


	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำากัด	 ที่เคารพ	 พบกันในวารสารฉบับที่	 8	 ประจำาเดือน

พฤศจิกายน	2563	ซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที่

56/2563	เดือนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ได้จัด

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกประจำาปี	2563	จังหวัดเพชรบุรี	

ระหว่างวันท่ี	14	-	30	พฤศจิกายน	2563	แบ่งเป็น	2	กลุ่มคือ	

	 กลุ่มที่	1		กลุ่มเมือง		จังหวัด	ท่าลี่	เชียงคาน	ปากชม	

นาด้วง	เดินทาง	15	-	18	พฤศจิกายน	2563	

	 กลุ่มที่	2	กลุ่มวังสะพุง	ภูกระดึง	หนองหิน	ผาขาว	

เอราวัณ	ภูหลวง	ด่านซ้าย	ภูเรือ	นาแห้ว	เดินทาง	21-24

พฤศจิกายน	 2563	 เพื่อศึกษาดูงานให้ผู้แทนมีความรู้								

ความสามารถ	ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	และสามารถนำามา

ปรับใช้กับ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ของเราต่อไป

	 นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญ	 คือในปีบัญชี	

2563	 นี้	 มีคณะกรรมการจะหมดวาระทั้งหมด	 7	 เขต	

ประธานอีกหนึ่งท่าน	 รวม	 8	 ท่าน	 และคณะกรรมการที่

คัดสรรหาเพิ่มและขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับอีก	 1	 ท่าน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	 6	พฤศจิกายน	2563)	 รวมทั้งสิ้น	 9	ท่าน	

ที่ต้องสรรหาให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี	 2563	 ให้รับรองตามข้อบังคับของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในทุกตำาแหน่ง

ภายในเดือนธันวาคม	 2563	 และดำาเนินการคัดสรรภายใน

เดือนมกราคม	 2564	 นี้	 สมาชิกท่านใดที่สนใจ	 สามารถ

เข้าดูรายละเอียดในประกาศการสรรหาได้	 ในเว็บไซต์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	นะครับ

	 สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำากัด	 ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง	 ต่อสู้กับอากาศหนาว

ที่กำาลังเข้ามาเยือนในฤดูหนาวนี้	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	

ขอบคุณและสวัสดีครับ

	 เรียน			ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด		
ที่เคารพทุกท่าน 
	 พบกันในวารสารฉบับประจำาเดือน	พฤศจิกายน	2563	
คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	56	/2563	ได้บริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	รอบปีบัญชี	2563	ผลการ
ดำาเนินงาน	 ณ	 วันที่	 31	 ตุลาคม	 2563	 (มีนาคม	 2563	 -	
ตุลาคม	 2563)	 รวม	 8	 เดือน	 สหกรณ์มีสินทรัพย์จำานวน	
11,629,603,511.36	 ล้านบาท	 มีกำาไรสุทธิประมาณ	
199,156,902.64	ล้านบาท	ผมและคณะกรรมการดำาเนินการ
พร้อมด้วยฝ่ายจัดการจะดำาเนินการขับเคลื่อน	 ให้ไปเป็นไป
ตามแผนที่กำาหนดภายในเดือนพฤศจิกายน	2563	ไว้ดังนี้	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 มีมติที่ประชุม
กรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	56/2563	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	
2563	 ประกาศโครงการปรับโครงสร้างหนี้	 เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส	 COVID-19	 โดยรวม
หนี้ทุกสัญญา	วัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้	 เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดและลดจำานวนลูกหนี้ค้าง
ชำาระโดยไม่ให้เกิดปัญหาลูกหนี้	NPL	
	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	 มีมติปรับลดอัตราดอกเงินฝากทุกประเภท	 ซึ่งมีผล
เริ่มตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2563	เป็นต้นไปดังนี้	
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	 ร้อยละ	 3.00	%
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ	 ร้อยละ	 3.60	%
เงินฝากประเภทสินทรัพย์ทวี	 ร้อยละ	 4.25	%
 ท้ังน้ีคณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	56/2563	พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ	มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง
และให้ความสำาคัญกับสมาชิกทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตลอดไปและให้สมาชิกมีความ
เป็นอยู่ที่ดีพึ่งพาตนเองได้	 	 สุดท้ายนี้ขออำานาจคุณพระศรี
รัตนตรัย	จงดลบันดาลให้คุณและครอบครัว			พบแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไปเทอญ		ฉบับหน้าพบกันใหม่			สวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด



 สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จำากัด ที่เคารพทุกทาน 
	 พบกันในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดท่ี		๕๖/๒๕๖๓
ฉบับที่	๘		ประจำาเดือน		พฤศจิกายน		๒๕๖๓		ขอเสนอแวดวงสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		ดังนี้
	 การกู้เงินโครงการปรับโครงสร้างหนี้	เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส	(COVID-๑๙)	ตามมติที่ประชุมกรรมการ
ดำาเนินการ	ชุดที่	๕๖/๒๕๖๓	ในคราวประชุมครั้งที่	๒๒/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	
๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๓		เห็นชอบให้ดำาเนินการดังนี้
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
	 ๑.	เงินให้กู้ในโครงการไม่เกิน	๓,๐๐๐	ล้านบาท
	 ๒.	กำาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการฯ	ตั้งแต่	วันที่	
๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	–	๓๑	มกราคม	๒๕๖๔
	 ๓.	วงเงินกู้สำาหรับสมาชิกรายหน่ึงไม่เกิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รวมทุกสัญญา	ไม่เกิน	๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท	จำากัดสิทธิ์	การกู้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล	ท้ังน้ีไม่เกินความสามารถในการชำาระหน้ีของแต่ละบุคคล
	 ๔.	เป็นสมาชิก	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	มาไม่น้อยกว่า	
๑๒	งวด	และต้องชาระเงินค่าหุ้น	 โดยหักจากเงินได้	 รายเดือน	ณ	ที่จ่าย
ต้นสังกัด
	 ๕.	สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน
โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้รายเดือน	ณ	ที่จ่ายต้นสังกัด
	 ๖.	ปรับยอดเงินกู้เท่ากับหนี้คงเหลือไม่มียอดรับจริง
	 ๗.	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	 ๕.๕	 บาท	 ต่อปี	 หากสมาชิก
ผิดนัดชาระหนี้	 งวดใดงวดหนึ่ง	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 สงวน
สิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 ในการปรับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์	ครูเลย	จำากัด
	 ๘.	สมาชิกมีหนี้สัญญาเงินกู้สามัญ	ตั้งแต่	๒	สัญญา	ขึ้นไป
	 ๙.	ระยะเวลาการชาระหนี้	ไม่เกิน	๒๔๐	งวด	ตามอายุ	ตาราง
การผ่อนชาระหนี้	งวดสุดท้ายชำาระทั้งหมด
	 ๑๐.	 สมาชิกที ่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี ้ตามประกาศนี ้	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	งดเงินกู้ทุกประเภท	เป็นระยะเวลา	๒	ปี
	 ๑๑.	สมาชิกต้องยินยอมให้นาเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	ชำาระหนี้
กึ่งหนึ่ง	ของเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
	 ๑๒.	สมาชิกไม่สามารถนาเงินกู้สัญญาพิเศษมารวมในโครงการ
นี้ได้
	 ๑๓.	 สมาชิกสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	กำาหนด
 วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์	โรคระบาดไวรัส	
Covid-๑๙
	 ๒.	เพื่อลดจานวนลูกหนี้ค้างชาระ
	 ๓.	 เพื่อลดภาวะการเกิดลูกหนี้	 (NPL)	 และแก้ไขปัญหาลูกหนี้
ค้างชำาระ
	 เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินตามแบบฟอร์มและหลักฐาน
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		กำาหนด				
	 สุดท้ายกระผมขอให้มวลสมาชิกทุกท่าน	 	 ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ		ทั้งหน้าที่การงาน	ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกัน
ฉบับหน้า		สวัสดีครับ...				

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2563 3

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทำารายการเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้าไปอยูในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำารายการตอ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุม บริการอื่นๆ

2. กดปุม บริการอื่นๆ

3. กดปุม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุม ฝากเงินฝาก

5.  กดปุมตัวเลข ระบุจำานวน

 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท

6. กดปุม ถูกต้อง

 7.  รายการสำาเร็จจะได้

     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 25634 จะออกกำาลังกาย	 เลือกทานอาหารที่ดีๆ	หรือจะอยากทำางาน

ก็มองหาสักงานที่ตัวเองทำาได้ลองดู	ทุกวันนี้ผู้สูงอายุที่ยังชอบ

ทำางานอยู่ก็มีเยอะเหมือนกัน	 	 คุณลองถามตัวเองดูว่าอยาก

จะทำาอะไรแล้วมุ่งเปาไปที่มันให้เต็มที่	

3.	มีคู่หู	คู่คิด	คู่ชีวิตที่ดี

	 การมีใครสักคนที่เป็นคู่หูให้เรานั้น	 อย่างน้อยก็จะไม่

เหงาอย่างแน่นอน	 และยังทำาให้ชีวิตมีสีสันขั้นมาได้อีกด้วย	

แม้ว่ากาลเวลาจะพาใครหลายคนจากเราไปบ้างแล้วก็ตามแต่

คนที่เหลืออยู่รอบข้างเรา	 ก็จงถนอมพวกเขาไว้ให้ดี	 และลอง

คิดย้อนกลับไปในวัยหนุ่มสาวคิดถึงเพื่อน	ๆ	ที่อยู่ร่วมกันแล้ว

สนุกเฮฮาบ้าง	 บางครั้งก็ทำาอะไรบ้าบอด้วยกัน	 มันก็ทำาให้เรา

ยิ้มได้เหมือนกันนะครับ

4.	หลักประกันที่ตองมี

	 ชีวิตมันได้ซึ่งความแน่นอนอยู่แล้วว่าไหม	 ในอนาคต

เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง	 เช่น	 ล้มป่วยบาดเจ็บ	 ฯลฯ	 การมี

หลักประกันเอาไว้ให้อุ่นใจสักหน่อยก็ดี	เลือกทำาประกันชีวิตที่

เหมาะสมกับคุณและเป็นตัวที่เราจ่ายเบี้ยประกันไหว	 แต่ก็ไม่

ควรจะทำาเอาไว้เยอะจนเกินไปเพราะจะกลายเป็นภาระมาก

ไปเปล่าๆ	นะครับ	วางแผนการทำาประกันให้ดีก่อน

5.	เริ่มทำาอะไรใหม่ๆ	บาง

	 อย่าปล่อยให้ตัวเลขอายุเป็นตัวจำากัดขีดความสามารถ

ของตัวคุณ	 เพราะว่าคนเรานั้นหากยังมีแรง	 มีกำาลังอยู่ก็

สามารถทำาอะไรได้อีกต่างหลายอย่างเลย	 พาตัวเองออกไป

เที่ยวที่ใหม่ๆ	 ลองทำาอะไรที่มันท้าทายหน่อย	 และหากรู้สึก

ท้อบ้างก็ควรจะดึงตัวเองให้ลุกขึ้นสู้ให้ได้อีกครั้ง	 แล้วจะก้าว

ข้ามความรู้สึกหดหู่ไปได้	 พอทำาได้แล้วจะเห็นว่าชีวิตมันก็ยัง

ไปต่อได้อีกเสมอ		

	 ความแก่เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าใครก็ล้วนจะเจอ

ได้ทั้งนั้น	สิ่งที่เราเลือกจะทำาก็เช่นกันเราเลือกได้อย่าให้ตัวเลข

อายุเป็นตัวขีดความสามารถเพราะความสุข	 ความสำาเร็จ

แต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ความพยายามของตัวเอง	 ใครพยายาม

มากกว่ามันก็ไม่แปลกที่จะสำาเร็จได้ดีกว่านะ	ทุกวันนี้คุณได้ใช้

ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง

***********************************

	 5	ข้อนี้	เตรียมตัวให้พร้อม	เมื่อเราอายุมากขึ้น	เชื่อว่า

มีหลายคนที่มักจะคาดหวังอะไรไว้กับลูกหลาน	 คาดหวังกับ

คนอื่นว่าจะมีคนคอยเลี้ยงดูเราในยามที่แก่ชรา	 แต่อยาก

จะให้ดู	 5	 	 ข้อคิดนี้จะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นได้										

เพราะความสุขแท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจของเราว่าจะยอมรับสิ่ง

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นได้มาน้อยแค่ไหน	 หากมัวแต่ไปวางความหวัง

ที่คนอื่น		ทุกข์หนักแน่นอน	เอาล่ะลองมาดู	5	ข้อนี้	เตรียมตัว

ให้พร้อม	เมื่อเราอายุมากขึ้น	แล้วจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นได้

1.	เตรียมใจคิดบวกใหเปน

	 พออายุเริ่มมากขึ้นทั้งร่างกายทั้งอารมณ์ก็เปลี่ยนไป

เป็นปกติ	มีความแปรปรวนมากกว่าเดิม	ลองมานั่งคิดทบทวน

ตัวเองสักหน่อย	 บางคนก็มัวแต่คิดมากกว่าลูกหลานจะทอด

ทิ้ง	ทำาให้มีปมในใจตัวเอง	กังวลไปหมด	แต่จริงๆ	แล้วเราควร

จะหันมาพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่จะต้องทำา	

และจะต้องคิดมองโลกในแง่ดีให้เป็นแล้วจะผ่านความรู้สึก

นี้ไปได้	 มองคิดอีกมุมสิ	 คนอื่นเขาก็มีภาระหน้าที่	 มีชีวิตของ

เขาเองที่ต้องดูแล	 คุณจะมามัวหวังจากเขาทำาไม	 จะพยายาม

ทำาตัวให้เป็นภาระเขามันถูกแล้วหรือ	คิดดีๆ

2.	จงมีเปาหมายในตัวเอง

	 แม้จะอายุมากแล้วชีวิตที่มีเปาหมายยังไงมันก็สนุก

มากกว่า	 อย่างน้อยก็ทำาให้เราได้มีอะไรทำาอยู่ตลอด	 ลองวาง

เปาหมายให้ตัวเองดูสิ	เช่น	ต่อไปจะดูแลสุขภาพให้มากขึ้น

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

5 ขอนี้ เตรียมตัวใหพรอม
เมื่อเราอายุมากขึ้น
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 

โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

	 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิก	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	ที่เคารพทุกท่านครับ	วารสาร	สอ.ครูเลย	ฉบับนี้เป็นฉบับที่
แปดประจำาเดือนพฤศจิกายน	2563		ท่านสมาชิกครับในเดือนนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ได้ดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจำาปี	 2563	ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้ครับ
ท่านสมาชิกครับในเดือนตุลาคม	คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่
56/2563	 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการใหม่ไปรับการอบรมที่
โรงแรมนภาลัย	จังหวัดอุดรธานี	หวังว่าหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว
คงจะได้นำาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้สหกรณ์ฯ	ของเรา
เจริญก้าวหน้าต่อไป
	 ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด
ภายใต้การนำาของท่านณสรวง	 ก้อนวิมล	 ในชุดที่	 56/2563	 ได้
ดำาเนินการตามโครงการต่างๆ	ดังนี้
	 1)	อนุมัติค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬานักเรียน,หน่วยงาน
และสมาชิก	 ประจำาปี	 2563	 ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาไป
จนถึงระดับคุณภาพการศึกษา	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด
จะได้มอบหมายให้กรรมการประจำาหน่วยไปดำาเนินการให้ครับ
	 2)	การสรรหา	กรรมการประจำาหน่วย	เขตสรรหาที่	5/2	
อำาเภอผาขาว	 ผู้แทนสมาชิกของหน่วยต่างที่ว่างลง	 จะประกาศ
รับสมัครพร้อมกันกับการสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	แทนท่านณสรวง		ก้อนวิมลที่จะครบวาระครับ
	 3)	โครงการปรับโครงสร้างหนี้	เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ในการสถานการณ์โรคระบาดไวรัส	COVID	–	19	ซึ่งประกาศจะ
ออกมาเร็วๆนี้ครับ	ส่วนรายละเอียดท่านสมาชิกสอบถามโดยตรง
หัวหน้าสินเชื่อ	ที่เบอร์โทร.	081	7685	748
	 4)	การปรับลดอัตราดอกเงินฝากทุกประเภทซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2563	เป็นต้นไปครับ

 

	 ท่านสมาชิกที่เคารพครับหากว่าท่านมีเรื่องใดที่ต้อง
สหกรณ์ได้รับใช้ท่าน	 ท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับ
สหกรณ์	เลขที่	510	หมู่	9	ถนนเจริญรัฐ	บ้านติดต่อ	ตำาบลนาอาน	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 42000	 โทรศัพท์กลาง	 0-4281-1149,	
0-4281-2192	 โทรสาร	 0-4283-2433	 หรือติดตามรายละเอียด
ได้ที่	www.lt-coop.com		หรือ	Facebook	สหกรณ์พบกันใหม่
ฉบับหน้าสวัสดีครับ

 7  โรคที่มาพรอมหนาหนาว
และวิธีรับมือ

	 เริ ่มเข้าสู่ฤดูหนาว	 ร่างกายก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพราะอากาศที่เย็นสบายเป็นตัวการชั้นดีในการกระจาย
ของไวรัส	จึงต้องระวังโรคที่มากับฤดูหนาว	มารู้จัก	7	โรคที่จะทำาให้คุณป่วย
 1. โรคไข้หวัดใหญ (Infl uenza) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของ
ระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน	 เชื้อต้นเหตุเป็นไวรัสอินฟลูเอ็นซาไวรัส							
(infl	uenza	 virus)	 มีอาการหนาวสะท้าน	 มีไข้	 คัดจมูก	 เจ็บคอ	 ปวดกล้ามเนื้อ
และปวดศีรษะรุนแรง	 การปองกันโรคไข้หวัดใหญ่	 ควรดื่มน ้ ําให้มาก	 รับประทาน
ยาหรือฉีดวัคซีนปองกันไข้หวัดใหญ่	 ไม่ใช้สิ ่งของร่วมกับผู้อื ่น	 หยุดพักผ่อน													
ใช้หน้ากากอนามัยปองกันการแพร่เชื้อ	และใช้ยาที่ถูกต้องจากแพทย์
 2. โรคไข้หวัด (Common cold)	 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำาให้
เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ	 มีลักษณะอาการใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่	 มี
อาการคัดจมูก	น ้ ํามูกไหล	 ไอจาม	คันคอเป็นอาการเด่น	การปองกันโรคไข้หวัดยัง
ไม่มีวัคซีนปองกันเนื่องจากมีเชื้อไวรัสหลายชนิด	 แต่เบื้องต้นควรพักผ่อนให้เพียง
พอ	 รับประทานอาหารที่มีคุณค่าให้ครบ	 5	 หมู่	 ดื่มน ้ ําให้มาก	 และรับประทานยา
ตามอาการ	เช่น	หากมีอาการเจ็บคอ	เลือกรับประทานยาแก้ไอขับเสมหะ
 3. โรคปอดบวม (Pneumonia)	 	 สาเหตุน ้ ําลายและเสมหะของผู้
ป่วยแพร่กระจายออกมาเวลาไอ	 จาม	 นอกจากนี้ยังเกิดจากการดมสารเคมี	 เช่น	
แอมโมเนีย	 ไนโตรเจน	 ไดออกไซด์	 หรือการสำาลักน ้ ําลายเศษอาหารและน ้ ําย่อย	
เบื้องต้นจะมีอาการไอ	คัดจมูกก่อนและจะเริ่มด้วยไข้สูง	มีอาการหนาวสั่น	หายใจ
หอบ	 มีการเจ็บหน้าอกบริเวณที่อักเสบ	 การปองกัน	 ได้โดยหลีกเหลี่ยงจากคน
ปอดบวม	ดื่มน ้ ํามากๆ	และฉีดวัคซีนปองกันเชื้อโรคที่ทำาให้เกิดปอดบวม
 4. โรคหัด (Measles)	 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่ารูบีโอรา
ไวรัส	 (rubeola	 virus)	 	 มีอาการไข้	 มักไอแห้งตลอดเวลา	 มีน ้ ํามูกมาก	 ปากและ
จมูกแดง	เด็กอาจจะมีไข้สูงประมาณ	3-4	วัน	จึงเริ่มมีผื่นจากหลังหูลามไปยังหน้า
และร่างกาย	 โรคหัดสามารถปองกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนปองกันโรคเพียงครั้งเดียว
ในช่วงที่เด็กมีอายุ	9-12	เดือน
 5. โรคหัดเยอรมัน (Rubella)	 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสรูเบล
ลาไวรัส	 (Rubella	 virus)	 	 มีอาการไข้และออกผื่นคล้ายหัด	 แต่มีความรุนแรง
และโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าหัด	 มีลักษณะเฉพาะคือผื่นเป็นเม็ดละเอียดสีแดง	
กระจัดกระจาย	ทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วภายใน	24	ชั่วโมง	ปองกันได้ด้วยการฉีด
วัคซีนปองกันโรคหัดตามช่วงอายุที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด
 6. โรคไข้สุกใส (Chickenpox/Varicella)	 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสวาริเซลลาไวรัส	 (Varicella	 virus)	 หรือ	 Human	 herpesvirus	 type	 3	
ติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน ้ ําโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ที่เปอนตุ่มน ้ ําของคนที่
เป็นสุกใส		จะมีผื่นขึ้นทั่วร่างกายเป็นผื่นแดง		โดยปกติโรคไข้สุกใสสามารถหายได้
เอง	หลีกเลี่ยงการแกะเกา	ดื่มน ้ ําให้มาก	รับประทานอาหารตามปกติและพักผ่อน
ให้เพียงพอหรือฉีดวัคซีนปองกัน	ตั้งแต่อายุ	1	ปี
 7. โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis)	 เป็นโรค
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรตาไวรัส	 (Rota	virus)	มักพบในเด็กทำาให้เกิดอาการท้องเสีย
อย่างรุนแรง	 และมักมีอาการไข้	 และอาเจียน	 การปองกันเบื้องต้นทำาได้โดยรับ
ประทานอาหารที่สุก	ล้างมือให้สะอาด	จะช่วยปองกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายได้

  ออมทรัพย รอยละ  3.00

  ออมทรัพย พิเศษ รอยละ  3.60

  สินทรัพยทวี รอยละ  4.25

...เงินฝากประจํา...

  ประจํา  6 เดือน    รอยละ  3.75

  ประจํา 12 เดือน   รอยละ  4.00

  ประจํา 24 เดือน   รอยละ  4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน พฤศจิกายน 2563
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เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกทาน 
	 สำาหรับเดือนนี้		(	พฤศจิกายน		2563)			คณะผู้ตรวจสอบ
ได้นำาข้อสังเกตเดือน	 	 ตุลาคม	 2563	 	 มาสรุปลงวารสารให้พี่น้อง
สมาชิกได้อ่านและรับทราบร่วมกันในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะกรรมการได้ใช้จ่ายบริหาร
จัดการ	ดังนั้นเดือนนี้จึงมีข้อสังเกต	จำานวน	6	ข้อ		ส่วนรายละเอียด
ฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที่	www.lt-coop.com
(พี่น้องสมาชิกครับเมื่อท่านอ่านแล้ว	 อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้						
ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอ	เพื่อพิจารณาต่อไปครับ)	
ข้อสังเกตที่ 1. การคืนเงินฝากและการให้หลักประกันเงินฝาก 
สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย  จำากัด
	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้ติดตามการส่งคืนเงิน
ฝากของสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย	 จำากัด	 ที่เหลือ	 จำานวน		
302	ล้านบาท	และระยะเวลาคงเหลือ	12	เดือน	(สิ้นสุด	31		ตุลาคม		
2564)	 เกรงว่าจะไม่สามารถส่งให้ครบตามจำานวนได้	 	 เพราะตาม
แผนการส่งคืนเงินฝากส่งเดือนละ	1	ล้าน	และดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง		
และมีบางช่วงส่ง		100		ล้าน	คณะผู้ตรวจได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ      
	 1.	 	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 	จำากัด	 	ควรแจ้งให้สหกรณ์
บริการสวัสดิการไทเลยได้ดำาเนินเตรียมการขายทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันไว้ล่วงหน้า
	 2.	 	 ไม่ควรใช้เวลาใกล้ครบกำาหนดจึงดำาเนินการ	 	 อาจจะ
ดำาเนินการไม่ทันจนเป็นเหตุให้มีการขอขยายเวลาการส่งใช้
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ
	 1.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 	 มติคณะกรรมการได้
อนุมัติให้ถอนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย	จำากัด	ท้ังหมด
จำานวน	302	ล้าน	หรือไม่น้อยกว่า	100	ล้าน	ภายใน	27	ตุลาคม		
2563			และให้ทำาหนังสือหารือไปยังผู้สอบบัญชีนครพิงศ์	 	 และ
สหกรณ์จังหวัด
	 2.	 	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 	จำากัด	 	 ได้ทำาหนังสือหารือ
ไปยังผู้สอบบัญชีนครพิงศ์และสหกรณ์จังหวัด	 วันที่	 	 12	 	 ตุลาคม		
2563	 เพื่อขอหารือการขยายเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง	 ของ
สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย		จำากัด
ข้อสังเกตที่ 2.  โครงการพัฒนาสมาชิกป  2563  
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา
สมาชิก	ปี	2563	จากการตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน	การจ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่ได้มีการขอดำาเนินการตามหลักการบริการเงิน	จ่ายให้ผู้มี
สิทธ์ิโดยใช้บัตรเป็นหลักฐานในการจ่ายและรับเงิน	บุคคลท่ีไม่เข้าร่วม
เจ้าหน้าที่ได้ส่งเงินคืน	 	 และให้ไปเบิกในคราวประชุมครั้งสุดท้ายท่ี
สหกรณ์	เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีและเป็นไปตามระเบียบ
การส่งใช้เงินยืม	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจเอกสารการล้างหนี้เงินยืม		
เจ้าหน้าที่ได้ใช้หลักฐานการจ่ายประกอบการล้างหนี้พร้อมสรุปงบ
หน้าการส่งใช้		แต่มีจุดที่ผู้ตรวจได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ให้ดำาเนินการแก้ไข	 แบบฟอร์มการยืมให้มีข้อความให้
ชัดเจนและเป็นแบบเดียวกัน
	 2.		การอ้างหนังสือในสัญญายืมเงินควรลงวันที่ยืม		ไม่ใช่ลง
ในวันที่จ่าย

ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ
	 ฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการตามที่ผู้ตรวจสอบได้เสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตที่ 3. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีรอบ 6  เดือน (ผู้
สอบบัญชีนครพิงศ์)
 คณะผู้ตรวจสอบได้อ่านรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีนครพิงศ์
รอบ		6		เดือน		โดยมีข้อสรุปด้านความเสี่ยงดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 	 ความสามารถในการชำาระหนี้
ของสมาชิก		และอัตราส่วนในการก่อหนี้เกินมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ 
	 คณะกรรมการและผู้จัดการควรพิจารณาการปล่อยกู้แก่
สมาชิกให้มีความเสี่ยงน้อยลง		และควรจัดทำาแผนเพื่อลดอัตราการ
ก่อหนี้ให้อยู่ในมาตรฐานไม่เกิน		1.5		เท่า	 	 	 	
	 2.	 	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 	 	สภาพคล่องของสหกรณ์		
2.11	 %	 ควรถอนเงินฝากจากสหกรณ์อื่นมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง		
สภาพคล่องจะเป็น			5.00		เท่า	 	 	 	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการควรดำาเนินการตามคำาแนะนำาผู้สอบบัญชี
	 3.	ความเส่ียงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์		สหกรณ์มีการลงทุน
ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 2	 แห่ง	 และนำาเงินไปฝาก
สหกรณ์อื่น		3		แห่ง			 	 	 	 	
ข้อเสนอแนะ
 คณะกรรมการควรติดตามการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์อื่นๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น	ไม่มีความเสี่ยง
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ
	 	(ภาพรวมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ)	 	
	 1.		คณะกรรมการและผู้จัดการ		ดำาเนินการบริหารสหกรณ์
อย่างรอบคอบ		การจ่ายเงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์	
	 2.		คณะกรรมการและผู้จัดการ		ปฏิบัติตามคำาแนะนำา		ข้อ
เสนอแนะของผู้สอบบัญชีและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรมส่ง
เสริมสหกรณ์		กรมตรวจบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์	
	 3.		ในส่วนลูกหนี้		NPL		คณะกรรมการและผู้จัดการได้แก้
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
	 4.	 การติดตามเงินฝากกับสหกรณ์อื่น	 หรือเงินลงทุนใน
ธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล		ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	 5.	การระดมทุนเรือนหุ้นหรือเงินรับฝาก		ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ที่กรมส่งเสริมมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่อนปรนและบรรเทา
ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส	(COVID	19)		 	
	 6.		คณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการขอขอบคุณคณะ
ผู้ตรวจที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ความสำาคัญและตระหนักในการวางแผนดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคงและส่งผลถึงสมาชิกให้ได้รับเงินปันผล
เฉลี่ยคืนที่สูงขึ้นทุกปี
ข้อสังเกตที่  4  สถานภาพทางด้านการเงินของสมาชิกสหกรณ์
 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบสถานภาพของสมาชิก		เน่ืองจาก
สมาชิกในช่วงอายุ	51-60		ปี		ใกล้เข้าสู่วัยเกษียณ		ในการปล่อยกู้
ก็ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมา	 เนื่องจากรายได้จะลดลง		
จากการตรวจสอบคนกลุ่มนี้จะมี	24.62	%	ที่เป็นหนี้และมีจำานวน
เงินสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ	คณะผู้จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	สหกรณ์ควรมีมาตรการในการจัดการ/ควบคุมการกู้ยืม
ของบุคลกลุ่มนี้
 2.	สหกรณ์ควรมีมาตรการในการประนอมหน้ีเพ่ือให้สมาชิก
โดยเฉพาะกลุ่มเกษียณได้สามารถส่งชำาระหนี้ได้



ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ
	 ฝ่ายจัดการได้มีการควบคุมการปล่อยกู้ให้สมาชิกกลุ่มที่
ใกล้เกษียณ		โดยการคำานวณสิทธิ์การกู้		ตามประกาศการปล่อย
เงินกู้แต่ละประเภท	 	 และนำาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
ตามศักยภาพของสมาชิก
ข้อสังเกตที่ 5. การติดตามเงินคาจองสลากกินแบงรัฐบาล  
490,000,000  บาท
	 คณะผู้ตรวจสอบได้รับทราบการฟองคดีสลากกิน
แบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 เมื่อวันที่	 22		
พฤษภาคม		2563		ฟองคณะกรรมการชุดที่	46/2553		และชุดที่	
47/2554	ซึ่งศาลจังหวัดเลยได้นัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทย์
ในวันที่	 	 5	 	 ตุลาคม	 	 2563	 	 	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ต้องการความก้าวหน้าในคดีว่าดำาเนินการไปถึงขั้นตอนใด
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ

1.	ทนายจำาเลยได้ย่ืนคำาร้องขอให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดข้อกฎหมาย
เบื้องต้นในประเด็นที่ว่า	 ตาม	พรบ.สหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	
51	นั้น	การฟองร้องดำาเนินคดี		คณะกรรมการจะดำาเนินการมอบ
หมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ดำานินคดีต้องทำาในรูปแบบของ
การประชุมและมีมติให้ผู้จัดการสหกรณ์ทำาการแทน	 และหนังสือ
มอบอำานาจในการฟองคดีทำาขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการประชุม
ลงมติ		โจทก์		ผู้แทนโจทก์จึงไม่มีอำานาจดำาเนินการแทนโจทก์		
จงไม่ชอบด้วยกฎหมาย		
	 2.		ทนายโจทย์	(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด)		แถลง
ว่า	 	พึ่งได้รับสำาเนาคำาร้องดังกล่าวจึงขอเวลาในการทำาคำาคัดค้าน
ยื่นเข้ามาภายในนัดหน้า		จงขอเลื่อนคดีไปสักนิด
	 3.	ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	กรณีมีเหตุสมควร	จงอนุญาต
ให้เล่ือนไปนัดช้ีสองสถานหรือนัดสืบพยานโจทก์ในวันท่ี	18		พฤศจิกายน
2563	เวลา		10.00	น.
ข้อสังเกตที่  6.  คาใช้จายในการดำาเนินคดีและติดตามหนี้
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน
ปี	 	 2563	 	 จากการตรวจสอบเห็นว่ามีการใช้งบเกินจากที่ได้รับ
อนุมัติไว้จากที่ประชุมใหญ่	(หมวดค่าตอบแทน	2.5	)	ค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินคดีและติดตามหนี้	ที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้	2	ล้านบาท			
แต่ใช้ไป	3,913,853.00		บาท	เกิน		1,193,853.00		บาท		(ข้อมูล
วันที่		20		สิงหาคม		2563)		คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.		คณะกรรมการไม่ควรเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินกว่า
ที่ได้รับอนุมัติไว้
	 2.	เงินที่เบิกเกินให้ถัวจ่ายภายในหมวดเดียวกันได้		
ไม่ควรถัวจ่ายจากหมวดอื่น
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ
	 1.	 สหกรณ์เบิกจ่ายตามจ่ายจริง	 	 และเกินจำานวนที่ได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่	 	 	 เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในชั้นศาล
และชั้นบังคับคดี	 	 ในกรณีที่มติคณะกรรมการมีมติให้ฟองคณะ
กรรมการชุดที่		46/2553-47/2554		และผู้เกี่ยวข้อง		จึงเกิดค่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น.	 	 	 	 	 	
 2.	สหกรณ์ไม่ได้คาดคิดจะมีการฟองร้องจึงไม่ได้ต้ังงบเผ่ือไว้
	 3.	ในปีงบประมาณ		2564	จะขอต้ังไว้เพ่ิมตามความจำาเป็น
	 4.	เงินที่เบิกเกินจะได้ทำาบันทึกชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่
ปี		2564		เพื่ออนุมัติ

พบกันใหม่ฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด 

โทร	098-691-9199

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนกันยายน 2563
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

1.จำานวนสมาชิก
	 -		สมาชิกสามัญ
	 -		สมาชิกสมทบ
2.	จำานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้
3.	เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
4.	เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน
5.	เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
6.	หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
8.	เงินรับฝาก
	 ประจำา 
	 ออมทรัพย์	
	 ออมทรัพย์พิเศษ	
	 สินทรัพย์ทวี	
9.	ทุนเรือนหุ้น
10.	ทุนสำารอง
11.	สินทรัพย์รวม
12.	กำาไรสุทธิ		(มีนาคม	2563	–	พฤศจิกายน	2563)	

7,693			คน
6,381			คน
1,312			คน
5,438			คน

109,031,196.44			บาท
314,500,000.00			บาท

11,314,164,640.00			บาท
25,512,500.00			บาท

188,670.00			บาท
2,800,305,755.70			บาท

249,135,647.92	 	 บาท
147,766,761.23	 	 บาท
2,300,008,159.33	 	 บาท
103,395,187.22	 	 บาท

3,275,179,900.00			บาท
509,568,368.06			บาท

11,629,603,511.36			บาท
199,156,902.64			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการตอ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

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

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)

สมาชิก	 	 -	สามัญ						6,427	 ราย

	 	 -	สมทบ	 				2,369	 ราย

	 	 รวม	 				8,796	 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต	สสอ.	จำานวน		5		คน	ดังน้ี
1.	นางจรีย์พร		พรหมพุทธา	 สามัญ	 เสียชีวิต	 24	ก.ย.	63

2.	นางวิไลศรี		วงศ์ศิริ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 16	ก.ย.	63

3.	นายลำาพล		เขตคาม	 สามัญ	 เสียชีวิต	 22	ต.ค.	63

4.	นายทูลสันต์		แสนหาญ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 29	ก.ย.	63

5.	นายหนูพอง		แสงสว่าง	 สามัญ	 เสียชีวิต	 23	ต.ค.	63

สมาชิกไดรับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ	ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท

2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ไม่เกิน		500,000		บาท

***	สมาชิกสามัญรับเงินตามข้อ	1	และ	ข้อ	2	รวมกันไม่เกิน	700,000	บาท

สวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. ) 

สมาชิก	 	 -	สามัญ					4,616	 ราย

	 	 -	สมทบ	 						424	 ราย

	 	 รวม	 			5,040		 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต	สสอค.	จำานวน		3		คน	ดังน้ี
1.	นางวิไลศรี	วงศ์ศิริ		 สามัญ		 เสียชีวิต		 16	ก.ย	63

2.	นางลำาพล	เขตคาม			 สามัญ		 เสียชีวิต		 22	ต.ค	63

3.	นางสมจิตต์	ประเศรษฐสุต		 สามัญ		 เสียชีวิต		 23	ต.ค	63

**	รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ		ไม่เกินรายละ	600,000	บาท

************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย  ( สส.ชสอ. )

สมาชิก	 	 -	สามัญ							2,919		 ราย

	 	 -	สมทบ	 								98		 ราย

	 	 รวม	 				3,017		 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต	สส.ชสอ.	จำานวน	3	คน	ดังน้ี
1.	นางวิไลศรี	วงศ์ศิริ		 สามัญ		 เสียชีวิต		 16	ก.ย	63

2.	นางลำาพล	เขตคาม			 สามัญ		 เสียชีวิต		 22	ต.ค	63

3.	นางสมจิตต์	ประเศรษฐสุต		 สามัญ		 เสียชีวิต		 23	ต.ค	63

**	รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ	ไม่เกินรายละ	600,000	บาท

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก	 	 -	สามัญ						3,467	 ราย

	 	 -	สมทบ						2,681	 ราย

	 	 รวม	 					6,148	 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต	ส.ค.ส	1	จำานวน	-		คน	ดังน้ี

(	ระหว่างเดือนไม่มีสมาชิก	ส.ค.ส.	1เสียชีวิต	)

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ	รายละ	100,000	บาท

************************************************************

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก	 	 -	สามัญ							4,276	 ราย

	 	 -	สมทบ							3,981	 ราย

	 	 รวม	 						8,192	 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต	ส.ค.ส	2	จำานวน		4	คน	ดังน้ี

1.	นางประไพ	ตันติเสรี	 สามัญ	 	เสียชีวิต	8		ก.ย.	63

2.	นางทอง	พาคำา		 สมทบ		 เสียชีวิต	28	ก.ย.	63

3.	นายเกตุ	เครือหงษ์	 สมทบ		 เสียชีวิต	15	ก.ย.	63

4.	นายขันทอง	ธรรมสาร	 สมทบ		 เสียชีวิต	23	ก.ย.	63  

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ	รายละ	100,000	บาท

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ

ประจำาเดือนตุลาคม 2563



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2563 9

การจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2563 

สวนที่ 2 ตอจากฉบับประจำาเดือนตุลาคม 2563 สมาชิกจายเงินคาสมัคร คาบำารุง คาสงเคราะห์ลวงหน้า ดังนี้
**********************************

1.  สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย  (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปนผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเทานั้น)

2.   สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย

3.  สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)

4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผู้ตาย (กรณีสมรส)

5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญบ้าน / กำานัน / เขตเทศบาล 

 /ด้านหลังประทับตราหนวยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)

6. สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)

7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล  พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)

8.  ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน  พร้อมประทับตราโรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)

9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)

10.   หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)

11. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์

12.   สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์

13.   สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

1.	 	สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	(ส.ค.ส.1)	สมาชิกจ่ายเงินค่าสมัคร	รายละ	5,000	บาท	(ครั้งเดียว)

	 รับเงินสวัสดิการไม่เกินรายละ		100,000	บาท

2.	 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	(ส.ค.ส.2)		สมาชิกจ่ายเงินค่าสมัคร	รายละ	5,000	บาท	(ครั้งเดียว)

	 รับเงินสวัสดิการไม่เกินรายละ		100,000	บาท

3.	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	(สสอ.)	สมาชิกชำาระเงินค่าสมัคร	ค่าบำารุงรายปี	

	 และ	ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ารวมไม่เกิน	2,050		บาท	(ตามประกาศของสมาคมฯ	เป็นคราว	ๆ	ไป	)

	 -	สมาชิกสามัญรับเงินสงเคราะห์ศพรายละไม่เกิน		700,000		บาท

	 -	สมาชิกสมทบรับเงินสงเคราะห์ศพรายละไม่เกิน		200,000		บาท

4.		สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)

	 สมาชิกชำาระเงินค่าสมัคร	ค่าบำารุงรายปี	และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ารวมไม่เกิน	5,500		บาท	

	 (ตามประกาศของสมาคมฯ	เป็นคราว	ๆ	ไป	)	

	 -	สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพรายละไม่เกิน		600,000		บาท

5.	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	(สสอค.)

	 สมาชิกชำาระเงินค่าสมัคร	ค่าบำารุงรายปี	และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ารวมไม่เกิน	5,000		บาท	

	 (ตามประกาศของสมาคมฯ	เป็นคราว	ๆ	ไป	)	

	 -	สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพรายละไม่เกิน		600,000		บาท
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

8	มี.ค.541
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

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
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
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63
8-เม.ย.-63
10-เม.ย.-63
26-พ.ค.-63
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
28-ส.ค.-63
31-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
18-ก.ย.-63
28-ก.ย.-63
29-ก.ย.-63
29-ก.ย.-63
9-ต.ค.-63
22-ต.ค.-63
5-ต.ค.-63
30-ต.ค.-63

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร์ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาดานซ้าย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซ้าย 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 ดานซ้าย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 เลย 
 อุดรธานี 
 วังสะพุง 

 เลย 
 เชียงคาน 
 เอื้ออารี 

 บริษัทเอเซียประกันภัย 
 เลย 
 เลย 

 บริษัทเอเซียประกันภัย 
 เลย 

 บริษัทโตเกียวมารีน 
 บริษัทโตเกียวมารีน 

 บริษัทเอเซียประกันภัย 
 บริษัทเอเซียประกันภัย 

 เลย 
 เลย 

 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 
 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 

 1,200.00 
 10,000.00 

 600.00 
 600.00 
 600.00 
 900.00 

 3,000.00 
 8,000.00 

 12,260.00 
 4,274.00 

 540.00 
 18,390.00 
 5,400.00 

 58,535.00 
 2,000.00 

 12,260.00 
 6,130.00 
 2,000.00 
 5,364.00 

400,636.11 

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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	

	สาขาหนองบัวลำาภู	
	สาขาเลย	

	สาขาหล่มสัก	
	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	

 65,111.75 
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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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

	สาขาด่านซ้าย	
	สาขาด่านซ้าย	

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

	2,000.00	
	1,800.00	
 3,800.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

	270.00	

หมายเหตุ			:	สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได	สมาชิกท่านใด	 	
	 		โอนเงินเขาบัญชีสหกรณ์ฯ	ตามรายการดังกล่าว	 	
	 		กรุณานำาหลักฐาน	มาติดต่อสหกรณ์ฯ	ด่วน  



ตอนรับ สอ.ครูบึงกาฬ มาศึกษาดูงาน

ทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2563

มุทิตาจิต คณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

อบรม หลักสูตร การบริหารกรรมการใหม
รวมกิจกรรม

ร.ร ชุมชนหนองหิน



เม� อทานโอนเงินเรียบรอยแลว กรุณาแจงใหทางสหกรณทราบโดยการโทรศัพท

หรือแฟกซ สําเนาใบโอนเงิน แจงช� อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจงวัตถุประสงค ในการโอน เชน ตองการชําระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท 042-811149, 812192 แฟกซ 042-832433

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

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

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

สหกรณ (042-811149, 812192  แฟกซ 832433)

ผูจัดการ นายเอกพัฒน  นิสีดา 088-3189755

รองผูจัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝายเรงรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝายสินเช� อ 1 083-4143301

ฝายสํานักงาน 1 083-4143302 ฝายสินเช� อ 2 082-8417119

ฝายบริหารเงิน 061-1616567 ฝายเงินทุน 084-5149461

ฝายบัญชี 065-2801684 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818

ฝายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 

สสอ.  042-811165, 087-8077289, 096-7575075             

(ศูนยประสาน สสอค.เลย)   083-1510007, 042-811149 ตอ 25 

บรรณาธิการ นายจักรภัทร  จําปาออน

กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร  จําปาออน 2. นายสุทธินันท  บุบผาดา  3. นายอนุช  ธรรมวรรณ

 4. นายสุพัฒน  แสงสวาง 5. นายเวียงชัย  โสกันทัต

ฝายอํานวยการ 1. นายณสรวง  กอนวิมล 2. นายชาติชาย   วงศกิตตะ 3. นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ

 4. นายสุทธินันท  บุบผาดา  5. นายสําเนียง  ศรีบุรินทร  6. นายเจริญศักด์ิ  บรรพลา

 7. นายจันทรลอย  สุรภีร  8. นายจักรภัทร   จําปาออน 9. นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง

 10.นายเวียงชัย  โสกัณทัต  11.นายอนุช  ธรรมวรรณ  12.นายสุพัฒน  แสงสวาง

 13.นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี  14.ส.อ.มงคล  ศรนวล

ฝายจัดการ 1.นายเอกพัฒน   นิสีดา 2. นางนันทิดา   สุคนธบารมี  3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางเปรมวดี  ไชยสัจ  5.นางรติ  ทันวงษา 6.นางไพรวัลย    พูนโต

 7. นางสมศรี   คงทิพย   8. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 9. นายสุนทร   สนธิมุล

 10 นางนารี  พงษพานิช 11.นางอาภาภรณ  พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร  อรรคฮาด

 13. น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา 14. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

พิมพที่ : รุงฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ (คอสะพานบานแฮ) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย รอยละ  3.00

  ออมทรัพย พิเศษ รอยละ  3.60

  สินทรัพยทวี รอยละ  4.25

  เงินฝากประจํา 

  ประจํา  6 เดือน    รอยละ  3.75

  ประจํา 12 เดือน   รอยละ  4.00

  ประจํา 24 เดือน   รอยละ  4.25

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


