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 ประจำาเดือนพฤษภาคม เป็นฉบับที่ 2 ปีบัญชี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด เราได้ดาำ เนินการเพือ่ สมาชิก
จะได้เข้าถึงในด้านบริการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่ 57/2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 26
เมษายน 2564 ให้ออกระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับประกาศเงิน
กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด พ.ศ.2564 เพื่อบริการ
แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
โดยแยกเป็น 9 ประเภท สมาชิกสหกรณ์ฯท่านใดสนใจโปรด
ติดตามข่าวประกาศ หรือติดตามข่าวทางเว็บไซต์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
สวัสดิการต่าง ๆที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ที่จัดให้ ฝ่ายจัดการจะดำาเนินการตามรอบปฎิทินให้แก่
สมาชิกตามสิทธิ์อันพึ่งมีพึ่งได้ ส่วนที่น่าเป็นห่วงสมาชิก
อย่างยิ่งที่สมาชิกมีเงินปันผลไม่พอหรือไม่มีเงินหักมาชำาระ
ค่าสงเคราะห์รายปี เป็นเหตุให้ขาดสมาชิกภาพได้ เช่น
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำากัด (สสอ.) สวัสดิการจากการเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสมาชิกครูไทย (สสอค.)
สวัสดิการจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.) ทั้งนี้ รวมไปถึงการส่งหุ้นรายเดือน ถ้าหาก
สมาชิ ก ขาดส่ ง 3 เดื อ นก็ จ ะขาดการเป็ น สมาชิ ก ภาพ
สหกรณ์ ดั ง นั ้ น ให้ สมาชิกได้ให้ความสนใจตนเองคอย
ติดตามสอบถาม เพื่อรักษาสมาชิกภาพไว้
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ติดตาม
ข่ า วสารนี ้ ม าตลอด และขออวยพรให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า น
จงมีแต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ทีเ่ คารพทุกท่าน
ผมเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ในวันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน
ประมาณ 1 เดือนเศษ ๆ ทำาให้ผมรู้ถึงเวลาอันมีค่า และเวลาที่ดำารง
ตำาแหน่งเริ่มลดลงเรื่อย ๆ และอีกหนึ่งหน้าที่ของผม คือ ตำาแหน่ง
รองผู้อำานวยการสำานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
โดยสิ่งสำาคัญในการบริหารงานสหกรณ์ที่ผมตั้งเอาไว้ คือ
1. การดำาเนินการ ลดดอกเบี้ย ซึ่งผมได้ตั้งทีมงานวิเคราะห์
ต้นทุน เพือ่ นำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา การประกาศ
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินรับฝาก มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน
2564 เป็นต้นไป และอนาคตจะปรับอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่
ให้คำาตอบเลยว่า “ลดอีกแน่นอน” เพราะช่วงนี้ทางคณะกรรมการ
ดำาเนินการเดินทางเข้าพบปะเครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่ได้
ถ้าสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ลดลง สิ่งที่จะทำาคือคณะ
กรรมการดำาเนินการเดินทางพบเครือข่ายสหกรณ์ ฯ เพื่อลดต้นทุน
หาดอกเบี้ยต่ำ�เป็นอันดับแรก
2. โครงการโคกหนองนา เพื่อดูแลสมาชิกให้มีที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทำากิน ตามทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเดินทางไปศึกษาดูงาน สอ.ครูพิจิตร จำากัด และสอ.ครู
นครสวรรค์ จำากัด ผมได้แนวคิดที่ผมอยากขยายงวดการส่งชำาระหนี้
ให้กับสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้ NPL และ สอ.ครูนครสวรรค์
จำากัด เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.สท.)
โดยรายละเอียดในการวางแผนที่จะให้ สอ.ครูเลย จำากัด เป็นศูนย์
ประสานงาน สส.สท จังหวัดเลย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก
ได้เลือกอีกหนึ่งทางเลือก โดยไม่บังคับสมาชิก มีวงเงินสวัสดิการ
จำานวน 600,000 บาท กรณีมีสมาชิก สส.สท. ทั่วประเทศจำานวน
30,000 คน ขึ้นไป และขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิกถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2564
สุดท้ายนีข้ อให้สมาชิกทุกท่านอยูใ่ นระเบียบวินยั โดยเฉพาะ
การรักษาชีวิตในช่วงของเชื้อไวรัสแพร่ระบาดและเห็นอกเห็นใจ
เพื่อนสมาชิกด้วยกัน ยามวิกฤตในครั้งนี้ สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

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

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกันกับวารสารฉบับที่ 2 ประจำาเดือนพฤษภาคม
แวดวง สอ.ครูเลย ฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
ได้รับทราบ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ วันเกิดให้กับสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ หมวดโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ หมวดที่ 10.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1 จำานวน 3,250,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์จัด
สวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการทุกคน จำานวนสมาชิก
6,443 ราย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายจัดการจึง
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายสวัสดิการวัน
เกิดสมาชิกประจำาปี 2564 ดังนี้
1. สมาชิกสามัญ จะได้รบั สวัสดิการวันเกิด รายละ 500 บาท
2. สหกรณ์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(บัญชีเงินเดือน) หรือบัญชีอื่นของสมาชิกตามความประสงค์
3. สมาชิกจะได้รบั เงินสวัสดิการในสิน้ เดือนของเดือนเกิด
ปฏิทินกำาหนดการจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด ปี 2564
เดือน/ปี
มี.ค.-เม.ย. 2564
พ.ค. 2564
มิ.ย. 2564
ก.ค. 2564
ส.ค. 2564
ก.ย. 2564
ต.ค.2564
พ.ย. 2564
ธ.ค. 2564
ม.ค. 2565
ก.พ. 2565

วันที่จ่�ย
26
25
24
23
25
24
22
24
24
25
22

หม�ยเหตุ :: กำ�หนดก�รอ�จเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม

หวังว่าสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน คงได้รับสวัสดิการ การ
ดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการฯชุดที่ 57/2564 เพื่อ กินดี
อยู่ดี มีพลานามัย ที่สมบูรณ์

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2564
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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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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2564

4. ออกกำ�ลังก�ย
การออกกำาลังกายนับเป็นวิธีคลายเครียดอีกวิธีหนึ่ง
เพราะเมื่อเราออกกำาลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟน
หรือสารแห่งความสุขออกมา เราไม่จำาเป็นต้องเข้ายิม หรือ
โดย... นายเอกพัฒน์ นิสีดา
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ฟตเนสราคาแพง เพราะการออกกำาลังกายกลางแจ้งนั้นทำาให้
ร่างกายได้สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อสภาวะอารมณ์และจิตใจมากกว่าการออกกำาลังกายใน
สถานที่แคบๆ
5. นั่งสม�ธิ
การดำาเนินชีวติ ในสังคมยุคปัจจุบนั มีปจั จัยหลากหลาย
ที่ทำาให้ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่มีแต่ ความเครียด สารพัน ตั้งแต่
การนั่งสมาธินอกจากจะทำาให้จิตใจสงบแล้ว ยังช่วย
ตื่นนอน จนเข้านอน และเป็นเช่นนี้ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า เรามาหาวิธี คลายเครียดได้อีกด้วย เพราะเมื่อเรานั่งสมาธิความดันโลหิต
คลายความเครียดอย่างง่ายๆ ที่จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน และ จะลดลง ต่อมหมวกไตจะหยุดการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีน
พร้อมยิ้มรับทุกสถานการณ์ในทุก ๆ วัน
และร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีนออกมาทำาให้ความเครียด
1. อ่�นหนังสือ
บรรเทาเบาบาง นอกจากนั้น การนั่งสมาธิยังเป็นการทำาให้
การอ่านหนังสือนับเป็นวิธกี ารคลายเครียดทีด่ วี ธิ หี นึง่
เพราะเมื่อได้อ่านหนังสือที่ชอบสักเล่ม จินตนาการจะทำาให้ จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับลมหมายใจ ไม่ฟุ้งซ่านไปคิดจมจ่อม
เราก้าวห่างจากโลกแห่งความจริงอันแสนวุ่นวาย และเข้าไป อยู่กับเรื่องเครียดต่าง ๆ
โลดแล่นอยู่ในโลกของหนังสือ นอกจากนั้น เมื่ออ่านหนังสือ 6. ห�ง�นอดิเรกทำ�ย�มว่�ง
การหางานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบในยามว่างนับเป็น
เราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับหนังสือ และลืมเรื่องกังวลต่าง ๆ ไป
โดยปริยาย ทำาให้ความเครียดทั้งหลายบรรเทาเบาบางลง
อีกวิธีคลายเครียดที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะความเครียดที่
2. เดินท�งท่องเที่ยว
เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันมักเกิดจากการที่จิตใจของเราจดจ่อ
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ นอกจาก อยู่กับความเครียดในเรื่องต่างๆ การทำางานอดิเรกอย่างเช่น
เป็นการเปดหูเปดตา เปดโลกทัศน์ ลองลิม้ ชิมรสอาหารพืน้ เมือง
การปลูกต้นไม้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือเลี้ยงสัตว์จะช่วย
เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว
ให้เราละความสนใจจากความเครียดต่างๆ สร้างความสุข ทั้ง
ยังเป็นการพักร่างกายและจิตใจจากความตึงเครียดรายวัน
ยังทำาให้รู้สึกภูมิใจในตนเองอีกด้วย
จากการทำางานและการใช้ชีวิตประจำาวันอีกด้วย นอกจากนั้น
การไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ยังทำาให้เราได้สูด 7. หัวเร�ะ
การหัวเราะนับเป็นวิธีคลายเครียดที่ทำาได้ง่าย และ
อากาศบริสุทธิ์ เติมออกซิเจนให้ร่างกาย อีกด้วย
ประหยัดที่สุด นอกจากนั้น เรายังสามารถหัวเราะได้ทุกที่ทุก
3. ฟงเพลงโปรด
การฟั ง เพลงส่ ง ผลต่ อ สมองส่ ว นที่ ค วบคุ ม อารมณ์ เวลาอีกด้วย เวลาที่เราหัวเราะ สมองส่วนพรีฟรอนทอลคอร์
ความรู้สึก และควบคุมความดันโลหิต การฟังเพลงช้าช่วย เทกซ์ (Prefrontal Cortex) ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์เชิง
ลดความดันโลหิตได้ ผลการวิจัยพบว่าดนตรีคลาสสิคมีพลัง บวกและลบจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีนออกมา ทำาให้เรารู้สึกมี
กระตุ้นสมองส่วน ลิมบิค (Limbic) ซึ่งช่วยลดความเครียด ความสุข และการนึกถึงเรือ่ งตลกขบขันทำาให้ความโกรธลดลง
และช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การฟังเพลงไม่ว่า 19 เปอร์เซ็นต์ และความหดหูล่ ดลงถึง 51 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
จะเป็นประเภทใดก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ทั้งสิ้น หาก
เป็นเพลงที่เราชื่นชอบ ไม่จำากัดเฉพาะเพลงคลาสสิคเพียง
เรื่องโดย อิศรา ราชตราชู
อย่างเดียว

ขอคุยดวยคน

7 วิธี พิชิต ความเครียด อยางงายๆ
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2564

มุม

สุขภาพ

โดย นายนิคสัน ทองทิพย์

‘COVID-19’ ไวรัสตัวร้าย
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์
โดย นายสายชล ศรีคำ�

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด         
ทีเ่ คารพทุกท่าน วารสารฉบับนีเ้ ป็นฉบับทีส่ อง ประจำ�เดือน พฤษภาคม
2564
ท่ า นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จำ � กัด ช่วงนี้
ประเทศไทยของเรารวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเจอวิกฤตเกี่ยวกับ
โรคโควิด (Covid-19) ระบาดอย่างหนักทำ�ให้เกิดวิกฤตวัคซีนผลิต
ไม่ทนั และไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำ�ให้รฐั บาลไทยจัดหาวัคซีน
มาฉีดให้ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ณ เวลานี้ ในจังหวัดเลยของเราก็มี
ผู้ติดเชื้อโรคโควิด (Covid-19) หลายรายเช่นกัน ทำ�ให้สมาชิกสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด หลายๆ ท่านเกิดความวิตกกังวลต่อการติด
เชื้อโรคโควิด (Covid-19) แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกทุกท่าน
การ์ดอย่าตก เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ งดสังสรรค์ งดออกจากบ้านโดยไม่จำ�เป็น ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ
ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทัว่ โลก สำ�หรับในประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ในช่วงเดือน
นั้นพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 76,811 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 336
ราย (6พ.ค.64) สิ่งที่ตามมาคือการตื่นตัวของประชาชน และการรับรู้ เมษายนที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 57/2564 ได้เริม่
ข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง จนอาจจะทำ�ให้เกิดการเข้าใจสถานการณ์โรคโควิด- ทำ�งานตามยุทธศาสตร์แผนงานทีก่ �ำ หนดไว้ เช่น การออกผลิตภัณฑ์
19 แบบผิด ๆ
(โครงการ) เงินกู้ทั้ง 9 โครงการ สมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถศึกษา
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ ภาวะตื่ น ตระหนกของประชาชนกั บ กรณี ข่ า ว       รายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์ฯ หรือกรรมการ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจติดอยู่ตามธนบัตรที่ใช้กันในชีวิต ดำ�เนินการสหกรณ์ฯหน่วยของท่าน  
ประจำ�วัน “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
และต่อเนื่องจากวารสารสอ.ครูเลย จำ�กัด ฉบับที่แล้ว
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาให้ทราบกันอย่างกระจ่างมากขึ้น กระผมได้แนะนำ�อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ฉบับนี้ขอแนะนำ�
ดังนี้
คณะอนุกรรมการประนอมหนี้  ดังนี้
“กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
1. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี   ประธานกรรมการ
ดำ�รงอยู่ “เชื้อไวรัส” ที่มีโอกาสดำ�รงชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆ โดยอ้างอิง
2. นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี กรรมการ
ข้อมูลจาก นพ.พิเชษฐ บัญญัติ แทพย์เวชศาสตร์ป้องกัน รองอธิบดี
3. นายสุทธินันท์  บุบผาดา กรรมการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่าเชื้อไวรัสที่อยู่ในละอองฝอยน้ำ�มูก        
4. นายไพรวัล  อ่ำ�นาเพียง กรรมการ
น้ำ�เสมหะ น้ำ�ลาย และน้ำ�ตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที
5. นายเวียงชัย  โสกัณทัต กรรมการและเลขานุการ
- เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในน้ำ�ได้นาน 4 วัน
มีหน้าที่ติดตาม แก้ไขปัญหากรณีสมาชิกเรียกเก็บไม่ได้  
- เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้   
ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก
          นาน  7-8 ชั่วโมง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
- เชื้อไวรัสอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู ได้นาน 8-12 ชั่วโมง
รายเดิมและรายใหม่ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการแต่ละ
- เชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง
คณะมากขึ้นนะครับ  
- ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำ�กว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัสอาจอยู่
สุดท้ายนีห้ ากสมาชิกท่านใดมีเรือ่ งทีต่ อ้ งให้สหกรณ์ได้รบั ใช้ทา่ น
  ได้นานถึง 1 เดือน
ทั้งนี้ประเมินจากลักษณะเชื้อไวรัสอื่น ๆ ด้วย เช่น เชื้อไวรัสโรค สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์ เลขที่ 510 หมู่ 9  
SARS และโรค MERS ไม่ใช่เฉพาะไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 เท่านัน้ ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 42000  

อยู่ที่ ไหนได้บ้าง?
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ข้อสังเกตที่ 3 การตรวจนับเงินสด
คณะผูต้ รวจได้เข้าตรวจนับเงินสดในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30  น.
เพื่อต้องการทราบว่าเงินสดที่เก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบและเงินสดคงเหลือตรง
ตามบันทึกประจำ�วันหรือไม่ จากการสุ่มตรวจพบว่าการเก็บรักษาเป็นไปตาม
ระเบียบและเงินสดคงเหลือยกไปถูกต้อง   คณะผู้ตรวจขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน  ขอชมเชยการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด
เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ 					
สำ�หรับเดือนนี้   (พฤษภาคม 2564) คณะผู้ตรวจได้นำ�ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดี  
ข้
อ
สั
ง
เกตที
่ 4 การติดตามการส่งคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำ�กัด
การบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัดกระตุ้นการทำ�งานที่ผ่านมาของคณะ
จากการตรวจสอบการส่
งคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย วันที่
กรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ ห้เอาใจใส่และหาแนวทางแก้ไขส่วนทีเ่ ป็นปัญหา และสานต่อ
16
เมษายน  2564   ซึ
ง
่
มี
ร
ายละเอี
ยดดังนี้
งานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก   ดังนั้น   เดือนนี้คณะผู้ตรวจได้สรุปข้อสังเกต
1. ต้นเงินฝาก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คงเหลือ= 302,000,000.00  บาท
เดือน มีนาคม - เมษายน 2564 มาลงให้สมาชิกได้รับรู้ จำ�นวน 6 ข้อ ส่วนราย
2. ส่งดอกเบี้ยวันที่  24  มีนาคม  2564  จำ�นวน 5,183,926.41  บาท  		
ละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที่ www.lt-coop.com พี่น้องเมื่อท่าน
3. ส่งชำ�ระต้นเงินฝาก วันที่ 24 มีนาคม 2564 จำ�นวน  6,816,0773.59 บาท   
อ่านแล้ว อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอ (ดังนั้นข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน  2564  เงินต้นคงเหลือ = 295,183,926.41  บาท
(สองร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ด
โปรดโทรไปตามหมายเลขท้ายรายละเอียดนี้ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ
ข้อสังเกตที่ 1 แผนการจำ�แนกรายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติในที่ประชุม สตางค์)   คณะผู้ตรวจได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ใหญ่วันที่ 3 เมษายน 2564
1. ให้คณะกรรมการและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ตดิ ตามให้สหกรณ์บริการสวัสดิการ
จากการตรวจสอบแผนงบประมาณทีข่ ออนุมตั ิ คณะผูต้ รวจเห็นว่าบางหมวด ไทเลย  จำ�กัดได้ส่งคืนตามเงื่อนไขข้อตกลงในส่วนที่เหลือ  เพื่อไม่เกิดปัญหาเมื่อสิ้น
มีการจำ�แนกไม่ตรงหมวดรายจ่าย   จะต้องตั้งให้ตรงตามหมวด และบางหมวดก็มี ปีทางบัญชี
การตั้งงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีเกรงว่าในปีต่อ ๆ ไปจะเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะ
2. ขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องทีต่ ดิ ตามเอาใจใส่ในการส่งคืนเงินฝาก
จากสหกรณ์
บริการสวัสดิการไทเลย  จำ�กัด
การอนุมัติทำ�ประกันชีวิต  ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ความเห็
น
ฝ่
า
ยจัดการ/อำ�นวยการ
ต่อผลประกอบการและค่าใช้จ่ายในวันข้างหน้า  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ฝ่
า
ยจั
ดการจะเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อดำ�เนินการตามระเบียบ  
ข้อเสนอแนะ
กรณีสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
1. การจัดทำ�ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดี  การทำ�ควรเลือกบริษัทที่มีความมั่นคง ข้อสังเกตที่ 5 การเรียกเก็บไม่ได้ในรอบปีบัญชี 2563
น่าเชื่อถือและดำ�เนินการจัดจ้างตามระเบียบ   เป็นไปตามขั้นตอนและมีเอกสาร
จากการตรวจสอบติดตามการเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละเดือนทีผ่ า่ นมา จะเห็น
หลักฐานไว้ตรวจสอบ
ได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  ด้วยความเป็นห่วงถ้าเก็บไม่ได้จะเกิดผลกรทบต่อความมั่นคง
2.  ผลประโยชน์ที่ได้รับ  สมาชิก/ทายาท  ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค และความเชือ่ มัน่ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด คณะผูต้ รวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ						
และเท่าเทียมกัน
มาตรการที่ทางคณะกรรมการดำ�เนินการก็เป็นส่วนหนึ่งการแก้ปัญหา  
3.  ในการขอตั้งงบประมาณในแต่ละหมวดควรวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง
เมื่อดำ�เนินการแล้วไม่ลดจำ�นวนการเรียกเก็บไม่ได้   คณะกรรมการควรทำ�หนังสือ
จะหาแนวทางอย่างไรไม่ให้เกิดทวีคูณในทุก ๆ ปี
แจ้งเตือน หรือออกติดตามเป็นระยะตามสมควร  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ไม่ควรไปตั้งในหมวดสวัสดิการ ควรไปตั้งในหมวด ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ						
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการดำ�เนินการได้จัดทำ�โครงการหลายๆโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ให้
ส
มาชิ
ก
ที่เรียกเก็บไม่ได้ เช่น โครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ 					
โครงการปรั
บโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด 19   และให้
1.  การทำ�ประกันชีวิตเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกตามงบประมาณ
สมาชิ
ก
ที
เ
่
ก็
บ
ไม่ได้บางส่วนทำ�หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีธนาคารได้
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่อยู่ระหว่างดำ�เนินการตามระเบียบฯ
ข้อสังเกตที่ 6 ดอกเบี้ยค้างในรอบปีบัญชี 2563
2.  ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดี
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบดอกเบี้ยค้างในรอบปีบัญชี 2563 ระหว่างเดือน
ข้อสังเกตที่ 2 การติดตามแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2564 จากการตรวจสอบพบว่า จำ�นวนรายที่ค้างดอกเบี้ย
จำ�กัด
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น  เดือนมีนาคม  2563  มี 82 ราย สิ้นปีบัญชี  กุมภาพันธ์ 2564  จำ�นวน  
คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออม 114 ราย (+32 ) จำ�นวนเงิน  13,675,493.00  บาท  จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า
ทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้เสนอในที่ประชุมใหญ่วันที่  3  เมษายน   น่าเป็นห่วงคาดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ถ้าไม่มีมาตรการควบคุมหรือหาทาง
2564  ให้ดำ�เนินการจัดทำ�เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  เพราะการ แก้ไข  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้   
ข้อเสนอแนะ
แก้ไขที่ผ่านมายังไม่ได้จัดทำ�เป็นรูปเล่มทำ�ให้การหยิบใช้ไม่สะดวกและไม่เหมาะสม   
มาตรการที่คณะกรรมการได้ด�ำ เนินการแก้ไขก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหา  
คณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้
เมื่อดำ�เนินการแล้วดอกเบี้ยค้างที่เรียกเก็บยังไม่ลด   และมีจำ�นวนคนค้างส่งเพิ่มขึ้น  
ข้อเสนอแนะ
จะต้องคิดปรับกระบวนการติดตามหรือวิธีใหม่   เช่น   แบ่งหน้าที่คณะกรรมการได้
1. ให้ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและประเด็นที่สมาชิกได้เสนอให้ปรับเปลี่ยน ออกติดตามเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นช่วงระยะเวลา แล้วนำ�มาประชุมสรุปประมวลผล
ปัจจัยสาเหตุ เกิดจากอะไร หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
แก้ไข
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
2.  ควรดำ�เนินการจัดทำ�เป็นรูปเล่ม				
คณะกรรมการได้แก้ไขโดยจัดทำ�โครงการปรับโครงสร้างหนี้ จากอัตรา
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ		
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.50  เป็นร้อยละ 5.50 บาท เพื่อลดจำ�นวนลูกหนี้ค้างชำ�ระ  ทำ�ให้
1. การแก้ไขระเบียบและข้อบังคับตามมติที่ประชุมใหญ่อยู่ระหว่าง
ดอกเบี้ยค้างลดลง
การดำ�เนินการ จะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู
ต
้
รวจสอบกิ
จการ สอ.ครูเลย จำ�กัด
2.  ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดี
โทร. 098-6919199, 095-653-2392
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน พฤษภาคม 2564

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2564

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน เมษายน 2564

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

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

สมาชิก		
- สามัญ 3,426
ราย
		
- สมทบ 2,664
ราย
		
รวม
6,090
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 2 คน ดังนี้
1. นางจงจิตร  เพชรสง่า
สมทบ เสียชีวิต 12 ม.ค. 64
2. นางวิลาศ  ราชโยธา
สมทบ เสียชีวิต 31 มี.ค. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,378
2,537
8,915

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 5 คน ดังนี้

1. นายเหล็ง   สิงห์ทองลา   สามัญ
2. นายหัด   แสนขันธ์ สามัญ
3. นายชาญชัย   เวียงสมุทร     สามัญ
4. นายก้าน   กุณะวงษ์ สามัญ
5. นายพิสดาร   พรหมรักษา สามัญ

เสียชีวติ 26 มี.ค. 64
เสียชีวติ 30 มี.ค. 64
เสียชีวติ    5 เม.ย. 64
เสียชีวติ    6 เม.ย. 64
เสียชีวติ 14 เม.ย. 64

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

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

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

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

สมาชิก		
- สามัญ
4,228
		
- สมทบ
3,909
		
รวม
8,137
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นายประพันธ์  บุษราคัม
2. นางจุรรี ตั น์  นามกอง
3. นายเหล็ง  สิงห์ทองลา
4. นางหนูหลัน่ คำ�เครือ

สมทบ
สามัญ
สามัญ
สมทบ

ราย
ราย
ราย
4 คน ดังนี้

เสียชีวติ       5   มี.ค. 64
เสียชีวติ     24   มี.ค. 64
เสียชีวติ     26   มี.ค. 64
เสียชีวติ      2   เม.ย. 64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        9
3
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ            -         2
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           2
3
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        7
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        5
-

รวม
12
2
5
7
5

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,608
- สมทบ
436
รวม
5,044		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 2 คน ดังนี้
1. นายก้าน        กุณะวงษ์   สามัญ เสียชีวติ 6 เม.ย. 64
2. นายพิสดาร   พรหมรักษา   สามัญ เสียชีวติ 17 เม.ย. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,916		
109		
3,025		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นายก้าน   กุณะวงษ์
สามัญ เสียชีวติ 6 เม.ย. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 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�เภอเปน
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)

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนเมษายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,758
- สมาชิกสามัญ
6,448
- สมาชิกสมทบ
1,310
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,399
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
531,899,680.08
4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื
298,683,926.41
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,453,571,160.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,912,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
188,670.00
8. เงินรับฝาก
3,137,346,756.01
ประจำา
449,135,647.92
ออมทรัพย์
139,921,248.65
ออมทรัพย์พเิ ศษ
2,426,426,853.65
สินทรัพย์ทวี
121,863,005.79
9. ทุนเรือนหุน้
3,343,046,370.00
10. ทุนสำารอง
534,091,067.27
11. สินทรัพย์รวม
12,132,061,858.64
13. กำาไรสุทธิ ประจำาเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 79,522,186.94

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

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2564

9

10

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี

ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 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

3-มิ.ย.-54
28-ธ.ค.-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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�เลย
ส�ข�หล่มสัก
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

8,880.88
26,390.00
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
280,905.11

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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

900.00

อบรมเจ้�หน้�ที่ สอ.ครูเลย จำ�กัด โครงก�ร บริห�รจัดก�รองค์กรและบุคล�กร
ในวันที่ 1 พฤษภ�คม 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

แสดงคว�มยินดีกับ ท่�นวิเวทย์ วิไชโย น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลตำ�บลน�อ�น

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

