เรี ย นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ า กั ด
ที่เคารพทุ ก ท่ า น
พบกั น ในวารสารข่ า วสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย
จำากัด ประจำาเดือนมิถุนายน เป็นฉบับที่ 3 ปีบัญชี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด โดยคณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่ 57/2564 ได้ออกระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับประกาศเงิน
กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด พ.ศ. 2564 เพื่อบริการ
แก่สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และได้รับการตอบรับจากสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ มาใช้บริการเงินกู้ประเภทต่างๆ ด้วยดี ประกอบ
กับประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด โดยคณะกรรมการ
ชุดที่ 57/2564 คราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียดดังนี้
1. ดอกเบี ้ ย เงินกู้ตามสัญญาเดิมอัตราร้อ ยละ
6.50 ต่อปีปรับลดลงอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี
2. ดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้โดยการรวมหนี้
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาด(COVID-19)
อัตราเงินกู้ร้อยละ 5.50 ต่อปี หากสมาชิกผิดชำาระหนี้
งวดใดงวดหนึ่งก็จะถูกปรับขึ้นอัตราปกติทันที โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวสมาชิก
สวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
จัดให้ เช่น สวัสดิการวันเกิด จะมอบให้สมาชิก ฯ ตามเดือนเกิด
ซึง่ สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีในสัปดาห์สดุ ท้ายทุกเดือนเกิด
และสวัสดิการเงินผู้สูงอายุ ผู้ที่อายุครบ 61 ปี นับจากปี พ.ศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด จัดสวัสดิการเงินผู้สูงอายุ
ให้ตามเกณฑ์ และโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกตั้งแต่วันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ติดตาม
ข่าวสารนี ้ ม าตลอด และขออวยพรให้สมาชิกทุก ท่ า น
จงมีแต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ทุกท่าน ผมมีเรื่องพบปะสมาชิก ดังนี้
1. การดำารงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
COVID-19 เกิดวิกฤตหลายด้านและไม่สามารถทราบได้ว่าจะ
กลับมาสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่? จึงขอฝากทุกท่านจงปฏิบัติแบบ
“New Normal” ในยุค “COVID-19” ที่ผลักให้ผู้คนทั่วโลก
เข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” ในทุก ๆ ด้าน ทั้งไลฟสไตล์
ธุรกิจ สาธารณสุข การศึกษา โดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลาย
ระยะที่ 2 ของไทยทำาให้เห็นรูปแบบ “New Normal” ชัดเจนขึน้
ยกตัวอย่างพอสังเขปการสร้างวินัยในยุค Digital การทำางาน
องค์กรก็ต้องสื่อสารยุคใหม่ โดยลดการใช้กระดาษ ลดการเดิน
ทาง ลดการกินการเที่ยว เป็นต้น ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำาหรับ
สมาชิกที่จะปฏิบัติ และเงินเดือนมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดลง
2. การหาทางเยียวยา ช่วยเหลือสมาชิกก็คงหนีไม่พ้น
การปฏิบตั แิ บบ New Normal เป็นเรือ่ งแบบเดิม ๆ เอามาทำาใหม่
การปล่อยเงินกูก้ ต็ อ้ งรัดกุมมากขึน้ โดยให้ยดึ ตามระเบียบ เนือ่ งจาก
ต้องดำาเนินการแก้ไขลูกหนี้ทำาให้หนี้สูญ NPL ให้ลดน้อยลง
และส่วนการเยียวยาต้องได้รบั การร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วย
เหลื อ สมาชิกให้มีเงินเดือนคงเหลือรับจริงเพียงพอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำาวัน โดยผมและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จำากัด ได้แนวคิดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
จำากัด เรื่องดอกเบี้ยต่ำ�จากธนาคารออมสิน โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 2.2 ต่อปี การกู้เงินบำาเหน็จตกทอดของราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ กู้ได้ 1 ล้านบาท หักชำาระหนี้ประมาณ
2,000 บาทต่อเดือน เพื่อนำามาบริหารหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ตอนนี้
อยู่ ร ะหว่ า งการดำ า เนิ น การและรอความชั ด เจนจากธนาคาร
ออมสินอยู่
สำาหรับการพบปะสมาชิกครัง้ นีม้ เี รือ่ งแจ้งให้ทราบในข้างต้น
ไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สวัสดีครับ
(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายสมเชาว์ แกววงษา
โทร. 085-7513443

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกันกับวารสารฉบับที่ 3 ประจำาเดือนมิถุนายน
แวดวง สอ.ครูเลย ฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
ได้รับทราบ ในเรื่องกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ ข้อที่ 8 หมวด
สวัสดิการ จำานวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดย
มีเกณฑ์จัดสรรเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ว่าด้วยสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก
อาวุโส พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และข้อ 5 มีเกณฑ์การจัดสรรเงิน
สวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ดังนี้
ก�รจ่ � ยเงิ น สวั ส ดิ ก �รสุ ข ภ�พสม�ชิ ก ผู้ สู ง อ�ยุ
ประจำ�ปี 2564 สม�ชิกที่มีอ�ยุ 61 ปีขึ้นไป นับต�ม ปี พ.ศ.
โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
อายุ 61-65 รายละ 1,200 บาท
อายุ 66-70 รายละ 1,300 บาท
อายุ 71-75 รายละ 1,400 บาท
อายุ 76-80 รายละ 1,600 บาท
อายุ 81-85 รายละ 1,800 บาท
อายุ 86-90 รายละ 2,200 บาท
อายุ 91 ปีขึ้นไป รายละ 10,000 บาท
หวังว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ คงได้รับสวัสดิการ การดูแล
จากคณะกรรมการดำาเนินการ ฯ ชุดที่ 57/2564 เพื่อการ
ดำารงชีวิตให้กินดี อยู่ดี มีพลานามัย ที่สมบูรณ์ครับ
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ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

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�
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ยังช่วยให้เราเกิดความกระตือรือร้น และไม่หยุดยั้งที่จะ
พัฒนาตัวเอง โดยการหาสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ใส่ตัวอีกด้วย
3. รักและเค�รพตัวเอง
“ใครไม่รักเรา ยังไม่แย่เท่าเราไม่รักตัวเอง” ประโยค
โดย... นายเอกพัฒน์ นิสีดา
ผูจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด สุดคลาสสิคประโยคนี้ ยังคงเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงอยู่เสมอ
เพราะไม่ว่าเราจะสวย หล่อ รวย เก่ง หรือเลิศเลอ เพอร์เฟค
มาจากไหน แต่ถา้ หากเราไม่รสู้ กึ รักและเคารพในตัวเองบ้างเลย
ก็คงไม่มีวันที่เราจะเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างแท้จริง
ฉะนั้น การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ ก่อนอื่น
เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน ตัวของเราเองก็ห้ามหยุด อาจต้องเริ่มต้นมาจากการมองเห็น และสัมผัสถึงคุณค่าที่
ที่จะพัฒนาและต้องหัดเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ตัวเองมีอยู่ให้ได้ก่อน เมื่อมองเห็นแล้วมันก็จะช่วยทำาให้คุณ
ในทุก ๆ วัน เราเชื่อว่ามีคนอยู่จำานวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ทุก เข้าใจข้อดีของตัวเอง และมีกำาลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง
วันนีอ้ าจจะยังไม่คอ่ ยพึงพอใจในความเป็นตัวเองกันสักเท่าไหร่
เดี๋ยวบางวันก็ดี บางวันก็ร้าย ไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้แต่
https://goodlifeupdate.com/
นิดเดียว การมีวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม
จึงเป็น เรื ่ อ งที ่ ต ้ อ งคอยหมั่นทำาอยู่ตลอดเวลา นั่น ก็ เ พื ่ อ
การเรียนรู้ความผิดพลาด ให้ตัวเองก้าวขึ้นไปสู่บันไดอีกขั้น
1. ยอมรับคว�มไม่สมบูรณ์แบบ
เราจะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงอะไรได้เลย หากเราปล่อย
ให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะโลกกลมๆ
ใบนีค้ งไม่มใี ครทีเ่ กิดมาสมบูรณ์แบบหรือเพียบพร้อมไปทุกเรือ่ ง
การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นอยู่ จะช่วยให้ตัวเราเกิด
การตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นเดินหน้าไปยังสิ่งที่ “ไม่เคยมี”
มาก่อนในชีวิต ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำาคัญไม่น้อย
เหมือนกัน และถ้าหากทำาได้กถ็ อื ว่าเราได้เอาชนะใจตัวเองแล้ว
2. ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทุกอย่�งรอบตัว
อย่าทำาตัวเป็นน้ำ�เต็มแก้วที่ใครก็ไม่สามารถเติมอะไร
ลงไปได้อกี เพราะมันอาจทำาให้ตวั คุณเองเกิดภาพลักษณ์ลบๆ
ในสายตาของคนรอบข้าง ฉะนั้น สาวๆ จงหัดทำาตัวให้เป็น
เหมือนสมุดโน้ตว่างเปล่า ที่พร้อมจะจดลิสต์ข้อมูลใหม่ๆ
ลงไปได้ทกุ เมือ่ จะดีกว่า ซึง่ การกระทำาเช่นนี้ นอกจากจะส่งผล
ให้เราได้เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความรู้เยอะมากขึ้นแล้ว

ขอคุยดวยคน

3 ขอ เปลี่ยนแปลงตัวเอง
ใหดีขึ้น กวาเม�อวาน
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มุม

สุขภาพ

โดย นายนิคสัน ทองทิพย์

“ช่วยด้วย ! เสียงแหบ”
เคยไหมครับ อยู่ดี ๆ เสียงอันไพเราะของคุณก็แหบแห้งไป
ปกติอาการเสียงแหบแห้งนั้นไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่สร้างความรำ�คาญ
ให้กับเจ้าของเสียงและคนฟังได้เหมือนกัน
เพื่อให้สายเสียงของคุณแข็งแรงอยู่เสมอ จึงหาวิธีป้องกันไม่ให้
เกิดเสียงแหบมาฝาก แต่ก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุกันก่อนครับ
สาเหตุของการเกิดเสียงแหบที่พบบ่อย ๆ ได้แก่
1. กล่องเสียงอักเสบ อาจมีสาเหตุจากเชือ้ ไวรัสหรือเชือ้ แบคทีเรีย
รวมไปถึงการตะโกนหรือเชียร์กีฬา
2. เนื้องอกที่สายเสียง เกิดกับผู้ใช้เสียงมาก ใช้เสียงนาน
หรือดังเกินไป เช่น คุณครู นักร้อง
3. การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทำ�ให้สายเสียงระคายเคือง
และเกิดการอักเสบ
4. ภาวะหูรูดกระเพาะหย่อน กรดจากกระเพาะอาหารไหล
ย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารและทำ�ให้เกิดการระคายเคืองต่อสายเสียง
มักจะเกิดในผู้สูงอายุ
7 วิธีสู่เส้นเสียงกังวานใส
1. หยุดสูบบุหรี่ เพราะจะทำ�ให้เกิดการอักเสบของสายเสียง
แถมยังก่อให้เกิดมะเร็งที่กล่องเสียงได้
2. ดื่มน้ำ�อุ่นเป็นประจำ� นอกจากนั้นอาจเติมน้ำ�มะนาว และน้ำ�
ผึ้งเล็กน้อยลงไปในน้ำ�อุ่น จะช่วยรักษาสายเสียงให้ชุ่มชื้นขึ้น
3. พักผ่อนให้เพียงพอ
4. หลีกเลี่ยงสุรา กาแฟ และการได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น
5. หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ด อาหารรสจัด และอาหารมัน
6. หลีกเลีย่ งการใช้เสียงดังหรือใช้เสียงนานไป เพราะการตะโกน
หรือการใช้เสียงเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เส้นเสียงเกิด
การอักเสบได้ง่ายขึ้น
7. หลีกเลีย่ งการใช้เสียงขณะทีเ่ สียงแหบ เพือ่ ให้สายเสียงได้พกั
อาการอักเสบและเสียงแหบจะหายเร็วขึ้น
แต่ ถ้ า คุ ณ รั ก ษาสุ ข ภาพแล้ ว ยั ง เกิ ด อาการเสี ย งแหบหรื อ มี
อาการร่วมกับการเจ็บคอ ไอ เสมหะมีเลือด มีก้อนที่คอ ควรไป
ปรึกษาแพทย์ครับ
แล้วเสียงแหบๆ ก็จะไม่สร้างความรำ�คาญใจให้กบั คุณอีกต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 146
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์
โดย นายสายชล ศรีคำ�

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  
ที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกจำ�นวนมาก สอบถามถึง
การอนุมตั เิ งินกูว้ า่ อนุมตั หิ รือยังและเมือ่ ไหร่จะได้เงิน วารสารสอ.ครูเลย
ประจำ�เดือน  มิถุนายน 2564 ฉบับนี้จึงขอนำ�เรียนขั้นตอนการอนุมัติ
และการจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่สมาชิกส่ง
คำ�ขอกู้เงินแต่ละโครงการ  ดังแผนผังนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกทุกท่านที่ส่งคำ�ขอกู้เงินจะ
เข้าใจขั้นตอนและระยะเวลารอคอยเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จำ�กัด  มากขึ้นนะครับ  ถ้าหากระยะเวลานานกว่าที่แจ้งในแผนผังให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จำ�กัด  โดยด่วน 082-8417119
สุดท้ายนีห้ ากสมาชิกท่านใดมีเรือ่ งทีใ่ ห้สหกรณ์ฯได้รบั ใช้ทา่ น
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์ฯ   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.It-coop.com
หรือ Facebook สหกรณ์  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน มิถุนายน 2564

เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนมิถุนายน 2564 นี้ คณะผู้ตรวจสอบได้นำ�ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและติดตามงานที่ผู้ตรวจได้เสนอ
แนะไว้แต่ก่อนๆ ได้มีการดำ�เนินการแก้ไขมากน้อยเพียงใด   ดังนั้นใน
เดือนนี้ก็ได้นำ�ข้อสังเกตที่นำ�เสนอคณะกรรมในการประชุมประจำ�เดือน
พฤษภาคม  2564  มาให้สมาชิกได้รับทราบ  จำ�นวน  4  ข้อ  ส่วนราย
ละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที่  www.lt-coop.com พี่
น้องสมาชิกครับเมื่อท่านอ่านแล้ว  อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้
ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอหรืออยากให้ตัดคอลัมน์ใดจะได้เสนอเพื่อ
พิจารณาต่อไปครับ
ข้อสังเกตที่ 1 การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชัว่ คราวของสหกรณ์ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ จะได้ทราบการว่าการประกาศ
รับสมัครมีการวิเคราะห์อัตรากำ�ลังกันก่อนหรือไม่หรือเจ้าหน้าที่ว่างลง
ก็เติมเต็มให้เท่าเดิม  เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณและเป็นการวางแผน
อัตรากำ�ลังควรมีคณะกรรมการวิเคราะห์ก่อนดำ�เนินการ กรณีเจ้าหน้าที่
เพียงพอต่อปริมาณงานก็ไม่ควรเปิดรับสมัคร ปริมาณงานมากเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอจะเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ก็ควรรับสมัครดังนั้นคณะผู้
ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนดำ�เนินการประกาศรับควรวิเคราะห์อตั รากำ�ลังเจ้าหน้าที่
ว่ามีเพียงพอต่อปริมาณงานหรือไม่
2. ก่อนดำ�เนินการจะต้องบันทึกเสนอเหตุผลความจำ�เป็นในการ
ของจ้างพร้อมแหล่งงบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการ
3. ในสัญญาจ้างจะต้องกำ�หนดสิทธิประโยชน์   ขอบเขตของ
ลูกจ้างให้ชัดเจนในสัญญาจ้าง
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
1. การประกาศรับสมัครลูกจ้างชัว่ คราวเป็นการรับแทนตำ�แหน่ง
ที่ว่าง  งบประมาณใช้ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและงบบริจาค
2. การจ้างลูกจ้างทำ�เป็นสัญญาจ้างเป็นปี   และกำ�หนดสิทธิ
ประโยชน์และขอบเขตไว้อย่างชัดเจน
ข้อสังเกตที่ 2 การขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานทีเ่ ป็นศูนย์ประสาน
งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท)
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการขอใช้สถานที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลยเป็นศูนย์ประสานงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท) คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าการขอใช้
จะต้องดำ�เนินการให้ถูกต้อง เพราะสมาคมที่ขอใช้เป็นอีกองค์กรหนึ่ง
และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ครูเลยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อมาขอใช้ แ ละ
คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อ
สหกรณ์เช่นเดียวกับสมาคมอื่น ๆ คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ
1.  คณะกรรมการควรมีมติร่วมกันว่าให้ใช้หรือไม่   ถ้าให้ก็ควร
กำ�หนดเวลา   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยที่รับ
ผิดชอบหลักในแต่ละเดือน
2. การทำ�งานของสมาคมฌาปนกิจ (สส.สท)  ไม่ควรเป็นภาระ
แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด			
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
1.  มติที่ประชุมอนุเคราะห์ให้ไปใช้อาคารศูนย์  สสอค.
ตรงสระน้ำ�ด้านหน้า
2. ให้จ่ายค่าบำ�รุงสถานที่เดือนละ  1,250  บาท  โดยจ่ายล่วง
หน้า  3  เดือน  3,750  บาทเริ่มวันที่  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป  
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  ไม่ได้ปฏิบัติ
ข้อสังเกตที่ 3 การรายงานการชำ�ระหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการส่งชำ�ระหนี้เงินที่ให้สหกรณ์
อื่นกู้ จากการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่กู้ไปจำ�นวน 15,000,000 บาท ปัจจุบันมีเงินต้นคงเหลือ  
จำ�นวน 7,250,000 บาท  จากการตรวจเอกสาร  (รายงานเงินทุน)        
มีการส่งทุนเดือนละ  250,000  บาท  แต่ไม่ปรากฏมีอัตราดอกเบี้ยให้
เห็นในเอกสาร  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรนำ�เสนอรายละเอียด
ตามใบแสดงผลการชำ�ระเงิน   จะทำ�ให้ทราบรายละเอียดการส่งเงินต้น  
และดอกเบี้ยที่ชัดเจน
2. ขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติ
งานเป็นอย่างดี
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดี
ฝ่ายจัดการได้ดำ�เนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  			
ข้อสังเกตที่ 4 การส่งคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทยเลย
จำ�กัด
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์บริการ
สวัสดิการไทเลย จำ�กัด  ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ไม่มี
การส่งคืนตามเงื่อนไข และยังมีเงินต้นคงเหลือ  295,183,926.41  บาท  
(ไม่รวมดอกเบี้ย) ถ้าเป็นไปตามกำ�หนดรายละเอียดการผ่อนชำ�ระหนี้
สิ้นเดือน  พฤษภาคม  2564  จะเหลือเงินต้น  196,000,000.00  บาท
และจะครบกำ� หนดในเดื อ น ตุ ล าคม 2564 จะส่ งใช้ จำ� นวน  
192,000,000.00 บาท  ถือว่าหมดภาระในการส่งใช้เงินฝาก  คณะผูต้ รวจ
เห็นว่าความเป็นไปได้ในการส่งใช้คงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงได้เสนอ
แนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควรเร่งรัดสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย  จำ�กัด  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นในวันข้างหน้า
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ				
ฝ่ายจัดการได้ทำ�หนังสือแจ้งสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย
จำ�กัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2564  
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูเลย จำ�กัด
โทร. 098-6919199, 095-653-2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน พฤษภาคม 2564

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก		
- สามัญ 3,425
ราย
		
- สมทบ 2,662
ราย
		
รวม
6,087
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 3 คน ดังนี้
1. นายหัด   แสนขันธ์
สามัญ เสียชีวิต 30 มี.ค. 64
2. นางกองมา  จันทร์สว่าง สมทบ เสียชีวิต   5 เม.ย. 64
3. นายสุริยา   หมื่นชำ�นาญ สมทบ เสียชีวิต  9 เม.ย. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

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

สมาชิก		
- สามัญ
4,226
		
- สมทบ
3,907
		
รวม
8,133
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นายวิสฐิ
นนทะโคตร
2. นางถิน
อุทธา
3. นายกิตติวฒ
ั น์   จุลกองฮ้อ
4. นายสุภรี   ์
เกษทองมา

สามัญ
สมทบ
สมทบ
สามัญ

ราย
ราย
ราย
4 คน ดังนี้

เสียชีวติ 13 มี.ค. 64
เสียชีวติ    2 เม.ย. 64
เสียชีวติ 10 เม.ย. 64
เสียชีวติ 11 เม.ย. 64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวติ
ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค. 2564

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        14
6
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             4         4
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             4
5
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        12
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ          8
-

รวม
20
  8
  9
12
  9

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,387
2,457
8,841

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 8 คน ดังนี้

1. นายนิโรจน์   เพียสังกะ
2. นางโอกาส   ดวงวิสยุ่
3. นายวรเทพ   เป๊ะชาญ
4. นางศิรริ มั ภา   ทาแก้ว
5. นายอานนท์   สอนแก้ว
6. นายประพนธ์  พลอยพุม่
7. นางหุง่    บับภาเอก
8. นางอรุณวรรณ กาญจนโกมล

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ

เสียชีวติ 14 มี.ค. 64
เสียชีวติ 26 เม.ย 64
เสียชีวติ     9  พ.ค. 64
เสียชีวติ 10 พ.ค. 64
เสียชีวติ 16 พ.ค. 64
เสียชีวติ 11 เม.ย. 64
เสียชีวติ 15 พ.ค. 64
เสียชีวติ 17 พ.ค. 64

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสวัสดิการตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จ�ำ นวน ไม่เกิน 500,000  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,581
- สมทบ
441
รวม
5,022		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 5 คน ดังนี้
1. นางโอกาส   ดวงวิสยุ่   สามัญ เสียชีวติ 26 เม.ย. 64
2. นายวรเทพ   เป๊ะชาญ   สามัญ   เสียชีวติ    9  พ.ค.  64
3. นางศิรริ มั ภา   ทาแก้ว   สามัญ เสียชีวติ    10 พ.ค. 64
4. นางเพ็ญประภา ราชวงษา   สามัญ เสียชีวติ 13 พ.ค. 64
5. นายอานนท์   สอนแก้ว   สามัญ เสียชีวติ 16 พ.ค. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,872		
110		
2,982		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 3 คน ดังนี้
1. นางโอกาส   ดวงวิสยุ่   สามัญ เสียชีวติ 26 เม.ย. 64
2. นางศิรริ มั ภา   ทาแก้ว   สามัญ เสียชีวติ    10 พ.ค. 64
3. นางเพ็ญประภา ราชวงษา   สามัญ เสียชีวติ 13 พ.ค. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2564

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ ใหสมาชิก
สอ.ครูเลย จํากัด ดังนี้
1. สวัสดิการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำากัด (สสอ.)
2. สวัสดิการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
3. สวัสดิการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4. โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ส.ค.ส. 1 และส.ค.ส. 2
5. สวัสดิการวันเกิด
6. สวัสดิการกองทุนสวัสดิการสุขภาพผู้สูงอายุ
7. สวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก
8. สวัสดิการ จัดทำาประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
9. สวัสดิการ จัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
10. เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬานักเรียน กีฬาหน่วยงานและกลุ่มสมาชิก
11. เงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
12. เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13. โครงการต่างๆ ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำากัด

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ
สคส. 1,2 , เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเป็น
ผู้เซ็นต์รับรองสำ�เน�ล�ยเซ็นต์ตัวจริงเท่�นั้น)
2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ต�ย
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ต�ย (ประทับต�ย)
4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่�ของผู้ต�ย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งต�ยจ�กผู้ใหญ่บ้�น / กำ�นัน / เขต/เทศบ�ล
/ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�แฟมประวัติเข้�ก�รรักษ�โรงพย�บ�ล
ประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยบ้�นทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองก�รต�ยจ�กโรงพย�บ�ลพร้อมประทับ
ตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
8. ใบร�ยง�นแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตร�
โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
9. บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบตั เิ หตุ)
11. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
12. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
13. สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ท�ย�ท
ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้�มี)

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนพฤษภาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,765 คน
- สมาชิกสามัญ
6,455 คน
- สมาชิกสมทบ
1,310 คน
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,466 คน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
199,828,298.10 บาท
4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื
328,683,926.41 บาท
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,449,035,254.00 บาท
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,912,500.00 บาท
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
192,120.00 บาท
8. เงินรับฝาก
3,160,862,569.51 บาท
ประจำา
449,135,647.92
บาท
ออมทรัพย์
137,051,119.76
บาท
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,450,746,595.53
บาท
สินทรัพย์ทวี
123,929,206.30
บาท
9. ทุนเรือนหุน้
3,347,715,220.00 บาท
10. ทุนสำารอง
534,091,067.27 บาท
11. สินทรัพย์รวม
11,835,409,021.96 บาท
13. กำาไรสุทธิ ประจำาเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 106,932,478.34 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

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2564
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 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

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
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
8-ก.ค.-62
1-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
4-ธ.ค.-63
28-พ.ค.-64
29-พ.ค.-64

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�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
ด่�นซ้�ย
ถ.มลิวัลย์
น�งนลินรัตน์ สุวรรณบริบูรณ์ ส�ข�เลย
น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�นี
เลย
ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น
น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�รี
เลย
น.ส.มัณฑน� ทิพย์สุวรรณ ส�ข�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
800.00
1,147.00
950.00
3,600.00
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
600.00
600.00
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
11,140.00
3,002.00
3,000.00

น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง
น.ส.กุลกันย� ทองทุม ส�ข�เลย

286,907.11
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

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

3 พ.ค. 59

สาขาวังสะพุง

31,283.00

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

21-พ.ย.-60

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน
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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

26-มี.ค.-64

สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

900.00

ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

26-เม.ย..-64
26-เม.ย..-64

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
26-เม.ย..-64
26-เม.ย..-64

จำ�นวนเงิน

1,000.00
5,037.00
6,037.00

ขอขอบคุณเทศบ�ลตำ�บลน�อ�น ที่อนุเคร�ะห์ม�พ่นย�ฆ่�เชื้อ
เพื่อปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

ง�นบำ�เพ็ญกุศลศพคุณบัวคำ� ผุดผ่อง

ประชุมก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินสม�ชิกสหกรณ์อัตร�ดอกเบี้ยต่ํา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครร�ชสีม� จำ�กัด

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�อและสวัสดิการ 1 083-4143301
ฝายสํานักงาน 1
083-4143302 ฝายสินเช�อและสวัสดิการ 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 19
บรรณาธิการ
นายสุพัฒน แสงสวาง
กองบรรณาธิการ 1. นายสุพัฒน แสงสวาง
4. นายนิคสัน ทองทิพย
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี
4. นายอนุช ธรรมวรรณ
7. นายจันทรลอย สุรภีร
10. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
13. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา
4. นางไพรวัลย พูนโต
7. น.ส.รมิดา วงษศิริ
10. น.ส.มุขกรินทร อรรคฮาด

2. นายวรวิทย ศรีสุนทร 3. นายสายชล ศรีคํา
5. นายสมเชาว แกววงษา
2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. นายสุทธินันท บุบผาดา
5.นายเวียงชัย โสกัณทัต 6. นายไพรวัล อ่ํานาเพียง
8. นายสุพัฒน แสงสวาง 9. นายนิคสัน ทองทิพย
11. นายสมพร ไชยแสง 12.นายสมเชาว แกววงษา
14. นายสายชล ศรีคํา 15.นายวรวิทย ศรีสุนทร
2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. นางสุจิตรา บรรพลา
5. นางรติ ทันวงษา 6. นางนารี พงษพานิช
8. นายสุนทร สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ พรหมมาศ
11. น.ส.ลลดา พรหมพุทธา 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ 2.80 ตอป
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ 3.45 ตอป
สินทรัพยทวี
รอยละ 3.90 ตอป
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ 3.50 ตอป
ประจํา 12 เดือน รอยละ 3.75 ตอป
ประจํา 24 เดือน รอยละ 4.00 ตอป
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564

