


 สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที ่เคารพ
 เนื่องดวยในเดือนตุลาคม 2562 มีวันสําคัญอยางยิ่ง         
2 โอกาส คือ วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตยที่ 13
ตุลาคม 2562 และวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว หรือวันปยมหาราช ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  
 รัฐบาลกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก
เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
23 ตุลาคม 2562 เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
อันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ได
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศ
พระองคเพื่อบานเมืองและอาณาประชาราษฎร ปกครองดวย
ทศพิธราชธรรม ดวยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีแกประเทศและประชาชนชาวไทย ทําใหทรงเปนที่รักเคารพ
และเทิดทูนยิ่ง โดยวันที่ 23 ตุลาคม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 
พิธีทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หนาพระบรม
ฉายาลักษณ กิจกรรมจิตอาสา และพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ สําหรับการจัดกิจกรรมในสวนภูมิภาค ทุกจังหวัด
จะจัดพิธีพรอมกับสวนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่
ท่ีเหมาะสม  ในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทย
ในตางประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม รัฐบาลขอเชิญชวน
พสกนิกรทุกหมูเหลารวมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยผูทรงพระคุณ    
อันประเสริฐโดยพรอมเพรียงกัน โดยรวมแตงกายดวยเสื้อผาโทน
สีชมพูรวมพิธี
 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณพรอมใหบริการ
ระบบพิมพใบเสร็จรับเงินอิเลคทรอนิกสมาใชเพื่อความสะดวกโดย
จะเริ่มใชในหนวย อ.วังสะพุง ในเดือน พฤศจิกายน 2562 เฉพาะ
สมาชิกขาราชการประจํายกเวนขาราชการบํานาญ โดยจะ
ยกเลิกการสงใบเสร็จประจําเดือนไปยังตนสังกัดหักเงินของทาน
สมาชิกจะไดรับใบเสร็จคาหุนและคางวดชําระหนี้ประจําเดือน                 
โดยผานระบบสารสนเทศ ทานสามารถตรวจสอบใบเสร็จไดดวย
ตนเองภายในวันท่ี 5 ของเดือน ทางเวปไซต www.Lt-coop.com 
พิมพใบเสร็จดวยตนเอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและ
สืบคนขอมูลยอนหลังได โดยทานไมตองเดินทางมาสหกรณ
 ขอฝากถึงสมาชิกที่ยังไมไดรับการพัฒนาสมาชิกตาม
หนวยที่ทานสังกัด กรุณามาเขารับการอบรมพัฒนาสมาชิกไดที่     
จุดสุดทาย (เก็บตก ) ในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ณ. สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 ประการสุดทายขอขอบคุณประธานกรรมการทาน       
ดร.ณสรวง  กอนวิมล ท่ีอีกบทบาทหน่ึงคือรองประธานกรรมการ ชสอ.
ที่ทานไดใหการตอนรับคณะผูแทนสมาชิกจาก สอ.ครูเลย จํากัด 
และใหการสนับสนุนวิทยากรในโครงการพัฒนาผูแทนสมาชิก 
ระหวางวันที่ 15-30 ต.ค. 2562 ใหความรูแกผูแทนสมาชิกครั้งนี้
ดวยความเรียบรอยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ ไดติดตามวารสารขาว     
สอ.ครูเลย จํากัด พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.........

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เครารพทุกทาน 
 สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือน ตุลาคม 2562 ผานไป 7 เดือน     
นับเปนเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ไดบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ผานไปครึ่งปบัญชี 2562 
ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 136.47 ลานบาท มีผลประกอบการ
เปนไปตามแผนกลยุทธทุกประการ ตองขอบคุณคณะกรรมการ            
ฝายจัดการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน สวนที่เหลืออีก 2  ไตรมาส 
ขึ้นอยูกับปจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากแหลงอื่นที่สหกรณกูยืม      
ความสามารถในการเรียกเก็บจากสมาชิก  การแกไขปญหาลูกหนี้ NPL 
ใหเปนปกติครับ 
 จากฉบับที่แลวทานสมาชิกไดรับทราบขาวศาลปกครองกลาง   
มีคําพิพากษาคดีที ่ขาราชการและบุคคลทางการศึกษายื ่นฟอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับพวก ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนเงินบํานาญขาราชการ
เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ 
พ.ศ. 2551 มีคําพิพากษาให รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมดูแล และ
สั่งการใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการหักเงินเดือน หรือเงินบําเหน็จ
บํานาญของกลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปน
ไปตามหลักเกณฑของระเบียบวาดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการ
และสหกรณ พ.ศ. 2551 คือ ใหคงเหลือเงินเดือนสุทธิหลังจาก         
หักชําระหนี้แลวไมนอยกวารอยละ 30 โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  ซึ่งสมาชิกที่จะ 
ยื ่นกู กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จําเปนตองมีเงินเดือน
เหลือไมนอยกวา 30 % ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด รับรอง 
เงินได รายเดือนใหทานเพื่อประกอบคําขอกู 
 เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป รัฐบาลกําหนดใหเปนวันออม
แหงชาติ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งใหตระหนัก
ถึงความสําคัญและประโยชนในการออมเงินและใหการสนับสนุน
กิจกรรมวันออมแหงชาติตลอดมา สําหรับป 2562 ขบวนการสหกรณ  
โดย ชสอ. รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) ชุมนุม
สหกรณระดับประเทศ และสหกรณทั้ง 7 ประเภท รณรงคกิจกรรม 
สงเสริมการออมของสหกรณท่ัวประเทศ รวมกันจัดงาน “วันออมแหงชาติ” ข้ึน
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  เพื่อเปนชองทางหนึ่งทําใหประชาชนเห็น
การออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลาย และใหความสําคัญ
กับการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งชวยใหสถานะดานการออมของ
ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่งตอไป  ทั้งนี้ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกป 
เปนวันแหงการประหยัดและการออมของโลก (World Thrift Day)  
 ในชวงปลายเดือนนี ้ ระหวางวันที ่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 
ขอเชิญชวนสมาชิกรวมกันเดินตามรอยพอที่ไดรับการยกยองวา เปน
พระมหากษัตริยนักออม โดยการมารวมกิจกรรมสัปดาหการออมกับ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ของเรา ถือไดวาเราเปนผูที่ไดดําเนิน
การตามรอยของพระองคทานอยางแทจริง
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 พบกับวารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับเดือน ตุลาคม 
2562   เน่ืองจากวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกป คณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหเปนวันออมแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม
เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการออมเงินและยังให  
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันออมแหงชาติโดยตลอดมา 
 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562  นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานในพิธีแถลงขาวงาน
วันออมแหงชาติ ประจําป 2562 ของขบวนการสหกรณ    
พรอมดวย นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี 
โดยมีประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
สหกรณจังหวัดนนทบุรี ผูแทนสหกรณท้ัง 7 ประเภท และผูแทน
จากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมในพิธีเปดในคร้ังน้ีดวย
สําหรับการจัดงานวันออมแหงชาติ  ในคร้ังน้ี ชอส. รวมกับ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
และสหกรณท้ัง 7 ประเภท รวมกันรณรงคจัดกิจกรรมสงเสริม
การออมของสหกรณท่ัวประเทศ ท้ังน้ี กําหนดจัดงานวันออม
แหงชาติประจําป 2562 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม 
สํานักงานใหญบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ถนนแจงวัฒนะ โดย
ไดกําหนดจัดกิจกรมการเดิน ว่ิง ปน รณรงควันออมแหงชาติ 
โดยเขตพ้ืนท่ีสหกรณสมาชิก ชสอ. รวมกับสหกรณทุกประเภท
ในแตละภูมิภาคท่ัวประเทศ และมีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
หัวขอ “การออมอยางมีคุณคาตามวิถีสหกรณ” รวมท้ังมีการ
มอบโลเกียรติคุณวันออมแหงชาติใหกับสมาชิกสหกรณท่ีมีวินัย
ในการออมดีเดนอีกดวย และไดรณรงคใหสหกรณท้ังประเทศจัด
กิจกรรมสงเสริมการออม เพ่ือใหสมาชิกสหกรณและประชาชน
ท่ัวไป ไดถือเปนแนวทางในการแกไขปญหาหน้ีสินไดเปนอยางดี
เพราะการออมเงินเปนการใหความรูปลูกฝงวินัยทางการเงิน
และไดรูจักการวางแผนทางการเงินอีกดวย
 ในสวนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดจัด
กิจกรรมอยางตอเน่ืองมิไดขาด กิจกรรมสงเสริมการออมปน้ี
เปน “สัปดาหการออม” ต้ังแตวันท่ี  28 – 31 ตุลาคม 2562  
จัดใหมีกิจกรรม ซื้อหุนเพิ่มเปนกรณีพิเศษและรับฝากเงิน 
พรอมรับของท่ีระลึกจากสหกรณฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเขารวม
กิจกรรมสัปดาหการออมเพ่ือเปนการสนับสนุนกิจกรรมวันออม
แหงชาติป 2562

 ขอประชาสัมพันธมายังกลุมบริการสมาชิก สําหรับ
โครงการสมทบผาปาการศึกษาใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน 
ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญป 2561 
มติที่ประชุมไดอนุมัติจัดสรรใหกลุมบริหารสมาชิก กลุมละ
10,000 บาท โดยเกณฑใหกลุมบริหารสมาชิกคัดเลือก
โรงเรียนในกลุมของตนเองซึ่งโรงเรียนจะตองไมซ ้ํากันโดย
แนบใบฎีกาผาปาเพื่อขอรับเงินไดที่สหกรณ ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป โดยมอบใหกรรมการประจําหนวยของทานรับ
ผิดชอบในการขอรับเงิน  
 ทายสุดนี้ผมขอใหสมาชิกทุกทานจงโชคดี มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปแลวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ.

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

          ออมทรัพย

     (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
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 คนยุคกอน มีดอกเบี้ยสบายๆ แตยุคนี้คือ ยุคเงิน
ฝากดอกเบี้ย 0% แปลตรงๆ วา ‘ไมมีดอกเบี้ย’
 1. ‘คนที่เกษียณสบายยุคนี้ ตองมีเงินใชเดือนละ 
100,000 บาท ตกปละ 1.2 ลาน’ …ถามีเงิน 10 ลานฝาก
ธนาคาร แปลวา อยูได 10 กวาปก็เงินหมดแลว
 2. ‘คนที่มีเงินนอยมักวางเงินสวนใหญในเงินฝาก 
ทําใหไมมีผลตอบแทน …คนที่มีเงินเยอะ มักวางเงินสวนนอย
ในเงินฝาก แตเงินสวนใหญเอาไปลงทุน’ …ทําใหผลตอบแทน
เฉลี่ยของคนทั่วไปอยูไมถึง 1% …ในขณะที่คนลงทุนจะไดผล
ตอบแทนเฉลี่ย 5-10 เทา
 3. ‘คนที่กลาวางเงินสวนใหญในการลงทุน มักจะ
เริ่มทําตั้งแตตัวเอง ยังมีเงินไมเยอะ’ …แลวก็ทําตอเนื่อง            
…ยิ่งมีเงินเยอะขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มสัดสวนเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ
 4. ‘การสรางพอรตการลงทุน ที่ดี ควรใชเวลา
มากกวา 10 ป ในการทยอยลงทุน’ …คนท่ีขาดทุนจากการลงทุน
สวนใหญคือคนที่เขามาลงทุนระยะสั้น ..ถาใครวางแผนปน
พอรต คอยๆ ซื้อเปนเวลา 10 ปขึ้นไป แทบจะไมมีโอกาส  
เจงเลย …เพราะเขาอยูนานพอจนเขาใจรอบของตลาด
 5. ‘คนที่ลงทุนจริงจัง สวนใหญสามารถมีอิสรภาพ
ทางการเงินกอนเกษียณ’ …เพราะเขาไดประโยชน 2 เดง 
หนึ่ง จากพอรตที่โตเร็วกวาที่อื่น และ สอง จากเงินปนผล    
ท่ีคอยๆ โตอยางตอเน่ือง (หุนปนผลดี สวนมากสามารถคืนทุน
จากแครับเงินปนผล ไมเกิน 20 ป หลังจากนั้น คือ Passive 
Income ชั้นดี ตราบที่ไมขาย ตลอดไป)

 6. ‘เงินเริ่มตนการลงทุนจริงๆ หลักพัน ก็เริ่มออมหุน
ไดแลว โดยใช ETF (กองทุนเปดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เพื่อใหซื้อขายไดสะดวกเหมือนหุน บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
กองทุนรวม (บลจ.) เชน ซื้อกองทุน BMSCITH แบบ DCA  
(การออกแบบ เฉลี่ยตนทุน) เทาๆ กันทุกเดือน’ …แลวคอยๆ 
เพิ่มขึ้น เมื่อเรามีเงินมากขึ้น
 7. ‘กลับมาตอบคําถามเริ่มตนวา ตองมีเงินเทาไหร
ถึงจะเกษียณสบายแบบไมตองลงทุนเลย ?’ …คําตอบ คือ 
ประมาณ 100 ลานบาท …เอาไปฝากประจํา จะได ประมาณ
ปละลาน แบบไมตองไปยุงกับเงินตน
 8. ‘ในสวนคนที่ลงทุนระยะยาวเปน จะเริ่มสบาย
เมื่อพอรตการลงทุน เชน พอรตออมหุน ออมกองทุน เริ่มแตะ 
10 ลานบาท’ …ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวของตลาดหุน 
จะมากกวาเงินฝากประมาณ 10 เทา นั่นเอง
 ที่เลาเรื่องนี้ใหฟง เพราะ อยากใหทุกคนเห็นภาพวา 
การลงทุนระยะยาว อยางออมหุน ออมกองทุน มันทําใหคน
ยุคนี้เกษียณสบาย และ เกษียณเร็วกวา คนที่ไมเขาใจอยาง
มากเลยครับ

ที่มา : ภาววิทยกลิ่นประทุม

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ตองมีเงินเทาไหร ?

จึงจะเกษียณสบายในยุคนี้

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงไทย

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทํารายการเสร็จ

สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู

จะเขาไปอยูในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทํารายการตอ

และทํารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 เรียน   สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
 พบกันฉบับนี้กับความเคลื่อนไหวของสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด มีเรื่องที่จะนําเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบดังนี้ครับ  
 1. การดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ป 2562
ตามที่สหกรณฯ ไดประกาศขยายเวลารับสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกถึงวันที่ 
30 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ สหกรณฯ โดยคณะกรรมการไดอนุมัติจัดสรร
ตามเกณฑเรียบรอยแลวสําหรับทุนการศึกษาบุตรป 2562 อนุมัติ  4 ระดับ 
ไดแก (1) ทุนระดับกอนประถมศึกษา ทุนละ 500 บาท (2) ทุนระดับประถมศึกษา
ทุนละ 700 บาท (3) ทุนระดับมัธยมศึกษา  ทุนละ 800  บาท และ (4)        
ทุนระดับอุดมศึกษา 900  บาท โดยอนุมัติโอนเงินเขาบัญชีของสมาชิกบัญชี
เงินฝากสหกรณหรือบัญชีธนาคาร และจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน           
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
 2. โครงการพัฒนาผูแทนสมาชิกและผูเก่ียวของ สหกรณฯ มีกิจกรรม
สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางวิชาการดานการเงิน ดานกฎหมาย และ พรบ. 
2562 โดยมีวิทยากรจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(ชสอ.) พรอมกิจกรรมศึกษาดูงานที ่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื ้อง 
อ.บานบึง จ. ชลบุรี ระหวางวันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2562  แบงเปน 3 รุน ๆ  ละ
4 วัน  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 
และรุนที่ 3 วันอาทิตยที่ 27 – 30 ตุลาคม 2562 ผูแทน อ.วังสะพุง, 
อ.ภูกระดึง, อ.ผาขาว, อ.หนองหิน และ อ.เอราวัณ การดําเนินการดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ขอขอบคุณ
ทานผูแทนสมาชิกที่ไดใหความรวมมือเขารวมโครงการในครั้งนี้  
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก
ประจําป 2562  ตามปฏิทินที่กําหนดการพัฒนาสมาชิกกลุมทั้งหมด 16 กลุม  
โดยเริ่มโครงการตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2562 ยังคงเหลือจํานวน  5 จุด 
ไดแก จุดที่ 12,13 วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ชวงเชา เขต 5/1 หนวย 
อ. ภูกระดึง, อ. หนองหิน และชวงบาย เขต 7/2 หนวย อ.ภูหลวง  จุดท่ี 14,15
 วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชวงเขา เขต 3/1 หนวย อ.ดานซาย,ภูเรือ 
ชวงบาย เขต 3/2 หนวย อ.ดานซาย, อ.นาแหว และวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 
2562 (เก็บตก)  ณ  หองประชุมสหกรณฯ ขอเชิญสมาชิกเขารวมโครงการ
พัฒนาฯ ไดตามกลุมท่ีทานสังกัด อน่ึง สําหรับสมาชิกท่ีไมไดเขารับการเขารวม
อบรมพัฒนาฯ ในจุดที่ตนสังกัด ทานสามารถเขารวมกิจกรรมในจุดสุดทาย
เก็บตก 
 4. ขอเชิญสมาชิกรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ประจําป 2562  ณ วัดโพธิ์ศรี บานทาลี่  ในวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน  
2562  โดยตั ้งองคกฐิน ณ สํานักงานสหกรณฯ และวัดโพธิ ์ศรี บานทาลี ่ 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพถวายผากฐินในปนี้
เพื่อทํานุบํารุงพุทธศาสนารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
หากทานไมสามารถไปรวมบุญได กรุณาสงปจจัยรวมทําบุญไปที่สหกรณ   
ออมทรัพยครูเลย จํากัด หรือโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี “กองทุนสมทบทําบุญ
รวมสหกรณ บัญชีเลขที่ 403-0-65362-6 ธ.กรุงไทย ประเภทออมทรัพย 
สาขาเลย”  
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานพบกันฉบับหนาสวัสดีครับ...

พาราเซตามอล ยาสามัญประจําบานชวยบรรเทา

อาการปวด ลดไข หรือไมวาจะปวดอะไร ทุกคนก็จะนึกถึงยาพาราฯ

เปนอันดับแรก ๆ เปนยาที่ไมอันตราย ใชไดทั้งเด็กและผูใหญ    

ถึงแมวายาพาราฯ จะปลอดภัย แตการใชยาที่ไมถูกตองหรือ       

การกินยามากจนเกินความจําเปนก็จะสงผลเสียตอการทํางาน

ของตับ อาจนําไปสูภาวะการเกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และเกิด

ภาวะตับวาย ถึงขั้นเสียชีวิตได

ขอควรปฏิบัติ
 •  ไมควรกินยาเกิน 8 เม็ด / วัน เพราะจะทําใหตับ    

ตองทํางานหนักเกินไป

 •  ควรกินยาหางกันอยางนอย 4 ชั่วโมง

 •  หามกินยารวมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพราะจะ

ยิ่งเพิ่มผลเสียใหกับตับ

 •  ใชยาเฉพาะเวลามีอาการเทานั้น หามกินยาแกปวด

กอนจะมีอาการ มิฉะนั้นอาจไดรับยาแกปวดเกินขนาดได

วิธีกินยาใหเหมาะสมกับน้ําหนักตัว
ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม

น้ําหนักตัว  จํานวนที่เหมาะสม

22-33 กิโลกรัม  1 เม็ด

34-44 กิโลกรัม  1+1/2 เม็ด

45+ กิโลกรัม  2 เม็ด

ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม

น้ําหนักตัว  จํานวนที่เหมาะสม

33-50 กิโลกรัม  1 เม็ด

51-67 กิโลกรัม  1+1/2 เม็ด

67+ กิโลกรัม  2 เม็ด

ที่มา :  https://www.phukethospital.com



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน กันยายน 2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 7 ประจําเดือน ตุลาคม 25626

เรียน   พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน 
 สําหรับเดือนนี้ (ตุลาคม) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่ผาน
มาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา  และสานตอใน
สวนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก  ดังนั้น  เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุป
ขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู  จํานวน  5  ขอ  สวนรายละเอียดฉบับเต็มให
สมาชิกคนหาและอานไดที่  www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อทาน
อานแลว  อยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับ 
ขอเสนอ  เพื่อพิจารณาตอไปครับ) 
 ขอสังเกตที่ 1 การติดตามแกไขระเบียบขอบังคับวาดวย   
การบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560   
 - จากการติดตามการแกไขระเบียบวาดวยการบริหารพัสดุ
เนื่องจากคณะผูตรวจสอบเห็นวาระเบียบที่ใชอยูในปจจุบันเปนระเบียบ
ที่ทางราชการยกเลิกแลว  เพราะสหกรณออมทรัพยครูเลยก็อิงระเบียบ
ของทางราชการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในเมื่อทางราชการ
ยกเลิกระเบียบเกามาใชระเบียบใหม  ทางสหกรณก็ควรจะใชระเบียบใหม
ใหทันยุคทันสมัยจากการติดตามทางสหกรณก็ไดดําเนินการแกไขสงให
นายทะเบียนไดเห็นชอบ  แตเนื่องจากรูปแบบการแกไขปรับปรุงไมเปน
ไปตามแนวทางการปรับปรุงแกไขนายทะเบียนจึงสงกลับมาใหดําเนินการ
ใหมใหถูกตอง  จากการติดตามผูตรวจสอบเห็นวา.    
 -  คณะผูตรวจสอบเห็นวาควรดําเนินการใหเรียบรอยโดยดวน
เพื่อจะไดนํามาใชในการบริหารพัสดุตามระเบียบ.    
 - ทางฝายสํานักงานก็ไดชี้แจงในที่ประชุมวาไดจัดทํารางเพื่อ 
นําเสนอเขาที่ประชุมกรรมการดําเนินการพิจารณา.  
 -  คณะผูตรวจสอบจะไดติดตามอีกตอไป.   
ขอสังเกตที่ 2.  การเบิกจายเบี้ยประชุม   
 - คณะผู ตรวจสอบไดตรวจสอบการเบิกเบี ้ยประชุมของ      
คณะกรรมการ/จนท/และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม สาเหตุที่
ตรวจสอบอยากทราบวาการเบิกจายถูกตองหรือไม  มีเอกสารการรับ/
จายครบถวนหรือไม ความสมเหตุสมผลในการประชุมและเบิกจาย
เปนอยางไร  ทั้งนี้ก็เพื่อใหคณะกรรมการไดตระหนักและมองถึง
การประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ  เพื่อใหองคกรมีการใชจาย
อยางระมัดระวังคุมคา. 
จากการตรวจสอบพบวา      
 -  บางรายการเอกสารลงลายมือชื่อไมครบ  มีการจายเงินตาม
รายชื่อ  แตหลักฐานรับเงินไมลงลายมือชื่อ. 
 - ทางฝายจัดการแจงวา คณะกรรมการบางทานระหวางประชุม
มีภารกิจดวนก็ออกไปกอนจึงยังไมไดลงลายมือชื่อและใหลงภายหลัง.    
 - คณะผูตรวจไดเสนอให  เจาหนาที่  เจาของเรื่องไดตรวจสอบ
เอกสารใหสมบูรณกอนเก็บเขาแฟม.
 -  คณะผูตรวจสอบจะไดติดตามอีกครั้ง

 ขอสังเกตที่  3. การติดตามผลเรียกรองคาเสียหายกรณีบริษัท
ประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต.  
 - คณะผูตรวจสอบไดต้ังขอสังเกตการติดตามเงินประกันท่ีสมาชิก
หรือผูมีสิทธิ์ควรไดรับจากบริษัทประกันตามสัญญาการประกัน  ทั้งนี้ 
ก็เพ่ือใหสมาชิกหรือผูมีสิทธ์ิไดใชหรือบรรเทาความเดือดรอน จากการติดตาม
บริษัทที่ทางสหกรณไดจัดทําประกัน  ปรากฏวามี 2  บริษัทที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตคือ.
 -  บริษัทสัจจะประกันภัย จํากัด. กับ บริษัทเจาพระยาประกันภัย
จํากัด   
 - จากการชี้แจงของทางสหกรณทราบวา  ขณะนี้กองทุนประกัน
วินาศภัยอยูระหวางพิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัย  
เมื่อกองทุนดําเนินการพิจารณาคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้เสร็จ
ก็จะแจงใหสหกรณทราบ  พรอมใหสหกรณยืนยันสิทธิ์ในการรับเงินจาก
กองทุนตอไป.    
 -  คณะผูตรวจก็จะไดติดตามเปนระยะเพื่อแจงใหสมาชิกทราบ
ตอไป.   
 ขอสังเกตที่ 4. การติดตามการดําเนินการขายทอดตลาด
หลักทรัพยของสหกรณที่ถูกยกเลิก
 - คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบความคืบหนาในการขายทอด
ตลาดทรัพยสินสหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอเอราวัณ กับ
สหกรณการเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง  เนื่องจากที่สองแหงนี้ยืดเยื้อ
มานาน  ทําใหเสียรายไดไมเปนไปตามหลักการสหกรณ  ทําใหเกิดการ
ไมหมุนเวียนในการลงทุน  ทุนที่มีจมอยูกับที่แหงนี้. 
 - คณะผูตรวจเห็นวายิ่งนานวันก็ยิ่งเสี่ยงกับทรัพยสินสวนนี้ 
อาจจะหายไปหรือลดนอยไปเรื่อยๆ ก็จะกอใหเกิดปญหาตามมา จึงได
เรงฝายดําเนินการใหรีบดําเนินการจําหนายใหเร็วอยาใหทรัพยสิน
ลักษณะนี้ติดคางในระบบสหกรณ  เพราะไมใชเปาหมาและวัตถุประสงค
ในการดําเนินการสหกรณ. 
 - ทางฝายจัดการไดแจงวา อยูระหวางสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเลย  ประกาศขายทอดตลาด.
 - พี่นองสมาชิกทานไดมีเงินพอจะซื้อไวก็ไปติดตอสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเลย.   
 -  คณะผูตรวจสอบจะไดติดตามอีกตอไป.   
   ขอสังเกตที่  5  สหกรณสวัสดิการไทยเลย  จํากัด  
ไมปฏิบัติตามสัญญาการสงคืนเงินฝาก.   
 - จะเห็นไดวาคณะผูตรวจสอบไดติดตามเงินฝากกับสหกรณ
สวัสดิการไทยเลย เกือบทุกเดือน ทั้งนี้ก็เพราะแผนการสงคืนเงินฝาก  
จํานวน  389  ลานบาท (ไมรวมดอก) จะสิ้นสุดลงวันที่  31  ตุลาคม  
2562  เกรงวาจะไมไดรับเงินตามสัญญา  ถาไมไดจะสงผลตอการสํารองหน้ี
เมื่อสิ้นปบัญชี  กระทบมวลสมาชิกแนนอน   ดังนั้น คณะผูตรวจจึง
ไดติดตามเรงรัดใหคณะกรรมการชุดปจจุบันไดติดตามกับสหกรณ
สวัสดิการไทยเลย  จํากัด  ไดสงคืน.    
 -  จากการชี้แจงทางฝายจัดการเมื่อเดือน  กันยายน  2562  
แจงวา คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  55/2562  มีมติดังนี้.  
 -  วันที่  28  สิงหาคม  2562  ใหทนายยื่นหนังสือทวงครั้งที่  2 
 -  วันที่  23  กันยายน  2562  ใหทนายยื่นหนังสือทวงครั้งที่  3
การทวงถามครบ 3 ครั้งแลว  ตอไปทางคณะกรรมการดําการจะทํา
อยางไร ก็ตองรอดูตอไป  ถาไมไดจะแกปญหาอยางไร.  
 -  คณะผูตรวจสอบจะไดติดตามเปนระยะตอไป.

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด   

โทร.  098-691-9199



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนกันยายน 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนกันยายน  พ.ศ.  2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 7 ประจําเดือน ตุลาคม 2562 7

1.จํานวนสมาชิก

 -  สมาชิกสามัญ

 -  สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอื่น

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต  จํากัด

8. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

9. เงินรับฝาก

 ประจํา 

 ออมทรัพย 

 ออมทรัพยพิเศษ 

 สินทรัพยทวี 

10. ทุนเรือนหุน

11. ทุนสํารอง

12. สินทรัพยรวม

13. กําไรสุทธิ  (เดือนมีนาคม – กันยายน  2562) 

7,601  คน

6,284           คน

1,317           คน

5,407  คน

328,275,212.57  บาท

24,544,401.04  บาท

10,588,924,538.00  บาท

23,512,500.00  บาท

-  บาท

182,390.00  บาท

2,658,994,588.16  บาท

249,135,647.92                 บาท

142,160,748.49                 บาท

2,134,714,794.55               บาท

132,983,397.20                  บาท

3,034,493,120.00  บาท

485,175,300.23  บาท

11,220,777,008.50  บาท

162,679,839.24  บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

KTB Co-op
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย
 กดปุม บริการอื่นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
 7.  รายการสําเร็จจะได
     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาชิก  ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 3 ราย ดังนี้

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 3 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายสุพิศ  วิรัตติยา         สมาชิก           236
2.  นายซวน  สอทา         สมาชิก           795
3.  นางประคอง  ศรีทัดจันทา         สมาชิก           406

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายแพง  ทิพยราช       บิดาสมาชิก          667
2.  นายซวน  สอทา         สมาชิก         1404
3.  นางประคอง  ศรีทัดจันทา         สมาชิก         6472

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  7  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายเสิน  เหมสุทธิ์         สมาชิก        13190
2.  นายพิสิษฐ  วงศรีเทพ         สมาชิก        14688
3.  นายสุพิศ  วิรัตติยา         สมาชิก         7478
4.  นางประคอง  ศรีทัดจันทา         สมาชิก         1611
5.  นายปรีชา  ศรีมงคล         สมาชิก         7825
6.  นายซวน  สอทา         สมาชิก         5665
7.  นายประสิทธิ์  วิเศษศรี     สมาชิกสมทบ         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.)

ประจําเดือนกันยายน  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,827    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,258    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,569    ราย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี

ขอมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี  เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จํานวนเงิน ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

8 มี.ค.541
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

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
9-ก.ย.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.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  

 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 
 600.00 

1 สาขานครพนม 2,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย  เลขบัญชี 403-1-97590-2

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 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) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

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

9 มี.ค. 59

3 พ.ค. 59

21-พ.ย.-60

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ปฏิทินดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก ประจําป 2562

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

เขต

1/1

1/2

4/2

4/1

6/2

6/2

6/1

2/1

2/2

7/1

5/2

5/1

7/2

3/1

3/2

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

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

หนวย

อําเภอเมือง 

อําเภอเมือง , อําเภอนาดวง

อําเภอเชียงคาน   

อําเภอปากชม    

อําเภอทาลี่   

จังหวัด 2  

จังหวัด 1    

อําเภอวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง  

อําเภอเอราวัณ  

อําเภอผาขาว  

อําเภอภูกระดึง ,หนองหิน 

อําเภอภูหลวง     

อําเภอดานซาย, ภูเรือ 

อําเภอดานซาย, นาแหว

เก็บตก

ชื่อโครงการอบรม

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

พัฒนาสมาชิกใหเกิดองคความรู

สงเสริมใหสมาชิกมีอาชีพเสริม

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

พัฒนาสมาชิกสอ.ครูเลย

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สอ.ครูเลยพบสมาชิก

สถานที่

หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฎเลย

หองประชุมอาคาร 8 ชั้น ม.ราชภัฎเลย

โรงเรียนเชียงคาน”วิจิตริทยา”

หองประชุมโรงเรียนบานปากชม

หองประชุมโรงเรียนบานอาฮี

หองประชุม สพป.ลย.เขต 1

หองประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองเลย

อาคารอเนกประสงค รร.ชุมชนวังสะพุง

อาคารอเนกประสงค รร.ชุมชนวังสะพุง

อาคารอเนกประสงค รร.ชุมชนเอราวัณ

อาคารอเนกประสงค รร.บานเพิ่ม

อาคารอเนกประสงค รร.ชุมชนหนองหิน

อาคารอเนกประสงค รร.บานหนองคัน

หองประชุม วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

หองประชุม รร.อนุบาลดานซาย

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

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

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

หมายเหตุ  สมาชิกรายใดที่ไมไดเขารวมกลุมบริหารของตนเอง ใหเขาจุดเก็บตก วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562
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เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

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

ฝ่ายสำานักงาน 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

ฝ่ายอำานวยการ นายณสรวง  ก้อนวิมล, นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ์

 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์  บรรพลา 

 นายอุดม  ยศปัญา นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน, 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

  เงินฝากประจำา 

  ประจำา  6 เดือน    ร้อยละ  3.75

  ประจำา 12 เดือน   ร้อยละ  4.00

  ประจำา 24 เดือน   ร้อยละ  4.25


