เรียนพี่น้องสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน วารสาร
ประจำาเดือนมกราคม 2564 ซึ่งเป็นฉบับที่ 10 สหกรณ์ได้มี
การปรับเปลีย่ นคณะกรรมการดำาเนินการตามโครงสร้างใหม่
เนื่ อ งจากมี ค ณะกรรมการบางท่ า นได้ พ้ น จากตำ า แหน่ ง
รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ลำาดับที่ 52/2563 จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบแต่ละ
คอลัมน์ของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นศิริมงคลในช่วงต้อนรับปีใหม่ 2564 จึงขอ
นำาพรอันประเสริฐและความปรารถนาดีมอบให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านครับ

เนื่ อ งในโอก�สปี ใ หม่ แ ละ
เนื่องในวันครู ประจำ�ปี 2564 ที่จะ
ม�ถึงนี้
ขอให้ท่�นและครอบครัว
มีคว�มสุขคว�มเจริญ สุขภ�พแข็งแรง
ขอให้เจริญก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น
ประสบคว�มสำ�เร็จในทุกๆ เรื่อง
เดินท�งแคล้วคล�ดปลอดภัย โชคดี
สวัสดีมีชัยร่ํารวยๆ
ดร.อนุช ธรรมวรรณ
12 มกร�คม 2564
ท้ายนี้ ท่านสมาชิกคงได้ไปใช้สิทธิ์ในการสรรหา
คณะกรรมการดำาเนินการแล้วนะครับ
ผลเป็นอย่างไร
สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
ด้วยความเคารพรักครับ

สวัสดีครับเนือ่ งในวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผมพร้อม
ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่สมาชิกทุกท่าน
เคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทา่ น มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำ�รวย สมหวังตลอดปีและ
ตลอดไปด้วยเทอญ
สำาหรับผลการดำาเนินงานในรอบที่ผ่านมา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 (มีนาคม-ธันวาคม 2563) ระยะเวลา 10
เดือน สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม 11,743ล้านบาท มีกำาไร
สุทธิ 267.75 ล้านบาท และอีก 2 เดือนจะถึงสิ้นปีบัญชีของ
สหกรณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผมและคณะกรรมการ
ดำาเนินการพร้อมด้วยบุคลากรมีความตั้งใจบริหารงานและ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้ มีบางโครงการอยู่
ระหว่างดำาเนินการ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผมขอ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกเขตสรรหาที่สละเวลาและให้
ความสำาคัญในกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ออกมาใช้สิทธิ์
ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ดำาเนินการ ทุกเขตเลือกตัง้ ตามสถานที่ กกต.สอ.ครูเลย จำากัด
เพือ่ ให้การเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ป็นไปโดยโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย
มีมารยาทในการหาเสียง มีจิตใจเป็นนักกีฬาและมีจิตสำานึก
ในหลักการสหกรณ์ ใช้สิทธิ์เลือกคนดี มีประสบการณ์
เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก ด้วยความเรียบร้อย จากการ
ติดตามสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งทุกเขต
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่
ผ่านการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ดำาเนินการครั้งนี้ด้วย
ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ฯ
ของเราให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสห
กรณ์ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สวัสดีครับ…
(ดร.ณสรวง ก้อนวิมล)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายจักรภัทร จําปาอ่อน

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

สวัสดีครับ ท่�นสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ
ทุกท่�น
พบกันกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่
56/2563 วารสารฉบับที่ 10 ประจำาเดือนมกราคม 2564
ขอเสนอแวดวงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ดังนี้
การเลื อ กตั้ ง ประธานและกรรมการดำ า เนิ น การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ประจำาปี ๒๕๖๔ แทนตำาแหน่ง
ที่ครบวาระและตำาแหน่งว่างก่อนครบวาระในวันอาทิตย์ที่
24 มกราคม 2564 ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอ
ขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เดินทาง
ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้
และขอแสดง
ความยินดีกับผู้สมัครเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้ผลการ
สรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้ง จะต้องมีมติที่เป็นเอกฉันท์
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการสรรหาต่อที่
ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง
ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ประกาศ
โครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์
โรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์การกู้ในครั้งนี้
เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19
ลดจำานวนลูกหนี้ค้างชำาระและแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชำาระ
NPL หากสมาชิกสนใจโครงการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดและสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ ฝ่ า ยสิ น เชื่ อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด และดาวโหลดเอกสารได้
เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด http://www.ltcoop.com เบอร์โทรศัพท์ 042-811149 ต่อ 21
สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ “บารมีสุขี
ร่ำ�รวย” ทุกท่าน ทุกคน กราบสวัสดีครับ
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1.บริการอื่นๆ
2.บริการอื่นๆ

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ
3.สหกรณ์ออมทรัพย์
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝ�ก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ
6.ใสจํานวนเงิน
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม
ปกติ
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอื่นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
บริการอื่นๆ
2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก
5. กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท
6. กดปุ่ม ถูกต้อง
จํานวนเงิน
7. ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้
ถูกตอง
รับสลิปออกม�

4

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

เราไม่เหมือนใคร และก็ไม่มีใครเหมือนเรา
เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน
การคิดเช่นนี้ทำาให้มี
กำาลังใจเกิดขึ้น เพราะคนอื่นอาจจะมีความสามารถ
บางอย่างที่เราไม่มี แต่เราเองก็มีความสามารถพิเศษ
โดย...
อย่างที่คนอื่นไม่มี
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด
จงฝกใจให้เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะจะทำาให้
จิตใจแข็งแกร่ง กล้าคิดสร้างสรรค์ กล้าลงมือปฏิบัติ
เคล็ดลับ
และเชื่อว่าตนเองจะทำาได้สำาเร็จ
ในการดำาเนินชีวิต...
จงค้นพบส่วนดีในตนเองให้เจอ นำาออกมาใช้
ในชีวิตและงาน ย่อมทำาให้ชีวิตมีความสุขขึ้นและงาน
คนเราทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่
ประสบความสำาเร็จมากว่าที่ผ่านมาในอดีต เราก็จะ
ของชีวิต เพื่อไขว่คว้าหาลาภยศเงินทองให้ได้มากที่สุด
ภาคภูมิใจและมั่นใจเพิ่มขึ้น พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้ง
เท่าที่จะทำาได้ ก็แน่นอนแหละที่ว่าหลายคนอาจคิดว่า
ปวงด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหว
เงินทองลาภยศจะทำาให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข จึงทำาลายเวลา
กล้าเป็นตัวของตัวเอง จะทำาให้เราเป็นคนจริง
ของชีวิตให้หมดไปทุกวันๆ อย่างไร้เป้าหมาย เพราะ
ใจเปิดเผย มั่นใจ สบายใจ และมีกำาลังใจเต็มเปียมไม่
ยิ่งตั้งความหวังสูงส่งมากมายไม่รู้จบ ความผิดหวังก็จะ
ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีใครจับได้ว่าตัวตนที่เป็น
ประดังเข้ามาไม่จบสิ้น แล้วความท้อแท้ เบื่อหน่ายกับ
จริงของเรานั้นเป็นอย่างไร
ชีวิตและงานก็จะครอบครองชีวิต กำาลังใจก็จะลดลง
จงชื่นชมกับตัวเอง เพราะเป็นบ่อเกิดของ
กำาลังใจ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ต้องเสริม
กำาลังใจ
ให้มีอยู่เสมอ อย่าให้พร่องลงได้ เพราะจะทำาให้ชีวิต
เสียหาย ในหลายๆ ด้าน ดังนั้น กำาลังใจจึงไม่ใช่เรื่อง
เล็กน้อย ที่เราจะมองข้ามอีกต่อไปอีกแล้ว
ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 2564

ขอคุยดวยคน

เติมกําลังใจ

วิธีปรุงแต่งให้เกิดกำ�ลังใจ จงตั้งคว�มคิดให้กับตัว
เองดังนี้
เราไม่ใช่คนเลว
จงคิดว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนคนอื่นๆ
เราอาจมีจุดดี จุดด้อย คนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างจากเรา
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุพัฒน์ แสงสว่าง

10 วิธี ใช้ชีวิตนอกบ้าน
ให้ห่างไกล โควิด รอบ 2
คู่มือการ ใช้ชีวิตนอกบ้าน ในยุคโควิดรอบ 2 ปีใหม่ พ.ศ. 2564 มาแนะนำ�
ให้รู้กัน 10 ข้อ ดังนี้
1. เตรียมไอเท็มสู้ โควิด-19 ให้พร้อม อย่างแรกเลย ก็ต้องกลับมาเช็คสต็อก
อุปกรณ์ป้องกันโควิดต่างๆ ว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ เช่น หน้ากากอนามัย    
เจลล้างมือ สบู่เหลวแบบพกพา เป็นต้น   
2. ควรติดตามข่าวสารจากทางการอยู่เสมอ เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ แบบวัน
ต่อวัน เช่น เช็คพื้นที่เสี่ยง เช็คว่าสถานที่ไหนมีคำ�สั่งปิดบริการบ้าง และจังหวัดไหน
ประกาศล็อกดาวน์บ้าง เป็นต้น เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยง และไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
เหล่านั้น เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้อง
อัพเดทข่าวสารเรื่อยๆ แบบเรียลไทม์เช่นกัน
3. ออกนอกบ้านเมื่อจำ�เป็นเท่านั้น   ช่วงปีใหม่ 2564 หลายคนเดินทางกลับ
บ้านต่างจังหวัด ขณะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ทั้งรถบัส รถตู้ เครื่องบิน ก็ต้องดูแล
และป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด จะได้ไม่เอาเชื้อไวรัสไปแพร่กระจายสู่คนที่บ้าน อีก
ทั้งเมื่อถึงบ้านแล้วก็ต้องเคลียร์สัมภาระ ซักเสื้อผ้า กระเป๋า อาบน้ำ�เปลี่ยนชุดใหม่ทันที
4. สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ   ขอให้คนไทยทุกคนตั้งการ์ดสูง เพื่อต่อสู้     
กับการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยูเ่ สมอ
5. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่จับมือ ไม่กอด เมื่อออกนอกบ้านแล้วเจอเพื่อนๆ
ผูใ้ หญ่ทน่ี บั ถือ หรือคนรูจ้ กั จะปลอดภัยกว่าถ้าเราหลีกเลีย่ งการสัมผัสตัวเวลาทักทายกัน  
6. หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หลีกเลี่ยงจุดสัมผัสร่วม อีกอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกัน
ตัวเองจากโควิดได้ นั่นคือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด นอกจากจะทำ�ให้ตัวเองปลอดภัย
แล้ว ยังทำ�ให้คนอื่นๆ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน อีกทั้งหากใช้ชีวิตนอกบ้าน  
เพื่อออกไปซื้อข้าวของจำ�เป็น ก็ต้องหลีกเลี่ยงการหยิบจับ จุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด
ประตู กลอนล็อกห้องน้ำ� ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ม้านั่งสาธารณะ ห่วงจับบนรถเมล์ ที่ขับ
รถเข็นในห้าง
7. จำ�กัดคนวงแคบ เดินทางให้น้อย   วิธีหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ�สำ�หรับการ
ออกไปเจอผู้คน คือการสร้าง วงจรปิด กับเพื่อนและคนในครอบครัว โดยแต่ละคนตกลง
ที่จะพบเจอกันเฉพาะในวงจร และหลีกเลี่ยงการพบเจอคนอื่นๆ ที่มีจำ�นวนมาก  
8. อย่าเอามือสัมผัสใบหน้า    เมื่อเราจำ�เป็นต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ต้อง
สวมหน้ากากทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆ
9. เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องล้างมือและอาบน้ำ�ทันที   เมื่อกลับมาจากข้างนอก ให้
ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งทันที โดยแยกทิ้งในถุงแยก หากเป็นหน้ากากผ้าก็ควรซักและ
ตากทันที หากสวมเสื้อคลุม ให้ถอดแขวนเอาไว้ที่บริเวณประตู หรือที่ที่อากาศถ่ายเท  
ไม่ปะปนกับเสื้อผ้าสะอาด จากนั้นให้ล้างมือด้วยน้ำ�และสบู่ อย่างน้อย 15-20 วินาที
แล้วก็ให้อาบน้ำ�ทำ�ความสะอาดร่างกายต่อทันที และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่  
10. กินอาหารปรุงสุกร้อน ออกกำ�ลังกายทีบ่ า้ น ใช่ชว่ งการระบาดของ “โควิด-19”
แบบนี้ ใครที่ติดการออกกำ�ลังกายชนิดที่ว่าต้องออกทุกวัน ก็คงต้องปรับเปลี่ยนใหม่ คือ
ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ออกกำ�ลังกายที่มีคนใช้บริการเยอะไปก่อน เช่น โรงยิม ฟิตเนส สนาม
ต่างๆ แล้วลองมาออกกำ�ลังกายในบ้านแทน    ส่วนเรื่องอาหารการกิน หากต้องไปกิน
ข้าวนอกบ้าน ช่วงนี้ต้องเลือกกินอาหารที่ปรุงสุก ร้อน ใช้ช้อนส่วนตัวเท่านั้น
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์

โดย นายเวียงชัย โสกัณทัต

สวัสดีครับท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด   
ที่เคารพทุกท่านครับ พบกันในวารสาร สอ.ครูเลย ฉบับที่ 10
ประจำ�เดือนมกราคม 2564 ในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสหกรณ์ฯ
เนือ่ งมาจากรองประธาน
กรรมการ คนที่ 1 ย้ายไปรับตำ�แหน่งใหม่ เป็นศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวลำ�ภู ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้ จึงทำ�ให้
สหกรณ์ฯ ต้องปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติ
งานธุรกิจสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย ดังนี้
คณะกรรมการอำ�นวยการ
1. นายณสรวง ก้อนวิมล     ประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์
พุทธรักษ์     กรรมการ
3. นายสุทธินันท์ บุบผาดา     กรรมการ
4. นายสำ�เนียง ศรีบุรินทร์    กรรมการและเหรัญญิก
5. นายเจริญศักดิ์ บรรพลา     กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้
1. นายเกี่ยน
สุวรรณเกษี  ประธานกรรมการ
2. นายไพรวัล
อ่ำ�นาเพียง   กรรมการ
3. นายจันทร์ลอย  สุรภีร์     กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษา
1. นายอนุช
ธรรมวรรณ   ประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน    กรรมการ
3. นายสุพัฒน์
แสงสว่าง     กรรมการ
4. นายเวียงชัย โสกัณทัต     กรรมการและเลขานุการ
สุดท้ายนี้ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสหกรณ์ฯ
เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149, 0-4281-2192
โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lt-coop.
com หรือ Facebook สหกรณ์พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกราคม 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน มกราคม 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนมกราคม 2564 นี้ คณะผู้ตรวจสอบได้นำ�ข้อ
สังเกตเดือนธันวาคม 2563 มาสรุป ให้พี่น้องสมาชิกได้อ่านและ
รับทราบร่วมกันในสิ่งที่ผู้ตรวจได้ตรวจติดตามการบริหารงบ
ประมาณที่พี่น้อง ผู้แทนสมาชิกได้อนุมัติให้ดำ�เนินการปี 2563  
ดังนั้น เดือนนี้คณะผู้ตรวจจึงได้สรุปลงให้สมาชิกได้รับทราบ  
จำ�นวน  7   ข้อ  ส่วนรายละเอียด ฉบั บ เต็ ม ให้ ส มาชิ ก ค้ น หา
และอ่านได้ที่
www.lt-coop.comพี่น้องสมาชิกอ่านแล้ว
อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อ
เสนอเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
ข้อสังเกตที่ 1. การทำ�ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
เงินกู้ สสอค.			
คณะผู้ตรวจสอบได้รับหนังสือหารือจากสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด สมาชิกเลขที่ 5308 ลงวันที่ 16  
พฤศจิกายน 2563  ข้อมูลที่หารือสรุปประเด็นมีข้อสังเกตดังนี้
1. การทำ�ประกันชีวิตสินเชื่อ  สสอค. มีแนวปฏิบัติและ
ระเบียบอย่างไร  อาศัยอะไรเป็นหลักในการกำ�หนดหลักเกณฑ์
2. กรณีสมาชิกไม่ทำ�ประกันชีวิต  เนื่องจากคำ�นวณราย
ได้มากกว่ารายจ่าย (หนี้) และไม่เดือดร้อนคนค้ำ�ประกัน จะ
กระทบต่อสิทธิ์ในการบริหารและดำ�เนินการในสหกรณ์หรือไม่
อย่างไร
3. การไม่ทำ�ประกันชีวิตจะมีผลต่อสิทธิ์ในการสมัคร
เป็นผู้แทนในคณะกรรมการการต่าง ในสหกรณ์หรือไม่
4. คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ   พ.ร.บ.สหกรณ์
และข้อบังคับระเบียบนายทะเบียนได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับการทำ�ประกันชีวิตไว้หรือไม่				
ข้อเสนอแนะ							
1. สมาชิกที่มีรายได้มากกว่าหนี้   ไม่ควรทำ�หรือทำ�ตาม
ความสมัครใจ
2. ถ้าสมาชิกผู้กู้มีหนี้มากกว่ารายได้หรือเท่ากับรายได้
ควรทำ�ประกันทุกราย		
3. การทำ�ประกันชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาหนี้  NPL  ในขณะ
สมาชิกยังมีชีวิต
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ
1. การทำ�ประกันชีวิตทำ�ตามมติคณะกรรมการ		
2. การกู้  สสอค.เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
สมาชิกท่านใดกู้ให้จัดทำ�ประกันชีวิต เมื่อประกันสินเชื่อหมด
ความคุ้มครอง  ทำ�ให้หลักประกันบกพร่อง (กรณีไม่ต่อประกัน)
สหกรณ์มีมติงดการกู้ การค้ำ�ประกันทุกกรณี ฯ
3. สิทธิส์ มัครการเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ

4. ข้อสังเกตที่ 1 (4)   ไม่ได้กำ�หนดไว้   แต่สหกรณ์ได้
กำ�หนดในการเงินกู้แต่ละประเภทไว้   เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ค้ำ�
ประกัน  สมาชิกรายใดไม่ประสงค์จะทำ�ประกันก็สามารถเลือก
กู้ประเภทอื่นได้
ข้อสังเกตที่ 2. หลักประกันเงินกู้ของการปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์ไวรัส โควิด-19
คณะผู้ตรวจสอบมีความเป็นห่วงในการใช้หลักประกัน
ชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อเงินกู้ไม่น้อยกว่า 30% ของเงินกู้ระยะ
เอาประกัน 10   ปี เพราะจะเพิ่มภาระหนี้ให้สมาชิกเมื่อทุน
ประกันหมดความคุ้มครองตามสัญญา  จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้บุคคลเป็นหลักประกันอย่างเดียวกรณีสมาชิก
มีทุนประกันอื่นๆเพียงพออยู่แล้ว
2. ถ้าใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเป็นทุน
ประกัน ควรคุ้มครองหนี้ทั้งหมดตลอดชำ�ระหนี้หมด			
3. คณะกรรมการควรศึกษาระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องประกอบ
ในการดำ�เนินการทุกประเภท
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ
1.ขอบคุณคณะผู้ตรวจที่เสนอแนะ การทำ�ประกันเงินกู้
ต่างๆเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
2. เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการ			
ข้อสังเกตที่ 3.การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตาม
โครงการพัฒนาสมาชิก
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบเอกสาร การจ้างเหมารถยนต์
ของสหกรณ์ของบริษัทธุรกิจบริการ 1994 เพื่อนำ�สมาชิกไป
พัฒนาศึกษาดูงานระหว่างวันที่  15 - 24  พฤศจิกายน  2563  
จากการตรวจสอบเอกสารสัญญา เงื่อนไขต่างๆรัดกุมเป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ แต่ที่เอกสารไม่สมบูรณ์คือตัวหนังสือ
สัญญาเช่าไม่มีการลงลายมือชื่อให้เช่าและเช่าในสัญญา.
ข้อเสนอแนะ 						
- ให้ดำ�เนินการให้ถูกต้องและนำ�เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ
- ฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้นำ�ไปประกอบการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตที่ 4. การคงค้างดอกเบี้ยสะสมของสมาชิก
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบ การค้างส่งดอกเบี้ยและ
เงินต้นของสมาชิกในแต่ละเดือนมีอัตราเพิ่มขึ้นสูง      เกรงว่า
อาจจะกระทบต่อการสำ�รองหนี้  ถ้าไม่สามารถเรียกเก็บได้ก็จะ
สำ�รองหนี้ตามเกณฑ์   ซึ่งในภาพรวมสมาชิกที่ค้างส่งส่วนใหญ่
จะเป็นข้าราชการบำ�นาญและที่ลาออก ดังนั้นคณะผู้ตรวจได้
เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ							
1. สหกรณ์ควรหามาตรการในการแก้ปัญหา  ไม่ให้เกิด
ดอกเบี้ยค้าส่งของสมาชิก
2. ควรจัดชั้นลำ�ดับคุณภาพของสมาชิก  เพื่อจะได้แก้
ปัญหาตามลำ�ดับ			
3. ควรหามาตรการหรือโครงการที่จะรองรับระเบียบ
และแนวปฏิบัติเงินคงเหลือ 30%

คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
1. ขอบคุณคณะผูต้ รวจทีเ่ ห็นความสำาคัญในการแก้ปญ
ั หา
คงค้างดอกเบี้ยของสมาชิก
2. สหกรณ์ได้ดำาเนินการตามประกาศของสหกรณ์
การปรับโครงสร้างหนีเ้ พือ่ ช่วยสมาชิกอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.5
3. กรณีเงินคงเหลือเข้าบัญชีสมาชิก 30% ตามระเบียบ
กระทรวงฯ สหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยให้สมาชิกทำาหนังสือ
ยินยอมต่อทางธนาคารให้หักเงินให้สหกรณ์ แต่สมาชิกก็ไป
กดเงินออกก่อนจึงเกิดปัญหามีดอกเบี้ยค้างเพิ่มขึ้น
ข้อสังเกตที่ 5. ก�รตรวจนับเงินสด
คณะผู้ตรวจได้เข้าตรวจนับเงินสด วันที่ 3 ธันวาคม
2563 เวลา 08.30 น.จากการตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย ซึ่ง
ระเบียบกำาหนดให้เก็บได้ไม่เกินวันละ 1 ล้าน เพื่อสำารองจ่าย
จากการตรวจสอบวันนั้นมีเงินเก็บเป็นไปตามระเบียบและ
ตรงตามบัญชี จึงไม่ได้เสนอแนะ ขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
- ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อสังเกตที่ 6. ก�รติดต�มก�รบังคับคดีต�มคำ�พิพ�กษ�
สหกรณ์ก�รเกษตรประช�ส�มัคคี วังสะพุง จำ�กัด
คณะผู้ตรวจได้ติดตามการเร่งรัดติดดามการขายทอด
ตลาดสหกรณ์การเกษตร ประชา สามั ค คี อำ า เภอวั ง สะพุ ง
ในภาพรวมการเร่งรัดติดตามของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ก็ได้เอาใจใส่ในทรัพย์สินที่จะตกเป็นของสหกรณ์ได้ติดตาม
เร่งรัดอยู่เสมอคณะผู้ได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้คณะกรรมการควรกำากับติดตามเป็นกรณีพเิ ศษ
2. ขอบคุณคณะกรรมการทีใ่ ห้ความสำาคัญในการติดตาม
การขายทอดตลาด
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
1. เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาชอบที่จะบังคับคดีภายใน
10 ปี นับแต่วันที่ศาลมี คำาพิพากษาหากพ้น 9 ธันวาคม
2563 ขายทรัพย์ได้ไม่พอหนี้ สหกรณ์จะบังคับคดีอีกไม่ได้
2. ที่ดินแปลงหมายเลขที่ดิน 16535 สหกรณ์ได้ยึดไว้
แล้วอยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
ข้อสังเกตที่ 7 ร�ยง�นก�รแจ้งถอนเงินฝ�กพร้อมดอกเบี้ย
จ�ก สบ.สวัสดิก�รไทเลย จำ�กัด
จากการตรวจข้ อ มู ล การติ ด ตามทวงถามเงิ น ต้ น พร้ อ ม
ดอกเบี้ยจาก สบ.สวัสดิการไทยเลย จำากัด ซึ่งค้างส่งเดือน
ตุลาคม –พฤศจิกายน 2563 รวมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ทั้งสิ้น 304,768,333.33 บาท (สามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสาม
สตางค์) ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาเร่งรัดติดตาม
ทวงถามตามมติมอบให้ทนายความได้ยื่นหนังสือแจ้งเตือน
ให้ สบ.สวัสดิการไทยเลยได้รับทราบและดำาเนินการ คณะ
ผู้ตรวจสอบขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่เอาใจ
ใส่ติดตามอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณ.
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
โทร. 098-691-9199
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 2564

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,714
- สมาชิกสามัญ
6,404
- สมาชิกสมทบ
1,310
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,454
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
147,161,604.94
4. เงินฝากในสหกรณ์อน่ื
314,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,387,182,870.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,512,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
188,670
8. เงินรับฝาก
2,823,810,799.66
ประจำา
249,135,647.92
ออมทรัพย์
143,860,508.35
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,323,171,341.85
สินทรัพย์ทวี
107,643,301.54
9. ทุนเรือนหุน้
3,298,343,070.00
10. ทุนสำารอง
509,568,368.06
11. สินทรัพย์รวม
11,743,332,444.86
12. กำาไรสุทธิ (มีนาคม-ธันวาคม 2563) 267,756,936.79

คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่นๆ

2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย์
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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สวัสดิการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โดย

ประจำ�เดือน ธันวาคม 2563
สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก

- สามัญ      3,438
- สมทบ      2,670
รวม      6,108

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 2  คน ดังนี้

1. นางสุนนั ทา   อ่อนบุญ สามัญ เสียชีวติ 22 ส.ค. 63
2. นายประสิทธิ  ์ มีวนั คำ� สามัญ เสียชีวติ 15 ก.ย. 63

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

- สามัญ      6,326
- สมทบ     2,540
รวม     8,866

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน  9  คน ดังนี้
1. นายระยะ  ไมตรีสวัสดิ์ สามัญ เสียชีวติ 30 ก.ค. 63
2. นายวีรพล  บำ�รุงสำ�ราญ สามัญ เสียชีวติ 24 ส.ค. 63
3. นายวิเศษศิลป์ พรมทา สามัญ เสียชีวติ 26 พ.ย. 63
4. นายกุลศักดิ  ์ วงศ์บญุ เกือ้ สามัญ เสียชีวติ 30 พ.ย. 63
5. นางสุชวี นั   วรรณศรี
สามัญ เสียชีวติ 18 ก.ย. 63
6. นายรอด  ลำ�มะยศ
สามัญ เสียชีวติ 25 ธ.ค. 63
7. นายอนูน  วงษ์โสภา
สามัญ เสียชีวติ 10 ธ.ค. 63
8. นายสุบนิ   สร้อยจันดา สมทบ เสียชีวติ 22 พ.ย. 63
9. นางหนูลา  วงศ์สวา
สมทบ เสียชีวติ 26 พ.ย. 63
สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสวัสดิการตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท

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

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก

- สามัญ       4,241
- สมทบ       3,931
รวม       8,172

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน  8 คน ดังนี้

1. นางสุนนั ทา
2. นายประสิทธิ์
3. นางข้อ
4. นายชายแดน
5. นางจันทร์เรียน
6. นางบุญสงค์
7. นายบุญท้วม
8. นางบึง

อ่อนบุญ สามัญ
มีวนั คำ� สามัญ
ลานนท์ สมทบ
จันสด สมทบ
นนทโคตร สมทบ
เชือ้ บุญมี สมทบ
หุมอาจ สมทบ
นันทกร สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

22 ส.ค. 63
15 ก.ย. 63
16 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. )

สมาชิก

- สามัญ     4,613
- สมทบ       428
รวม    5,041

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน  1  คน ดังนี้
1. นางสุชวี นั   วรรณศรี
สามัญ เสียชีวติ 18 ก.ย. 63
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

สมาชิก

- สามัญ       2,918
- สมทบ         99
รวม     3,017

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นางสุชวี นั   วรรณศรี
สามัญ เสียชีวติ 18 ก.ย. 63

*
* รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

อัตราการชำ�ระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
และค่าบำ�รุงรายปี 2564
1. เงินค่าบำ�รุงรายปี			
50 บาท
2. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564 1,950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน		
2,000 บาท
หากสมาชิกมีความประสงค์ชำ�ระเงินสด สามารถ
ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564  
ณ อาคารสำ�นักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (อาคารสระน้�ำ )
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขบัญชี
403 – 1 – 37512 – 3  ชื่อบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
หมายเหตุ
** สมาชิกของสมาคมฯ ประเภทสามัญ ที่มีความ
ประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์ ศพล่วงหน้าและบำ�รุงรายปีของ
สมาชิกประเภทสมทบ ให้ยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล
+ เฉลี่ยคืน ได้ที่ทางสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม
2564
ติดต่อสอบถามโทร.
เบอร์โทรสำ�นักงาน : 042 – 811165
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ : 1. นายสหวัฒน์ โสระสิงห์  096-7575075
2. นายสุพจน์  สังขะทิพย์  087-8077289
		
3. น.ส.ณัณณภัสท์ วงษ์ลืออำ�นาจ 063-2545615

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564

สสอค.- สส.ชสอ.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสกรณ์ อ อม
ทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 55/2562 ครั้งที่ 28/2562 มี
มติให้ทำ�การ หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุกราย +
สมาชิกสมทบ ดังนั้นให้สมาชิกดำ�เนินการดังนี้
1. หากมีเงินปันผลไม่พอหัก ให้ชำ�ระได้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. กรณีที่มีเงินปันผลพอหัก หากประสงค์จะ
ชำ�ระเป็นเงินสดให้ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำ�เนินการมาชำ�ระทางศูนย์
ประสานงานจะทำ�การหักเงินปันผลชำ�ระให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ เงินคงสภาพประจำ�ปี 2564 แต่ละรายไม่
เท่ากันตามรอบปีที่สมาชิกสมัคร สามารถสอบถามได้ที่       
สสอค.-สส.ชสอ.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จำ�กัด เบอร์โทร 083-1510007 , 042-811149 ต่อ
19 ไลน์ไอดี 083-1510007
-  นางสาวจรรยารัตน์ จงสง่ากลาง เจ้าหน้าที่
-  นายปฎิภาณ บัวแสงรัตนะ เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเชื่อ
(พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องทุกแผ่นด้วยหมึกปากกาสีน้ำ�เงิน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

9

สำ�เนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำ�เภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำ�เนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้ตาย
สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
สำ�เนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำ�นัน / เขตเทศบาล
/ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
สำ�เนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)
หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

10

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

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

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

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

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

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
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
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
28-ก.ย.-63
29-ก.ย.-63
30-ต.ค.-63
10-พ.ย.-63
13-พ.ย.-63
16-พ.ย.-63
4-ธ.ค.-63
8-ธ.ค.-63
30-ธ.ค.-63

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย
ส�ข�นวมินทร์
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ขอนแก่น
ส�ข�เลย
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�มอดินแดง ขอนแก่น
ส�ข�พระร�ม4
ส�ข�ถ.ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ศรีร�ช�
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�กระทรวงศึกษ�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ด่�นซ้�ย
ถ.มลิวัลย์
เลย
อุดรธ�นี
เลย
เชียงค�น
เอื้ออ�รี
เลย
เลย
บริษัทโตเกียวม�รีน
บ.โตเกียวม�รีน
จ�กcity bank บ.โตเกียว
ธ.ซิตี้แบงค์ บ.โตเกียวม�รีน
ธ.ซิตี้แบงค์ บ.โตเกียวม�รีน
ธ.ซิตี้แบงค์ บ.โตเกียวม�รีน
น�งปยะวดี รัชอินทร์

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
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
900.00
3,000.00
8,000.00
540.00
5,400.00
2,000.00
5,364.00
6,141.00
29,928.00
13,099.00
11,140.00
28,600.00
5,000.00
378,995.11

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

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) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
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
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาด่านซ้าย

จำ�นวนเงิน
2,000.00
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2
3
4

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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

29-ม.ค.-62

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

270.00

สถาบันต่างๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

ฟุตบอลหญิง สอ.ครูเลย ลีก ประจำ�ปี 2563

แสดงความยินดี กับ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย

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
นายอนุช ธรรมวรรณ
กองบรรณาธิการ 1. นายอนุช ธรรมวรรณ 2. นายจักรภัทร จําปาออน
3. นายสุพัฒน แสงสวาง 4. 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

