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เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ที่เคารพทุกทาน

  สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดดําเนินงานมาแลว 

เขาสูปที ่56 มกีารพฒันาอยางตอเนือ่งมาตลอด ปจจบุนัมสีมาชกิ 24,318 คน 

มีทุนดําเนินการถึง 26,900 ลานบาท จากสมาชิก ณ ป 2500 ที่เริ่มกอตั้ง

จํานวน 1,628 คน มีทุนดําเนินการเพียง 473,436 บาท ความเจริญ

กาวหนาของสหกรณฯลวนแลวแตเกิดจากความรวมมือรวมใจกันของ

สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และคณะบุคลากรที่เกี่ยวของ

ดวยดมีาตลอด สมาชกิมคีวามศรทัธา และเชือ่มัน่ในองคกร 

เหน็ไดวาปจจบุนัมสีมาชกิถือหุนทัง้สิน้ 9,400 กวาลานบาท 

สมาชิกฝากเงินกับสหกรณฯ 2,700 กวาลานบาท

 ในเดือนตุลาคมของทุกป สมาชิกบางทาน

เกษียณอายุราชการ สหกรณฯ ไดจัดโครงการเกษียณอยางเปนสุข เพ่ือใหความรู

ในการวางแผนการใชชีวิตแกสมาชิกวัยเกษียณไปแลวในเดือนกันยายนที่ผานมาและขอประชาสัมพันธถึง

สมาชิกทุกทานทราบ อีก 3 เดือนก็จะสิ้นปทางบัญชี สหกรณฯ ไดเตรียมเงินปนผลและเฉล่ียคืนใหกับทานเรียบรอยแลว 

หากสมาชิกที่ประสงคและมีความจําเปนใชเงินกอน ก็สามารถติดตอกูเงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เงินปนผล) ไดที่สหกรณฯ 

สําหรับเงินกูประเภทอ่ืน สมาชิกสามารถกูไดตามปกติตามระเบียบของสหกรณฯ

  ในชวงนี้ สมาชิกบางทาน อาจจะไดรบัขาวสารเก่ียวกับการนําเงินของสหกรณฯ ไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น 

ตามที่เปนขาว 

 กระผมในนามของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ขอเรียนวาคณะกรรมการดําเนินการ ไดนําเงินฝาก

ที่สหกรณฯ ตางๆ จริง ซึ่งไดดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณฯ ที่กําหนดไวทุกประการ

ดังที่มีหนังสือจากสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ที่ 0010/3881 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เร่ือง ชี้แจงกรณีเงินฝาก

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไดตรวจสอบเอกสารของสหกรณฯ แลว “เห็นวาสหกรณฯ ดําเนินการ

เปนไปตามอํานาจหนาที่โดยชอบตามกฎหมายสหกรณฯ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณฯแลว”
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 โดยมีรายละเอียดการใหกูและฝากเงิน

กับสหกรณตางๆ ดังนี้ 

1. สหกรณเคหะสถานเมืองโคราช จํากัด

ฝาก 35 ลานบาท ไดรบัดอกเบ้ีย รอยละ 5.00 

ปจจุบันคงเหลือเงินฝาก 34 ลานบาท

2. สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 

ฝาก 208 ลานบาท ไดรบัดอกเบีย้ รอยละ 4.75 

ปจจุบันคงเหลือเงินฝาก 165 ลานบาท

3. สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด

ฝาก 100 ลานบาท ไดรบัดอกเบีย้ รอยละ 5.00 

ปจจุบันคงเหลือเงินฝาก 18 ลานบาท

4. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

 - สหกรณฯ ใหกู 650 ลานบาท ไดรับ

ชําระดอกเบ้ียรอยละ 6.50 และ 6.75 ซึ่ง

สหกรณเครดิตยเูนีย่นคลองจ่ัน ชาํระหมดแลว

 - ฝาก 530 ลานบาท ไดรับดอกเบ้ีย 

รอยละ 6.67 ปจจุบันคงเหลือเงินฝาก 500 

ลานบาท

5. ซื้อสลากออมทรัพยกับธนาคาร ธ.ก.ส. 

จํานวน 5 ลานบาท ไดรับผลตอบแทน

หนวยละ15 บาท 

 สหกรณฯ มีรายไดจากการฝากเงิน

ดังกลาวขางตน ดังนี้ ป 2554 มีรายได 

เปนเงิน 5 ลานบาทเศษ ป 2555 มีรายได 

เปนเงิน 27 ลานบาทเศษ และ ป 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน มีรายได เปนเงิน 33 ลานบาทเศษ 

 คณะกรรมการดําเนินการ ไดเล็งเห็นภาระคาใชจายของสหกรณฯ และการใหผลตอบแทนแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิก

ไดรับประโยชนสูงสุด ดังนี้

 - สหกรณฯ มคีาใชจายดอกเบ้ียเงินกูสถาบันการเงิน (ทีเ่กิดจากปจจยัภายนอก) อตัราดอกเบ้ียสงูขึน้ทกุปตามภาวะ

เศรษฐกิจ และคณะกรรมการ กูเงินมาเพื่อบริการสมาชิกเพ่ิมขึ้น จะเห็นไดจากในป 2553 เปนเงิน 142 ลานบาทเศษ 

ป 2554 เปนเงิน 231 ลานบาทเศษ ป 2555 เปนเงนิ 473 ลานบาทเศษ   

 - ผลตอบแทนใหกับสมาชิก 

 เงินปนผล และเฉล่ียคืน คณะกรรมการดําเนินการ มีนโยบายจายในอัตรารอยละ 6 และรอยละ 13 แตเม็ดเงิน

ทีจ่ายจะเพิม่ขึน้มากกวา จะเหน็ไดจาก ป 2554 จายในอตัราเดยีวกนักับป 2553 แตใช เมด็เงนิมากกวาเดมิ 84 ลานบาทเศษ 

และในป 2555 จายปนผล ในอัตรารอยละ 6 และเฉล่ียคืนในอัตรารอยละ 13.25 แตใชเม็ดเงินมากกวา ป 2554 

ถึง 123 ลานบาทเศษ เพราะจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมูลคาหุนเพ่ิมขึ้นทุกปนั่นเอง



3

 ดานสวัสดิการใหกับสมาชิก คณะกรรมการจัดสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกเปนจํานวนสูงขึ้นทุกป จะเห็นไดวา 

ป 2553 เปนเงิน 83 ลานบาทเศษ ป 2554 เปนเงิน 87 ลานบาทเศษ และป 2555 เปนเงิน 104 ลานบาทเศษ

 กระผมในนามคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ ไดตั้งเปาหมายไว 

“การทําใหสมาชิกมคีวามสุขเปนหนาทีข่อง

คณะกรรมการ” นับแตที่ไดรับเกียรติจาก

สมาชิกเลือกตั้งเขามาบริหารงานสหกรณฯ 

แนวความคิดของกระผมไดใหไวกับสมาชิก 

คือ “พัฒนาสหกรณฯ ใหเกิดความม่ันคง 

และใหบริการสมาชิกไดรวดเร็ว ถูกตอง 

ตรวจสอบได และจัดสวัสดิการ ใหสมาชิก

ประทับใจมีความสุข” และใหสมาชิก 

สถาบันการเงินมีความศรัทธา และเชื่อมั่น

ในสหกรณฯ 

นายออน  กาจกระโทก
ประธานกรรมการ

 ปจจุบันถึงแมวาสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด จะอยูในภาวะยังไม
เปนปกติ แตก็ดําเนินการภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทําใหสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได โดยไดมีหนังสือที่ สคจ.1063 
ลงวนัที ่28 กนัยายน 2556 ตอบยนืยนัจะปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขกลับมายังสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา จํากัด แลว
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สสารจากประธานที่ปรึกษาารจากประธานที่ปรึกษา

1. ÊÁÒªÔ¡¨Ð¶Í¹ËØŒ¹ÍÍ¡¨Ò¡ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
·Ñé§ËÁ´ 9,400 ¡Ç‹ÒÅŒÒ¹ºÒ· ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไมไดครับ เพราะสมาชิกที่ถือหุนอยูไดเปนลูกหนี้เกินกวา
รอยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด สวนสมาชิกที่ไมเปนหนี้มีจํานวน
ตํา่กวารอยละ 20 ของสมาชิกทัง้หมด จงึทําใหไมสามารถถอนเงิน
หุนออกทั้งหมดไดในคราวเดียวกัน”

2. ÊÁÒªÔ¡¶Í¹à§Ô¹½Ò¡ 2,700 ¡Ç‹ÒÅ ŒÒ¹ºÒ··Ñé§ËÁ´ 
ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไดครับ ถาจะถอนเงินฝากออกพรอมกันทั้งหมด แต
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาจะขาดสภาพคลองซ่ึงมีสภาพ
เหมือนธนาคารอื่นๆ  ที่ผู ฝากแหถอนเงินพรอมกันจะทําให
ลมได สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาไดเตรียมการแกไข
ในแตละปโดยเตรยีมเบกิวงเงนิกูกบัสถาบนัการเงนิอืน่ๆไวจาํนวน
หนึ่ง เพ่ือปองกันการขาดสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมาที่อาจมีเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น”

3. ¢³Ð¹ÕéÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒäÁ‹ÁÕà§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ 
¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไมเปนความจริงครับ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา
สามารถปล อย เงินกู  ได  ตามปกติสมาชิกยื่ นกู  ตอนเช  า 
ตอนบายสามารถรบัเงนิได โดยเจาหนาทีโ่อนเงนิผานเขาบญัชขีอง
สมาชิก ยกเวนสมาชิกที่มีคุณสมบัติไมตรงตามระเบียบการกูเงิน 
จึงไมสามารถกูยืมเงินได เชน การขาดสงเงินชําระหน้ีเกา 
หรือปจจุบันมีเงินเดือนคงเหลือไมพอหักชําระหนี้ เปนตน ”

ผมขอตอบขอของใจของสมาชิกจากความเปนจริงใหทราบ ดังตอไปนี้

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ที่รักทุกทาน
  กอนอื่นผมขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ทุกทาน ที่ใหโอกาสผม
ไดชีแ้จงขอกลาวหา และขอสงสยัของสมาชิก เกีย่วกบัขาวท่ีมผีูไมหวงัดกีลาวหาวา ผอ.ทอง วริยิะจารุ 
หอบเงินสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาหนีไปอยูตางประเทศแลว หรือสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา กําลังไมมีเงินใหสมาชิกกูยืม สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาไมมีเงินที่จะปนผล
เฉลี่ยคืนใหสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ไมมีเงินจายสมาชิกในการเบิกถอนเงินฝาก 
สหกรณออมทรัพยครนูครราชสีมา นาํเงนิไปลงทุนกบัสหกรณเครดติยเูนีย่นคลองจ่ัน จาํกัด ทาํใหเกดิ
ผลกระทบกับสหกรณออมทรพัยครูนครราชสีมา และสรางความทุกขใจใหกบัสมาชิกท่ีไดตดิตามขาว
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ันทางโทรทัศน เปนตน
 ขาวในเรื่องดังกลาว ลวนสรางความเสียหายตอสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาและสมาชิกท่ีทราบขาวที่เปนเท็จอยางยิ่ง 
เพราะสถาบันการเงินตาง ๆ ที่เปนเจาหนี้ หรือผูฝากเงินและมวลสมาชิกเกิดความตกใจ สับสนและขาดความเช่ือมั่นตอสหกรณ
ออมทรัพยครูนครราชสีมาของเรา และเกิดความกงัวลวา สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด กําลังจะลม จริง ๆ หรือ ?
 ผมขอชี้แจงขอมูลของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ใหทุกทานทราบเปนพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ปจจุบันสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมามีสมาชิก 24,300 กวาคน มีทุนเรือนหุน 9,400 กวาลานบาท และมีเงินฝากจาก
สมาชกิ 2,700 กวาลานบาท มสีมาชกิเปนลกูหนีส้หกรณออมทรพัยครนูครราชสีมา 19,400 กวาคน คดิรวมเปนเงิน 25,400 กวาลานบาท 
เหลอืจาํนวนสมาชกิทีไ่มเปนหนีอ้ยู 4,900 กวาคน ซึง่แบงเปน 2 กลุม คอื กลุมท่ียงัไมมสีทิธกิูเงนิ กบักลุมท่ีตองการฝากเงนิรบัดอกเบีย้เทานัน้ 

4. ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÁÕà§Ô¹äÁ‹¾Íμ‹Í¡ÒÃ ‹̈ÒÂà§Ô¹
»˜¹¼Åà©ÅÕèÂ¤×¹ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไมจริงครับ ผมเปนประธานที่ปรึกษาไดเขารวมประชุม
เกือบทุกครั้งทราบวา คณะกรรมการดําเนินการไดเตรียมกันเงิน
ในเร่ืองการจายปนผลเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกไวแลว จึงมีเงินจาย
ในสวนนี้แนนอน”

5. ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨ÐÅŒÁËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไมมีทางลมอยางแนนอนครับ เพราะสหกรณออมทรัพย
ครูนครราชสีมาปลอยเงินกูใหแกสมาชิก 25,400 กวาลานบาท 
ซึง่สมาชิกจะถูกหกัเงินเดือน ณ ทีจ่ายจากตนสงักัดเปนลําดบัแรก 
กอนเจาหนี้รายอื่น ตามพ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
สวนใหญสมาชิกเปนลูกหนี้ที่ดีมีวินัยทางการเงินในระดับดี สวน
ที่ช าหรือมีป ญหาก็มีบ างเป นสวนนอย ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการไดใหคณะทํางานเขาไปใหคําปรึกษาช้ีแนะการแกไข
รวมกับลูกหนี้อยางตอเนื่อง”

6. ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ¹íÒà§Ô¹ä»Å§·Ø¹¡ÑºÊË¡Ã³�
à¤Ã´ÔμÂÙà¹ÕèÂ¹¤ÅÍ§ Ñ̈è¹ ¨¹à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ ไมจริงครับ ” การลงทุน หมายถึง
 1. การลงทุนในทางกฎหมาย หมายถึง การสรางนิติสัมพันธ
ในรปูของสญัญาผกูพนัการกอหนีร้ะหวางผูลงทนุกบัผูประกอบการ 
 2. การลงทุนในแงธุรกิจ หมายถึง การดําเนินการใชเงิน
เปนทรัพยากรในการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนกลับมา 
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ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการขาดทุนหรือไดผลกําไร เพราะขึ้นอยูกับ
ผูประกอบการจะดําเนินงานไดดีมากนอยเพียงใด
 แตสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดดําเนินการ
คร้ังท่ี 1 ใหสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด กูเงิน 650 
ลานบาทและไดรับชําระหนี้คืนท้ังหมดแลว การดําเนินการ
ครั้งที่ 2 ไดฝากเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํานวน 
530 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.67 ตอป และไดถอน
เงินฝากคืนตามเงื่อนไขแลว 30 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย 
เมื่อเทียบสัดสวนยอดเงินฝากกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
อยูในอัตรารอยละ 1.85 ของทุนดําเนินการทั้งสิ้นของสหกรณ
ออมทรพัยครูนครราชสีมา (ทนุดําเนินการ 26,900 ลานบาทเศษ) และ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจั่น ไดตอบยืนยันเปนเอกสารท่ีจะ
ชําระเงินฝากคืนตามเวลาท่ีกําหนด คือ จะโอนเงินฝากพรอม
ดอกเบ้ียตามเง่ือนไขต้ังแตเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 
2557 เปนตนไป การติดตามเงินฝากคณะกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดกําหนดมาตรการในการ
ติดตามไวแลว หากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไมปฏิบัติตาม
ขอตกลง ก็จะดําเนินการทางกฎหมายตอไป

7. ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ¹íÒà§Ô¹ä»Å§·Ø¹¨¹à¡Ô´
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไมเปนความจริงครับ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา
ไดจัดวางแผนการปลอยเงินกูในรูปแบบตางๆ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวใหแกสมาชิกและสถาบันทางการเงินอื่นๆ เพ่ือสราง
ผลกําไรกลับคืนมาใหแกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา
ใชจายในเร่ืองตางๆ ซึ่งรายละเอียดในเรื่องการนําเงินไปฝาก
หรือใหกู ทานออน กาจกระโทก ประธานสหกรณออมทรัพยครู
นครราชสีมา ไดชี้แจง ใหสมาชิกไดทราบ ในสวนคอลัมน
สารจากประธานสหกรณออมทรพัยครนูครราชสมีา ดงัรายละเอยีด
ที่นําเสนอในเลมนี้แลวครับ” 

8. ¢‹ÒÇ·Õè¡Å‹ÒÇËÒÇ‹Ò¼Á¹íÒà§Ô¹ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
ËÍºË¹Õä»ÍÂÙ‹μ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅŒÇ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ?
 “ไม  เป นความจริงครับ  ปจจุบันผมอยู อาศัยท่ีบ าน
หลงัเดมิแตบางคร้ังตองเดนิทางไปทาํงานทีก่รงุเทพฯ ครัง้ละ 5-7 วนั 
ตามหน าที่ ของงานคณะกรรมการองค การตลาด  และ
ทีป่รึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สวนการท่ีใครจะนํา
เงิน ของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาหนีไปไมวาจะจํานวน
นอยหรือมากทําไมไดงายๆ หรอกครับ” เพราะ 
 1. การรับเงิน – เบิกจายเงินแตละครั้งในแตละเรื่องจะตอง
ดําเนินการตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 
โดยผานหัวหนางานผูรับผิดชอบของแตละฝายลงไปสูผูปฏิบัติ
ในแตละสายงาน ซึ่งเปนขั้นตอนหลายชั้นสามารถตรวจสอบได
ชัดเจน

 2. สหกรณออมทรัพยครูนครราชสมีา มคีณะทาํงานผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณ ซึ่งไดรับเลือกจากมวลสมาชิกปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบระบบการเงินและเอกสารตางๆ เดือนละ 1 คร้ังตลอดป 
ทาํใหรูสถานะทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครนูครราชสีมา 
ตลอดเวลา
 3. สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา มีผูตรวจสอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางการบัญชีและมี
คณุสมบัตถิกูตอง ครบถวนตามระเบียบของนายทะเบยีนสหกรณ 
ซึง่ไดรบัเลือกจากมวลสมาชิก ใหปฏิบตัหินาท่ีตรวจสอบระบบการ
เงินและเอกสารตางๆ ในเวลา 3 เดือนตอ 1 ครั้ง แลวนําผลเสนอ
ตอมวลสมาชิกในรูปเอกสารและการรายงาน ใหที่ประชุมใหญ
ไดทราบ
 ตลอดชีวติการทํางานของผมทัง้สวนราชการและสวนปฏิบตัิ
งานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ผมมีความต้ังใจแนวแน 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและยึดมั่นในความสุจริต 
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดังสุภาษิตท่ีกลาววา 
“ระยะทางพิสูจนม า กาลเวลาพิสูจนคน” ฉันใด ผลการ
ทํางานของผมสามารถใหทานพิสูจนได ทําใหทานไดรูจักตัวตน
ของผมตลอดมา 
  ก อนการเข  าไปบริหารงานสหกรณ ออมทรัพย ครู
นครราชสีมา จํากัด ในแตละสมัยน้ันผมจะเผชิญกับปญหา
ที่หนักหนวงของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา อยูเสมอ 
แตผมมีความมุ งมั่น ตั้งใจ ในการคิดดี ทําดี ร วมกับคณะ
ที่ปรึกษา รวมกับคณะกรรมการดําเนินการ และคณะเจาหนาท่ี
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา ซึ่งใหความรวมมือดวยดี
ตลอดมา ทําใหงานตางๆ ของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 
ประสบผลสําเร็จ สรางสวัสดิการที่ดีใหแกคณะเจาหนาท่ี 
สรางความอยูดมีสีขุและความกาวหนาในอาชพีใหแกมวลสมาชกิ 
สรางความภูมิใจใหแกคณะที่ปรึกษา และสรางเกียรติภูมิใหแก
ตัวผมและครอบครัว
  ทายน้ี ผมคิดว าการทํางานทุกอย างของผมคงมี
สิ่งบกพรองบางไมมากก็นอย จึงขอใหทานกรุณาชวยช้ีแนะ
ขอบกพรองได ตลอดเวลา จากการตอบขอสงสัยของผม
ในครั้งนี้หวังวาสมาชิกทุกทานคงจะหมดความกังวลในปญหา 
ทีส่งสยัหรอืหากมปีญหาใดๆ ขอใหทานสอบถามขอสงสยัโดยตรง
กับตัวผมเองหรือคณะกรรมการดําเนินการได จะไดเกิดความ
เขาใจท่ีถกูตองตรงกนั เพือ่ชวยกันสรางสรรคสิง่ทีด่งีามถูกตองให
เกิดแกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ใหเจริญรุงเรือง
มั่นคงสืบไป

(นายทอง  วิริยะจารุ)
ประธานที่ปรึกษาสหกรณฯ



6

â´Â ¹ÒÂÊØÃªÑÂ  áÂŒÁ¡ÒÞ¨¹ÇÑ²¹�â´Â ¹ÒÂÊØÃªÑÂ  áÂŒÁ¡ÒÞ¨¹ÇÑ²¹�    
»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃÏ»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃÏ

â·Ã 081-7606066â·Ã 081-7606066

ทําเนียบ

“การจายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2556”
 สวัสดีครับ พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมาที่เคารพรักตามท่ีสหกรณฯ ประกาศรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาที่เปนบุตรสมาชิก เพื่อขอรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกประจําป 2556 โดยสหกรณฯ ไดโอนเงินทุนอุดหนุนบุตรสมาชิก
ใหกับสมาชิกตามเลขบัญชีธนาคารที่ไดแจงไวกับสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เปนที่เรียบรอยแลว ผมมีความยินดี
ที่จะเรียนใหพี่นองสมาชิกทุกทานทราบวามีบุตรสมาชิก สมัครขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนได ดังนี้
 1. ทุนเพื่อชวยเหลือบุตรสมาชิก ที่มีความประพฤติเรียบรอยและขาดแคลนทุนทรัพย
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 305 ทุนๆละ 1,600 บาท  เปนเงิน 488,000 บาท   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 382 ทุนๆละ 1,800 บาท  เปนเงิน 687,600 บาท   
  - ระดับอุดมศึกษา   จํานวน 347 ทุนๆละ 2,200 บาท  เปนเงิน 763,400 บาท
 2. ทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง กําหนดใหปละ 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาทตอป โดยกําหนดจายภาคเรียนละ 
5,000 บาท จนจบหลักสูตรซึ่งสหกรณฯ ไดทําการสอบคัดเลือกทุนเรียนดีในวันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2556 โดยผูที่สอบ
คัดเลือกไดรับทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง ดังนี้

- ÊÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ¨íÒ¹Ç¹ 3 ·Ø¹ ä´Œá¡‹μÃ� ¨íÒ¹Ç¹ 3 ·Ø¹ ä´Œá¡‹Ê Ç ÊμμÃ ¹Ç¹ 3
บุตร :  นายประเสริฐ จั่นแกว 
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม. 4
 นางเกศริน จั่นแกว 
 ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.พรพิทยาคม อ.สีคิ้ว
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จาก ร.ร.มารียวิทยา อ.เมือง
ปจจุบันกําลังศึกษา :  สาขาวิชา วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
      คณะวิศวกรรมศาสาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

¹ÒÂ¾§É �ÈÔÅ»Š  ¨Ñè¹á¡ŒÇ
บุตร :  นายอดุลย เตียนสูงเนิน 
 อาชีพคาขาย
 นางสุจินตนา เตียนสูงเนิน
 ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บานโปงแดงนํ้าฉาสามัคคี อ.ขามทะเลสอ
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จาก ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง
ปจจุบันกําลังศึกษา :  สาขาวิชา แพทยศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก  
  มหาวิทยาลัยมหิดล

สอ
ง
นก 

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸Ô´Ò àμÕÂ¹ÊÙ§à¹Ô¹¹Ò§ÊÒÇÊØ¸Ô´Ò àμÕÂ¹ÊÙ§à¹Ô¹
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สงเสริมการศึกษาไทย  กาวไกลสูอาเซียนสงเสริมการศึกษาไทย  กาวไกลสูอาเซียน

บุตร : นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 
 ผูอํานวยการ ร.ร.กิริวัฒนศักดิ์ อ.สูงเนิน
 นางวันดี เกี้ยวสูงเนิน 
 ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.กิริวัฒนศักดิ์ อ.สูงเนิน
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จาก ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง
ปจจุบันกําลังศึกษา :  สาขาวิชา แพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุตร :  นายนิกรณ เชียรพิมาย

 ผูอํานวยการ ร.ร.บานหนองพรานปราน อ.คง

 นางสุมาลัย เชียรพิมาย

 ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบานวัด อ.คง

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จาก ร.ร.สุรนารีวิทยา อ.เมือง

ปจจุบันกําลังศึกษา : สาขาวิชา การจัดการการบินสถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

¹ÒÂºØÞÞÄ·¸Ôì à¡ÕéÂÇÊÙ§à¹Ô¹
- ÊÒÂÈÔÅ»ÈÒÊμÃ� ¨íÒ¹Ç¹ 1 ·Ø¹ ä´Œá¡‹

อ.เมือง
ารบินพลเรือน

¹Ò§ÊÒÇª¹ÒÀÑ·Ã àªÕÂÃ¾ÔÁÒÂ¹Ò§ÊÒÇª¹ÒÀÑ·Ã àªÕÂÃ¾ÔÁÒÂ
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 “ การเผยแพรความรูกิจการสหกรณและประสานความเขาใจอันดีระหวาง

สหกรณกับสมาชิก” ...นี่คือสวนหนึ่งของหนาที่อันทรงเกียรติของผูที่ไดรับเลือกตั้ง

ใหเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ สืบเนื่องจากผูแทนสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2554 

จะครบกําหนดวาระการเปนผูแทนสมาชิก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นี้

 ในป 2556 นี้ สหกรณฯ ประกาศรับสมัครผูแทนสมาชิก ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จํานวนผูแทนสมาชิก  - ผูแทนสมาชิก 1 คน ตอ สมาชิก 35 คน
 วาระการดํารงตําแหนง  - คราวละ 2 ป แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
 คุณสมบัติของผูแทนสมาชิก
  1. เปนสมาชิกไมนอยกวา 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  2. มีหุนไมนอยกวา 50,000 บาท นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. ไมเปนสมาชิกสหกรณอื่น ที่มีวัตถุประสงคเหมือน สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
  4. มีชื่อในหนวยงานตนสังกัด ตามประกาศเลือกตั้ง
  5. ไมตกเปนผูผิดนัด หรือขาดสงหุน ยกเวนความผิดที่ไมไดเกิดจากการกระทําของตนเอง

 การรับสมัคร
  1. เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาทําการ 
  2. ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป และ
สําเนาบัตรประจําตัว โดยยื่นใบสมัครตอกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งนั้น ๆ 
  4. ใหทุกหนวยเลือกตั้งสงใบสมัครตอสหกรณฯ ภายในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2556 พรอมรับบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
  5. สหกรณฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หนวยเลือกตั้งนั้น และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

 การเลือกตั้ง 
  1. สหกรณฯ จะทําการเลือกตั้งโดยมวลสมาชิกที่มีรายชื่อ
ตามหนวยเลือกตั้งนั้น ในวันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
  2. สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงหนึ่งเสียง

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

ÃÏ ½ ª½Á¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ÒÂÇªÒ¡ÒÃÏ 
4177147777799081- 7141771414081-977·Ã 081-970 990·Ã 081-9771417 ประเด็นเดนประเด็นเดน

...เลือกตั้งผูแทนสมาชิก...เลือกตั้งผูแทนสมาชิก

ป  ป  2556

Ã‹ÇÁà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�
´ŒÇÂ¡ÒÃà»š¹¼ÙŒá·¹ÊÁÒªÔ¡

¡Ñ¹à¶ÍÐ
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