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บทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355

ปัญญา  เนือ่งฤทธิ์
    บรรณาธกิาร

	 เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา	 ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสอ.)	 ประชุมใหญ่

วิสามัญ	 เลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินงานและผู้ตรวจ

สอบกิจการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น	 ต้องขอแสดงความดีใจกับ

ท่านประธาน	ดร.เอนก	ล่วงลือ	ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั	ทีไ่ด้รบัการคดัเลือกให้เป็นกรรมการ	ชสอ.	

ในเขตพื้นที่ภาคกลางในครั้งนี้ด้วย	 ส่ิงที่พวกเราจะได้รับ

ผลพลอยได้จากการเลือกตั้งในครั้งนี้	 ประการแรกเราได้

ประธานฯ	ของพวกเราเข้าไปบรหิารในชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์

แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	และจะเป็นตัวเช่ือมโยงให้สหกรณ์ฯ

ของเรามีเครือข่ายมากขึ้น	 ส่งผลต่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ไปอีกทางหนึ่งด้วย	

	 การพฒันาองค์กรจะมาควบคูก่บัการเปลีย่นแปลงเสมอ	

สหกรณ์กเ็ช่นเดยีวกบัสิง่มชีวีติทีจ่�าเป็นต้องปรบัตวัเพือ่ความ

อยู ่รอดอยู ่ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะในยุคสารสนเทศได้มี

อิทธิพลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	 ของสหกรณ์	 ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งโครงสร้าง	 (Structure)	 องค์ประกอบ

ของบุคคล	 (Demographic)	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

(Technology	and	access	to	information)	ทัง้สามประเดน็

ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการเข้าถึง

การพัฒนา

	 โลกปัจจุบันในแต่ละวันมีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ	

เกิดขึ้นมากมาย	 เพียงเสี้ยววินาทีหากหยุดอยู่กับที่ก็เสมือน

เราถอยหลังโดยไม่รู้ตัว	 กระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้เกิดความจ�าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวน

ทศันะใหม่อย่างทีส่หกรณ์ของเราได้ด�าเนนิการอยูใ่นปัจจุบนั	

มีการกระจายอ�านาจทางความคิด	 ความรับผิดชอบ	

การตัดสินใจ	ยอมรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย	จำกแนวคิด

ขององค์กรที่มุ่งกำรแข่งขัน ไปเป็นกำรมุ่งแสวงหำควำม

ร่วมมอืจากทีเ่คยให้ความส�าคญัของวัตถเุป็นหลกัไปเป็นการ

ยึดความส�าคัญของสมาชิก	และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 ผู้เขียนเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้สหกรณ์ฯ	ของเราจะไป

สู ่จุดหมายปลายทางที่พวกเรารอคอย	 สู ่สหกรณ์ในฝัน

อย่างที่พวกเราปรารถนา

	 ระยะนีส้หกรณ์ฯ	ได้ท�าการปรบัปรงุด้านหลงัสหกรณ์ฯ	

โดยการถมดินปรับภู มิทัศน ์	 ท�าให ้พื้นที่ว ่างเปล ่า

เกิดประโยชน์	 จัดให้มีที่จอดรถในการประชุมอบรมสัมมนา	

จัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน	 ซ่ึงจะเสร็จ

ใช้การได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

	 ในฉบับเน้ือหาสาระกระชับและให้ความรู้เกี่ยวกับ

สหกรณ์ฯ	 เป็นส่ือที่จะท�าความเข้าใจถึงการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการฯ	 สู่สมาชิก	 หากท่านได้อ่านมาทุกฉบับ

ยิ่งท�าให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น	 เพราะบางคอลัมน์ได้เขียนต่อ

จากฉบับที่แล้ว	 หากท่านไม่ได ้รับฉบับเก่าๆ	 ฉบับใด	

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เพื่อขอรับฉบับ

ดังกล่าวได้

	 คณะกองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้คงเป็น

ส่ือกลางในการบอกเล่าเก้าสิบ	ทัง้ความเคล่ือนไหว	ความรูเ้กีย่วกบั

สหกรณ์ฯ	 และผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์

แก่พวกเราไม่มากก็น้อย
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 สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน... 

	 เป็นอีกฉบับหนึ่งท่ีเราจะได้พูดคุยกันในฐานะ

ที่ท่านให้ความไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้ผมมาท�างาน

ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด		

ผมขอแจ้งข่าวบางประการให้ทราบครับ	 ในรอบเดือน

ที่ผ่านมาเราได้ก�ำไร 22,752,740.02 บำท	 แต่ใช้จ่ำย

งบประมำณไป 1,758,520.18 บำท	 พวกเราทุกคน

ทั้งทีมงานมีนโยบายประหยัดรายจ่ายต่างๆ	 ทุกด้าน	

ยกเว้นด้านสวัสดิการสมาชิก	 ซึ่งก็เป็นนโยบายของพวกเรา

ที่ เน ้นในเร่ืองสวัสดิการมากกว่าหาก�าไรมาแบ่งปัน	

เช่น	 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติเหต	ุ

เดือนกันยายนนี้	 ได้ยื่นขอมาจ�านวน	 12	 ราย	 เป็นเงิน

ท่ีจ่ายจ�านวน	 20,000	 บาท	 สวัสดิการสงเคราะห์กรณี

สมาชิกติดเชื้อโควิด-19	 ได้ยื่นเรื่องขอมาเดือนนี้	 จ�านวน	

72	ราย	แต่ได้อนุมัต	ิจ�านวน	71	รายๆ	ละ	5,000	บาท	

เป็นเงิน	355,000	บาท		ซึ่งก็ทราบกันดีว่าท�าให้สมาชิก

ไม่สามารถออกไปท�างานได้	ต้องท�าการกักตัว		

	 สิ่งที่เราต้องเตรียมการหารือและคิดช่วยเหลือ

สมาชิกอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 สถานการณ์น�้าท่วม	 จะช่วย

สมาชิกอย่างไร	 รูปแบบใด	 ซึ่งคงต้องเตรียมการในฤดูนี้

ครับ

ประธาน

แถลง
โทร. 081- 8178556

ดร.เอนก  ล่วงลือ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

	 ส�าหรบัพืน้ทีด้่านหลงัส�านกังานสหกรณ์ฯ	ของเรา	
ตอนนีเ้ราก�าลงัด�าเนนิการปรบัปรงุท�าลานจอดรถส�าหรบั
ให้เพียงพอต่อจ�านวนสมาชิกท่ีมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ	
และเป็นสถานที่วิ่ง	 -	 เดิน	 ออกก�าลังกายของสมาชิก
ทุกท่านด้วยครับ		รออีกนิดทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่
สหกรณ์ฯ	เราวางไว้	ซึง่ได้ของบจากทีป่ระชุมใหญ่มาครบั
	 สดุท้ายน้ี	ในช่วงน้ีฤดฝูนมาถึงแล้ว		ฝนตกปรมิาณ
มาก	 ขอให้พวกเราทุกคนรักษาสุขภาพและเตรียม
ความพร้อมรบัมือกบัสถานการณ์น�า้ท่วม	โดยเฉพาะพ่ีน้อง
ที่อยู่ใกล้แม่น�า้ครับ		ด้วยความห่วงใย...
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 สวัสดีสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน…

นายอธิชาติ  สวัสดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการ

	 	 ณ	วันทีผ่มเขยีนต้นฉบบัเพือ่ลงวารสารสหกรณ์ครูนนท์		
ฝ่ายบัญชีรายงานผลการด�าเนินการและสถานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั	ว่ามีก�าไรสะสมทัง้สิน้	
ประมาณ	 195	 ล้านบาท	 นั่นท�าให้ผมประมาณการได้ว่า	
เมื่อถึงวันสิ้นปีทางบัญชี	 (31	 ตุลาคม	 2564)	 สหกรณ์ฯ	 เรา
น่าจะมีก�าไรมากกว่าปีที่แล้ว	ปันผลและเฉลี่ยคืนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย	
สิ่งที่ผมยังเป็นกังวลอยู่ก็คือ	 เงินฝากของเราที่อยู่กับสหกรณ์
เครดติยเูน่ียนคลองจัน่	จ�ากดั	เนือ่งจากเดมิสหกรณ์ออมทรพัย์
ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั	เหน็ชอบกับแผนฟ้ืนฟูสหกรณ์เครดติยเูนีย่น
คลองจ่ันฯ	 เอาไว้ตามค�าสั่งศาล	 ต่อมาศาลยกเลิกแผนฟื้นฟู
กิจการ	 ท�าให้มีค�าถามว่าจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้เงินฝากสงสัย
จะสูญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัดหรือไม่	

กรมบังคับคดีตอบข้อหารือมาแล้วว่า	 สหกรณ์เจ้าหนี้และ
สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	จ�ากดั	ยงัคงต้องผกูพนัตามแผน
ฟ้ืนฟกูจิการทีศ่าลเหน็ชอบต่อไป	แม้ปัจจุบันศาลมคี�าสัง่ยกเลกิ
การฟื้นฟูแล้วก็ตาม		
	 ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 จึงควรจะ
ตั้งค่าเผื่อหนี้เงินฝากสงสัยจะสูญ	เฉพาะงวดที่สหกรณ์ยูเนี่ยน
เครดิตฯ	 ผิดนัดเท่านั้น	 เพื่อความแน่ใจสหกรณ์นนท์ร่วมกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ท�าเรื่องขอให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์	พจิารณาเพือ่ให้เกดิความ
ชดัเจนโดยเรว็		ส�าหรบัเรือ่งการประชมุระหว่างสหกรณ์เครดติ
ยเูนีย่นคลองจัน่	จ�ากดั	กบัสหกรณ์เจ้าหนี้	เม่ือวันอาทติย์ที	่19	
กันยายน	 2564	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 3	 อาคารยูทาวเวอร์	
ถนนศรีนครินทร์	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อหา
แนวทางสนับสนุนให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ	 บริหารกิจการ
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างรายได้ต่อไป	 โดยน�าเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน
ปล ่ อยกู ้ แ ก ่ สหกรณ ์ ครดิ ตยู เ นี่ ยนคลองจั่ น 	 จ� า กั ด	
ส่วนรายละเอียดวิธีด�าเนินการจะแจ้งสมาชิกให้ทราบต่อไป
ครับ
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         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน

   จากห้องประชุม

 สวัสดีครับ..เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน... 

           ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุการ

	 เดอืนกนัยายน	2564	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	ชุดที่	62	ครั้งที่	8	เมื่อวันที	่28	กันยายน	2564		

จึงขอน�ามารายงานเพื่อให้ทราบ	ดังนี้

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	หมวดการเงินและการบัญช	ี

ก�าหนดให้วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ฯ	สิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	

ตุลาคม	ของทุกปี	ดังนั้นในปีนี้สหกรณ์ฯ	จึงก�าหนดวันปิดสิ้นปี

ทางบัญชีในวันเสาร์ที่	 30	 ตุลาคม	 2564	 ถึงวันจันทร์ที่	 1	

พฤศจกิายน	2564	ดังนัน้	สมาชกิจะต้องท�าธุรกรรมทางด้าน

การเงินกับสหกรณ์ฯ	 ในเดือนตุลาคม	 2564	 ให้เสร็จสิ้น

ภายในเวลาท�าการของวันที่	29	ตุลาคม	2564	ครับ

	 ตามประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่องมาตรการลดการส่ง

ค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว(ลดการออม)	ไม่เกิน	12	เดือน	

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 นั้น	 ปรากฏว่า

ในเดือนนี้มีสมาชิกขอลดการส่งค่าหุ้นจ�านวน	 20	 ราย	

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์

สมาชิกกรณีติดเช้ือไวรัสโควิด-19	 จ�านวน	 71	 รายๆ	 ละ	

5,000	บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)	รวมทั้งสหกรณ์ฯ	ได้จ่ายเงิน

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุจ�านวน	 12	 ราย	

รวมเป็นเงิน	20,000	บาท	(สองหมื่นบาทถ้วน)		โดยสมาชิก

ผู้มีสิทธิ์จะต้องยื่นความจ�านงขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว

ภายใน	 90	 วัน	 นับจากวันที่สมาชิกประสบอุบัติเหต	ุ

และมีหลกัฐานเอกสารหนงัสอืขอรบัเงนิตามแบบทีส่หกรณ์ฯ	

ก�าหนด

	 ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฝ่ายการ

ศกึษาและประชาสมัพนัธ์	เสนอให้จดัท�าเอกสารคู่มอืสมาชกิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด		แจกจ่ายให้แก่สมาชิก

เพื่อให้ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ

และรู้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบสหกรณ์ฯ	ครับ

	 สุดท ้ายที่ขอรายงาน	 คือ	 ที่ประชุมได ้อนุมัติ

ให้จ่ายเงินสวัสดิการส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ	

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 จ�านวน	 183	 ราย	 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	

1,548,000	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

โดยวิธีการจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิกภายใน

เดือนตุลาคม	2564	แล้วมอบให	้(หากมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	อนุญาตให้กระท�าได้)	

หรือวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้เกษียณ

อายุราชการ
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 สวัสดีครับ...เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
ที่เคารพรักทุกท่าน...พบกันใน ฉบับเดือนกันยายน 2564   
	 การเป็นหน้ี	 ถือเป็นเรื่องธรรมดาในยุคบริโภคนิยม	
โดยเฉพาะคนที่ไม่มีมรดกตกทอดจากพ่อแม่ที่ร�่ารวย	 เมื่อเรียนจบ
และเริม่ท�างาน	มเีงนิเดอืน	สิง่ทีอ่ยากได้ตามมากค็อื	การมรีถขบั		
มีบ้าน	 หรือมีที่อยู ่เป็นของตนเอง	 เพ่ือความสะดวกสบาย
และสร้างความมัน่คงของชวีติ		การจะเกบ็เงนิสดจากการท�างาน
ให้ได้สกัก้อน	เพ่ือจะน�า	ไปซือ้บ้าน	ซือ้รถยนต์	หรอืซือ้สิง่อ�านวย
ความสะดวกสบายต่างๆ	 ในชีวิต	 เป็นเรื่องท่ีท�าได้ยากมาก	
ดังนั้นการจะมีทรัพย์สินได้	 ก็ต้องแลกมาด้วยการสร้างหนี	้
หรือการได้ใช้ก ่อนผ่อนทีหลัง	 การกู ้เงินจึงเป็นทางเลือก
ตามความจ�าเป็นที่ต ้องตัดสินใจ	 และพร้อมที่จะรับสภาพ
การเป็นหนี้	 ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีเราจะต้องช�าระหนี้ทุกเดือน	
และเป็นเวลานานหลายปี	 ถ้าเป็นหนี้เพื่อก่อให้เกิดรายได้	
เช่น	 ซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพเสริม	 หรือซื้อบ้านที่อยู่อาศัย	
ก็ถือได้ว่าเป็นหนี้ดี	 ส่วนการเป็นหน้ีโดยไม่มีความจ�าเป็น		
เช่น	 เป็นหนี้ที่เกิดจากความต้องการซื้อสินค้าต่างๆ	 ที่ผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์	 ต้องการความทันสมัยไม่ตกกระแส
ความนยิม	อยากได้อยากซือ้สนิค้าตามทีต้่องการ	ใช้จ่ายฟุม่เฟือย
ทั้งที่ไม่มีความจ�าเป็น	 ท�าให้เงินหมดไปโดยไม่เกิดประโยชน์
ถือได้ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ดี	 และเป็นสาเหตุของสถานการณ์หนี้
ภาคครวัเรอืนของประเทศทีเ่ป็นปัญหาอยูใ่นขณะนี้	ถอืว่าน่าเป็นห่วง	

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ หนี้ค้าง คงเหลือ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 18 18 - 544,500.00 544,500.00 46,700.00 497,800.00

2. เงินกู้สามัญ 82 79 3 115,613,000.00 108,643,000.00 55,108,300.18 53,534,699.82

3. เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ 39 38 1  8,120,000.00 7,790,000.00 1,764,905.25 6,025,094.75

4. เงินกู้สามัญโครงการโควิด 19 39 39 - 7,150,000.00 6,110,000.00 825,155.00 5,284,845.00

5. เงินกู้พิเศษ 7 6 1 12,070,000.00 9,925,000.00 4,064,034.00 5,860,966.00  

รวมทั้งสิ้น 185 180 5 143,497,500.00 133,012,500.00 61,809,094.43 71,203,405.57  

รายงานการกู้เงินประเภทต่างๆ ประจ�าเดือนกันยายน 2564 

แวดวง
สินเชื่อ

โทร. 081-725-9659

               วิทยา ถาวรกันต์
                                   รองประธานกรรมการคนที่ 2

เพราะคนไทยเป็นหนี้กันแทบทุกกลุ่มอาชีพและทุกลุ่มรายได้	

เช่น	 เป็นหนี้กับสหกรณ์ฯ	 และธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ		

สินเชือ่ส่วนบคุคล	และบตัรเครดิต	ของธนาคารต่างๆ	และการผ่อน

เครื่องใช้ไฟฟ้า	ผ่อนโทรศัพท์มือถือ	ผ่อนบ้าน	ผ่อนรถ	รวมทั้งการ

กู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ		น้อยคนนักที่ไม่มีหนี้		ที่เป็นเช่นนี้	

ก็เนื่องมากจากในสังคมไทย	มีแหล่งเงินที่ปล่อยกู้ง่ายและสะดวก	

โดยเฉพาะสินเชื่อในระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์	 สหกรณ์ออม

ทรัพย์		และร้านค้าตา่งๆ	นอกจากนั้นกย็ังมีแหล่งเงินกู้นอกระบบ

ทีป่ล่อยเงนิกูอ้ีกมากมาย		ท�าใหห้ลายคนเกดิปญัหาที่ตามมากค็อื		

มหีนีส้นิล้นพ้นตวั	ต้องด�าเนนิชวีติอยูบ่นความเป็นหนี	้มคีวามเป็นอยู่

ท่ีทุกข์ทรมาน	 รายได้ไม่เพียงพอกับการช�าระหนี้	 โดยเฉพาะ

เมื่อไม่มีความสามารถในการช�าระหนี้	 ก็ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม	

ด�าเนินคดี	ก็ต้องทิ้งงานหนีหนี้จนเสียอนาคตไปหลายคน	

	 สิ่งที่ควรค�านึงในการกู ้เงินก็คือ	 จะเป็นหนี้อย่างไร

ที่ไม่ท�าให้การด�ารงชีวิตของเราล�าบาก	 และสามารถช�าระหนี้ได้

ตามเงื่อนไขและมีเงินเหลือใช้จ่ายอย่างสุขสบาย	 ไม่เดือดร้อน	

คอือย่างน้อยต้องปรบัทศันคตใิห้ได้ว่า	ความสขุของเราสามารถหาได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องต้ังเง่ือนไขว่า	 ต้องมีส่ิงนั้นส่ิงนี้ให้ได้	 ก็จะช่วย

ยับยั้งการเป็นหนี้โดยไม่จ�าเป็นได้		หากชีวิตไม่เป็นหนี้ย่อมเป็นสิ่ง

ที่ดีที่สุด	 แต่หากต้องการซื้อความสะดวกสบายด้วยการเป็นหนี้		

ก็สามารถกู้เงินกับสหกรณ์ฯ	 ตามความจ�าเป็นที่ต้องการใช้จ่าย	

มีการวางแผนบริหารจัดการให้ดีและสร้างกรอบวินัยการใช้เงิน

ให้กบัตวัเอง	กจ็ะอยูร่อดปลอดภยัจากปัญหาหนีส้นิได้เป็นอย่างดี	

ท้ายนี้ขอใหส้มาชิกทุกท่านโชคดี	สุขภาพแข็งแรง	และมีความสุขกัน

ทุกคนนะครับ		ใกล้สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ	แล้ว		 เตรียมฟัง

ข่าวดว่ีา	ปีนีส้มาชกิจะได้รบัเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืนกันมากน้อย

อย่างไร	พบกันฉบับหน้าครับ



ข่าวประชาสัมพัันธ์

โทร. 081-562-5569
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“กันยายน 2564”

       กิตติยา ดอกค�า 
        กรรมการและเหรัญญิก

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน

	 หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั	covid-19	

สร้างความยากล�าบากให้กับพวกเรามาหลายเดือน	 ตอนนี้

ก็พอเบาใจได้บ้าง	 หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง

อย่างต่อเนื่อง	 รัฐบาลก็เริ่มคลายLock	 หลายหน่วยงาน

เร่ิมเปิดท�าการอย่างเต็มรูปแบบ	 นักเรียน	 นักศึกษาที่มีอาย	ุ

12	ปีถึง	18	ปี	ก�าลังจะได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้า	ก็คงเป็น

สัญญาณที่คุณครูทั้งหลายจะได้ปฏิบัติหน้าที่กันอีกครั้ง	

หลังจากต้องปรับรูปแบบการสอนกันอย่างสิ้นเชิง	 แต่ก็มี

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจะได้รับ	 นอกจากสวัสดิการอื่นๆ	

เช่น	 การช่วยเหลือสมาชิกติดเช้ือCovid-19	ทุนการศึกษาบุตร

และอื่นๆ	อีกมากมาย

	 ในปีพุทธศักราช	 2564	 สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณ

อายุราชการหรืองานประจ�าโดยเหตุอันควร	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	

191	ท่านซึ่งสวัสดิการดังกล่าวมีเงินสงเคราะห์สมาชิกดังนี้	

	 -	เป็นสมาชิก	5		 ปีขึ้นไป	 ได้รับเงิน	 5,000	 บาท		

	 -	เป็นสมาชิก	10		ปีขึ้นไป	 ได้รับเงิน	 6,000	 บาท

	 -	เป็นสมาชิก	15		ปีขึ้นไป	 ได้รับเงิน	 8,000	 บาท	

	 -	เป็นสมาชิก	20		ปีขึ้นไป		 ได้รับเงิน	 10,000	บาท

	 สมาชิกท่านใดที่เกษียณอายุราชการแล้ว	 ยื่นความ

ประสงค์ได้หลังเกษียณอายุราชการได้ภายใน	 90	 วันนะคะ	

นอกจากนีห้ลงัเกษยีณอายแุล้วสหกรณ์ฯ	ยงัมสีวสัดกิารวนัเกดิ

ทุกปีให้สมาชิกปีละ	70	หุ้นนะคะ

	 ก็หวังว่าสวัสดิการของสหกรณ์ฯ	 คงท�าให้สมาชิก

ทุกท่านมีความสุขขึ้นนะคะ	“มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจ

ให้บริกำร”	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 ยินดีให้บริการ

สมาชิกทุกท่านนะคะ
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รำยงำนกำรเรียกเก็บหนี้ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2564 

ประเภทลูกหนี้ (บำท)
ทั้งหมด ช�ำระ

จ�ำนวนเงิน
รำย สัญญำ รำย สัญญำ

ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ 92 146 75 114 1,853,605.50

ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 472 694 222 330 3,457,732.50

ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างด�าเนินคดี 88 149 11 18 43,500.00

ลูกหนี้เงินกู้ตามค�าพิพากษา 813 1,235 220 335 1,602,476.80

เดือนพฤษภาคม	2564 1,465 2,224 528 797 6,957,314.80

เดือนพฤศจิกายน	2563	–	กรกฏาคม	2564 69,746,799.73

เดือนพฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564 รวมทั้งสิ้น 76,704,114.53

โทร,  081 - 4562837

ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน
	 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน	เหลืออีกเพียง	1	เดือน	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ก็จะปิดสิ้นปี
ทางบัญชี	 ประจ�าปี	 2564	 ส�าหรับปีน้ีผลประกอบการ
ดีกว่าปีก่อนที่ผ่านมาครับ	 ซึ่งเป็นเรื่องดีๆ	 ที่สมาชิก
จะได้รบัทราบครบั	ในเดอืนน้ีผมขอรายงานการเรยีกเกบ็หนี้
ประจ�าเดือนสิงหาคม	2564	ดังนี้

	 ส�าหรบัเรือ่งวกิฤติการณ์น�า้ท่วมนัน้	สมาชกิท่านใดได้รับผลกระทบในเร่ืองน�า้ท่วม	ทางสหกรณ์ฯ	กย็งัมสีวสัดกิาร
การช่วยเหลือ	 เพราะว่ามีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	 “เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	
กรณสีิง่ปลกูสร้างประสบอทุกภยั	วาตภยั	อคัคภียัและภยัพบิตัอ่ืินๆ”	ครับ	ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปดไูด้ในหน้าเวบ็ไซต์
ของสหกรณ์ฯ	 ได้ครับ	 ท่านอย่าไปเครียดจนท�าให้ชีวิตขาดความสุขนะครับ	 ระวังและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ	
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...



มุมบ�ำนำญ
และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากัดทุกท่าน
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มานัส  บรรจงใหม่
กรรมการ

081-458-8057

สงบ  สนสิน
กรรมการ

	 เหตุใดคนวัยเกษียณจึงควรนัดกินข้าวมื้อเที่ยง	แทนที่
จะเป็นมื้อเย็นอาหารมื้อเย็นและความเจ็บป่วย	 เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร	หากคุณอายุเกิน	60	ปี	คุณควรที่จะสนใจอ่านบทความนี	้
แค่หนึ่งในสี่ของปริมาณอาหารเย็นที่คนส่วนใหญ่บริโภคนั้น
ก็เพียงพอส�าหรับการประทังชีวิต		อีกสามส่วนที่เหลือนั้นอาจ
เป็นที่มาของรายได้ในการด�ารงชีพของหมอ	
	 เมื่ออ่านบทความนี้จบ	 คุณอาจรู ้สึกต่ืนตระหนก
และไม ่กล ้าที่จะตะกละตะกลามกับอาหารมื้อเย็นอีก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงอาหารค�่า!	 ในชีวิตปกติ	
หากคุณไม่ได้รู้สึกหิวเม่ือตื่นขึ้นมาในตอนเช้า	 นั่นหมายถึงว่า	
คุณสามารถดลดปริมาณอาหารเย็นลงได้ครึ่งหนึ่ง	 อย่าคิด
ว่าการกินอาหารเย็นอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ	จะไม่สร้างปัญหา
ให้คุณ	 ผู้เชี่ยวชาญทั้งในไต้หวัน	 และประเทศอื่นๆ	 พบว่า	
สาเหตุหนึ่ งของโรคต ่างๆ	 เกิดจากพฤติกรรมการกิน
ที่ไม่เหมาะสมในตอนกลางคืน	 นั่นหมายถึงว่า	 หากคุณกิน
อาหารเย็นไม่ถูกหลัก	โรคภัยก็จะเริ่มคืบคลานมาหาคุณ
 	 อาหารเย็นและโรคอ้วน	 90%	 ของคนอ้วน
กินอาหารดีเกินไปและมากเกินไป	 ประกอบกับช่วงกลางคืน
ไม่มีกิจกรรมให้ท�ามากนัก	 ท�าให้เผาผลาญแคลอรี่ได้น้อย	
แคลอรี่ส่วนเกินจะถูกสังเคราะห์เป็นไขมันโดยการท�างาน
ของอินซูลิน		โรคอ้วนจึงถามหา
 	 อาหารเย็นและโรคเบาหวาน	 การรับประทาน
อาหารเย็นมากเกินพอดี	 มักจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน	
ท�าให้แก่เร็ว	 และกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่าย	 และการ
รับประทานอาหารมื้อเย็นเลิศรสที่มากเกินพอดี	 จะท�าให้คุณ
อ้วน	และอาจน�าไปสู่โรคเบาหวานได้
 	 อาหารเย็นและโรคมะเร็งล�าไส้	 หากรับประทาน
อาหารเยน็มากเกนิไป	โปรตนีย่อยสลายได้ไม่หมด	การท�างาน
ของแบคทีเรียในล�าไส้	 จะก่อให้เกิดสารพิษขึ้น	 ประกอบกับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงค�่ามีไม่มาก	 และเป็นช่วง
เวลานอน	การบบีตวัของผนงัล�าไส้ช้ากว่าปกติ	จงึท�าให้สารพษิ
ตกค้างในล�าไส้นานขึ้น	 เป็นเหตุให้เพ่ิมอุบัติการณ์ของมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่
 	 อาหารเย็นและโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ	 การขับ
แคลเซียมออกจากร่างกายจะท�าได้ดีที่สุดช่วงประมาณ	
4	-	5	ชั่วโมงหลังอาหาร	หากรับประทานอาหารเย็นใกล้เวลา
เข้านอน	เมื่อถึงช่วงเวลาที่มีการขับแคลเซียมออกมา	เราอาจ
จะเข้านอนแล้ว	 ดังนั้นปัสสาวะจึงอยู่ในท่อไต	 กระเพาะ-
ปัสสาวะ		ท่อปัสสาวะ	และทางเดนิปัสสาวะอืน่	ๆ 		ไม่สามารถ
ขบัออกได้	ส่งผลให้แคลเซยีมในปัสสาวะเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	
ซึ่งง ่ายต่อการตกตะกอนและก่อตัวเป ็นผลึกขนาดเล็ก	
ซึ่งในระยะยาวจะท�าให้ก่อตัวเป็นนิ่วได้

  อาหารเยน็และภาวะไขมันในเลอืดสงู		หากมือ้เยน็
ของคุณเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูง	 แคลอรี่ก็สูง
จะกระตุ้นให้ตับผลิตไลโปโปรตีน	 ทั้งที่มีความหนาแน่นต�่า
และต�่ามากออกมา	 ไตรกลีเซอไรด์ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้น	
จึงท�าให้ไขมันในเลือดสูง
 	 อาหารเย็นและโรคความดันโลหิตสูง	 หากคุณ
เน้นกนิอาหารเยน็ทีเ่ป็นเนือ้สตัว์	โดยไม่สนใจว่าขณะนอนหลบั	
การไหลเวียนของเลือดจะช้าลง	 ไขมันในเลือดจ�านวนมาก
จึงสะสมบนผนังหลอดเลือด	 ซึ่งจะท�าให้หลอดเลือดแดงเล็ก
หดตัว	 ความดันของหลอดเลือดส่วนปลายจะเพิ่มขึ้น	 ซึ่งอาจ
ท�าให้ความดนัโลหติเพิม่ขึน้อย่างกะทนัหนั	และเร่งให้เกิดการ
แข็งตัวของหลอดเลือดแดง
 	 อาหารเย็นและโรคหลอดเลือดอุดตัน	 โรคหัวใจ		
หากอาหารมื้อเย็นของคุณเป็นอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สูง	
อาจท�าให้คอเลสเตอรอลสงูขึน้	ซึง่จะสะสมในผนงัหลอดเลอืด	
เป็นสาเหตุส�าคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและโรคหัวใจ		
นอกจากนี้	 สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งของภาวะหลอดเลือด
แข็งตัวคือ	 แคลเซียมที่ตกตะกอนในเส ้นเลือด	 ดังนั้น	
การรับประทานอาหารเลิศรสอิ่มเกินไป	 และการรับประทาน
มื้อเย็นดึกเกินไป	จึงเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 	 อาหารเย็นและภาวะไขมันพอกตับ	 หากคุณ
เพลิดเพลินกับความเอร็ดอร่อยของอาหารเย็นมากเกินไป	
น�้าตาลในเลือดและกรดไขมันจะเร่งการสังเคราะห์ไขมัน	
ขณะทีก่จิวตัรหรอืกจิกรรมในช่วงค�า่และช่วงกลางคนืมไีม่มาก	
ก็จะท�าให้ร่างกายเร่งสร้างไขมัน	 ส่งผลให้เกิดภาวะไขมัน
พอกตับ
 	 อาหารเย็นและโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน		
หากมื้อเย็นของคุณมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปริมาณมากและบ่อยครั้งเกินไป	 จะท�าให้เกิดภาวะตับอ่อน
อักเสบเฉียบพลันได้ง่าย	 และอาจรุนแรงถึงขนาดที่ท�าให้คุณ
ช็อกและเสียชีวิตขณะนอนหลับ
 	 มื้อเย็นและโรคสมองเสื่อม	 หากคุณรับประทาน
อาหารเย็นมากเกินไปและต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 ระบบทาง
เดินอาหารและอวัยวะใกล้เคียง	เช่น	ตับ	ถุงน�้าดี	และตับอ่อน	
ยงัคงท�างานอยูใ่นระหว่างการนอนหลบั	ท�าให้สมองไม่สามารถ
พกัผ่อนได้	เลอืดไปเลีย้งสมองกไ็ม่เพยีงพอ	ซึง่จะส่งผลต่อการ
ซ่อมแซมของเซลล์สมอง	 เป็นเหตุให้สมองเสื่อมไวขึ้น	 และนี่
เป็นที่มาของข้อสรุปที่ว่า	 1	 ใน	 5	 ของนักชิมที่รับประทาน
อาหารเย็นมากเกินไปในช่วงวัยหนุ ่มสาวและวัยกลางคน	
มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมเมื่อมีอายุมาก
 	 อาหารเย็นและคุณภาพการนอนหลับ	 มื้อเย็น
ที่รับประทานจนอิ่มเกินไป	ย่อมท�าให้อวัยวะต่างๆ	เช่นระบบ
ทางเดินอาหาร	 ตับ	 ถุงน�้าดี	 และตับอ่อน	 ฯลฯ	 ท�างานใน
ระหว่างการนอนหลบั	และส่งข้อมลูไปยงัสมอง	ท�าให้สมองอยู่
ในภาวะตื่นอยู่เสมอ	 ท�าให้นอนฝัน	 หรือนอนไม่หลับเป็นต้น	
ซึง่ในระยะยาว	อาจท�าให้เป็นโรคประสาทแบบ	neurasthenia	
(เป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งที่มีอาการอ่อนเพลีย	หงุดหงิดง่าย	
ปวดศีรษะ	 ซึมเศร้า	 นอนไม่หลับ	 ขาดสมาธิ	 และขาดความ
สามารถที่จะสนุกสนานรื่นเริง)



 ถามมา
     ตอบไป

โทร. 089 - 0310978
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ตอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทุกท่าน 
	 	สวัสดีครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
ทุกท่าน	ในช่วงนี้ก็หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะฉีดวัคซีนเข็มที่	2	
กันแล้วนะครับ	 ก็ยังไม่มีวี่แววว่าไวรัสโควิด19	 จะหมดไป
ก็คงต้องป้องกันตนเองและคนรอบข้างกันต่อไปครับ	 สมาชิก
ท่านใดทีต่ดิไวรสัโควดิ19	เมือ่ท่านหายดแีล้วน�าหลักฐานว่าเป็น
โควดิ19	มาขอรับสวสัดกิารจ�านวน	5,000	บาท	จากทางสหกรณ์
ครนูนท์ของเราได้เลยครบั	หรอืทราบว่าพรรคพวกทีเ่ป็นสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	และติดโควิด	19	ช่วยแจ้ง
ให้เขามาขอรับสวัสดิการดังกล่าวด้วยครับ	 ภายในระยะเวลา	
90	 วัน	 แม ้แต ่สมาชิกที่ติดโควิด19	 แล ้วเกิดเสียชีวิต	
ญาติก็สามารถมาติดต่อขอรับสวัสดิการได้นะครับ	 แต่ก็อย่าให้
เกิน	 90	 วัน	 นับจากวันท่ีแพทย์ออกเอกสารให้ว่าเป็นโควิด19	
ครับก็คงต้องมาสู่ค�าถามท่ีสมาชิกหลายๆ	 ท่านสงสัยสอบถาม
เข้ามา	วารสารฉบับนี้มีค�าถามดังนี้ครับ

	 ดฉินัเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีเป็นสมาชกิ
มา	21	ปี	และเป็นข้าราชการครูสังกัดมัธยมศึกษา	สพม.3	ดิฉัน
ทราบว่าขณะน้ีได้มสีหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนท์เกดิขึน้มาอกีแห่ง
คือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนนทบุรี	 จ�ากัด	 และได้รับการ
เชิญชวนจากพรรคพวกที่เป็นครูมัธยมศึกษาให้ไปเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนนทบุรี	จ�ากัด	ดังกล่าว	ดิฉันอยาก
ทราบว่าจะด�าเนินการได้หรือไม	่ ด�าเนินการอย่างไรคะ	และมีผลดี	
ผลเสียอย่างไรคะ

	 สมาชิกสามารถไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มัธยมนนทบุรีได้ครับ	ในฐานะสมาชิกเป็นข้าราชการสังกัด	สพม.3	
แต่สมาชกิจะโอนหรอืย้ายไปไม่ได้ครบัเป็นข้อบังคบัของสหกรณ์
โดยสมาชิกต้องด�าเนินการดังนี้
	 1.	 สมาชกิต้องลาออกจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีจ�ากดั
	 2.	 ไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยม
นนทบุรี	จ�ากัด
	 3.	สมาชกิเป็นหนีก้ต้็องช�าระหนีท้ัง้หมดทีม่อียูก่บัสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุร	ีจ�ากัด	ให้แล้วเสร็จ
	 4.	ถ้าสมาชิกมีภาระในการค�้าประกันผู้กู้อยู่ก็ต้องให้ผู้กู้
หาผู้ค�้าประกันใหม่มาแทนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะออกได้
	 สมาชิกจะเสียโอกาสท่ีจะได้รับสวัสดิการต่างๆ	 เพราะ
สมาชิกเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด
มาหลายสิบปี	 สมาชิกต้องไปเริ่มเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตอบ

ตอบ

ออมทรัพย์ครูมัธยมนนทบุรี	 จ�ากัด	 (โดยไม่เริ่มนับ1	 ใหม่)	
ยกตัวอย่างสวัสดิการที่ควรจะได้รับ	คือ
	 1.	 เงินสงเคราะห์อุบัติเหตุและอุบัติภัย
	 2.	ทุนการศึกษาบุตร
	 3.	 เงนิสงเคราะห์สมาชกิออกจากราชการหรอืงานประจ�า
โดยเหตุอันควร
	 4.	หุ้นของขวัญสมาชิกอายุครบ	 60	 ปี	 (รับ	 70	 หุ้นใน
เดือนเกิดทุกปี)
	 5.	กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
	 6.	สวัสดิการ	(กองทุน	10	ล้าน)
	 7.	 โครงการสหกรณ์ชื่นใจ

	 ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด
มีเพื่อนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด
แต่ได้ลาออกไป	4-5	ปีแล้วมคีวามประสงค์อยากจะเข้ามาสมัคร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 อีก	 อยากทราบว่าจะสมัครได้หรือไม่	
และมีสิทธิและหน้าที่เหมือนสมาชิกสามัญทั่วไปหรือไม่อย่างไร
ครับ

	 1.	ถ้าสมาชิกลาออกไปเกิน	1	ปี	ก็สามารถสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ	ใหม่ได้ครับ
	 2.	การทีจ่ะได้รบัสทิธเิป็นสมาชกิได้นัน้	ผูส้มัครต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 100	 บาท	 พร้อมค่าหุ้นตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนท์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 3.	สมาชิกเข้าใหม่มีสิทธิและหน้าท่ีเหมือนสมาชิกสามัญ
ทั่วไป	แต่ยกเว้น	2	ข้อ	คือ
	 		 3.1	ห้ามมิให้สมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ
	 		 3.2	ห้ามมิให้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก

	 ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูนนท์	 อยากทราบว่า
ในการกูเ้งนิทกุประเภทของสมาชกิสหกรณ์มหีลกัเกณฑ์อย่างไร
บ้าง

	 สหกรณ์มีหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	1.	สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
	 	2.	ให้กูไ้ด้เฉพาะสมาชกิทีป่ฏบิตังิาน	และ/หรอื	มต้ีนสังกัด
อยู่ในจังหวัดนนทบุรี
	 	3.	ต้องมีต้นสังกัดหัก	 ณ	 ท่ีจ่าย	 และ/หรือ	 ช�าระผ่าน
ตัวแทนน�าส่ง	 โดยตัวแทนน�าส่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากต้นสังกัด
	 	4.	ให้กู ้ เพื่อการอันจ�าเป็น	 หรือ	 มีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร
	 5.	 ก�าหนดวงเงนิกูท้กุประเภทรวมกนัไม่เกนิ	5,000,000	บาท	
(ห้าล้านบาท)
	 		 	 โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ	สวัสดีครับ



พูลมาศ  ทับเกร็ด
กรรมการ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  084 - 086-1739

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

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ
สาเหตุการ

เสียชีวิต

จ่ายเงิน

สงเคราะห์

วันที่

รับแจ้ง

เงินสวัสดิการ

กองทุนสงเคราะห์

สมาชิกเสียชีวิต 

พ.ศ. 2556

เงินสวัสดิการ

สงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม (กองทุน 

10 ล้าน)

สส.อค. สส.ชสอ.

1 นายสมพร จันทร์รุ่ง 67 ปี มะเร็งต่อมน�้า

เหลือง

269,312 26 มิ.ย. 64 150,000 30,000 - -

2 นายอดิศร เหลืองไทยงาม 69 ปี มะเร็งผิวหนัง 269,284 14 ก.ค. 64 สมทบ สมทบ - -

3 พตท.วันชัย เรืองศรีเผือก 72 ปี มะเร็งตับ 269,256 15 ก.ค. 64 สมทบ สมทบ - -

 สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

รำยชื่อสมำชิกที่ได้รับเงินในเดือนกันยำยน  สมำชิกเสียชีวิตเรียกเก็บเงิน (ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2564 – 15 ก.ค. 2564)

	 สวัสดค่ีะ	ท่านสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ีเดอืนกนัยายน	2564	มยีอดเรยีกเกบ็ตามจรงิ	3	ศพ	
เป็นเงิน	 90	 บาท	 และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบในเดือนตุลาคม	 2564	 10	 ศพ	 เป็นเงิน	 300	 บาท	 และแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตได้รับเงินครบ
ทุกรายการให้ทราบ	ตามตารางข้างล่างค่ะ
	 ทายาทสมาชิกจะได้รับเงินตามรายการดังนี้
	 1.	ค่าพิธีกรรม	5,000		บาท
	 2.	ค่าพวงหรีด			500		บาท
	 3.	เงินค่าสงเคราะห์ศพงวดแรก		50,000	บาท		(ไม่เกิน	3	สัปดาห์)
	 4.	เงินสงเคราะห์ที่เหลือรับภายใน	90	วัน	หลังจากวันที่รับแจ้งเสียชีวิต

	 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 วนัทีร่บัแจ้ง

1. นายพล		อินทรพงษ์ 20	ก.ค.64 29	ก.ค.64

2. นายต่อศักดิ์		รัชตโยธิน 25	ก.ค.64 29	ก.ค.64

3. นายธนกร		กรานเจริญ 31	ก.ค.64 3	ส.ค.64

4. น.ส.สมใจ		แพทย์สาสดี 1		ส.ค.64 4		ส.ค.64

5. นายรชต	กฤตธรรมวรรณ 31	ก.ค.64 6	ส.ค.64

6. นายประจบ		สว่างศรี 7		ส.ค.64 10	ส.ค.64

7. นายสมศักดิ์		พร่างแสงทอง 3		ส.ค.64 10	ส.ค.64

8. นางสุวิมล		มีพลอย 5	ส.ค.64 10	ส.ค.64

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล วันที่เสียชีวิต วนัทีร่บัแจ้ง

9. นายสักก์สกล		เพ็งแจ่มสุนิธิ 9	ส.ค.64 11	ส.ค.64

10. นางพรสงวน		พรหมะวัน 7	ส.ค.64 17	ส.ค.64

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

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

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

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

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

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

ล�าดบั ชื่อ	-	นามสกุล วันที่เสียชีวิต วนัทีร่บัแจ้ง

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

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

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

20. น.ส.สมศร	ี	เกษรบุตร 9	ก.ย.64 10	ก.ย.64

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

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

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

24. นายยศภาส		อนันต์ปรีชาศรี 22	เม.ย.64 18	ก.ย.64
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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�ำเดอืนกนัยำยน 2564

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

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

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

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

 สวสัดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบรุ ีจ�ากดั 
ทุกท่าน 

(ตอนที่ 5/6) 
“สอ.นบ.กับ ภำพฝันในอนำคต???”

	 ตอนท่ี	5	นีจ้ะเป็นการน�าเสนอสาระความรู	้การวางเป้าหมาย
และภาพฝันในการด�าเนินการในอนาคต	 ของกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ว่ามีการด�าเนินงานอย่างไร	
	 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	
ชดุที	่62	ทีถ่กูแต่งตัง้ในคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการต่าง	ๆ 	
ได้ด�าเนนิการ	มาระยะนงึแล้ว	ได้ด�าเนนิการขับเคล่ือนในกจิกรรมต่าง	ๆ 	
ที่จะพัฒนามีความเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป	
	 ในการด�าเนินงานขององค์กร	ทกุองค์กรจะวางภาพอนาคต
ในการบริหารงานที่ต้องการ	โดยตั้งเป็นเป้าหมาย	ก�าหนดขั้นตอน
และกระบานการในการด�าเนนิการให้ถกูต้อง	รดักมุ	มปีระสทิธภิาพ	
น�าไปสู่การสร้างค่านยิมขององค์กร	เพือ่วตัถปุระสงค์ทีท่�าให้องค์กร
นั้น	ๆ	ได้	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
	 ในวาระที่กระผมได ้รับการวางใจจากท่านสมาชิก	
ให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	
ในชดุที	่61-62	น้ี	ได้เหน็การเปลีย่นแปลงในหลายๆ	ด้าน	ไปในทาง
ทีด่ขีึน้	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท�างาน	การบรหิารจัดการ	การแก้ไข
ปรับปรุง	 ขั้นตอนที่มีปัญหาอุปสรรค	 ให้ด�าเนินการได้รวดเร็ว	
บนวัตถุประสงค์	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เพื่อเพื่อนครู
นนทบุรี” 
 ปัจจุบัน สอ.นบ. มีกำรด�ำเนินพัฒนำกำรปรับปรุงงำน
และระบบต่ำง ๆ ดังนี้
 1. พัฒนำระบบ Mobile Application สอ.นบ.
 2. ระบบกำรติดต่อสื่อสำรผำ่นทำง Social Network 

                                          จีระพงษ์ สิทธิทิม
             กรรมการ

 3. พัฒนำกำรจัดท�ำวำรสำรสหกรณ์ครูนนท์ 
 4. ปรับปรุงระบบกำรด�ำเนินกำรทุกส่วนงำน ของงำน
ส�ำนักงำนทั้งหมด 
 5. กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ ให้มีควำมสง่ำงำม  
 ส่วนภำพอนำคตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด 
ที่จะต้องพัฒนำ
 1.พัฒนำระบบ Office Automation ทั้ง Front-end 
Office และ Back-end Office ให้มีควำมทันสมัย มีประสิทธิภำพ 
และด�ำเนินกำรได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ 
 2. พัฒนำระบบเครือข่ำยส่ือสำร ประกอบด้วย Software, 
Hardware, Peopleware ให้มีกำรใช้งำน กระบวนกำรที่มี
ประสิทธิภำพ
 3. พัฒนำอำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมทันสมัย 
ร่มรืน่ สวยสง่ำ เป็นสำกล พร้อมทีจ่ะอ�ำนวยควำมสะดวกกบั สมำชกิ
อยำ่งมีเกียรติสมศักดิ์ศรี
 4. สร้ำงองค์ควำมรูใ้ห้กบัทกุฝ่ำยให้มคีวำมเข้ำใจในกจิกำร
และกำรท�ำงำนตำมขอบข่ำยหนำ้ที่แต่ละคน ให้ถูกต้อง
 5. สร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร ให้มีวินัย ควำมรับผิดชอบ 
และเห็นคุณค่ำของกระบวนกำรสหกรณ์ที่ดี
 6. สร้ำงองค์กร ให้เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด 
ให้เป็นองค์กรทีม่ธีรรมำภบิำล  พฒันำนองค์กรให้ยัง่ยนื (Sustainable 
Organization) 
	 ส�าหรับฉบับนี้	 มีสาระสื่อสารกับท่านสมาชิกเพียงแค่นี้ครับ	
หวังว่าท่านจะได้รับ	พบกันอีกในตอนที่	6	ในตอน	“ขยำยควำมภำพ
อนำคตที่สร้ำงไว้”	 ถ้าท่านสมาชิก	 มีอะไร	 ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม	
คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ากัด	
น�าโดยท่านประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 และ	 เจ้าหน้าที่	
ท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน	 เสนอมาได้ครับ	 จะน�าไปปรับปรุงคุณภาพ	
การบริการให้ดียิ่งขึ้นไป	ไว้พบกันในฉบับหน้าครับ	


