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ปที่  57  ฉบับที่  2  ประจําเดือนมิถุนายน  2557

 สวสัดคีรบั  มวลสมาชิกสหกรณออมทรพัยครนูครราชสมีา  จาํกดั  ทกุทานผม
และคณะรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดรับเกียรติรับเลือกตั้งเขาไปบริหารสหกรณครู ฯ อกี
วาระหนึง่ในชุดท่ี  57 แตกม็ผีูไมหวังดีตอสหกรณคร ูฯ บางคนทาํบตัรสนเทหสงไปตาม
โรงเรียนและหนวยงานของสมาชิก  กลาวหาวาสหกรณเปนของผมแลว และผมเขามา
เพ่ือปกปดขอมูลบางประการของสหกรณครู ฯ ผม  คณะกรรมการ และผูมวีจิารณญาณ
ทุกคน  ทราบดีวาขอความดังกลาวไมมีความเปนจริงเพราะ
  1.  สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด  เปนองคกรท่ีกอต้ังข้ึนมา           
มวีตัถุประสงค  มหีลักปฏิบตั ิ  มกีารกํากับดวยระเบียบเร่ืองตางๆ  การดาํเนนิงานเปน          
รูปคณะบุคคลในการใหขอเสนอแนะ ใหความเห็นชอบตอการบริหารหรือทํางานทั้งป
ตลอดวาระ สหกรณครูฯ  จึงมิใชเปนของ  ผอ.ทอง คนเดียว
  2. สหกรณออมทรพัยครูนครราชสมีา  จาํกัด  มหีนวยงานกาํกับดูแลท้ังภายใน
และภายนอกถึง 2  สวน  คือ  หน่ึงผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ  (ที่ไดรับแตงตั้งจาก
นายทะเบียนสหกรณ และอยูในการกํากับดูแลจากกรมตรวจสอบบัญชีภาครัฐ) 
และผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งทั้งท่ีไดรับคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  และ
สองผูตรวจการสหกรณ  จากกรมสงเสริมสหกรณ  ที่เขาไปปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการ
ทํางานตลอดป ทําใหสมาชิกรับทราบผลการดําเนินงานเมือ่ส้ินป  โดยผานการรบัรอง
จากผูตรวจสอบทั้งสองระบบ  แลวจัดทําเอกสารรายงานแจงใหมวลสมาชิกสหกรณครูฯ  
ตรวจสอบและรับทราบทุกสิ้นป  การทํางาน จึงไมเปนความจริง  ที่ผมถูกกลาวหาวา
จะเขาไปบริหารสหกรณครู ฯ เพื่อปกปดขอมูลบางประการ

ผมมีเหตุผลที่สมัครเพื่อรับเลือกเขาไปบริหารสหกรณครู ฯ เพียง 3 ประการ คือ
  1.  ผมตองการเขาไปแกปญหาวิกฤตทางการเงินของสหกรณครู ฯ เพราะสภาพปจจุบันนี้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและ
ในประเทศไทย  ตางไดรบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออมจงึทําใหผมคดิวาประสบการณการทํางาน  และความเชือ่ถือในตัวผมของเจาของ
แหลงเงินทุนตางๆ  จะทําใหผมทํางานชวยสหกรณครู ฯ ของเราไดอีกวาระหน่ึง  เพ่ือสหกรณครู ฯ มีความคลองตัวในการใหบริการ  
และมีความทันสมัยตอการแกปญหาทางเศรษฐกิจของครูเราใหดีขึ้นกวากอน  ในเรื่องการออมเงิน  การกูเงิน  การชําระเงิน  และการให
บริการตางๆ ของครูและมวลสมาชิกสหกรณครู ฯ ที่สังคมรอบขางจับตามองดูอยูวาจะเปนเชนใด
  2.  ผมตองการสรางรากฐานความมั่นคงใหสหกรณครู ฯ เพราะสมาชิกทุกคนตางเปนเจาของสหกรณครู ฯ แตก็ยังมีสมาชิก
บางสวนที่ไมรับผิดชอบปฏิบัติตนตามระเบียบหรือไม ศึกษาในเรื่องตางๆ ของสหกรณครู ฯ ใหเปนปจจุบัน  จึงทําใหสหกรณครู ฯ  ตอง
มีคณะผูบริหารที่รูงาน  รูคนทํางาน รูประสาน  รูแกปญหา  และกลาตัดสินใจ   เปรียบเสมือนการสรางบานตองใชชางที่มีความชํานาญ
ประสบการณ  เพ่ือวางรากฐานบานใหมั่นคงโดยผานการตรวจสอบจากผูควบคมุการกอสรางอกีข้ันตอนหนึง่  ซึง่คณะกรรมการชดุท่ี   57  
หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะรวมมือทุมเทนํ้าใจชวยกันสรางบานของเราใหมีความมั่นคงดียิ่งๆ ขึ้นตามยุคสมัย
  3.  มีพี่นองเพื่อนสมาชิกสหกรณครู ฯ  เชิญชวนใหลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ผมและคณะจึงตัดสินใจสมัครเพื่อใหสมาชิก
ไดพิจารณาเลือก   และผลปรากฏ คือ ไดรับเกียรติรับเลือกตั้ง  ผมและคณะจึงเพิ่มความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานยิ่งขึ้น เพื่อใหผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดําเนินงานใหไดดีและครบถวนตามแผนใหจงได

โดย  นายทอง  วิริยะจารุโดย  นายทอง  วิริยะจารุ
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
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ผมและคณะกรรมการไดศึกษาขอมูลปจจุบัน  และขอชี้แจงทําความเขาใจ  ปจจุบันสหกรณครูฯ  ดังนี้
   •   หนี้สถาบันการเงินอื่น     จํานวน 12,900 ลานบาทเศษ
   •   มีหนี้ในฐานะสมาชิกฝากเงิน      จํานวน  3,000 ลานบาทเศษ
       รวมมีเปนหนี้     จํานวน 15,000 ลานบาทเศษ
                    หัก  ทุนตนเอง  (ทุนเรือนหุน + ทุนสํารอง)  จํานวน 10,900 กวาลานบาท

   มีหนี้เกินทุนตนเอง     จํานวน   4,000 ลานบาทเศษ

 พดูถึงการเปนหนีเ้กินทุนตนเอง  สมาชกิท่ีฝากเงินอาจจะไมสบายใจ   ผมกลาวถงึแตทนุเรือนหุนและทุนสํารอง เทาน้ัน   ยงัมีทุนหมุนเวยีน
คือ  สมาชิกเปนหนี้สหกรณ ฯ  จํานวน  26,000  ลานบาทเศษ ดังนั้น จึงไมมีความเสี่ยง    เพราะสหกรณฯ  หัก เงิน  ณ ที่จายได  เปนลําดับ
แรกตามกฎหมาย  

มาดูรายรับและรายจาย แตละเดือนของสหกรณ
            รับชําระคาหุนและหนี้จากสมาชิกเดือนละ    จํานวน    310    ลานบาทเศษ

หัก  1.   ชําระหนี้เงินกูตนเงินและดอกเบี้ยเจาหนี้สหกรณ  
              เดือนละ                                                              จํานวน       107    ลานบาทเศษ
       2.   คาใชจายในการดําเนินงาน (เชนเกี่ยวกับ
  เจาหนาที่ สวัสดิการสมาชิกและ คาสาธารณูปโภค ฯลฯ)
              เดือนละ                                    จํานวน  11  ลานบาทเศษ  รวม       118   ลานบาทเศษ
   คงเหลือมีเงินใหสมาชิกกูเดือนละ   จํานวน    192 ลานบาทเศษ
  แตสมาชิกกู (กอนการปรับระเบียบเงินกูใหม)         เฉลี่ยเดือนละ    355 ลานบาทเศษ

ติดลบเดือนละ  (355 – 192) = 163  ลานบาทเศษ
       3.  ปลายปจะตองเตรียมเงินเพื่อจายเงินปนผล – เฉลี่ยคืน อีกประมาณ 820  ลานบาทเศษ 
             เฉลี่ยสหกรณตองสะสมเงินเดือนละ  (820  ลานบาท/12 เดือน)  ติดลบเพิ่ม  60  ลานบาทเศษ

สรุป รวมติดลบเดือนละ (163 + 60 ) =  223  ลานบาทเศษ
จึงเปนเหตุผลหนึ่งในการปรับระเบียบเงินกู   เพื่อความคลองตัวของสหกรณ

 เมื่อปลายป  2554  สหกรณฯ ไดนําเงินไปฝากสหกรณตาง ๆ  ซึ่งในขณะนั้นสหกรณมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเหลืออยู หลังจากให
สมาชิกกูทุกราย จึงปรับระเบียบเงินกูเพื่อขยายวงเงินกูใหแกสมาชิกจาก 
    เงินกูสามัญ 2  ลานบาท  เปน 3  ลานบาท
    เงินกูพิเศษ 3  ลานบาท เปน 6  ลานบาท
    เงินกูฉุกเฉิน 2  แสนบาท เปน 3  แสนบาท
 ยังมีเงินเหลือที่สามารถนําไปทํากําไรใหแกสมาชิกไดอีก   โดยมีรายไดจากการนําไปฝากสหกรณตาง ๆ  ตั้งแตปลายป  2554 ถึงป 2556   
เพิ่มขึ้นจํานวน  90  กวาลานบาท  เหตุผลที่สอง  เพื่อรักษาเสถียรภาพวงเงินกูยืมที่สถาบันการเงินไดอนุมัติใหสหกรณ  เชนเดียวกับงบประมาณ
รายจายของรัฐบาล  หากใชไมหมดงบประมาณจะถูกลดลง ถาไมมีแผนการใชเงินรองรับ  วงเงินกูยืมของสหกรณก็เชนเดียวกัน
 กรณีสหกรณนาํเงินไปฝากกบัสหกรณคลองจ่ัน  ในขณะนัน้สหกรณคลองจ่ันก็ไมไดเปดเผยขอมูลรายละเอยีดในงบการเงิน เม่ือดูงบการเงนิ
ขณะนัน้แลวไมมีปญหาใด ๆ    ซึง่มสีหกรณหลายแหงที่นาเชื่อถือก็ไดนําเงินไปฝากเชนเดียวกัน  เชน สหกรณตํารวจแหงชาติ,  สหกรณตรวจ
การแผนดิน,  สหกรณกรมบัญชีกลาง,  สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ ฯลฯ รวมจํานวน  44  สหกรณ
 ซึ่งปจจุบันทานอธิการบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ไดแจงถึงความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหาสหกรณคลองจ่ัน  โดยได
จัดทําแผนฟนฟูเสร็จเรียบรอยแลว  และไดจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ สําหรับชดเชยดอกเบี้ยวงเงิน  100  ลานบาทไปใหกับสหกรณ
คลองจั่น และทานชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเปดเผยกับสื่อมวลชน  วาไดเสนอเรื่องเรงดวนตอ คสช.ในโครงการ
ฟนฟูกิจการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  จาํกัด  ซึ่งระยะเวลา  3  ป  วงเงินรวม  5,000  ลานบาท
 จากผลกระทบดังกลาว  กลางป 2556  สถาบันการเงินตาง ๆ   เร่ิมเขมงวดในการใหสนิเชือ่กับสหกรณเพ่ิมมากข้ึน  ธนาคารแหงประเทศไทย 
จํากัด  ไดกําหนดมาตรการใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ  พิจารณาการใหสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกูกับสหกรณออมทรัพย  ใชดัชนีตัวชี้วัด  7  ตัว  โดย
กําหนดเกณฑมาตรฐาน  3  ระดับ  คือ  ดี/ดีมาก  ปานกลาง  ควรระวัง  และน้ําหนักรวม  100  คะแนน  การใหคะแนนตัวชี้วัดแตละตัว
แตกตางกัน
 เมื่อกอนธนาคารตาง ๆ  ไมไดกําหนดนําดัชนีตัวชี้วัดเชนนี้  ผมและคณะกรรมการดําเนินการ คงไมลดทุนเรือนหุนจากการใหกูแกสมาชิก  
รอยละ  25,  30,  35  เปนรอยละ  20  ของเงินกู  หรือถือใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอยางเครงครัด   โดยใหสมาชิกมีเงินรายไดคงเหลือ
หลักจากหักหนี้สินตาง ๆ รอยละ  35  ของเงินรายได การแกไขภายหลังจึงเปนเรื่องยาก  แตก็สามารถแกไขไดขอใหสมาชิกอดทนและมีวินัย
ทางการเงิน  เพื่อความมั่นคงขององคกรเรา
 ดัชนีตัวชี้วัดทั้ง  7  ตัว  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  56  ไดบรรยายใหความรูแกสมาชิกไดทราบแลว   แตผมขอช้ีแจงรายละเอียด
อีกครั้ง  เพราะสมาชิกบางทานไมไดเขารวมประชุม  จะไดทราบวาเจาหนี้เงินกูของเรา  มองและพิจารณาเราอยางไร   เราควรปรับตัวอยางไร   
หากไมแกไขหรือมีแผนในการดําเนินงาน  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอสหกรณ  ทําใหขาดสภาพคลองได
 ผลการวิเคราะหของธนาคาร จากงบการเงินของสหกรณ ยอนหลัง 3 ป ปรากฏวาตัวชี้วัดจะตองแกไขและปรับปรุง มี  2  ตัว คือ  ดัชนีที่ 
2 และ 3  นอกนั้นสหกรณตองรักษาเสถียรภาพใหคงเดิม หรือดีกวาเดิม มีดังนี้
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ดัชนีชี้วัดตัวที่  1  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  
“Return On Equity or ROE”  (คานํ้าหนัก 20%) คือเครื่องมือ
ชี้วัดความสามารถของสหกรณในการสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน  

 

มากกวา  9 % ดี/ดีมาก  9 % - 5 % ปานกลาง  นอยกวา  5 %  ควรระวงั  

“สหกรณอยูในเกณฑ  9.09 %   ดี/ดีมาก”

ดัชนีชี้วัดตัวที่  2  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม  
“Return On Assets or ROA” (คานํ้าหนัก 10%) คือ  เคร่ืองมือ
ชี้วัดความสามารถของสหกรณในการทํากําไรตอสินทรัพยรวม  

 

มากกวา  4.5% ดี/ดมีาก  4.5% - 3.5% ปานกลาง  นอยกวา 3.5% ควรระวัง   

“สหกรณอยูในเกณฑ  3.2 %   ควรระวัง”
 ธนาคารเสนอแนะแนวทางการแกปญหาของสหกรณ  คือ          
ลดรายจาย  เพิ่มรายไดโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู
 สหกรณไดพิจารณาแกไขปญหา  โดยการบรหิารสินทรพัยทีม่อียู  
เชนทรัพยสินหมุนเวียน  ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการบริหาร
ดังกลาวมีผลตอการทํากําไรของสหกรณ  และโดยการลดรายจาย            
เรื่องคาเบี้ยประกันชีวิต   ซึ่งเดิมสหกรณจายใหกับสมาชิกครึ่งหนึ่ง  
สมาชิกจายเองครึ่งหนึ่ง  เปนคาใชจายสหกรณเกือบ  100  ลานบาท  
แตในป  2557  สหกรณลดรายจายในเรื่องประกัน  50 กวา ลานบาท  
และ  รายจายอื่นๆ

ดัชนีชี้วัดตัวที่  3  อัตราสวนหนี้สินตอทุน 
“Debt to Equity ratio or D/E”  (คานํ้าหนัก 15%) คือ  เครื่องมือ
ชี้วัดแสดง  แหลงที่มาของเงินทุนวามาจากหนี้สินหรือสวนของเจาของ  

สัดสวนของหนี้สิน
ทุนของสหกรณ

นอยกวา 1 เทา ดี/ดีมาก  1 – 1.25 เทา ปานกลาง  มากกวา 1.25 เทา ควรระวงั  

“สหกรณอยูในเกณฑ  1.33 เทา  ควรระวัง”
 ธนาคารเสนอแนะแนวทางการแกปญหาของสหกรณ  คือ         
เพิ่มทุนหรือลดภาระการเปนหนี้
สหกรณแกปญหา 
  1. ปรับการหักเงินคาหุนจากเงินกูสมาชิกจากรอยละ 20   
เปนรอยละ  22  ของเงินกู และสมาชิกเขาใหม  รอยละ 30  ของเงินกู 
    2.  ลดงวดชําระหนี้จาก  300  งวด  เปน  240  งวด สมาชิก
เขาใหม 200  งวด เพื่อใหเงินทุนที่เก็บไดในแตละเดือนเพิ่มขึ้น มีเงิน
เหลอืเพียงพอตอการใหสมาชิกกูยืมและมเีงนิจายปนผล-เฉลีย่คืนปลายป  
หากสหกรณขาดสภาพคลองไมมีเงินใหกูหรือจายเงินปนผล-เฉล่ียคืน  
ปญหาที่เห็นไดชัดสมาชิกที่ฝากเงินจํานวน  3,000  กวาลานบาท และ
สมาชิกที่ไมมีหนี้ประมาณ  4,000  กวาราย จะพากันมาถอนเงิน  หรือ
ธนาคารเรียกเงินกูคืน
 ถาทนุเราเพ่ิมขึ้น  ยอดหน้ีลดลง  เราก็สามารถผานปญหาน้ีไปได  
การปรบัระเบยีบตางๆ คณะกรรมการดาํเนนิการ  พยายามคอยเปน
คอยไปเพือ่ใหกระทบสมาชกินอยที่สดุ  แตองคกรตองอยูไดดวย
 และในป 2557 สหกรณมีโครงการระดมหุน “ชือ่หุนทรพัยทว”ี  
โดยมีรางวัลชิงโชคทองคําใหกับสมาชิกที่ซื้อหุนเพ่ิม  1,000  บาท 

ไดรับคูปองชิงโชค  1 ใบ  นอกจากสมาชิกไดสะสมการออมเงินแลว  
และไดผลตอบแทนที่สูงกวาไปฝากเงินธนาคาร  ในรูปเงินปนผล  ยังมี
โอกาสลุนรางวัลภายในเดือนธันวาคม  2557  และยังมีสวนชวยเพื่อน
สมาชิก  ชวยองคกรดวย 

ดชันชีีว้ัดตวัที ่ 4  อตัรากําไรสุทธ ิ“Net Profit Margin” (คานํา้หนกั  
20%) คือ  เครื่องมือชี้วัดแสดงความสามารถในการทํากําไร  

 

มากกวา 65% ดี/ดีมาก  65% - 50% ปานกลาง  นอยกวา 50%  ควรระวงั     

“สหกรณอยูในเกณฑ 51.71%  ปานกลาง”
ดัชนีชี้วัดตัวที่  5  “ประวัติการทุจริต”  

ไมมีการทุจริต - ดี/ดีมาก  เคยมกีารทจุรติ - ปานกลาง  มกีารทจุริต - นอยกวา 50% ควรระวงั 

 “สหกรณไมมีการทุจริต  อยูในเกณฑ ดี/ดีมาก”

ดัชนีชี้วัดตัวที่  6  “Aging-ลูกหนี้ปกติ” (คานํ้าหนัก  20%)  

มากกวา 99.5% ด/ีดมีาก  99.5% - 99.0% ปานกลาง  นอยกวา 99.0% ควรระวงั  

“สหกรณอยูในเกณฑ 99.68%   ดี/ดีมาก”
 ดชันตีวัที ่6  ธนาคารไมไดทักทวงแตอยางใด  เราจงึจะตองรกัษา
ระดับใหดี  จากการปรับขยายวงเงินกูยืมใหสมาชิกในป 2554 และ      
ป 2555  มีผลกระทบป 2556 และป 2557   จะเห็นวาปญหาการจัด
เกบ็หนีไ้มได มจีาํนวนมากยอดหนี้คางชาํระในป 2556  สงูกวาป  2554  
และ ป 2555  ถึง 100  ลานบาท เปนเหตุใหสหกรณฯ ตองเขมงวด
การใหเงินกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น   โดยดูสลิปยอนหลัง 3 เดือน  เพื่อ
ดูเงินเดือนคงเหลือ  ดูหนี้ภายนอกจากหนังสือรับรองหน้ี  และ
ใหทําประกัน  สมาชิกบางทานอาจไมพอใจ   ผมขอใหเห็นแกสวนรวม
เพือ่องคกรของเราและเพือ่อนาคตของเราทีเ่คยสดใสในชวงป 2554-2555                

ดัชนีชี้วัดตัวที่  7  “Credit Rating โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ”  
(คานํ้าหนัก  10  %)  

ดี/ดีมาก  ปานกลาง  ควรระวัง
 “สหกรณอยูในเกณฑ ดี/ดีมาก”

 วารสารฉบับนี้  ชี้แจงรายละเอียดมากกวาทุกครั้งเพื่อใหสมาชิก
เขาใจ  และรวมมือกันสรางสรรค  และพัฒนาสหกรณใหเปนท่ีพึ่งแก
ลูกหลานตอไป และขอฝากสมาชิกในเร่ืองค้ําประกัน  และการปลอม
แปลงเอกสารการกู  รวมทัง้การลงนามเปนพยานในเอกสารการกู   ทาน
คงเคยไดยินคําพูดที่วา “ อยากเปนหนี้ใหเปนนายหนา  อยากเปนขี้ขา
ใหเปนนายประกัน”  หรือ  “เนื้อไมไดกิน  หนังไมไดรองนั่ง  แตเอา
กระดูกมาแขวนคอ”   ฉะน้ัน กอนลงนามค้ําประกันใหกบัใคร  สิง่ที่ตอง
ศึกษาคือสัญญาคํ้าประกันซ่ึงสวนใหญจะระบุใหผูคํ้าประกันตองรับผิด
ในฐานะลูกหนี้รวม  หมายความวา หากผูกูไมชําระหนี้  ผูคํ้าประกันมี
ภาระหนี้เชนเดียวกับผูกู  
 ทายนี้  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และดวงวิญญาณ  
อันศักดิ์สิทธิ์ของทานทาวสุรนารี  โปรดดลบันดาลประทานพรใหทาน
สมาชิกจงประสบแตความสุข  ความเจริญ  พรอมดวยความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิตตลอดไป

    นายทอง  วิริยะจารุ 
     ประธานกรรมการ
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นายทอง  วิริยะจารุ
ประธานกรรมการ

นายประสาทศิลป  ฉิมนอก
รองประธานกรรมการ

นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝายระเบียบ

นายธนกฤต  กีรติเกริกไกร
รองประธานกรรมการ

นายปราโมทย  สัจจาวัฒนา
กรรมการ

ฝายระเบียบ ฯ

นายสมศักดิ์  จักสาร
ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝายวิชาการ ฯ

นายประมวล  ทั่งกลาง
รองประธานกรรมการ

นายสมโภชน  ฉํ่าธงชัย
กรรมการ

ฝายระเบียบ ฯ

นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย
กรรมการ

ฝายวิชาการ ฯ

นายวิเชียร  ชาติผดุง
กรรมการและเหรัญญิก

นายปริญญา  ประจง
กรรมการ

ฝายระเบียบ ฯ

นายมานิตย  พรรมโพธิ์
กรรมการ

ฝายวิชาการ ฯ

นายวีระ  โรจนหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ

นายมณี  มวมขุนทด
กรรมการและเลขานุการ

ฝายระเบียบ ฯ

นางอรทัย  พยัคฆมะเริง
กรรมการและเลขานุการ

ฝายวิชาการ ฯ

นายประสาทศิลป ฉิมนอก

นายบญธรรม เดชบญ

นายธนกฤต กีรติเกริกไกร

นายปราโมทย สัจจาวัฒนา

นายสมศักด์ิ จักสาร

นายประมวล ท่ังกลาง

นายสมโภชน ฉํ่าธงชัย

นายชาติเจริญ ชอบพิมาย

นายวิเชียร ชาติผดง

นายปริญญา ประจง

นายมานิตย พรรมโพธ์ิ

นายวีระ โรจนหิรัญ

นายมณี มวมขนทด

นางอรทัย พยัคฆมะเริง
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นายทอง  วิริยะจารุ
ประธานกรรมการ

นายประสาทศิลป  ฉิมนอก
รองประธานกรรมการ

นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝายระเบียบ ฯ

นายธนกฤต  กีรติเกริกไกร
รองประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์  จักสาร
ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝายวิชาการ ฯ

นายประมวล  ทั่งกลาง
รองประธานกรรมการ

นายวิเชียร  ชาติผดุง
กรรมการและเหรัญญิก

นายวีระ  โรจนหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ
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นายสมศักดิ์  จักสาร
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์ จักสาร

นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย
กรรมการ

นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย นายมานิตย  พรรมโพธิ์
กรรมการ

นายมานิตย พรรมโพธ์ิ นางอรทัย  พยัคฆมะเริง
กรรมการและเลขานุการ

นางอรทยั  พยัคฆมะเริง

นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายบุญธรรม  เดชบุญ

นายปราโมทย  สัจจาวัฒนา
กรรมการ

นายปราโมทย สัจจาวัฒนา นายสมโภชน  ฉํ่าธงชัย
กรรมการ

นายสมโภชน ฉํ่าธงชัย นายปริญญา  ประจง
กรรมการ

นายปริญญา ประจง นายมณี  มวมขุนทด
กรรมการและเลขานุการ
นายมณี มวมขนทด
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นายปฐมฤกษ  มณีเนตร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    1

ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวิชา  มานะดี 
ผอ.สพป.นม.  เขต  2 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายศักดา  จันทรฝอย 
ผอ.สพป.นม.  เขต  6 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.นิเวศน  อุดมรัตน 
ผอ.สพป.นม.  เขต  3 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายบุญหมั่น  คาทอง 
รอง  ผอ.สพป.นม.  เขต  7 

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.  เขต  7 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ดร.ทะโนมาตร  สุดวิลัย 
ผอ.สกสค.นม. 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายพิสิษฐ  ชดกิ่ง 
ผอ.สพป.นม.  เขต  4 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา 
ผอ.สพม.  เขต  31 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

ดร.อาราม  สุวรรณชัยรบ 
ผอ. กองการศึกษาฯ อบจ.นม. 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.พจน  เจริญสันเทียะ  
ผอ.สพป.นม.  เขต 5 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายจิรศักดิ์  กีรติวรการ 
ผอ.สํานักการศึกษา 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท 
คณบดี  บัณฑิตวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
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นายออน  กาจกระโทก
ผูแทนครู  ใน  ก.ค.ศ.
ประธานที่ปรึกษา

นายปรีชา  กําพุฒกลาง 
รอง ผอ. สพป.นม. เขต 1 

กรรมการที่ปรึกษา

นายสมบูรณ  แกวสุรินทร 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายประสิทธิ์  เรือนใหม 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายสุวัจน  บุญญานุสนธิ์ 
ผูตรวจการ สนง.คณะกรรมการ สกสค. 

กรรมการที่ปรึกษา

นายสนอง  ฝายโชคชัย 
ผอ. ร.ร.บานทาลาดขาว 

กรรมการที่ปรึกษา

นางสาวประมวล  แทนขุนทด 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายดํารง  นันทปรีชา 
ผูตรวจการ  สนง.สกสค. 

กรรมการที่ปรึกษา

นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย 
นายกสมาคม  ส.ส.นม. 
กรรมการที่ปรึกษา

นายชนาวัชร  เวียงสีมา 
ครู  คศ.3  ร.ร.ดอนอีลุมฯ 

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สําราญ  หงษกลาง 
ผอ. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 

กรรมการที่ปรึกษา

นายเดชชาย  ฟอพิมาย 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายชุมพล  แววฉิมพลี 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายเสรี  พงษไพบูลย 
ขาราชการบํานาญ 
กรรมการที่ปรึกษา

นายเสนห  ซื่อตรง 
ครู  ค.ศ.  3  ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 

กรรมการที่ปรึกษา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ   ประจําป  2557
ลําดับ วันที่ เดือน รายการปฏิบัติงาน  ป  2557 หมายเหตุ

1 25 มกราคม -  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนมกราคม  

2 22 กุมภาพันธ -  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนกุมภาพันธ  

3
 

22
 

มีนาคม
 

-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนมีนาคม
-  จัดทําวารสารสหกรณฯ  ประจําเดือนมีนาคม

 
 

4
 
 

22
 
26

เมษายน
 

-  อบรมใหความรูแกสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557
   เริ่มวันที่  22  เมษายน -  8  พฤษภาคม 2557  รวม  17  วัน
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนเมษายน

 
 
 

5
 

31
31

พฤษภาคม
 

-  นํารางประกาศทุนการศึกษาบุตร ป 2557  เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนพฤษภาคม

 
 

6
 
 
 

6
 10 - 28

 
21

 มิถุนายน
 
 
 

-  สงประกาศรับสมัครไปยังหนวยงาน, โรงเรียนทุกโรงเรียน
-  รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2557
-  จัดทําวารสารสหกรณฯ  ประจําเดือนมิถุนายน
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนมิถุนายน

 
 
 
 

7
 
 
 
 
 
 

 1 - 5
9
10
18
19
26
31

กรกฎาคม
 
 
 
 
 
 

-  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับทุน และทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษา ตอเนื่อง
-  ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2557
-  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิขอรับทุนและทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
-  ดําเนินการออกขอสอบทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
-  สอบคัดเลือกทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง 
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนกรกฎาคม
-  จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2557

 
 
 
 
 
 

8
 

12
16

สิงหาคม -  ถวายพระพร  วันแมแหงชาติ  12  สิงหาคม  มหาราชินี
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนสิงหาคม

 
 

9
 

20
 

กันยายน
 

-  จัดทําวารสารสหกรณฯ  ประจําเดือนกันยายน
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนกันยายน

 
 

10
 

18
 

ตุลาคม
 

-  อบรมใหความรูแกสมาชิก ประจําเดือนตุลาคม
-  ทัศนศึกษา คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณฯ

 
 

11
 
 

 
 
15

พฤศจิกายน
 
 

-  เตรียมการประชุมผูแทนสมาชิกและผูชวยงานกิจการสหกรณฯ
-  จัดเตรียมปฏิทินประจําป,  สคส. และประชาสัมพันธสวัสดีปใหม
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนพฤศจิกายน

 
 
 

12
 
 
 
 

5
 
 
 
20

ธันวาคม 
 
 
 
 

-  ถวายพระพร  วันพอแหงชาติ  5  ธันวามหาราช
-  ประชุมผูแทนสมาชิกและผูชวยงานกิจการสหกรณฯ
-  จัดทําวารสารสหกรณฯ  ประจําเดือนธันวาคม
-  จัดงานฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม
-  อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม  ประจําเดือนธันวาคม

 
 
 
 

หมายเหตุ กําหนดวัน, เดือน  อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กราบเรียนทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 ในป 2557  ฝายวชิาการและประชาสมัพนัธ  ไดกาํหนดปฏทิินการปฏบัิตงิาน 
ประจําป 2557 เพื่อใหสมาชิกและผูที่เกี่ยวของทราบแนวทางการดําเนินงาน
ลวงหนา  เปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน  เพื่อความชัดเจนและ
ลดความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณ และความเหมาะสม

»¯Ô·Ô¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹  
½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

โดย  นายสมศักดิ์   จักสาร
ประธานคณะอนุกรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ

โทร. 088-3777562
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สวัสดีครับ  พีน่องสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสมีา ทีเ่คารพรัก
ทุกทาน
 ในชวงนี้เปนชวงเปดภาคเรียน  พี่นองสมาชิกหลาย ๆ ทาน  
มีบุตรอยูในวัยเรียน  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
สหกรณออมทรัพยครู นครราชสีมา จาํกดั ไดจดัสวัสดกิารทุนการศกึษา
บตุรสมาชกิ  ประจําป  2557  เพ่ือเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของสมาชกิ   
โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  57  มีมติใหประกาศรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษาที่เปนบุตรสมาชิกสหกรณฯ  เพื่อขอรับทุน และสอบ
คัดเลือกทุนเรียนดี  ประจําป  2557 โดยสรุปรายละเอียด  ดังนี้
 1. ทุนเพื่อชวยเหลือบุตรสมาชิก  (ไมตองสอบคัดเลือก    
ยื่นใบสมัครขอรับทุน)
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 หรือเทียบเทา   
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4, ปวช  1  หรือเทียบเทา
 -  ระดับอุดมศึกษา  กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา
ปที่ 1, ปวส 1, หรือเทียบเทา
 2. ทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษา  (สอบคัดเลือก)
  ทนุเรยีนดรีะดบัอดุมศกึษาตอเนือ่ง  กาํหนดใหปละ  4  ทนุ  

ทนุละ  10,000  บาทตอป  จนจบหลักสตูร  แบงออกเปน  2  สายวชิา
คือ สายวิทยาศาสตร และสายศิลปศาสตร

หลักฐานในการสมัครขอรับทุน   มีดังนี้
 1.  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด
 2.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับทุน
 3.  รูปถายของผูสมัคร  ขนาด  1  นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  
      จํานวน  1  รูป
 4.  ใบรับรองของสถานศึกษาปจจุบัน  

                 (ระดับอุดมศึกษาและอุดมศึกษาตอเนื่อง  สงเอกสาร
ภายในวันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2557)

กําหนดการรับสมัคร
 รับสมัคร ตั้งแตวันอังคารที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ถึง
วนัเสารที ่   28  มถินุายน  พ.ศ. 2557 ในวนัและเวลาทาํการของ สห
กรณฯ 

สถานที่รับสมัคร
 ฝายบริหารสํานักงาน  สหกรณฯ  สมาชิกที่อยูในหนวย    
อําเภอใดใหสงไปสมัครไดที่กรรมการ  ผูชวยงาน  เจาหนาที่สหกรณฯ 
ประจําเขตพื้นที่อําเภอนั้น

วันที่และสถานที่สอบคัดเลือก
 สหกรณฯ จะทําการสอบคัดเลือกทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษา
ตอเนื่อง ในวันเสารที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ณ  หองประชุม   
สหกรณฯ  เวลา  09.00   -  12.00  น.

การติดตอขอรับทุน
 สหกรณฯ จะทําการโอนเงินทุนที่ไดรับ  เขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสมาชิกท่ีบุตรไดยื่นใบสมัครขอรับทุนไวกับสหกรณฯ
ตั้งแต วันพฤหัสบดีที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เปนตนไป  
ยกเวนทุนระดับอุดมศึกษาและทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง  
ใหติดตอขอรับภายในวันเสารที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2557   
 ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประชาสัมพันธ    
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด  

 โทร. (044) 278222,  278333  ตอ  114,  115

“ความสําเร็จของลูก คือ ความสุขของพอแม”

¡¡ÒÃ¨Ñ´·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØμÃÊÁÒªÔ¡   ÒÃ¨Ñ´·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØμÃÊÁÒªÔ¡   
»ÃÐ¨íÒ»‚  2557»ÃÐ¨íÒ»‚  2557

โดย  นายมานิตย   พรรมโพธิ์
กรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ

โทร. 081-9771417
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ผลการเลือกตัง้ประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนนิการ ป 2557  สรปุไดดงัน้ี

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
 ลําดับที่ 1 นายทอง วิริยะจารุ 15,903  คะแนน

กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด  ที่ครบวาระ
 ลําดับที่ 1 นายธนกฤต กีรติเกริกไกร 12,873  คะแนน
 ลําดับที่ 2 นายปราโมทย สัจจาวัฒนา 12,690  คะแนน
 ลําดับที่ 3 นายมานิตย พรรมโพธิ์ 12,486  คะแนน
 ลําดับที่ 4 นายสมโภชน ฉํ่าธงชัย  12,420  คะแนน
 ลําดับที่ 5 นายปริญญา ประจง 12,375  คะแนน
 ลําดับที่ 6 นายมณี มวมขุนทด 12,310  คะแนน
 ลําดับที่ 7 นายวิเชียร ชาติผดุง 11,587  คะแนน

กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด  
ที่วางกอนถึงคราวออกตามวาระ

 ลําดับที่ 1   นางอรทัย พยัคฆมะเริง 11,250  คะแนน

เรียน    สมาชิกที่เคารพรักทุกทาน
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ  ป 2557  
ในวันอาทิตยที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  ณ อาคารสุรพัฒน  2  มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีสุรนารี   มีสมาชิกมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 19,710  ราย  คิดเปน    
รอยละ  86.11  ของจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง

¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Å¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨íÒ¡Ñ´  »ÃÐ¨íÒ»‚  2557

โดย   นางอรทัย   พยัคฆมะเริง  
กรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ

โทร. 081-9670826

 คณะกรรมการดาํเนนิการสถานวีทิยกุระจายเสยีงสหกรณฯ  ประกอบดวย
  1.  นายชาตเิจรญิ  ชอบพมิาย ประธาน
  2.  นายวรีะ  โรจนหริญั  กรรมการ
  3.  นายมานิตย  พรรมโพธิ ์ กรรมการและเลขานุการ
  4.  นายประคอง  ยศคาํลอื  ผูชวยงานกจิการสหกรณฯ ดานสถานวีทิยุ
 สมาชิก,   สวนราชการ,  ประชาชน  ทีต่องการประชาสัมพนัธ ขาวสาร ขอมลู  ตาง ๆ ตดิตอไดทีส่หกรณออมทรพัยคร ูยนิดใีหบรกิารทกุทาน 
 หมายเหต ุ ตัง้แตวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2557 เปนตนไป  ตามประกาศ คณะรกัษาความสงบ (คสช.) ระงบัการออกอากาศช่ัวคราว   
               จนกวาจะมกีารเปลีย่นแปลง

¢‹¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ÊË¡Ã³�ÏÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ÊË¡Ã³�Ï

โดย   นายชาติเจริญ   ชอบพิมาย  
 กรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ  

โทร. 081-7601541

สวัสดีครับ   พี่นองมวลสมาชิกสหกรณที่เคารพรักทุกทานครับ 
 คณะกรรมการดําเนินการ  สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด  ไดมีมติใหจัดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงของสหกรณฯ  เพื่อใหบริการขาวสารที่เปนประโยชน  แกสมาชิกและประชาชน
ทัว่ไป   โดยไมได แสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ     ใชชือ่สถานวีา “ สถานวีิทยุ  First   F.M.  สหกรณ
ออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด”  คลื่น 99.00  MHz.   ทําการทดลองออกอากาศ  ตั้งแตเวลา  
08.00  -  18.00 น. สมาชิกหรือประชาชน  สามารถรับฟงได หากมีเหตุขัดของประการใด  แจง
ผลการรับฟงไดที่  044-277588
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ที่ ชื่อ - สกุล หนวย หมายเลขโทรศพัท
 เขต  1 

1 นางสินีนาถ  คําแกว สพป.นม.  เขต  1 081-0751962

2 นายอัญเชิญ  วชิรพันธุ อําเภอโนนสูง 081-7251933

 เขต  2 

3 นางนฤมล  อัครกตัญู อําเภอจักราช 044-399686

4 นางนภาภรณ  ฝายโชคชัย อําเภอโชคชัย 081-0641078

5 นางลัดดา  ฉํ่าธงชัย อําเภอหวยแถลง 081-7901105

6 นายณรงค  วงษานนท อําเภอหนองบุญมาก 081-7256112

7 น.ส.ทิพาวรรณ  ดอกสันเทียะ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 081-8786905

 เขต  3 

8 นางสุพรรณนีย  ปวีณาภรณ อําเภอปกธงชัย 086-8787935

9 นางนาตยา  ชัยดิเรก อําเภอครบุรี 089-5844124

10 นายจํารัส  บุญเชื่อง อําเภอเสิงสาง 083-3758181

11 นายอารีย  จันทรชัย อําเภอวังนํ้าเขียว 081-2656477

 เขต  4 

12 นางประภา  ตัณฑดิลก อําเภอสีคิ้ว 081-9765919

13 นายสิทธินันท  ภูลายศรี อําเภอสูงเนิน 086-2528074

14 นางสายบัว  ยุทธกลาง อําเภอปากชอง 089-9488877

 เขต  5 

15 นางกรรณิการ  ชาวไร อําเภอโนนไทย 089-4269408

16 นายไพฑูรย  ลือชา อําเภอดานขุนทด 089-7228001

17 นางวัฒนา  นอขุนทด อําเภอขามทะเลสอ 081-7255713

18 นายเกริก  ทวมกลาง อําเภอขามสะแกแสง 087-2453059

19 นายเกษม  เกณฑขุนทด อําเภอเทพารักษ 089-9485996

20 นายชาญ  จันทรเรือง อําเภอพระทองคํา 088-0753594

 เขต  6 

21 น.ส.ณิชา  สงศิริ อําเภอบัวใหญ 081-9673709

22 นายกลาหาญ  ยุทธกลา อําเภอคง 086-2617142

23 นายปรีชา  ผองสนาม อําเภอแกงสนามนาง 088-1086805

24 นายชูเกียรติ  เกษมสุข อําเภอบานเหลื่อม 087-2427159

25 นางดาริน  สารธิมา อําเภอสีดา 089-4258053

26 น.ส.โรสสุคนธ  ผองแผว อําเภอบัวลาย 085-7795225

 เขต  7 

27 นางเสาวนีย  สัมกําปง อําเภอพิมาย 081-8773791

28 นายอดุลย  สังคะโลก อําเภอชุมพวง 085-6173972

29 นายอาทิตย  จิตตวีระ อําเภอโนนแดง 081-8782653

30 นายพงพันธ  มาแสวง อําเภอประทาย 089-8645078

31 นายประกอบ  แถวไธสง อําเภอเมืองยาง 087-9599446

32 นายชูชาติ  บุบผาสุข อําเภอลําทะเมนชัย 081-0604979

หนวยจังหวัด 

33 นางยุพาพร  เพียรเกาะ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา 081-9778639

34 นางวิภาพรรรณ  โสตถิอนันต ร.ร.เมืองนครราชสีมา 081-7224649

35 น.ส.นัชชา  สวัสดีพรไพบูลย ร.ร.สุขานารี 081-9678434

ที่ ชื่อ - สกุล หนวย หมายเลขโทรศพัท
36 นางวาสนา  ประยูรหงษ ร.ร.สุขานารี 2 082-3754509

37 นางอุทัยวรรณ  มิตรเจริญชัย สพม.นม.เขต 31 089-2802764

38 นางสุรีย  วงษวิทย ร.ร.วัดสระแกว 081-2827263

39 น.ส.พัชรา  ชันมะเวส ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 087-2547004

40 นางกิรติการ  คงมิยา ร.ร.อบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยัฯ 081-8777725

41 นางวารยา  เกลาจะโปะ ร.ร.บุญวัฒนา 089-7228043

42 น.ส.สุจิภรณ  ปนิทานัง ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ 089-8460665

43 น.ส.อมรศรี   ธรรมะ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ 044-357990

44 นางผกาพรรณ  บรรเทา ร.ร.มหิศราธิบดี 081-7253868                     

45 นายสมควร  รอดเริญ ร.ร.สุรนารีวิทยา 081-0404230

46 นางจงจิตร  สีดาวงษ ร.ร.สุรนารีวิทยา 2 044-927070

47 นางเกษรินทร  วนาภรณ ร.ร.โคราชพิทยาคม 088-5807972

48 นายธนพล  เชื่องสูงเนิน สํานักการศึกษาเทศบาลนคร 081-2649788

49 นายสุรกิจ  ทนโนนแดง ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 044-295300

50 นางสุดใจ  ศิรสุกล ร.ร.สุรนารายณ 087-8801002

51 นางชนาทิพย  แกวคําศรี ร.ร.อนุบาลคายสุรนารี 089-2451688

52 นางปริดา  ดิษผักแวน ร.ร.เทคโนโลยีชนะพลขันธ 044-465167-9

53 นางแจมศรี  ครากกระโทก วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 044-923300-2

54 นางสาวกนกทิพย  ประเสริฐ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 081-0053353

55 นางอนงค  คําเสมอ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 085-0282182

56 น.ส.ทรรศญพรรณ  บํารุงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 081-9976144           

57 นางชนินภรณ  บุญมาสุข ร.ร.มารียวิทยา 089-5808135

58 นางดาวรุง  แกวสวรรค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 085-0155772

59 นางพรเพ็ญ  แพเกาะ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาฯ  

60 นางพัชราภรณ  ชุมเมืองปก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 081-9664218

61 นางณชลนิภา  ทวินันท สํานักงานศึกษาธิการ ภาคที่ 8 080-3348089

62 นางนิษฐา  ทวมประจักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 081-7099683

63 น.ส.ขนิษฐา  ชาวนาปา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 089-2835346

64 นายขันติ  ทองบอ หอสมดุแหงชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 089-7162970

65 นางวรางครัตน  ชายทวีป ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 086-8656225

66 นางนฤมล  เขื่อนโพธิ์ สาํนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 089-1899710

67 นางอุไรวรรณ  สุนทราศรี สาํนกังานวัฒนธรรมจงัหวัดนครราชสมีา 081-0655520

68 นางพิศเสนห  อุตสาหงาน ศนูยสงเสรมิและพฒันาอาชวีศกึษาฯ 086-2591272

69 นางบงกช  แซเอ็ง ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา 081-8790377

70 นางสาวนิภากร  เจริญพร องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 044-244842                     

71 น.ส.เบญจวรรณ  เทียนขุนทด ม.มหาจุฬาลงกรณ ฯ 089-2804757

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒª‹ÇÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ
¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨íÒ¡Ñ´

โดย   นายประสาทศิลป   ฉิมนอก  
รองประธานกรรมการ
โทร. 081-5474276
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หนาที่ ผูชวยงานกิจการของสหกรณ   
1. รวบรวมเอกสารคํารองตาง ๆ ของสมาชิก นําสงสหกรณฯ    เชน

  1.1 ใบสมัครเขาเปนสมาชิก

  1.2 คําขอเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  เชน

   -  เปลี่ยนแปลง  เงินคาหุน เงินงวดชําระหนี้

   -  การยายสังกัดภายในจังหวัด และยายตางจังหวัด

  1.3 คํารองขอรับเงินสวัสดิการตาง  ๆ

  1.4 คําขอกูเงินประเภทตาง ๆ

2. รับเอกสารตาง ๆ  ของสหกรณฯ เพื่อนําสงสมาชิกหรือหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ เชน

   - รับใบเสร็จประจําเดือน

   - รายงานการหักเก็บเงินสมาชิก   รับรายงานไดภายใน

     วันที่  10 ของทุกเดือน

3. ดานเอกสารประกอบการกูเงินของสมาชิก

  3.1 ตรวจเอกสารสําเนาประกอบคําขอกูสามัญ จากตนฉบับจริง 

   (แบบ ส.203 ข)

  3.2 ลงนามรับรองพิมพลายนิ้วมือสมาชิกในแบบฟอรมประกอบ 

   คําขอกูสามัญ  (แบบ ส. 203 )     

  3.3 ลงนามเปนพยานในสัญญากูสามัญ, ค้ําประกันกูสามัญ  เพ่ือ

   รับรองการลงลายมือชื่อตอหนาพยาน

  3.4 ลงนามเปนพยานในเอกสารประกอบคําขอกูเงิน  ดังนี้

   -  คําเตือนผูคํ้าประกัน  

   -  หนังสือยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัด  

    หักนําสงชําระหนี้หรือภาระผูกพันตอสหกรณฯ   

   -  หนังสือใหความยินยอมของ สามี/ภรรยา ของสมาชิก      

    สหกรณฯ พรอมพิมพลายนิ้วมือคูสมรสผูใหความยินยอม  

  3.5 ประสานงานเก่ียวกับเอกสารเงินกูของสมาชิก  และนําสง

คําขอกูสามัญมายังสหกรณฯ

4. ประชาสัมพันธ  ใหคําแนะนํา  และขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับกิจการ

สหกรณฯ  ดานตาง ๆ แกสมาชิก  เชน แจงมติและระเบียบตาง ๆ  ที่

เกี่ยวของกับสมาชิกในการเปลี่ยนแปลง

5. เรื่องอื่น ๆ   ประสานงานหนวยงานที่มีหนาที่ หัก ณ ที่จาย เงนิได

รายเดือนของสมาชิก เพื่อแจงขอมูลที่เกี่ยวกับสมาชิก นําสงสหกรณฯ 

เชน ทางอิเล็กทรอนิกส  การปรับอัตราเงินไดรายเดือน

  5.1 ใหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส การปรับอัตราเงินไดรายเดือน

  5.2 แจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก เงินไดรายเดือน 

   หักผานธนาคาร

  5.3 แจงหมายเลขโทรศัพทโรงเรียน  และสมาชิก

  5.4 แจงเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
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 สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด  เปนสถาบันการเงินขนาดใหญ  มีทุนดําเนินการทั้งสิ้น  27,400  ลานบาทเศษ    มีจํานวน
สมาชิก  24,518  คน   เพื่อใหการบริการสมาชิกคลองตัว  รวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพ  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57  ไดมีมติแตงตั้ง
กรรมการรับผิดชอบหนวยตาง ๆ ในการบริการสมาชิก  การทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการการดําเนินงานของสหกรณ   ตรวจสอบหลักประกัน
เงินกูพิเศษของสมาชิก และอื่น ๆ ดังนี้                    

1. นายประสาทศิลป  ฉิมนอก ตาํแหนงรองประธานกรรมการคนที ่ 1 
  รับผิดชอบหนวย  อ.คง, อ.สีดา,  อ.บานเหลื่อม
2.  นายธนกฤต  กีรติเกริกไกร ตาํแหนงรองประธานกรรมการ คนที ่2  
  รับผิดชอบหนวย โรงเรียนในสังกัด สพท.นม.1  อําเภอเมือง    
  (ยกเวน  ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา, ร.ร.เมืองนครราชสีมา,   
  ร.ร.สุขานารี,  ร.ร.สุขานารี(หนองขอน),  ร.ร.วัดสระแกว),    
  บํานาญกลุม  อ.เมือง, บํานาญองคการบริหารสวนจังหวัด
3.  นายประมวล  ทั่งกลาง ตาํแหนงรองประธานกรรมการ  คนท่ี 3 
  รับผิดชอบหนวย  อ.ประทาย,  บํานาญองคการ  อ.ประทาย,   
  อ.โนนแดง,  อ.เมืองยาง,  อ.ลําทะเมนชัย
4.  นายวิเชียร  ชาติผดุง ตําแหนงกรรมการและเหรัญญิก 
  รับผิดชอบหนวย อ.โนนสูง
5.  นายบุญธรรม  เดชบุญ ตําแหนงประธานอนุกรรมการฝาย 
  ระเบยีบและกฎหมายตดิตาม และประเมินผล
  รบัผดิชอบหนวย อ.จกัราช, อ.หนองบญุมาก, อ.เฉลมิพระเกยีรติ
6.  นายสมศักดิ์  จักสาร ตําแหนงประธานอนุกรรมการฝายวิชาการ 
  และประชาสัมพันธ
  รบัผดิชอบหนวย  ร.ร.อนบุาลนครราชสีมา, ร.ร.เมอืงนครราชสมีา,  
  ร.ร.สุขานารี, ร.ร.สุขานารี (หนองขอน), ร.ร.วัดสระแกว, ร.ร.ราชสีมาฯ,  
  ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย, ร.ร.บุญวัฒนา, ร.ร.บุญวัฒนา 2,
   ร.ร.บุญเหลือฯ, ร.ร.สุรธรรมพิทักษ, ร.ร.มหิศราธิบดี, ร.ร.สรุนารี,  
  ร.ร.สุรนารี 2, ร.ร.โคราชพิทยาคม ,ร.ร.นครราชสีมาวิทยาลัย,
  ร.ร.พุดซาพิทยาคม
7. นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย ตําแหนงกรรมการ
  รับผิดชอบหนวย ร.ร.เทศบาล 1-5, กองการศึกษาเทศบาลฯ , 
  สอ.นม.,  ส.ส.นม.,  อ.เมือง (ศึกษาธิการอําเภอเดิม), กลุม ร.ร. เอกชน,  
  วิทยาลัยสารพัดชางฯ, วิทยาลัยนาฏศิลปฯ, วิทยาลัยเทคนิคฯ, 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ, ศูนยการทองเที่ยวและกีฬาฯ, 
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน, 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ, มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน,หอสมุดแหงชาติ, 
  ศนูยการศึกษาพเิศษ เขตการศกึษา 11, สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัน.ม.,
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาฯ, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
  การทองเที่ยว, สํานักผูตรวจราชการฯ,  สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและ 
  สวัสดิภาพฯ, ร.ร.นครราชสีมาปญญานุกูล, สํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แหงชาติ

8.  นายมานิตย  พรรมโพธิ์ ตําแหนงกรรมการ
  รับผิดชอบหนวย  อ.พิมาย,  สํานักงานโบราณคดี, พิพิธภัณฑพิมาย,  
  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย, บํานาญองคการ อ.พิมาย,  อ.ชุมพวง,  
  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
9. นายปราโมทย  สัจจาวัฒนา ตาํแหนงกรรมการ
  รบัผดิชอบหนวย  อ.สงูเนนิ, อ.สคีิว้, วทิยาลยัเกษตรสคีิ้ว,   
  ศนูยวทิยาศาสตรเพือ่การศกึษา, อ.ปากชอง, สถาบนัการศกึษาตอเนือ่งสิรนิธร,  
  วทิยาลยัการอาชพีปากชอง
10.  นายสมโภชน  ฉํ่าธงชัย ตาํแหนงกรรมการ
  รบัผดิชอบหนวย  อ.หวยแถลง,  อ.โชคชยั/วทิยาลัยเทคนิคสรุนาร ี(โชคชยั),  
  บํานาญองคการ อ.โชคชัย,  
11.  นางอรทัย  พยัคฆมะเริง ตําแหนงกรรมการ
  รบัผดิชอบหนวย อ.เสิงสาง, อ.ครบุรี  อ.ปกธงชัย, วิทยาลัยเทคนิค 
  นครราชสีมา 2 (ปกธงชัย),  อ.วังนํ้าเขียว
12.  นายมณี  มวมขุนทด ตําแหนงกรรมการ
  รบัผดิชอบหนวย อ.ดานขุนทด,วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ, 
  บํานาญองคการ อ.ดานขุนทด,  อ.เทพารักษ,  อ.ขามทะเลสอ
13.  นายปริญญา  ประจง ตําแหนงกรรมการ
  รบัผดิชอบหนวย อ.แกงสนามนาง,  อ.บัวใหญ, อ.บัวลาย
14.  นายวีระ  โรจนหิรัญ ตําแหนงกรรมการและเลขานุการ
  รบัผดิชอบหนวย อ.โนนไทย, บํานาญองคการ อ.โนนไทย,   
  อ.ขามสะแกแสง, บํานาญองคการ อ.ขามสะแกแสง, อ.พระทองคํา

Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ªØ´·Õè 57  

โดย   นายธนกฤต   กีรติเกริกไกร 
 รองประธานกรรมการ
โทร. 081-8775199
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เรียน    สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาที่เคารพรักทุกทาน
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  57  บริหารงานโดยประธานทอง  
วริยิะจารุ และคณะ  มีนโยบายสรางความมั่นคงใหกับสหกรณ และเพื่อ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจใหกับสมาชิก  ปจจุบันน้ีสหกรณฯ พบปญหา
สมาชิกสหกรณฯ ที่เกษียณอายุราชการไปแลว  หลายรายมียอดเรียก
เกบ็จากสถาบนัการเงนิอืน่ รวมแลวมากกวาเงินเดอืนทีส่มาชิกจะไดรบั  
บางทานเงินเดือนติดลบ รวมแลวเปนเงินกวา  10,000 บาท  กรณีดัง
กลาวเกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิต และสถาบันการเงินตาง ๆ 
ปลอยเงินกูกันมาก ประกอบกับการวางแผนการใชเงินกูไมดีพอ  ทําให
เกิดสภาพดังกลาว คณะกรรมการจึงไดมนีโยบายทีจ่ะแกไขปญหาใหกบั
สมาชกิท่ีประสบปญหา  ในขณะเดียวกันก็กาํลงัวางแผนหาวธิแีกปญหา
ดังกลาวดวย
 ทานสมาชิกครับ   เม่ือตนปที่ผานมา สหกรณฯ ไดมีการปรับ
ระเบียบการกูเงินใหกบัสมาชกิใหม  หลักการสาํคัญคือใหสอดคลองกบั
การปลอยเงินกูของสถาบันการเงินตาง ๆ  โดยเฉพาะการปลอยเงินกู 
ชพค.ของธนาคารออมสนิ ทีเ่มือ่ยืน่กูแลว  ตองมเีงนิเดอืนคงเหลือ  30%
สหกรณฯ ไดปรบัเงนิเดอืนคงเหลอืจากเดมิ  กรณกีูไมเกนิ  2  ลาน  ตอง
มีเงินเดือนคงเหลือ  10 %  และ กูเกิน  2  ลาน  ตองมีเงินเดือนคงเหลือ  
15 %  เปน  หลังจากกูแลวใหมเีงินดือนคงเหลือ  15 %  ทกุวงเงนิกู  และ 
การสงชําระคืน จาก  300  งวด  เปน 240  งวด  สมาชิกที่เคยกูกอน
ระเบียบประกาศใชสามารถสงชําระหนี้ไดตามสัญญาเดิมทุกประการ
 การใหบริการเงินกู  มี  3  ประเภท   ดังนี้
 1.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  -  เปนสมาชิก  3  เดือนกูไดไมเกินรายละ  50,000  บาท
  -  เปนสมาชกิ  6   เดอืนกูไดไมเกนิรายละ  100,000 บาท
  -  เปนสมาชกิ  12  เดอืน กูไดไมเกนิรายละ  150,000  บาท
 สําหรับสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน กูไดไมเกินรายละ 
100,000 บาท
 สงชําระคืน 100  งวด  โดยมีบุคคลคํ้าประกัน  1 คน  เปนสมาชิก
ขาราชครูหรือสมาชิกบุคลากรทางการศึกษา

 2.  เงินกูสามัญ มี  2 ประเภท
  2.1  เงินกูสามญั  ตองเปนสมาชิก  6  เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู  
แบงเปน
  -   เงินกูสามัญใชหุนคํ้าประกัน   ใหกูไดไมเกินรอยละ  90 ของ
เงินคาหุน  และสงชําระหนี้คืน  240  งวด
  -  เงินกู สามัญใชบุคคลคํ้าประกัน  ใหกู ไดไมเกินรายละ  
3,000,000  บาท  แตการกูครั้งแรกไมเกิน  500,000  บาท  ตองมีหุน
ไมนอยกวารอยละ  30  ของเงินกู  สงชําระหนี้คืน   200  งวด  สําหรับ
สมาชิกเดิมใหกูไดตามเงินคาหุนที่มีอยูในปจจุบันไมนอยกวารอยละ  22  
ของเงินกู  สงชําระหนี้คืน  240  งวด
  2.2  เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ  และ
โครงการสวัสดิการอื่น ตองเปนสมาชิก  3  เดือน   ใหกูไดไมเกินรายละ  
200,000  บาท  โดยกูเพ่ือการศึกษา กูไดตามใบเสร็จท่ีจายจรงิ, สวนการ
กูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กูไดไมเกิน  100,000  บาท  และกูตามโครงการ
สวัสดิการอื่นตามที่คณะกรรมการมีมติ  ทั้งนี้ตองสงชําระคืนไมเกิน  100  
งวด
 3.  เงินกูพิเศษ  
  สทิธกิารกู  ตองเปนสมาชิก 6 เดอืน กูไดไมเกนิรายละ 6,000,000  
บาท  และตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 22 ของเงินกู  โดยหลักประกัน
เงินกู  คือ อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)  ตองอยูในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง
สหกรณฯ คิดมูลคาใหไมเกินรอยละ  70  ของราคาประเมิน   สวนควบ
อสังหาริมทรัพย (บาน)  สหกรณฯ คิดมูลคาใหไมเกินรอยละ  40  ของ
เงินกู   สวนบุคคลคํ้าประกันใหสิทธิได  2  คนตอ 1 สัญญา   และตอง
ไมเกินรอยละ  10  ของเงินกู  ทั้งนี้ ตองสงชําระคืนไมเกิน  360  งวด   
สําหรับวงเงินกูไมเกิน  4,000,000  บาท   หากเกินจํานวนดังกลาวใหสง
ชําระคืนไดไมเกิน  400 งวด
  เงินกูทั้ง  3  ประเภท  ดังกลาวขางตน  สมาชิกตองใชคําขอกู
ตามแบบพิมพทีส่หกรณฯ กาํหนด   และสําหรบัชวงเวลาน้ี  สมาชกิเดมิท่ี
ไมสามารถกูเงินไดตามระเบียบฯ ที่กําหนดนั้น  คณะกรรมการไดมีมติให
กูเพือ่เปนคาใชจายสําหรับการศึกษาของบตุรหลานทาน  โดยใหกูไดตาม
วงเงินสัญญาเดิม  แตไมเกินรายละ  70,000  บาท  ซึ่งตองมีเงินเดือนคง
เหลือไมนอยกวารอยละ  10  ของเงินไดรายเดือน  และสําหรับทุกกรณี
ไมเกินรายละ  50,000  บาท  ซึ่งตองมีเงินไดรายเดือนพอใหหัก ทั้งนี้ 2 
กรณีสมาชิกตองหัก ณ ที่จายได 12 เดือนยอนหลัง
  สดุทายน้ี ผมและคณะกรรมการดําเนินการทุกทาน  พรอมยินดี
ใหคาํปรกึษา สาํหรบัปญหาทีส่มาชกิมีขอวิตกกงัวลตาง ๆ   ทัง้ดานบรกิาร
เงินกู และการสงชําระหนี้สหกรณฯ

       
  พบกันใหมฉบับหนา
                                           

บุญธรรม   เดชบุญ  (ครูโจ)

ี ิ  ั  ี

ÊÔÊÔ·¸Ô¡ÒÃ¡ÙŒà§Ô¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡·¸Ô¡ÒÃ¡ÙŒà§Ô¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡
โดย   นายบุญธรรม   เดชบุญ  

 ประธานคณะอนุกรรมการฝายระเบียบ กฎหมาย  ติดตามและประเมินผล 
 โทร. 081-7605712
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รายการ กุมภาพันธ 2557 มีนาคม  2557 เมษายน 2557
จํานวนสมาชิก 22,993 22,956 22,935

จํานวนสมาชิกสมทบ 1,580 1,578 1,583

สินทรัพย 27,287,786,517.45 27,833,608,474.14 27,443,208,652.56

ทุนเรือนหุน 8,302,092,040.00 8,322,596,820.00 8,352,949,700.00

ทุนเรือนหุนสมทบ 1,579,108,940.00 1,607,666,270.00 1,624,684,870.00

ทุนสํารอง 982,938,008.56 983,131,008.56 983,131,008.56

ทุนสะสมอื่น ๆ 40,155,674.60 39,955,964.60 40,296,432.60

เงินฝากออมทรัพย 50,422,482.84 47,178,916.97 46,199,528.94

เงินฝากออมทรัพย  ATM 75,206.49 77,306.49 78,909.49

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2,770,170,370.48 2,780,089,518.88 2,827,520,196.05

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  24  เดือน 13,548,000.00 11,174,000.00 11,131,000.00

เงินฝากประจํา 6  เดือน 18,415,733.12 18,432,009.54 18,425,319.95

เงินฝากประจํา  12  เดือน 132,313,323.83 130,359,863.14 128,875,799.64

เงินกูสถาบันการเงินอื่น 13,058,132,103.45 13,446,865,403.45 12,928,383,862.40

เงินใหสมาชิกกูคงเหลือ 26,004,194,504.89 26,048,807,657.30 26,031,162,651.34

รายได 136,183,037.50 174,590,767.52 148,481,933.46

คาใชจาย 63,188,297.03 72,525,744.63 78,569,212.70

กําไรสุทธิ 72,994,740.47 102,065,022.89 69,912,720.76

1. การชําระผานบัญชีธนาคาร  สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชี  ชื่อบัญชี  “สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด”  เพื่อชําระหนี้   

 ซื้อหุน  และฝากเงิน  ดังนี้

ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ประเภท
กรุงไทย นครราชสีมา 301-1-05071-6 ออมทรัพย

กรุงไทย ยอยเดอะมอลล นครราชสีมา 398-0-00206-3 ออมทรัพย

กรุงเทพ อัษฎางค 538-0-03585-6 สะสมทรัพย

ออมสิน ถนนสุรนารี 0-5253050535-4 เผื่อเรียก

2. การชําระผานธนาณัติ   สั่งจายในนาม   “ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จํากัด”    
 669  หมู 5 ถนนราชสีมา-ปกธงชัย   ตําบลปรุใหญ   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

การชําระเงิน

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  ¨íÒ¡Ñ´
ÃÐËÇ‹Ò§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¶Ö§à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2557 โดย   นายประมวล   ทั่งกลาง  

รองประธานกรรมการ
โทร. 086-8695859


