สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เคารพ
พบกันในเดือน กุมภาพันธ 2563 ฉบับนีเ้ ปนฉบันที่ 10
แลวนะครับนีเ้ ปนเดือนสุดทายของปบญ
ั ชี 2562 การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 โดยการนําของ
ประธานกรรมการ ดร.ณสรวง กอนวิมล ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ 11
เดือนตั้งแตเดือน มีนาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 มีกําไร
สุทธิประมาณ 281.44 ลานบาท และยังคงเหลืออีกหนึ่งเดือน
คาดวาคงเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับการประชุมใหญ
ปนี้ทานประธานไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการและ
ฝายจัดการเตรียมเอกสารขอมูลพรอมใหผูสอบบัญชีเขาตรวจ
สอบบัญชีตามแผนและคาดวาถาสํานักงานสอบบัญชีรับรอง
งบดุลเร็วก็คงประชุมใหญประมาณปลายเดือนมีนาคม 2563
ในเดือนนีม้ วี นั สําคัญของขบวนการสหกรณคอื “วันสหกรณ
แหงชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 รัฐบาลกําหนด
ใหเปนวันสหกรณแหงชาติเพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหง
การสหกรณไทย” ที่ไดทรงริเริ่มนําวิธีการสหกรณเขามาใชใน
การแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวนาที่ขาดแคลนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ และทรงเปนผูจัดตั้งและวางรากฐาน
สหกรณในประเทศไทย
สหกรณจังหวัดเลย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
เลย สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด และขบวนการสหกรณ
รวมกิจกรรม “วันสหกรณแหงชาติจังหวัดเลย ประจําป 2563”
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ พิธีถวายสักการะพระบิดา
แห ง การสหกรณ ไ ทย กิ จ กรรมกี ฬ าเชื ่ อ มความสามั ค คี
ของขบวนการสหกรณ/กลุมเกษตรกรและกิจกรรมสังสรรค
ในวันดังกลาวสหกรณหยุดทําการ 1 วัน
อีกเรื่องขอประชาสัมพันธประกาศผลการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563-2565
สหกรณฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยผูแทนสมาชิก
และกลุมสมาชิก พ.ศ. 2563 จึงประกาศแตงตั้งผูแทนสมาชิก
และกลุมสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 315 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบฯ โดยผูผูแทนสมาชิกชุดนี้จะมีสิทธิในการเขารวม
ประชุมใหญสามัญป 2562 นี้ดวยครับ ทานสามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดทางเวปไชตของสหกรณ และ Line @ ฝายประชา
สัมพันธ
ประการสุ ด ทาย ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ได
แสดงความคิ ด เห็ น ใหขอเสนอแนะในการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด พบกัน
ใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.....
ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือน กุมภาพันธ 2563 ผานไป
11 เดือนนับเปนเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2562
ไดบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ครบรอบปบญั ชี 2562
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (มีนาคม 2562 มกราคม 2563) รวม 11 เดือน มีกําไรสุทธิประมาณ 281.44 ลานบาท
เหลืออีกเดือนเดียวจะถึงสิ้นปบัญชีของสหกรณ สมาชิกทุกทานตาง
รอคอยที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน(เงินปนผล-เฉลี่ยคืน)
ในปนี้คาดวาผลการดําเนินงานคงเปนไปตามเปาหมาย ผมและ
คณะกรรมการดําเนินการพรอมดวยฝายจัดการพยายามขับเคลื่อน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
จากกรณีที่เปนขาวตามที่ศาลปกครองไดพิพากษาใหกระทรวง
ศึกษาฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเรื่อง
การหักเงินเดือนฯ โดยจะตองมีเงินคงเหลือเขาบัญชีหลังจากหักหนี้
ไมนอ ยกวารอยละ 30 ของรายรับ หลายเขตมีมาตรการในการดําเนินการ
ตามทีศ่ าลปกครองพิพากษาแลว ในสวนของสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ก็ไดรับผลกระทบหลายประการ ดังนั้น เพื่อเปนการปองกัน
และแกไขปญหาสําหรับสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน ทั้งเปนผูกู
และผูค้ําประกัน จึงประกาศโครงการเงินกูสามัญโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ เพื่อใหเงินเดือนคงเหลือ 30%
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม
2563 เปนตนไป วงเงินกูไมเกิน 1,000 ลานบาท สมาชิกประสงค
จะขอกูติดตอยื่นคําขอกูดวยตนเองที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เงื่อนไขหลักเกณฑเปนไปตามประกาศของสหกรณ
ขอแสดงความยินดีกับทาน ดร.พงษศักดิ์ บุญพรม และ
ดร.มงคล ศรนวล ทีไ่ ดรบั ตําแหนงใหม คือ รองผูอ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 และรองผูอ าํ นวยการ
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ก็ขอแสดง
ความยินดีดวยครับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 พรอมดวยฝายจัดการ
มีความมุงมั่นในการบริหารงานมาอยางตอเนื่องและใหความสําคัญ
กับสมาชิกทุกทานและหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนที่พึ่งพิงของสมาชิก
ตลอดไปและใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีพึ่งตนเองได ทายสุด
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหคุณและครอบครัว
พบแตความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ ฉบับหนาพบกันใหม
สวัสดีครับ
(ดร.ณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายวิรัตน พุทธทองศรี

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
แวดวง สอ.ครูเลย สําหรับเดือน กุมภาพันธ 2563 ฉบับนี้
เปนเดือนที่มีความสําคัญอีกวาระหนึ่งสําหรับการสหกรณไทย
คือ “วันสหกรณแหงชาติ” ขอถือโอกาสนี้กลาวถึงความสําคัญ
ของวันดังกลาวดังนี้
กําเนิดกิจการสหกรณของไทย สหกรณแหงแรกของ
ประเทศไทย ถือกําเนิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 มีชื่อ
อยางเปนทางการวา “สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช” ตั้งอยู
ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเปน
แหลงกูเงินไปทําทุนของชาวนา ผูทรงริเริ่มจัดตั้งคือ พระราช
วรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งตอมาทรงไดรับยกยอง
ใหเปน “บิดาแหงกิจการสหกรณของไทย” โดยทางราชการได
กําหนดใหวนั ที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกปเปน “วันสหกรณของไทย”
ดวย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 โอกาสที่วันสหกรณ
แหงชาติไดครบ 104 ป แหงการสหกรณไทย ไดเวียนมาบรรจบ
ครั้งนี้ขบวนการสหกรณทั่วประเทศรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวาย
สักการะและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององคผูใหกําเนิด
“สหกรณ ” พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
“พระบิดาแหงสหกรณไทย” เพือ่ สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ
ใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
นําไปสูสังคมที่อยูเย็นเปนสุขและยิ่งยืนตอไป
ในการนี้ สหกรณจังหวัดเลยและสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด รวมกับขบวนการเครือขายสหกรณในจังหวัดเลย
รวมกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดเลยประจําป 2563
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อแสดงถึง
พลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณและเพื่อรวมกันเผยแพร
อุดมการณ หลักการและวิธกี ารสหกรณใหเปนทีย่ อมรับของสมาชิก
และประชาชนในจังหวัดเลย โดยมีสหกรณเครือขายและขบวนการ
สหกรณในจังหวัดเลยรวมจัดกิจกรรม จํานวน 33 สหกรณ
มีกิจกรรม ดังนี้ พิธีสงฆ พิธีวางพุมสักการะพระบิดาแหงการ
สหกรณไทย การอานสารนายกรัฐมนตรี กิจกรรมกีฬา
เชื่อมสัมพันธและงานสังสรรคชาวสหกรณ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะปดทําการ 1 วัน
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ขออภัยในความไมสะดวกในการ
ติดตอไว ณ โอกาสนี้ดวย ขอขอบคุณและพบกันใหม สวัสดีครับ...
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ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
และทํารายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.สหกรณออมทรัพย
4.สอบถามยอดเงินกู
5.รับเงินกู
6.ใสจํานวนเงิน
7.ถูกตอง

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ
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ขอคุยดวยคน
โดย...
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สหกรณออมทรัพย ทางเลือกดีๆ
ของการเพิ่มพลังเงินออม

สำหรับสมาชิก

ออมทรัพยดวยตนเองหรือฝากสงเอกสารขอเปดเงิน
ฝากบัญชีโดยผานเจาหนาที่สหกรณฯ ที่ใหบริการตามจุด ที่มี
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกประจําป 2561 หรือกรรมการ
ประจําเขตสรรหาของทานไดครับ โดยมีเอกสารประกอบดวย
สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบาน หรือสหกรณฯ
มีกิจกรรมรณรงคสงเสริมการออมมาตลอดทุกปอยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมใหสมาชิกไดออมเงินและสรางวินัยทางการเงิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนทางเลือกที่ดี ๆ ตอ
สมาชิกเปนการเพิม่ พลังเงินออมไวกบั สหกรณฯ นอกจากออม
แลวยังสามารถนําไปชวยเหลือสมาชิกคนอืน่ ๆ เมือ่ เกิดความจําเปน
การออมในสหกรณฯ แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การออม
ในรูปแบบถือหุน และ การออมในรูปเงินฝาก
1. การออมในรูปแบบถือหุน กรณีนี้มีเปนการบังคับ
ออม คือ สมาชิกทุกคนตองออมเปนประจําทุก เดือนโดย
สหกรณกําหนดขั้นต่ําการออมไมนอยกวารอยละเจ็ดของเงิน
ไดรายเดือน ซึ่งเปนการออมในรูปของหุนรายเดือน และอีก
กรณีหลังจากมีเงินเหลือจากหักคาใชจายแลวมีเงินคงเหลือ
ก็ยังสามาสมาชิกจะตองจายคาหุนทุกๆ เดือน โดยจะมี
การหักผานเงินเดือนของสมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถออม
ในรูปแบบซื้อหุนเพิ่มเติมไดเปนกรณีพิเศษ แตการออมใน
รูปแบบถือหุนนั้นสมาชิกไมสามารถถอนออกมาใชตามความ
ตองการไดครับ และจะไดรบั คาตอบแทนเปนเงินปนผลใหแก
สมาชิกตามอัตราทีก่ าํ หนดไวครับ

2. การออมในรูปเงินฝาก ในกรณีที่สมาชิกมีเงิน
เหลือหลังจากออมในรูปแบบของหุนแลวหลังจากหักคาใช
จายแลวมีเงินคงเหลือก็สามารถออมในรูปแบบของเงินฝาก
สหกรณฯ มีบริการเงินฝากประเภทออมทรัพย ออมทรัพย
พิเศษ เงินฝากประจํา และเงินฝากโครงการสินทรัพยทวี
ซึ่งผลประโยชนที่ไดรับคืออัตราดอกเบี้ยซึ่งเทียบกับธนาคาร
พาณิชยแลวสหกรณฯ จะมีผลตอบแทนที่สูงกวา ครับ

ขอเปรียบเทียบการออมเงินระหวางสหกรณ
VS ธนาคาร

เปรียบเทียบขอดีในการออมเงินกับสหกรณ กรณีท่ี
เกิดขอสงสัยระหวางการออมภายในสหกรณออมทรัพยกับ
การออมภายในธนาคาร แบบไหนจะใหขอดีมากกวากันนั้น
สามารถเลือกตัดสินใจไดครับ
1. การออมในสหกรณออมทรัพยจะมีผลตอบแทน
ในรูปแบบของ “เงินปนผล” และ “ดอกเบี้ย” ที่ขึ้นอยูกับ
อัตราเงินฝากกับทางสหกรณ สวนการออมกับธนาคารจะได
รับเพียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยางเดียวเทานั้น
2. ออมเงินกับธนาคารจะมีการหักภาษี ณ ทีจ่ า ยดวย
แตหากเปนการออมในสหกรณออมทรัพย จะไมเสียภาษี
เงินปนผล
3. รูปแบบของสหกรณออมทรัพย จัดตั้งขึ้นโดย
มีขอไดเปรียบในดานการชวยเหลือกันและกันของสมาชิก
เรียกไดวาเปนหลักประกันทางดานเศรษฐกิจที่ดีในยามเกิด
ความเดือดรอนขึ้น ตางจากธนาคารที่มีรูปแบบของธุรกิจ
มากกวา การกูยืมเงินจะตองใชหลักประกันอยางมากและใช
วาทุกคนจะผานสิทธิการกูยืมอยางที่คาดหวังเอาไวครับ
จะเห็นไดวา นอกเหนือจากเงินสวนอืน่ ๆ ของสมาชิก
ที่ออมเก็บไวใชในอนาคตแลว ใครที่อยากมีเงินมากขึ้นเปน
อีกเทาตัว “การออมเงิน” นาจะเปนทางเลือกทีด่ ตี อ สมาชิกครับ
การสมั ค รเป น สมาชิ ก กั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย จ ะช ว ยทํ า ให
มีดอกเบี้ยที่เห็นชัดแบบรายเดือน สามารถกูยืมเงินไดยาม
เดือดรอนไดรับความชวยเหลือดวยการใหกูยืมเงินและยัง
ชวยทําใหสมาชิกมีระเบียบวินัยในการออมเงินที่ดีอีกทาง
ดวยครับ…
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

ทําอยางไรเม�อรูสึกวา หายใจไมอิ่ม

หลายๆ คนอาจเคยรูสึกวาตนเองหายใจไมสุด หายใจ
ไมอิ่ม ทําใหรูสึกเหนื่อยลาอิดโรย รางกายเหมือนไมไดรับ
การพักผอนที่เพียงพอ จะทํางานการสิ่งใดก็ขาดความสดชื่น
กระปรีก้ ระเปรา โดยพฤติกรรมบางอยางอาจเปนสาเหตุทท่ี าํ ให
หายใจสูดเอาอากาศเขาไปในปอดไดไมเต็มที่ ซึ่งผูที่ประสบ
ปญหาหายใจไมอิ่มควรปรับพฤติกรรมและทําตามคําแนะนํา
ตอไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่หรือบริเวณที่มีมลพิษ
ทางอากาศ สภาพแวดลอมเปนพิษ หรือมีสารเคมีหรือ
สารตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอาการแพได
2. ไมสบู บุหรีห่ รือเลิกสูบบุหรี่ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานที่
ที่มีควันบุหรี่
3. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่ตองใชแรงมาก เชน
การขนของหนัก การขุดเจาะที่ตองใชแรง
4. ผูท น่ี าํ้ หนักเกินหรืออยูใ นภาวะอวน ควรลดน้าํ หนัก
ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
5. หมั่นดูแลสุขภาพใหดีอยูเสมอดวยการรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกาย
อยางเหมาะสม ทําจิตใจใหแจมใสเบิกบาน
6. หากอาการไมดีขึ้น ควรไปพบแพทยเพื่อตรวจหา
สาเหตุของภาวะหายใจไมอิ่ม เขารับการรักษาอยางถูกตอง
เพราะอาจมีโรคภัยไขเจ็บที่แอบแฝงไมแสดงอาการอยู และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด
ที่มา : BY คูหูเดินทาง
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ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

โดย นายพงษศักดิ์ บุญพรม

เรียน สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
สวัสดีครับพบกับความเคลื่อนไหวของสหกรณในเดือน
กุมภาพันธ 2563 ชวงนีเ้ ปนเดือนแหงความรัก ก็ขอเปนสือ่ ความหมาย
แทนใจพรอมสงมอบความรักและความรูส กึ ดีๆ ใหกบั สมาชิกทุกทาน
ตลอดเดือนแหงความรักนี้และตลอดไปดวย และอีกเชนเคย
สําหรับความเคลื่อนไหวในเดือนนี้ขอรายงานใหสมาชิกทราบ
ดังนี้ครับ
ที่ผานมาคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ (กกต.
สอ.ครูเลย จํากัด) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนตําแหนงที่วางกอนถึง
กํ า หนดออกตามวาระ ประจํ า ป 2563 เขตสรรหาที ่ 7/1
หนวยเอราวัณ จํานวน 1 คน ในการนี้มีผูสมัคร 1 ทาน ไดแก
นายจันทรลอย สุรภีร กกต.สอ.ไดประกาศรายชือ่ และเครือ่ งหมาย
ประจําตัว และดําเนินการสรรหาในวันอาทิตยที่ 23 กุมภาพันธ
2563 เวลา 08.00–15.00 น. สถานทีล่ งคะแนน อาคารอเนกประสงค
ร.ร.บานเอราวัณ ขอเชิญชวนสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนในกลุม
เอราวัณ 7/1 ไปใชสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาใหมากๆ ครับ สําหรับ
การเลือกตั้งครั้งนี้ไมมีคาตอบแทนครับสวนผลเปนประการใดจะ
ประกาศใหทราบตอไป
ในเดือนที่ผานมาสหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการจัด
ทําแผนกลยุทธตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ เนื่องจาก
แผนกลยุทธ ป 2558-2562 จะสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนในวันที่
28 กุมภาพันธ 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 55/2562 ใหดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนาสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ป
(พ.ศ. 2563 – 2567 ) ซึ่งสหกรณฯ ไดดําเนินการจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กําหนดแลวและผูรวมประชุม
ประกอบดวย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ กกต.
สอ. ผูแทนสมาชิก และฝายจัดการ โดยดําเนินการเมื่อวันที่ 24
– 25 พฤศจิกายน 2562 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของที่
ชวยกันระดมความคิดเห็น วิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมาและทําการวิเคราะห สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ ทําให
ทราบจุดแข็ง จุดออน เพื่อกําหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจและ
เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาไปสูการปฏิบัติที่แทจริงและมี
การติดตาม ประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด “เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มี
ความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี” ตอไป
ทายสุดนี้ กระผมขออําลาสมาชิกทุกทาน เพื่อไปปฏิบัติ
หนาที่ตําแหนงใหม คือ ตําแหนง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 5
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม สมาชิกทานใดไดไปเยี่ยมเมืองเหนือ
ก็ขอเชิญแวะเยี่ยมเยือนดวย ยินดีตอนรับทุกทาน ขอขอบคุณ
สวัสดีครับ.....
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ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สําหรับเดือนนี้ (กุมภาพันธ 2563) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกต
เกีย่ วกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุน การทํางาน
ที่ผานมาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา และสานตอ
ในสวนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจได
สรุปขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู จํานวน 5 ขอ สวนรายละเอียดฉบับเต็ม
ใหสมาชิกคนหาและอานไดที่ www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อ
ทานอานแลว อยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดี
รับขอเสนอ เพื่อพิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่ 1. ตรวจสอบคําสั่งผูมีอํานาจในการสั่งจายเช็ค
- การตรวจสอบคําสัง่ ในการสัง่ จายเช็คของผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่
ดําเนินกิจการแทนสหกรณเพือ่ ใหมผี ลผูกพันสหกรณ ทัง้ นีก้ ส็ บื เนือ่ งมาจาก
กระแสขาวผลการทุจริตการในการสั่งจายและนําเงินไปใชประโยชน
สวนตัวหรือดําเนินการโดยมิชอบจากหนวยงานอืน่ ๆ เพือ่ เปนการปองกัน
จึ ง ได ต รวจสอบและกํ า ชั บ ให ผู มี อํ า นาจได ร ะมั ด ระวั ง ในการบริ ห าร
จัดการอยาใหเกิดขึ้นกับสหกรณออมทรัพยครูเลยของเรา
- จากการตรวจสอบคําสัง่ ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ผูมีอํานาจในการลงนามในการสั่งจายเช็ค มีจํานวน 6 คน โดยสั่งจาย
สามในหกคน (แตไมมบี คุ คลใดยืนเปนหลักในการจายเช็คทุกครัง้ )
- คณะผูตรวจไดเสนอแนะใหปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด หมวด 4 ขอ 10 (2)
- มติที่ประชุมไดมอบใหฝายจัดการแกไขใหถูกตองตามระเบียบ
สหกรณฯ
ขอสังเกตที่ 2. การจัดทําปฏิทินตั้งโตะของที่ระลึกปใหม
สําหรับสมาชิก
คณะผูตรวจไดตรวจสอบการจัดจางทําปฏิทินตั้งโตะเพื่อ
แจกมวลสมาชิกเพื่อเปนของที่ระลึกสําหรับปใหม 2563 สาเหตุที่ตรวจ
ก็เพือ่ ทราบวา การดําเนินการเหมาะสมคุม คาตองบประมาณทีใ่ ชไปหรือไม
ราคาตอเลมและประโยชนใชสอย ทําจํานวนกี่เลมๆละเทาใด
- ผลการตรวจสอบ จัดทํา 5,000 เลมๆละ 30 บาท เปนเงิน
150,000 บาท คณะผูตรวจเห็นวามีความเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสมาชิก.
- ขอเสนอผูตรวจสอบ ใหแจกจายสมาชิกใหไดรับทุกคน
หรืออยางนอยรอยละ 90 ใหผูแทนสมาชิกชวยแจกจะไดทั่วถึง ผูแทน
1 คนตอสมาชิก 20 คน.
- ฝายจัดการไดขอบคุณคณะผูตรวจที่ไดใหขอเสนอแนะที่ดี.
ขอสังเกตที่ 3 การขอใชสถานที่สหกรณของสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดเลยและหนวยงานอื่น.

- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบของหนวยงานที่อื่นที่มาขอใช
สถานที่ของสหกรณออมทรัพยครูเรา เปนที่ทํางานหรือประสานงาน
แบบถาวรหรือชั่วคราว จากการตรวจสอบที่มาขอใชสถานที่สหกรณ
เราเปนที่ประสานงาน มีสันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย โดยขอใชสวนลาง
ดานตะวันตกของสหกรณ คณะผูตรวจเห็นวาการมาขอใชจะตองทํา
หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตโดยคณะกรรมการได ร ว มกั น พิ จ ารณาอนุ ญ าต
วาสมควรใหหรือไม ทัง้ นีใ้ หนกึ ถึงประโยชนและผลกระทบตอสหกรณเรา
เชนคาใชจายที่สหกรณเราจะรับภาระเปนตน.
- มติคณะกรรมการอนุมัติใหใชสถานที่
ขอสังเกตที่ 4. การสรรหาคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบการสรรหาคณะกรรมการแทน
ตําแหนงทีว่ า ง เนือ่ งจากมติคณะกรรมการไดสง่ั ให นายขวัญชัย บัวโคกรัง
หนวยเอราวัณ และนายสมัย พวงกันยา หนวยจังหวัด 2 ใหหยุดปฏิบัติ
หนาทีเ่ นือ่ งจากขาดคุณสมบัตติ ามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด หมวด 7 ขอ 59 (2) วาดวยคณะกรรมการดําเนินการ.
- คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ประชุมวันที่ 8
มกราคม 2563 มีมติอนุมัติใหสรรหาเฉพาะหนวยเอราวัณ เขตสรรหาที่
7/1 และใหชะลอการสรรหาหนวยจังหวัด 2 เขตสรรหาที่ 6/2 เหตุผลที่
ชะลออางวา นายสมัย พวงกันยา อยูระหวางอุทธรณ
- คณะผูตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเห็นวา การอุทธรณ
เปนเรื่องของวินัยที่ไดรับ และการอุทธรณมติคณะกรรมการที่สั่งให
หยุดปฏิบัติหนาที่ แตการขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการดําเนินการ
เปนเรื่องของระเบียบขอบังคับของสหกรณ ออมทรัพยครูเลย จํากัด
หมวด 7 ขอ 59 และขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก ขอ 32.1(3) ก.
คณะผูต รวจจึงเห็นวานาจะขาดคุณสมบัติ นาจะทบทวนมติใหมกี ารเลือกตัง้
แทนเชนเดียวกับ หนวยเอราวัณ.
- มติคณะกรรมการยั่งยืนยันเหมือนเดิมวาใหชะลอหนวย
จังหวัด 2 เขตสรรหาที่ 6/2
ขอสังเกตที่ 5 การบริหารจัดการทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื จากสํานักงานบังคับ
คดี 3 แปลง
- คณะผูต รวจสอบไดตดิ ตามการใชประโยชนทด่ี นิ ทีไ่ ดจากการซือ้
จากสํานักงานบังคับคดี จังหวัดเลย ทัง้ นีค้ ณะผูต รวจเห็นวา ทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ไว
กรณีสมาชิกไมสามารถสงชําระหนี้ได สหกรณจึงไดฟองบังคับคดีขาย
หลักทรัพยที่นํามาค้ําประกันขายทอดตลาด เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุม
กับมูลหนี้จึงไดซื้อที่ดินไวเปนทรัพยสินของสหกรณจํานวน 3 แปลงดังนี้
1 .อําเภอทาลี่ 5 ไร 2งาน 51.1 ตารางวา
2. ที่อําเภอดานซาย
3. ที่ดินของสหกรณการเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง
- คณะผูต รวจไดตรวจสอบแลวซือ้ ไวเปนเวลานาน และไดมกี าร
ประกาศขายแตไมมีใครซื้อ
- คณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะ ใหนําที่ดินประกาศใหบุคคล
ภายนอกไดเชา ดีกวาปลอยไว อยางนอยก็เปนการหารายไดใหสหกรณดว ย.
- ความเห็นฝายจัดการ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ.
- มติคณะกรรมการ เห็นควรประชาสัมพันธใหผูที่สนใจทราบ
พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โทร. 0986919199

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนมกราคม 2563

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2 และ สสอ.

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สมาชิก ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 5 ราย ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
7,614 คน
สมาชิกสามัญ
6,303
คน
สมาชิกสมทบ
1,311
คน
2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู
5,422 คน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 485,683,913.59 บาท
4. เงินฝากในสหกรณอื่น
573,111,901.23 บาท
5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
10,588,802,525.00 บาท
6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 24,512,500.00 บาท
7. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
182,390.00 บาท
8. เงินรับฝาก
2,665,723,318.13 บาท
ประจํา
249,135,647.92 บาท
ออมทรัพย
110,954,155.86 บาท
2,163,636,727.18 บาท
ออมทรัพยพิเศษ
141,996,787.17 บาท
สินทรัพยทวี
3,094,257,860.00 บาท
9. ทุนเรือนหุน
485,175,300.23 บาท
10. ทุนสํารอง
11,559,271,153.48 บาท
11. สินทรัพยรวม
12. กําไรสุทธิ
281,441,789.12 บาท
(เดือนมีนาคม 2562 - มกราคม 2563)

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ที่ ชื่อ – สกุล
1. นายอํานาจ สุวรรณไกรษร
2. นายมนตรี แสงชมพู
3. นายทรงศักดิ์ สุขเสริม
4. นายไพจิตร คนฉลาด
5. นางทองใบ จันสด

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
3025
5161
3647
763
2396

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 13 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
1. นางเลียบ ศรีกงพาน
2. นายอํานาจ สุวรรณไกรษร
3. นายมนตรี แสงชมภู
4. นางหนูเฟอน สีลาลึก
5. นายวัชรพงษ พันธชนก
6. นายวาทิต คัมภบุญยอ
7. นายทรงศักดิ์ สุขเสริม
8. นายจันทา จันทิหลา
9. นางบัวลัน งอสอน
10. นางเย็น ยาคง
11. นางหนูไหล ทําทิพย
12. นางเฮียง ดีศรี
13. นายณัฐพงษ สิทธิวงศ

สถานภาพ
มารดาสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
บุตรสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
บุตรสมาชิก

เลขทะเบียน
4054
6706
546
1242
2530
6755
3853
244
2954
6392
3425
4406
1101

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

ชื่อ – สกุล
นายมนตรี แสงชมภู
นายอํานาจ สุวรรณไกรษร
นายทรงศักดิ์ สุขเสริม
นายไพจิตร คนฉลาด
นางทองใบ จันสด
นายสําเนียง นามวงศ

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

เลขทะเบียน
7473
3259
2100
11067
70945
2270

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.)
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,701
ราย
- สมาชิกสามัญ 6,293
ราย
- สมาชิกสมทบ 2,408
ราย

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เม�อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”

KTB Co-op

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินดวยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

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

ปที่ 29 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี

ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

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

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

ลําดับที่ วัน เดือน ป

ลําดับที่ วัน เดือน ป

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

28-ธ.ค.-54
3-มิ.ย.-54
31-ส.ค.-55
2-เม.ย.-56
7-มิ.ย.-56
30-ก.ย.-56
2-ม.ค.-57
5-มี.ค.-57
1-ส.ค.-57
15-ส.ค.-57
6-ส.ค.-57
1-ก.ย.-57
3-ก.ย.-57
5-ก.ย.-57
4-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
31-ธ.ค.-57
7-ส.ค.-58
1-ก.ย.-58
25-พ.ย.-58
5-มี.ค.-59
26-เม.ย.-59
12-ก.ค.-59
2-เม.ย.-60
10-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
29-ก.ย.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
23-เม.ย.-61
30-เม.ย.-61
14-มิ.ย.-61
6-ก.ค.-61
5-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
27-มี.ค.-62
29-เม.ย.-62
2-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
2-ม.ค.-63
13-ม.ค.-63
28-ม.ค.-63

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขาถ.ชางคลานเชียงใหม
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
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเอื้ออารี
สาขาบุณฑริก

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
5,000.00
600.00
600.00
2,000.00
500.00
600.00
9,500.00
1,500.00
24,927.00

หมายเหตุ : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด
โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว
กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน

1

8 มี.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

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

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

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

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

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

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาดานซาย
สาขาดานซาย

จํานวนเงิน
2,000.00
1,800.00

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

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

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จํานวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00

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

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

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

3 พ.ค. 59

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

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

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

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จํานวนเงิน

270.00

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563
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ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
......................................................
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก
ประจําปทางบัญชี 2563 – 2565 ฉบับที่ 57/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดกําหนดการ
รับสมัครระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 และกําหนด เลือกตั้งในวันที่ 19 มกราคม 2563 ไปแลวนั้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 55/2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 45/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 มีมติเห็นชอบ
และรับรองสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกและกลุม
สมาชิกประจําปทางบัญชี 2563–2565 ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบวา
ดวย ผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก พ.ศ.2560 ดวยความเรียบรอยสมบูรณโดยแยกเปน 14 กลุม ในสังกัดหนวยอําเภอ/
หนวยบริการ จํานวนทั้งสิ้น 315 คน ตามบัญชีรายชื่อของผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 – 2565
ที่แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563
(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
บัญชีแนบทายประกาศสหกรณฯ ที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
กลุมที่ 1 เมือง (1/1)
มีผูแทนสมาชิกได 39 คน
ได
ลําดับ
เลขทะเบียน หมายเลข
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
ประจํ
า
ตั
ว
สมาชิก
คะแนน
ที่ได
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

นางสุภาพร ยศปญญา
นางจารุภรณ สิงหทองลา
นายปรีชา แสนวงศ
นายไพโรจน เสาวนนท
นายคราม รามศิริ
นางอัญญารัตน พุทธิมา
วาที่ ร.ต. อมรเทพ แกวมณีวัฒน
นางรุงทิวา วงษลืออํานาจ
นางนิตยา มีวันคํา
นายกองสินทร เกตะวันดี
นายพิชัย รามศิริ
นายวิชเยนทร จันทะฟอง
นายปรีชา กัลยา
นายประสงค สมอออน
นายวรินทร ยศสุ
นายชาญวิทย ศรีสุธร
นายวชิระ เขียนสีออน
นายทวี มีวันคํา
นายสันต ศรีสงคราม
นายวิชาญ แกนศรียา
นายมานพ นอยบัวทอง
นายรังษี ลํามะยศ
นางสินีนาฏ ไวยพัฒน
น.ส.ยอดคิม บํารุงราชหิรัณย
นายผดุง แสงสวาง
นายพงศพันธ คงเติม
นายบัวแวว โคตรนรินทร

5257
10509
2493
11482
14575
14119
8664
13699
2621
11330
4163
1219
8742
11822
10851
12596
11806
10124
6678
11326
10999
9987
13414
1475
10100
9617
10895

13
1
2
36
5
31
24
33
8
4
19
20
41
11
7
12
9
15
17
40
42
18
30
3
14
21
34

37
33
26
26
23
23
22
22
21
20
20
20
20
19
18
18
17
17
17
17
17
16
16
15
15
15
15

1
2
3
3
5
5
7
7
9
10
10
10
10
14
15
15
17
17
17
17
17
22
22
24
24
24
24

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายสมชาย โสภารักษ
นายสําพาทย จันทนา
นางคณิศนันท ชมเชย
นายสมศักดิ์ โสมาศรี
นายศิริ คณะศิริวงศ
นายพงษศักดิ์ ทุมสงคราม
นายทิวากร ปากดีหวาน
นายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิมงคล
นายมังกร สิริกันรัตน
นางโสภาพร เสนียโสตร
นางประยูรศรี แสนใจวุฒิ
นายสุพิทย พรหมมาวัย
นางศุประจักษ จันทรังษี
นางละมุล ชัชวาลย
นางสุวิมล กัลยา
นายพงษศักดิ์ พิมพราศรี
นายพันศักดิ์ ธรรมวงษ

15304
15868
7419
6042
13692
5174
1492
6382
14546
12477
3532
10800
2723
11074
8913
9521
11690

44
35
38
22
32
16
26
6
25
43
27
28
23
39
29
10
37

15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
9
9
8
7
4

24
29
29
31
31
33
33
35
35
35
38
39
39
39
42
43
44

สํารองอันดับ 1
สํารองอันดับ 2
สํารองอันดับ 3
สํารองอันดับ 4
สํารองอันดับ 5

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

นายสุวิทย วงศปอง
นางมณีวรรณ ชาตะรักษ
นางสุวรรณี โมรีรัตน
นายธีระวัฒน สีหะวงศ
นายไพบูลย กงภูธร
นายบรรหาญ กุณะวงษ
นายจรัญ บับภาวัน
นายนิพนธ แสนนางชน
นายนิคม ศรีเหลา
นายภูวดล อัศวรัตนกูล
นายไพรัตน ปรุงพานิชย
นายถนอม กุลจนีย
นายกิติพงษ สาวิสัย
นายสมัย วันนา
นางพิกุล พรหมแสนสุข
นายอาทิตย กิจโป
นายจรัญ บุตรดีไชย
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
นายสุธน สุพรมอินทร
นายสวัสดิ ชานุชิต
นางมัณฑนา นาคแสน
นายอุทัย ธนะสูตร
นายวิเศษ ศรีประเสริฐ
นายสนธยา พันชะโก
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
นายธงชัย เหงาวิชัย
น.ส.อินตอง ศรีอุดม
นายสุนันท บุตรโยจันโท
นายบุญสนอง อาจจุลฬา
นายกองทัพ บุตรเต
นายกิติศักดิ์ เสนานุช

10202
14592
10089
4843
6643
8112
4955
7303
9821
7017
4944
14095
6095
13613
16244
8449
9488
14853
6566
12761
5780
10771
16424
11727
11334
14830
14718
13444
8609
14507
13688

2
1
4
3
18
5
12
19
9
10
15
33
6
16
20
25
8
14
23
11
26
29
7
21
24
31
17
28
13
32
22

34
33
30
27
26
25
23
22
21
19
16
16
14
14
14
14
13
13
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
13
13
13
17
17
19
20
20
20
23
24
24
24
27
27
29
29
31

สํารองอันดับ 1
สํารองอันดับ 2
สํารองอันดับ 3
สํารองอันดับ 4
สํารองอันดับ 5

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
บัญชีแนบทายประกาศสหกรณฯ ที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
กลุมที่ 2 เมือง (1/2)
มีผูแทนสมาชิกได 26 คน
ได
ลําดับ
เลขทะเบียน หมายเลข
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
ประจําตัว คะแนน
สมาชิก
ที่ได

ติดตามตอฉบับหนา

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
สหกรณ์ (042-811149, 812192 แฟกซ์ 832433)
ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์ นิสีดา 088-3189755
รองผู้จัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา 081-2638606
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1
083-4143301
ฝ่ายสำ�นักงาน 1
083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2
082-8417119
ฝ่ายบริหารเงิน
061-1616567 ฝ่ายเงินทุน
084-5149461
ฝ่ายบัญชี
065-2801684 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818
ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ต่อ 25

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

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

