ส ารจากประธาน
เรียน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ทุกทาน
เปนระยะเวลา 8 เดือน ทีก่ ระผมเขามาบริหารในฐานะประธานสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา จํากัด ผมไดรับกําลังใจจากพี่นองมวลสมาชิกอยางมากมาย พรอมคําเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการที่เปนคําติ และคําชม ปรับเปลี่ยนหรือคงไว เพื่อความมั่นคงของสหกรณ
เรา ทุกคําถามหรือขอเสนอแนะลวนเปนประโยชนตอสหกรณของเราทั้งสิ้น
พี่นองมวลสมาชิกทุกทานครับ ในระยะเวลาที่ผานมาในป 56 -57 สหกรณตาง ๆ
ทัว่ ประเทศประสบปญหาเกีย่ วกับการขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคาร จากรอยละ 4.50/ป เปน 5.80/ป
และธนาคารตาง ๆ ไมปลอยเงินกูใหกับสหกรณ ทําใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน
เกิดภาวการณติดคิวในการปลอยเงินกูใหกับสมาชิก หรือสหกรณบางแหงไมมีเงินจายปนผล
และเฉลี่ยคืน ปญหาตาง ๆ เหลานี้เกิดผลกระทบกับสหกรณตาง ๆ ไปทั่วประเทศ
แต...สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาของเรา ยังดําเนินการปลอยเงินกูใหกับ
สมาชิกเปนรายวันไดเหมือนเดิม เรามีสภาพโครงสรางการบริหารที่ดีในรอบ 5 – 6 ปที่ผานมา
สภาพคลองทางการเงินของเราไมมีปญหา สวนการปรับเปลี่ยนระเบียบการกูที่เครงครัดขึ้น
ผมตองเรียนกับพี่นองมวลสมาชิกใหเขาใจวา ในสถานการณอยางนี้ ถาเราไมปรับเปลี่ยนตัว
เองเพื่อรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แลวเราปลอยใหปญหาเกิดขึ้นสรางความเสียหาย
ใหกับสหกรณของเรา ถือวาเราละเลยไมเตรียมการไวลวงหนา แลวเราจะแกยากในภายหลัง
เรื่องของระเบียบใหมที่ปรับเปลี่ยน อาจจะเกิดความอึดอัดใหกับสมาชิกบางทาน
กูไดยากขึ้น หรือกูไมได กระผมและคณะกรรมการขอใชไประยะหนึ่ง แลวก็จะปรับเปลี่ยน
ใหมใหเกิดความคลองตัวในการกู แตจะยึดประโยชนของสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ
เปนหลัก
ผมตองกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน คณะกรรมการ เจาหนาที่ ทานที่ปรึกษา
และผูเกี่ยวของ ที่รวมกันสรรคสรางสหกรณของเราใหเกิดความมั่นคง เปนสถาบันการเงิน
ที่เปนที่พึ่งพาของเรา และเปนสมบัติของพวกเรา สวนตัวกระผมขอเรียนกับทานวา กระผม
มาทําหนาที่ครั้งนี้ ตั้งใจมาเพื่อทําหนาที่อยางเสียสละ ผมจะไมอยูภายใตเงื่อนไขของผล
ประโยชน เพือ่ ตนเองใด ๆ ทัง้ สิน้ ผมจะทําหนาทีอ่ ยางซือ่ สัตย คิดถึงประโยชนของมวลสมาชิก
เปนหลัก ทานไดโปรดวางใจ และขอแสดงความขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

นายออน กาจกระโทก

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

โครงการ ระดมหุนทรัพยทวี
ประจําป 2557
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ระยะเวลาดําเนินโครงการ
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1. ซื้อหุนทรัพยทวีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2557
2. จับคูปองในวันประชุมผูแ ทนสมาชิกและผูช ว ยงานกิจการ
สหกรณฯ ประจําป 2557

เงื่อนไขการรับรางวัลหุนทรัพยทวี
1 ใบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเสริมสรางวินัยการเก็บออม และสรางความมั่นคง
ทางการเงินใหแกสมาชิก
3. เพื่อใหสมาชิกรูจักประหยัด และเก็บออม
4. เพื่อเปนหลักประกันใหแกสมาชิกและผูคํ้าประกันเงินกู
ของสมาชิก
5. เพือ่ เพิม่ ทุนหมุนเวียนและสรางความมัน่ คงใหแกสหกรณ

เปาหมาย
1. ในป 2557 สหกรณจะมีทนุ เรือนหุน เพิม่ ขึน้ จากการระดม
หุน จํานวน 200 ลานบาท
2. สหกรณฯ ใหรางวัลเปนคูปองชิงโชค ในอัตรารอยละ
0.50 ของมูลคาหุนที่ระดมได โดยมีเปาหมาย ทุนเรือนหุนที่ระดมได
ในป 2557 จํานวน 200 ลานบาท จะเปนเงินรางวัล จํานวน 1 ลาน
บาท ทั้งนี้เงินรางวัลจะเพิ่ม/ลดลงตามสัดสวนของมูลคาหุนทรัพยทวี
ที่ระดมได

ผูมีสิทธิเขารวมโครงการ

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ยกเวน
สมาชิกสมทบ
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1. หุนทรัพยทวี คือ หุนที่เกิดจากการซื้อหุนเพิ่ม
2. ซื้ อ หุ  น ทรั พ ย ท วี 1,000 บาท รั บ คู ป องชิ ง รางวั ล

3. สมาชิ ก ติ ด ต อ ขอรั บ คู ป องได ที่ สํ า นั ก งานสหกรณ ฯ
หรือสํานักงานประจําเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน
2557
4. ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล มีสิทธิไดรับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัล
เทานัน้ โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงเพือ่ ขอรับรางวัล และ
ตองชําระภาษีรางวัลชิงโชค หัก ณ ทีจ่ า ย ตามคําสัง่ ของกรมสรรพากร
ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด  ที่
w w w . k o r a t t s c . c o m ห รื อ ติ ด ต  อ ส อ บ ถ า ม ไ ด  ที่
ฝายประชาสัมพันธสาํ นักงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
เลขที่ 669 หมู 5 ถนนราชสีมา – ปกธงชัย ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 – 278222 ตอ
114 – 115

เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ
â´Â ¹ÒÂÁÒ¹ÔμÂ ¾ÃÃ‹Áâ¾¸Ôì
¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃÏ
â·Ã 081-9771417

1. เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา
ที่เคารพทุกทาน
ในทุก ๆ ป จะมีสมาชิกสหกรณฯ ที่ตองเกษียณอายุ
ราชการ หรืออายุครบ 60 ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ. 2496) หรือ
ทายาทของสมาชิกที่ถึงแกกรรม คณะกรรมการดําเนินการ
ไดเล็งเห็นความสําคัญของสมาชิกในวัยเกษียณ จึงกําหนด
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ.
2556 ขึ้น ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ไดจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 4,400,000 บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน)
โดยมีสมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ จํานวน
623 ราย สหกรณจะทําการโอนเงินเขาบัญชีสมาชิก ในเดือน
มีนาคม 2557 เปนตนไป

2. สวัสดิการ การประกันชีวิตกลุม

สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดจัดทํา
โครงการประกันชีวติ เพือ่ ใหสมาชิกและครอบครัวไดรบั ความ
คุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสมาชิกเปนสําคัญ และไดพิจารณาบริษัทที่มีความมั่นคง
และใหผลประโยชนตอสมาชิกสูงสุด คณะกรรมการดําเนิน
การชุดที่ 56 มีมติเห็นชอบใหทําประกันภัยกลุมกับบริษัท
เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) เริ่มคุมครองวันที่ 1
กุมภาพันธ 2557 เวลา 12.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ
2558 เวลา 12.00 น. ดังนี้
1. โครงการที่ 1 ทุนประกันภัยคนละ 300,000 บาท/
คน/ป คาเบี้ยประกันภัย 1,673 บาท/คน/ป (สหกรณจาย
คาเบี้ยประกันใหกับสมาชิกทุกคนเพื่อเปนสวัสดิการ ยกเวน
สมาชิกสมทบ)
2. โครงการที่ 2 ทุนประกันภัยคนละ 600,000 บาท/
คน/ป คาเบี้ยประกันภัย 278.91 บาท/คน/เดือน หรือ 3,347
บาท/คน/ป

3. โครงการที่ 3 ทุนประกันภัยคนละ 600,000 บาท/
คน/ป คาเบี้ยประกันภัย 278.91 บาท/คน/เดือน หรือ 3,347
บาท/คน/ป

3. การเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมลวงหนา

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา จํากัด ชุดที่ 56 เห็นสมควรปรับปรุงการจัดเก็บ
คาเบี้ยประกันชีวิตกลุมสมาชิก สหกรณ เพื่อใหสอดคลองกับ
วิธกี ารจายเงินใหกบั บริษทั ฯ ผูร บั ประกัน ซึง่ สหกรณฯ จะตอง
จายลวงหนาทุก ๆ 4 เดือน/ครัง้ หากสมาชิกสหกรณรายใด ได
ชําระคาเบีย้ ประกันชีวติ ฯ ลวงหนา ตามโครงการประกันชีวติ
กลุม เกินกวา จํานวน 4 เดือน (โครงการ 2 เดือนละ 278.91
บาท รวม 4 เดือน เปนเงิน 1,115.64 บาท และโครงการ 3
เดือนละ 278.91 บาท รวม 4 เดือน เปนเงิน 1,115.64 บาท)
สหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก ที่เปดบัญชี
ไวกับสหกรณฯ
หาก สมาชิกมีขอ สงสัย สมาชิกสามารถดูรายละเอียด
ไดที่ www.korattsc.com หรือติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสวัสดิการ - รานคา
โทร 044-278222, 278333, 277037,
277046 และ 277086 ตอ 151
หรือ 081-8790763
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ขาวการเคลื่อนไหว ของสหกรณฯ
สวัสดีครับ

พี่นองมวลสมาชิกสหกรณฯ ที่เคารพทุกทาน
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ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ ที่จะบอกกลาวใหสมาชิกทราบ ดังนี้
โครงการระดมหุนทรัพยทวี ปที่ 2

เพื่อเปนการสงเสริมการออมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียนและสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ สมาชิกที่สนใจสามารถ
อานขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดไดในวารสารเลมนี้

โครงการใหความรูแกสมาชิก ประจําป 2557

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2557
สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 รวม 17 วัน จํานวน 33 หนวย เพื่อใหสมาชิกไดรับขอมูล
ขาวสาร ความเคลือ่ นไหว ของสหกรณฯ และแลกเปลีย่ นความรูซ งึ่ กันและกัน โดยกําหนดหนวย
อําเภอดานขุนทด และอําเภอเทพารักษ เปนหนวยแรกที่ใหความรูแกสมาชิก

วันเสารที่ 22 มีนาคม 2557 สหกรณฯ กําหนดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1
เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 11 คน

เพื่อทําหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

วันอาทิตยที่ 11 พฤษภาคม 2557

สหกรณฯ กําหนดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2
ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 08.00 - 15.00 น.
เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการ 8 คน ที่จะ
ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ

สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ดลบันดาลใหสมาชิกทุกทาน มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใด
จงสําเร็จดังปรารถนาทุกประการเทอญ สวัสดดีครับ
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ทิศทางการศึกษาไทยกับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน

“The way of Thai Education for AEC of ASEAN 2015”

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ทุกทาน
ในป 2558 ประเทศไทยของเรา จะเขาสูก ารเปนประชาคมอาเซียน
โดยสมบูรณ โดยจะนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน รวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ อีกดวย
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางทั่วถึงและ
เปนธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งสงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน ตลอดจนสามารถกาวทันและแขงขันกับนานาชาติ
ได โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งในความเปนจริงประเทศไทย
เปนผูริเริ่มกอตั้งอาเซียน โดยมี ๓ เสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจ ความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคงและความรวมมือทาง
สังคมวัฒนธรรม ซึง่ เสาหลักความรวมมือทางสังคมมีความกาวหนามากทีส่ ดุ
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดังนี้
- จั ด ให มี ห ลั ก สู ต รอาเซี ย นศึ ก ษา เพื่ อ ให ค นไทยเข า ใจ
อาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการกิน
การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน จึงจําเปนที่จะตองทําความรูจัก
ประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปน จีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
เปนตน ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการจะสรางหลักสูตรทีส่ ามารถสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองภายใตการรวมตัวเปนประชาคมเดียวกันของคนจํานวนกวา ๖๐๐
ลานคน โดยจะเริ่มดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแตระดับรัฐมนตรี ผู
บริหารระดับสูง ผูบริหาร ครู และนักเรียน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนมีความ
ประสงคจะสงครูมาสอนในโรงเรียนไทยเปนจํานวนมาก
- การแลกเปลีย่ น ICT ซึง่ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญมาก เพราะจะตองเชือ่ ม
โยงภายในประชาคมอาเซียนกันได ซึ่งไดมีการจัดตั้ง ASEAN University
และ Cyber University เพื่อการเชื่อมโยง นอกจากนี้ ยังไดเตรียมการเพื่อ
ใหมี การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหวางกัน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผู
เรียน ซึง่ ขณะนีไ้ ทย-จีน และไทย-มาเลเซีย สามารถรับรองคุณวุฒไิ ดแลว แต
สําหรับฟลิปปนสยังไมสามารถรับรองได
- การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการไดตงั้ เปาหมายใหนกั เรียนทีจ่ บชัน้ ป.๖ สามารถสือ่ สาร
เปนภาษาอังกฤษไดเพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน รวมทัง้ จะตองใช
ภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ตและสื่อการเรียนรูที่มี
ความหลากหลายมากขึน้ โดยไดเรงผลักดันและดําเนินการในหลายดาน เชน
๑) สรางศูนยอาํ นวยการเพือ่ ใหครูเจาของภาษามาสอนครูเกษียณ
อายุกอนกําหนดและครูอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และ
ฟลิปปนส มาสอนภาษาในโรงเรียน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู

â´Â ¹ÒÂÇÕÃÐ âÃ¨¹ËÔÃÑÞ
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๒) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies
(EIS) จะมีการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหครู
ที่จะสอนวิชาเหลานี้ ไดฝกใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางกัน นักเรียน
ก็สามารถเชื่อมโยงและพูดคุยกับเพื่อนตางชาติในประชาคมอาเซียนได
๓) พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปน
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนไดอยางหลาก
หลาย เชน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ
สรณ การสอนภาษาอังกฤษของติวเตอรที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยม โดยครู
จะเปนผูควบคุมการสอนและทดสอบความเขาใจของนักเรียน หากตองการ
จะใหสอนซํ้าในชวงใด ก็สามารถทําไดทันที ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในโรงเรียน
สูม าตรฐานสากล โรงเรียนดีประจําอําเภอ และลงไปสูโ รงเรียนดีประจําตําบล
๔) การอบรมภาษาอังกฤษใหกับครู เพื่อใหครู ยุคใหมสามารถ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ และใช ICT ได ซึ่งในยุคปจจุบันระบบการศึกษาตอง
รองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีและครูจะตองเทาทันตอเทคโนโลยีดวย
ทัง้ นี้ ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กลาวบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยตาม
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล” ตอนหนึ่งวาประเทศไทยถูกสะทอน
ภาพคุณภาพ การจัดการศึกษาที่ตกตํ่าลงทุกป อาทิ ระดับการศึกษา ขั้นพื้น
ฐานของไทยจัดอยูใ นอันดับ 6 ของประเทศใน กลุม อาเซียน โดยไทยตามหลัง
เวียดนาม ขณะที่ระดับอุดมศึกษา อยูอันดับ 8 ซึ่งเปนที่นาตกใจวาเราตาม
หลังกัมพูชาและฟลิปปนส เปนเรื่องที่ไมอยากจะเชื่อ แตก็รับทราบขอมูลไว
กอน ทั้งนี้พบวาการจัดอันดับของหนวยงานอื่น ๆ ไทยก็ถูกจัดอันดับตํ่าลง
เรื่อย ๆ ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีดัชนีที่ชัดเจนวากําลังกาวเขาสูวิสัยทัศนที่
ไดประกาศไววา ป ค.ศ.2020 มาเลเซียจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว

** ขอขอบคุณขอมูลจาก - ศูนยการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน - ไทยโพสต
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รายชื่อผูโชคดี
โครงการระดมหุนทรัพยทวี
â´Â ¹ÒÂ¸¹¡Äμ ¡ÕÃμÔà¡ÃÔ¡ä¡Ã
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ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดจัดโครงการระดมหุนทรัพยทวี
เพือ่ สงเสริมการออมและสรางวินยั ทางการเงินใหแกสมาชิก และใหสมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เสริมสรางศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในป 2556 มีสมาชิกมาซื้อหุน จํานวน 111,603,650 ลานบาท สหกรณไดจับคูปอง ในวันประชุม
ใหญสามัญประจําป 2556 โดยมีสมาชิกไดรับทองคําหนัก 1 บาท จํานวน 28 รางวัล รายชื่อผูโชคดี ดังนี้
1. นางกรรณิการ วิเศษเสนา
2. นางยงพร วงศเทียน
3. นางปราณี จินณฤทธิ์
4. น.ส.จรัสพร งวดสูงเนิน
5. นางอรนุช เชิดชู
6. นางศิริรัตน บุญตานนท
7. นายชูเกียรติ กาญจนภรางกูร
8. นายพิชัย นันทบุรมย
9. นายประพันธ วิเชียรประดิษฐ
10. นายปรีชา ไพรวัลย
11. นายพิพัฒน สุคนธพงศ
12. นางวงเดือน ชื่นชมศาสตร
13. นางอารีย สิริจามร
14 นายมานะ ดุงสูงเนิน

อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอโนนสูง
อําเภอโนนสูง
อําเภอบัวใหญ
อําเภอโนนไทย
อําเภอโนนไทย

15. นางพิมพปุณยวัจน พันธเกษม อําเภอปกธงชัย
16. นายนิพนธ หยวกฉิมพลี
อําเภอปกธงชัย
17. นางพิริยาภรณ ไชญณรงค อําเภอดานขุนทด
18. นายณรงค เลาอลงกรณ
อําเภอดานขุนทด
19. นางตรึงใจ สีหะมงคล
อําเภอสีคิ้ว
20. นางปวีณา พิมพเมืองเกา
อําเภอสีคิ้ว
21. นางจินตนา ผายพิมาย
อําเภอสีคิ้ว
22. น.ส.ศิรินทร ฝายกระโทก
อําเภอโชคชัย
23. นางประภาดา พงษภักดี
อําเภอโชคชัย
24. ดร.นิเวศน อุดมรัตน
อําเภอจักราช
25. นางสมปอง วนิชนิกูล
อําเภอจักราช
26. นางจริยาวรรณ ชาญชัยฉัตรพงศ อําเภอปากชอง
27. นางจันทรเพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล อําเภอขามทะเลสอ
28. นายทองอินทร กลาหาญ อําเภอบัวลาย

สมาชิกสามารถดูรายละเอียด ไดที่ www.korattsc.com หรือติดตอสอบถามไดที่ ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด เลขที่ 669 หมูที่ 5 ถนนราชสีมา - ปกธงชัย ตําบลปรุใหญ อําเอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-278222 ตอ 114, 115 หรือ 081-8773515
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
ประจําป 2557
เรียนทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน

â´Â ¹ÒÂªÒμÔà¨ÃÔÞ ªÍº¾ÔÁÒÂ
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ในป 2557 ฝายวิชาการและประชาสัมพันธ ไดกาํ หนดปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ประจําปขนึ้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหสมาชิกและผูท เี่ กีย่ วของทราบ
แนวทางการดําเนินงานลวงหนา เปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อความชัดเจนและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
ลําดับที่
1

เดือน
มกราคม

2

กุมภาพันธ

3

มีนาคม

4

เมษายน

5

พฤษภาคม

6

มิถุนายน

7

กรกฎาคม

8
9

สิงหาคม
กันยายน

10
11

ตุลาคม
พฤศจิกายน

12

ธันวาคม

รายการปฏิบัติงาน ป 2557
- อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนมกราคม
-

ประชุมใหญสามัญประจําป
จัดทําวารสารสหกรณฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ
เตรียมการ , วางแผน จัดทําคูมือใหความรูสมาชิก
จายเงินบําเหน็จสมาชิก
ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือก กกต.
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนมีนาคม
จัดทําวารสารสหกรณฯ ประจําเดือนเมษายน
ใหความรูสมาชิกแกสมาชิก ประจําป 2557
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนเมษายน
นํารางประกาศทุนการศึกษาบุตร ป 2557
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
สงประกาศรับสมัครทุนไปยังหนวยงาน, โรงเรียนทุกโรงเรียน
รับสมัครทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2557
จัดทําวารสารสหกรณฯ ประจําเดือนมิถุนายน
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนมิถุนายน
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับทุน
และทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน ประจําป 2557
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิขอรับทุนและทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
ดําเนินการออกขอสอบทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
สอบคัดเลือกทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง
จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2557
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนกรกฎาคม
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนสิงหาคม
จัดทําวารสารสหกรณฯ ประจําเดือนกันยายน
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนกันยายน
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนตุลาคม
เตรียมการประชุมผูแทนและผูชวยงานสมาชิกสหกรณฯ
จัดเตรียมปฏิทินประจําป, สคส. และประชาสัมพันธสวัสดีปใหม
จัดทําวารสารประจําเดือนพฤศจิกายน
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนพฤศจิกายน
ประชุมผูแทนและผูชวยงานสหกรณฯ
จัดงานฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม
อบรมใหความรูแกสมาชิกเขาใหม ประจําเดือนธันวาคม
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1. การชําระผานบัญชีธนาคาร
สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด” เพื่อชําระหนี้ ซื้อหหุน และฝากเงิน ดังนี้
ธนาคาร
กรุงไทย
กรุงไทย
กรุงเทพ
ออมสิน

สาขา
นครราชสีมา
ยอยเดอะมอลลนครราชสีมา
อัษฎางค
ถนนสุรนารี

เลขบัญชี
301-1-05071-6
398-0-00206-3
538-0-03585-6
0-5253050535-4

ประเภท
ออมทรัพย
ออมทรัพย
สะสมทรัพย
เผื่อเรียก

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

ผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา
เดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)
ธันวาคม 2556

จํานวนสมาชิก (ปกติ)
จํานวนสมาชิก (สมทบ)
สินทรัพย
ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุนสมทบ
ทุนสํารอง
ทุนสะสมอื่น ๆ
เงินฝากประเภทออมทรัพย
เงินฝากประเภทออมทรัพย ATM
เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ 24 เดือน
เงินฝากประเภทประจํา 6 เดือน
เงินฝากประเภทประจํา 12 เดือน
เงินกูสถาบันการเงินอื่น
เงินใหสมาชิกกู
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ
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22,966
1,615
27,222,406,556.86
8,221,442,870.00
1,616,973,840.00
893,578,226.30
36,653,328.07
50,309,652.05
70,170.34
2,608,937,521.35
12,117,500.00
19,678,851.40
137,816,357.36
12,574,387,457.40
26,059,422,902.42
1,730,807,415.24
837,865,287.12
892,942,128.12

มกราคม 2557
22,988
1,616
27,296,692,001.87
8,268,917,640.00
1,618,216,240.00
982,938,008.56
39,203,987.51
50,995,267.20
92,270.34
2,689,056,203.54
12,955,000.00
18,924,503.63
132,486,917.65
13,185,358,967.12
26,008,238,935.93
139,523,155.02
69,516,541.92
70,006,613.10

