คณะรัฐมนตรีมีมติให้

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออมเห็นถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของการออมเงิน

วารสารข่าว สอ.ครูเลย
ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด “Line @”
บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร แอดเพือ่ นกัน
วันนี้พร้อมรับข่าวสารดีๆ

ข้อมูลแอพพลิเคชั่น Line ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิม่ ช่องทางให้สมาชิกทีโ่ อนเงินมาชำ�ระหนี้
แล้วแจ้งผ่านทาง Line นี้ได้เลย เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน
อีกหนึ่งช่องทางครับ

º·
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
â´Â...นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
สวัสดีครับพบกันฉบับเดือน กันยายน 2561 เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ชีวิตบรรดาข้าราชการที่จะเกษียณครับ ในโอกาสผมขอฝากหลักในการบริหาร
ชีวิตและจิตใจอย่างไรหลังเกษียณ แต่ไม่ทราบว่าจะมีผู้นำ�ไปปฏิบัติได้มากน้อย
เพียงใด เคยรับทราบมาว่าข้าราชการบางคนเกษียณแล้ว ก็มีชีวิตที่เงียบเหงา
โดดเดี่ยว ปราศจากเพื่อนฝูง ขาดคนดูแลเอาใจใส่ สุดท้ายก็ตรอมใจตายไปก็มี
นะครับ สำ�หรับผู้ที่เกษียณขอให้นึกว่าบัดนี้ตนเองกำ�ลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มทำ�
อะไรใหม่ๆที่ตนเองอยากทำ�แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ� เพราะงานประจำ�มันบังคับอยู่
คนเรานัน้ มีงานอยูส่ องอย่างคือ งานอาชีพ และงานทีช่ อบ บัดนีท้ า่ นจะได้ท�ำ งาน
ที่ชอบแล้ว เช่น เขียนหนังสือ ฟังเพลง เล่นเน็ต(แบบผม) ท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้
ทำ�ไร่ทำ�สวนไม่สนับสนุนนะ(เพราะจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปทำ�) เป็นวิทยากร
พิเศษ ทำ�งานชุมชน ฯลฯหรือจะเข้าวัดทำ�บุญสนทนาธรรมกับพระที่ตนเคารพ
นับถือก็ยิ่งดี เห็นไหมล่ะเป็นชีวิตที่ช่างมีความสุข มีอิสระเสรี ไม่เป็นชีวิตที่ต้อง
รีบร้อนทำ�งานแข่งกับเวลา ขอเพียงท่านบริหารเวลาในชีวติ ตอนนีใ้ ห้ดกี แ็ ล้วกัน
ขออวยพรให้ ข้าราชการหรือคนทำ�งานเอกชนทีเ่ กษียณ จงมีความสุขกับชีวติ ใน
วันนี้นะครับ
อีกหนึ่งความสำ�คัญที่ขอพูดครับด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออมเห็นถึง
ความสำ�คัญและประโยชน์ของการออมเงินครับ สอ.ครูเลย จำ�กัด ได้จดั กิจกรรม
วันออมอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับ ในปีนี้ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง
วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการออมหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ
เพิ่มหุ้นรายเดือน และเงินรับฝาก ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและรับ
ของที่ระลึกได้นะครับ
สำ�หรับโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบตั งิ านของสมาชิกประจำ�
ปี 2561 ได้เริม่ โครงการแล้วนะครับ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน ถึง 22 ธันวาคม 2561
ก็ติดตามได้ตามปฏิทินที่กำ�หนดท้ายฉบับได้นะครับ
สุดท้ายนี้ผมขอฝากคือสมาชิกที่เกษียณอายุต้องการเข้าร่วมในโครงการ
ประนอมหนีข้ องสหกรณ์ฯ ปรับโครงสร้างหนีป้ ี 2561 เพือ่ ปรับโครงสร้างหนีก้ าร
เรียกเก็บรายเดือนให้สอดคล้องกับระเบียบของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 21 กันยายน
2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
สำ�หรับสมาชิกที่ได้มาประนอมหนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องมาในวันเวลาดังกล่าว
และสมาชิกที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมปรับโครงสร้างหนี้ในวันดังกล่าวได้ ก็ให้
มาติดต่อกับฝ่ายเร่งรัดติดตามหนีส้ ินของสหกรณ์ได้ในวันเวลาราชการหลังจาก
วันดังกล่าวก็ได้นะครับ

ด้วยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ประธานสหกรณ์
พบสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือนกันยายน 2561 ผมขอขอบคุณสมาชิก
ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจให้ ม าบริ ห ารบริ ห ารงานของสหกรณ์ ฯ
ผ่านมาเป็นเวลา 6 เดือน สหกรณ์มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้ มีสมาชิก
จำ � นวน 7,653 คน ทุ น ดำ � เนิ น งาน 10,548,713,067.81 บาท
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 9,896,129,512.00 บาท ทุนเรือนหุ้น
2,781,467,010.00 บาท ทุนสำ�รอง 463,590,379.02 บาท รายได้
342,911,495.06 บาท ค่าใช้จ่าย 202,121,134.78 บาท ประมาณ
การกำ�ไร ( 1 มี.ค. -31 ส.ค.61 ) 140,790,360.28 บาท เป็นที่ยอมรับ
ว่าสหกรณ์ฯ มีต้นทุนที่สูงจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกู้ยืมจากธนาคาร
กรุงไทยโดยตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินกู้ยืมต้นปี 3,250 ล้านบาท ปัจจุบัน
คงเหลือ 1,140 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.870 ต่อปี โดยได้รับ
ความร่วมมือช่วยเหลือจากสหกรณ์เครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ที่มี
ต้นทุนถูกกว่าครับ
การติดตามเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำ�กัด สหกรณ์
ได้เร่งรัดติดตามให้ด�ำ เนินการเงือนไขขณะนีไ้ ด้จา่ ยดอกเบีย้ ค้างถึงเดือน
สิงหาคม 2561 ครบถ้วนและได้รบั คืนเงินฝากจำ�นวน 102,962,082.20
บาท คงเหลือต้นเงินฝาก 389,000,000.00 บาท ส่วนการดำ�เนินคดีกรณี
ผิดสัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำ�เนินการทางกฎหมายต่อไปครับ
สหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มสมาชิกทราบนะครับ สำ�หรับโครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในหน่วยสังกัดของสมาชิก
ตามกำ�หนดปฏิทินนะครับ
ท้ายสุดฝากถึงกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกทุกกลุ่มครับหากท่าน
มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์ ข้อคิด ข้อเสนอแนะในแนวทางสร้างสรรค์
และพัฒนาในองค์กรของเราก็ส่งผ่านกรรมการหน่วยของท่านหรือฝ่าย
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ได้นะครับ พบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ

(นายณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

แวดวง
สอ.ครูเลย
â´Â...นายอนุ มาลาพันธุ์
สวัสดีครับ พบกันอีกฉบับนี้ เดือน กันยายน 2561 เป็นแห่งการเปลีย่ นแปลง
ทั้งชีวิตและการงานของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศ (ไทย) คือกลุ่มคน
ที่ รั บ ราชการ ไม่ ว่ า จะกระทรวงทบวง กรม ไหนเพราะกฎหมาย
ของไทยกำ�หนดว่า เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
ปีปัจจุบัน และเป็นเดือนสุดท้ายของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์จะต้องเกษียณงาน เดือนนี้จึงมีความสำ�คัญต่อระบบราชการ
ไทยเป็นอย่างยิ่งพูดถึงข้าราชการไทย เดือนกันยายน เป็นทั้งเดือน
แห่งความสมหวังที่จะได้รับการเลื่อนชั้น เลื่อนตำ�แหน่งใหม่ ได้รับการ
ปรับเงินเดือนใหม่ หากได้รับตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญ ก็จะมีอำ�นาจ
บารมี เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก มี บ ริ ว ารกลุ่ ม ใหม่ ม าคอยรั บ ใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก มิ ติ ห นึ่ ง
เป็นเดือนแห่งการพลัดพรากจากตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจบารมี พลัดพราก
จากผู้ ค นบริ ว ารรอบข้ า งที่ ค อยพิ น อบพิ เ ทาเอาใจใส่ เ คยมี ท่ า นผู้ รู้
และนักวิชาการหลายท่าน ออกมาให้ค�ำ แนะนำ�แก่บรรดาข้าราชการทีจ่ ะ
เกษียณในเดือนกันยายนนี้ ว่าควรจะมีหลักในการบริหารชีวิตและจิตใจ
อย่างไรหลังเกษียณ แต่ไม่ทราบว่าจะมีผนู้ �ำ ไปปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยเพียงใด
เคยรับทราบมาว่าข้าราชการบางคนเกษียณแล้ว ก็มีชีวิตที่เงียบเหงา
โดดเดีย่ ว ปราศจากเพือ่ นฝูง ขาดคนดูแลเอาใจใส่ สุดท้ายก็ตรอมใจตายไป
(ก็มีนะ) สำ�หรับผู้ที่เกษียณใคร่ขอแนะนำ�ว่า ขอให้นึกว่าบัดนี้ตนเอง
กำ�ลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มทำ�อะไรใหม่ๆที่ตนเองอยากทำ�แต่ไม่มีโอกาส
ได้ ทำ �  เพราะงานประจำ � มั น บั ง คั บ อยู่ ค นเรานั้ น มี ง านอยู่ ส องอย่ า ง
คือ งานอาชีพ และงานที่ชอบบัดนี้ท่านจะได้ทำ�งานที่ชอบแล้ว เช่น
เขียนหนังสือ ฟังเพลง เล่นเน็ต(แบบผม) ท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ ทำ�ไร่ทำ�
สวนไม่สนับสนุนนะ(เพราะจะเอาเรีย่ วแรงทีไ่ หนไปทำ�) เป็นวิทยากรพิเศษ
ทำ�งานชุมชน ฯลฯหรือจะเข้าวัดทำ�บุญสนทนาธรรมกับพระที่ตนเคารพ
นับถือก็ยิ่งดีเห็นไหมล่ะเป็นชีวิตที่ช่างมีความสุข มีอิสระเสรี ไม่เป็นชีวิต
ที่ต้องรีบร้อนทำ�งานแข่งกับเวลา ขอเพียงท่านบริหารเวลาในชีวิตตอน
นี้ให้ดีก็แล้วกันขออวยพรให้ข้าราชการหรือคนทำ�งานเอกชนที่เกษียณ
จงมีความสุขกับชีวิตในวันนี้
ขอแจ้ ง มายั ง สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณปี นี้ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มโครงการปรั บ
โครงสร้างหนี้เพื่อให้การดำ�เนินการเรียกเก็บเงินรายเดือนสอดคล้องกับ
ระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยฝ่ายเร่งรัดติดตามหนีส้ นิ ได้แจ้งเป็นหนังสือขอ
เชิญชวนสมาชิกร่วมประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 –
12.00 น. ที่ห้องประชุม สอ.ครูเลย จำ�กัด สำ�หรับสมาชิกประนอมหนี้ไว้
ก่อนนีแ้ ล้วท่านไม่ตอ้ งมาในวันเวลาดังกล่าวและสมาชิกท่านใดไม่สามารถ
มาในวันทีก่ �ำ หนดก็ให้มาติดต่อทีฝ่ า่ ยเร่งรัดฯ ได้หลังวันดังกล่าวได้นะครับ
แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ...

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวันATM)
ธนาคารกรุงไทย
1.บริการอื่นๆ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร ATM

2.บริการอื่นๆ

หลังจากทำ�รายการเสร็จ
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้าไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทำ�รายการต่อ
และทำ�รายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.สอบถามยอดเงินกู้
5.รับเงินกู้
6.ใส่จำ�นวนเงิน
7. ถูกต้อง

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่นๆ

2.สหกรณ์ออม

3.สอบถามยอด
กดถูกต้อง จะขึ้นหน้าจอเมนู
ปกติ  ให้เข้าทำ�รายการใหม่ตาม
ข้อ  1 , 2
4.เงินกู้สวัสดิการ
กู้รับเงินสด
( ใส่จำ�นวน )

กู้เงินเข้าบัญชี
(กรณีฝากเงินกู้ในบัญชี)
ออมทรัพย์
(ใส่จำ�นวนเงินที่จะกู้)

หลังจากทำ�รายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�รายการต่อ และทำ�รายการถอนเงินตามปกติ
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ทำ�เรื่องดี

เป็นฮีโร่ ได้แม้ในวันธรรมดา ไม่ต้องรอให้โลกวิกฤติ

ถ้าพูดถึงการ “ทำ �ความดี” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการทำ �บุญ
ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม หรือบริจาคสิ่งของเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว
การทำ�ความดีไม่ได้มีกรอบอยู่แค่นั้น UndubZapp เข้าใจว่าหน้าที่
การงานและภาระหน้าทีท่ ที่ กุ คนต้องรับผิดชอบในแต่ละวันทำ�ให้หลาย
ๆ คน เกิดอาการผัดวันประกันพรุ่ง อารมณ์ว่าไม่ทำ�ดีวันนี้ไม่สาย
รอวั น หน้ า ก็ ไ ด้ ไ ม่ ต ายหรอก แต่ เชื่ อ UndubZapp เถอะว่ า การ
ทำ � ความดี เ ยี่ ย งฮี โร่ นั้ น ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรอให้ โ ลกวิ ก ฤติ แ ล้ ว ถึ ง จะ
ออกโรงได้หรอก เพราะความดีสามารถทำ�ได้ง่ายๆ ในทุกวันของชีวิต
วันนี้ ตอนนี้คุณก็ทำ�ได้

1. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ขึ้นต้นของการทำ�ความดี คือการไม่ทำ�ให้ผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อนฟังดูเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วย แต่บางทีหลาย ๆ คนก็
อาจทำ�ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อนไปโดยทีเ่ ราไม่ทนั รูต้ วั เหมือนกัน ยกตัวอย่าง
เช่น มัวแต่กม้ หน้าก้มตากดโทรศัพท์มอื ถือขวางทางสัญจรจนทำ�ให้ผู้
อืน่ เดือดร้อน ร้องคาราโอเกะเสฟียงดังยามวิกาลรบกวนการพักผ่อน
ของเพื่อนบ้าน หรือบางคนชอบนำ�ปากกาไปเขียนหน้าเขียนตาสุนัข
จรจัดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเหมือนกันนะ ปัญหาสังคม
หลาย ๆ อย่างก็จะไม่เกิดขึ้น
2. ปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมอกัน
เชือ่ ว่าทุกคนไม่ชอบการถูกเลือกปฏิบตั ิ ไม่ชอบความไม่เสมอ
ภาค ไม่ชอบโดนดูถูกดูแคลน ฉะนั้นแล้วเราจึงควรปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความเท่าเทียมกัน อย่ายกตนข่มท่าน อย่าพูดจาหรือกระทำ�สิ่ง
ทีแ่ สดงออกว่าก้าวร้าวดูหมืน่ ผูอ้ นื่ ควรรูจ้ กั ให้เกียรติ ให้ความเคารพ
ผูอ้ นื่ และแสดงความเป็นมิตรเสมอดังเช่นคำ�กล่าวทีว่ า่ “ปฏิบตั ติ อ่ ผู้
อื่นอย่างที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” หากเราไม่ชอบโดนผู้
อื่นดูถูก เราก็ไม่ควรดูถูกผู้อื่น หากเราไม่ชอบโดนนินทาว่าร้าย เราก็
ไม่ควรทำ�เช่นนั้น หากทุกคนทำ�ได้เช่นนี้ก็จะไม่มีใครต้องเจอกับเรื่อง
แย่ๆ ที่ทำ�ให้ช้ำ�ใจ
3. ช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาส
การช่วยเหลือผูอ้ นื่ นัน้ มีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ได้มรี ปู แบบ

จำ�กัดว่าต้องเป็นการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส หรือการบริจาค
เลือดเพียงเท่านัน้ แต่หมายถึงการช่วยแบ่งเบาภาระ แสดงความโอบ
อ้อมอารี มีน�้ำ ใจแก่ผอู้ นื่ ทัง้ นีค้ วรพึงระลึกไว้ดว้ ยว่าสิง่ ทีเ่ ราจะช่วยผู้
อืน่ นัน้ ต้องไม่ผดิ กฎหมายหรือศีลธรรม และต้องเป็นการช่วยเหลือที่
ไม่ทำ�ให้ตนเองเดือดร้อน เช่นว่า เพื่อร่วมงานเดือดร้อนไม่มีเงินจ่าย
ค่าบัตรเครดิต มาขอให้เราช่วย เราจึงช่วยจ่ายหนี้จนเกินกำ�ลังของ
ตนเอง เพราะกลัวเพื่อนเดือดร้อน แต่เรากลับเหลือเงินไม่พอใช้เสีย
เอง
4. ไม่อิจฉาผู้อื่น
หนึง่ ในสาเหตุทที่ ำ�ให้หลาย ๆ คนมีความทุกข์กม็ าจากความ
อิจฉาริษยา ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีไปกว่าตน แม้ปากจะบอกว่าไม่
สนใจแต่การกระทำ�กลับเป็นองุ่นเปรี้ยวไปเสียทุกครั้ง ทางออกง่าย
ๆ ของปัญหานีค้ อื หยุดเปรียบเทียบเสียไม่วา่ จะเป็นการเปรียบเทียบ
กับคนทีด่ อ้ ยกว่าหรือดีกว่าเราก็ตามที เพราะเปรียบเทียบไปแล้วก็ไม่
ได้ท�ำ ให้อะไรดีขนึ้ นอกจากทำ�ให้ตวั เรารูส้ กึ ทุกข์ใจเปล่า ๆ ในกรณีที่
แย่สดุ ๆ ความอิจฉาริษยานีอ้ าจนำ�พาคุณไปสูก่ ารกระทำ�อันเลวร้าย
อืน่ ๆ อย่างทีค่ ณ
ุ ไม่เคยคิดก็ได้ ทุกคนรูด้ วี า่ ความอิจฉาริษยาจะบ่อน
ทำ�ลายตัวเรา
5. ชื่นชมความดีของผู้อื่น
อาจเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องการกำ�ลังใจและได้รับ
การยอมรับ หากเห็นผู้อื่นทำ�ความดีคุณจึงควรแสดงความชื่นชม
เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้เขามีแรงจูงใจในการทำ�ความดีต่อไป จริงอยู่ที่
การทำ�ความดีไม่จ�ำ เป็นต้องประกาศให้โลกรู้ เหมือนสำ�นวนปิดทอง
หลังพระ แต่การทำ�ความดีให้ผู้อื่นเห็นก็ไม่มีอะไรเสียหาย ถ้าทุกคน
ยกย่องคนทำ�ความดี ทุกคนมีก�ำ ลังใจในการทำ�ความดีเราก็จะพบแต่
ต้นแบบดี ๆ ทำ�แต่เรื่องดี ๆ ฉะนั้นแล้วสังคมในอุดมคติที่มีแต่คนดี
ๆ ก็อาจไม่ไกลจากความฝัน เพราะแค่ทำ�ความดีคุณก็เป็นฮีโร่ได้ใน
ทุก ๆ วันของชีวิต
ขอบคุณที่มา : Facebook : @UndubZapp
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โ´ย...นายสุทธินนั ท์ บุบผาดา
ผลชองการดื่มนํ้าตอนท้องว่าง
ดูไว้นะประโยชน์ของการดืม่ นํา้ ตอนท้องว่าง พึง่ รูว้ า่ มีดมี ากกว่าทีค่ ดิ มีผลต่อ
ร่างกายมากขนาดนี้
การดื่มนํ้าเมื่อท้องว่างผ่านกระเพาะอาหาร เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีในประเทศ
ญี่ปุ่นทุกวันนี้ เป็นที่นิยมดื่มนํ้าทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า (ก่อนแปรงฟัน) เพื่อ
การรักษาสุขภาพทีด่ มี กี ารทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่านํา้ สามารถใช้ชะลอความ
แก่และสามารถบำ�บัดรักษาโรคเหล่านี้ได้ผล 100% (แบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้
ระยะเวลา) ปวดหัว ปวดตามตัว โรคระบบหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ โรคหัวใจเต้น
เร็ว โรคลมบ้าหมู โรคอ้วน โรคหลอดลมอักเสบ โรคหือ วัณโรค อาการเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบ ไขสันหลังอักเสบ โรคไตและยูริก โรคแสลง คลื่นไส้ ต่าง ๆ โรคกระเพาะ
โรคท้องร่วง โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน โรคอาการท้องผูก โรคตา โรคภายใน
สตรี มะเร็ง รอบเดือนไม่ปกติ โรคคอ หู จมูกทำ�ให้สุขภาพแข็งแรงและสดชื่น
วิธีการปฏิบัติในการดื่มนํ้า
1. ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟันให้ดื่มนํ้าเปล่า 4 แก้ว (640 ซีซี)
2. หลังจากนั้นสามารถล้างหน้าอาบนํ้าได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ดื่มหรือรับ
ประทานอะไร จนกว่า 45 นาทีผ่านไปจึงจะรับประทานได้ตามปกติ
3. หลังรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ไปแล้ว 15 นาที ไม่ควรดื่มหรือ
รับประทานอะไร จนกว่า 2 ชั่วโมงผ่านไป
4. ผู้ป่วย หรือคนชรา ที่ไม่สามารถดื่มนํ้า 4 แก้ว ได้ก็ให้ค่อย ๆ ดื่ม ค่อย
เป็นค่อยไปเรื่อย ๆ จนได้ครบ 4 แก้ว
ข้อปฏิบตั ิ 4 ข้อ ดังกล่าจะทำ�ให้ทา่ นบำ�บัดรักษาโรคทีเ่ ป็นอยูค่ อ่ ย ๆ เบาและ
หายขาดได้ในที่สุดทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งสิ้น
ประโยชน์ของการดื่มนํ้าตอนท้องว่าง
1. ป้องกันอาการปวดศรีษะ อาการปวดศรีษะบางครัง้ ก็มาจากการดืม่ นํา้ ไม่
เพียงพอ และถ้าไม่ อยากจะนัง่ ปวดศรีษะจนทำ�อะไรไม่ไหวก็ตอ้ งดืม่ นํา้
ให้เยอะ ๆ ถ้าจะให้ดคี วรจะดืม่ นํา้ ตอนท้องว่างด้วยนะเพือ่ ให้รา่ งกายได้
รับนํ้าอย่างเพียงพอ
2. กระตุ้นระบบเผาผลาญการดื่มนํ้าในขณะที่ท้องว่าง จะช่วยให้เพิ่มการ
เผาผลาญในร่างกายได้ถึง 25%
3. ช่วยลดนํา้ หนักสำ�หรับคนทีก่ �ำ ลังลดนํา้ หนัก ขอแนะนำ�ให้ดมื่ นํา้ สักแก้ว
ก่อนทีจ่ ะรับประทานอาหาร เพราะจะช่วยให้อมิ่ ไวและช่วยลดความหิว
ลงได้
4. ช่วยขจัดสารพิษในร่างกายการดื่มนํ้าเป็นการล้างพิษให้กับร่างกายของ
ตัวเองอย่างง่ายที่สุด
5. เพิม่ ความอยากอาหารหลายคนไม่ยอมกินมือ้ เช้า เพราะไม่รสู้ กึ หิวซึง่ การ
ไม่กินมื้อเช้าก็มีข้อเสียมากมาย แต่การดื่มนํ้าช่วยได้
6. ป้องกันท้องผูกหลายคนคงจะเคยได้ยนิ ว่าการดืม่ นํา้ อย่างน้อย 1-2 แก้ว
ขณะที่ท้องว่างในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำ�งานได้ดีขึ้น
7. บรรเทาอาการโรคกระเพาะ และกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อน และโรค
กระเพาะอาหารก่อให้เกิดอาการแสบท้องและกลางอก ซึ่งการดื่มนํ้า
สามารถช่วยบรรเทาอาการได้
8. บำ�รุงผิวพรรณ นอกจากช่วยชะล้างสารพิษในร่างกายแล้ว การดืม่ นํา้ ยัง
ช่วยกำ�จัดบรรดาสารอนุมลู อิสระทีท่ ำ�ให้ผวิ พรรณหมองคลํา้ และเป็นต้น
เหตุของริ้วรอยได้อีกด้วย
9. สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกัน เวลาที่ท้องว่างเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการ
ดื่มนํ้า
10. ลดความอ่อนล้าระหว่างวันหากรู้สึกง่วงเหงาหาวนอน หรืออ่อนล้า
จนไม่มีแรง
ที่มา : www.siamvariety.com
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ความเคลื่อนไหว
ของ สอ.ครูเลย
โดย...นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
พบกันฉบับนี้กับความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบดังนี้ครับ
เนื่ อ งในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม ของทุ ก ปี เมื่ อ 20 ตุ ล าคม 2541
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ เป็น “วันออมแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำ�คัญวัน
หนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศไทย เพราะเป็ น วั น ออมแห่ ง ชาติ เพื่ อ ส่ ง
เสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำ�คัญและประโยชน์ของการออมเงินสำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด ก็ได้มีโครงการส่งเสริมการออมและได้จัดกิจกรรมต่อ
เนื่องทุกปี ในปีนี้ได้มีกิจกรรมการออมในวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2561
โดยมี ก ารระดมเงิ น ออม การรั บ ฝากเงิ น การเพิ่ ม หุ้ น และรั บ ของ
ที่ระลึกจากสหกรณ์ เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันนะ
ครับ......
สำ�หรับส่วนกลางโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในฐานะเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศกว่า 1,093
สหกรณ์ ก็ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ สำ�นักงาน ชสอ. ในวันที่ 31 ตุลาคม
2561
ชสอ. ขอเชิญผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับ
ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสำ�หรับปีนี้ฝ่ายจัดการทำ�แบบ
สำ�รวจไปยังกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลบัตรสมาชิกเพือ่ นำ�มาเป็นข้อมูลใน
การจัดสรรทุนบุตรแก่สมาชิกในปีนี้ คณะกรรมการดำ�เนินการได้มมี ติเห็น
ชอบเกณฑ์จดั สรรแล้วมีประกาศแจ้งให้กลุม่ ทราบต่อไป ในช่วงนีก้ ข็ อเชิญ
ชวนสมาชิกที่ประสงค์ขอรับทุนรบัตรได้ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่ท�ำ การ
กลุม่ สมาชิกทีส่ งั กัด กรรมการเขต หรือกรรมการบริหารกลุม่ สมาชิก ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำ�การ กลุ่มจะ
ดำ�เนินการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และดำ�เนินการมอบทุน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 แบบฟอร์มขอทุนบุตรโหลด
ได้ที่เวปไซต์ของสหกรณ์นะครับ
ฉบับหน้าพบกันใหม่ในสวัสดีครับ................
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ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

ผู้ตรวจสอบกิจการ

พบสมาชิก

เดือน กันยายน 2561
เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ทุกท่าน

- สำ�หรับเดือนนี้ คณะผูต้ รวจสอบได้ท�ำ หน้าทีแ่ ทนพีน่ อ้ งสมาชิกให้ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจและตั้งข้อสังเกตในเดือน สิงหาคม 2561
จำ�นวน 4 ข้อ และสรุปประเด็นการตรวจสอบให้ท่านสมาชิกได้ทราบดังนี้
1 การตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย
- การสุม่ ตรวจตูน้ ริ ภัยเพือ่ ตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษา การเก็บลูกกุญแจตูว้ า่ อยูก่ บั ใคร เวลาเรียกให้เปิด
ตูก้ ญ
ุ แจจะอยูก่ บั คนใดคนหนึง่ หรือไม่ ผลการตรวจเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบการเก็บรักษาและ
ตรงตามเอกสารทางบัญชี คณะผู้ตรวจก็ได้ยกย่องชมเชยในการทำ�หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
- ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
- เห็นชอบตามฝ่ายจัดการ
2 การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้
- คณะผู้ตรวจสอบได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้กู้ จำ�นวน 10 ราย ว่าเอกสารหลัก
ฐานทีท่ �ำ ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ การลงลายมือชือ่ ผูก้ ู้ ผูอ้ นุมตั ิ พยาน และเอกสารต่างๆ มีครบ เมือ่ เกิดปัญหาสามารถ
ที่จะดำ�เนินการกับผู้ที่เป็นคู่สัญญาได้หรือไม่ จากการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ทั้ง 10 สัญญา เอกสารยังไม่สมบูรณ์ มี
การลงลายมือชื่อในแต่ละสัญญาไม่ครบและไม่สมบูรณ์ จึงได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปดำ�เนินให้
สมบูรณ์ดังข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกฉบับว่า ลงข้อมูลและลายมือชื่อครบถ้วนทุก
ฉบับหรือไม่ ก่อนเก็บ
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
- ก่อนจัดเก็บเอกสารฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบเอกสารและลงรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อย ทุกฉบับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ เห็นชอบตามฝ่ายจัดการ
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ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

3 การฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นของสหกรณ์
- คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสมุดคู่ฝาก จำ�นวน 21 เพื่อตรวจดูความเคลื่อนไหวของเงินเข้าออกและได้มีการ
ปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำ�สมุดไปปรับเป็นระยะบางเล่มก็ไม่มี
การเคลื่อนไหว เพราะไม่มีเงินเข้า คณะผู้ตรวจสอบจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- เจ้าหน้าที่ควรปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของเงิน - ให้เร่งติดตามเงินที่
ยังค้างหรือไม่ดำ�เนินการตามสัญญากลับคืน
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
- สมุดบัญชีได้ปรับเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว แต่เนื่องจากไม่มียอดเงินเคลื่อนไหวรายการในสมุดบัญชีจึงเป็นยอด
เดิมและการเร่งรัดติดตามหนี้สินตามมติคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 54/2561 ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 6 ก.ค. 2561
มติให้ชำ�ระดอกเบี้ยค้างและต้นเงินฝากภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 หากไม่ชำ�ระดอกเบี้ยค้างและต้นเงินฝากภายใน
วันที่ 31 ก.ค. 2561 จะมอบให้สำ�นักงานกฎหมายดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
- เห็นชอบตามฝ่ายจัดการ
4 การเปิดรับสมาชิกใหม่กรณีพิเศษ 1-31กรกาคม 2561
- คณะผูต้ รวจได้ตรวจสอบการเปิดรับสมาชิก กรณีพเิ ศษเนือ่ งในวันสำ�คัญของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิรา
ลงกรณ์บดินทร เทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 จากการตรวจประกาศรับสมัครจะเห็นว่าการกำ�หนดคุณสมบัติ
บางประเด็นที่ไม่เอื้อต่อสมาชิก ทำ�ให้สมาชิกไม่สามารถสมัครได้ และบางประเด็นก็เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกบางคน
ลาออกเอาเงินหุน้ แล้วมาสมัครใหม่ภายในเดือนทีต่ นลาออก ทำ�ให้สหกรณ์เสียโอกาสในการบริหารเงินทุนทีส่ มาชิก
ลาออกเอาไปใช้ คณะผู้ตรวจสอบจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- การประกาศใดๆสหกรณ์ควรประกาศโดยยึดระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ หรือมีการปรับเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในประกาศก็ไม่ทำ�ให้สหกรณ์เสียผลประโยชน์ และควรให้สมาชิกได้ประโยชน์มากที่สุด
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
- ฝ่ายจัดการได้ดำ�เนินการจัดทำ�ประกาศรับสมาชิกสมาชิกใหม่กรณีพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ชุดที่ 54/2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เนื่องในวโรกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร28 กรกฎาคม 2561
ซึ่งระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ก.ค. 2561 (เป็นการรับสมัครกรณีพิเศษเท่านั้น)
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
- เห็นชอบตามฝ่ายจัดการ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

7

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

8
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ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Ê¤Ê.1, Ê¤Ê. 2 áÅÐ ÊÊÍ.

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมาชิก 1 ส.ค.ส. 1 ถึงแก่กรรมในเดือนสิงหาคม 2 ราย ดังนี้
ที่		
ชื่อ – สกุล
1. นายอภิชาติ เหลืองสุวรรณ
2. นายอรรควิช เกสรศักดิ์

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
427
377

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

ชื่อ – สกุล		
สถานภาพ
นายอภิชาติ เหลืองสุวรรณ
สมาชิก
นายวันดี บานเย็น
  บิดาสมาชิก
นายทองจวน พิลาคุณ
บิดาสมาชิก
นายพร เพชรนาดี
บิดาสมาชิก
นางคำ� ทำ�นาโพธิ์
มารดาสมาชิก

เลขทะเบียน
8223
595
3874
4383
3051

สมาชิก สสอ. ถึงแก่กรรมในเดือนสิงหาคม 2 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล		
1. นายนพดล ศรีประเสริฐ
2. ส.อ.ยืนยง บับที

สถานภาพ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

เลขทะเบียน
71793
70642

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)
ประจำ�เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
		 มีสมาชิกทั้งสิ้น
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

8,778 ราย
6,190 ราย
2,588 ราย

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1, 2 / เงินประกันสินเชื่อ

สรุปรายงานกิจการประจำ�เดือน สิงหาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

1. จำ�นวนสมาชิก
7,653
- สมาชิกสามัญ
6,295 คน
- สมาชิกสมทบ
1,358 คน
2. จำ�นวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้
5,412
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 236,010,200.11
4. เงินฝากในสหกรณ์อื่น
523,462,082.20
5. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
9,896,129,512.00
6. หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 15,611,000.00
7. หุ้นใน บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด
200,000.00
8. เงินรับฝาก
2,365,691,623.89
ประจำ�
150,034,000.00
ออมทรัพย์
73,716,400.90
ออมทรัพย์พิเศษ
2,041,408,521.16
สินทรัพย์ทวี
100,532,701.83
9. ทุนเรือนหุ้น
2,781,467,010.00
10. ทุนสำ�รอง
463,590,379.02
11. สินทรัพย์รวม
10,548,713,067.81
12. กำ�ไรสุทธิ (เดือน มี.ค. 61 - ส.ค. 61) 140,790,360.28

คน

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไม่เพียงแต่ “ความพอใจ” แต่เราให้คุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เมื่อฝากเงินที่ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด”

( พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องทุกแผ่น ด้วยหมึกปากกาสีนํ้าเงิน )

1. สำ�เนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำ�เภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำ�เนาลายเซ็นต์
ตัวจริงเท่านั้น)
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้ตาย
3. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำ�เนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรั บ แจ้ ง ตายจากผู้ ใ หญ่ บ้ า น/กำ � นั น /เขตเทศบาล/ด้ า นหลั ง ประทั บ ตราหน่ ว ยงาน
ผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำ�เนาแฟ้มประวัตเิ ข้าการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายทีบ่ า้ นทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12. สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13. สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก (สสอ.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ประจำ�เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,752 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,169 ราย - สมาชิกสมทบ 2,583 ราย

KTB Co-op
ขั้นตอนการกด ATM ฝากเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอย่างการฝากเงิน

1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
บริการอื่นๆ
กดปุ่ม บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ
2. กดปุ่ม บริการอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
4. กดปุ่ม ฝากเงินฝาก
ฝากเงินฝาก
5. กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวนเงินที่จะฝาก
จำ�นวนเงิน
เช่น 10,000 บาท
6. กดปุ่ม ถูกต้อง
ถูกต้อง
7. รายการสำ�เร็จจะได้รับสลิปออกมา

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

การโอน

เงิน

รายการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

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

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาเอือ้ อารี เลขบัญชี 881-0-00205-9

ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
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

28 ธ.ค. 54
04 ก.พ. 54
30 มี.ค. 54
03 มิ.ย. 54
24 ก.ค. 54
26 ม.ค. 55
31 ส.ค. 55
02 เม.ย. 56
07 มิ.ย. 56
30 ก.ย. 56
02 ม.ค. 57
05 มี.ค. 57
01 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
06 ส.ค. 57
01 ก.ย. 57
03 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
04 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
31 ธ.ค. 57
07 ส.ค. 58
01 ก.ย. 58
25 พ.ย. 58
05 มี.ค. 59
26 เม.ย. 59
12 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
02 เม.ย. 60
10 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
04 ส.ค. 60
04 ส.ค. 60
29 ก.ย. 60
04 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
19 ก.พ. 61
23 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
05 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61
10 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61
28 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61

รายการโอนจากสาขา

จำ�นวนเงิน

ที่ วัน เดือน ปีที่โอน

สาขาหล่มสัก  
สาขาชุมแพ  
สาขาโพธาราม
สาขาเลย  
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาเอื้ออารี
สาขานวมินทร์
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาขอนแก่น
สาขาเลย  
สาขาช้างคลาน เชียงใหม่
สาขามอดินแดง ขอนแก่น
สาขาพระราม4
สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาช้างคลาน เชียงใหม่
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย  
สาขาด่านซ้าย
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย  
สาขาเชียงคาน
สาขาบางระกำ� 
สาขาเลย  
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาเลย  
สาขาน้ำ�พอง
สาขาชุมแพ  
สาขาเลย  

26,390.00
3,000.00
10,070.00
8,880.88
17,960.00
9,540.00
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
20,500.00
178.50
5,000.00
1,100.00
800.00
10,540.00
5,000.00
856.00
1,147.00
950.00
3,600.00
958.00
5,570.00
4,000.00
1,500.00
200.00
1,962.38
9,970.00
5,000.00
2,200.00

1

8 มี.ค. 54

รายการโอนจากสาขา

จำ�นวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

06 มิ.ย. 54
28 มิ.ย. 54
31 ม.ค. 55
23 เม.ย. 55
28 ก.ย. 55
09 ต.ค. 55
07 ม.ค. 56
05 ก.พ. 56
05 ก.พ. 56
15 ต.ค. 56
01 มี.ค. 57
29 ธ.ค. 58
28 ส.ค. 60
03 ก.ค. 61

รายการโอนจากสาขา

จำ�นวนเงิน

สาขาเลย
สาขาชุมแพ  
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
  สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลำ�ภู
สาขาเลย
สาขาหล่มสัก
สาขาเลย
สาขาพิษณุโลกเขต2
สาขาด่านซ้าย

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
17,000.00
6,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาด่านซ้าย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1

24 ก.พ. 55

รายการโอนจากสาขา
สาขาด่านซ้าย

จำ�นวนเงิน
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ที่ วัน เดือน ปีที่โอน

รายการโอนจากสาขา

1
6 ก.ค. 57
สาขาเลย
2
2 ต.ค. 60
สาขาเลย
				

จำ�นวนเงิน
100.00
300.00
400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา
สาขาหนองหิน

จำ�นวนเงิน

100,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1

3 พ.ค. 59

รายการโอนจากสาขา
สาขาวังสะพุง

จำ�นวนเงิน
31,283.00

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1

31 พ.ย. 60

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน
2,736.10

ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) สาขาเลย เลขบัญชี 010-3-3765-8754

ที่ วัน เดือน ปีที่โอน
1

31 ส.ค. 61

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน
2,800.00

หมายเหตุ สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใดโอนเงินเข้าบัญชี
สหกรณ์ฯตามรายการดังกล่าว กรุณานำ�หลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กันยายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

ปฏิทินดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติของสมาชิก ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

หน่วย

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

เวลา

1
2

อ.ผาขาว
อ.เมือง 2 /
นาด้วง

เสาร์ที่ 15 ก.ย. 61
เสาร์ที่ 6 ต.ค. 61

08.30-12.00
08.30-12.00

3
4
5

อ.ภูหลวง
อ.วังสะพุง 1
อ.ด่านซ้าย 1 /
ภูเรือ
อ.เมือง 1
อ.ภูกระดึง /
หนองหิน
อ.ท่าลี่
จังหวัด 2

พฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61
ศุกรที่ 12 ต.ค. 61
เสาร์ที่ 20 ต.ค. 61

รร.บ้านโนนป่าซาง
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
ห้องประชุมชั้น 2
ม.ราชภัฎเลย
รร.ชุมชนบ้านหนองคัน
รร.ชุมชนวังสะพุง
วิทยาลัยการอาชีพ
ด่านซ้าย
หอประชุมเลยพิทยาคม
ร.ร.บ้านห้วยส้ม

จังหวัด 1
อ.เชียงคาน
อ.วังสะพุง 2
อ.ด่านซ้าย 2 /
นาแห้ว
อ.เอราวัณ
อ.ปากชม
สหกรณ์ /
สมาชิกย้าย
ต่างจังหวัด

เสาร์ที่ 3 พ.ย. 61
เสาร์ที่ 10 พ.ย. 61
อาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 61
เสารที่ 24 พ.ย. 61

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61
ศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61
เสารที่ 27 ต.ค. 61
อาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61

อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61
เสารที่ 8 ธันวาคม 61
เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 61

ร.ร.บ้านท่าลี่
หอประชุมสนง.
เขตพื้นที่เลย 1
หอประชุมเทศบาลเมืองเลย
รร.วิจิตรวิทยา
รร.ศรีสงครามวิทยา
รร.อนุบาลด่านซ้าย
รร.บ้านเอราวัณ
รร.ชุมชนปากชม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด

08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00

สมาชิกท่านใดไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามหน่วยของสมาชิกให้เข้าร่วมกลุ่มเก็บตกที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ

ทอดถวาย ณ วัดอุทุมพรพัฒนา

บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ ๒ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ( ขึ้น ๑๑ คํ่า เดือน ๑๒ )

เข้
า
บั
ญ
ชี
ส
หกรณ์
ิ
น
ง
เ
น
อ
โ
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ร
า
ก เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือชำ�ระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
ธนาคาร

กรุงไทย
กรุงไทย
กรุงเทพ

สาขา

เลขบัญชี

ธนาคาร

เลย
ด่านซ้าย
เลย

403-1090-471
433-1089-045
332-0323-821

สาขา

เลขบัญชี

ไทยพาณิชย์ เลย
ออมสิน
เลย
กรุงศรีอยุธยา เลย

648-2000-96-5
050-99045-224-0
249-1173-486
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ËÃ×Íá¿¡« ÊÓà¹ÒãºâÍ¹à§Ô¹ á¨้§ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡
á¨้§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ã¹¡ÒÃâÍ¹ àª‹¹ ต้Í§¡ÒÃªÓÃÐË¹Õé ËÃ×Í½Ò¡à§Ô¹
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾· 042-811149, 812192, á¿¡« 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
ฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้
084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1
ฝ่ายสำ�นักงาน 1
083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2
ฝ่ายบริหารเงิน
081-0545459 ฝ่ายเงินทุน
ฝ่ายบัญชี
042-811149 ต่อ 23
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ต่อ 13 น.ส.ธาดารัตน์ (สสอ.)
ฝ่ายแผนงานและสวัดิการ 042-811149 ต่อ 19 (ศูนยประสาน สสอค.เลย)

081-2638606
083-4143301
082-8417119
084-5149461
091-28619090
083-1510007

ต่อ

สนใจติด

า
ณ
ษ ย

โฆกับ...วารสา

ูเล
ร สอ.คร

ºÃÃ³Ò¸ิ¡ÒÃ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายอนุ มาลาพันธุ์ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายสุทธินันท์ บุบผาดา ส.อ.มงคล ศรนวล
½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ นายณสรวง ก้อนวิมล นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์ นายชาติชาย วงศ์กิตตะ
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายสำ�เนียง ศรีบุรินทร์ นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายอุดม ยศปัญญา นายอนุ มาลาพันธุ์ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน ส.อ.มงคล ศรนวล นายพนมไพร พิมพ์ที
นายสมัย พวงกันยา นายขวัญชัย บัวโคกรัง นายสุทธินันท์ บุบผาดา
½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ นายเอกพัฒน์ นิสีดา นางนันทิดา สุคนธ์บารมี นางสุจิตรา บรรพลา
นางไพรวัลย์ พูนโต น.ส.ลลดา พรหมพุทธา นางศริญญา อินทรักษ์
นางนรินทิพย์ กงภูธร นางสมศรี คงทิพย์ นางเปรมวดี ไชยสัจ
นางรติ ทันวงษา น.ส.รมิดา วงษ์ศิริ นายสุนทร สนธิมุล นางนารี พงษ์พานิช
¾ÔÁ¾·Õè ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§áÊ§¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¨Ó¡Ñ´ â·Ã. 042-811586

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
สินทรัพย์ทวี
ประจำ� 6 เดือน
ประจำ� 12 เดือน
ประจำ� 24 เดือน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3.25
3.80
4.50
3.75
4.00
4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
อัตราร้อยละ 6.50 บาท/ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
510 ถนนเจริญรัฐ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย 42000 www.Lt-coop.com
Tel. 042-812192 Fax.042-832433

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 93/2532
ไปรษณีย์เลย

