สวัสดีครับทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ที่เคารพ พบกันในวารสารฉบับที่ 9 ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 ปเกากําลังจะผานไป ปใหมกําลังจะเขามา
ในชวงเดือนธันวาคม 2563 นี้ ถือวาเปนชวงเวลาที่สําคัญ
อีกวาระหนึ่งของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วันที่ 14 18 ธันวาคม 2563 นี้ สหกรณออมทรัพยครูเลยได
ประกาศรับสมัครแทนตําแหนง ประธานกรรมการ และ
กรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่หมดวาระ ขอ
เชิญชวนสมาชิกที่สนใจสมัครรับคัดเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการตามเวลาที่กําหนดนะครับ
และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือ สหกรณออมทรัพยครู
เลยจํากัด ไดประกาศเงินกูรวมหนี้ วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
ดอกเบี้ย 5.5% สมาชิกทานใดที่สนใจ ใหศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขในประกาศใหละเอียดและยื่นกูได ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2564
นะครับ
สุดทายนี้เนื่องในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม
2564 ขอใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ทุกทาน จงมีแตความสุข ความเจริญ “บารมี สุขี ร่ํารวย”
ทุกทาน ทุกคน กราบสวัสดีครับ

Happy
New Year

2021

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับ เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2564
ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่
สหกรณทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายในสากลโลกนีท้ ท่ี า นนับถือ จงดลบันดาล
ประทานพรใหสมาชิกทุกทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ประสบแตความสุข ความเจริญ ร่ํารวยมั่งมีเงินทอง ประสบ
ความสําเร็จทั้งในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว ตลอดป
และตลอดไปนะครับ
ในชวงเดือนมกราคมของทุกป สหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
มาบริหารงานสหกรณฯ เพื่อใหผูแทนสมาชิกรับรองในที่
ประชุมใหญสามัญประจําปของทุกป โดยกําหนดการเลือกตัง้
ในปนใ้ี นวันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 08.00 –
15.00 น. ก็ขอเชิญสมาชิกทุกทานไดไปใชสิทธิในการสรรหา
ประธานและกรรมการดําเนินการที่จะครบวาระและ
ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับนะครับ ฝากมายังสมาชิกให
ทานไดเลือกคนดีเขามาบริหารงานสหกรณนะครับ อยางไร
ก็ ต ามก็ ข อให ก ารดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ เ ป น ไปด ว ย
ความเรียบรอยดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่
นี้อีกครั้งครับ สวัสดีปใหม 2564 ทุกๆ ทานครับ

(ดร.ณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายสุทธินันท บุบผาดา
ทุกทาน

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เคารพ

พบกันในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธชุดที่
๕๖/๒๕๖๓ ฉบับที่ ๙ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ขอเสนอแวดวงสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ดังนี้
การรับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาเขารับการเลือกตัง้
เปนประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ประจําป ๒๕๖๔ แทนตําแหนงที่ครบวาระ
และตําแหนงวางกอนครบวาระ รับสมัครตั้งแตวันที่ ๑๔-๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๓ประกอบดวยเขตสรรหาดังนี้
๑. ตําแหนงประธาน
๒. เขตสรรหาที่ ๑/๒ อําเภอเมือง ๒ อําเภอนาดวง
๓. เขตสรรหาที่ ๒/๒ อําเภอวังสะพุง ๒
๔. เขตสรรหาที่ 3/1 อําเภอดานซาย 1 อําเภอภูเรือ
๕. เขตสรรหาที่ 4/2 อําเภอเชียงคาน
๖. เขตสรรหาที่ 5/1 อําเภอภูกระดึง หนองหิน
๗. เขตสรรหาที่ 5/2 อําเภอผาขาว (แทนตําแหนง
ที่วางลงกอนครบวาระ)
๘. เขตสรรหาที่ 6/2 จังหวัด 2 อําเภอทาลี่
๙. เขตสรรหาที่ 7/1 อําเภอเอราวัณ
ในการนี้ ข อให ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ลย
จํากัด พิจารณาเลือกประธานกรรมการและกรรมการดําเนิน
การสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป ๒๕๖๔
เลือก “คนดีมีอุดมการณบริหารสหกรณใหมั่งคงและยั่งยืน”
ตามหลักประชาธิปไตย ในวันเสารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. สําหรับเจาหนาที่และพนักงาน
หรือลูกจางของสหกรณฯ ในวันอาทิตยที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. เปดเลือกตั้งทั่วไปลง
คะแนนสําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย ของแตละ
เขตการเลือกตั้ง
สุดทายกระผมขอใหมวลสมาชิกทุกทาน ประสบแต
ความสุขความเจริญ ทั้งหนาที่การงานดานครอบครัวโดยทั่ว
หนากัน พบกันฉบับหนา สวัสดีครับ...
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1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

หลังจากทํารายการเสร็จ
3.สหกรณออมทรัพย
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
6.ใสจํานวนเงิน
และทํารายการถอนเงินตาม
ปกติ
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

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
ถูกตอง
รับสลิปออกมา
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ขอคุยดวยคน
โดย...
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ªÕÇÔµ¤Ô´ºÇ¡à»ÅÕèÂ¹ä´Œ
¨Ò¡ 9 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·íÒã¹ªÕÇÔµ
ใครๆ ก็บอกใหเรา คิดบวกชีวิตเปลี่ยน ได แตในเชิง
ปฏิบัติมันอาจไมงายอยางที่คิด แตยังไงซะ การไดลองเปลี่ยน
ความคิดเพียงเล็กนอยในทางที่ดี ก็ทําใหเรามีความสุขกับสิ่ง
รอบขางไดไมยาก
1. ยิ้มงาย รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถูกสงให
กับคนรอบขางเสมอๆ แมกระทั่งยิ้มผานสายตาหรือบุคลิก
ทาทางที่สามารถสงยิ้มใหเราไดเชนกัน
2. มองโลกในแงดี คนที่มีความสุขจะเปนคนคิด
บวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทําซึ่ง
สงผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดทาย ทัศนคติที่ดีเหลานี้สงผล
ใหระดับความเครียดลดลงดวยเชนกัน
3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือลน คนที่คิดบวก
พรอมที่จะเผชิญความทาทายกับปญหาและหาวิธีแกไขมันได
อยางกระตือรือลน
4. ยอมรับความไมแนนอนของชีวิต คนที่คิดบวก
พรอมจะใชชีวิตไปตามความเปนไปของสังคมผานการคิดและ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลใหดีที่สุด และอยาวิตกกังวลกับ
สิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ในที่นี้ไมไดหมายความวาใหละเลย หรือไม
นึกถึงอนาคต แตควรใชชีวิตอยางมีแบบแผนและรอบคอบอยู
กับความเปนจริงใหมากที่สุด และทําปจจุบันใหดีที่สุด

5. ซื่อสัตยกับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะ
รูตัวเองเสมอวาเปนใคร และพรอมจะแสดงตัวตนอยางตรง
ไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไมแสดงอารมณ ความเชื่อหรือ
ทัศนคติที่ขัดตอความรูสึกของตัวเอง
6. ใชภาษาสื่อสารเชิงบวกมากวาเชิงลบ พยายาม
เน น ไปที่ สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง มุ ง มั่ น และสามารถทํ า ให เ กิ ด ประโยชน
มากกวามองสิ่งที่ดูแลวจะทําใหเกิดปญหาตามมา
7. อยูกับปจจุบัน คนที่คิดบวกจะปลอยใหอดีตผาน
ไปทั้งขอผิดพลาดและความสําเร็จครั้งกอน เพื่อจะมองและ
สรางสรรคปจจุบันใหดีขึ้น หรือพูดงายๆ แค “ทําวันนี้ใหดี
ที่สุด” ก็พอแลว
8. ไมดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองบอยๆ คิดวาตัวเอง
ทําไมไดทั้งที่ยังไมไดทํา จะกอใหเกิดทัศนคติเชิงลบ ทําใหเกิด
ความไมมั่นใจ ไมเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยน
จากการดูถูกตัวเอง เปนการหันมาใหกําลังใจตัวเอง สุดทาย
แลวผลลัพธที่ลงมือทําไปจะดีหรือไมอยางไร ทุกอยางลวนมี
โอกาสพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นเสมอ
9. ปลอยวางใหเปน ไมมอี ะไรทีเ่ ราสามารถครอบครอง
ไดไปตลอด แมกระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกขหรือปญหา จะทําใหเรา
เปนคนมองโลกในแงราย ลองเปลี่ยนความคิดและปลอยวาง
กับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทําใหตัวเองมีความสุขมาก
ขึ้นจะดีกวา
******************************
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุพัฒน แสงสวาง

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV

รูจักไวรัส RSV

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เปนเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เปน
สาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งสวนบนและสวนลาง สามารถเกิดการติดเชื้อได
ทั้งในเด็กและผูใหญ แตสวนมากแลวมักเกิดในเด็กเล็ก ๆ ที่อายุต่ํากวา 3 ป สําหรับใน
ประเทศไทยอาจพบการระบาดไดบอยในชวงฤดูฝนหรือชวงปลายฝนตนหนาว

การติดตอของ RSV

การติดตอของเชื้อ RSV นี้สามารถติดตอผานสารคัดหลั่งตาง ๆ ในรางกาย
เชน น้ํามูก น้ําลาย ละอองจากการไอ จาม โดยเฉพาะการติดตอจากการสัมผัส ซึ่งหาก
เด็กไดรับเชื้อ ระยะฟกตัวของโรคจะอยูที่ประมาณ 5 วัน โดยในชวง 2 – 4 วันแรก
มักมีอาการคลายไขหวัดธรรมดา เชน ไข ไอ จาม น้ํามูกไหล เมื่อการดําเนินโรคมีมาก
ขึ้นสงผลใหทางเดินหายใจสวนลางมีการอักเสบตามมา ทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบ
กลองเสียงอักเสบ และโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ในบางรายเกิดอาการรุนแรง เชน
ไขสูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงครืดคราด มีเสมหะในลําคอมาก ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาการที่ตองพึงระวัง คือ หากมีอาการไขสูงมากกวา 39 องศาเซลเซียส ไอจน
อาเจียน หายใจเร็วหอบจนชายโครงหรืออกบุม หายใจออกลําบากหรือหายใจมีเสียงวี้ด
(Wheezing) รับประทานอาหารหรือนมไดนอย ซึมลง ปากซีดเขียว เพราะผูปวยที่มี
อาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากระบบทางเดินหายใจลมเหลวไดสูง

การรักษา RSV

ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แตใชวิธีการรักษา
ตามอาการ เชน การใหยาลดไข แกไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียว
มาก ตองทําการพนยาขยายหลอดลมผานทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูด
เสมหะออก จะชวยลดความรุนแรงของอาการไอและอาการหายใจหอบเหนื่อยได โรค
ติดเชื้อไวรัส RSV ใชเวลาในการฟนไขประมาณ 1 – 2 สัปดาห ไวรัสชนิดนี้ทําใหเกิด
อาการไดตั้งแตไขหวัดธรรมดา รวมถึงอาการรุนแรงเปนปอดบวมซึ่งเปนอันตรายตอ
ชีวิตลูกนอยได เชื้อไวรัสนี้มีโอกาสกลับมาเปนซ้ําไดอีกหากรางกายออนแอ

ปองกัน RSV

การปองกันการติดเชื้อ RSV ทําไดโดยการรักษาความสะอาด ผูปกครองควร
ดูแลความสะอาดใหดี หมั่นลางมือตัวเองและลูกนอยบอย ๆ เพราะการลางมือสามารถ
ลดเชื้อที่ติดมากับมือทุกชนิดไดถึงรอยละ 70 ควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ครบ 5 หมู และใหเด็กพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกายในอากาศที่ถายเท ไม
อยูในหองแอรตลอดเวลา เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันรางกายใหแข็งแรง ปกติแลวใน
ผูใหญมักไมติดเชื้อโรคนี้ เพราะมีภูมิคุมกันที่แข็งแรงพอ แตผูใหญมีโอกาสสัมผัสเชื้อนี้ได
และหากไมลางมือใหสะอาดก็อาจทําใหเด็กเล็กติดเชื้อจากผูใหญได สําหรับคุณพอคุณ
แมหรือผูปกครองที่ลูกมีอาการปวย ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ ไมไปอยูในสถาน
ที่แออัด ควรดูแลทําความสะอาดของใชสวนตัวและแยกไวตางหากเพื่อปองกันการติด
เชื้อซ้ํา โดยเฉพาะคุณพอคุณแมที่มีลูกเขาเรียนในเนิรสเซอรรีหรือโรงเรียนอนุบาลแลว
หากมีอาการปวยควรใหหยุดเรียนจนกวาอาการจะหายเปนปกติ เพื่อเปนการปองกัน
การแพรเชื้อไดอีกทางหนึ่ง

5

ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

โดย นายเวียงชัย โสกัณทัต

สวัสดีครับทานสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ที่เคารพทุกทานครับ พบกันในวารสาร สอ.ครูเลย
ฉบับที่เกาประจําเดือนธันวาคม 2563 ในเดือนนี้สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดดําเนินการตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ครับ
1) ในเดือนพฤศจิกายน ทีผ่ า นผูแ ทนสมาชิกไดเดินทาง
ศึกษาดูงานที่สหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จํากัด โดย
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หวังเปนอยางยิง่ วาทานผูแ ทน
สมาชิกคงจะนําความรูท ไ่ี ดรบั มารวมดวยชวยกันพัฒนาสหกรณฯ
ของเราใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
2) คณะกรรมการเลือกตั้งของสหกรณออมทรัพยครู
เลย จะไดประกาศสมัครกรรมการประจําหนวยแทนตําแหนง
ที่วางลงและประธานสหกรณในเดือนธันวาคมนี้ครับ
3) การประกาศรับสมัครผูแทนสมาชิกแทนตําแหนง
ที่วางหรือไมครบในบางหนวยนั้น สหกรณจะไดประกาศ
รับสมัครพรอมกับการรับสมัครกรรมการประจําหนวยและ
ประธานที่ครบวาระครับ
4) การกูต ามโครงการปรับโครงสรางหนี้ เพือ่ ชวยเหลือ
สมาชิกในการสถานการณโรคระบาดไวรัส (COVID – 19)
มติที่ประชุมของกรรมการดําเนินการไดเห็นชอบไมตองให
สมาชิกที่มีหุนนอยไมตองเพิ่มหุนครับเพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของทานสมาชิก
สมาชิกสามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับสหกรณฯ
เลขที่ 510 หมู 9 ถนนเจริญรัฐ บานติดตอ ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทรศัพทกลาง 0-4281-1149
0-4281-2192 โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตามรายละเอียด
ไดที่ www.lt-coop.com หรือ Facebook สหกรณ
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ
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วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 30 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน ธันวาคม 2563

ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน ธันวาคม 2563

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สําหรับเดือนนี้ (ธันวาคม 2563) คณะผูตรวจสอบไดนํา
ขอสังเกตเดือน พฤศจิกายน 2563 มาสรุปใหพี่นองสมาชิก
ไดอานและรับทราบรวมกันในสิ่งที่ผูตรวจไดตรวจติดตามการ
การบริ ห ารงบประมาณที่ พี่ น อ งผู แ ทนสมาชิ ก ได อ นุ มั ติ ใ ห
ดําเนินการป 2563 ดังนั้นเดือนนี้คณะผูตรวจจึงไดสรุป
ลงใหสมาชิกไดรับทราบ จํานวน 6 ขอ สวนรายละเอียด
ฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและอาไดที่ www.lt-coop.com
(พี่นองสมาชิกอานแลวอยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจได
ตรวจเพิ่มเติมยินดี รับขอเสนอเพื่อประโยชนของมวลสมาชิก)
ขอสังเกตที่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก
ป 2563
โครงการนี้ไดรับอนุมัติงบประมาณ 3,000,000 บาท
กลุมเปาหมายที่รวมพัฒนา จํานวน 340 คน โดยแบงชวงการ
ดําเนินการ 2 ชวง ระหวางวันที่ 15-18 และ 21-24 พฤศจิกายน
2563 มีคาใชจายที่เกิดขึ้น จํานวน 2,924,000 บาท จากการ
ตรวจสอบ กระบวนจัดจาง เอกสารการดําเนินการและขั้นตอน
ดําเนินการถูกตองตามระเบียบการจัดจาง คณะผูตรวจจึงได
เสนอแนะเกี่ยวกับหลักประกันดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. หลักประกันกรณีเปนเช็คเงินสด ใหสหกรณนําไปขึ้น
เปนเงินสดมาเก็บไวหรือนําฝากเขาบัญชีเพื่อรอจาย เมื่อพน
ขอผูกพันตามสัญญา
2. ใหเรียกใบเสร็จแนบหลักฐานเมื่อจายเงินแลว
3. หลักประกันเมื่อพนขอผูกพันใหสงคืนโดยเร็ว
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
ฝายจัดการจะไดดําเนินการตามที่คณะผูตรวจสอบได
เสนอแนะ ขอขอบคุณคณะผูตรวจ
ขอสังเกตที่ 2. การใชจายหมวดคาตอบแทน (คารับรอง)
คณะผูตรวจไดสุมตรวจเอกสารการเบิกจายคารับรองที่
ไดรับอนุมัติไว จํานวน 380,000 บาท โดยแยกไวเปนรายการ
4 รายการ จากการตรวจสอบก็มบี างรายการทีใ่ ชไป เหลือ 5 บาท
คือรายจายที่ตั้งไวเพื่อรับรองผูที่ปฏิบัติงานในสหกรณ ตั้งไว
50,000 บาทใช ไป 49,995 บาท คงเหลือ 5 บาท และยัง
เหลือเวลาหลายเดือนจะสิ้นปทางบัญชีเกรงวาจะไม พอใชจาย
จึงไดเสนอแนะดังนี้

ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจอนุมัติ ควรกําชับผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งให ร ะมั ด ระวั ง ในการใช จ า ยเกรงว า จะไม เ พี ย งพอ
เพราะยังเหลือเวลาหลายเดือนจะสิ้นปทางบัญชี
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
ขอบคุณคณะผูตรวจ นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอสังเกตที่ 3 รายงานสถานภาพการกูย มื เงินของฝายเงินทุน
คณะผู ต รวจได ต รวจสอบการกู ยื ม เงิ น ของสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด จากสถาบัน การเงินอื่น จํานวน 19
สัญญา โดยแยกเปนระยะยาว 5 สัญญา ระยะกลาง 13 สัญญา
ระยะสั้น 1 สัญญา รวม 19 สัญญา เปนเงินจํานวน 6,318.04
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3-4.25 บาท คณะผูตรวจขอชื่นชม
ในการบริหารจัดการที่สามารถหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําไป
ปดสัญญาเงินกูที่ดอกเบี้ยสูงกวา และคณะผูตรวจไดเสนอแนะ
เพิ่มดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. ควรหาแหลงเงินทุนดอกเบีย้ ต่าํ และเปนสัญญาระยะยาว
2. และควรหาวิธกี ารลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูข องสมาชิกลง
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอสังเกตที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อชวยเหลือ
สมาชิกในสถานการณโควิด
คณะผูตรวจไดตรวจสอบโครงการนี้ ซึ่งวัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่วิกฤต อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5
คณะผูตรวจก็วาเปนโครงการที่ดีมีประโยชนตอสมาชิก แตก็
ไมเปนธรรมและเสมอภาคกับสมาชิกที่มีสัญญากูสามัญสัญญา
เดียวไมสามารถเขารวมโครงการนี้ได สมาชิกทานนี้เปนผูมีวินัย
ทางการเงินดีและซื่อสัตยตอสหกรณ คณะผูตรวจจึงไดเสนอ
แนะดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. คณะกรรมการควรวางมาตรการใหชดั เจน เชน วงเงินกู
รายหนึ่งไมเกิน 5 ลาน รวม ทุกสัญญาหรือไมเกิน 7 ลาน
รวมทุกสัญญา
2. เพื่อใหเกิดความเสมอภาคควรประกาศลดดอกเบี้ย
5.5 เพื่อใหสมาชิกที่กูทุกคนได อานิสงคจากโครงการนี้

3. ระยะเวลาผอนชําระหนี้ 240 งวด งวดสุดทายชําระ
ทั้งหมด อาจจะมีปญหาได ควรหามาตรการหรือแนวทาง
แกไขไวลวงหนา
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ขอสังเกตที่ 5 การติดตามเงินฝากจากสหกรณ
บริการสวัสดิการไทเลย จํากัด
คณะผู ต รวจได เรี ย กตรวจสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ท าง
สหกรณบริการสวัสดิการไทเลย สําหรับเดือน ตุลาคม 2563
มีดอกเบี้ยคาง จํานวน 1,406,857.92 บาท และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มี
มติขอถอนเงินทั้งจํานวนภายใน 15 วัน คณะผูตรวจขอทราบ
ความคืบหนาในกรณีทเ่ี กินกําหนด 15 วันแลว มีความคืบหนา
อยางไร และคณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการควรกํากับติดตามการถอนเงินฝากตาม
มติที่ประชุมโดยเครงครัด
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
อยูร ะหวางดําเนินการตามมติทป่ี ระชุม และฝายจัดการ
ไดทําหนังสือถึงสหกรณบริการ สวัสดิการไทเลย ตามหนังสือ
ที่ 1322/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ขอสังเกตที่ 6. การประนอมหนี้สําหรับสมาชิก
คณะผูต รวจสอบไดสมุ ตรวจสอบการปรับโครงสรางหนี้
สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการเมือ่ วันที่ 30 กันยายน ทีผ่ า นมา
แตยงั มีสมาชิกบางสวนเมือ่ ปรับแลวยังมีแนวโนมผิดนัดชําระหนี้
เพิ่มขึ้นจนนาเปนหวง ทั้งนี้ก็อาจจะมาจากการปลอยกู
เกินกําลังที่จะสงได คณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการควรระมัดระวังในการปลอยกู เมือ่ ปลอยกู
ตองเรียกเก็บได และสมาชิก สามารถสงเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยได สหกรณจะไมมีหนี้ NPL หรือมีก็นอยลง
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
คณะผูตรวจสอบกิจการ
โทร. 098 6 919 199
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7

สรุปรายงานกิจการประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

1.จํานวนสมาชิก
7,700 คน
- สมาชิกสามัญ
6,391 คน
- สมาชิกสมทบ
1,309 คน
2. จํานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู
คน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
204,953,388.84 บาท
4. เงินฝากในสหกรณอน่ื
314,500,000.00 บาท
5. เงินใหกแู กสมาชิกคงเหลือ
11,314,165,640.00 บาท
6. หุน ในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 25,512,500.00 บาท
7. หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
188,670.00 บาท
8. เงินรับฝาก
2,815,677,648.88 บาท
ประจํา
249,135,647.92
บาท
ออมทรัพย
148,112,035.46
บาท
ออมทรัพยพเิ ศษ 2,313,256,122.49
บาท
สินทรัพยทวี
105,173,843.01
บาท
9. ทุนเรือนหุน
3,287,201,000.00 บาท
10. ทุนสํารอง
509,568,368.06 บาท
11. สินทรัพยรวม
11,754,559,479.76 บาท
12. กําไรสุทธิ (มีนาคม-พฤศจิกายน 2563) 230,345,195.42 บาท
ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราให้คุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เมื่อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จำากัด”

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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สวัสดิการ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย ดร.อนุช ธรรมวรรณ

ประจําเดือนตุลาคม 2563
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก

- สามัญ 3,440
ราย
- สมทบ 2,670
ราย
รวม
6,110
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จํานวน 6 คน ดังนี้
1. นางลําพล เขตคาม สามัญ เสียชีวติ 22 ต.ค. 63
2. นายสมพงษ สุรนิ ทร สามัญ เสียชีวติ 23 ก.ย. 63
3. นายวีรพล บํารุงสําราญ สามัญ เสียชีวติ 24 ส.ค. 63
4. นางนันทวรรณ จารุฤกษ สามัญ เสียชีวติ 1 ก.ย. 63
5. นางวิไลศรี วงศศริ ิ สามัญ เสียชิวติ 16 ก.ย. 63
6. นายประทวน โพธิส์ ม สมทบ เสียชีวติ 2 พ.ย. 63
รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท
************************************************************

สวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก

- สามัญ 4,243 ราย
- สมทบ 3,937 ราย
รวม
8,180 ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จํานวน 12 คน ดังนี้
1. นางลําพล เขตคาม สามัญ เสียชีวติ 22 ต.ค. 63
2. นายสมพงษ สุรนิ ทร สามัญ เสียชีวติ 23 ก.ย. 63
3. นายวีรพล บํารุงสําราญ สามัญ เสียชีวติ 24 ส.ค. 63
4. นางนันทวรรณ จารุฤกษ สามัญ เสียชีวติ 1 ก.ย. 63
5. นางวิไลศรี วงศศริ ิ สามัญ เสียชิวติ 16 ก.ย. 63
6. นายประทวน โพธิส์ ม สมทบ เสียชีวติ 2 พ.ย. 63
7. นายสวน ปองปาน สมทบ เสียชีวติ 16 ต.ค. 63
8. นายจอม ธนะศรี สมทบ เสียชีวติ 25 ต.ค. 63
9. นางคําบอ สุวรรณสนธิ์ สมทบ เสียชีวติ 28 ต.ค. 63
10.นางบุญ โสภาพล สมทบ เสียชีวติ 30 ต.ค. 63
11.นางสุข ศรีสขุ
สมทบ เสียชีวติ 2 พ.ย. 63
12.นายภูสติ รินถา
สมทบ เสียชีวติ 14 พ.ย.63
รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (สสอ.)

สมาชิก

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,310
2,506
8,816

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สสอ. จํานวน 7 คน ดังนี้

1. นางสมจิตต ประเศรษฐสุด
2. นายสวาง บุญสายยัง
3. นายภูสติ รินถา
4. น.ส.มนทิรา สุธงษา
5. นางสุบง ศรีสขุ
6. นายประทวน โพธิสม
7. นายพิบาล ปราบมาก

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

23 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63
14 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63
2 พ.ย. 63
2 พ.ย. 63
16 พ.ย. 63

สมาชิกไดรบั เงินสงเคราะหศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสวัสดิการตามจํานวนสมาชิกเทาทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณไมเกิน 500,000 บาท
*** สมาชิกสามัญรับเงินตามขอ 1 และ ขอ 2 รวมกันไมเกิน 700,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย ( สสอค. )

สมาชิก

- สามัญ 4,613
- สมทบ
425
รวม
5,038

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สสอค. จํานวน 7 คน ดังนี้

1.นายภูสิต รินถา
สามัญ เสียฃีวิต 14 พ.ย 63
2.นายสวาง สายบุญยัง
สามัญ เสียฃีวิต 27 ต.ค 63
3.นายกุลศักดิ์ วงศบุญเกื้อ สามัญ เสียฃีวิต 30 พ.ย 63
4.นายวิเศษศิลป พรมทา สามัญ เสียฃีวิต 26 พ.ย 63
5.นายรอด ลํามะยศ
สามัญ เสียฃีวิต 25 พ.ย 63
6.นายพิบาล ปราบมาก
สมทบ เสียฃีวิต 16 พ.ย 63
7.นายประทวน โพธิสม
สมทบ เสียฃีวิต 2 พ.ย 63
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ ไมเกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

สมาชิก

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,917
99
3,016

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สส.ชสอ. จํานวน 4 คน ดังนี้

1.นายภูสติ รินถา
สามัญ เสียฃีวติ 14 พ.ย 63
2.นายกุลศักดิ์ วงศบญุ เกือ้
สามัญ เสียฃีวติ 30 พ.ย 63
3.นายรอด ลํามะยศ
สามัญ เสียฃีวติ 25 พ.ย 63
4.นายพิบาล ปราบมาก
สมทบ เสียฃีวติ 16 พ.ย 63
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ ไมเกินรายละ 600,000 บาท
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เลอื ก
ในวันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564
ระหวางเวลา 08.00 - 15.00 น.

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล
/ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน (กรณีตายที่บาน)
สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)
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เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 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
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

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
31-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
28-ก.ย.-63
29-ก.ย.-63
29-ก.ย.-63
30-ต.ค.-63
10-พ.ย.-63
12-พ.ย.-63
13-พ.ย.-63
16-พ.ย.-63
20-พ.ย.-63
30-พ.ย.-63

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเชียงคาน
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
ดานซาย
ถ.มลิวัลย
เลย
อุดรธานี
วังสะพุง
เลย
เชียงคาน
เอื้ออารี
เลย
เลย
เลย
บริษัทโตเกียวมารีน
บริษัทโตเกียวมารีน
เลย
เลย
สนง.เขตพื้นที่เลย 2
เลย
เลย
สนามชัยเขต
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
4,274.00
540.00
5,400.00
58,535.00
2,000.00
5,364.00
6,141.00
71,604.00
29,928.00
13,099.00
2,500.00
3,804.00
476,672.11

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
65,111.75

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
3,800.00

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
5,300.00

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

โครงการ “ปันน้ำ�ใจ เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 สนับสนุนโรงเรียนบ้านนาโก อำ�เภอภูกระดึง

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำ�ปีบัญชี 2563

วิสัยทัศน

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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. นายสุทธินนั ท บุบผาดา 5. นายสําเนียง ศรีบรุ นิ ทร 6. นายเจริญศักดิ์ 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

