สวั ส ดี ค รั บ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เ คารพ
วารสารฉบั บ นี ้ เ ดื อ นกั น ยายน 2562 เป น เดื อ น
แห ง การเปลี ่ ย นแปลงชี ว ิ ต ของผู  จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการเป น
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และความเปนอยู
ในชีวิตประจําวัน ผมขอฝากเรื่องการปฏิบัติตนเองในการใชชีวิต
วัยเกษียณอยางมีสุขครับ
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามแผนกลยุทธไดดําเนินการพรอมตรวจสอบระบบขอมูลหุน หนี้
และเงินฝากตาง ๆ ผานสมารทโฟน และเวปไชต โดยทานสามารถ
กรอกขอมูลสวนตัวของทานและทํารายการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ
จัดพิมพใบเสร็จรับเงินออนไลน ไดแลวครับ การติดตอประสานงาน
กับสหกรณตามฝายงานบริการโดยใช QR code โดยทานเปด
แอป Line แลวดําเนินการตามขั้นตอน ทานสามารถติดตอกับ
สหกรณผาน line ของฝายงานใหบริการ ดานตาง ๆ ได รวมทั้ง
คูมือสมาชิกดวยครับ
สํ า หรั บ การปรับโครงสรางหนี้กรณีสมาชิกเกษีย ณอายุ
ราชการและลาออก ในปนี้มีสมาชิกเขารวมโครงการปรับโครงสราง
หนี้จํานวน 300 ราย โดยมีเกณฑการปรับสงในอัตราประนอมหนี้
สํ า หรั บ สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณอายุ ป ระสงค จ ะร ว มปรั บ โครงสร า งหนี้
สามารถติ ด ต อ ได ที่ ฝ า ยเร ง รั ด ติ ด ตามหนี้ สิ น พร อ มแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา สลิปเงินเดือนเดือนสุดทายและหนังสือรับรอง
เงินบํานาญจากกรมบัญชีกลาง
ในเดือนตุลาคม 2562 ทีจ่ ะมาถึงปนม้ี วี นั สําคัญทีเ่ ปน
สัญลักษณ แสดงความผูกพันอยางลึกซึง้ ระหวางสถาบันพระมหากษัตริย
กับปวงชนชาวไทย 2 วันดวยกัน ไดแกวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เปน
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช ซึง่ เปน
วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่ประชาชนชาวไทย ทุกหมูเหลา ลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิ่งใหญเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได ดวยทั้ง 2 พระองคทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการเพือ่ บําบัดทุกขบาํ รุงสุข
แกปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ตราบจนเสด็จสูสวรรคาลัย โดยประชาชนชาวไทยทุกภาคสวน
ทั้งในประเทศ และที่อยูตางประเทศ ตางมีความตั้งใจที่จะแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2
พระองค อ ย า งพรอมเพรียงกัน
วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปน
วันออมแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออมเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนของการออมเงิน ในแตละปที่ผานมา
สอ.ครูเลย จํากัด ก็ไดจัดกิจกรรมสัปดาหการออมอยางตอเนื่องใน
ปนี้จัดกิจกรรมขึ้นระหวางวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 จัดใหมี
กิจกรรม ซือ้ หุน เพิม่ เปนกรณีพเิ ศษและรับฝากเงิน พรอมรับของทีร่ ะลึก
ขอเชิญชวนสมาชิกเขารวมกิจกรรมและรับของที่ระลึกไดนะครับ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานทีไ่ ดตดิ ตามวารสารขาว สอ.ครูเลย
จํากัด พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.........
ดวยความเครารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทีเ่ คารพทุกทาน

สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือน กันยายน 2562 เปนเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ไดบริหารจัดการสหกรณ
ครบครึ่งปบัญชี 2562 การบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น เรียบรอย
มีผลประกอบการเปนไปตามแผนกลยุทธทุกประการ มีสมาชิก
จํานวน 7,598 คน (สามัญ 6,280 คน สมทบ 1,318 คน)
ทุนดําเนินงาน 11,234.19 ลานบาท ทุนเรือนหุน 3,014.16 ลานบาท
ทุนสํารอง 485.17 ลานบาท มีลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก 10,530.26
ลานบาท รายได 344.18 ลานบาท คาใชจาย 207.71 ลานบาท
กํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน 136.47 ล า นบาทกระผมต อ งขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิกและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ศรัทธาและไววางใจสหกรณฯ ผมหวังเปนอยางยิง่ วา
ในรอบ 6 เดือนตอนี้ไปจนถึงสิ้นปบัญชี 2562 ( 29 กุมภาพันธ
2563 ) การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะตอง
มีความสําเร็จดวยดี ปราศจากอุปสรรคใดๆ สามารถคืนผลตอบแทน
(กําไร) ใหกับสมาชิกไดอยางพึงพอใจ เชน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
และเงินสวัสดิการดาน ตาง ๆ ตอไป
สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกประจําป 2562 (พบปะสมาชิก) ผานไปแลว 7 จุด
ผมขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ที ่ ไ ด ใ ห ค วามสนใจกิ จ กรรมในครั ้ ง นี ้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางแทจริง ทานจะ
ไดรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณฯ การบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและขาวสารการใหบริการ
ดานตาง ๆ รวมทั้งจะไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา
หรือสอบถามขอมูลตาง ๆ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ
เพื่อนําพาสหกรณฯ กาวไปสูวิสัยทัศน (VISION) “เปนสหกรณ
ที่มีความมั่นคง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บริหารอยางมี
มาตรฐาน บนพื้นฐานความพอเพียง”
ผมขอฝากถึ ง กรรมการบริ ห ารกลุ  ม สมาชิ ก ทุ ก กลุ  ม เชิ ญ
สงเรื่องที่จะประชาสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของทาน
สงบทความ ขอคิด ขอเสนอ อันเปนประโยชนบนหลักของการ
รวมดวยชวยกัน ทางวารสารขาวไดเปดคอลัมนเพิ่มใหทาน “เสียง
จากคณะกรรมการบริหารกลุมสมาชิก” ทานสงขอมูลขาวสาร โดย
ผานกรรมการประจําหนวยของทานหรือฝายประชาสัมพันธ สอ.ครู
เลย จํากัด โดยตรงก็ได
ขอใหสมาชิกทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญใน
หนาที่การงานและครอบครัว สวัสดีครับ
(ดร.ณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายขวัญชัย บัวโคกรัง

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
พบกันฉบับนีเ้ ดือน กันยายน 2562 เวลาผานไปเร็วมาก
และเปนเดือนแหงการเปลี่ยนแปลงชีวิตสําหรับขาราชการ
ที่จะตองเกษียณ ในโอกาสนี้ผมขอฝากเทคนิคการใช ช ี ว ิ ต
หลังเกษี ย ณอย า งมี ส ุข “วัยเกษียณ” นับเปนอีกหนึ่ง
จุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิต เพราะนอกจากกิจการงานทีเ่ คย
ปฏิบตั มิ า และรายไดประจําทีเ่ คยไดรบั ทุกเดือน จะยุติลงแลว
สถานะที่เปลี่ยนแปลงไป ยังสงผลกระทบถึงสภาพแวดลอม
ของผูเ กษียณดวย ดังนัน้ จึงมีคนจํานวนไมนอ ยที่เมื่อถึงคราว
กาวเขาสูวัยเกษียณจะตองประสบปญหาหลายประการที่เกิด
จากความไมเคยชินตาง ๆ ซึ่งนอกจากการ เตรียมพรอมตัง้ แต
ในชวงทํางานแลว การปรับทัศนคติปรับตัวปรับใจในชวงที่
วัยเกษียณเดินทางมาถึงก็เปนสิ่งที่สําคัญไมนอยไปกวากัน
โดยมีหลักปฏิบัติ และวิธีคิดงาย ๆ ดังตอไปนี้
ปรับอารมณและความรูสึก หลายคนแมเตรียมตัวที่
จะเกษียณมาเปนอยางดีตั้งแตเมื่อครั้งทํางาน แตก็อดไมได
ที่จะหดหู  เ ศร า ใจ เมื ่ อเวลานั้นตองเดินทางมาถึงจริ ง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่รักการทํางานเปนชีวิตจิตใจ ดังนั้น
เมื่อใกลถึงเวลาที่จะเกษียณ ควรเบนความสนใจจากงาน
ที่เคยทํา แบงปนใหกับการวางแผนกิจกรรมสําหรับเกษียณ
ก็จะชวยลดอารมณ และความรูสึกหดหูเศราใจที่จะเกิดขึ้น
เมื่อตองยุติการทํางานประจําแบบถาวร
หมัน่ ดูแลรักษากายใจไปพรอมกัน ดวยชวงวัยทีส่ งู ขึน้
ดังนั้น ผูที่กาวเขาสูวัยเกษียณ ควรรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน และหมั่นออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดย
เลือกประเภทกีฬาใหเหมาะสมกับวัย อาจรวมกลุมผูสูงอายุ
ประกอบกิจกรรมรวมกัน หรือจะหันหนาพึ่งทางธรรมเขาวัด
ปฏิบัติธรรม ถือศีลนั่งสมาธิ เหลานี้จะชวยเติมเต็มความสุข
ใหกับผูเกษียณที่ตองการความเรียบงาย และสงบสุขในชีวิต
ชวงบั้นปลาย
บริหารเงินหลังเกษียณอยางชาญฉลาด การแสวงหา
ชองทางการสรางรายไดโดยไมเนนปริมาณ แตเนนความตอเนือ่ ง
จะชวยใหชีวิตในยามเกษียณของใครหลายคนลงตัวมากขึ้น
อาทิ นําเงินไปฝากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อสราง
รายรับเปนดอกเบี้ยอยางตอเนื่อง หรือเปดรานขายของชํา
เล็ก ๆ นอย ๆ เปนตน
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เดินทางทองเที่ยวบางสรางสีสรรคใหชีวิต ปญหา
ความเหงาโดดเดี่ยววาเหวจะผอนคลายลง หากเปลี่ยน
สถานที่ดวยการเดินทางทองเที่ยวเปนระยะ จิตใจของผูสูง
อายุทร่ี สู กึ หดหู จะไดกระชุม กระชวยไดบา ง อาจไปในรูปแบบ
ของกรุปทัวร เพื่อเปนการพบปะเพื่อนฝูงใหม ๆ หรือจะ
เดินทางไปกับลูกหลานเพื่อสรางความสัมพันธใหใกลชิด
อบอุนมากยิ่งขึ้น
เหลานี้เปนเทคนิคงาย ๆ ซึ่งผูที่กาวเขาสูในวัย
เกษียณสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในชวง
บั้นปลายไดไมยาก เพราะตราบใดที่ชีวิตยังคงดําเนินตอไป
ความเปลีย่ นแปลงก็ยอ มเกิดขึน้ ไดเสมอ ดังนัน้ หันมาปรับตัว
ปรับใจพรอม และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงแคนี้เราก็จะ
มีความสุขในชีวิตไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นอีก
(ทีม่ า :https://www.ku.ac.th) ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด
กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู
ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม
ขอ 1, 2
4. เงินกูสวัสดิการ
กูรับเงินสด
(ใสจํานวน)

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ
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มีสมาธิจดจออยูกับมัน และจงยอมรับหรือปลอยวาง
สิ่งที่คุณไมชอบแตก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมไดแลว
5. เรียนรูที่จะรักสิ่งที่ไมใชวัตถุ ลองจดบันทึก
รายการสิ่งที่คุณรักและใชเงินซื้อไมได เชน ความรัก
เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ครอบครัว และความศรัทธา
โดย...
รวมถึงสิ่งเรียบงายตางๆ เชน การใชเวลาอยูกับ
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ธรรมชาติ การเดินเลน พระอาทิตยตก พระอาทิตยขึ้น
และทะเล
6. เลิกเปรียบเทียบ ถาคุณรูสึกไมพอใจ เปนไป
ได ว  า อาจเป น เพราะคุ ณ กํ า ลั ง เปรี ย บเที ยบตัวเอง
กั บ คนอื่ น ที่ มี จั ง หวะชี วิ ต แตกต า งกั น หรื อ มี เ ส น ทาง
ชีวิตที่ตางจากคุณโดยสิ้นเชิง ดังนั้นแทนที่จะเอาแต
เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณควรพยายามทําตัว
ใหมีความสุขเพื่อสงตอความสุขนั้นไปยังผูอื่น เปลี่ยน
ถาคุณเริ่มตกหลุมพรางอยูในความรูสึกไมพึง
ความอิจฉาเปนความสุข ในไมชา ความรูส กึ ขมขืน่ ของคุณ
พอใจในชีวิต เคล็ดลับงายๆ ดังตอไปนี้อาจจะชวยให
ก็จะถูกแทนที่ดวยความพึงพอใจและความสนุกสนาน
สถานการณดีขึ้น
หากคุณใชเวลาเพื่อชวยเหลือผูอื่น แสดงความยินดีกับ
1. มีความสุขกับทุกชวงเวลาในชีวิต หากคุณ
พวกเขา และสนับสนุนพวกเขา สุดทายคุณก็จะกลาย
รูสึกวาตัวเองเปนฝายใหแตไดรับกลับมาไมมากพอ
เปนคนที่มีความสุขมากที่สุด
คุณอาจกําลังอยูในชวงการหวานเมล็ดมากกวาที่จะ
ชีวิตคนเรานั้น มีขึ้นมีลงสลับกันไป มีสุขมีทุกข!
เปนชวงฤดูเก็บเกีย่ ว ดังนัน้ จงอดทนไว บางครัง้ เมือ่ คุณ
อยูในชวงชีวิตที่ตองเปนฝายใหตลอด คุณอาจเริ่มรูสึก
ไมพอใจ อยางไรก็ตามคุณควรระลึกวาชีวิตที่ดีสวน
ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ใหญยอมมาจากการใหทั้งนั้น
ธนาคารกรุงไทย
2. ฝกขอบคุณทุกวัน การรูจักแสดงออกถึง
ความกตัญูอยูเสมอจะชวยพัฒนาทั้งในเรื่องสุขภาพ
1.บริการอ�นๆ
สอดบัตร-กดรหัส ATM
และอารมณรวมถึงชีวิตโดยรวมที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น
แมวาจะเปนเรื่องที่เขาใจงายแตก็ลงมือทําไดยาก
2.บริการอ�นๆ
คุณไมสามารถฝนตัวเองใหรูสึกซาบซึ้งในบุญคุณได
หลังจากทํารายการเสร็จ
ดังนั้นคุณควรหมั่นฝกฝนเปนประจําแทน
3.สหกรณออมทรัพย
สิ
น
้
จะได
ร
บ
ั
สลิ
ป
เงิ
น
ที
ก
่
ดกู

3. จดบันทึกรายการ รูไหมวาคุณมีมากกวา
ที่ตัวเองคิดเสียอีกทั้งในดานอารมณและรางกาย
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก 4.สอบถามยอดเงินกู
เพียงใชเวลาในชวงเชาและชวงเย็นของทุกวันเพื่อ
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
จดบันทึกหรือคิดถึงแตสิ่งดีๆและคนดีๆที่ผานเขามา
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
ในชีวิตของคุณ
6.ใสจํานวนเงิน
4. ปรารถนาในสิง่ ทีต่ วั เองมี คนเรามักจะไขวควา และทํารายการถอนเงินตาม
หาสิ่งที่ตัวเองตองการ จะมีแตความปราถนาในสิ่งที่ ปกติ
7.ถูกตอง
ตัวเองมีตางหาก ที่สําคัญกวา จงสํารวจสิ่งที่คุณมีและ
ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562

ขอคุยดวยคน

จงพอใจ

ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู
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ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562

มุม

สุขภาพ

โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

10 วิธีการกินอาหารเพ�อสุขภาพที่ดี
1. กินอาหารเชา เปนพฤติกรรมพื้นฐานที่สงผลตอจิตใจ และพลังชีวิตของคุณ
ไปตลอดทั้งวัน และชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจ ชวยเผาผลาญพลังงานใหดีขึ้น ทําใหคุณกินอาหารในมื้ออื่นๆ นอยลง
2. เปลี่ยนน้ํามันที่ใชปรุงอาหาร ยอมจายแพงสักนิดใชน้ํามันมะกอก
หรือน้ํามันดอกทานตะวัน ปรุงอาหารแทนน้ํามันแบบเดิมที่เคยใช เพราะเปนไขมันที่
ไมเปนโทษตอรางกาย และมีกรดไขมันอิ่มตัวที่เปนประโยชน ชวยลดไขมันในเสนเลือดได
เปนอยางดี
3. ดื่มน้ําใหมากขึ้น คนเราควรดื่มน้ําวันละ 2 ลิตรเปนอยางนอย (ยกเวน
ในรายที่ไตทํางานผิดปกติ) เพื่อหลอเลี้ยงเซลลในรางกาย ฟนฟูระบบขับถาย รักษาระดับ
ความเขมขนของเลือด จะทําใหสดชื่นตลอดวันเลยทีเดียว
4. เสริมสรางแคลเซียมใหกับกระดูก ดวยการดื่มนม กินปลาตัวเล็กทั้งตัว
ทั้งกาง เตาหู ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ผักใบเขียว เพราะแคลเซียมเปนสิ่งจําเปนที่จะ
เสริมสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อและกระดูก ทําใหระบบประสาททํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ
5. บอกลาขนมและของกินจุบจิบ ตัดของโปรดประเภทโดนัท คุกกี้ เคกหนา
ครีมหนานุม ออกจากชีวิตบาง แลวหันมากินผลไมเปนของวางแทน วิตามิน และกากใย
ในผลไม มีประโยชนกวาไขมัน และน้ําตาลจากขนมหวานเปนไหนๆ
6. สรางความคุนเคยกับการกินธัญพืชและขาวกลอง เมล็ดทานตะวัน
ขาวฟางและลูกเดือย รวมทั้งขาวกลองที่เคยคิดวาเปนอาหารนก ไดมีการศึกษาและคนควา
แลว พบวา ชวยลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว เพราะอุดมไปดวยไฟเบอร
ที่ชวยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมน้ําตาลในเลือดใหสมดุล
7. จัดน้ําชาใหตัวเอง ทั้งชาดํา ชาเขียว ชาอูลง หรือเอิรลเกรย ลวนแลวแตมี
คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ การดื่มชาวันละ 1 ถึง 3 แกว ชวยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะ
อาหารถึง 30%
8. กินใหครบทุกสิ่งที่ธรรมชาติมี คุณตองพยายามรับประทานผักผลไมตางๆ
ใหหลากสี เปนตนวา สีแดงมะเขือเทศ สีมวงองุน สีเขียวบล็อกเคอรี สีสมแครอท อยายึดติด
อยู  ก ั บ การกิ น อะไรเพี ย งอย า งเดี ย ว เพราะพื ช ต า งสี ก ั น มี ส ารอาหารต า งชนิ ด กั น
แถมยังเปนการเพิ่มสีสันการกินใหกับคุณดวย
9. เปลี่ยนตัวเองใหเปนคนรักปลา การกินปลาอยางนอยอาทิตยละครั้ง
ไดทั้งความฉลาดและแข็งแรง เพราะปลามีกรดไขมันโอเมกา 3 และโปรตีน ที่ชวยควบคุม
การเตนของหัวใจใหเปนปกติ และบํารุงเซลลสมอง ทั้งยังมีไขมันนอย อรอย ยอยงาย
เหมาะสําหรับคนที่ตองการหุนเพรียวลมเปนที่สุด
10. กินถั่วใหเปนนิสัย ทําใหถั่วเปนสวนหนึ่งของอาหารที่คุณตองกินทุกวัน
วันละสัก 2 ชอน ไมวาจะเปนของหวานของคาว หรือวาของวางก็ทั้งโปรตีน วิตามิน
และแร ธ าตุ ส ํ า คั ญ ๆ หลายชนิ ด ต า งพากั น ไปชุ ม นุ ม อยู  ใ นถั ่ ว เหล า นี ้ ควรกิ น ถั ่ ว
อยางสม่ําเสมอ แตไมควรกินครั้งละมากๆ เพราะมีแคลอรี่สูง อาจทําใหอวนได
ขอบคุณขอมูลดีๆจาก :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ฝายเทคโนโลยีอาหาร http://www.tistr-foodprocess.net/
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ของสหกรณ

โดย นายพงษศักดิ์ บุญพรม

เรียน สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
พบกันฉบับนี้กับความเคลื่อนไหวของสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด มีขาวจะนําเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบดังนี้ครับ
1. การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ขณะนี้ทางคณะกรรมการบริหารกลุมไดดําเนินการรวบรวมรับคําขอรับทุน
จากสมาชิกในกลุมและรายงานมายังสหกรณฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน
2562 และจะดําเนินการมอบทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะ
โอนเขาบัญชีของสมาชิกบัญชีเงินฝากสหกรณหรือบัญชีธนาคารนั้น เนื่องจาก
มีสมาชิกใหความรวมมือและสนใจขอรับทุนเปนจํานวนมาก จึงขอขยายเวลา
รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสงเอกสาร
ไดที่ฝายแผนงานและสวัสดิการ สอ.ครูเลย จํากัด ไดในวันเวลาราชการ
2. โครงการพัฒนาผูแทนสมาชิกและผูเกี่ยวของ สหกรณฯ
มีกิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางวิชาการดานการเงิน ดานกฎหมาย
และ พรบ. 2562 โดยมีวิทยากรจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.) พรอมกิจกรรมศึกษาดูงานที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
อ.บานบึง จ. ชลบุรี ระหวางวันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2562 แบงเปน 3 รุน ๆ
ละ 4 วัน ดังนี้
รุนที่ 1 วันอังคารที่ 15 -18 ตุลาคม 2562 ผูแทน อ.เมือง,
อ.นาดวง, อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน
รุนที่ 2 วันอาทิตยที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 ผูแทน อ.ดานซาย,
อ.ภูเรือ, อ.นาแหว, อ.ทาลี่, อ.ภูหลวง และหนวยจังหวัด
รุนที่ 3 วันอาทิตยที่ 27 – 30 ตุลาม 2562 ผูแทน อ.วังสะพุง,
อ.ภูกระดึง, อ.ผาขาว, อ.หนองหิน และ อ.เอราวัณ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก
ประจําป 2562 ปฏิทินกําหนดการพัฒนาสมาชิกกลุมทั้งหมด 16 กลุม
รายละเอียด รูปแบบการประชุมสัมมนาบางกลุมจะดําเนินการในวันเดียวกัน
แบงเปนชวง เชา-บาย โดยเริ่มดําเนินงานโครงการตั้งแตวันที่ 21 กันยายน
2562 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 จุด 1 และ จุดที่ 2 วันเสารที่ 21
กันยายน 2562 ชวงเชา เวลา 08.30 น. หนวยเมือง 1/1 สถานที่ หองประชุม
ขุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย และจุดที่ 2 ชวงบาย เวลา 13.30 – 16.00 น.
หนวย อ.เมือง, อ. นาดวง สถานที่หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8
ชั้น ม.ราชภัฏเลย และจุดสุดทาย ในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562
(เก็บตก) ณ หองประชุมสหกรณฯ ขอเชิญสมาชิกเขารวมโครงการพัฒนาฯ
ไดตามกลุมที่ทานสังกัด อนึ่ง สําหรับสมาชิกที่ไมไดเขารับการ
เขารวมอบรมพัฒนาฯ ในจุดที่ตนสังกัดกําหนด ก็สามารถเขารวมกิจกรรม
ในจุดสุดทายเก็บตก
4. โครงการทอดกฐินสามัคคีสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ประจําป 2562 กําหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรี บานทาลี่
ในวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยตั้งองคกฐิน ณ สํานักงานสหกรณฯ
เรียนเชิญสมาชิกและผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพบริจาคทรัพยตามกําลัง
ศรัทธา หากไมสะดวกไมสามารถรวมบุญไดกรุณาสงปจจัยรวมทําบุญไปที่
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หรือโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี “กองทุนสมทบ
ทําบุญรวมสหกรณ บัญชีเลขที่ 403-0-65362-6 ธ.กรุงไทย ประเภทออมทรัพย
สาขาเลย”
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานขอใหโชคดี มีชัย ปลอดภัย สุขภาพ
แข็งแรง ตลอดไป พบกันฉบับหนาสวัสดีครับ...
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ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน กันยายน 2562

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สําหรับเดือนนี้ คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่ผานมาใหเอาใจใส
และหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา และสานตอในสวนที่เปนประโยชนตอ
มวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู
จํ า นวน 7 ข อ ส ว นรายละเอียดฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและอานไดที่
www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อทานอานแลว อยากจะเสนอขอคิดเห็น
ใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับขอเสนอ เพื่อพิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่ 1. การเบิกจายเพื่อจางพัฒนาโปรแกรมและจัดซื้อ
เครื่องเขียนแบบพิมพ
- การจางพัฒนาโปรแกรมการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกสมาชิก
คณะผูตรวจสอบไดตรวจโครงการนี้เนื่องจากไดตั้งงบไว 444,500 บาท
ไดเบิกจายสําหรับโปรแกรมนี้ไปแลว 60,000 บาท จากการตรวจสอบไดตั้ง
ขอสังเกตในกระบวนการจัดจาง เอกสารหลักฐานการจาง ความเหมาะสม
และความคุมคา ผลการตรวจสอบพบวา
- การเสนอเหตุผลความจําเปนไมชัดเจนไมครอบคลุมตามระเบียบ
ซึ่งผูตรวจไดมีแบบฟอรมตัวอยางไวให
- โปรแกรมนี้หากไมดําเนินการจะไมสามารถเปดระบบ Line ของ
องคกรได และเปนประโยชนตอสมาชิก ในการคนหาขอมูลสมาชิก ผูตรวจ
เห็นวามีประโยชน
- สิ่งที่ผูตรวจไดเสนอแนะอีกคือ การดําเนินการจะตองมีเอกสาร
หลักฐานเปนไปตามระเบียบ และใหใชงบประมาณอยางคุมคา
- ฝายจัดการ ขอบคุณผูตรวจที่ไดเสนอแนะ และไดแจงทุกฝาย
ดําเนินการแลว
- ผูตรวจจะไดติดตามตรวจสอบตอไป.
ขอสังเกตที่ 2. การจายเบี้ยประชุมและคารับรอง
- จากการตรวจสอบการจายเงินคารับรองสหกรณสามารถดําเนินการได
แตเนื่องจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ใชเงินไป 33,920 บาท เห็นวามาก
เกินไปสําหรับผูเ ขาศึกษาดูงาน 9 คน ตามเอกสารทีต่ รวจ แตทางสหกรณแจงวา
มีแขกจาก ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 คน จึงไดทักทวงเสนอแนะ
นอกจากนั้นการดําเนินการเห็นวาเบิกจายงายเกินไปสําหรับงบประมาณจึงได
เสนอแนะดังนี้.
- การขออนุมัติเบิกจายกรณีไมยืมเงินทดรองก็สามารถขออนุมัติ
เมือ่ งานเสร็จสิน้ ก็ได แตจะตองมีรายละเอียดใหชดั เจน มีคนกีค่ นทีม่ าศึกษาดูงาน
ถามีการลงทะเบียนก็แนบเอกสารประกอบการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
- การที่จะอางวาสหกรณเคยปฏิบัติมา ถาไมถูกตองหรือไมเปนไป
ตามขอเท็จก็ไมควรปฏิบัติอีก
- ทางฝายจัดการไดนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
- คณะผูตรวจจะไดติดตามตรวจสอบการใชจายลักษณะนี้ตอไป.
ขอสังเกตที่ 3. สบ.สวัสดิการไทยเลย จํากัด ไมปฏิบัติตาม
แผนการสงคืนเงินฝาก
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบสมุดเงินฝากเดือนสิงหาคม 2562
วามีเงินจาก สบ.สวัสดิการไทยเลย จํากัด ไดโอนเงินเขาตามแผนที่ไดใหไว
หรือไม จากการตรวจสอบก็ไมมีการโอนแตอยางใด ซึ่ง ณ ขณะนี้ (สิงหาคม
2562) มีดอกเบีย้ คางชําระรวม 3,969,315.07 บาท ไมรวมเงินตน 389 ลานบาท
- คณะผูตรวจก็ไดแจงใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของไดเรงติดตาม
ใหเปนไปตามแผน หากไมมเี งินเขาเกินสามเดือนติดตอกันอาจจะสงผลกระทบ
ตอการสํารองหนี้ในอนาคต
- คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหดําเนินการตามกฎหมาย
มอบใหทนายความดําเนินการ และทนายความ(สํานักกฎหมาย สัจธรรม)
ไดมีหนังสือแจงเตือนไปยัง สบ.สวัสดิการไทยเลย จํากัด ครั้งที่ 1 วันที่ 23
กรกฎาคม 2562 โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

- คณะผูต รวจสอบจะไดตดิ ตามทุกเดือน เพราะตามแผนจะสงใหหมด
ภายใน 31 ตุลาคม 2562
ขอสังเกตที่ 4.การฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น ตั๋วสัญญาใชเงิน
และการถือหุน
- คณะผูต รวจไดตรวจสอบการฝากเงินกับสถาบันการเงินอืน่ สาเหตุทต่ี รวจ
อยากทราบวาเมื่อฝากแลวไดรับดอกเบี้ยเหมาะสมและจายเปนปกติหรือไม
ถาผิดปกติก็จะเสนอใหขอถอนคืน เพื่อไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ใหผล
ตอบแทนดีกวา จากกาตรวจสอบทีน่ าํ ฝาก 3 สถาบัน เปนเงิน 407,500,000 บาท
มีการจายดอกเบี้ยทุกเดือน คือ สหกรณการเกษตรผาขาว กับ สหกรณ
การเกษตรวังสะพุง สวนสหกรณสวัสดิการไทยเลย ไมสง ทางผูตรวจก็ได
เรงรัดใหทางคณะกรรมการไดเรงรัดเอาเงินคืน
- เงินลงทุนตามขอบังคับ มี 3 สถาบัน
1. มีหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํานวน 23,512,640 บาท (ดอกเบี้ย 5.30%)
2. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ถอนคืนแลว
3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
จํานวน 176,140 บาท ไมมีดอกเบี้ย.
- เงินลงทุนใหสถาบันการเงินอื่นกู มี 4 สถาบัน เปนเงินคงเหลือ
73,494,633.76 บาท จายคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย มี
1. สอ.กํานันผูใหญบานจังหวัดเลย จํากัด ดอกเบี้ย 6% สหกรณ
2. สอ.ครูกรมสามัญจังหวัดเลย จํากัด ดอกเบี้ย 5 %
3. สอ.ขาราชการสวนทองถิ่นกาฬสินธุ ดอกเบี้ย 5%
4. สอ.ครูมุกดาหาร จํากัด ดอกเบี้ย 5%
- คณะผูตรวจเห็นวาการดําเนินการเปนไปดวยดี และนาเชื่อถือ
ควรดําเนินการได และไดเสนอแนะใหรอบคอบเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
และสงผลตอสมาชิก. และขอขอบคุณคณะกรรมการ.
ขอสังเกตที่ 5. การเรียกเก็บไมได
- คณะผูต รวจไดตรวจสอบขอมูลการเรียกเก็บไมไดของสมาชิกหนวยตางๆ
ในแตละเดือน ทั้งนี้เพื่อตองการทราบวา เรียกเก็บไมไดเพราะเหตุใด คณะ
กรรมการจะแกไขวิธใี ด เพราะการเรียกเก็บไมไดมผี ลกระทบตอรายไดคา ใชจา ย
ของสหกรณและจะสงผลไปถึงการปนผลเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปของสมาชิก.
- จากการตรวจสอบมีการเรียกเก็บไมทุกหนวยงาน แตมากนอย
ตางกันไป
- คณะผูตรวจไดเสนอใหพิจารณาการปลอยเงินกูไมควรปลอยเงินกู
เกินสิทธิ์และเกินกําลังการสงใชจะเกิดผลดีตอสหกรณ
- คณะกรรมการก็ไดดําเนินการตามกรอบและพิจารณาปลอยกู
อยางระมัดระวัง
ขอสังเกตที่ 6. การตรวจนับเงินสด
- คณะผูตรวจไดสุมตรวจนับเงินสดจากตูนิรภัยของสหกรณ
คณะผูตรวจจะสุมตรวจตามไตรมาส ทั้งนี้ก็เพื่อตองการทราบวา เจาหนาที่
มีความซื่อสัตยสุจริตหรือไม มีการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินมาก
นอยเพียงใด การถือลูกกุญแจตูนิรภัยใครเก็บรักษาบาง เงินในตูมีครบตาม
รายงานทางบัญชี เงินคงเหลือประจําวันหรือไม.
- จากการตรวจสอบ การเก็บรักษาเงินเปนไปตามระเบียบ มีเงิน
เก็บรักษาตรงตามรายงานเงินคงเหลือและไมเกินอํานาจการเก็บรักษา.
ขอสังเกตที่ 7. การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและการบํารุงรักษา
รถยนต
- คณะผูต รวจไดตรวจเอกสารการเบิกจายน้าํ มันเชือ้ เพลิงเติมรถยนต
ของสหกรณ เพื่อตองการทราบวาตั้งปบัญชี 2562 ไดเบิกจายน้ํามันไปแลวกี่
ครั้ง ใชในกิจการใดบางเหมาะสมคุมคากับการไปหรือไม การไปไดขออนุมัติ
และมีหลักฐานตรวจสอบไดหรือไม.
- จากการตรวจสอบตามหลักฐานตั้งแตปบัญชี มีนาคม 2562 ถึง
สิงหาคม 2562 มีการเบิกจายไป 64 รายการ เปนการเบิกจายที่ถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ.
- ทางฝายจัดการไดกําชับพนักงานขับรถใหตระหนักในหนาที่
และดูแลรักษาใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ และคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด.
พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2 และ สสอ.

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

สมาชิก ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 5 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล
นายปรีชา ศรีมงคล
นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
นางระยอง พระสวาง
นายประสิทธิ์ วิเศษศรี

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
5949
411
640
6824
1190

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 10 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
1. นางลอง วัฒนมงคล
มารดาสมาชิก
2. นางสุบิน พันธวงศ
คูสมรสสมาชิก
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล
สมาชิก
4. นายปรีชา ศรีมงคล
สมาชิก
5. นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
สมาชิก
6. นายณัชญพัทธ อมรรัฐฒสรรค บุตรสมาชิก
7. นางระยอง พระสวาง
สมาชิก
8. นายประสิทธิ์ วิเศษศรี
สมาชิก
9. นายเสถียร ดงหลวง
บิดาสมาชิก
10. นายเสิน เหมสุทธิ์
สมาชิก

เลขทะเบียน
4409
1111
4581
8452
6876
3824
7466
2253
2066
4589

สมาชิก สสอ. ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 8 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ – สกุล
นายวสันต เริงนิสัย
นางระยอง พระสวาง
นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
นายเสิน เหมสุทธิ์
นายพิสิษฐ วงศรีเทพ
นายสุพิศ วิรัตติยา
นายสงวน เริงฤทธิ์
นายประสิทธิ์ วิเศษศรี

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

เลขทะเบียน
9291
4447
4866
13190
14688
7478
90561
7987

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1,2 / เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล /ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน
(กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( สสอ.)
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,796 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,230 ราย
- สมาชิกสมทบ 2,566 ราย
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนสิงหาคม 2562

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

1.จํานวนสมาชิก
7,598 คน
- สมาชิกสามัญ
6,280
คน
- สมาชิกสมทบ
1,318
คน
2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู
5,402 คน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
400,633,055.79 บาท
4. เงินฝากในสหกรณอื่น
407,500,000.00 บาท
5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
10,530,265,169.00 บาท
6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 23,512,500.00 บาท
7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
100,000.00 บาท
8. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
182,390.00 บาท
9. เงินรับฝาก
2,657,417,314.04 บาท
ประจํา
249,135,647.92 บาท
146,864,914.54 บาท
ออมทรัพย
2,130,475,059.75 บาท
ออมทรัพยพิเศษ
130,941,691.83 บาท
สินทรัพยทวี
3,014,167,500.00 บาท
10. ทุนเรือนหุน
485,175,300.23 บาท
11. ทุนสํารอง
11,234,190,501.60 บาท
12. สินทรัพยรวม
13. กําไรสุทธิ (เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562) 136,468,347.40 บาท
ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เม�อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”

KTB Co-op

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินดวยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอ�นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุม บริการอื่นๆ
บริการอ�นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5. กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
จํานวนเงิน
7. รายการสําเร็จจะได
รับสลิปออกมา
ถูกตอง
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วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่ วัน เดือน ป

ลําดับที่ วัน เดือน ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

28-ธ.ค.-54
3-มิ.ย.-54
31-ส.ค.-55
2-เม.ย.-56
7-มิ.ย.-56
30-ก.ย.-56
2-ม.ค.-57
5-มี.ค.-57
1-ส.ค.-57
15-ส.ค.-57
6-ส.ค.-57
1-ก.ย.-57
3-ก.ย.-57
5-ก.ย.-57
4-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
31-ธ.ค.-57
7-ส.ค.-58
1-ก.ย.-58
25-พ.ย.-58
5-มี.ค.-59
26-เม.ย.-59
12-ก.ค.-59
2-เม.ย.-60
10-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
29-ก.ย.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
23-เม.ย.-61
30-เม.ย.-61
14-มิ.ย.-61
6-ก.ค.-61
5-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
27-มี.ค.-62
29-เม.ย.-62
2-ก.ค.-62
5-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
22-ส.ค.-62
23-ส.ค.-62
24-ส.ค.-62

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขา ถ.ชางคลาน เชียงใหม
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเชียงคาน
สาขาดานซาย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

26,390.00
8,880.88
16,550.00
600.00
15,315.00
3,916.00
2,450.00
58,090.85
5,000.00
7,000.00
640.00
5,000.00
10,000.00
6,733.00
5,050.00
1,950.00
1,050.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,230.00
4,000.00
300.00
450.00
5,000.00
1,100.00
800.00
856.00
1,147.00
950.00
3,600.00
958.00
5,570.00
1,500.00
1,962.38
3,000.00
1,000.00
200.00
1,900.00
2,000.00
4,000.00
600.00
5,000.00
600.00
600.00
2,000.00
500.00
58,254.00
17,962.00
1,600.00

หมายเหตุ : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด
โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว
กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน

1

8 มี.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาเลย
สาขาหลมสัก
สาขาเลย

12,470.00
12,000.00
1,496.00
95.75
1,000.00
5,100.00
2,000.00
1,950.00
20,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6-มิ.ย.-54
28-มิ.ย.-54
31-ม.ค.-55
23-เม.ย.-55
28-ก.ย.-55
9-ต.ค.-55
7-ม.ค.-56
5-ก.พ.-56
5-ก.พ.-56
15-ต.ค.-56
1-มี.ค.-57
29-ธ.ค.-58

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาดานซาย
สาขาดานซาย

จํานวนเงิน
2,000.00
1,800.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4

6-ก.ค.-57
2-ต.ค.-60
21-มี.ค.-62
11-เม.ย.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จํานวนเงิน
100.00
300.00
900.00
4,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จํานวนเงิน

270.00

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562
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ครั้งที่ ๖๓ / ๒๕๖๒
คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กับพวก ใหปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณพ.ศ. ๒๕๕๑
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางไดอาน คําพิพากษาคดีที่ขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษายื่นฟอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมจํานวน ๔๕ สํานวนคดี
คดีทั้ง ๔๕ สํานวนนี้สืบเนื่องมาจากกลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน ๒,๙๑๙ ราย ไดยื่นฟองรัฐมนตรี
วาการศึกษาธิการกับพวกตอศาลปกครองกลาง โดยกลาวอางวาภายหลังจากที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนเงิน บําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการ
และสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละเลยตอหนาที่ไมมีหนังสือแจงเวียนสั่งการใหสวน
ราชการในสังกัดดําเนินการหักเงินใหเปนไปตามระเบียบ อีกทั้งศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหนาสถาน
ศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหัวหนาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงฝาฝนขอกําหนดตามระเบียบ
วาดวยการหักเงินเดือนหรือเงินบํานาญเพื่อชําระหนี้เงินกูที่ผูฟองคดีไดทําสัญญากูไวทําใหผูฟองคดีมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้
แลวเหลือนอยกวารอยละ ๓๐ ซึ่งไมเปนไป ตามระเบียบขอ ๗ ที่กําหนดวา การจะใหสวนราชการหักเงิน ณ ที่จายเพื่อชําระหนี้เงินกูนั้น
เงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวไมนอยกวาอัตรารอยละ ๓๐ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ศาลปกครองกลางพิเคราะหแลวเห็นวา ภายหลังจากที่ไดมีการออกระเบียบแลว สํานักงาน คณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเปน
หนวยงานที่เสนอใหออกระเบียบ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ แจงเวียนระเบียบใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ แตกลับปรากฏวาศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหัวหนาสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงหักเงินเดือนและเงินบํานาญของผูฟ อ งคดีแตละรายไมเปนไปตามระเบียบ ทําใหผฟู อ งคดีแตละรายมีเงินเหลือ
สุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวนอยกวาอัตรารอยละ ๓๐ กับทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังรับ
ตอศาลวา ผูบ งั คับบัญชาชัน้ ตนของผูฟ อ งคดี แตละราย ไดมกี ารออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญและรายการหักเงิน
ณ ที่จายยอนหลังใหแกผูฟองคดีแตละราย เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการยื่นคําขอกูเงินสหกรณและกูเงินสวัสดิการ ภายในของสวน
ราชการที่มีการทําความตกลงกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทตางๆ ได โดยที่ผูบังคับบัญชาวมทั้งหัวหนาสวนราชการผูเบิก ไมไดคํานึงถึง
หลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ ๖ และขอ ๗ แตอยางใด พฤติการณดังกลาวยอมแสดงใหเห็นถึงการที่ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีแตละ
ราย ละเลยตอการปฏิบัติตามระเบียบฯ และการละเลยกระทําการเชนนี้ ยอมเปนการสงเสริมใหขาราชการในสังกัดเปนหนี้สินเพิ่มมาก
ขึ้นโดยไมมีวันจบสิ้น ซึ่งขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงเนนแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิศรี์ภายใต
อํานาจและความมีอิสระในการควบคุม และจัดการปญหาดวยตนเองจึงรับฟงไดวาั ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งหัวหนาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ สวนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบรับตอศาลวา มิไดมีการตรวจสอบหรือดําเนินการเพื่อใหมีปฏิบัติตามระเบียบแตอยางใด
จึงรับฟงไดเชนกันวา รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ในการกํากับดูแลและดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาถือปฏิบัติตามระเบียบ
ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ
ใหเปนไปตามระเบียบฯกับใหศึกษาธิการจังหวัด ผูอําานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหัวหนาสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษา ดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญใหเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบฯ โดยใหดําเนินใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
สํานักงานศาลปกครอง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
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วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน กันยายน 2562

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ปฏิทินดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก ประจําป 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน เดือน ป
วันเสารที่ 21 กันยายน 2562
วันเสารที่ 21 กันยายน 2562
วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2562
วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2562
วันเสารที่ 28 กันยายน 2562
วันเสารที่ 28 กันยายน 2562
วันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2562

เวลา
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00

หนวย
เขต
อําเภอเมือง
1/1
1/2 อําเภอเมือง , อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
4/2
อําเภอปากชม
4/1
อําเภอทาลี่
6/2
จังหวัด 2
6/2
จังหวัด 1
6/1

8
9
10
11
12
13
14
15
16

วันเสารที่ 5 ตุลาคม 2562
วันเสารที่ 5 ตุลาคม 2562
วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2562
วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2562
วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562
วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562
วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562

08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00
08.30-12.00

2/1
2/2
7/1
5/2
5/1
7/2
3/1
3/2

ชื่อโครงการอบรม
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สถานที่
หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฎเลย
หองประชุมอาคาร 8 ชั้น ม.ราชภัฎเลย
โรงเรียนเชียงคาน”วิจิตริทยา”
หองประชุมโรงเรียนบานปากชม
หองประชุมโรงเรียนทาลี่วิทยา
หองประชุม สพป.ลย.เขต 1
หองประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองเลย
สอ.ครูเลยพบสมาชิก อาคารเอนกประสงค รร.ชุมชนวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
พัฒนาสมาชิกใหเกิดองคความรู อาคารเอนกประสงค รร.ชุมชนวังสะพุง
อําเภอเอราวัณ
สงเสริมใหสมาชิกมีอาชีพเสริม อาคารเอนกประสงค รร.ชุมชนเอราวัณ
อําเภอผาขาว
อาคารเอนกประสงค รร.บานเพิ่ม
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
อําเภอภูกระดึง ,หนองหิน
สอ.ครูเลยพบสมาชิก อาคารเอนกประสงค รร.ชุมชนหนองหิน
อําเภอภูหลวง
พัฒนาสมาชิกสอ.ครูเลย อาคารเอนกประสงค รร.บานหนองคัน
อําเภอดานซาย, ภูเรือ
สอ.ครูเลยพบสมาชิก หองประชุม วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
อําเภอดานซาย, นาแหว
หองประชุม รร.อนุบาลดานซาย
สอ.ครูเลยพบสมาชิก
เก็บตก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สอ.ครูเลยพบสมาชิก

หมายเหตุ สมาชิกรายใดที่ไมไดเขารวมกลุมบริหารของตนเอง ใหเขาจุดเก็บตก วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์
หรือแฟกซ์ สำ�เนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก
แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำ�ระหนี้ หรือฝากเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
สหกรณ์ (042-811149, 812192 แฟกซ์ 832433)
ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์ นิสีดา 088-3189755
รองผู้จัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา 081-2638606
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1
083-4143301
ฝ่ายสำ�นักงาน 1
083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2
082-8417119
ฝ่ายบริหารเงิน
061-1616567 ฝ่ายเงินทุน
084-5149461
ฝ่ายบัญชี
065-2801684
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818
ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 (ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-151007

บรรณาธิการ
นายอนุ มาลาพันธุ์
กองบรรณาธิการ นายอนุ มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายสุทธินันท์ บุบผาดา, นายขวัญชัย บัวโคกรัง
ฝ่ายอำ�นวยการ นายณสรวง ก้อนวิมล, นายชาติชาย วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายสำ�เนียง ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายอุดม ยศปัญา นายอนุ มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน, ส.อ.มงคล ศรนวล, นายพนมไพร พิมพ์ที
นายสมัย พวงกันยา, นายขวัญชัย บัวโคกรัง, นายสุทธินันท์ บุบผาดา
ฝ่ายจัดการ
นายเอกพัฒน์ นิสีดา, นางนันทิดา สุคนธ์บารมี, นางสุจิตรา บรรพลา
นางไพรวัลย์ พูนโต, น.ส.ลลดา พรหมพุทธา, นางศริญญา อินทรักษ์
นางอาภาภรณ์ พรหมมาศ, นางสมศรี คงทิพย์, นางเปรมวดี ไชยสัจ
นางรติ ทันวงษา, น.ส.รมิดา วงษ์ศิริ, นายสุนทร สนธิมูล
นางนารี พงษ์พานิช, น.ส.จุฑาทิพ กองพอด
พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์
ร้อยละ 3.25
ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ 3.80
สินทรัพย์ทวี
ร้อยละ 4.50
ประจำ� 6 เดือน ร้อยละ 3.75
ประจำ� 12 เดือน ร้อยละ 4.00
ประจำ� 24 เดือน ร้อยละ 4.25

