
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ กัด “Line @”

บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวก 
รวดเรว็ ในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร  แอดเพือ่นกนั
วันนี้พร้อมรับข่าวสารดีๆ

 ข้อมูลแอพพลิเคชั่น Line ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพ่ิมช่องทางให้สมาชิกท่ีโอนเงินมาชำ ระหน้ี
แล้วแจ้งผ่านทาง Line นี้ได้เลย เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน 
อีกหนึ่งช่องทางครับ

ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๕ ประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
วารสารข่าว สอ.ครูเลย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสวรรคต



ประธานสหกรณ์
พบสมาชิกâดÂ...นาÂวิรัตน์ พุทธทองศรี
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	 เรียน	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ที่เคารพ 
ทุกท่าน	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2503 
ปัจจุบัน 	 2561	 อายุ 	 58 	 ปี 	 ถ้ าจะ เปรียบให้ เป็นมนุษย์
อีก	 2	 ปี	 ก็จะเกษียณอายุราชการ	 คงเป็นบุคคลที่มีความรู้ 	
และประสบการณ์มากมาย	 อยากจะให้ทุกท่านนึกถึงในอดีต
ว่ ามี ความลำ าบากยุ่ ง ยากอย่ า ง ไร ในการดำ า เนิ นกิ จกรรม
ของสหกรณ์ 	 ต้อง ใช้ความขยันหมั่ น เพียรความพยายาม 
ความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิก	 กรรมการ	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
จากที่ไม่มีอาคารสำานักงานเป็นของตนเองย้ายไปอยู่หลายแห่ง
จนปัจจุบันมีอาคารสำานักงานเป็นเอกเทศ	สง่างาม
	 การดำาเนินงานดังกล่าวอยากจะแบ่งเป็น	 2	 ระยะ	 ระยะที่	 1 
เรยีกวา่ระยะเริม่กอ่ตัง้	และระยะที	่2	คอืยคุปจัจบุนั	ขอเริม่ตน้ในระยะ
ที่	1	ประมาณปี	2503	ไม่ว่าจะเป็น	การคมนาคม	การติดต่อสื่อสาร 
การประสานงานความร่วมมือคงเป็นไปด้วยความยากและลำาบาก	
เช่น	 อำาเภอนาแห้ว	 อำาเภอด่านซ้าย	 อำาเภอภูเรือ	 อำาเภอท่าลี่	
อำาเภอปากชม	 การติดต่อสื่อสารการคมนาคมมีความยุ่งยาก
และลำาบากต้องใช้เวลาหลายวันในการทำากิจกรรมถึงจะสำาเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และในยุคปัจจุบันการเดินทางการติดต่อสื่อสาร 
อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน	์ รวดเร็ว	ทันใจ	ภายในเสี้ยววินาท	ีก็สามารถ	
ติดต่อพูดคุยกันได้	 ความโปร่งใส	ความชัดเจน	การประชาสัมพันธ์	
เป็นไปในรูปแบบใหม่รวดเร็ว	โปร่งใส	และไม่ถูกครอบงำา
	 สมาชกิ	สหกรณอ์อมทรพัยค์รเูลย	จำากดั	ทกุๆทา่นอยากจะใหท้า่น 
ไดค้ดิ	ไดพ้จิารณา	และวเิคราะหส์ถานการณส์หกรณ	์ออมทรพัยค์รเูลย	จำากดั 
ของเรา	 ให้ละเอียดในการตัดสินใจ	ที่จะดำาเนินการ	กิจกรรมต่างๆ	
ของสหกรณ์	 เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือ
ความเดอืดรอ้น	ของสมาชกิ	สมาชกิทกุทา่นไดก้รณุาวเิคราะหค์วาม
เสีย่งและผลกระทบอนัจะเกดิขึน้ในอนาคตขา้งหนา้	แลว้จงึตดัสนิใจ

	 เรียน	ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ที่เครารพทุกท่าน
	 สวัสดีครับสหกรณ์ของเรายังมุ่งมั่นให้บริการแก่สมาชิกทั้งบริการเงินกู้ยืม	
การฝาก-การถอนเงิน	การใบริการด้านสวัสดิการต่าง	ๆ	และควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีของสหกรณ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกโดยยึดหลักการสหกรณ์	และพรบ.สหกรณ์เป็นสำาคัญรวมทั้งการสื่อสาร
ใหส้มาชกิไดร้บัทราบขอ้มลูและการบรกิารตา่ง	ๆ 	ของสหกรณอ์ยา่งทัว่ถงึ	รวดเรว็
เปน็ทีท่ราบกนัวา่ระบบของสหกรณส์มาชกิทกุคนเปน็เจา้ของรว่มกนัโดยมคีวาม
ร่วมมือกัน	ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ์
ซึ่งจะนำาไปสู่การกินดี	อยู่ดี	มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม
	 ผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาในสหกรณ	์ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	มทีนุดำาเนนิ
งาน	10,644,012,530.39	บาท	มทีนุเรอืนหุน้	2,793,233,490.00	บาท	ทนุสำารอง	
463,590,379.02	บาท	 มีเงินรับฝาก	 2,344,092,062.85	บาท	 มีเงินกู้ยืม	
4,830,975,675.04	บาท	กำาไรสุทธิ	170,481,742.50	บาท	สหกรณ์ฯ	พยายาม
ลดต้นทุนจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง	 5.870	ต่อ
ปี	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์เครือข่ายในการให้เงินกู้ที่มีต้นทุน
อัตราดอกเบี้ยที่ตำ่าขณะนี้มีเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย	คงเหลือที่	900	ล้านบาท 
		 การติดตามเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย	จำากัด	สหกรณ์ได้เร่งรัด
ตดิตามใหด้ำาเนนิการตามเงือ่นไขขณะนีค้งเหลอืตน้เงนิฝาก	389,000,000.00	บาท 
สว่นการดำาเนนิคดกีรณผีดิสญัญาอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการดำาเนนิการทางกฎหมาย
ต่อไป
	 การดำาเนนิงานโครงการตา่ง	ๆ 	ทกุฝา่ยทีร่บัผดิชอบกเ็รง่ดำาเนนิการครบั	สว่น
โครงการพฒันาศกัยภาพและทกัษะการปฏบิตังิานของสมาชกิ	กไ็ดด้ำาเนนิการไป
แลว้	5	จดุ	เปน็ไปตามปฏทินินะครบั	ผมไดม้โีอกาสพบปะกบัสมาชกิเพือ่รายงาน
ผลการดำาเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงบางจุดก็มีข้อเสนอแนะที่
เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาปรบัปรงุการบรกิารจดัการงานสหกรณก์ข็อขอบคณุ
สมาชิกทุกท่านมากครับ
	 การจดัสรรเงนิสวสัดกิารสำาหรบัผูส้งูอายุ	คณะกรรมการไดอ้นมุตัหิลกัเกณฑ์
เงื่อนไขโดยสหกรณ์จะจัดสรรเฉลี่ยตามจำานวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่	61	ปีขึ้นไป
และเกษยีณอายรุาชการไปแลว้	จะจา่ยใหส้มาชกิเปน็รายปคีรบรอบทกุเดอืนเกดิ	
รายละ	700	บาท	เสร็จภายใน	28	กุมภาพันธ์	2561	ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สำารวจ
ข้อมูลสมาชิกอาวุโสแล้วและจะดำาเนินการจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
ที่มีในสหกรณ์ครับคงจะได้รับทราบข่าวเร็วๆ	นี้ครับ	
	 ท้ายสุดฝากถึงกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกทุกกลุ่มครับหากท่านมีเรื่องฝาก
ประชาสัมพันธ์	ข้อคิด	ข้อเสนอแนะในแนวทางสร้างสรรค์และพัฒนาในองค์กร
ของเราก็ส่งผ่านกรรมการหน่วยของท่านหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ได้นะ
ครับ	พบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ

(นายณสรวง	ก้อนวิมล)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด

ด้วยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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 หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูในบญัชเีงนิฝาก
ออมทรัพย  ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ 
และทาํรายการถอนเงินตาม
ปกติ

ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ ATM
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»¡μÔ  ãËŒà¢ŒÒ·Ó ÃÒÂ¡ÒÃãËÁ‹μÒÁ
¢ŒÍ  1 , 2
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¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ ATM)
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 หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย  ระบบจะแสดงตัวเลือก 
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

 สวัสดีครับพบกับแวดวง สอ. ครูเลย จาํกัด ฉบบัน้ีเดอืน ตลุาคม 2561
มีขาวสารท่ีจะแจงใหสมาชิกไดรับทราบและติดตาม
 เรือ่งแรกเก่ียวกบัการดาํเนนิงานโครงการพฒันาศักยภาพการปฏบิตังิาน
ของสมาชิกประจําป 2561 ที่สหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการมาแลว
ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2561 ขณะน้ีก็ผานไป 6 จุดแลวครับ มีสมาชิก
สนใจใหความสําคัญเขารวมโครงการตามกิจกรรมท่ีกลุมดําเนินการ 
สาํหรับสมาชิกทีย่งัไมไดรบัการพัฒนาท่ีกลุมสงักัดของตนเองก็สามารถมา
เขารบัการพฒันาไดจดุสดุทายคอืวันที ่22 ธนัวาคม 2561 ณ สหกรณออม
ทรพัยครเูลย จาํกดั ตามปฏทินิการดาํเนินโครงการทายฉบบันีไ้ดนะครบั

ทนุการศึกษาบุตร สาํหรับสมาชิกประจําป 2561 สหกรณฯ กไ็ดแจง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรไปยังกลุมตาง ๆ 
แลว ยื่นใบสมัครขอรับทุนไดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561 
ณ ที่ทําการกลุมสมาชิกสังกัด กรรมการเขต หรือกรรมการบริการกลุม
คณะกรรมการบริหารกลุมสมาชิกก็จะไดดําเนินการตามระเบียบ
สหกรณฯ ตอไป โดยกําหนดใหคัดเลือกทุนและรายงานใหสหกรณฯ 
ทราบภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 และใหดําเนินการมอบทุนใหแลว
เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2561
 การดําเนินการตามงบประมาณสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 จํานวน 1,500,000 บาท นั้น
คณะกรรมการไดอนุมัติหลักเกณฑ เงื่อนไขการขอรับเงินสวัสดิการแลว
โดยสหกรณจะจัดสรรเฉล่ียตามจํานวนสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป
และเกษยีณอายุราชการไปแลว โดยจายใหสมาชิกเปนรายปครบรอบทุก
เดือนเกิด รายละ 700 บาท ใหแลวเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ 2561 
ขณะน้ีเจาหนาทีไ่ดสาํรวจขอมูลสมาชิกอาวุโสแลวและจะดําเนินการจาย
โดยโอนเขาบญัชเีงนิฝากสมาชกิทีม่ใีนสหกรณครบัคงจะไดรบัทราบขาว
เร็วๆ นี้ครับ
 ขอเชิญชวนสมาชกิใชบรกิารสนิเช่ือโครงการกูฉกุเฉินกรณพีเิศษ 2561 
สาํหรับสมาชิกทีม่คีาใชจายจําเปนฉกุเฉิน เงือ่นไขหลักเกณฑตามประกาศ
ของสหกรณฯ ครับ โดยใหกูไดในวงเงินไมเกิน 5% ของหุน ณ ป 2561 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 สิทธิกูรายละไมเกิน 100,000 บาท กําหนด
ระยะเวลาโครงการ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 15 มกราคม 
2562 ตดิตอสอบถามเพิม่เตมิไดที ่ฝายสนิเชือ่ โทรศพัท 082-8417119, 
083-4143301, 042-811149 ตอ 21 โทรสาร 042-832433

พบกันฉบับหนาขอบคุณท่ีทุกทานติดตาม
สวัสดีครับ.....
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 1. สุดยอดที่จะเปนตัวของตัวเอง…สนุกตลอดเวย
 คุณรูสึกวาการท่ีคุณเปนแบบนี้มันคือพลังคือความสุขเอาเสียมากๆ 
เลย และไมวาคุณเห็นอะไรตอมิอะไรก็มักมองเปนเรื่องนาสนใจ ที่สําคัญ
สนกุสนานไปกับทกุเรือ่ง แมแตเรือ่งทีค่นอืน่กาํลงัเศรากนั ทีใ่ครๆ ตางกม็อง
เปนเรือ่งลบทีเ่ขามาบ่ันทอนจติใจ แตสาํหรบัคณุมนัไมใชเลย อยางเชน เวลา
เห็นใครถูกตําหนิ คุณมักจะคิดอีกมุมเสมอวานั่นมันเปนเรื่องดีทําใหพัฒนา
ตัวเองไปอีกกาว ซึ่งก็คือพื้นฐานของความเปนจริงไมใชการหลอกตัวเองวา
มันจริง
 2. รูสึกไดหรือไมคุณมองคนอื่นในแงดีเสมอเลย
 คนแบบน้ีนี่สุดยอดสุดๆ เพราะบนโลกใบน้ีเต็มไปดวยปญหามากมาย 
แตไมวาจะเกิดอะไรแยๆ  ขึน้กบัคณุใครก็ทาํรายจติใจคุณไมไดหรอก เพราะ
คณุมกัมองวาสิง่ทีพ่วกเคากาํลงัทาํหรือทาํไปแลว แมจะสงผลลําบากตอคุณ
ในบางครั้ง แตคุณก็พรอมใหอภัยและเลือกที่จะเขาใจคนๆ นั้นเสมอ เมื่อ
ถึงสถานการณเผชิญหนากัน คุณจะไมเลือกพูดประชดประชันหรือตอวา 
แตกลับตรงกันขามคุณพรอมเขาอกเขาใจเลือกปฎิบัติในสิ่งที่ไมสงผลแยลง 
จนคนที่ทําผิดตอคุณนั้นทําตัวไมถูกเลยละ
 3. คุณฉีกยิ้มไดในทุกสถานการณจริงๆ
 คนที่มีหนาตาและบุคลิกสดใสมักชอบย้ิมแยมตลอดเวลา คนแบบ
นี้อารมณดีแถมสวนใหญมักมีทัศนคติบวกเปนมิตรกับคนทุกเพศทุกวัย 

สามารถยิม้ใหคนอืน่ไดโดยทีไ่มตองรอใหอกีฝายหนัมายิม้ทกักอนเลย เปด
เผยเขากับคนงายแบบนี้ทําใหคุณมีความสุขและชอบสรางมิตรมากกวา
สรางศัตรู หลายคนอยากอยูใกลคบหาแลวสบายใจ ผลคือคุณจึงมีความ
สบายใจรูสึกสดชื่นอยูตลอดๆ นั่นแหละ
 4. คุณไมตําหนิใครทั้งนั้น
 การตอวาหรือตําหนิติเตียนใครๆ ที่ทําไมไดอยางใจเรา อาจพบเห็นได
บอยๆ แตกับคนมองบวกมักไมชอบนั่งตัดสินหรือกลาวโทษใครไมวาจะ
โดยตรงหรือทางออมกต็าม เพราะย่ิงตกิย็ิง่นําพาอารมณหมนหมองพอกพูน
ในความรูสกึนกึคิดมากย่ิงขึน้ ดงันัน้พวกเคาเลือกท่ีจะเล่ียงการกระทําแบบ
ที่วาไปใหไกลๆ
 5. สบายมากถาตองปฏิเสธ!
 คุณแครความรูสึกคนรอบขางและใหเกียรติพวกเคาก็จริง แตคุณไมลืม
ใหคุณคากับตัวเอง คุณใชชีวิตทุกวันน้ีโดยไมกลัวการที่จะปฎิเสธคนอื่นที่
บางคร้ังอาจนํามาซึ่งการไมชอบหนา แมกระทั่งการเลิกคบก็ตาม แตคุณ
รูจกัวางตัวใชคาํพดูปฏเิสธทกุครัง้ทีไ่มเหน็ดวยหรอืไมอยากไปทีไ่หนกบัใคร 
โดยไมเคยตองมานั่งกังวลใจเลยวาคนฟงจะแอนตี้คุณในวันรุงขึ้นหรือไม
 6. พลาดครั้งไหน คุณจะใหโอกาสตัวเองไดเริ่มใหมเสมอ
 คําน้ีใชไดกับคุณ “ไมมีใครบนโลกใบนี้ไมเคยทําผิดพลาดหรอก” แต
เมื่อคนทัศนคติบวกเคาทําอะไรบางอยางผิดพลาดไป มักไมเอยโทษตัวเอง
หรอืใครทัง้น้ันรวมถงึจะไมพดูคาํวา “ตอไปไมเอาแลวแนๆ  “ แตจะเปลีย่น
เปนการเร่ิมใหโอกาสตัวเองทําสิ่งที่ดีขึ้นในคร้ังหนา คุณมองวาความผิด
พลาดเปนสิ่งธรรมดาของมนุษย รวมท้ังเปนบทเรียนของชีวิตใหพัฒนาทํา
ในสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมไดเสมอเลย
 7. มีความสุขกับอะไรงายมาก
 เรื่องราวใกลตัวทําใหคุณมีความสุขไดอยางไมนาเช่ือ ซึ่งบางคนอาจ
คนหาความสุขโดยการตองไดไปเท่ียวที่นั่นที่นี่เทานั้นถึงจะมีความสุข
ได สวนชีวิตที่ยังไมไดไปก็ทําตัวซังกะตายไรชีวิตชีวา หรือแมกระทั่งคนที่
หาความสุขไดยาก! มักมองเห็นทุกอยางรอบเปนปญหาไปหมด ตางจาก
คนคิดบวกไมวาเห็นอะไรก็จับสิ่งนั้นมาเปนความสนุกในชีวิตไดโดยไมมี
ขอแม เมื่อมองสิ่งรอบตัวเปนความสุขเวลาปญหาถาโถมเขามาคุณจะสลัด
เรื่องทุกขออกไปไดอยางงายดาย

ที่มา : @UndubZapp
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 13 ตลุาคม วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 ราํลกึพระมหากรุณาธคิณุ รชักาล
ที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปนี้ตรงกับวัน เสาร ทําใหจันทร15 ตุลาคม 2561 เปนวันหยุดชดเชย 
รัฐบาลเชิญชวนใสเส้ือสีเหลือง 13 ต.ค. 2561 พรอมจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายโดยพรอมเพรียงกนั
 23 ตลุาคม ของทุกป เปนวนัปยมหาราช ซึง่เปนวนัคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 หนวยงานตาง ๆ 
ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชน
จะมาวางพวงมาลาดอกไมสักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรง
มา เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและทําบุญตักบาตรอุทิศ
เปนพระราชกุศลและจัดนิทรรศการเผยแพรพระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกจิ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั อนัเปนการ
ประกาศเกียรติคุณใหไพศาลสืบไป
 วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป เปนวันออมแหงชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 เพื่อใหประชาชนทุก
คนไดรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของการประหยัดและการออม
ทรัพย ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เห็นความสําคัญของ
วันออมแหงชาติดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการรณรงค
สงเสริมการออมเนือ่งในวนัออมแหงชาต ิตอเนือ่งมาตัง้แตป 2550 เปนตนมา
โดยในป 2561 สหกรณฯ ไดจัดกิจกรรมข้ึน โดยมีกิจกรรมเนื่องใน
“วันออมแหงชาติ” ประจําป 2561 เพื่อเปนการสงเสริมการออมใหกับ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยและประชาชนสืบตอไป ดงัเชนหลายปทีผ่านมา 
โดยกําหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2561 มีกิจกรรม
รับฝากเงิน เปดบัญชีเงินฝาก เพิ่มเงินฝากสินทรัพยทวี และกิจกรรมเพิ่ม
เงินทุนเรือนหุน เพิ่มหุนรายเดือน ถือหุนเพิ่มกรณีพิเศษ รับของที่ระลึก
และลุนรับคูปองลุนโชคทองคําและรางวัลอื่น ๆ มากมาย เพียงนอกจาก
จากนีห้ากสมาชกิประสงคเขารวมกจิกรรมดงักลาว จะมเีจาหนาท่ีสหกรณ
ใหบริการ ณ จุดโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ของสมาชิกทุกจุดตามปฏิทิน 
จนถงึ วนัที ่22 ธนัวาคม 2561 หรอืตดิตอดวยตนเองทีส่าํนกังานสหกรณ 
ฝายเงินทุนยินดีใหบริการครับ
 สาํหรบัสวนกลางโดยชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั 
ในฐานะเปนศูนยกลางของสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศกวา 1,093 
สหกรณ ก็ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ณ สํานักงาน ชสอ. ในวันที่ 31 ตุลาคม 
2561
 ขอเชิญผูแทนสหกรณ  เขารวมกิจกรรมครับ ติตตามกิจกรรมเพ่ิมเติม
ไดที่  www.fsct.com  ครับ

แลวพบกันฉบับหนาสวัสดีครับ.....................

 รูไวใชประโยชนกับ 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับสุขภาพ
 เผย 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรูเอาไว เพื่อสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี
 ในปจจุบันนี้โรคภัยกลายเปนสิ่งใกลตัวที่คอยถามหาเราอยูเสมอ เราจึงตองดูแลสุขภาพ
กันใหดีเปนพิเศษ บางคนอาจจะสรรหาอาหารเสริมหรืออาหารบํารุงตาง ๆ เพ่ือบํารุงใหมี
สุขภาพที่ดี ทั้ง ๆ ที่จริงแลวการมีสุขภาพดีอาจเปนเรื่องใกลตัวกวาที่คุณคิด อยางที่เว็บไซต 
allwomenstalk.com นาํเอาเร่ืองนารูเก่ียวกับสขุภาพท่ีดมีากฝากกัน อยากมีสขุภาพท่ีดตีอง
อานเลยละคะ
 กลวย ชวยลดอาการทองอืดได
 กอนท่ีจะไปดูกันวากลวยชวยลดอาการทองอืดไดอยางไร เรามารูจักกับอาการทองอืด
กันกอน ทองอืดเปนอาการที่เกิดแกสจํานวนมากในกระเพาะอาหาร บางครั้งก็เกิดจากการ
รับประทานโซเดียมมากเกิน และเจากลวยนี่ละคะที่จะชวยทําใหอาการทองอืดบรรเทาลงได 
เพราะกลวยมีปริมาณโพแทสเซียมสูง ซึ่งจะไปจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากโซเดียมสวนเกิน
ทําใหอาหารทองอืดเบาบางลง แตถาคุณไมอยากทองอืดละก็ หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีเกลือหรือ
โซเดียมมากเกินไปตั้งแตแรกจะดีกวา จะไดไมตองมานั่งอึดอัดไงละ
 นําในรางกายจะทําใหนําหนักตัวของคุณจะขึ้นลงอยางนอยวันละ 1 - 2 กิโลกรัม
 คุณเคยสงสัยบางหรือไมวาทําไมเวลาท่ีชั่งนําหนักในตอนเชาและตอนเย็นถึงตางกัน ทั้ง 
ๆ ท่ีกไ็มไดกนิเยอะมากมาย แตนัน่ก็เปนเพราะนาํหนกัของนาํในรางกายทีม่าจากอาหารทีม่รีส
เคม็หรอืภาวะมปีระจาํเดอืนของคณุทีท่าํใหนาํหนกัเหลานีข้ึน้หรอืลงตลอดเวลา แตถาหากคณุ
ตองการทีจ่ะจดัการกับเจานาํหนกัของนาํทีม่ใีนรางกายละก ็คณุควรจะไปปรกึษาแพทยเพือ่ใช
ยาขับปสสาวะก็ไดคะ
 การนั่งอยูกับท่ีมากกวาวันละ 11 ชั่วโมงทําใหอายุสั้นลง
 การน่ังทํางานอยูกับโตะตลอดเวลาโดยไมลุกไปไหนท้ังวันอาจจะทําใหคุณอายุสั้นลง
โดยที่ไมรูตัว นั่นก็เปนเพราะวาเมื่อรางกายของเราไมไดขยับเขยื้อนไปไหนเลยก็อาจจะกอให
เกิดปญหาสุขภาพได ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับระบบเผาผลาญ ระบบยอยอาหาร ระบบขับ
ถาย หรอืแมแตระบบไหลเวียนเลือด ดงัน้ันถาอยากจะมีอายุทีย่นืยาว กห็มัน่ลกุจากโตะทาํงาน
บางนะคะ แคเพียงลุกไปเขาหองนําก็ชวยไดมาก หรือถาไมอยากลุกก็ลองยืดเสนยืดสายที่โตะ
ทํางานดูนะคะ ก็ชวยไดเหมือนกันคะ
 ชาเขียวชวยสรางเสริมการทํางานของสมองได
 เรารูกันดีวาชาเขียวมีประโยชนมากมาย โดยเฉพาะเจาชาเขียวน่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ
อยูสูง จึงชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็งได แตอีกประโยชนหนึ่งที่สําคัญก็คือ ชาเขียวชวยสราง
เสริมการทํางานของสมองไดอีกดวย โดยมีการศึกษาหน่ึงพบวาคนที่ดื่มชาเขียวเปนประจําจะ
ชวยทําใหมีความจําดีกวาผูที่ไมเคยดื่มเลย ไดรูแบบนี้แลวก็รีบหาชาเขียวมาดื่มดีกวานะคะ
 นําตาล ทําใหอาการชวงมีประจําเดือนเลวรายลง
 หลายคนมักคิดวาการรับประทานของหวานในชวงมีประจําเดือนจะชวยใหอาการตาง 
ๆ ทีเ่กดิในชวงมปีระจาํเดอืนลดลง แตทีจ่รงิแลวมนันีล่ะตัวรายทีท่าํใหอาการเหลานัน้ยิง่แยลง 
เพราะการรบัประทานนาํตาลมากเกนิไปจะไปทาํใหแมกนเีซยีมในรางกายลดลง ทาํใหทองอดื 
ซึง่ทองอดืเปนอาการทีค่ณุคงไมอยากจะเปนในชวงมปีระจาํเดอืนแน ๆ  ดงันัน้ถามปีระจาํเดอืน 
เปลี่ยนจากของหวานมาทานของวางที่ดีตอสุขภาพอยางเชนผลไมจะดีกวานะคะ
 ขาวโอตชวยใหอารมณดี
 เชื่อวาใคร ๆ  ก็คงอยากจะมีเชาและวันทํางานที่สดใสใชไหมคะ อยากจะบอกวาขาวโอต
ชวยไดคะ เพราะขาวโอตนั้นจะไปชวยเพิ่มระดับของเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมอง ซึ่งสาร
ชนิดนี้เปนสารที่ชวยทําใหอารมณดีไดคะ ฉะนั้นมื้อเชาครั้งหนาลองหาขาวโอตมารับประทาน
เปนอาหารเชานะคะ
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¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ
¾ºÊÁÒªÔ¡
à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

 ผูตรวจสอบพบสมาชิกเดือน กันยายน2561
 เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย ทุกทาน
 สําหรับเดือนนี้ คณะผูตรวจสอบไดทําหนาท่ีแทนพ่ีนองสมาชิกใหตรวจสอบ
การบริหารงานของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติหนาท่ีในองคกรแหงน้ี
คณะผูตรวจสอบไดตรวจและตัง้ขอสงัเกตในเดอืน กนัยายน2561 จาํนวน 6 ขอ สรปุ
ประเด็นการตรวจสอบใหทานสมาชิกไดทราบดังน้ี สวนรายละเอียดขอสังเกตที่เต็ม
รูปใหทานไดเปดอานใน www.lt-coop.com
 ขอสังเกตที่ 1.การตรวจสอบการส่ังจายเช็คตั้งแต เมษายน-สิงหาคม 2561 
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบหลักฐานทะเบียนคุมเช็ค ตนขั้วเช็คและเช็คที่เหลือ 
จํานวน 15 เลม วามีการลงขอมูลการจายไวครบถวนถูกตองหรือไม การจายนั้นจาย
ใหใคร วันที่เทาไร จํานวนเงินมากนอยเพียงใด เช็คที่เหลือมีการเซ็นไวลวงหนาหรือไม 
จากการตรวจสอบ เจาหนาที่ไดเขียนเช็คดวยลายมือและบางเลมก็ใชระบบพิมพดวย

คอมพิวเตอร ซึ่งสามารถทําไดทั้งสองแบบสวนเช็คที่เหลือก็ไมมีการเขียนไวลวงหนา

จึงไมเกิดความเสี่ยงแตอยางใด ถือวาเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบก็ขอชมเชย

แตไดเสนอแนะบางสวนดังนี้

 ขอเนอแนะ
 - ในกรณพีมิพเชค็ดวยระบบคอมพิวเตอร ใหปรับตวัเลขจํานวนเงิน และตวัอกัษร

ใหตรงบรรทัด และเขียนขอมูลตนข้ัวเช็คใหครบถวนสมบูรณ เพื่อจะไดติดตามหากมี

ปญหาเกิดขึ้นภายหลัง.
 ความเห็นของฝายจัดการ 
 - ขอขอบคุณคณะผูตรวจสอบกิจการ ตอไปจะพยายามลงขอมูลในการเขียนเช็ค

ใหครบถวน 
 ความเห็นของฝายอํานวยการ
 - เห็นชอบตามฝายจัดการ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 - เหน็ชอบตามคณะกรรมการอาํนวยการ จะดาํเนนิการตามทีผู่ตรวจสอบเสนอแนะ

 ขอสังเกตท่ี 2 โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการข้ันพืน้ฐาน ทีจ่งัหวัดมกุดาหาร
 - โครงการนี้ผูตรวจไดตรวจสอบการจายเงินใหผูเขารับการอบรมแลผูเก่ียวของ 
จากการสังเกตการณใชเงิน ทางสหกรณไดจายเงินใหคณะผูตรวจ 4 คน ที่ไปเขารับ

การอบรม จํานวนเงิน 27,290บาท ซึ่งเปนไปตามที่ไดรบัอนุมัติใหเขาอบบรม แตขณะ

เดยีวกนัทางสหกรณกไ็ดใชเงนิของสหกรณจายใหคณะทาํงานของโครงการชสอ.ทีเ่ปน

ผูจัดอบรม จํานวน3 ทาน เปนเงิน 14,800บาท ผูตรวจสอบเห็นวา คณะทํางานของ

โครงการนี้ควรจะเบิกเบี้ยเล้ียงคาใชจายจากทาง ชสอ. เพราะเปนโครงการของ ชสอ.
เกรงวาจะมีการเบิกทั้ง2ทาง คือ เบิกจากสหกรณออมทรัพยครูเลย และไปเบิกจาก

ทางโครงการ ชสอ. ตามความเปนจริงคณะทํางานจะตองไปเบิกจากโครงการ ซึ่งเปน

ฝายจัดอบรม ไมควรมาใชงบของสหกรณ ขอเสนอแนะ  
 - หากมีการเบิกเงินทั้งสองทางใหเรียกคืนเงินที่เบิกจากสหกรณออมทรัพย

ครูเลย หากมีการดําเนินการลักษณะนี้คณะทํางานจะตองเบิกจากโครงการไมใช

ใหสหกรณออมทรัพยครูเลยรับภาระคาใชจาย นอกจากเราสงบุคคลากรเราเขารับ

อบรมเพิ่มความรูจึงควรเบิกได

 ความเห็นของฝายจัดการ 
 - ในการเขารวมโครงการอบรมผูตรวจสอบมีบคุลากรในสหกรณฯ ทีเ่ปนคณะ

ทํางานจริงแตไมไดเบิกคาใชจายใด ๆ จากเขตพื้นที่ฯ ทั้งนี้โครงการดังกลาวเปน

ประโยชนตอสหกรณฯ ในการสรางเครือขายระหวางสหกรณฯ 
 ความเห็นของฝายอํานวยการ 
 - เห็นชอบตามฝายจัดการ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 - มอบใหฝายสํานักงาน ทําหนังสือสอบถามไปยัง ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื วามีการเบกิเงนิ เบีย้เลีย้งและทีพ่กัซอนกนัหรอืไม ขอบคณุผูตรวจสอบกจิการ

ไดใหขอเสนอแนะ

 ขอสังเกตที่ 3 การฝากและการถอนเงิน(ฝายเงินทุน) 
 - การสุมตรวจการฝากและการถอนเงินในปบัญชี 2560 มีการฝากเพิ่มข้ึน 
แสดงถึงความเช่ือม่ันของสมาชิกและผูมีสวนเก่ียวของ รวมทั้งองคกรอื่นๆ สวนใน
การฝาก-ถอน ตัง้แตเดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2561 การฝากบางประเภทลดลงแต
การฝากประเภทสนิทรพัยทวเีพิม่ข้ึนอาจจะเนือ่งมาจากการกําหนดอัตราดอกเบีย้

เงินฝากสูงถือวาเปนการดี เม่ือมีการฝากมากๆสามารถนําไปวางแผนบริหารระยะ

ยาวจะไดมีกําไรมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะ  
 - คณะกรรมการและเจาหนาที ่ควรประชาสัมพันธ รณรงคการออมของสมาชิก

ใหมากข้ึน

 ความเห็นของฝายจัดการ
 - ขอขอบคุณผูตรวจสอบกิจการท่ีเสนอแนะ สหกรณฯไดดําเนินการ

ประชาสมัพันธโครงการรณรงค เงนิฝากในวนัท่ีสหกรณพบปะสมาชกิ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก ประจําป 2561 
 ความเห็นของฝายอํานวยการ 
  - เห็นชอบตามฝายจัดการ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 - เห็นดวยกับคณะกรรมการอํานวยการ ขอบคุณผูตรวจสอบกิจการไดใหขอ

เสนอแนะ
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 ขอสังเกตที่ 4 การฝากและการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น
- คณะผูตรวจสอบไดสุมตรวจสอบการนําเงินไปฝากกับสถาบันการเงินอื่นมี 4 

สหกรณ คือ สหกรณการเกษตรผาขาว สหกรณการเกษตรวังสะพุง สหกรณออมทรพัย

ครูมหาสารคาม และสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย(ลอตเตอร่ี)จากการตรวจสอบ
สหกรณ 3 แหงปฏิบัติตามเง่ือนไขมีการจายดอกเบ้ียทุกเดือนถือวามีความเส่ียงนอย 
ยกเวนสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย (ลอตเตอรี่) ไมมีการจายเงินคืนเงินตนและ

ดอกเบ้ียตามเงื่อนไข ถือวามีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการ

เมือ่สิน้ปบญัช ีสวนกรณีทีส่หกรณไปถือหุนกบับริษทั สหประกัน จาํนวน 200,000 บาท 
ที่ไมมีผลตอบแทนควรถอนหุน คณะผูตรวจสอบจึงไดเสนอแนะดังนี้. 

ขอเสนอแนะ
 - ใหคณะกรรมการดําเนินการไดกํากับติดตาม เรงรัดใหปฏิบัติตามแผน หากไม

ปฏิบัติตามแผนและเงื่อนไขที่ใหไวตอกัน ทางสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลยยินดีให

ฟองรอง ควรดําเนินการฟองตามเงื่อนไข  
ความเห็นของฝายจัดการ

 - ตอบขอเสนอแนะขอ 1. สหกรณฯ เรงรัดติดตามใหสหกรณบริการสวัสดิการ

  ไทเลย จํากัด ใหสงคืนเงินฝากเปนประจําทุกเดือน

 - ตอบขอเสนอแนะขอ 2. ในการถอืหุนกบับรษิทั สหประกนั สหกรณฯ จะดาํเนนิการ
  เพื่อหารือไปยังบริษัทฯเพื่อดําเนินการตอไป

ความเห็นของฝายอํานวยการ 
 - เห็นชอบตามฝายจัดการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 - เห็นชอบตามฝายจัดการ และใหถอนหุนที่ถือกับบริษัทสหประกันคืน

 ขอสังเกตท่ี 5 โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตังิานของเจาหนาที่
การเงิน 
 - คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจายเงนิของโครงการ มหีลาย
อยางที่การปฏิบัติที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม โครงการที่เขียนไมชัดเจน การจายเงิน
มีรอยลบใชหมึกขาวซึ่งผิดหลักการปฏิบัติทางบัญชี เพราะการจายเงินหากผิดใหขีดฆา

แลวเขยีนใหมพรอมลงลายมอืกาํกบั นอกจากนัน้เมือ่เสรจ็สิน้โครงการไมทราบวาไดผล

คุมคาหรือไม เพราะไมมีการประเมินโครงการ ผูตรวจสอบจึงไดเสนอแนะดังนี้.
ขอเสนอแนะ 
 - เมื่อโครงการเสนอขออนุมัติจายคาเบ้ียเล้ียงบุคคลท่ีไป คนละ 1,500บาท เมื่อ
คนไปไมครบตามที่เสนอ จะมีเงินเงินเหลือ จะนําเงินที่เหลือมาจายเพิ่มใหคนที่ไป เปน

คนละ 2,000บาทไมได เพราะโครงการอนุมัติคนละ 1,500 บาท 
 - การจายเงินหากเขียนผิด ใหขีดฆาและเขียนใหมลงลายมือกํากับหามขูดลบดวย

หมึกขาว .
 - โครงการน้ีมีวัตถุประสงคพัฒนาเจาหนาที่การเงิน เมื่อบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับ

อนุมัติใหเขารวมพัฒนาจะเบิกคาใชจายจากสวนนี้ไมได 
 - เมื่อเสร็จส้ินโครงการควรมีการประเมิน หากไมคุมคาควรงดจัด หรือจัดปเวนป

ความเห็นของฝายจัดการ
 - ตอบขอเสนอแนะขอ 1. ผูรบัผดิชอบโครงการ ฯ (นางฐติมิา วนัทอง) ไดทาํบนัทกึ

ชีแ้จงการแกไขเอกสารการรบัเงนิคาเบีย้เลีย้งของสมาชกิผูเขารวมโครงการมรีอยลบและ

ใชหมึกขาวลบแกจากการรับทานละ 1,500 บาท แกเปน 2,000 บาทเนื่องจากจายคา

ตอบแทนเพื่อจายใหกับผูเขารวมโครงการ จํานวน 2 วัน เปนเงินคนละ 2,000 บาท 
 - ตอบขอเสนอแนะขอ 2. ไมมีการจัดทําประกันชีวิตใหกับผูเดินทาง

 - ตอบขอเสนอแนะขอ 3. การเบิกคาเบี้ยเลี้ยง เบิกใหเฉพาะเจาหนาที่หนวยงาน

ที่หักเงินใหกับสหกรณ กรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณ ที่เขารวมโครงการฯ 

เทานั้น และสวนเงินสดที่เหลือ จํานวน 11,750 บาทสหกรณไดรับเงินคืนแลวตาม

ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ 18 เลขที่ 68 วันที่ 16 ส.ค. 2561
 - ตอบขอเสนอแนะขอ 4.และ ขอ 5. แบบประเมนิผล และโครงการตารางการ
อบรมสัมมนา หลกัสตูรเน้ือหา ทางฝายจัดการจะประสานให เจาหนาทีฯ่ สพป.เลย 
เขต 2 ที่รับผิดชอบโครงการฯ นํามาแนบเพ่ิมเติม 
 ความเห็นของฝายอํานวยการ
  - เหน็ชอบตามฝายจัดการ / ในปตอไปควรมอบผูรบัผดิชอบกํากบัดแูล ดาํเนิน
การเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ

 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในปตอไปใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

โครงการไดดําเนินการกํากับดูแลและดําเนินการใหเปนไปตามโครงการไมควรให

คนนอกมาจัดหรือรับผิดชอบ ขอบคุณผูตรวจสอบที่ไดใหขอเสนอแนะ

 ขอสังเกตที่ 6 การขอใชหองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการขอใชหองประชุมของสหกรณออมทรัพยครู

เลย จํากัด มีหนวยงานขางนอกมาขอใช และมีการเรียกเก็บคาบํารุงสถานที่และ

คาบริการของเจาหนาที ่จากการตรวจสอบการรับเงิน ผูขอใชคอืสหกรณจงัหวัดเลย

มาขอใชเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 จายคาบํารุงตามระเบียบ 2,500บาท  
 - แตมอีกีหนวยงานหนึง่ทีม่าขอใชคอื สหกรณบรกิารสวสัดกิารไทยเลย จาํกดั 
มาขอใชจัดประชุมใหญสามัญประจําป (แตไมเสียคาบํารุง) คณะผูตรวจเห็นวา 
สหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย จํากัด (ลอตเตอร่ี) เปนหนวยงานอีกหนวยงาน

หนึ่ง มีรายไดมีผลประกอบการ มีคณะกรรมการบริหาร ดังน้ันก็ควรจะเสียคา

บํารุงเชนกันหากจะใหการยกเวนหรืออนุเคราะห ผูขอใชไดรองขอหรือไมวาไมมี

งบประมาณ หากไมรองขอควรเก็บคาบํารุงใหเสมอภาคกับหนวยงานอื่น ไมควร
เลือกปฏิบัติคณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะ
 - สหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย จํากัด เปนหนวยงานที่มีรายได และมี
ผลประกอบการ มีเงินรายไดปนผลสมาชิก ควรจะเสียคาบํารุงสถานท่ีเชนเดียว

กับหนวยงานอื่นที่มาขอใชบริการ อยางนอยนําไปสมทบคานําคาไฟ เพื่อเปนการ

ประหยัดงบประมาณ 
 ความเห็นของฝายจัดการ
 - ตอบขอเสนอแนะ ขอ 1. สหกรณไดทําแนวปฏิบัติสหกรณฯ วาดวย การใช
หองประชุม พ.ศ. 2560 ไวแลว 
 - ตอบขอเสนอแนะ ขอ 2. สหกรณฯ ใหความอนุเคราะหหองประชุมฯ เนือ่งจาก
สหกรณบริการสวัสดิการไทเลย จํากัด ทําหนังสือขออนุญาตใชหองประชุมฯ

เพ่ือประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันดังกลาว
 ความเห็นของฝายอํานวยการ
 - เห็นชอบตามฝายจัดการ

 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ถาไมเก็บคาหองประชุมควรมีหนังสอื

รองขอความอนเุคราะหมาใชหองประชมุใหเปนลายลกัษณอกัษร เสนอใหผูมอีาํนาจ

ลงนาม

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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  ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (ÊÊÍ.)
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´

»ÃÐ¨Ó à ×́Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2561
มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,788 ราย
 - สมาชิกสามัญ 6,202 ราย - สมาชิกสมทบ 2,586 ราย

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´

 
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¢ÍÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ / Ê¤Ê. 1, 2 / à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ¹àª×èÍ

( ¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊÓ à¹Ò¶Ù¡μŒÍ§·Ø¡á¼‹¹ Œ́ÇÂËÁÖ¡»Ò¡¡ÒÊÕ¹íéÒà§Ô¹ )
 1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นต

  ตัวจริงเทานั้น)
 2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
 3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
 4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
 5. ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน/กํานัน/เขตเทศบาล/ดานหลังประทับตราหนวยงาน

  ผูสันนิษฐาน (กรณีตายที่บาน)
 6. สาํเนาแฟมประวตัเิขาการรักษาโรงพยาบาล ประทบัตราโรงพยาบาล (กรณตีายทีบ่านทีร่ะบโุรค)
 7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 8.  ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 9.  บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
 10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน

12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน

13. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 9 ÃÒÂ Ñ́§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน
 1. นางไพจิตร ปญญะ สมาชิก 97
 2. นายจรูญ อนุสุเรนทร สมาชิก 3534
 3. นายเหรียญ สุวรรณอาสา คูสมรสสมาชิก 2681
 4. นางกองจาน นามกันยา  คูสมรสสมาชิก  4542
 5. นายสมัย โกศรีวงศ  สมาชิก  5171
 6. นายมุข เนตรแสงศรี  สมาชิก  3942
 7. นายนุชิต ยายืน  สมาชิก  3645
 8. นางพรทิวา สนสมบัติ  สมาชิก  1205
 9. นายคําผาย พิมพพงษ  สมาชิก  2459
ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 11 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน
 1. นางไพจิตร ปญญะ  สมาชิก  283
 2. นายจรูญ อนุสุเรนทร  สมาชิก 8001
 3. นางกัญจนี แพงมา  มารดาสมาชิก 2264
 4. นายประทวน ยศทอง  บิดาสมาชิก 1738
 5. นายสมัย โกศรีวงศ  สมาชิก 8115
 6. นายธวัชชัย พิมพมุข  สมาชิก 7805
 7. นายนุชิต ยายืน  สมาชิก 3369
 8. นางเส็ง ศรีทุมเที่ยง  มารดาสมาชิก 1624
 9. นายคาํผาย พิมพพงษ  สมาชิก 1779
 10. นายมานิตย บุญสนอง  บิดาสมาชิก 8718
 11. นางนาง คลังกลาง  มารดาสมาชิก 884

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ - ÃÒÂ Ñ́§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน

 1. ¨Ó ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ 7,649 ¤¹
    - ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ 6,299 ¤¹
    - ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º 1,350 ¤¹
 2. ¨Ó ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ 5,417 ¤¹
 3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 377,428,845.30 ºÒ·
 4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³�Í×è¹ 420,500,000.00 ºÒ·
 5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í 9,924,558,037.00 ºÒ·
 6. ËØŒ¹ã¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â 20,052,500.00 ºÒ·
 7. ËØŒ¹ã¹ ºÃÔÉÑ· ÊË»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ¨Ó ¡Ñ´ 200,000.00 ºÒ·
 8. à§Ô¹ÃÑº½Ò¡ 2,344,092,062.85 ºÒ·
    »ÃÐ¨Ó  150,034,000.00 ºÒ·
    ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 81,410,191.84 ºÒ·
    ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾ÔàÈÉ 2,009,860,260.62 ºÒ·
    ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÇÕ 102,787,610.39 ºÒ·
 9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 2,793,233,490.00 ºÒ·
10. ·Ø¹ÊÓ ÃÍ§ 463,590,379.02 ºÒ·
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 10,644,012,530.39 ºÒ·
12. ¡Ó äÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. 61 - Ê.¤. 61)  170,481,742.50 ºÒ·

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.

à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2561

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹
1. ÊÍ´ºÑμÃ ATM ¡ÃØ§ä·Â 

 ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

2. ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

3. ¡´»Ø†Á ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �

4. ¡´»Ø†Á ½Ò¡à§Ô¹½Ò¡

5. ¡´»Ø†ÁμÑÇàÅ¢ ÃÐºØ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð½Ò¡ 

 àª‹¹ 10,000 ºÒ·

6. ¡´»Ø†Á ¶Ù¡μŒÍ§

7. ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒàÃç¨¨Ðä Œ́ÃÑºÊÅÔ»ÍÍ¡ÁÒ

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �

½Ò¡à§Ô¹½Ò¡

¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

¶Ù¡μŒÍ§

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´ ATM ½Ò¡à§Ô¹´ŒÇÂμ¹àÍ§

KTB Co-op

äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ “¤ÇÒÁ¾Íã¨” áμ‹àÃÒãËŒ¤Ø³ “ÁÑè¹ã¨” áÅÐ “ÊºÒÂã¨”
àÁ×èÍ½Ò¡à§Ô¹·Õè “ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´”
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ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³�
·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä Œ́ Ñ́§¹Õé

 1 06 มิ.ย. 54  สาขาเลย   12,470.00 
 2 28 มิ.ย. 54  สาขาชุมแพ    12,000.00 
 3 31 ม.ค. 55  สาขาโพนพิสัย   1,496.00 
 4 23 เม.ย. 55  สาขาเลย   95.75 
 5 28 ก.ย. 55  สาขาวังสะพุง   1,000.00 
 6 09 ต.ค. 55  สาขาเลย   5,100.00 
 7 07 ม.ค. 56   สาขาเลย   2,000.00 
 8 05 ก.พ. 56  สาขาเลย   1,950.00 
 9 05 ก.พ. 56  สาขาหนองบัวลําภู   20,000.00 
 10 15 ต.ค. 56  สาขาเลย   1,000.00 
 11 01 มี.ค. 57  สาขาหลมสัก   3,000.00 
 12 29 ธ.ค. 58  สาขาเลย   5,000.00 
 13 28 ส.ค. 60  สาขาพิษณุโลกเขต2   17,000.00 
 14 03 ก.ค. 61  สาขาดานซาย   6,000.00 

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-97590-2

 1 08 ÁÕ.¤. 54  ÊÒ¢Ò¹¤Ã¾¹Á   2,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÍ×éÍÍÒÃÕ àÅ¢ºÑÞªÕ 881-0-00205-9

 1 09 มี.ค. 59 สาขาหนองหิน  100,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒË¹Í§ËÔ¹ àÅ¢ºÑÞªÕ 685-3-00050-6

 1 21 พ.ย. 60 สาขาเลย  2,736.10 

 1 31 ส.ค. 61 สาขาเลย  2,800.00 

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 156-2-06862-3

¸¹Ò¤ÒÃ ¸¡Ê. (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 010-3-3765-8754

 1 03 ¾.¤. 59 ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§  31,283.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§ àÅ¢ºÑÞªÕ 980-8-56572-7

 1 06 ¡.¤. 57 ÊÒ¢ÒàÅÂ  100.00 
 2 02 μ.¤. 60 ÊÒ¢ÒàÅÂ  300.00 

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 249-0-00674-3

 1 24 ก.พ. 55  สาขาดานซาย   2,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢Ò ‹́Ò¹«ŒÒÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 433-1-08904-5

 ·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-09047-1

 1 28 ธ.ค. 54  สาขาหลมสัก   26,390.00 
 2 04 ก.พ. 54 สาขาชุมแพ   3,000.00 
 3 30 มี.ค. 54  สาขาโพธาราม   10,070.00 
 4 03 มิ.ย. 54  สาขาเลย   8,880.88 
 5 24 ก.ค. 54  สาขาเพชรบูรณ   17,960.00 
 6 26 ม.ค. 55  สาขาเอ้ืออารี   9,540.00 
 7 31 ส.ค. 55  สาขานวมินทร   16,550.00 
 8 02 เม.ย. 56  สาขาวังสะพุง   600.00 
 9 07 มิ.ย. 56  สาขาเลย   15,315.00 
 10 30 ก.ย. 56  สาขาเลย   3,916.00 
 11 02 ม.ค. 57  สาขาขอนแกน   2,450.00 
 12 05 มี.ค. 57  สาขาเลย   58,090.85 
 13 01 ส.ค. 57  สาขาชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 14 15 ส.ค. 57  สาขามอดินแดง ขอนแกน   7,000.00 
 15 06 ส.ค. 57  สาขาพระราม4   640.00 
 16 01 ก.ย. 57  สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 17 03 ก.ย. 57  สาขาเลย   10,000.00 
 18 05 ก.ย. 57  สาขาเลย   6,733.00 
 19 04 พ.ย. 57  สาขาเลย   5,050.00 
 20 19 พ.ย. 57  สาขาเลย   1,950.00 
 21 19 พ.ย. 57  สาขาเลย   1,050.00 
 22 31 ธ.ค. 57  สาขาศรีราชา   10,000.00 
 23 07 ส.ค. 58  สาขาวังสะพุง   5,000.00 
 24 01 ก.ย. 58  สาขาชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 25 25 พ.ย. 58  สาขาวังสะพุง   5,230.00 
 26 05 มี.ค. 59  สาขาเลย   4,000.00 
 27 26 เม.ย. 59  สาขาดานซาย   300.00 
 28 12 ก.ค. 59  สาขาเลย   450.00 
 29 13 ก.ค. 59  สาขาเลย   20,500.00 
 30 13 ก.ค. 59  สาขาเลย   178.50 
 31 02 เม.ย. 60  สาขาวังสะพุง   5,000.00 
 32 10 ก.ค. 60  สาขาเลย   1,100.00 
 33 31 ก.ค. 60  สาขาเชียงคาน   800.00 
 34 04 ส.ค. 60  สาขาบางระกํา   10,540.00 
 35 04 ส.ค. 60  สาขาเลย   5,000.00 
 36 29 ก.ย. 60  สาขาศาลากลาง   856.00 
 37 04 ม.ค. 61  สาขาเลย   1,147.00 
 38 14 ม.ค. 61  สาขาเลย   950.00 
 39 19 ก.พ. 61  สาขาเชียงคาน   3,600.00 
 40 23 เม.ย. 61  สาขาวังสะพุง   958.00 
 41 30 เม.ย. 61  สาขากระทรวงศึกษา   5,570.00 
 42 05 มิ.ย. 61  สาขาเลย   4,000.00 
 43 14 มิ.ย. 61  สาขาเลย   1,500.00 
 44 06 ก.ค. 61  สาขาเลย   1,962.38 
 45 24 ก.ย. 61  สาขากระทรวงศึกษา   5,990.00 
 46 28 ก.ย. 61  สาขาเลย   500.00 
 47 30 ก.ย. 61  สาขาเลย   2,200.00 
 

à§Ô¹à§Ô¹¡ÒÃâÍ¹¡ÒÃâÍ¹

ËÁÒÂàËμØ ÊË¡Ã³�äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä Œ́ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³�ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¡ÃØ³Ò¹Ó ËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμỐ μ‹ÍÊË¡Ã³�Ï ‹́Ç¹ 
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 10 μØÅÒ¤Á 2561

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂÊÍ.¤ÃÙàÅÂ
»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 5 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ μØÅÒ¤Á 2561»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 5 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ μØÅÒ¤Á 2561 99



ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
» Ô̄·Ô¹´Ó à¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨Ó »‚ 2561

ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃμÒÁË¹‹ÇÂ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÅØ‹Áà¡çºμ¡·Õè
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
ÇÑ¹àÊÒÃ �·Õè 22 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

 1 Í.¼Ò¢ÒÇ àÊÒÃ�·Õè 15 ¡.Â. 61 ÃÃ.ºŒÒ¹â¹¹»†Ò«Ò§ 08.30-12.00
 2 Í.àÁ×Í§ 2 / àÊÒÃ �·Õè 6 μ.¤. 61 ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹ÃÇÁ 8 ªÑé¹ 08.30-12.00
  ¹Ò´ŒÇ§  ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 2
    Á.ÃÒªÀÑ®àÅÂ
 3 Í.ÀÙËÅÇ§ ¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 11 μ.¤. 61 ÃÃ.ªØÁª¹ºŒÒ¹Ë¹Í§¤Ñ¹ 08.30-12.00
 4 Í.ÇÑ§ÊÐ¾Ø§ 1 ÈØ¡Ã·Õè 12 μ.¤. 61 ÃÃ.ªØÁª¹ÇÑ§ÊÐ¾Ø§ 08.30-12.00
 5 Í. ‹́Ò¹«ŒÒÂ 1 / àÊÒÃ�·Õè 20 μ.¤. 61 ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ 08.30-12.00
  ÀÙàÃ×Í  ´‹Ò¹«ŒÒÂ
 6 Í.àÁ×Í§ 1 ÍÒ·ÔμÂ�·Õè 21 μ.¤. 61 ËÍ»ÃÐªØÁàÅÂ¾Ô·ÂÒ¤Á 08.30-12.00
 7 Í.ÀÙ¡ÃÐ Ö́§ /  ÈØ¡Ã�·Õè 26 μ.¤. 61 Ã.Ã.ºŒÒ¹ËŒÇÂÊŒÁ 08.30-12.00
  Ë¹Í§ËÔ¹
 8 Í.·‹ÒÅÕè àÊÒÃ·Õè 27 μ.¤. 61 Ã.Ã.ºŒÒ¹·‹ÒÅÕè 08.30-12.00
 9 Ñ̈§ËÇÑ´ 2 ÍÒ·ÔμÂ�·Õè 28 μ.¤. 61 ËÍ»ÃÐªØÁÊ¹§. 08.30-12.00
    à¢μ¾×é¹·ÕèàÅÂ 1
 10 Ñ̈§ËÇÑ´ 1 àÊÒÃ�·Õè 3 ¾.Â. 61 ËÍ»ÃÐªØÁà·ÈºÒÅàÁ×Í§àÅÂ 08.30-12.00
 11 Í.àªÕÂ§¤Ò¹ àÊÒÃ�·Õè 10 ¾.Â. 61 ÃÃ.ÇÔ¨ÔμÃÇÔ·ÂÒ 08.30-12.00
 12 Í.ÇÑ§ÊÐ¾Ø§ 2 ÍÒ·ÔμÂ� ·Õè 11 ¾.Â. 61 ÃÃ.ÈÃÕÊ§¤ÃÒÁÇÔ·ÂÒ 08.30-12.00
 13 Í. ‹́Ò¹«ŒÒÂ 2 / àÊÒÃ·Õè 24 ¾.Â. 61 ÃÃ.Í¹ØºÒÅ´‹Ò¹«ŒÒÂ 08.30-12.00
  ¹ÒáËŒÇ 
 14 Í.àÍÃÒÇÑ³ ÍÒ·ÔμÂ�·Õè 25 ¾.Â. 61 ÃÃ.ºŒÒ¹àÍÃÒÇÑ³ 08.30-12.00
 15 Í.»Ò¡ªÁ àÊÒÃ·Õè 8 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 61 ÃÃ.ªØÁª¹»Ò¡ªÁ 08.30-12.00
 16 ÊË¡Ã³� /  àÊÒÃ �·Õè 22 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 61 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 08.30-12.00
  ÊÁÒªÔ¡ÂŒÒÂ  ¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
  μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´

 ÅÓ ́ Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ ÇÑ¹/à´×Í¹/»‚ Ê¶Ò¹·Õè àÇÅÒ

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂÊÍ.¤ÃÙàÅÂ
»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 5 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ μØÅÒ¤Á 2561»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 5 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ μØÅÒ¤Á 25611010



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำ กัด ขอศึกษาดูงาน
วันที่ 15 กันยายน 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ กัด ประจำ ปี 2561
หน่วย เมือง 2 , นาด้วง  วันที่ 6 ตุลาคม 2561



ผู้จัดการ	นายเอกพัฒน์	นิสีดา	088-3189755

รองผู้จัดการ	นางนันทิดา	 081-2615005	 รองผู้จัดการ	นางสุจิตรา	 081-2638606	

ฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้	 084-7853970	 ฝ่ายสินเชื่อ	1	 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน	1		 083-4143302	 ฝ่ายสินเชื่อ	2	 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน	 081-0545459	 ฝ่ายเงินทุน	 084-5149461

ฝ่ายบัญชี	 042-811149	ต่อ	23 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 042-811149	ต่อ	13	 น.ส.ธาดารัตน์	(สสอ.)		 091-28619090	

ฝ่ายแผนงานและสวัดิการ	 042-811149	ต่อ	19	 (ศูนยประสาน	สสอค.เลย)	 083-1510007

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

สหกรณ์ (042-811149, 812192, แฟกซ์ 832433)

 ออมทรัพย์  ร้อยละ 3.25 
 ออมทรัพย์พิเศษ 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

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 

อัตราร้อยละ 6.50 บาท/ปี
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ธนาคาร  สาขา เลขบัญชี
 ไทยพาณิชย์ เลย 648-2000-96-5

 ออมสิน เลย 050-99045-224-0

 กรุงศรีอยุธยา เลย 249-1173-486

ธนาคาร สาขา เลขบัญช ี
 กรุงไทย เลย 403-1090-471

 กรุงไทย ด่านซ้าย 433-1089-045

 กรุงเทพ เลย 332-0323-821

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

สนใจติดต
่อ

โฆษณา
กับ...วาร

สาร สอ.
ครูเลย

การโอน
เงินสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ กัด

เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือชำ ระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้

เข้าบัญชีสหกรณ์

 ºÃÃ³Ò¸ิ¡ÒÃ	 นายวิรัตน์	พุทธทองศรี
 ¡Í§ºÃÃ³Ò¸ิ¡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	 บริษัท	รุ่งáสงธุรกิจการพิมพ์	จำกัด	โทร.	042-811586

àÁ×èÍ·‹Ò¹âÍ¹à§Ô¹àÃÕÂºÃ้ÍÂáÅ้Ç¡ÃØ³Òá¨้§ãË้·Ò§ÊË¡Ã³�·ÃÒºâ´Â¡ÒÃâ·ÃÈÑ¾·�
ËÃ×Íá¿¡«� ÊÓà¹ÒãºâÍ¹à§Ô¹ á¨้§ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡
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