างการว่าสหกรณ์์คร้นนท์ี่ฯ	 ก็ควรร้กษีาป็ระโยชน์
ขีองพื่วกเราไว้โดืยการดืำาเนินการตามข้ี�นตอนขีองกฎหมาย
ต่อไป็ดืว้ยการอายด้ืแลื่ะบ้งค้บคด่ื	สว่นที่างชมุนมุรา้นสหกรณ์์
แห่งป็ระเที่ศไที่ยม่ผ่ลื่การป็ระกาศขีายอย่างไรหรือม่แผ่นการ
จะชำาระหน่�ให้สหกรณ์์นนท์ี่ฯ	อย่างไรก็มาป็ร่กษีาก้นได้ื
	 ส่วนการเลื่ือกผ้้่แที่นสมาชิกสหกรณ์์ฯ	 ส้งก้ดืโรงเร่ยน	
แลื่ะหน่วยงาน	 ได้ืดืำาเนินการแลื่ะรายงานมาย้งสหกรณ์์ฯ	
ป็รากฏว่าม่โรงเร่ยนแลื่ะหน่วยงาน	 จำานวน	 116	 โรงเร่ยน/
หน่วยงาน	 ค้ดืเลื่ือกป็ระธิานกลุ่ื่ม	 แลื่ะผ่้้แที่นสมาชิก	 รวม
158	คน	 ผ้้่แที่นสมาชิกส้งก้ดืบำานาญ	เขีต	1	จำานวน	47	คน
ม่นายศุภช้ย	ช้ฎสุวรรณ์	เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	ผ้้่แที่นสมาชกิส้งก้ดื
บำานาญเขีต	2	จำานวน	27	คน	ม่นายบพิื่ธิ	มาธุิระ	เป็็นป็ระธิาน
กลุ่ื่ม	ผ้้่แที่นสมาชิกส้งก้ดืบำานาญ	สพื่ม.เขีต	3	จำานวน	20	คน	
ม่นายฉ้ตรช้ย	 สง่าอาร่ย์กุลื่	 เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	 ผ้้่แที่นสมาชิก

ส้งก้ดืบำานาญเที่ศบาลื่นครนนที่บุร่	 จำานวน	4	คน	 ม่นางวาสนา
นควรณ์์	 เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	 ผ้้่แที่นสมาชิกส้งก้ดืบำานาญ
เที่ศบาลื่เมืองบางบ้วที่อง	 จำานวน	 2	 คน	 ม่นางก้ลื่ยา	
หม้�นกิจการ	 เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	 ผ้้่แที่นสมาชิกส้งก้ดืบำานาญ
เที่ศบาลื่นครป็ากเกร็ดื	จำานวน	1	คน	ม่นายธิว้ชช้ย	กรรณิ์การ์
เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	ผ้้่แที่นกลุ่ื่มบำานาญกองการศ่กษีาองค์การ
บริหารส่วนจ้งหว้ดืนนที่บุร่	จำานวน	4	คน	ม่นายชาติณ์รงค์	
เป็รมแสง	 เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	 ผ้้่แที่นกลุ่ื่มบำานาญส้งก้ดื
มหาวิที่ยาล้ื่ยเที่คโนโลื่ย่ราชมงคลื่	 วิที่ยาเขีตนนที่บุร่	
จำานวน	1	คน	ม่นายสมบ้ติ	คำาดืา	เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	ผ้้่แที่น
กลุ่ื่มบำานาญส้งก้ดืหน่วยชำาระท่ี่�สหกรณ์์	 จำานวน	 4	 คน	
ม่นางเฉลิื่มศร่	คชเพื่ชร	เป็็นป็ระธิานกลุ่ื่ม	รวมผ้้่แที่นสมาชิก
สหกรณ์์ฯ	ป็ระจำาปี็	2565-2566	 ม่ผ้้่ได้ืร้บการค้ดืเลืื่อกจำานวน 
268	คน	 ต้องขีอขีอบคุณ์ในความเส่ยสลื่ะขีองผ้้่แที่นสมาชิกฯ	
ทุี่กท่ี่าน	ช่วงน่�ได้ืมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี่�ป็ระชาส้มพ้ื่นธ์ิได้ืต้�ง
กลุ่ื่มไลื่น์เฉพื่าะผ่้แ้ที่นสมาชกิสหกรณ์์ฯ	กรรมการดืำาเนนิการ
สหกรณ์์แลื่ะเจ้าหน้าท่ี่�ผ้้่เก่�ยวข้ีองเท่ี่าน้�นนะคร้บ	เมื�อว้นจ้นที่ร์
ท่ี่�	3	ตุลื่าคม	2565	สหกรณ์์นนท์ี่ฯ	ได้ืจ้ดืงาน	“ร้กแลื่ะห่วงใย
จากใจ	 สอ.คร้นนท์ี่”	 ให้แก่สมาชิกท่ี่�เกษ่ียณ์อายุราชการ
หรือลื่าออกจากงานป็ระจำาด้ืวยเหตอุ้นควร	จำานวน	104	คน
จากยอดื	 191	 คน	 แสดืงว่าเราม่น้องใหม่เพิื่�มมาอ่กในปี็น่�	
แต่รายชื�อน้องใหม่ย้งไม่อย้่ในบ้ญช่รายชื�อในว้นท่ี่�เราที่ำาการ
เลืื่อกต้�งผ้่้แที่นสมาชิกสหกรณ์์ฯ	 เมื�อว้นท่ี่�	 10	 –	 12	 ก้นยายน 
2565	สหกรณ์์ฯ	จะต้�งกลุ่ื่มไลื่น์ผ้้่เกษ่ียณ์น่�ข่ี�นก่อนแล้ื่วต่อไป็
ก็จ้ดืเข้ีาส่้รายชื�อกลุ่ื่มบำานาญในแต่ลื่ะส้งก้ดืต่อไป็คร้บ

ต่่อจากหน้้า 9



 

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 5

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

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

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่... 

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เดืือนสิงหาคม	 2565	 ได้ืม่การป็ระชุมคณ์ะกรรมการ
ดืำาเนินการ	 ชุดืท่ี่�	 63	ป็ระจำาปี็	 2565	คร้�งท่ี่�	 5	 เมื�อว้นท่ี่�	 30	
สิงหาคม	2565	จ่งขีอนำาสาระสำาค้ญมารายงานด้ืงน่�
	 1.	รายงานผ่ลื่การตรวจบ้ญช่ระหว่างปี็สหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	สำาหร้บปี็สิ�นสุดืว้นท่ี่�	31	ตุลื่าคม	
2565	 ซ่ึ่�งอธิิบด่ืกรมตรวจบ้ญช่ได้ืแต่งต้�งให้บริษ้ีที่สำาน้กงาน
สามสิบส่�	ออดิืต	จำาก้ดื	โดืยนางสุคนธ์ิ	ฤที่ธิิโรจน์	ผ้้่สอบบ้ญช่
ร้บอนุญาตเป็็นผ่้้สอบบ้ญช่สหกรณ์์ฯ	 โดืยไดื้รายงานผ่ลื่การ
ตรวจสอบบ้ญช่ในห้วข้ีอต่างๆ	ได้ืแก่
	 	 1.1	 ด้ืานการดืำาเนินธุิรกิจ	 จากการสุ่มตรวจสอบ
ใบคำาขีอแลื่ะหน้งสือส้ญญาเงินก้้สำาหร้บเงินก้้สาม้ญก้บรายงาน
ส้ญญาเงินก้้สาม้ญพื่ร้อมที่้�งเอกสารสำาค้ญป็ระกอบก้บคำาขีอก้้
ในระหว่างเดืือนพื่ฤศจิกายน	 2564	 ถ่งสิ�นเดืือนพื่ฤษีภาคม	
2565	 พื่บว่าการป็ล่ื่อยเงินก้้สาม้ญเป็็นไป็ตามระเบ่ยบ
ขีองสหกรณ์์ฯ	ว่าด้ืวยการใหเ้งินก้้แลื่ะดือกเบ่�ยเงินก้้	พื่.ศ.	2563	
แก้ไขีเพิื่�มเติม	 (ฉบ้บท่ี่�	 4)	 พื่.ศ.	 2563	 ข้ีอ	 25(3)	 ระบุว่า
เงินก้้สาม้ญให้ผ้้่ก้้ชำาระหน่�คืนเงินก้้สาม้ญเป็็นงวดืรายเดืือน
พื่ร้อมดือกเบ่�ย	 ชำาระคืนไม่เกิน	 300	 งวดืตลื่อดือายุส้ญญาเงินก้้	
ผ้้่ก้้แลื่ะผ้้่คำ�าป็ระก้นเงินก้้ต้องม่อายุไม่เกิน	75	ปี็
	 	 1.2	 ความเส่�ยงด้ืานเครดืิต	 สรุป็ไดื้ว่าสหกรณ์์ฯ
ม่การใหสิ้นเชื�อแลื่ะนำาเงนิไป็ฝากหรอืไป็ลื่งที่นุในสหกรณ์์ฯ	อื�น
โดืยรวมเป็็นไป็ตามระเบ่ยบท่ี่�นายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์ฯ	 กำาหนดื	
อย่างไรก็ตาม	 สหกรณ์์ฯ	 ต้องตรวจสอบฐานะที่างการเงิน
ขีองสหกรณ์์อื�นกอ่นที่ำาธุิรกรรมที่างการเงนิคร้�งตอ่ไป็	นอกจาก
น่�จากการพิื่จารณ์าความสามารถในการชำาระหน่�ขีองล้ื่กหน่�	
ตามหล้ื่กเกณ์ฑ์์การจ่ายเงินก้้แก่สมาชิกสหกรณ์์ฯ	พื่บว่าล้ื่กหน่�
ส่วนใหญ่ย้งคงม่ความสามารถในการชำาระหน่�ได้ื
	 	 1.3	 ด้ืานสภาวะดือกเบ่�ยแลื่ะความเส่�ยงแลื่ะ
ผ่ลื่กระที่บต่อการดืำาเนินงานขีองสหกรณ์์ฯ	สรุป็ได้ืว่า	เศรษีฐกิจ
โลื่กแลื่ะเศรษีฐกิจไที่ยในภาพื่รวมม่แนวโน้มฟ้ั�นต้วต่อเนื�อง	
แต่ผ่ลื่กระที่บจากสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดืขีองโควิดื-19	

แลื่ะมาตรการควำ�าบาตรร้สเซ่ึ่ยท่ี่�ส่งผ่ลื่ต่อเศรษีฐกิจผ่่านราคา
พื่ล้ื่งงานแลื่ะสินค้าโภคภ้ณ์ฑ์์ท่ี่�ป็ร้บส้งข่ี�น	 การจ้างงานท่ี่�ย้งอย้่
ในระด้ืบตำ�ากว่าก่อนการแพื่ร่ระบาดืขีองโควิดื-19	 แลื่ะการ
ฟ้ั�นต้วช้ากว่าเมื�อเท่ี่ยบก้บวิกฤตในอด่ืต	เป็็นปั็จจ้ยเส่�ยงท่ี่�สำาค้ญ
ก้บอ้ตราเงินเฟั้อท่ี่�เพิื่�มข่ี�นอย้่ในระด้ืบส้งแลื่ะเป็็นแรงกดืด้ืน
ให้อาจต้องป็ร้บข่ี�นอ้ตราดือกเบ่�ย	 ท้ี่�งน่�ในการป็ระชุมคณ์ะ
กรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	คร้�งท่ี่�	4/2565	เมื�อว้นท่ี่�	10	
สิงหาคม	2565	ได้ืม่มติเส่ยงข้ีางมาก	กำาหนดือ้ตราดือกเบ่�ยใหม่
เพิื่�มข่ี�นรอ้ยลื่ะ	0.25	แลื่ะอ้ตราดือกเบ่�ยยง้ม่โอกาสป็ร้บเพิื่�มข่ี�น
อ่กในอนาคต	 ด้ืงน้�นสหกรณ์์ฯ	 จ่งต้องติดืตามสถานการณ์์
แลื่ะสภาวะดือกเบ่�ยท่ี่�ม่แนวโน้มผ้่นผ่วนอยา่งใกล้ื่ชดิื	เพื่ื�อนำาผ่ลื่
ไป็พิื่จารณ์าป็ร้บเป็ล่ื่�ยนนโยบายการบริหารงานอยา่งเหมาะสม
แลื่ะท้ี่นต่อเหตุการณ์์
	 2.	การจดืที่ะเบ่ยนแก้ไขีเพิื่�มเติมข้ีอบ้งค้บสหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	 ตามท่ี่�ป็ระชุมวิสาม้ญ	 ป็ระจำาปี็	
2565	เมื�อว้นท่ี่�	5	มิถุนายน	2565	ได้ืม่มติเกินกว่าสองในสาม
ให้แก้ไขีเพิื่�มเติมข้ีอบ้งค้บ	 (ฉบ้บท่ี่�	 11)	 พื่.ศ.	 2565	 บ้ดืน่�	
นายช้ย วุ ฒิิ 	 ม้ณ์ฑ์ะนานนท์ี่	 สหกรณ์์ จ้งหว้ดืนนที่บุ ร่
รองนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์	ป็ฏบ้ิติการแที่นนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์
ได้ืร้บจดืที่ะเบ่ยนข้ีอบ้งค้บด้ืงกล่ื่าวแล้ื่ว	โดืยม่ผ่ลื่บ้งค้บใช้ต้�งแต่
ว้นท่ี่�	 27	 สิงหาคม	 2565	 เป็็นต้นไป็	 ท้ี่�งน่�ข้ีอบ้งค้บสหกรณ์์
ท่ี่�แก้ไขีเพิื่�มเติม	 ได้ืกำาหนดืคุณ์สมบ้ติสมาชิก(สาม้ญ)	 ให้
ข้ีาราชการคร้แลื่ะบุคลื่ากรที่างการศ่กษีาหรือข้ีาราชการ
พื่ลื่เรือนหรือล้ื่กจ้างป็ระจำา	 อ้ตราจ้าง	 พื่น้กงานราชการใน
หน่วยงานที่างการศ่กษีาหรือสถานศ่กษีาส้งก้ดืกระที่รวง
ศ่กษีาธิิการ	 กระที่รวงว้ฒินธิรรม	 กระที่รวงการที่่องเท่ี่�ยว
แลื่ะก่ฬาในจ้งหว้ดืนนที่บุร่	 หรือสำาน้กพุื่ที่ธิศาสนาจ้งหว้ดื
นนที่บุร่	แลื่ะพื่น้กงานคร้หรือพื่น้กงานจ้างท้ี่�วไป็	พื่น้กงานจ้าง
ตามภารกิจ	 ล้ื่ก จ้างป็ระจำา 	 กองการศ่กษีา	 ศาสนา
แลื่ะว้ฒินธิรรมในส้งก้ดื	 อบจ.นนที่บุร่	 หรือในส้งก้ดืกองการ
ศ่กษีาเที่ศบาลื่หรือสำาน้กการศ่กษีาเที่ศบาลื่ในจ้งหว้ดืนนที่บุร่
หรือในส้งก้ดืส่วนการศ่กษีาองค์การบริหารส่วนตำาบลื่ในจ้งหว้ดื
นนที่บุร่	 ด้ืงน้�นอ้ตราจ้างทุี่กป็ระเภที่ด้ืงกล่ื่าวข้ีางต้นจ่งม่สิที่ธิิ�
สม้ครเป็็นสมาชิก(สาม้ญ)	 สหกรณ์์ฯ	 ซ่ึ่�งม่สิที่ธิิ�ในการขีอก้้เงิน
แลื่ะร้บสว้สดิืการต่างๆ	 จากสหกรณ์์ฯ	 ได้ืตามระเบ่ยบ
ขีองสหกรณ์์ฯ
	 สว้สด่ืคร้บ...พื่บก้นใหม่ฉบ้บหน้าคร้บ
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ประเภทสััญญา จำาน้วน้สัมาชิิก (คน้) จำาน้วน้เงิิน้ (บาท) หมายเหตุ่

ย่น้ก้้ อนุ้มัต่ิ ไม่

อนุ้มัต่ิ

น้ำา

เสัน้อ

ขอก้้ อนุ้มัต่ิ หน้้�ค้างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉุิน 17 17 - - 372,600.00 372,600.00 42,800.00 329,800.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/08/65 ถึงึิ 

19/09/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 117 117 - - 53,720,000.00 53,300,000.00 36,946,426.25 16,353,573.75

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 66 64 -   2 11,540,000.00 11,200,000.00 2,579,881.00 8,620,119.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/08/65 ถึึงิ 

19/09/65

4. เงิินกู้้�สามัูญโครงิกู้ารโควิัด-19 31 28 - 3 5,210,000.00 5,000,000.00 1,580,910.00 3,419,090.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/08/65 ถึึงิ 

19/09/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 3 3 - - 450,000.00 450,000.00 - 450,000.00

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 - - - - - - - -

รวมทั�งิสัิ�น้ 234 229 - 5 71,292,600.00 70,322,600.00 41,150,017.25 29,172,582.75  

 รายงิาน้การก้้เงิิน้ประเภทต่่างิๆ ประจำาเดืือน้กัน้ยายน้ 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด
กรรมการ

คร้	มาจาก	ครุ,	คุรุ	ม่ความหมายว่า	ผ้้่ม่ความหน้กแน่น,	ผ้้่ควร
แก่การเคารพื่ขีองศิษีย์,	 ผ้้่ส้�งสอน”	 ท่ี่�กล่ื่าวมายืดืยาวก็เพื่ราะ
อยากให้สมาชิกซ่ึ่�งเป็็นคร้ทุี่กท่ี่านได้ืเข้ีาใจว่า	 เมื�อท่ี่านได้ืก้าว
เข้ีามาในอาช่พื่น่�แล้ื่วท่ี่านคือคร้ตลื่อดืช่วิตแลื่ะสหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ยค์ร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	ก็มิได้ืลื่ะเลื่ย	เห็นในคุณ์ค่าขีองท่ี่าน
เสมอในต้นเดืือนตุลื่าคม	 2565	 สมาชิกท่ี่�เกษ่ียณ์คงได้ืพื่บก้น
ท่ี่�สหกรณ์์ฯ	 นะคะ	 นอกจากจะได้ืร้บสว้สดิืการตามจำานวนปี็ท่ี่�
เป็็นสมาชิกแล้ื่ว	(ด้ืได้ืจากค่้มือสิที่ธิิป็ระโยชน์สมาชิกขีองสหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื)	 สหกรณ์์ฯ	 ย้งม่ขีองท่ี่�ระล่ื่กแลื่ะ
กิจกรรมร่วมร้บป็ระที่านอาหารร่วมก้นอ่กนะคะ	 ส่วนสมาชิก
ท่ี่�ม่เงินก้้แลื่ะเกิดืปั็ญหาหล้ื่งจากเกษ่ียณ์แล้ื่วเงินเดืือนลื่ดืลื่ง
ก็สามารถเข้ีามาป็ร่กษีาได้ืนะคะ
	 สำาหร้บความเคลืื่�อนไหวในส่วนขีองเงินก้้ในเดืือนน่�	
ก้้ป็ระเภที่สาม้ญมากข่ี�นกว่าเดืือนท่ี่�แลื่้วเลื่็กน้อยส่วนก้้ป็ระเภที่
อุ่นใจแลื่ะก้้สาม้ญโครงการโควิดืม่การก้้เพิื่�มข่ี�นมาก	 (ด้ืราย
ลื่ะเอ่ยดืจากตาราง)	ในเดืือนหนา้จะเป็็นเดืือนแหง่การออมก็ขีอ
เชิญชวนสมาชิกทุี่กท่ี่านเข้ีาร่วมโครงการนะคะ	 พื่บก้นใหม่
ฉบ้บหน้า		สว้สด่ืค่ะ

 สวัสดีค่ะท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี 
จำำากัดทุกท่านื่ พื่บก้นอ่กคร้�งในเดืือนน่�	 เดืือนท่ี่�วิถ่ช่วิตขีอง
ความเป็็นคร้ขีองคุณ์คร้หลื่ายๆ	 ท่ี่านจะต้องเกษ่ียณ์อายุ
ราชการไป็แลื่ะว่าท่ี่�คุณ์คร้ท่ี่�สอบเข้ีาร้บราชการคร้เมื�อหลื่าย
เดืือนก่อน	จะได้ืเข้ีามาร้บตำาแหน่งคุณ์คร้	ตามท่ี่�ม่ความต้�งใจ
ไว้ต่อไป็	ก็ถือว่าเป็็นจุดืเริ�มต้นท่ี่�ด่ืท้ี่�งสองสถานะนะคะ	ท่ี่านท่ี่�
เกษ่ียณ์ก็คงม่ความสุขีแลื่ะภาคภ้มิใจในวิชาช่พื่ท่ี่�ดืำารงมาอาจ
เป็็น	10	ปี็	หรือบางท่ี่านถ่ง	30	-	40	ปี็เลื่ย	บางท่ี่านก็เกินกว่า
ท่ี่�ผ้้่เข่ียนกล่ื่าวมาก็ม่	 ส่วนคลืื่�นล้ื่กใหม่ท่ี่�จะมาเป็็นคร้ในอ่ก
ไม่ก่�ว้นข้ีางหน้าก็ขีอให้มุ่งม้�นแลื่ะป็ระกอบอาช่พื่อย่างม่ความสุขี
นะคะ	 ผ้้่เข่ียนขีอเป็็นกำาล้ื่งใจให้นะคะ	 พ้ื่ดืถ่งคร้แล้ื่วอดืน่กถ่ง
ความหมายขีองคำาๆ	 น่�ไม่ได้ื	 “คร้	 ในพื่จนานุกรมไที่ย	
ราชบ้ณ์ฑิ์ตยสถาน	โดืยอาจารยเ์ป็ลืื่�อง	ณ์	นคร	ให้ความหมายว่า

 แจ้ำงสม�ชิุกัที่ร�บั ท่ี่านสมาชิกท่ี่�ม่ความป็ระสงค์
จะเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งบ้ญช่ธินาคาร	 หรือย้งไม่ได้ืไป็แจ้งบ้ญช่
ธินาคารเพืื่�อร้บเงินปั็นผ่ลื่/เฉล่ื่�ยคืนป็ระจำาปี็	2565	สามารถ
แจ้งที่างสหกรณ์์ฯ	 ได้ืต้�งแต่บ้ดืน่�ถ่งว้นท่ี่�	 15	 ตุลื่าคม	2565	
สอบถามข้ีอม้ลื่เพิื่�มเติม	โที่ร.02-9698201-2	ต่อ	306,	307
ม่ข่ีาวมาบอกสำ�หรับัผู้้้อย�กัออมที่รัพย์เอ�ไว้้เพื�อรับั
ดอกัเบ่ั�ยสหกัรณ์์เปิดโครงกั�ร เงินฝ�กัออมที่รัพย์ 
“รับัที่รัพย์” รับัฝ�กัขัั้�นต่ำำ��จำำ�นว้นเงิน 30,000 บั�ที่ 
รับัฝ�กัตั่ำ�งแต่่ำวั้นท่ี่� 4 ตุ่ำล�คม - 10 พฤศจำิกั�ยน 2565 
ระยะเว้ล�ฝ�กั 30 เดือน อัต่ำร�ดอกัเบ่ั�ย 3.20% ต่่ำอปี 

รายลื่ะเอ่ยดืแลื่ะเงื�อนไขีสอบถามได้ืจากสหกรณ์์ฯ	นะคร้บ
	 ปิ็ดืท้ี่ายข่ีาวป็ระชาส้มพ้ื่นธ์ิ	 ในว้นท่ี่�	 3	 ตุลื่าคม	 2565	
สหกรณ์์ฯ	 จะม่การมอบเงินเพืื่�อเป็็นสว้สดิืการ	 ให้แก่สมาชิก
ท่ี่�เกษ่ียณ์อายุราชการแลื่ะออกจากงานด้ืวยเหตุอ้นควร	 ตาม
โครงการท่ี่�ไดืด้ืำาเนนิงานมาอยา่งตอ่เนื�อง	จ่งขีอเชิญชวนใหท่้ี่าน
สมาชิกท่ี่�เกษี่ยณ์อายุราชการ	 มาร่วมงานแลื่ะร้บเงินสว้สดิืการ
ในว้นท่ี่�	 3	 ตุลื่าคม	 2565	 น่�	 ซ่ึ่�งม่จำานวนผ่้้ท่ี่�ขีอร้บ	 202	 คน
อย่าลืื่มนะคร้บ	พื่บก้นใหม่เดืือนตุลื่า	“บุัญรักัษ�”	คร้บ
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“สิิงหาคม 2565”“สิิงหาคม 2565”

	 ก่อนอื�นต้องขีอแสดืงความยินด่ืก้บสมาชิกท่ี่�เกิดืใน
เดืือนก้นยายนน่�ทุี่กท่ี่าน	ให้โชิคดีสุขีีในื่วันื่เก์ด ส์�งปัระเสร์ฐ
ก็ขีอให้ได้หวังดังที�ตัิ�งใจำ ให้ได้สมหวังดังที�ฝัันื่ใฝ่ั จ์ำติแจ่ำมใส
ทุกวันื่ทุกค่นื่เลื่ยนะคร้บ	ที่างสหกรณ์์ฯขีองเราก็จะมอบ
ขีองขีว้ญให้ก้บท่ี่านสมาชิกท่ี่�เกิดืในเดืือนน่�เหมือนเช่นเคย	
คือเป็็นค่าหุ้นจำานวน	700	บาที่	สำาหร้บข่ีาวป็ระชาส้มพ้ื่นธ์ิ
ในเดืือนน่�ม่เรื�องสำาค้ญท่ี่�น่าจดืจำาอย้่หลื่ายเรื�อง	 โดืยเฉพื่าะ
ความเคลื่ื�อนไหวในกิจกรรมต่างๆ	 ท่ี่�ม่ผ่ลื่ต่อที่่านสมาชิก
สหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	 ขีองเรา	 แลื่ะเรื�องราว
ท่ี่�เก่�ยวข้ีองท้ี่�งที่างตรงแลื่ะที่างอ้อม
 เมื�อวั้นท่ี่� 1 กัันย�ยน 2565	ป็ระธิานเอนก	ล่ื่วงลืื่อ
แลื่ะคณ์ะกรรมการเข้ีาร่วมงานครบรอบ	 50	 ปี็	 ขีองชุมนุม
สหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย(ชสอ.)	 พื่ร้อมมอบเงิน
สน้บสนุนร่วมที่ำาบุญจำานวน	10,000	บาที่	ณ์	สำาน้กงานชุมนุม
สหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย	 จำาก้ดื	 (ชสอ.)	 จ้งหว้ดื
นนที่บุร่	
 3 กัันย�ยน 2565	ม่การจ้ดืกิจกรรมพื่ธ่ิิมอบที่นุการ
ศ่กษีาสำาหร้บบุตรสมาชิกสหกรณ์์ฯ	 ตามโครงการส่งเสริม
การศ่กษีาบุตรขีองสหกรณ์์ฯ	ณ์	ห้องป็ระชุมช้�น	4	สหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	 โดยม่คณ์ะผู้้้ปกัครองและ
นักัเร่ยนเข้ั้�รับัมอบัจำ�กัคณ์ะกัรรมกั�รดำ�เนินกั�รสหกัรณ์์ฯ
 2-4 กัันย�ยน 2565 น�งกิัต่ำติ่ำย� ดอกัคำ� 
คณ์ะกัรรมกั�รและเหรัญญิกัพร้อมด้ว้ยน�ยม�นัส บัรรจำงใหม่
กรรมการแลื่ะนางสาวป็ระภาพื่ร	เหลืื่องที่อง	เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่าย
ข้ีอม้ลื่แลื่ะป็ระมวลื่ผ่ลื่	สหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	
เข้ีาร่วมป็ระชุมส้มมนาเรื�อง พ.ร.บั.ส่ว้นบุัคคล (PDPA)
ท่ี่�สหกัรณ์์ต้่ำองปฏิิบััติ่ำและรว้มทัี่�งกัฎหม�ยอื�นๆ ท่ี่�เก่ั�ยว้ข้ั้อง
ขีองชมรมผ่้้จ้ดืการสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย
ณ์	ห้องป็ระชุมโรงแรม	สกายวิวร่สอร์ที่	อำาเภอเมืองบุร่ร้มย์	
จ้งหว้ดืบุร่ร้มย์
 10, 11 และ 12 กัันย�ยน 2565	ท่ี่�ผ่่านมา	ม่การ
ค้ดืเลืื่อกผ้้่แที่นสมาชิกสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	
สำาหร้บปี็ที่างบ้ญช่สิ�นสุดื	 31	 ตุลื่าคม	 2566	 ผ้้่แที่นสมาชิก
ป็ระจำาปี็	 2566-2567	 (หน่วยข้ีาราชการบำานาญ)	 จำานวน	
5	หน่วย	ท่ี่�ห้องป็ระชุมสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	
ช้�น	 4	 การดืำาเนินการเป็็นท่ี่�เร่ยบร้อยได้ืป็ระธิานขีองแต่ลื่ะ
หน่วยด้ืงน่�	

	 หน่วยท่ี่�	1	นายศุภช้ย	ช้ฎสุวรรณ์	หน่วยท่ี่�	2	นายบพิื่ธิ
ธุิระ	 หน่วยท่ี่�	 3	 นายฉ้ตรช้ย	 	 สง่าอาร่ย์กุลื่	 หน่วยท่ี่�	 4	 นางวาสนา
นควรณ์์/นางก้ลื่ยา	 หม้�นกิจการ/นายธิว้ชช้ย	 กรรณิ์การ์/
นายสมบ้ติ	คำาดืา	/	นายชาญณ์รงค์	เป็รมแสง	แลื่ะหน่วยท่ี่�	5	
นางเฉลิื่มศร่	คชเพื่ชร
	 สำาน้กข่ีาวอิศราเสนอข่ีาวลื่งเมื�อว้นท่ี่�	8	ก้นยายน	2565	
ว่ารองนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์ส้�งยบ้ย้�งมติบอร์ดื	สอ.จฬ.(สหกรณ์์
ออมที่ร้พื่ย์จุฬาลื่งกรณ์์)	 เรื�องจะระดืมเงิน	 3	 พ้ื่นล้ื่านซืึ่�อต่ก
ย้ที่าวเวอร์	 (รายลื่ะเอ่ยดืท่ี่านสมาชิกหาอ่านได้ืจากสำาน้กข่ีาว
อิศรา)	ท่ี่�เอามาลื่งเป็็นขีา่วป็ระชาส้มพ้ื่นธ์ิก็เพื่ราะเก่�ยวข้ีองก้บ
สหกรณ์์ยเ้น่ยนคลื่องจ้�นท่ี่�เราเป็็นเจ้าหน่�ร่วมก้บที่าง	สอ.จฬ.ด้ืวย 
 12-14 กัันย�ยน 2565	ดืร.เอนก	 ล่ื่วงลืื่อ	ป็ระธิาน
สหกรณ์์แลื่ะคณ์ะกรรมการอำานวยการสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์
คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	เข้ั้�ร่ว้มประชุุมสัมมน�โครงกั�รฝึกัอบัรม
หลักัส้ต่ำรคณ์ะกัรรมกั�รอำ�นว้ยกั�รขั้องชุุมนุมสหกัรณ์์
ออมที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย จำำ�กััด	 โดืยม่ว้ตถุป็ระสงค์
ท่ี่� ต้องการเร่ยนร้้	 บที่บาที่	 หน้าท่ี่�แลื่ะความร้บผิ่ดืชอบ
ขีองกรรมการอำานวยการแนวที่างการควบคุมการบริหารงาน	
ระเบ่ยบ	 คำาส้�งข้ีอบ้งค้บแลื่ะกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้ีอง	ณ์	 โรงแรม
เที่วราช	อำาเภอเมือง	จ้งหว้ดืน่าน
 วั้นท่ี่� 22 กัันย�ยน 2565	 นายอธิิชาติ	 สว้สด่ื	
รองป็ระธิานกรรมการคนท่ี่�	1	ป็ฏิบ้ติหน้าท่ี่�ผ้้่จ้ดืการสหกรณ์์ฯ
ร่วมงานฌาป็นกจิศพื่แลื่ะมอบเงนิสว้สดิืการกองที่นุสงเคราะห์
สมาชิกเส่ยช่วิตจำานวน	 30,000	 บาที่	 (กองทุี่น	 10	 ล้ื่าน)
ให้แก่ที่ายาที่นางสาวกมลื่วรรณ์	ธิรรมนิตยกุลื่	 (สมาชิกผ้้่เส่ยข่ีวิต)	
ณ์	ว้ดืสนามเหนือ	อำาเภอป็ากเกร็ดื	จ้งหว้ดืนนที่บุร่
 วั้นท่ี่� 23-25 กัันย�ยน 2565	 ดืร.เอนก	 ลื่่วงลื่ือ	
ป็ระธิานสหกรณ์์ฯ	 มอบหมายให้นางสาวรุจิวรรณ์	 คล้ื่งนุช	
ห้วหน้าฝ่ายอำานวยการแลื่ะสว้สดิืการสมาชิก	นางสาวรสสุคนธ์ิ
ศร่คร้าม	 ห้วหน้าฝ่ายการเงิน	 นางสาววราภรณ์์	 เดืชานุว้ติ	
เจ้าหน้าท่ี่�สินเชื�อ	 แลื่ะนางสาวพ้ื่ชรพื่รรณ์	 เจนสาริการณ์์	
เจ้าหน้าท่ี่�สินเชื�อสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	จำาก้ดื	เข้ีาร่วม
อบรมส้มมนาหลักัส้ต่ำร ผู้ลกัระที่บัร่�งกัฎกัระที่รว้ง (ฉบัับัท่ี่�2) 
กัรอบัอำ�น�จำกัรมสง่เสรมิสหกัรณ์์	จ้ดืโดืยกลุ่ื่มสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์
จ้งหว้ดืสระบุร่แลื่ะพืื่�นท่ี่�ใกลื่้เค่ยง	 ณ์	 โรงแรมไอยราแกรนดื์
เขีาพื่ระตำาหน้ก	พ้ื่ที่ยาใต้	จ้งหว้ดืชลื่บุร่
 วั้นท่ี่� 26-28 กัันย�ยน 2565	 ดืร.เอนก	 ลื่่วงลื่ือ
ป็ระธิานสหกรณ์์ฯ	นายอธิิชาติ	สว้สด่ื	รองป็ระธิานกรรมการ
คนท่ี่�	 1	 ป็ฏิบ้ติหน้าท่ี่�ผ้้่จ้ดืการสหกรณ์์ฯ	 แลื่ะนายบุญส่ง	
เงางาม	 รองป็ระธิานกรรมการคนท่ี่�	 3	 สหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์
คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	 เข้ีาร่วมป็ระชุมส้มมนาเรื�อง	 จ้บส้ญญาณ์
การบริหารเงินแลื่ะการลื่งทีุ่นยุค	 Stagflationn	 ณ์	 โรงแรม
นภาล้ื่ย	อำาเภอเมือง	จ้งหว้ดือุดืรธิาน่	
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ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

 สวัสดีครบัุมวล่สมาชิก์สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูนื่นื่ทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 ว้นน่�ผ่มขีอเสนอยุที่ธิวิธ่ิการป็ลื่ดืหน่�	 วิธ่ิการเชิงรุก
ส่้เป้็าหมาย	 จ้ดืการป็ลื่ดืหน่�สินไดื้แลื่ะสามารถป็ิดืหน่�ให้ได้ืผ่ลื่	
เมื�อสมาชกิที่า่นใดืม่หน่�สินหน้ก	เริ�มม่ปั็ญหาสภาพื่คลื่อ่ง	รายร้บ
ไม่เพ่ื่ยงพื่อก้บรายจ่าย	 คำาแนะนำาแรกที่างการเงินว่าต้องไป็
ลื่ดืรายจ่ายแลื่ะหาเพิื่�มรายได้ืข่ี�นมา	 คิดืว่าสมาชิกต้องเลืื่อก
การลื่ดืรายจ่ายก่อน	 เพื่ราะเป็็นเงินในมือเราท่ี่�สามารถ
จ้ดืการได้ืง่าย	 ง่ายกว่าการหารายได้ืเพิื่�มท่ี่�ต้องใช้ความคิดื	
ความพื่ยายามในการหาได้ืมา
	 อย่างไรก็ตามแนวคิดืในการลื่ดืค่าใช้จ่าย	 หลื่ายคน
ม้กจะคิดืไป็ลื่ดืค่าใช้จ่ายท้ี่�วไป็	 เช่น	 ค่าอาหาร	 ค่าเดิืนที่าง	
แลื่ะค่าเสื�อผ้่าเครื�องใช้สอย	 ฯลื่ฯ	 แต่ย้งไม่จ้ดืการต้วหน่�ตรงๆ	
แบบน่�ต้องที่นทีุ่กขี์อ่กนานคร้บ	 ซ่ึ่�งการลื่ดืรายจ่ายพื่วกน่�
ก็แค่ช่วยเพิื่�มสภาพื่คล่ื่องให้ก้บสมาชิก	 ที่ำาได้ืแค่ป็ระคองช่วิต
เท่ี่าน้�น	 ไม่ใช่การแก้ปั็ญหาป็ลื่ดืหน่�ให้หายขีาดืได้ื	 เพื่ราะเรา
ย้งคงม่หน่�คงค้างแลื่ะเราย้งต้องจ่ายชำาระหน่�ทุี่กเดืือนไป็
จนกว่าป็ลื่ดืหน่�ได้ื
	 น้�นแสดืงว่าใช้วิธ่ิการลื่ดืค่าใช้จ่ายท้ี่�วไป็อย่างเด่ืยว
ย้งคงไม่พื่อ	 วิธ่ิท่ี่�ด่ืต้องไป็จ้ดืการลื่ดืค่าใช้จ่ายท่ี่�เกิดืจากต้วหน่�
(ผ่ลื่)	 โดืยโฟัก้สไป็ท่ี่�ต้วหน่�แต่ลื่ะก้อน(เหตุ)	 แต่การลื่ดืใช้จ่าย

ร�ยง�นกั�รเร่ยกัเก็ับัหน่�ประจำำ�เดือนสิงห�คม 2565  

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

จำำ�นว้นเงิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ล้ื่กหน่�เงินก้้ค้างนาน/ล้ื่กหน่�เงินก้้ป็ร้บโครงสร้างหน่� 159 234 142 205 7,044,702.50

ล้ื่กหน่�เงินก้้ขีาดืสมาชิกภาพื่ 375 530 191 274 8,060,995.26

ล้ื่กหน่�เงินก้้ระหว่างดืำาเนินคด่ื 132 228 16 26 117,000.00

ล้ื่กหน่�เงินก้้ตามคำาพิื่พื่ากษีา 796 1,195 209 301 1,358,993.64

เดืือนสิงหาคม	2565 1,462 2,187 558 806 16,581,691.40

เดือนพฤศจิำกั�ยน 2564 - สิงห�คม 2565 รว้มทัี่�งสิ�น 113,098,978.44

ท้ี่�วไป็ท่ี่�เป็็นค่าใช้จ่ายในช่วิตป็ระจำาว้นก็ควรที่ำาไป็ควบค่้ก้น	
จะให้ผ่ลื่ล้ื่พื่ธ์ิท่ี่�ด่ืข่ี�นแลื่ะม่รายได้ืสามารถนำาเงินไป็โป็ะชำาระหน่�ได้ื
 	 แต่ในการลื่ดืค่าใช้จ่ายท้ี่�วไป็น้�น	 สุดืท้ี่ายเราจะที่ำาได้ื
ในระด้ืบหน่�งเท่ี่าน้�น	 ด้ืวยเหตุขีองเงินรายไดื้ท่ี่�ม่จำาก้ดื	 ด้ืงน้�น
หากต้องการออกจากปั็ญหาหน่�ให้เร็วไว	เราจะต้องม่การหาเงิน
เข้ีามาเพิื่�มคร้บ	น้�นคือสมาชิกต้องคิดืหารายได้ืเพิื่�มท่ี่�มาจากทุี่น
ช่วิตเดิืมขีองสมาชิก	 เช่น	 ความร้้	 ท้ี่กษีะ	 ป็ระสบการณ์์
งานอดิืเรก	 เครือข่ีายคนร้้จ้ก	 ไอเด่ืย	 ฯลื่ฯ	 ท่ี่�เราม่อย้่ก้บต้ว
ท่ี่�ไม่ใช่เงินลื่งทุี่นมากน้ก	 โดืยใช้ช่องที่างสื�อออนไลื่น์โฆษีณ์า
ผ่ลื่งานขีองเราที่างโซึ่เช่ยลื่ม่เด่ืยไดื้ง่ายๆ	 สบายๆ	 ท่ี่�สำาค้ญคือ
ต้องไม่ด้ืถ้กด้ืแคลื่นความสามารถขีองตนเอง	 ให้เริ�มต้นเท่ี่าท่ี่�
ที่ำาได้ื	 แลื่ะลื่งมือที่ำาให้สมำ�าเสมอ	 ในแรกเริ�มให้เอาท้ี่กษีะ
หรือสิ�งท่ี่�พื่อที่ำาได้ืมาวิเคราะห์งบต้นทุี่นที่างปั็ญญาแลื่ะโอกาส
ขีองตนเอง	ถ้าม่การที่ำาได้ืแล้ื่วจะได้ืป็ระโยชน์แน่นอนคร้บ
	 ในแนวที่างแก้ไขีหน่�หรือป็ลื่ดืหน่�ในบที่น่�	ผ่มสรุป็คิดืว่า
ม่ท้ี่�ง	กั�รลดและคว้บัคุมร�ยจ่ำ�ย กั�รห�ง�นพิเศษที่ำ�/สร้�ง
ร�ยได้เพิ�ม ถ้าสมาชิกอยากม่ช่วิตท่ี่�ด่ืข่ี�น	ผ่มว่าให้เอาวิธ่ิการแบบน่�
ไป็ใช้ร้บรองได้ืผ่ลื่แน่นอน	 100%	คร้บ	 แต่อาจม่คนโต้แย้งว่า
จะที่ำางานที่้�ง	 2	 อย่างพื่ร้อมก้นได้ือย่างไร	 ในความคิดืน้�น	
ผ่มคิดืว่า...ไม่ใช่ทุี่กคนท่ี่�จะที่ำาไดื้จริงคร้บ	 แลื่ะคนธิรรมดืาๆ	
ก็ที่ำาไม่ได้ืหรอก	 ม้นต้องเป็็นคนพื่ิเศษีคนท่ี่�ร้กช่วิตขีองตนเอง
ท่ี่� ไ ม่ยอมใช้ช่วิตท่ี่�จมก้บความทุี่กข์ีอย้่ ก้บหน่� สินนานๆ
แลื่ะพื่ยายามยืนหย้ดืส้้ทุี่กวิถ่ที่างเพื่ื�อเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งช่วิตให้ด่ืข่ี�น
เท่ี่าน้�น	 ถ่งจะที่ำาได้ื	 แต่ม่ข่ีาวด่ืท่ี่�ผ่มอยากจะบอกคนท่ี่�เป็็นหน่�
ทุี่กคนก็คอื	คนพิื่เศษีท่ี่�วา่น่�ในอด่ืตก็เป็็นคนธิรรมดืาเหมือนคุณ์
น้�นแหลื่ะ	ถ้าม่คนบนโลื่กส้กคนหน่�งที่ำาได้ื	ม้นจะม่เหตุผ่ลื่อะไร
ล่ื่ะท่ี่�มวลื่สมาชิกเราจะที่ำาแบบเขีาไม่ได้ืเล่ื่า	สว้สด่ืคร้บ

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศ
กรรมการ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ครับุ
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สุุขใจ-วััยเกษีียณ
	 คำาว่า	“เกษ่ียณ์”	แป็ลื่ว่า	สิ�นไป็	ซ่ึ่�งในที่างราชการจะ
ใช้คำาว่า	“เกษ่ียณ์อายุ”	หมายถ่ง	ครบกำาหนดือายุร้บราชการ
หรือสิ�นกำาหนดืเวลื่าร้บราชการ	 ก็คือเมื�อผ้้่น้�นม่อายุต้วครบ	
60	 ปี็	 ซ่ึ่�งปั็จจุบ้นแม้จะม่ผ้้่ลื่าออกตามนโยบาย	 เออร่�ร่ไที่ร์	
(Early	 Retired)	 ขีองร้ฐบาลื่ไป็ก่อนอายุจะครบ	 60	 ปี็ก็ตาม	
แต่ขีา้ราชการส่วนใหญ่ก็ยง้อย้จ่นครบอายเุกษีย่ณ์		ในสม้ยก่อน
ซ่ึ่�งวิที่ยาการย้งไม่ก้าวหนา้	การม่อายยุนืยาวถ่ง	60	ปี็น้บว่ามาก
ท่ี่เด่ืยว	 คนจ่นจ่งม้กม่การที่ำาบุญใหญ่ท่ี่�เร่ยกว่า	 “แซึ่ยิดื”	
แต่สม้ยน่�เราจะเห็นว่าม่คนอายุ	 60	 ปี็จำานวนไม่น้อยท่ี่�ย้งด้ื
หนุ่มสาวกว่าอายุจริง	แลื่ะยง้ม่สุขีภาพื่อนาม้ยท่ี่�แข็ีงแรง	ม่สมอง
ท่ี่�แจ่มใส	 จนด้ืน่าจะที่ำางานต่อไป็ได้ือ่กหลื่ายปี็	 อย่างไรก็ตาม
เมื�อส้งคมกำาหนดืกฎเกณ์ฑ์์ให้เป็็นว้ยขีองการป็ลื่ดืออกจาก
งานป็ระจำาก็จำาเป็็นท่ี่�จะต้องป็ฏิบ้ติตามระเบ่ยบน้�นๆ
	 หากจะแบ่งช่วงช่วิตขีองคนเรา	 คงกำาหนดืได้ืคร่าวๆ	
เป็็น	 3	 ช่วงคือ	 ช่วงว้ยเด็ืก	 คือต้�งแต่เกิดืจนอายุ	 25	 ปี็	
เป็็นว้ยท่ี่� ต้องศ่กษีาหาความร้้	 เพืื่�อหาหนที่างดืำารงช่วิต
ในภายหน้า	ช่วงว้ยที่ำางาน	คืออายุ	25-60	ปี็	เป็็นช่วงท่ี่�ต้องนำา
วิชาความร้้มาเล่ื่�ยงช่พื่สร้างครอบคร้วแลื่ะฐานะเพืื่�อความม้�นคง
ในบ้�นป็ลื่าย	 แลื่ะช่วงสุดืท้ี่ายคือหล้ื่งอายุ	 60	 ปี็	 ม้กถือว่าเป็็น
ช่วงขีองการพ้ื่กผ่่อน	 ป็ลื่ดืต้วเองจากภาระการงานต่างๆ	 เพื่ื�อ
แสวงหาความสุขีสงบในช่วงเวลื่าท่ี่�เหลืื่ออย้	่การแบ่งการดืำาเนิน
ช่วิตอยา่งท่ี่�กล่ื่าวข้ีางต้นด้ืเหมือนว่า	ช่วงสุดืท้ี่าย	คือ	หล้ื่ง	60	ปี็
น่าจะเป็็นว้ยท่ี่�ม่ความสขุีท่ี่�สุดื	เพื่ราะเป็็นการป็ลื่ดืเป็ลืื่�องภารกิจ
แลื่ะความร้บผิ่ดืชอบอ้นหน้กอ่�งออกจากบ่า	แต่โดืยแท้ี่จริงแล้ื่ว
ผ้้่เกษ่ียณ์อายุจำานวนไม่น้อยท่ี่�ต้องออกจากส้งคม	 ออกจาก
สิ�งแวดืล้ื่อมท่ี่�คุ้นชินมาหลื่ายสิบปี็	 ไม่ว่าจะเป็็นสถานท่ี่�ที่ำางาน	
เพืื่�อนฝ้ง	ฯลื่ฯ	อาจจะเกิดืความเหงา	เศร้าซ่ึ่ม	ร้้ส่กต้วเองไร้ค่า
หรือไม่ได้ืร้บการยอมร้บเหมือนอย่างเคยหรือบางคนเกิดื
เส่ยดืายอำานาจความสะดืวกสบายท่ี่�เคยไดื้ร้บ	 จนเกิดืปั็ญหา
ที่างสุขีภาพื่ที่้�งกายแลื่ะใจกลื่ายเป็็นคนขีาดืความสขุีหรอือายสุ้�น
ได้ืในท่ี่�สุดื	 ด้ืงน้�นกลุ่ื่มป็ระชาส้มพ้ื่นธ์ิสำาน้กงานคณ์ะกรรมการ
ว้ฒินธิรรมแห่งชาติ	 กระที่รวงว้ฒินธิรรม	 จ่งขีอนำาข้ีอแนะนำา
บางส่วนจากหน้งลืื่อ	 “ค่้มือเกษ่ียณ์อายุ”	 ขีองศจ.นพื่.ดืร.วิจิตร 
บุณ์ยะโหตระ	มานำาเสนอเพื่ื�อให้ผ้้่ถ่งว้ย	เกษีย่ณ์อายรุาชการไดื้
นำาไป็คิดืแลื่ะป็ฏิบ้ติตามท่ี่�เห็นสมควรต่อไป็	 การเกษ่ียณ์เป็็น
วิกฤตการณ์์อย่างหน่�งขีองช่วิต	 เป็็นสิ�งท่ี่�ทุี่กคนไม่อาจจะ
หล่ื่กเล่ื่�ยงได้ื	 ด้ืงน้�นการวางแผ่นช่วิตในว้ยหล้ื่งเกษ่ียณ์จ่งม่
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ความสำาค้ญแลื่ะจำาเป็็นพื่อๆ	 ก้บการวางแผ่นการศ่กษีาในว้ย
เด็ืกแลื่ะวางแผ่นการที่ำางานในว้ยผ้้่ใหญ่	การวางแผ่นท่ี่�ด่ืจะเป็็น
กุญแจส่้ช่วิตท่ี่�ม่ความสุขี	 ม่อายุยาวนานอย่างม่คุณ์ภาพื่แลื่ะ
ที่ำาให้ป็ระสบความสำาเร็จอย่างส้งสุดื	 เมื�อคนเราเกษี่ยณ์แลื่้ว	
ถือเป็็นโอกาสใหม่อ่กคร้�งท่ี่�จะได้ืเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งบที่บาที่ขีองช่วิต
หรือเริ�มช่วิตใหม่ตามท่ี่�ตนป็รารถนาได้ื
	 กล่ื่าวก้นว่า	อ้นตราย	3	ป็ระการขีองผ้้่เกษ่ียณ์อายุ	คือ
ความกล้ื่วปั็ญหาความเลืื่�อมโที่รมใน	3	ด้ืาน	ด้ืงน่�
 1. ด้�นสุขั้ภ�พอน�มัย
หลื่ายคนเมื�อเกษ่ียณ์ช่วงต้นอาจจะร้้ส่กด่ืเพื่ราะไม่ต้องร่บ
ตื�นเช้า	 แต่พื่อนานๆ	 ไป็	 กล้ื่บเกิดืความร้้ส่กตื�นแล้ื่วไม่ร้้จะที่ำา
อะไร	 ท่ี่�ไหนด่ื	 เกิดืความเซ็ึ่ง	 เบื�อ	 แลื่ะไม่สบายใจ	 จนม่ผ่ลื่ต่อ
สุขีภาพื่จติแลื่ว้ก็เลื่ยเกิดืโรคภ้ยไข้ีเจ็บตามมาหรอืบางคนร้ส่้กว่า
ตนยง้ที่ำางานได้ืแต่ไม่ได้ืที่ำางานแล้ื่วเกิดืความค้บซ้ึ่องใจ	หลื่ายๆ
คนหน้าท่ี่�การงานที่ำาให้ได้ืออกไป็พื่บป็ะส้งคมก้บผ้้่คนคร้�น
เกษ่ียณ์ต้องอย้่บ้านคนเด่ืยวหรือแม้จะอย้่ ก้บครอบคร้ว	
แต่สภาพื่การเป็ล่ื่�ยนไป็ก็อาจเกิดืภาวะ	 “เฉา”	 ท่ี่�เป็็นอ้นตราย
ต่อสุขีภาพื่ได้ืเช่นก้น
 2. ด้�นเศรษฐกิัจำ
เป็็นธิรรมดืาว่าเมื�อเกษ่ียณ์แล้ื่วรายได้ืต่างๆ	 ย่อมลื่ดืน้อย
ถอยลื่งไป็ด้ืวย	 หากผ้้่เกษ่ียณ์ไม่กำาหนดืแผ่นการใช้จ่ายให้ด่ื	
หรือบางคนยง้ติดืย่ดือย้ก้่บตำาแหน่งฐานะเดิืม	แม้เกษ่ียณ์แล้ื่วก็
ย้งพื่ยายามที่ำาตนให้เหมือนตอนท่ี่�ย้ง	 ใหญ่โตอย้่ ท้ี่� งๆท่ี่�
รายได้ืน้อยลื่งแล้ื่วก็ยอ่มจะก่อให้เกิดืปั็ญหาเศรษีฐกจิได้ื	ด้ืงน้�น
ผ้้่เกษี่ยณ์จ่งต้องที่ำาใจอย่ายอมให้ส้งคม	 มาเป็็นผ่้้กำาหนดื
หรืออยา่นำาต้วไป็เป็ร่ยบเท่ี่ยบก้บผ้้่อื�น
 3. ด้�นสังคมและจิำต่ำวิ้ที่ย�
เมื�อเกษ่ียณ์อายุ	 ภาพื่ล้ื่กษีณ์์ขีองคนเราย่อมเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งไป็	
หลื่ายคนอาจจะร้้ส่กว่าต้วเองไร้ค่า	 ไร้ป็ระโยชน์	 เกิดืความ
ส้ญเส่ย	เพื่ราะไม่ม่ตำาแหน่งหน้าท่ี่�	 ไม่ม่คนน้บหน้าถือตาเช่นท่ี่�
เคยมา	 ผ่้้คนท่ี่�เคยห้อมลื่้อมหายไป็	 คนท่ี่�เคยมาป็ระจบก็เลื่ิก
ป็ระจบ	ไม่เกรงอกเกรงใจเราอ่กต่อไป็	เพื่ราะไม่สามารถให้คุณ์
ให้โที่ษีแก่เขีาได้ืแล้ื่ว	 เช่นน่�	 หากเราไม่เตร่ยมใจไว้ให้พื่ร้อม
ปั็ญหาข้ีอน่�ก็จะที่ำาร้ายจิตใจเราได้ืท้ี่นท่ี่ท่ี่�เกษ่ียณ์		ด้ืงน้�น	เราจ่ง
ควรตระหน้กให้ด่ืว่า	ตำาแหน่งเหล่ื่าน่�ก็เป็็นด้ืง	“ห้วโขีน”	ท่ี่�ถอดื
ออกเมื�อไร	เราก็เป็็นเช่นคน	อื�นๆ	หากเราป็ฏิบ้ติตนด่ืมาตลื่อดื
คนก็ย่อมเคารพื่น้บถือไม่เลื่ื�อมคลื่าย	 แม้เราจะเกษี่ยณ์ไป็แลื่้ว	
เขีาก็ยง้ศร้ที่ธิาในคุณ์งามความด่ืขีองเราอย้	่ถ่งไม่ม่ตำาแหน่งเขีา
ก็ย้งจะด่ืแลื่ะเคารพื่ร้กเราเช่นเดิืม	 ด้ืงน้�นอย่าย่ดืติดืก้บห้วโขีน
แต่จงที่ำาด่ืก้บผ้้่อื�นโดืยสมำ�าเสมอไม่ว่าจะอย้่ตำาแหน่งใดืก็ตาม	
ปั็ญหาท้ี่�งสามด้ืานเป็็นสิ�งท่ี่�ต้องเกิดืข่ี�นแลื่ะม้กสร้างความ
ป็ริวิตกแก่ผ้้่เกษี่ยณ์อายุไม่น้อย	 อย่างไรก็ตาม	 หากเราม่การ
เตร่ยมพื่ร้อมไว้เป็็นอย่างด่ืการเกษี่ยณ์ก็จะเป็็นเพ่ื่ยงการ
ป็ลื่ดืเป็ลืื่�องต้วเองออกจากภาระป็ระจำาท่ี่�ผ้่กม้ดืเรามาหลื่ายปี็	
แน่นอนวา่ไม่ม่ใครจะหล่ื่กหน่สภาพื่ความแกช่ราแลื่ะความตาย
ไป็ไดื้	 ในป็ัจจุบ้นโลื่กก้าวไป็อย่างรวดืเร็วม่เที่คโนโลื่ย่ใหม่ๆ	
มากมาย	สิ�งต่างๆ	ม่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งอย้เ่สมอ	แนวคิดืในเรื�อง



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ต่อบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ในช่วงน่�เป็็นเดืือนท่ี่�สมาชิกท่ี่�ม่อาย	ุ60	ปี็	ก็จะเกษ่ียณ์อายุ
ราชการ	 หรือต้องออกจากงานป็ระจำาในส่วนขีองสถานศ่กษีา
เอกชน	เพื่ราะสิ�นเดืือนก้นยายนขีองที่กุปี็	ก็จะม่สมาชกิสหกรณ์์ฯ
เราท่ี่�เป็็นขี้าราชการอายุ	 60	 ปี็	 ก็เกษี่ยณ์อายุราชการ	 สำาหร้บ
สมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ป็ฏิบ้ติหน้าท่ี่�ในสถานศ่กษีาเอกชนก็จะต้องออก
จากงานป็ระจำา	ที่างสหกรณ์์เราม่สว้สดิืการใหก้้บสมาชกิด้ืงกลื่า่ว
ตามอายุการเป็็นสมาชิกขีองสหกรณ์์	 ก็ขีอให้สมาชิกตรวจสอบ	
หรือสอบถามแลื่ะแจ้งให้สหกรณ์์ที่ราบ	 ในปี็	 2565	 น่�	 ที่าง
สหกรณ์์จะจ้ดืงานเพืื่�อมอบเงินสว้สดิืการให้แก่สมาชิกท่ี่�เกษ่ียณ์
อายุราชการแลื่ะออกจากงานป็ระจำาดื้วยเหตุอ้นควรในว้นท่ี่�	 3	
ตุลื่าคม	2565	คาดืวา่งานคงจ้ดืไป็แลื่ว้ก่อนวารสารเลื่ม่น่�จะออก
สมาชิกท่ี่านใดืท่ี่�ยง้ไม่ได้ืมาร้บสว้สดิืการ	ก็ขีอให้มาติดืต่อสหกรณ์์
ภายใน	 90	 ว้น	 หล้ื่งจากเกษ่ียณ์อายุราชการหรือออกจากงาน
ป็ระจำาคร้บ	สำาหร้บข้ีอสงส้ยในเดืือนน่�ม่ด้ืงน่�	คร้บ

	 	 ผ่มเป็็นสมาชิกสหกรณ์์	 แลื่ะจะเกษ่ียณ์อายุราชการในปี็	
2565	 น่�	 ผ่มอยากจะนำาเงินมาฝากท่ี่�สหกรณ์์เพืื่�อเก็บไว้ใช้จ่าย
เมื�อยามชราภาพื่	 อยากที่ราบว่าที่างสหกรณ์์ม่การร้บฝาก
ป็ระเภที่ใดืบ้าง	แลื่ะม่ดือกเบ่�ยเป็็นอย่างไร

	 	 การร้บฝากขีองสหกรณ์์ม่ด้ืงน่�
1.	ฝากออมที่ร้พื่ย์ธิรรมดืา
ฝากต้�งแต่	300	บาที่ข่ี�นไป็	ดือกเบ่�ย	ร้อยลื่ะ	1.25	บาที่/ปี็
2.	ฝากออมที่ร้พื่ย์พิื่เศษี	3	เดืือน
ฝากต้�งแต่	100,000	บาที่ข่ี�นไป็	ดือกเบ่�ย	ร้อยลื่ะ	1.75	บาที่/ปี็	
3.	ฝากออมที่ร้พื่ย์พิื่เศษี	6	เดืือน
ฝากต้�งแต่	100,000	บาที่ข่ี�นไป็	ดือกเบ่�ย	ร้อยลื่ะ	2.50	บาที่/ปี็	
4.	ฝากออมที่ร้พื่ย์พิื่เศษี	9	เดืือน
ฝากต้�งแต่	100,000	บาที่ข่ี�นไป็	ดือกเบ่�ย	ร้อยลื่ะ	2.75	บาที่/ปี็	
5.	ฝากออมที่ร้พื่ย์พ้ื่นที่ร้พื่ย์	24	เดืือน
ฝากต้�งแต่	500	–	25,000	บาที่	ดือกเบ่�ย	ร้อยลื่ะ	2.75	บาที่/ปี็	
	 	 แลื่ะในช่วงเดืือนตุลื่าคมน่�ที่างสหกรณ์์ม่โครงการเดืือน
แห่งการออม	 “ฝากออมที่ร้พื่ย์	 ร้บที่ร้พื่ย์”	 โดืยจะเปิ็ดืร้บฝาก
ต้�งแต่ว้นท่ี่�	 4	 ตุลื่าคม	 2565	 –	 10	พื่ฤศจิกายน	 2565	 โดืยม่
หล้ื่กเกณ์ฑ์์	ด้ืงน่�

ต่อบ

        บุุญส่ง เงางาม
                      รองประธิานุฯ คนุท่ี่� 3

1.	ร้บฝากข้ี�นตำ�า	30,000	บาที่	โดืยฝากได้ืคร้�งเด่ืยวเท่ี่าน้�น
2.	ระยะเวลื่าฝาก	30	เดืือน	อ้ตราดือกเบ่�ย	3.20	บาที่/ปี็	
จ่ายดือกเบ่�ยทุี่ก	 6	 เดืือน	 โดืยโอนเข้ีาบ้ญช่เงินฝากออมที่ร้พื่ย์
ธิรรมดืาท่ี่�ผ้่กไว้
3.	เมื�อครบกำาหนดื	สหกรณ์์จะปิ็ดืบ้ญช่อ้ตโนม้ติ
4.	เปิ็ดืร้บเฉพื่าะสมาชิกสหกรณ์์เท่ี่าน้�น	 ในกรณ่์เป็็นญาติขีอง
สมาชิกต้องม่สมาชิกเป็็นผ้้่ฝากร่วมได้ื
5.	กรณ่์ถอนก่อนครบกำาหนดืต้องปิ็ดืบ้ญช่เท่ี่าน้�น	ดือกเบ่�ยท่ี่�ได้ื
ร้บไป็แล้ื่วจะเร่ยกคืนท้ี่�งจำานวน	โดืยห้กจากเงินต้นท่ี่�ฝากไว้

	 	 ดิืฉ้นเป็็นสมาชิกสหกรณ์์คร้นนท์ี่	 แลื่ะเป็็นข้ีาราชการ
บำานาญมาหลื่ายป็ีแล้ื่ว	 ม่เพื่ื�อนๆสมาชิกบำานาญหลื่ายคนอยาก
ให้สหกรณ์์จ่ายสว้สดิืการเงินว้นเกิดืในเดืือนเกิดืทุี่กปี็เข้ีาบ้ญช่
ขีองสมาชกิ	เพืื่�อนำาเงินน้�นไป็ที่ำาบุญ	หรือ	ใช้ในกิจกรรมการกุศลื่
อื�นๆ	จะได้ืหรือไม่	เพื่ราะเป็็นเงินสว้สดิืการว้นเกิดืขีองสมาชิก

	 	 เงินสว้สดิืการว้นเกิดืขีองสมาชิกท่ี่�อายุ	 60	 ปี็	 ข่ี�นไป็	
โดืยที่างสหกรณ์์จ่ายให้สมาชิกทุี่กปี็ในเดืือนท่ี่�เกิดืน้�น	 ปั็จจุบ้น	
70	หุ้น	เป็็นเงิน	700	บาที่	เป็็นเงินสว้สดิืการหุ้นเนื�องในว้นเกิดื	
ตามระเบ่ยบสหกรณ์์คร้นนท์ี่จ้ดืให้เป็็นการสะสมหุ้น	 ด้ืงน้�นเงิน
ด้ืงกล่ื่าวขีองสมาชิกสหกรณ์์จะจ้ดืให้โดืยเข้ีาเป็็นหุ้นขีองสมาชิก
เท่ี่าน้�น	ไม่สามารถจะจ่ายเข้ีาบ้ญช่	หรือจ่ายเป็็นเงินสดืให้สมาชิก
นำาไป็ใช้จ่ายได้ืคร้บ

	 	 ผ่มอยากที่ราบว่าขีณ์ะน่�ที่างสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ยค์ร้นนที่บุร่
ย้งคงเร่ยกเก็บคืนเงินปั็นผ่ลื่แลื่ะเฉล่ื่�ยคืน	 ปี็	 2561	 อย้่หรือไม่	
แลื่ะเมื�อไรถ่งจะยุติการเร่ยกเก็บคืนเงินป็ันผ่ลื่	 แลื่ะเฉลื่่�ยคืน
ด้ืงกล่ื่าวคร้บ

	 	 ที่างสหกรณ์์ย้งคงเร่ยกเก็บคืนเงินปั็นผ่ลื่	 แลื่ะเฉล่ื่�ยคืน
ปี็	 2561	 ขีองสมาชิกทุี่กท่ี่านอย้่คร้บ	 เพื่ราะที่างศาลื่ย้งไม่ได้ื
ต้ดืสินมาว่าจะให้ยกเลิื่กการเร่ยกเก็บคืน	 หรือให้ป็ฏิบ้ติไป็ใน
แนวที่างใดื	 แต่ที่างสหกรณ์์ก็จะย้งไม่เร่ยกเก็บจากสมาชิก	
นอกจากว่าสมาชิกท่ี่านใดืลื่าออกจากการเป็็นสมาชิกสหกรณ์์	
ย้ายไป็เป็็นสมาชิกสหกรณ์์อื�นหรือเส่ยช่วิต	 ที่างสหกรณ์์ก็ต้อง
เร่ยกเก็บเงินปั็นผ่ลื่แลื่ะเฉล่ื่�ยคืน	 ปี็	2561	 คืนคร้บ	แลื่ะถ้าศาลื่
ต้ดืสินว่าไม่ให้เร่ยกเก็บคืนเงินปั็นผ่ลื่แลื่ะเฉล่ื่�ยคืน	 ปี็	 2561
ด้ืงกล่ื่าว	 สหกรณ์์ก็จะคืนเงินท่ี่�เก็บมาแล้ื่วให้ก้บสมาชิกคร้บ
โอกาสหน้าพื่บก้นใหม่	สว้สด่ืคร้บ

ต่อบ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

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

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

ลืำาดืับ ชิ่อ-น้ามสักุลื อายุ สัาเหตุ่การเสั้ยชิ้วิต่
จ่ายเงิิน้

สังิเคราะห์

วัน้ท้�

รับแจ้งิ
สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 พลโที่ข้วััญช่ัย  วัร่ะนาวิัน 69 ปีี มูะเร็งิหลอดอาหาร 238,208 23 มูิ.ย. 65 - -

2 พระพรวัน  หน้แกู้�วั 71 ปีี หัวัใจล�มูเหลวั 238,179 25 มูิ.ย. 65 - -

3 นายสุวัรรณ์  สวััสดิ�พึ�งิ 69 ปีี เส�นเลือดแดงิในช่�องิที่�องิแตกู้ 238,151 25 มูิ.ย. 65 576,000 576,000

4 นางิพัช่รินที่ร์  เสริมูพงิศ์์ 83 ปีี ช่ราภาพ 238,123 2 กู้.ค. 65 576,000 576,000

5 นางิเตือนใจ  รัตนศ์ิลา 81 ปีี เลือดออกู้ในช่�องิที่�องิ 238,095 2 กู้.ค. 65 576,000 576,000

6 นายสมูคิด  พวังิเพช่ร์ 70 ปีี โรคโควัิด19 238,067 9 กู้.ค. 65 - -

7 นายพิที่ักู้ษ์์  โกู้เมู 55 ปีี ติดเช่ื�อในกู้ระแสเลือด 238,038 12 กู้.ค. 65 - -

8 นางิสุนันที่์  เกู้ตุกู้ราย 66 ปีี หัวัใจหยุดเต�นเฉุ่ยบพลัน 238,010 12 กู้.ค. 65 - -

9 นายมูนัส  จันที่ร์ที่ิพย์วัาร่ 82 ปีี ปีอดติดเช่ื�อ 237,982 19 กู้.ค. 65 - -

10 นายมูาโนช่นันที่์  ที่องิที่รัพย์มู้ล 68 ปีี โรคโควัิด19 237,954 19 กู้.ค. 65 576,000 576,000

 สวัสดีค่ะท่านื่ สมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

ร�ยชืุ�อสม�ชิุกัท่ี่�ได้รับัเงินในเดือนกัันย�ยน 2565    จำำ�นว้น 10 ร�ย 

	 เดืือนก้นยายน	2565	ม่ยอดืเร่ยกเก็บ
ตามจริงจำานวน	10	ศพื่	เป็็นเงิน	300	บาที่	
แลื่ะแจ้งล่ื่วงหน้าให้ที่ราบในเดืือนตุลื่าคม	
2565		จำานวน	8		ศพื่	รวมเป็็นเงิน	240	บาที่
ตามลื่ะเอ่ยดืด้ืานล่ื่างค่ะ		
	 เร่ยนท่ี่านสมาชิก	 เ มื�อสมาชิก
เส่ยช่วิต	 ที่ายาที่ต้องนำาหล้ื่กฐานมาติดืต่อ
ด้ืงน่�	

ร�ยชืุ�อผู้้้เส่ยชุ่วิ้ต่ำท่ี่�ยังไม่ได้รับัเงิน
ลื่ำา ด้ื บ ชื�อ	-	นามสกุลื่ ว้นท่ี่�เส่ยช่วิต ว้นท่ี่�ร้บแจ้ง

1. นางร้ตติน้นท์ี่		อิที่ธิิมงคลื่ว้ฒิน์ 13	ก.ค.	65 23	ก.ค.	65

2. นายขีจิตต์		สายสว่าง 22	ก.ค.	65 26	ก.ค.	65

3. นางก้ณ์หา		ปิ็ยะพ้ื่ฒิน์ 6	ก.ค.	65 26	ก.ค.	65

4. นายบุญธิรรม		เฟ้ั�องฟ้ั 22	ก.ค.	65 27	ก.ค.	65

5. นายบุญส้�ง		กุลื่ฉ้นท์ี่วิที่ย์ 24	ก.ค.	65 27	ก.ค.	65

6. นายสายทิี่พื่ย์		มาลื่า 26	ก.ค.	65 2	ส.ค.65

7. นางอุท้ี่ยวรรณ์		คำาดืา 24	ก.ค.	65 5	ส.ค.	65

ลื่ำา ด้ื บ ชื�อ	-	นามสกุลื่ ว้นท่ี่�เส่ยช่วิต ว้นท่ี่�ร้บแจ้ง

8. นางณ้์ชคณิ์ศร์ชญาน์		คงอ้กษีร 8	ส.ค.	65	 11	ส.ค.	65

9. นายไพื่บ้ลื่ย์		ร้ตนอุบลื่ 10	ส.ค.	65 20	ส.ค.	65

10. นายอำานวย		ขีย้นการนาว่ 1	ธิ.ค.	63 20	ส.ค.	65

11. นางสมสนอง		อำาไพื่จิตร 18	ก.ค.	65 20	ส.ค.	65

12. นายนิร้นดืร์		ตาลื่ะล้ื่กษีณ์์ 17	ส.ค.	65	 24	ส.ค.	65

13. นางศิริมา		วิโรจน์กิจ 24	ส.ค.	65 2	ก.ย.	65

14. นางจ้กรพื่งษ์ี		เก็งที่อง 27	ส.ค.	65 2	ก.ย.	65

ลื่ำา ด้ื บ ชื�อ	-	นามสกุลื่ ว้นท่ี่�เส่ยช่วิต ว้นท่ี่�ร้บแจ้ง

15. น.ส.ยุวณ่์ย์		ดืวงอุป็มา 24	ส.ค.	65 3	ก.ย.	65

16. นายอภิชาติ		จิรพื่นาสม 24	ส.ค.	65 6	ก.ย.	65

17. นางส้ญญา		ม่ศร่สุขี 1	ก.ย.	65 7	ก.ย.	65

18. นายปั็�น		ร้งศิลื่ป์็ 2	ก.ย.	65 13	ก.ย.	65

19. นางจ้นที่ร์จิรา		สิริธุิระ 28	ส.ค.	65 15	ก.ย.	65

20. นายพ่ื่ระ		จิรสารสว้สดิื� 20	ก.ย.	65 21	ก.ย.	65

****กัรณ่์ สม�ชิุกัเส่ยชุ่วิ้ต่ำเพื�อรักัษ�สิที่ธิิประโยชุน์ขั้องที่�ย�ที่ กัรุณ์�ม�ติ่ำดต่่ำอเส่ยชุ่วิ้ต่ำ ภ�ยใน 90 วั้นนับัจำ�กัวั้นท่ี่�เส่ยชุ่วิ้ต่ำ ****

	 เมื�อท่ี่านโอนมาเร่ยบร้อยแล้ื่วให้ท่ี่าน	 โที่รแจ้งแลื่ะส่งหล้ื่กฐาน
การชำาระเงินให้สมาคมที่ราบทีุ่กคร้�ง	 โดืยการแฟกัซ์์เอกัส�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่่�ยร้ปส่งไลน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กัรุณ์�เก็ับัหลักัฐ�นกั�รโอนเงนิขีองท่ี่านจนกว่าท่ี่านจะได้ืร้บใบเสร็จร้บเงินฉบ้บ
จริงจากที่างสมาคมฯ
 สม�ชิุกัร�ยใดเ ส่ย ชุ่ วิ้ต่ำลง 	 หากม่ภาระผ้่กพ้ื่นที่างการเ งิน
ก้บสหกรณ์์ออมที่ร้พื่ย์คร้นนที่บุร่	 จำาก้ดื	 ที่างสมาคมฌาป็นกิจฯ	 จะต้อง
นำาเงินบางส่วนไป็ชำาระตามจำานวนท่ี่�สมาชิกได้ืที่ำาธุิรกรรมด้ืานการเงินไว้ก้บสห
กรณ์์ฯ	ส่วนท่ี่�เหลืื่อที่ายาที่นำาเอกสารมาแสดืงจ่งร้บเงินส่วนท่ี่�เหลืื่อไป็ได้ื	

พูล่มาศ  ทับุเกร็ด กรรมการ



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร12

โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

พิิมพ์ิที่่� บริิษัทัี่ พิิมาน พิริิ�นติิ้�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนกัันย�ยน 2565

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565

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

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

How To บริิหาริเงิิน ให้มั่่�นคงิ 
	 	 สว้สด่ืคร้บ	 ท่ี่านสมาชิก	 สอ.นบ.	 ท่ี่�เคารพื่ทุี่กท่ี่าน	
สาระน่าร้้ก้บคร้นนท์ี่ฉบ้บน่�	 ขีอนำาเที่คนิคการบริหาร
การเงิน	มาแบง่ป็นัป็ระสบการณ์์	เพืื่�อสรา้งความม้�งค้�ง	ม้�นคง
พื่อด่ื	พื่อม่	พื่อกิน	ฉบ้บสไตล์ื่	1	หน้าจบ	ครบทุี่กกระบวน
ความ	
	 	 เดืือนก้นยายนขีองทุี่กๆ	 ปี็	 มาเยือน	 ที่ำาให้น่กถ่ง	
งานเกษ่ียณ์อายรุาชการ	แลื่ะที่ำาให้น่กถ่งการบริหารที่ร้พื่ยสิ์น
การด้ืแลื่ร้กษีาสุขีภาพื่	การด้ืแลื่ล้ื่กหลื่าน	ในว้ยหล้ื่งเกษ่ียณ์	
อย่างเกษีม	
	 	 จ่งเป็็นท่ี่�มาท่ี่�ไป็ท่ี่�จะมาแลื่กเป็ล่ื่�ยนป็ระสบการณ์์
แลื่ะแนวคิดื	 ท่ี่�ได้ืมาจากการค้นคว้าแลื่ะป็ระสบการณ์์ตรง
ท่ี่� ผ้้่เข่ียนไดื้ร้บมา	 สำาหร้บต้วผ่มก็ย้งยืนระยะอ่กส้กพ้ื่ก	
ก็จะเกษ่ียณ์	แบบพ่ื่�ๆ	ด้ืงน้�นการเตร่ยมพื่ร้อม	ในเรื�องเหล่ื่าน่�
เป็็นเรื�องสำาค้ญสำาหร้บ	 ทุี่กๆ	 คน	 ถ้าใครเตร่ยมพื่ร้อมก่อน	
ก็จะม่ฐานในการจ้ดืการสินที่ร้พื่ย์ขีองต้วเองอย่างม้�นคง	
ต่อไป็	
	 	 ในท่ี่�น่�	 ขีออธิิบายถ่งวิธ่ิบริหารการเงิน	 เพืื่�อความ
ม้�นคง	โดืยใช้	ฐานท่ี่�ว่าเป็็นสมาชิก	สอ.นบ.	โดืยใช้ผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์
ที่างการเงิน	ต่าง	ๆ 	ภายในสหกรณ์์เพืื่�อมาบริหารจ้ดืการคร้บ
กรณ่์เราม่เงินก้อนท่ี่�เป็็นเงินเย็น	 ท่ี่�สามารถฝากแล้ื่วไม่ต้อง
ถอนด้ืวยเหตุจำาเป็็นต่างๆ	 แลื่ะเราต้องการใช้เงินให้ที่ำางาน	
โดืยแบ่งเป็็นข้ีอๆ	ด้ืงน่�

                                          จีำระพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

	 	 1.	 เราต้องการใช้เงินหล้ื่งเกษี่ยณ์ต่อเดืือนเท่ี่าไร	 เช่น	
เดืือนลื่ะ	10,000	บาที่	 (ไม่รวมบำานาญท่ี่�ได้ืร้บ)	 โดืยดือกเบ่�ย	
ท่ี่�ด่ืท่ี่�สุดืสำาหร้บโครงการน่�	 คือ	โครงการร้บที่ร้พื่ย์	(ระยะเวลื่า
ในการฝาก	30	เดืือน)	ดือกเบ่�ย	3.2	%	กรณ่์น่�	 ต้องม่เงินต้น	
9,380,000	 บาที่	 จะได้ืผ่ลื่ตอบแที่น	 10,005	 บาที่/เดืือน	
(เมื�อคิดืเฉล่ื่�ยแล้ื่ว)
	 	 2.	แต่ในความเป็็นจริงแล้ื่ว	 ถ้าเราต้องการบริหารเงิน
แลื่ะเฉล่ื่�ยเงินฝากไว้ใช้ด้ืวย	โดืยสามารถใช้ร้ป็แบบท่ี่�เหมาะสม	
ท่ี่�ม่ใน	สอ.นบ.	ก็คือ	(ฝาก	6	เดืือน	ดืบ.	2.5	%)	+	(ฝาก	9	เดืือน
ดืบ.	 2.75	%)	 +	 (ฝาก	 30	 เดืือน	 ดืบ.	 3.2	%)	 	 โดืยจะที่ำา	
3	ผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์พื่ร้อมก้น	ขีอยกต้วอย่าง	กรณ่์ฝาก	ส้ก	2	ร้ป็แบบ
เป็็นต้วอย่าง	ด้ืงน่�
	 	 	 2.1	กรณ่์ฝากเท่ี่าก้น	ท่ี่�	200,000	บาที่	ท้ี่�ง	3	ผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์
จะได้ืผ่ลื่ตอบแที่น	1,482	บาที่/เดืือน	ต่อปี็ท่ี่�	17,136	บาที่/ปี็	
	 	 	 2.2	กรณ่์ฝากเท่ี่าก้น	ท่ี่�	400,000	บาที่	ท้ี่�ง	3	ผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์
จะได้ืผ่ลื่ตอบแที่น	2,817	บาที่/เดืือน	ต่อปี็ท่ี่�	33,804	บาที่/ปี็	
	 	 ซ่ึ่�งอ้ตราผ่ลื่ตอบแที่น	ข่ี�นอย้่ก้บผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์ที่างการเงิน	
ท่ี่�	 สอ.นบ.	 ป็ระกาศเป็็นแต่ลื่ะผ่ลิื่ตภ้ณ์ฑ์์	 กรณ่์น่�	 สมมุติว่า
ถ้าคิดืง่าย	ๆ	ม่หุ้นอย้่	1,000,000	ในสหกรณ์์	แลื่ะได้ืปั็นผ่ลื่คืน
ท่ี่�	2.1	%	จะได้ืผ่ลื่ตอบแที่น	อย้ท่่ี่�	21,000	บาที่		รวมก้บ	กรณ่์
ท่ี่�	 2.1	 จะม่ผ่ลื่ตอบแที่นเฉลื่่�ย	 54,804	 บาที่/ป็ี	 (ย้งไม่รวม
ก้บค่าเฉลื่่�ยคืนท่ี่�	 สอ.นบ.	 ป็ระกาศอ่กคร้บ)	 แลื่ะสมมุติว่า	
เฉล่ื่�ยคืน	 2.2%	 กรณ่์ก้้เงินตามโครงการต่างๆ	 ขีอง	 สอ.นบ.	 ได้ื
6,000	บาที่		รวมแล้ื่วได้ืผ่ลื่ตอบแที่นเฉล่ื่�ยคือ	60,804	บาที่/ปี็
ซ่ึ่�งเท่ี่าก้บ	5,067	บาที่/เดืือน
	 	 สำาหร้บฉบ้บน่�ม่นำาเสนอเพ่ื่ยงแต่น่�ก่อนคร้บ	 ย้งม่อ่ก
หลื่ายวิธ่ิ	เอาไว้จะที่ยอยมาบอกให้ก้บท่ี่านสมาชิก	เพืื่�อท่ี่�จะได้ื
ม่ช่วิตท่ี่�อย้่ด่ืม่สุขี	ไว้พื่บก้บอ่กในฉบ้บหน้าคร้บ
 


