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เป็นองค์กรคุณภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการสมาชิกและสังคม
2/2 ซ.ศรีสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์: 044-530901,044-530091 โทรสาร: 044-520103
เว็บไซต์: www.kurusurin-coop.com อีเมล์: kurusurin@hotmail.com

ประธานกรรมการ...พบสมาชิก
เรียน  สมาชิกทุกท่านที่เคารพ

นายสุพัฒน์  โพธิสาร
ประธานกรรมการ

กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ให้คณะกรรมการชุดที่ 29/2560
ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการทุกคนมีความตั้งใจที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ ปี พ.ศ.2560 เป็นปีแห่งการ เปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัง้ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ฉบับใหม่แก้ไขเพิม่ เติมสาระส�ำคัญ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
ไตรมาส 2 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 2,761 คน ทุนด�ำเนินงาน 4,751 กว่าล้านบาท ก�ำไรสะสม
ประมาณ 82 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าตามล�ำดับ และคณะกรรมการ
ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขระเบี ย บบางประเภท รวมทั้ ง ด� ำ เนิ น โครงการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ประโยชน์
แก่สมาชิกมากมาย กระผมขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ทีใ่ ห้การ สนับสนุนการด�ำเนินกิจการ
สหกรณ์ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ

ข่าวประชาสััมพันธ์
1. การใช้บริการทางการเงินกับสหกรณ์ผ่านระบบ  A.T.M. ธนาคารธนชาต
ให้สมาชิกทุกท่านได้ดำ�เนินการ เปิดบัญชีออมทรัพย์ในสหกรณ์ พร้อมทำ�บัตรเอทีเอ็มธนชาต โดยการกรอกแบบขอใช้บตั ร
เอทีเอ็มได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ฯ เนื่องจากสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ จะทำ�การโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน /สวัสดิการอื่น/
เงินกู้ ที่สมาชิกจะได้รับเข้าบัญชี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และสหกรณ์ฯ มีความมั่นคงต่อไป
2. การให้บริการด้านการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน/ถอนเงินฝาก  สหกรณ์ฯ จะดำ�เนินการจ่ายสมาชิก 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กรณีสมาชิกต้องการรับเงินสด สมาชิกเตรียมคำ�ขอกู้และกดบัตรคิว เพื่อนั่งรอการเรียกคิวเพื่อรับเงินสด
(กรณีนี้เหมาะสำ�หรับสมาชิกที่ไม่ด่วน สามารถนั่งรอคิวได้)
วิธีที่ 2 กรณีที่สมาชิกไม่ประสงค์รับเงินสด ให้สมาชิกเขียนคำ�ขอกู้ พร้อมแนบสำ�เนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้
สหกรณ์โอนเงินเข้า ยื่นไว้ในตะกร้าที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ มีช่วงเวลาให้บริการดังนี้
		
สมาชิกที่ยื่นรอบเช้า เวลา 08.30 – 11.00 น. เงินเข้าบัญชี เวลา 13.00 - 15.30 น.
		
สมาชิกที่ยื่นรอบบ่าย เวลา 11.01 – 16.30 น. เงินเข้าบัญชี เวลา 09.00 - 12.00 น. ของวันถัดไป
3. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2560  
		สหกรณ์จะดำ�เนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสามัญระดับ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และ ปี.1 หรือเทียบเท่า
		
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 ก.ค. - 31 ส.ค. 2560 วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น.
		
ประกาศผล วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
สหกรณ์ดำ�เนินการมอบทุน วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
4.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.คุรุสัมพันธ์ฯ
		
ขยายการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เป็นกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 75 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สนใจติดต่อ
คุณรัศมี มรรคผล เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม สอ.คุรุสัมพันธ์ฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
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แนะน� ำคณะกรรมการด�ำเนิ นการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่  29/2560

ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายกฤตพล ชุติกุลกีรต
2. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร
3. นายค�ำปุ่น บุญเชิญ
4. นายส�ำเริง บุญโต
5. นายเต็มใจ สุวรรณฑัต

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
1. นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ สพป. สุรินทร์เขต 2
2. นายเมธี
แตงจันทึก รองประธานกรรมการคนที่ 1
ผู้อ�ำนวยการ สพป. สุรินทร์เขต 3
3. นายชิน
ไทยยิ่ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองผู้อ�ำนวยการ สพม. 33
4. ดร.ไพชยนต์ จันทเขต
รองประธานกรรมการคนที่ 3
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
5. นายนาวา
ชิดชอบ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายศิริพงษ์ นึกชอบ
กรรมการ
6. นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสิรินธร
7. ดร.สมหมาย แก้วกันหา กรรมการ
7. นายสุจินดา อภัยจิตต์ นักวิชาการอิสระ
8. นายสงวน
บุญร่วม
กรรมการ
8. นายสุธน
ทิวทอง
ข้าราชการบ�ำนาญ
9. นายคมกฤษ ยินดี		
กรรมการ
9. นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
10. นายวิรัตน์
ค�ำเภาว์
กรรมการ
			
มหาบัณฑิต ม.รามค�ำแหง
11. นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล กรรมการ
10. นางเลขา ภูริภูมิ
ข้าราชการบ�ำนาญ
12. นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย
กรรมการ
11. น.ส.จุฬา จงสถิตถาวร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
13. นายบุญช่วย ถ้วยทอง
กรรมการ
14. นายสมชาย มรรคผล
กรรมการ
ฝ่ายจัดการ
15. นางเรวดี
หมายกล้า กรรมการและเลขานุการ
1. นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ
2. นางสมสนิท
ยอดอินทร์
รองผู้จัดการ
ผู้ตรวจสอบภาคเอกชน
3. นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา เจ้าหน้าที่การเงิน
1. นางนุชนาฏ ฤทธาคนี		
ผู้ช�ำนาญงาน
4. นางสาวอุราภรณ์ แก้วเหลี่ยม เจ้าหน้าที่การบัญชี
				
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
5. นางสาวพฤกษา ชูบุตร
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
6. นางรัศมี
มรรคผล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
1. นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 7. นายอภิชน
พิมพลีชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
2. นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ กรรมการ
8. นางสาวแววมณี สมัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางสุจิตรา บานแย้ม		
กรรมการ
9. นายอิสริยะ
อรรถเวทิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์
กรรมการ
10. นายประภาส พิศโสระ
พนักงานขับรถยนต์
5. นายองอาจ ดีประดวง
กรรมการและเลขานุการ 11. นางวันดี
อินทร์หอม พนักงานท�ำความสะอาด
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รายงานฐานะทางการเงิน
ที่
รายการ
1 สมาชิก
- ประเภทสามัญ
- ประเภทสมทบ
2 ทุนเรือนหุ้น
3 ทุนสำ�รองและทุนอื่น
4 เงินรับฝาก
- สมาชิก
-สหกรณ์อื่น
5 หนี้สิน
- เงินกู้ระยะสั้น
- เงินกู้ระยะปานกลาง
6 กำ�ไรสุทธิ
- ปันผล
- เฉลี่ยคืน
7 ทุนดำ�เนินการทั้งสิ้น

30 พ.ย. 58  (บาท)
2,632
2,225
407
1,186,828,090.00
236,609,828.80
1,075,877,329.51
828,128,580.80
247,748,748.71
1,504,449,948.80
207,304,800
403,633,241.50
147,701,837.96
6.25
18.00
4,156,614,882.35

30 พ.ย. 59  (บาท)
2,719
2,245
474
1,387,877,010.00
264,683,410.26
1,182,706,171.53
335,627,900.09
847,078,271.44
1,595,000,000.00
1,100,000.00
495,000,000.00
138,235,780.48
6.00
15.00
4,573,847,653.63

31 พ.ค. 60   (บาท)
2,761
2,249
512
1,493,976,170.00
288,477,439.64
1,150,616,274.41
397,991,614.77
752,624,659.64
1,730,000,000.00
1,241,000,000.00
489,000,000.00
82,853,817.97
4,751,303,580.22

การให้บริการเงินฝาก
1. ออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.15 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง
2. ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.65 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ฝากโดย หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายทุกเดือน ไม่ต�่ำกว่า 100 บาท
ปิดบัญชีเมื่ออายุครบ 60 ปี
รายละเอียดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
3. ออมทรัพย์พิเศษ 1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.40 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง
4. ออมทรัพย์พิเศษ 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.65 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000,000 บาท
มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง

5. ออมทรัพย์พิเศษ 3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.90 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรก 2,000,000 บาท
มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง
6. ออมทรัพย์พิเศษ 4  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.15 ต่อปี
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
7. ออมทรัพย์พิเศษ 4  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.95 ต่อปี
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต�่ำ 100,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
8. ออมทรัพย์พิเศษ 4  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.95 ต่อปี
(ส�ำหรับสหกรณ์อื่น)
เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต�่ำ 1,000,000 บาท
ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่กันเพื่อโอนดอกเบี้ยเข้า
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง
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่
การให้บริการสินเชือ

ที่

ประเภท

อักษรย่อ

หลักเกณฑ์
เป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
การส่งช�ำระงวดละเท่าๆกันไม่เกิน 4 งวด
เงินได้รายเดือนเหลือไม่ต�่ำกว่า 1,500 บาท

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ/ปี

1 เงินกู้ฉุกเฉินรายเดือน
(ใบกู้สีขาว)

ฉฉ.

1.
2.
3.
4.

2

สามัญทั่วไป
(ใบกู้สีเขียวอ่อน)

สท.

1. เป็นสมาชิก 3 เดือนและสมาชิกโอนยื่นกู้ได้
2. กู้ได้ 50 เท่า ของเงินเดือน
3. วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
4. หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ได้รับหลังจากที่หัก
หนี้เก่าที่มีอยู่สหกรณ์และหากสมาชิกที่มีหนี้สินจากสถาบันอื่นให้มีหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของยอดกู้ ประเภทนั้นๆ โดยน�ำเงินหุ้นเดิมที่มีอยู่มีรวมด้วย
5. เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักช�ำระหนี้สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
6. ช�ำระหนี้ไม่เกินอายุ 65 ปี แต่ไม่เกิน 120 งวด
7. หลักประกันเงินกู้
7.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ค�้ำประกันได้ ไม่เกินร้อยละ 90
7.2 กรณีการใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน ต่อวงเงิน 750,000 บาท
8. ยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อช�ำระหนี้มาแล้ว 6 งวด หรือเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น

6.90

3

สามัญเอ.ที.เอ็ม.
(ใบกู้สีส้มอ่อน)

สอ.

1.
2.
3.
4.

เป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
กู้ได้ 50 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักช�ำระหนี้ สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
หรือเงินคงเหลือไม่ต�่ำกว่า 1,500 บาท
5. ช�ำระหนี้ไม่เกินอายุ 65 ปี แต่ไม่เกิน 120 งวด
6. หลักประกันเงินกู้
6.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝากในสหกรณ์ค�้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90
6.2 กรณีการใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน
7. ยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อช�ำระหนี้ มาแล้ว 6 งวด หรือเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น

6.90

4

สามัญเพื่อความ
มั่นคง 2
(ใบกู้สีชมพู)

สม.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.40

เป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
สมาชิกต้องมีหุ้น 1 ใน 4 ของเงินกู้
ช�ำระไม่เกิน 150 งวด
เงินได้รายเดือนคงเหลือร้อยละ 20
หลักประกันเงินกู้
6.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝากในสหกรณ์ค�้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90
6.2 กรณีการใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน
7. ยื่นกู้ได้เพียงครั้งเดียว

6.90

       วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
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ที่

ประเภท

อักษรย่อ
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สามัญเพื่อการด�ำรงชีพ
(ใบกู้สีเหลืองอ่อน)

สด.

6

สามัญรวมหนี้
(ใบกู้สีม่วง)

สร.

7

เงินกู้พิเศษ
(ใบกู้สีขาว)

8

เงินกู้พิเศษปันผลรายปี
(ใบกู้สีฟ้าอ่อน)

หลักเกณฑ์

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี

1.
2.
3.
4.

เป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
วงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักช�ำระหนี้สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
หรือเงินคงเหลือไม่ต�่ำกว่า 1,500 บาท
5. ช�ำระหนี้ 120 งวด ไม่เกินอายุ 65 ปี
6. หลักประกันเงินกู้
6.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ค�้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90
6.2 กรณีใช้บุคคลค�้ำประกันจ�ำนวน 1 คน
7. ยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อช�ำระหนี้มาแล้ว 6 งวด หรือเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น

6.90

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือน สมาชิกโอนยื่นกู้ได้ทันที
2. วงเงินกู้ 100 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
3. หักทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ได้รับหลังจากที่หัก
หนี้เก่าที่มีอยู่สหกรณ์และหากสมาชิกที่มีหนี้สินจากสถาบันอื่นให้มีหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดกู้ประเภทนั้นๆ โดยน�ำเงินหุ้นเดิมที่มีอยู่
รวมด้วย
4. เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักช�ำระหนี้สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
5. ช�ำระหนี้ 360 งวด ไม่เกินอายุ 75 ปี
6. หลักประกันเงินกู้
6.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ค�้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90
6.2 กรณีการใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน ต่อวงเงิน 750,000 บาท
7. ยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อช�ำระหนี้มาแล้ว 6 งวด หรือเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น

6.90

พค. /พร. 1. กู้ได้ 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน
- เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ไม่เกิน
- เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน
- เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
ไม่เกิน
2. ส่งชำ�ระไม่เกิน 360 งวด
3. เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังชำ�ระหนี้ ร้อยละ 20
4. ยื่นกู้ใหม่่ได้เมื่อชำ�ระหนี้มาแล้ว 12 งวด
พป.

1.
2.
3.
4.

4,000,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ให้เงินกู้ไม่เกินร้อยละ 7 ของทุนเรือนหุ้นที่ยกมาจากปีก่อน
สมาชิกที่เคยผิดนัดชำ�ระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้
สมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้
ส่งหักเฉพาะดอกเบี้ย ชำ�ระเงินต้น เมื่อได้รับเงินปันผลของปีที่ขอกู้

หลักเกณฑ์การค�้ำประกัน
เงินเดือน 4,500 – 15,000 บาท ค�้ำประกันได้ 4 คน
เงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท ค�้ำประกันได้ 5 คน
เงินเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป
ค�้ำประกันได้ 6 คน

7.30/6.15/6.90

6.90

หลักประกันเงินกู้
วงเงินตั้งแต่
1 - 750,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน
วงเงินตั้งแต่ 750,001 - 1,500,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกัน 2 คน
วงเงินตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกัน 3 คน

คำ�แนะนำ�การยื่นกู้และเอกสารประกอบการกู้แนบในใบคำ�ขอกู้ทุกฉบับ
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การให้สวัสดิการ
1.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
(1) อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 20,000 บาท
(2) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท
(3) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 40,000 บาท
(4) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 50,000 บาท
(5) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 60,000 บาท
(6) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท
(7) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท
(8) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท
(9) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท
(10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี
		
จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท
2. สวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิก
-เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายให้รายละ 10,000 บาท
นับเพิ่มปีละ 1,000 บาท

  3. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
-ให้ตามสัดส่วนที่อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แต่ละปี
โดยแบ่งเป็นชั้นๆ การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
มัธยมฯ ปริญญาตรี
  4. สวัสดิการเงินสงเคราะห์ทายาท สมาชิกถึงแก่กรรม
-จ่ายให้รายละ 3,000 บาท
  5. สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท แต่งงาน คลอดบุตร
     และผู้ป่วยใน
-จ่ายให้รายละ 2,000 บาท
  6. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
-จ่ายรายละ 1,000,000 บาท
7. สวัสดิการเพื่อความมั่นคง  2  
-จ่ายตามปีที่เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิก
10 ปี ขึ้นไปจ่ายรายละ 1,000,000 บาท
  8. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสพอุบัติเหตุ
     และทุพพลภาพโดย สิ้นเชิง
  9. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
     คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด (สฌ.ค.ส.ร.)
10. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
     ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  
11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
     ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ขอแสดงความยินดี
นายสุพฒ
ั น์ โพธิสาร ประธานกรรมการ
ร ับโล่ผูบ
้ ริหารสหกรณ์ ระดับดี

วันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
นายสุพัฒน์ โพธิสาร ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 และรับโล่ ผู้บริหารสหกรณ์ ระดับดี
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ณ.ห้องรอเยลจูบลิ ี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมเพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
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่
โครงการศึกษาดู งานเพือการพั
ฒนาองค ์กร ประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด ได้ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ำกัด โดยนายเทิม มิตรจิต
ประธานกรรมการและคณะ ได้ให้การต้อนรับทีมงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครุ สุ มั พันธ์ฯ ด้วยความอบอุน่ เมือ่ วันที่ 1 -4 มีนาคม 2560

โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร ์ ประจ�ำปี 2561-2563

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยนายสุพัฒน์ โพธิสาร ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ คุ รุ สั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จ� ำ กั ด คณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษาฯ ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ สมาชิ ก และฝ่ า ยจั ด การ
ร่วมกับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สชุ นิ ปลีหะจินดา อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด ปี 2561 - 2563

8      วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด

โครงการรณรงค ์ร ับสมาชิกใหม่ ประจ�ำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสุพัฒน์ โพธิสาร ประธานกรรมการ ผู้จัดการและทีมงาน ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แนะน�ำสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด ให้กับครูผู้ช่วยเพื่อรณรงค์รับสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้ด้วย

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
่
ชมรมเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ออมทร ัพย ์ภาคตะวน
ั ออกเฉี ยงเหนื อ

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุม
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม
บ้านสุขาวดี อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางชัญญาวีร์ พ่อค้า ผู้จัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการของชมรมฯ
และแสดงความยินดีกบั น.ส.เสาวภา ตีรวัฒนประภา เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ได้รบั การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีด่ เี ด่น ประจ�ำปี 2560 ด้วย
               บรรณาธิการ ;             นายสุพัฒน์   โพธิสาร       
               กองบรรณาธิการ ;    1. นายวิรัตน์ ค�ำเภาว์
2. นายนาวา ชิดชอบ 3. นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล
			
4. ดร.สมหมาย แก้วกันหา 5. นายบุญช่วย ถ้วยทอง 6. นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
			
7. นางสมสนิท ยอดอินทร์ ผู้ออกแบบ ; นายอิสริยะ อรรถเวทิน

