


 สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน วารสารฉบับ
เดือน กรกฏาคม 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 ก.ค. 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ครบรอบ 67 
พรรษา ประชาชนทุกหมูเหลาเขารวมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ตามที่แตละจังหวัดกําหนด พรอมแตงกายในชุดโทนสี
เหลืองพรอมกันทั่วประเทศ เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน
 การดําเนินโครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูสูงอายุ 
ขณะนี้ขั้นตอนการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เกณฑการจัดสรร คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน 
กรกฎาคม 2562 นี้โดยการจายโอนเขาบัญชีเงินเดือนและเงินฝาก
สหกรณ 
 การจัดสว ัสด ิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในปน ี ้        
คณะกรรมการศึกษาไดเสนอเกณฑพิจารณาใหมโดยไดดําเนินการ
แกไขระเบียบที่เกี่ยวของแนวทางการขอทุนการศึกษาบุตรปนี้
สมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาอยูและอายุไมเกิน 25 ป สามารถยื่น
ขอทุนไดทุกคนโดยจะจัดสรรตามวงเงินที ่ไดรับอนุมัติขณะนี ้
อยูระหวางนําเสนอเง่ือนไขหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นชอบคาดวาจะดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 นี้
 สําหรับโครงการพัฒนาผูแทนสมาชิกและผูเกี่ยวของ 
คณะกรรมการศึกษาไดนําเสนอรูปแบบการจัดสัมมนามีกิจกรรม
อบรมสัมมนาทางวิชาการโดยวิทยากรจากชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด พรอมเดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัด
ชลบุรี ในชวงประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2562 แบงเปน 3 รอบ ๆ
ละ 3 วัน  กําหนดวันนั้นอยูระหวางการประสานงานสถานที่ จะแจง
ใหผูแทนสมาชิกที่เขารวมโครงการทราบตอไป
 ขอฝากถึงกรรมการบริหารกลุมสมาชิกทุกกลุมเชิญ      
สงเรื่องที่จะประชาสัมพันธหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของทาน 
สงบทความ  ขอคิด ขอเสนอ อันเปนประโยชนบนหลักของการรวม
ดวยชวยกัน โดยยึดหลัก มั่นคง โปรงใส ใสใจสมาชิก สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกวา ทางวารสารขาวไดเปดคอลัมนเพิ่มใหทาน “เสียงจาก
คณะกรรมการบริหารกลุมสมาชิก” ทานสงขอมูลขาวสาร โดยผาน
กรรมการประจําหนวยของทานหรือฝายประชาสัมพันธ สอ.ครูเลย 
จํากัด โดยตรงก็ได
 เรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินชําระหนี้
หรือโอนเงินฝากกับสหกรณ ขณะนี้สหกรณฯ มีเงินรอตรวจสอบซึ่ง
ไมสามารถพิสูจนตัวตนไดมีจํานวนมากตามรายละเอียดหนาที่ 8 
ขอประชาสัมพันธสมาชิกไดติดตามตรวจสอบขอมูลดังกลาว      
ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ
     

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ท่ีเคารพทุกทาน 
 สําหรับวารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับเดือน กรกฏาคม
2562 กระผมมีเรื่องทีจะเรียนใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบ
โดยทั่วกัน จากการบริหารงานสหกรณฯ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
ที่ผานมา กระผมและคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ไดดําเนิน
การจัดทําโครงการเงินกูพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562
เพื่อใหบริการดานสินเชื่อแกสมาชิก โดยโครงการเริ่มตั้งแตวันที่ 17 
เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวงเงินใหกูโครงการ
จํานวน 500 ลานบาทนั้น  มีสมาชิกใหความสนใจและเขารวม
โครงการเปนจํานวนมากสหกรณฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 55/2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบประกาศขยายวงเงินกูยืมเพิ่ม
จํานวน 500 ลานบาท สวนโครงการสวัสดิการสมาชิกสหกรณฯ  
ไดจัดใหมีมอเตอรไซคไฟฟา รถจักรยานไฟฟา หากสมาชิกทานใด
สนใจติดตอสั่งซื้อ สั่งจอง ไดที่ฝายสินเชื่อ หรือจะดูและทดสอบ    
ก็เชิญไดที่ บูธประชาสัมพันธดานหนาอาคารสํานักงาน   สหกรณฯ 
ไดทุกวัน
 สําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณฯ ได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแกไขโปรแกรมการทํางานของสหกรณฯ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกและเหมาะสมเพื่อให
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ปรับปรุงระบบ
ใหทันสมัยสามารถพิมพและรายงานขอมูลตางๆ จัดทํา Line @ 
สหกรณ ที่สามารถดูขอมูล หุน-หนี้ เงินฝาก ผูค้ําประกัน ปนผล-
เฉลี่ยคืนได   รวมทั้งระบบตรวจสอบขอมูลผานมือถือ  ระบบพิมพ
สมุดเงินฝากอัตโนมัติ สมาชิกที่มาฝาก -ถอนเงิน สามารถปรับสมุด
ไดดวยตัวเอง และการดําเนินการจัดทําใบเสร็จออนไลน ขณะนี้
สมาชิกสามารถดูขอมูลได แตยังไมสามารถพิมพรายงานได ซึ่งอยู
ระหวางการทดสอบระบบ
 ขาว ชสอ. ไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจําทุกป โดยสนับสนุนแบบตอเนื่องใหแก
เด็กนักเรียน มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ จนจบระดับการศึกษาและ
อีกสวนหนึ่งสนับสนุนโครงการตางๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ สําหรับป 2562 จังหวัดเลย ไดแกโรงเรียนบานวังสะพุง 
อ.วังสะพุง จ.เลย สงโครงการการปรับปรุงหองสมุด ไดรับ
การสนับสนุน จํานวนเงิน 11,200 บาท ขอแสดงความยินดีดวยครับ
 ทายสุดน้ี กระผมขอขอบคุณท่ีปรึกษา คณะกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิจการ สมาชิก และเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนสําคัญยิ่งในการสราง
ความสําเร็จ กาวหนา มั่นคง ใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดจนชวยสนับสนุนนโยบายตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง 
สวัสดีครับ.....

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

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

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 วารสาร ฉบับน้ีเดือน กรกฏาคม 2562 เปนเดือนท่ีมีความสําคัญ
เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ครบรอบ 67 พรรษา ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยกอนวันที่ 
28 ก.ค. ใหประดับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ดานหนาศาลากลาง และประดับธงชาติไทยคูกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
และธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และระหวางวันท่ี 22 
ก.ค. - 4 ส.ค. ใหจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ศาลากลาง
จังหวัด สถานที่ของราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหง รวมทั้ง
ประดับไฟใหสวยงาม  สําหรับวันที่ 28 ก.ค. มีกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและ และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยประชาชนสามารถแตงกายชุดโทนสี
เหลืองเขารวมไดทุกกิจกรรมเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความ จงรักภักดี
 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มีพระนามเม่ือแรกประสูติวา“สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธํารงสุบริบาล อภิคุณูประการ        
มหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน 
บรมขัตติยราชกุมาร” เปนพระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 
เวลา 17:45 น. ทรงเปนสยามมกุฎราชกุมาร พระองคที่ 3 ของไทย   
พระราชกรณียกิจ 

1. ดานการบิน ทรงปฏิบัติหนาที่ครูการบินเครื่องบินขับไล
แบบเอฟ-5อี/เอฟ และพ.ศ.2552 ทรงปฏิบัติหนาที่นักบินที่ 1 เครื่องบิน
โบอิ้ง 737–400 ในเที่ยวบินสายใยรักแหงครอบครัวชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย และ จัดหาอุปกรณดานการแพทยสําหรับโรงพยาบาลใน 3 
จังหวัด ชายแดนภาคใต
 2. ดานการทหาร จากการท่ีไดทรงศึกษาดานวิชาทหารมานาน
ทรงมีความรู ความเช่ียวชาญอยางมากและไดพระราชทานความรูเหลาน้ัน
ใหแกทหาร 3 เหลาทัพ ทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางแกนายทหาร 
เอาพระทัยใสในความเปนอยู ทุกขสุขของทหารผูอยูใตบังคับบัญชา อยางท่ัวถึง
รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนการศึกษาแก
บุตรของทหาร ส่ิงเหลาน้ีลวนกอใหเกิดความเทิดทูน และความจงรักภักดี
แกเหลาทหารเปนอยางยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจดานการทหาร
และทรงเขารวมปฏิบัติการรบในการตอตานการกอการรายในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุมกันพื้นที่
ในบริเวณรอบคายผูอพยพชาวกัมพูชา ที่เขาลาน จังหวัดตราด อีกดวย 
 3. ดานการศึกษา พระองคพระราชทานพระราชานุญาต
ใหใชอาคารของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคเปนที่ตั้ง       
ของโรงเรียนอนุบาลชื่อวา โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
โดยในระยะแรกไดจัดการเรียนการสอนเฉพาะชั ้นอนุบาล ตอมา
โรงเรียนไดยายไปที่จังหวัดนนทบุรีและไดรับพระราชทานชื่อใหมวา 
“โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองคสมทบเปนคากอสรางโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในชนบท
หางไกล คมนาคมไมสะดวก กระทรวงศึกษาธิการไดสนองพระราช
ประสงคดวยการนอมเกลาฯ ถวายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 
6 โรงเรียน เปนโรงเรียนในพระราชูปถัมภและสมเด็จพระเจาอยูหัว       
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ไดอุปการะเด็กกําพรา คือ        
จักรกฤษณ และอนุเดชชูศรีที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถลมเมื่อป  
พ.ศ.2554 รวมทั ้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร หรายมณี 
ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยจะทรงอุปการะจนกวาจะสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี     
หรือจนกวา   จะมีอาชีพสามารถเล้ียงครอบครัวไดเปนตน 
 4. ดานการแพทยและสาธารณสุข สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหสราง     
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น เพื่อใหการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย
ในถิ ่นทุรกันดาร พระองคทรงเปน องคนายกกิตติมศักดิ ์ของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองคมีพระราชปณิธาน ใหเอาใจใส
รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองคใหปลอดภัยจากความเจ็บไข     
โดยทั่วหนาเสมอกัน 
 5. ดานศาสนา  สมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณ         
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปปฏิบัติพระราชกิจ
ทางพระพุทธศาสนาอยางสม ่ ําเสมอ เชน เสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองคไปทรง เปลี ่ยนเครื ่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และการถวายผาพระกฐิน
หลวงตามวัดตางๆ เปนตน 
 6. ดานการเกษตร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ    
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไปทรงทําปุยหมักจาก          
ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ เปนปฐมฤกษเพื่อพระราชทานแกเกษตรกร 
สําหรับนําไปใชในการ เพาะปลูกเปนการเพิ่มผลผลิต ที่บานแหลมสะแก
ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ศ. 2528 
 7. ดานการตางประเทศ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
โปรดให พล.อ.ท.ภักดี  แสงชูโต นําผาหมกันหนาว 20,000 ผืน ไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554
ที่ประเทศญี่ปุน

ที่มา https://www.thailandpostmart.com
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดติดตามวารสารขาว สอ.ครูเลย ฉบับหนา

พบกันใหม สวัสดีครับ.........



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 25624

 อยาไปหวาดกลัว เสียใจ หรือคลอยตามสิ่งที่เจอ เมื่อเจอเรื่องแยๆ 
ก็แคลองปรับใจตัวเองใหวางลงอยาวุนวายไปตามเหตุการณภายนอกมากนัก 
เพราะแมแตชีวิตเราก็อยูเหนือการควบคุม อยากจะใหสุขบางทีก็ทุกข อยากจะ
หายทุกข ก็กลับทุกขมากขึ้น ลองคิดใหมวา เดี๋ยวทุกอยางก็ผานไป พยายาม
รักษาใจตัวเองใหเปนปกติก็พอ  และเมื่อหยุดคิดได ชีวิตคุณก็จะเปนสุขขึ้น
>> มีทัศนะมุมมองที่ดี อยาคิดแกแคน <<
 สําหรับคนท่ีกําลังเผชิญกับอุปสรรคความยากลําบากอยู ใหหม่ันเตือน
ตัวเองเอาไวเสมอวา อุปสรรคความทุกขยากที่เจอเหลานั้นมันไมใชทุกอยางหรือ
ทั้งหมดของงชีวิตเรา มันเปนเพียงแคชวงเวลาหนึ่งที่ตองผานมาเจอเทานั้น เปน
เสี้ยวหนึ่งของชีวิต แลวมันก็จะผานไป แลวตั้งสติใหดี ไมมีใครที่จะสุขตลอดไป 
และไมมีใครที่จะทุกขตลอดกาลเชนกัน
 หากมีใครมาทําอะไรใหเรารูสึกแยก็อยาไปคิดแกแคน หรือทํารายเขา
กลับเพราะสิ่งที่ทําแลวใจเราสุขมากที่สุดคือผลักดันตัวเองใหดียิ่งขึ้นไป ใหดีกวา
คนคนนั้น ตองไมลืมวาคนเราจะไมมีทางแกปญหาอะไรไดถาเรามัวแตหมกมุน 
เจาคิดเจาแคน และจมอยูกับปญหาที่เจอ หากตองการแกแคน การแกแคนที่ดี
ที่สุดคือ”การใชชีวิตอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จใหมากขึ้นไปอีก”  
ถาคุณสามารถฝกตนเองใหคิดดี ทําดีไดตลอด จะสงใหคุณมีพลังดึงดูดคนที่คิดดี
ทําดีเขามาในชีวิตได
>> อุปสรรคคือบททดสอบชีวิต สิ่งเล็กๆ นอยๆ ก็มองขามไปเสียบาง <<
 อุปสรรคและความยากลําบากที่คนเราพบเจอ หากคิดตามหลักพุทธ
ศาสนานาจะเกิดจากกรรมเกา ยิ่งเราเจอความลําบากมากเทาไรใหคิดเสียวาเรา
กําลังชดใชกรรมที่เคยทํามาแตชาติปางกอน คิดแบบนี้แลวก็จะทําใหคุณทําใจ
ได และมีกําลังใจ ที่จะแกไขหรือฝาฟนอุปสรรค ความทุกขที่เจอไปใหได และ
ใหคิดเสียวาสิ่งที่เจอเปนบททดสอบหนึ่งของชีวิต เชน คุณกําลังถูกทดสอบ           
เรื่องความอดทน ถูกทดสอบเรื่องการใหอภัย ถูกทดสอบเรื่องการเปดใจใหกวาง 
หรือถูกทดสอบเรื่องของความแข็งแกรง เมื่อเรารูแลววาเราถูกทดสอบเรื่องอะไร
ก็รีบแกไขเรื่องนั้นใหผานไปใหเร็วที่สุดก็เทานั้น เดี๋ยวมันก็จะผานไปได หรือหาก
ใครเริ่มรูสึกวามีบางสิ่งที่พบเจอเล็กๆ นอยๆ เปนสิ่งที่ไมถูกตอง ก็ไมควรเก็บเอา
มาเครียด หรือมาคิดมากลองมองขามเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่จะมาทําใหความคิด
ของคุณติดลบไปดีกวา เอาเวลามาทําอยางอื่นที่เกิดประโยชนดีกวาที่จะเอาเวลา
มาเครียดกับสิ่งผิดพลาดที่อาจสงผลทําใหคุณทอถอย
>> เลิกกังวลในสิ่งที่คนอื่นคิด <<
 ไมมีใครในโลกน้ีท่ีจะทําทุกส่ิงพอใจทุกคนไปเสียหมด ดังน้ัน อยาใสใจ
ส่ิงท่ีคนอ่ืนคิด เพราะย่ิงคิดและแครในส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดมากข้ึนเทาไรก็ย่ิงทําใหเครียด
มากขึ้นเทานั้น และทําใหไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการไดเต็มที่ การเก็บคําพูด 
หรือสิ่งที่คนอื่นคิดมาเปนอารมณอาจจะทําใหสิ่งที่กําลังทําอยูลมเหลวไดงาย ๆ 
เพราะฉะน้ันจงใชชีวิตในแบบท่ีคุณเปน มากกวาจะใชชีวิตตามความคิดของคนอ่ืน
บางครั้งเพื่อใหสิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จ ก็อาจจะทําใหกลายเปนคนเจากี้
เจาการ ออกคําสั่งและกลายเปนจอมบงการไปโดยไมรูตัว แตรูไหมวา ยิ่งบงการ
ยิ่งทําใหลมเหลว และเมื่อไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรก็จะรูสึกเครียด  ดังนั้น 
ควรจะปลอยใหเปนไปในทางท่ีควรจะเปน และยอมรับไดอยางไมมีเง่ือนไข ถึงแม
อาจจะดูเหมือนวา คุณทอและยอมแพ แตจริงๆ แลว เปนทางออกที่ดีที่สุด       
แถมยังทําใหคุณรูสึกสบายใจขึ้นอีกดวย
>> อยาเสียเวลากับคนผิดคน จงเรียนรูจากบทเรียน <<
 หากคุณรูสึกวาใครกําลังทําใหคุณเสียโอกาสและเวลาไปอยางเปลา
ประโยชน คุณควรจะปลอยวางทิ้งเอาไวขางหลังแลวเดินออกมา และเลิกนึกถึง
คนเหลานั้น เอาเวลาที่คุณเคยใชกับคนผิดคนไปทําอะไรที่สรางสรรคและทําให
ตัวเองดีขึ้น หากสิ่งเหลานั้นคือความผิดพลาดที่คุณไมอาจใหอภัยตัวเองได        
ก็ควรจะเปล่ียนความคิดใหม และใหอภัยตัวเอง เพ่ือท่ีจะลุกข้ึนเดินตอไปอีกคร้ังหน่ึง
บางคนอาจจะตองเสียเวลาไปหลายปใหกับคนที่ไมเคยใหความสําคัญหรือให
ความเคารพ จนเปนบาดแผลและความทรงจําที่เจ็บปวด ทําใหชีวิตไมกาวหนา
ไปไหน จมปลักกับความโศกเศรา และความเครียด  เพราะฉะน้ัน การนําประสบการณ
ของตนเองหรือผูอ่ืนมาปรับใช เพ่ือปองกัน มิใหตนเองตกอยูในสถานการณเลวราย
ใหคํามั่นกับตัวเองวาจะควบคุมอารมณใหไดเมื่ออยูในสถานการณที่ทํา             
ใหอารมณเสีย และพยายามหลีกเลี่ยงมิใหตกอยูในสภาวะเชนนั้นอีกในอนาคต

@@@@@@
 อยางไรก็ตามอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะทําใหเราคิดไดและปลอยวางจากความทุกข
และเรื่องลบๆ ที่จะสงผลใหชีวิตเราแยลงก็คือ ใหคิดไวเสมอวาเปนธรรมดาของ
ชีวิตที่จะตองเผชิญกับเรื่องราวแยๆ ไมมีใครบนโลกนี้ที่จะไมเคยเจอปญหา และ
อุปสรรค หรือความไมพอใจในบุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว ไมมีใครพอใจกับชีวิตไป
เสียทุกอยาง แตเม่ือเราเจอเหตุการณท่ีวาแลว  ทําอยางไรท่ีจะไมใหความออนแอ
ความเศราใจ เหลานั้นมาทําลายชีวิตเราได ลองเอาคําแนะนําที่เราเอามาฝากไป
เปนแนวทางในการ “ปลอยวาง” เรื่องไมดี ตางๆ ในชีวิตดูอยางนอยๆ เชื่อวา
ความเครียดและความทุกขในใจของผูที่คิดตามนาจะบรรเทาเบาบางลง แนนอน

 ในโลกนี้สิ่งที่เราตองพบเจอกันในการใชชีวิต เรื่องราวตางๆ มากมาย
อาจทําใหมีอะไรมากระทบความรูสึกเราได แนนอนวาเมื่อเจอเหตุการณที่ไมเปน
ที่พอใจ ไมตรงกับความรูสึกที่เราอยากใหเปน เรามักจะเกิดอาการ เศรา เสียใจ 
โกรธ กลุมใจ เครียด หรือทอแท บางคนเอาความรูสึกแยๆ เหลานั้นมาทําราย
ชีวิตตัวเอง จมอยูกับอารมณดานลบเหลานั้นนานเกินไป หลายครั้งที่ไดยินคน
บอกใหเรา “ปลอยวาง” ก็แคคิดตามวาปลอยวางคือการไมคิดถึงปญหาที่เจอ
เทานั้น ซึ่งมันไมงายเลยกับการจะปลอยวางอะไรไปงายๆ แบบนั้น แตเชื่อเถอะ
ถึงเวลาจริงๆ ทุกสิ่งที่เจอจะทําใหเราปลอยวางไปเองโดยอัตโนมัติ และในเมื่อ
เราเลี่ยงไมไดสิ่งเดียวที่จะทําไดคือหาวิธีรับมือกันมันไปก็เทานั้น
 วิธีที่จะจัดการความรูสึกหรืออารมณดานลบที่เจอดวยการปลอยวาง
เรื่องไมดีที่เจอนั้นไปก็มีอยูแมวามันอาจจะไมไดทําใหความทุกข หรือปญหาที่
เจอนั้นหายไปแบบทันทีทันใด แตก็สามารถแบงเบาความรูสึกแยๆ ในใจไดแนๆ 
เรารูดีวาความรูสึกไมดียอมมีกันทุกคน เพราะคุณไมไดอยูคนเดียวในโลกตองมี
การกระทบกระท่ังกับคนรอบตัวบาง การปลอยวางความรูสึกไมดีอาจทําไดงาย ๆ
โดยการใหอภัยพวกเขาบอย ๆ คุณอาจพูดใหอภัยพวกเขาในใจยามที่ความรูสึก
ไมดีผุดขึ้นมา วิธีนี้จะชวยใหใจคุณสงบและปลอยวางได หรือคุณอาจจะใชการ
คิดบวกเพื่อแทนที่การคิดลบซึ่งทําใหคุณรูสึกดีขึ้นและปลอยวางไปในที่สุด หรือ
อาจลองทําตามแนวคิดที่เรา เอามาฝากนี้ดู บางทีจิตใจที่วาวุนอาจทุเลาลงได
>> คิดไวเสมอวาไมมีอะไรยั่งยืน ทุกอยางเปลี่ยนแปลงตลอด <<
 เม่ือไรก็ตามท่ีเรายึดติดกับอะไรมากๆ เม่ือน้ันเองความเจ็บปวด ความเศรา 
ความผิดหวังจะมาหา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรายึดติดกับพวกสิ่งของนอกกาย 
เราจะไมมีวันใชเวลากับมันอยางเปนสุขเลย เพราะมัวแตกลัววามันจะหาย      
กลัววามันจะพัง หรือกลัวมันจะโดนขโมยไป ความคิดแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได
กับทุกคนบนโลกนี้ ดูอยางความสุขที่เราเจอมันยังไมไดอยูกับเราตลอดไปเลย
ความทุกขก็เชนกันเมื่อมันผานมาแลวสักพักมันก็จะผานไป เปนสัจธรรมเหมือน
กันหมด ขอเพียงแคเราเขาใจ จะทําใหเรามีสติและจิตใจสงบขึ้น
 สิ่งตางๆ ที่เราพบเจอ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันผานมาก็ผานไป ไมตองไป
ยึดติดวาสิ่งนั้นจะตองอยูหรือเปนแบบเดิมตลอดไป ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณและเวลาของมัน จงใชชีวิตอยูกับปจจุบัน อยาไปหวั่นไหว หรือใสใจ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เจอ หรืออะไรที่เกิดขึ้นแบบไมทันตั้งตัว เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็
จะหายไปในที่สุด เพราะโลกนี้ไมมีอะไรที่ยั่งยืน
>> เผื่อที่ไวใหความผิดพลาด และทุกอยางอยูเหนือการควบคุม <<
 หลายคนยึดติดกับคําวา “เพอรเฟค” นั่นคือทําอะไรจะตองเปะ     
จะตองดี และจะตองเหนือกวาทุกคนอยูเสมอ และเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็
จะเกิดความเศรา ความผิดหวัง กลายเปนความทุกขขึ้นในชีวิต อยาลืมวาเราเอง
คือมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง เปนคนทั่วไปที่มีความรูสึก และเรื่องราวที่เจอหรือ   
สิ่งที่ไมดีตางๆ ที่ไดเจอถือเปนบทเรียนใหเราแกรงและโตขึ้นไมตองไปรูสึกแย
หรือคิดมากวาเราเปนคนที่เจอเหตุการณเหลานั้นไมตองไปผลักไสมันหรอก    
แครูจักทําใจและยอมรับมันใหไดทําอะไรก็เผื่อที่ไวใหความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
บางก็เทานั้น

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

หลักการคิดใหชีวิตมีสุข

ตองรูจักปลอยวางจาก

ความรูสึกไมดี!
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 พบกันฉบับนี้วารสารเดือน กรกฏาคม 2562 เปนเดือนที่มี 
วันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาส            
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ครบรอบ 67 พรรษา ขอเชิญ
สมาชิกและประชาชนทุกหมูเหลาเขารวมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่แตละจังหวัดกําหนดพรอมแตงกายในชุดโทนสีเหลืองพรอมกัน 
ทั่วประเทศ เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรัก
ภักดีโดยพรอมเพรียงกัน
 วันสําคัญทางพุทธศาสนาในเดือนนี้คือวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเขาพรรษา สําหรับวันอาสาฬหบูชา เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ดวยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรก เปนวันที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
โปรดปญจวัคคีย ทั้ง 5 โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง 
ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 
ประการที ่สอง เปนวันที ่มีพระสงฆเกิดขึ ้นเปนครั ้งแรกในโลก และ
ประการสุดทาย เปนวันท่ีมีพระรัตนตรัยครบองค 3 คือ พระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ จึงเปนการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะไดรวมกัน
ปฏิบัติศาสนกิจและนอมนําหลักธรรมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน  
ชีวิตประจําวัน  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา และถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวตอไป
 วันเขาพรรษา เปนวันสําคัญวันหน่ึงในพระพุทธศานาท่ีพระสงฆ
เถรวาทจะอธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเปน
ระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยไดบัญญัติไวโดยไมไปคางแรมที่
อื่น หรืออาจพูดเปนภาษาทั่วไปวา จําพรรษา (พรรษา แปลวา ฤดูฝน , 
จํา แปลวา พักอยู) พิธีเขาพรรษานี้ถือวาเปนขอปฏิบัติสําหรับพระสงฆ
โดยตรง ไมสามารถละเวนไดทุกกรณี ซึ่งการเขาพรรษาตามปกติจะเริ่ม
นับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ของทุกป (หรือเดือน 8 หลัง ถามีเดือน 8 
สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
 อีกกิจกรรมหนึ่งสําหรับโครงการทอดกฐินสามัคคีของสหกรณ  
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2562 ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 และดําเนินการตอเนื่องมา
ตั้งแตป 2554 เปนโครงการที่ขบวนเครือขายสหกรณและสมาชิกไดมี
สวนรวมในการทํานุบํารุงพุทธศาสนารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี    
อันดีงามของไทย สําหรับปนี้ เปนของเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ไดแก
วัดในเขตอําเภอทาล่ี  สวนกําหนดการจะนําไปถวายท่ีวัดไหน วันท่ีเทาไหร
จะนําเรียนใหทราบอีกในโอกาสตอไป
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดติดตามความเคล่ือนไหวสหกรณ
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.......

 หลายคนมักมีอาการชาอยูบอยครั้งตามสวนตางๆ ของมือ 
น้ิวและแขน แมจะเปนอาการเล็กๆ นอยๆ แตเช่ือไหมวาน่ันคือสัญญาณ
เตือนของโรครายทั้งหลายแหล มาดูกันดีกวาวาอาการชาบริเวณไหน
บงบอกถึงอะไรบาง
 • ชาน้ิวโปง น้ิวช้ี น้ิวกลาง และอาจมีอาการปวดมือ   
ปวดราวไปถึงแขนดวย น่ันอาจหมายถึงสัญญาณของโรคเสนประสาท
กดทับท่ีฝามือ อาจเกิดจากการใชงานมือในลักษณะการเกร็งอยูนานๆ 
ในทาเดิม เชน การจับมีดจับอุปกรณใชงานในทาเดิมซาํๆ จับกรรไกร 
ไดรเปาผม คอมพิวเตอร ซ่ึงมักจะมีอาการปวดในเวลากลางคืนหรือต่ืน
นอนตอนเชา
 • ชาเฉพาะน้ิวโปง น้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางคร่ึงซีก   
(ซีกท่ีอยูติดกับน้ิวกลาง) นอกน้ันไมมีอาการชา อาจเปนสัญญาณ
ของโรคเสนประสาทมือถูกบีบรัด เน่ืองจากเย่ือหุมเอ็นท่ีอยูในชองใต
กระดูกมือบวม หรือกระดูกมือโตทําใหชองใตกระดูกมือแคบ เลือดไหลเวียน
ไมสะดวก หรืออาจเกิดจากแผนพังผืดเส่ือม และหนาตัวข้ึน
 • ชาท่ีน้ิวกอย  อาจเกิดจากเสนประสาทบริเวณรักแรท่ียาว
ไปถึงน้ิวกอย สาเหตุจากงอและเกร็งขอศอกเพ่ือถือหูโทรศัพทเปนเวลานาน
 • ชาปลายน้ิวมือเกือบทุกน้ิว แตไมมีอาการชาปลายเทา และ
มักจะชาชวงกลางคืนหรือกอนนอน อาจเกิดจากการใชมือทํางานหนัก 
เชน ข่ีมอเตอรไซคตอเน่ืองนานๆ เลนโทรศัพทบอยๆ คร้ังละนานๆ 
ซ่ึงอาจทําใหเอ็นกดทับเสนประสาทตรงขอมือได
 • ชางามน้ิวระหวางน้ิวโปงและน้ิวช้ี อาจเกิดจากเสนประสาท
กดทับท่ีตนแขน ดังน้ันควรเปล่ียนทาน่ังบอยๆ หลีกเล่ียงการเอาแขน
พาดพนักเกาอ้ี
 • ชาน้ิวกอย น้ิวนาง และดานขางฝามือ (สันมือ) อาจ
เกิดจากเสนประสาทบริเวณขอศอกถูกกดทับ ทําใหเลือดไหลเวียนไม
สะดวก ควรเปล่ียนทาน่ังหรือทานอนเพ่ือหลีกเล่ียงอาการชาดังกลาว
 • ชาท้ังแถบ ต้ังแตแขนลงไปถึงน้ิวมือ อาจเกิดจากกระดูก
ตนคอเส่ือมและกดทับเสนประสาท ซ่ึงควรรีบไปพบแพทย เพราะอาจ
กอใหเกิดอันตรายได
 อาการชาตางๆ เหลาน้ีไมควรปลอยไวอยางน่ิงนอนใจ ควร
หม่ันเปล่ียนอิริยาบถทาทางบอยๆ ในระหวางวัน กินอาหารใหครบ 
5 หมู กินวิตามินบีรวมเสริม ออกกําลังกายและเคล่ือนไหวกลามเน้ือ
อยางสมํ่าเสมอ และรีบปรึกษาแพทย อยาปลอยใหเกิดอาการชาจน
เร้ือรัง
    ท่ีมา  :  BY คูหูเดินทาง 
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เรียน  พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน  
 สําหรับเดือนนี้  (กรกฎาคม  2562) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางาน
ที่ผานมาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา  และสานตอ
ในสวนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุป
ขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู จํานวน 7 ขอ สวนรายละเอียดฉบับเต็มให
สมาชิกคนหาและอานไดที่ www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อทานอาน
แลวอยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับขอเสนอ  
เพื่อพิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่  1. การเบิกจายการทํางานลวงเวลา    
 - คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบการทํางานลวงเวลาของเจาหนาท่ี
โดยใชงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ จากการตรวจสอบเฉพาะ
เดือน พฤษภาคม  2562  ตรวจสมุดลงเวลามีการทําลวงเวลา 16 ครั้ง       
ไดสุมตรวจ  4  ครั้ง  จากการตรวจสิ่งที่พบวาสวนใหญคือเหตุผลการ 
ขออนุมัติและความจําเปนในการขอทําบางครั้งก็ไมเหมาะสมบัญชีลงเวลา
ลงตามความคิดและความรูสึกไมเปนไปตามหลักขอเท็จจริงแตก็ถือวาไม
เสียหายนอกจากนั้นแบบฟอรมการเบิกจายใชคนละแบบของแตละฝาย 
  -  คณะผูตรวจไดเสนอใหพิจารณาความจําเปนเรงดวนจึงขอทํา
ลวงเวลา  เพื่อประหยัดงบประมาณ 
 -  คณะผูตรวจสอบเสนอใหใชแบบฟอรมเดียวกันในการเบิกจาย  
และการลงเวลาใหเปนไปตามคําสั่งใหทํางาน 
 -  คณะผูตรวจเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติใหพิจาณาความจําเปน
กอนอนุมัติและกําชับเจาเจาที่  
 -  คณะกรรมการและเจาหนาที่รับทราบและจะนําไปปฏิบัติ      
ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูตรวจ
ขอสังเกตที่ 2.  เงินรอตรวจสอบและเงินรอจายคืน   
  - คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบเงินที่มีสมาชิกโอนมาเขาบัญชี
สหกรณ แตไมทราบวาเปนของใคร โอนมาชําระหนี้หรือใหทําอะไรไมทราบ
สาเหตุ   เดือนพฤษภาคม  2562  มีผูโอนเขามา  15  ราย  รวมแลวตั้งแตป  
2554 - 2562  รวม  70  ราย  เปนเงิน  507,495.96  บาท   ที่ตองรอตรวจ
สอบหากสมาชิกโอนมาชําระหนี้แตไมทราบวาเปนของใครทางเจาหนาที่
ก็ไมสามารถจะนําไปลางหนี้ใหได เจาหนาที่ก็ไดตรวจกับทางธนาคารแตก็
ไมสามารถรูได เพราะไมมีชื่อเพียงเปนลายเซ็นและบางครั้งโอนมาจากตาง
จังหวัด  ดังนั้นคณะผูตรวจจึงเสนอแนะดังนี้  
 -  คณะกรรมการและเจาหนาที่ควรหาวิธีแกเพื่อไมใหเกิดขึ้น
ตอเนื่อง  และใหผูแทนสมาชิกที่รับผิดชอบสมาชิก  1  ตอ  20  ไดสํารวจ
ตรวจสอบสมาชิกที่ตนรับผิดชอบไดตรวจสอบตนเอง เพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก     
  - สวนเงินรอจายทางเจาหนาที ่ผู ร ับผิดชอบไดดําเนินการ       
ตามระเบียบขอตกลงแลว
ขอสังเกตที่  3. การติดตามผลการดําเนินงานของทนายความ 
 -  คณะผูตรวจสอบ  ไดติดตามกรณีที่สหกรณไดจางทนายความ
ในการติดตามการดําเนินคดีฟองรองยึดทรัพยขายทอดตลาดที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ของนายศรีสุข  รุงวิสัย  วงเงินจาง  500,000  บาท  (หาแสน
บาทถวน)  คณะผูตรวจเห็นวาเมื่อเราจางแลวทางทนายไดดําเนินการเรงรัด
ติดตามใหทางสหกรณเราไปมากนอยเพียงใด  คุมคากับคาจางหรือไม  และ
มีความคืบหนาในการดําเนินการอยางไร  นี่คือสิ่งที่ตองตรวจสอบ  

 - ความเห็นของฝายจัดการชี้แจงวา ในการดําเนินการทนายความ
ไดรวมเดินทางไปติดตอประสานงานดวยทุกครั้งในการเตรียมเอกสาร  ขณะ
นี้อยูในชั้นบันทึกถอยคําเพิ่มเติมขอมูล  และมีการรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้ง    
ขอสังเกตที่  4. รายงานการชําระหนี้ของสมาชิกสมทบ เดือน มีนาคม - 
พฤษภาคม  2562   
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการชําระหนี้ของสมาชิกสมทบยอนหลัง 
3 เดือน  จากการตรวจสอบสมาชิกสมทบมีบางคนไมสงชําระหนี้ 
 - คณะผูตรวจจึงเสนอใหคณะกรรมการ - เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ
ไดติดตาม  เพราะจะสงผลกระทบตอรายไดและคาใชจาย และอาจจะสงผล
ตอการสํารองหนี้    
 - คณะฝายจดัการ แจงวาไดจดัสงเอกสารเรงรดัตดิตามหนีท้กุเดอืน   
ขอสังเกตที่  5.  รายงานการติดตามการขายที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  
 - คณะผูตรวจไดติดตามการดําเนินการขายที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  
ซึ่งจากการตรวจสอบความคืบหนายังไมเคลื่อนไหวอะไร มีการขยายเวลา
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการบันทึกถอยคําออกไปอีก เหตุใดจึงขอ
ขยายเวลาไปเรื่อยๆ จะเห็นไดวาแทนที่จะดําเนินการแลวเสร็จหรือขอความ
ชัดเจนจากเจาหนาที่พิทักษทรัพยจะใหทําอยางไรใหเสร็จสิ้นในคราว
เดียวกัน  ไปแตละครั้งและกลับมาทําใหมวนอยูลักษณะนี้จะไมจบสิ้น  
 -  คณะผูตรวจเห็นวาการดําเนินการลาชา  คณะกรรมการควรหา
ทางและดําเนินการ  ติดตามเดือนเวนเดือน  กับสํานักงานพิทักษทรัพยวาจะ
มีคําส่ังเก่ียวกับวิธีการขายทอดตลาดอยางไร  ย่ิงนานคาใชจายก็เพ่ิมมากข้ึน  
  - ทนายความที่จางไดชวยเหลือเรื่องนี้มากนอยเพียงใด จางปละ  
500,000  บาท      
 - คณะกรรมการไดรายงานความคืบหนาในการรางถอยคําและ
ความประสงคการขายทอดตลาดของคณะทํางานและทนายความ  เพื่อนํา
เสนอเจาพนักงานพิทักษทรัพย  และแจงวาตองใชความละเอียดรอบคอบ 
  -  คณะผูตรวจสอบจะไดติดตามการดําเนินการตอไป  
ขอสังเกตที่ 6. รายงานการลงทุนใหสถาบันเงินอื่นกูและการสสงชําระหนี้  
 -  คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบการชําระหนี้เงินกูของสหกรณอื่น
ดังนี้     
 -  สหกรณกํานันผูใหญบาน  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน 
(ขอมูล  พฤษภาคม  2562)      
 -  สหกรณครูกรมสามัญ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน 
(ขอมูล  พฤษภาคม  2562)      
 -  สหกรณขาราชการสวนทองถิ่นกาฬสินธุ ชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยทุกเดือน (ขอมูล  พฤษภาคม  2562)        
 -  คณะผูตรวจสอบ  เห็นวาหากมีการปลอยใหสถาบันการเงินอื่น
กูและไมสามารถสงไดตามสัญญาก็ไมควรจะปลอยใหกู ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิด
ความเสี่ยง  
 -  จากการตรวจสอบผูกูสามารถสงไดและเปนปจจุบัน  ขอขอบคุณ
คณะกรรมการและเจาที่ที่กํากับติดตามดวยดีเสมอมา   
ขอสังเกตที่  7. สบ.สวัสดิการไทยเลย  จํากัด  ไมปฏิบัติตามสัญญา  
 -  คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบการสงชําระหนี้ของ  สบ.สวัสดิการ
ไทยเลย   ปรากฏวาตั้งแตเดือน  มีนาคม - พฤษภาคม  2562  ไมมีการสง
ชําระท้ังเงินตนและดอกเบ้ียแตอยางใด เงินตนยังคงคาง 389,000,000  บาท
(สามรอยแปดสิบเกาลานบาท)  ขอมูลเดือนพฤษภาคม  2562   
 -  คณะผูตรวจไดเสนอแนะใหคณะกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดติดตามเรงรัดให  สบ.สวัสดิการไทยเลยไดปฏิบัติตามสัญญา   
 -  คณะกรรมการดําเนินการไดประชุมและมีมติใหทําหนังสือทวงคืนเงิน
ฝากพรอมดอกเบี้ย วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พรอมรายงานนายทะเบียน  

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ  สอ.ครูเลย  จํากัด



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนมิถุนายน 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 7

1.จํานวนสมาชิก

 -  สมาชิกสามัญ

 -  สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอื่น

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต  จํากัด

8. เงินรับฝาก

   ประจํา 

   ออมทรัพย 

   ออมทรัพยพิเศษ 

   สินทรัพยทวี 

9. ทุนเรือนหุน

10. ทุนสํารอง

11. สินทรัพยรวม

12. กําไรสุทธิ  (เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562) 

7,611  คน

6,284              คน

1,327              คน

5,403  คน

195,552,406.72  บาท

407,500,000.00  บาท

10,223,623,555.00  บาท

23,512,500.00  บาท

200,000.00  บาท

2,481,125,943.07  บาท

150,034,000.00            บาท

132,381,523.95            บาท

2,072,175,318.42          บาท

126,535,100.70             บาท

2,950,239,220.00  บาท

485,175,300.23  บาท

10,774,549,033.05  บาท

91,442,085.88  บาท

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

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 5 ราย ดังนี้

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  7  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางอรพิน  รัตนทิพย         สมาชิก           5670
2.  นายวิรัช  อาจแกว         สมาชิก           3184
3.  นายสอง  สุวรรณพันธ         สมาชิก            870

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางบุญเพ็ง  รามศิริ      มารดาสมาชิก         1389
2.  นางหนู  หอมจันทร      มารดาสมาชิก         9103
3. นางอรพิน  รัตนทิพย          สมาชิก         2390
4.  นายวิรัช  อาจแกว          สมาชิก         8340
5.  นายถาวร  ภักมี          สมาชิก         2772

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางประภัทสร  ศรีถาวรณ         สมาชิก         4907
2.  นางอรพิน  รัตนทิพย         สมาชิก        13425
3.  นายวิรัช  อาจแกว         สมาชิก         4509
4.  นายถาวร  ภักมี          สมาชิก         9650
5.  นายผดุง  ศรีถาวรณ     สมาชิกสมทบ        70720
6.  นายวิชัย  บุตรชัยงาม     สมาชิกสมทบ        10659
7.  นายสอง  สุวรรณพันธ     สมาชิกสมทบ         9527

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)   

KTB Co-op
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

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

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,796    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,230    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,566    ราย



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 25628

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

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

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

8 มี.ค.541
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

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
5-มิ.ย.-62
6-มิ.ย.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขา ถ.ชางคลาน เชียงใหม 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาดานซาย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาศาลากลาง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 

 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 

 600.00 
 600.00 

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

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

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

 สาขาเลย 
 สาขาชุมแพ  

 สาขาโพนพิสัย 
 สาขาเลย 

 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเลย 
  สาขาเลย 
 สาขาเลย 

 สาขาหนองบัวลําภู 
 สาขาเลย 

 สาขาหลมสัก 
 สาขาเลย 

 12,470.00 
 12,000.00 
 1,496.00 

 95.75 
 1,000.00 
 5,100.00 
 2,000.00 
 1,950.00 

 20,000.00 
 1,000.00 
 3,000.00 
 5,000.00 

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

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

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

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

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

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

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

9 มี.ค. 59

3 พ.ค. 59

21-พ.ย.-60

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 9

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)

ประจําศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

--------------------------------------------------------

  เพื่อใหการปฏิบัติงานของศูนยประสานงานสมาคม เปนไปอยางถูกตอง สมบูรณ ภายใตเงื่อนไข หลักเกณฑ

ในระเบียบวาดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2557  และไมขัด

ตอมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ.2545 อาศัยอํานาจตามความในขอ  50 ทวิ  แหงขอบังคับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม   จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด   ดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการศูนยประสานงาน      ประกอบดวย

  1.1 นายณสรวง   กอนวิมล ประธานกรรมการศูนยประสานงาน

  1.2 นายอนุช   ธรรมวรรณ รองประธานกรรมการศูนยประสานงาน

  1.3 นายชาติชาย   วงศกิตตะ รองประธานกรรมการศูนยประสานงาน

  1.4 นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ รองประธานกรรมการศูนยประสานงาน

  1.5 นายวิรัตน   พุทธทองศรี รองประธานกรรมการศูนยประสานงาน

  1.6 นายสําเนียง   ศรีบุรินทร กรรมการและเหรัญญิกศูนยประสานงาน

  1.7 นายเจริญศักดิ์  บรรพลา  กรรมการและเลขานุการศูนยประสานงาน

  1.8 นายจักรภัทร   จําปาออน กรรมการและผูชวยเลขานุการศูนยประสานงาน

  1.9 นายพงษศักดิ์  บุญพรม  กรรมการและผูชวยเหรัญญิกศูนยประสานงาน

  1.10 นายอุดม   ยศปญญา กรรมการศูนยประสานงาน

  1.11 นายสมัย   พวงกันยา กรรมการศูนยประสานงาน

  1.12 นายอนุ   มาลาพันธ กรรมการศูนยประสานงาน

  1.13 นายพนมไพร  พิมพที  กรรมการศูนยประสานงาน

  1.14 ส.อ.มงคล   ศรนวล  กรรมการศูนยประสานงาน

  1.15 นายสุทธินันท  บุบผาดา กรรมการศูนยประสานงาน

  1.16 นายขวัญชัย  บัวโคกรัง กรรมการศูนยประสานงาน

  1.17 นายเอกพัฒน  นิสีดา  กรรมการและผูจัดการศูนยประสานงาน

 2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยประสานงาน   ใหคณะกรรมการศูนยประสานงานที่

สมาคมแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

ลําดับที่  95/2562



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 256210

  (1) ชวยอํานวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับของสมาคม รวมทั้งการตรวจสอบ

ใบสมัครและเอกสารประกอบ พิจารณากลั่นกรอง และรับรองขอมูลเบื้องตนของผูสมัคร

  (2) ชวยประชาสัมพันธงานของสมาคมเพื่อสรางความเขาใจ และเพิ่มจํานวนสมาชิก

  (3) อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือแกสมาชิกเพื่อรับฝากชําระเงินคาสมัคร คาบํารุงรายปและเงิน

สงเคราะหลวงหนาเพื่อคงสภาพสมาชิก  ตลอดจนการรับเรื่องอุทธรณเพื่อขอคืนสภาพสมาชิก

  (4) อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหของผูรับเงินสงเคราะห หรือทายาท

ของสมาชิกที่ถึงแกกรรม 

  (5) แตงตั้งบุคคลใหเปนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน หรือชวยเหลืองานในศูนยประสานงาน

  (6) บังคับบัญชา ควบคุม กํากับงาน เจาหนาที่ศูนยประสานงาน  

  (7) งานอื่นตามที่สมาคมมอบหมาย

 3. วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป กรณี คณะกรรมการศูนยประสาน

งานครบวาระดํารงตําแหนง หรือวางลงกอนครบวาระ และยังไมมีการแตงตั้งแทน  ใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา

จะการแตงตั้งใหม  

  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการและผูจัดการใหเปนไปตามการดํารงตําแหนงของตน

 4. ผูตรวจสอบภายในประกอบดวย

  4.1 นายสมจิตร  สิงหสุวรรณ

  4.2 นายอภิวัฒน  มาดี

  4.3 นายสมัคร  ศรีบัวลอย

 5. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน     ผูตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงาน

กิจการทั้งปวงของศูนยประสานงาน รวมทั้งงานขอมูลและทะเบียนสมาชิก เอกสารทางการเงินและบัญชี และหรือ

งานอื่นที่สมาคมมอบหมาย

ใหผูตรวจสอบภายในมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป เทากับคณะกรรมการศูนยประสานงาน

 6. เจาหนาที่ศูนยประสานงาน  ประกอบดวย

  6.1 นายปฏิภาณ  บัวโคกรัง เจาหนาที่ศูนยประสานงาน

  6.2 นางสาวจรรยารัตน จงสงากลาง เจาหนาที่ศูนยประสานงาน

          

ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562     

 

( นายสมพล  ตันติสันติสม)

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

 สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย





เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

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

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

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

สหกรณ์ (042-811149, 812192  แฟกซ์ 832433)

ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา 088-3189755

รองผู้จัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน 1 083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน 042-811149 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 042-811149 ต่อ 23

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ต่อ 13 

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 042-811149 ต่อ 19  (ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-151007 

บรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์

กองบรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม

 นายสุทธินันท์  บุบผาดา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

ฝ่ายอำานวยการ นายณสรวง  ก้อนวิมล, นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ์

 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์  บรรพลา 

 นายอุดม  ยศปัญา นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน, ส.อ.มงคล  ศรนวล, นายพนมไพร พิมพ์ที

 นายสมัย  พวงกันยา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง, นายสุทธินันท์  บุบผาดา

ฝ่ายจัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา, นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี, นางสุจิตรา  บรรพลา

 นางไพรวัลย์  พูนโต, น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา, นางศริญญา  อินทรักษ์

 นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ, นางสมศรี  คงทิพย์, นางเปรมวดี  ไชยสัจ

 นางรติ  ทันวงษา, น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ, นายสุนทร  สนธิมูล

 นางนารี  พงษ์พานิช, น.ส.จุฑาทิพ  กองพอด

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.25

ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ 3.80

สินทรัพย์ทวี ร้อยละ 4.50

ประจำา 6 เดือน ร้อยละ 3.75

ประจำา 12 เดือน ร้อยละ 4.00

ประจำา 24 เดือน ร้อยละ 4.25


