เรี ย นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ า กั ด
ที่เคารพทุ ก ท่ า น
พบกันในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ประจำาเดือนกรกฎาคม เป็นฉบับที่ 4 ปีบัญชี 2564 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด โดยคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่
57/2564 ตามมติคราวประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2564 ได้อนุมัติเงินงบประมาณหมวดสวัสดิการ ข้อ 8.3
ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก จำานวน 2,000,000 บาท
ในที่ประชุมอนุมัติให้ดำาเนินการตามงบประมาณ และได้
ออกระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามประกาศ
ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกประสงค์ขอรับทุนบุตร
สมาชิก ประจำาปี 2564 ได้ยืนใบสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก
ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ได้ที่
กลุ่มผู้แทนสมาชิก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึง 31 สิงหาคม 2564 และจะมอบทุนให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสมาชิกที่แจ้งความประสงค์
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
ปัจจุบันเกิดวิกฤตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน จึงขอฝาก
สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตนให้ป้องกันตนเองและสังคมจาก
การติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามมาตรการที่คุมเข้ม ทุกคน
ควรปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ ง
ในการเกิดโรค รวมถึงการลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม
ให้องค์กรเราและบ้านเมืองของเราอยู่รอดยั้งยืนที่เข็มแข็ง
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน จงมี
แต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป

พบกับวารสารประจำาเดือนกรกฎาคม 2564 ในยุคโควิด-19
กำาลังรุกลามไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยมียอดผู้ติดเชื้อไวรัส
สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ คณะกรรมการดำาเนินการสอ.ครู
เลย จำากัด ชุดที่ 57/2564 ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซื่งมีการคิดหาช่องทาง
ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ทั้งนี้วิธีการช่วย
เหลือจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของ
สอ.ครูเลย จำากัด โดยมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้
1. สมาชิกเรียกร้องให้พักชำาระหนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 งวด
เหมือนกับ สหกรณ์อื่นบางแห่ง โดยเรื่องนี้ขอนำาเรียนสมาชิกทุกท่าน
สหกรณ์ของเราอยู่ในประเภท เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ มา
ช่วยเหลือพี่น้องสมาชิก แต่ละเดือนเราต้องชำาระหนี้คืน ทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยตามสัญญากู้ ตามสัญญาไม่สามารถละเว้นหรือผิดนัด
ชำาระหนี้ได้
ส่วนสหกรณ์ฯ อื่นที่มีนโยบายช่วยเหลือสมาชิกโดยการพัก
ชำาระหนี้ได้นั้น สถาบันดังกล่าวเป็นประเภทเงินฝากมากกว่าเงินกู้
จึงสามารถช่วยเหลือโดยการพักชำาระหนี้ให้แก่สมาชิกของเขาบาง
เดือนได้ ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่บ้าน Work
for home ให้วิกฤตนี้ลดลงและผ่านพ้นไป แล้วค่อยหาทางออก
ให้กับสมาชิกต่อไป ก็คือนโยบายลดดอกเบี้ยเงินกู้ หรือขยายงวดส่ง
ชำาระหนี้
2. การทำางานเชิงรุกของคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูเลย จำากัด ค้นหานวัตกรรม มาบริหาร
จัดการงานในองค์กร โดยนำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา
ของแต่ละคน
การดูแลสมาชิกทีเ่ กิดปัญหาถึงที่ เช่น ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยติดเตียง
ทีไ่ ม่สามารถเดินทางมาประสานงานทีส่ าำ นักงานได้ กรรมการประจำาหน่วย
จะช่วยเหลือสมาชิกและร่วมหาทางออก โดยนำาข้อมูลมาเสนอ
คณะกรรมการดำาเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมในฐานะ
ประธานกรรมการ สอ.ครูเลย จำากัด คนปัจจุบัน จะหาแนวทางใหม่ๆ
โดยมอบหมายให้กรรมการทุกหน่วย ติดตามหนี้และช่วยเหลือ
สมาชิกทุกเดือน เพื่อวัดผลหน่วยไหนจะพัฒนามากน้อย แล้วนำามา
วิเคราะห์การทำางานเป็นรายเดือน
แล้วพบกันในวารสารฉบับหน้า สวัสดีครับ

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

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

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

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกันกับวารสารฉบับที่ 4 ประจำาเดือนกรกฎาคม
แวดวงสหกรณ์ฯ ฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
ในเรือ่ งการขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำาปี 2564
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ หมวดสวัสดิการ
ข้อ 8.3 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำาปี 2564 งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ จำานวน 2,000,000 บาท โดยเกณฑ์การจัดสรร
ตามเกณฑ์ ทุนระดับชั้นการศึกษา ดังนี้ ทุนระดับก่อนประถม
ศึกษา, ทุนระดับประถมศึกษา, ทุนระดับมัธยมศึกษา และ
ทุนระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จะมอบทุน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามประกาศ
ดังนี้

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2564

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

หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ คงได้รบั สวัสดิการ
การดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการฯ ชุดที่ 57/2564 และ
ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งหน้าที่การงาน
ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ...

3

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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ขอคุยด้วยคน

คอยให้คำ�ปรึกษ�

ลองคิดดูว่าถ้าหากเราเจอปัญหา แล้วมีคนมาคอย
ให้คำาปรึกษาและให้กำาลังใจ แน่นอนว่าเราต้องรู้สึกดีกับเขา
คนนั้นอย่างแน่นอน เราก็แค่ทำาตัวให้เป็นประโยชน์แบบเขา
โดย... นายเอกพัฒน์ นิสีดา
ผูจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด คนนั้นซะ สิ่งไหนที่เรารู้ดีและแนะนำาได้ก็ช่วยบอกไป แต่บาง
เรื่องเช่นเรื่องส่วนตัว ถ้าเขาไม่มาถาม อย่าได้เสนอหน้าเข้าไป
ก่อนเชียว เดี๋ยวเขาจะหาว่าสอด

เทคนิคงายๆ ใหเราเปนที่รัก
และไวใจของ “เพ�อนรวมงาน

ถ�มไถ่ เอ�ใจใส่

นอกจากเรื่องงานแล้ว ยังมีเรื่องง่ายๆ ที่สามารถคุย
กันได้โดยไม่รุกล้ำ�พื้นที่ส่วนตัว เพียงกล่าวทักทายและสวัสดี
หลังจากนัน้ ก็แค่ถามว่ากินข้าวหรือยัง ตอนเทีย่ งฝากซือ้ อะไรไหม
กลับบ้านทางไหน ไปด้วยกันหรือเปล่า ประโยคคำาถามง่ายๆ
เหล่ า นี้ นี่ แ หละที่ จ ะเป็ น เหมื อ นใบเบิ ก ทางให้ เรากั บ เพื่ อ น
ร่วมงานสนิทสนมกันขึ้นไปอีกขั้น หลังจากนั้นจะมีเรื่องต่างๆ
มาคุยกันต่อเอง

ไม่เอ�เปรียบ
นอกจากความรู้ความสามารถที่ใช้ในการทำางานแล้ว
ความสัมพันธ์กับ “เพื่อนร่วมงาน” ก็ถือเป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน
การเป็นคนน่ารัก น่าคบหา อย่างไรก็ดีกว่าต้องทำางานอยู่
อย่างเหงาๆ ไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้ และงานบางอย่าง
การทำางานเป็นทีมนั้นสำาคัญมาก ถ้าหากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันไว้ก็อาจส่งผลให้งานมีอุปสรรคก็ได้ หากใครอยากเป็น
เพื่อนร่วมงานที่น่ารักจนใคร ๆ ก็อยากเข้ามาสนิทสนมด้วย
แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร มีเทคนิคดี ๆ มาบอกกัน

แม้จะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ แต่ก็มีบางคนที่คอย
เอาเปรียบคนอืน่ อยูเ่ สมอ และคนส่วนใหญ่กไ็ ม่ชอบคนประเภทนี้
มากนัก ดังนั้นเราก็อย่าไปทำาแบบนั้นเลยดีกว่า อย่างเช่น
การโยนงาน การเอาดีเข้าตัว หรือการคำานึงถึงแต่ตัวเองจน
ผู้อื่นเดือดร้อน อะไรทำานองนี้หนะ

ต้องจริงใจ

แค่เริม่ ต้นด้วยความจริงใจในการเข้าหาผูอ้ น่ื ขัน้ ต่อไป
ก็จะง่ายแล้ว ให้คิดไว้ว่าหากเราอยากให้ผู้อื่นจริงใจกับเรา
เราก็ต้องจริงใจและปรารถนาดีกับเขาก่อน ไม่เสแสร้งหรือ
แกล้งเข้าหาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่าง แม้ว่าอาจจะ
มีบ้างที่บางคนไม่ได้ให้ความจริงใจนั้นตอบกลับมา ไม่ต้อง
เสียใจไปแค่เดินถอยออกมาให้ไกลก็พอแล้ว
https: //goodlifeupdate.com
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มุม

สุขภาพ

โดย นายนิคสัน ทองทิพย์

“ผู้สูงอายุกับ 6 ท่า ออกกำ�ลังกาย”
ลูกหลานทุกคนรู้ดีว่า การล้มเป็นปัญหาสำ�คัญของผู้สูงอายุ เพราะ
นำ�ไปสูป่ ญ
ั หาต่างๆ มากมาย นอกจากการดูแลผูส้ งู อายุทค่ี ณ
ุ รัก และรักคุณ
อย่างใกล้ชิดแล้ว การออกกำ�ลังกายอย่างถูกวิธี ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ และนี่คือ 6 ท่าออกกำ�ลังกายที่
ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ�
1. Plantar Flexion หรือท่าเขย่งฝ่าเท้า
สำ�หรับผู้สูงอายุ การออกกำ�ลังที่ง่าย และเชฟเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
การออกกำ�ลังกาย ท่านี้ไม่มีอะไรยุ่งหรือยาก เพียงแค่มองหาโต๊ะตู้        
หรือเก้าอี้ที่มั่นคง จากนั้นให้ใช้มือข้างหนึ่งข้างใด หรือทั้งสองจับอุปกรณ์
ดังกล่าว พร้อมกับ ยืนปรับหลังให้ตรง ค่อยๆเขย่งปลายเท้าช้า ๆ สูงสุด
เท่าที่จะสูงได้ โดยค้างทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที จึงค่อยลดส้นเท้าลงทำ�สลับ
ไปมา
2. Knee Extension หรือท่าเหยียดเข่า
เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงสักตัว จากนั้นค่อยๆ เหยียดขา ข้างหนึ่งไป
ข้างหน้าให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้พร้อมกับตั้งปลายเท้าค้างไว้ประมาณ     
5 วินาที ก่อนจะผ่อน ปลายเท้า พร้อมกับลดขากลับสู่ท่าเดิมทำ�สลับไปมา
ทั้งสองข้าง เพื่อยืดเส้น และข้อ
3. Knee Flexion ท่างอเข่า
หลังจบท่าเหยียดเข่าแล้วก็มาถึงท่างอเข่า เริ่มที่ยืน จับโต๊ะ หรือ
โซฟา ยืดหลังให้ตรงเหมือนท่า Planter หรือท่าเขย่งฝ่าเท้า จากนั้นค่อยๆ
งอเข่าให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ โดยให้คา้ งไว้ 3วินาที ทำ�สลับไปมาทัง้ สองข้าง
4. Side Leg Raise ท่าเหยียดขาไปข้างหน้า
ยืนตรงชิดเก้าอี้   จากนั้นให้แยกเท้าประมาณหนึ่งช่วงไหล่   ต่อด้วย
ค่อย ๆ เหยียดขาข้างขวาไปข้างหน้าค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จึงค่อยๆ
ลดขาลง กลับสู่ท่าเดิม ให้ทำ�สลับกันทั้งขาซ้าย ขวา
5. Hip Extension ท่าเหยียดสะโพก
ทันทีที่จบท่าที่ 4 แล้ว ให้ขยับออกมายืนห่างจากโต๊ะ หรือเก้าอี้
ประมาณ 1 ฟุต แล้วจึงยกขาขวาไปข้างหลัง โดยที่ขาอยู่ในลักษณะตรง
ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จากนั้นค่อยๆ ทำ�สลับกับขาข้างซ้ายไปมา
6. Hip Flexion ท่างอสะโพก
เมือ่ จบท่าเหยียดสะโพกแล้ว  ก็มาถึงท่าสุดท้ายของเช็ตออกกำ�ลังกาย
ในผู้สูงอายุ เริ่มที่ยังอยู่ในท่ายืนตรงสองมือจับเก้าอี้ไว้เหมือนเดิม จากนั้น
ให้คอ่ ยๆ งอเข่าข้างใดข้างหนึง่ มาหาหน้าอก โดยทีเ่ อวยังอยูใ่ นลักษณะตัง้ ตรง
ค้างไว้สักประมาณ 3 วินาที แล้วค่อยลดหัวเข่าลง ทำ�สลับไปทั้งสองข้าง
     ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaihealth.or.th/
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์
โดย นายสายชล ศรีคำ�

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เคารพทุกท่าน วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้เป็นฉบับที่สี่  
ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2564   ขอนำ�เรียนให้สมาชิกทราบ  
เรื่องที่สมาชิกหลายๆ ท่านถูกจำ�กัดในการใช้วงเงินกู้สามัญ
เพือ่ สวัสดิการกระแสรายวัน ATM  เพราะสหกรณ์ฯ งดจ่ายเงิน
จึ ง กดเงิ น ไม่ ไ ด้ เนื ่ อ งจากสมาชิ ก หลั ก ประกั น บกพร่ อ ง
เรื่องคนค้ำ�   ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด จึงให้
ท่านจัดหาบุคคลมาค้ำ�ประกันแทนผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้คนเดิม        
ให้เรียบร้อย ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ถึงจะคืน
สิทธิ์การใช้วงเงินเท่ากับวงเงินกู้เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้นะครับ
สมาชิกท่านใด อยู่ในขอบข่ายนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่าน   ก็ขอให้ท่านไปดำ�เนินการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงคนค้ำ�เงินกู้ เพื่อท่านจะได้ใช้สิทธิ์ตามเดิม
และจะได้มเี งินใช้จา่ ยดำ�รงชีวติ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละท่าน
สุดท้ายนี้หากสมาชิกท่านใด  ต้องการให้สหกรณ์     
รับใช้ทา่ น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์ เลขที่
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149,
0-4281-2192 หรือติดต่อเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสินเชือ่ และสวัสดิการ
สหกรณ์ฯ 082-8417119
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน กรกฎาคม 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนกรกฎาคม  2564 คณะผู้ตรวจได้นำ�ข้อสังเกต
เกีย่ วกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัดกระตุน้ การทำ�งาน
ที่ผ่านมาของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้เอาใจใส่และหาแนวทาง
แก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา   และสานต่องานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก  
ดังนั้น  เดือนนี้คณะผู้ตรวจได้สรุปข้อสังเกตเดือนมิถุนายน 2564 มาลง
ให้สมาชิกได้รับรู้   จำ�นวน   5 ข้อ ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิก
ค้นหาและอ่านได้ที่ www.lt-coop.com (พี่น้องเมื่อท่านอ่านแล้ว  
อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอ
โปรดโทรไปตามหมายเลขท้ายรายละเอียดนี้  เพื่อพิจารณาต่อไปครับ)
ข้อสังเกตที่ 1. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปีบัญชี
2564			
ในปีบัญชี 2564 คณะกรรมการได้แต่งตั้งที่ปรึกษา 2 คณะ       
ที่ปรึกษา 6 คน  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  25  คน  และนอกจากนั้นใน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.  
2560  ควรเพิ่มเติมระเบียบให้สมบูรณ์จึงได้เสนอแนะดังนี้.
ข้อเสนอแนะ							
1.  ควรเลือกบุคคลที่มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ที่ดี
ของสหกรณ์  ไม่ทำ�ให้สหกรณ์เสียหาย
3. ควรเพิ่มเติมระเบียบอีกข้อคือ “การพ้นหน้าที่ของที่ปรึกษา”
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ				
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นไป
ตามระเบียบ
ข้อสังเกตที่ 2. การติดตามเงินค่าเช่าเหมารถยนต์สหกรณ์ของ บริษัท
ศิริบุญญาทัวร์ (นางศิริกัญญา วิลกินสัน)ที่ค้างจ่ายปี 2562
คณะผู้ ต รวจได้ ติ ด ตามการค้ า งจ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งเหมารถยนต์
ของสหกรณ์เพื่อนำ�ผู้แทนสมาชิกไปศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 2562 จำ�นวน
208,000 บาท จนปัจจุบันแม้มีการฟ้องศาล และศาลมีคำ�สั่งให้ผู้เช่า
จ่ายเดือนละไม่ต่ำ�กว่า 15,000 บาท จนกว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบนั บริษทั ฯยังไม่ได้จา่ ยแต่อย่างใดคณะผูต้ รวจ
จึงได้เสนอแนะคณะกรรมการดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหา
ผูร้ บั ผิดชอบทางละเมิดชดใช้เงินทีเ่ กิดความเสียหาย จำ�นวน 208,000  บาท
พร้อมดอกเบี้ยและค่าจ้างทนาย
2.   ให้ติดตามเงินส่วนนี้ต่อไป   เมื่อได้รับการชำ�ระหนี้ก็นำ�ส่ง
คืนให้ผู้ที่รับผิดชอบไปก่อน
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ 				
สหกรณ์ได้ประสานติดตามแจ้ง นางศิริบุญญา วินกินสัน        
ให้มาชำ�ระและมอบให้ฝ่ายกฎหมาย  นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี  
นายอนุช  ธรรมวรรณ  และนายเอกพัฒน์  นิสีดา  ติดตามเรื่อง

ข้อสังเกตที่ 3. การสำ�รองหนี้สูญของสมาชิกที่เรียกเก็บไม่ได้
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้และได้มี
การสำ�รองหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสำ�รอง 100% จำ�นวน 80 ราย สำ�รอง
50% จำ�นวน 49 ราย  และ 20% จำ�นวน 10 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันการสำ�รองหนี้เพิ่มคณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้.		
ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบรายชื่อและติดตามเป็นรายบุคคลให้หาเงินมาชำ �ระ
หนี้ที่ค้างส่งและหาวิธีการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ NPL
และจัดทำ�ข้อมูลลูกหนี้ที่ได้สำ�รอง  100% ไปแล้ว
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
สหกรณ์ได้ทำ �โครงการปรับโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ใน
สถานการณ์โควิด 19 โครงการนี้เพื่อลดจำ�นวนลูกหนี้ค้างชำ�ระ (ลูกหนี้
NPL) จะทำ�ให้การเรียกเก็บไม่ได้ลดลง ส่วนข้อมูลที่ได้สำ�รองหนี้ไป  
100% ฝ่ายจัดการได้ทำ�ข้อมูลเสนอที่ประชุมประจำ�เดือนทุกเดือน
ข้อสังเกตที่ 4. การฟ้องร้องสมาชิกและผู้ค้ำ�ประกัน		
จากการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ส มาชิ ก เข้ า ข่ า ยที่ ส หกรณ์ จ ะฟ้ อ ง      
คือสมาชิกที่ได้สำ�รองหนี้ไป 100% แต่ไม่ใช่ทุกรายทั้งนี้เนื่องจากผู้กู้ไม่
นำ�เงินมาชำ�ระหนีต้ ามสัญญาถือว่าผิดนัด  ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้สหกรณ์ด�ำ เนินการ
อยูไ่ ด้ไม่ให้เกิดหนีส้ ญ
ู คณะกรรมการจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการคณะผูต้ รวจ
จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องควรแจ้งให้ผกู้ แู้ ละผูค้ �ำ้ มารับทราบ
ปัญหาและไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกัน  
2. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเบื้องต้น การปล่อยกู้ไม่ควรปล่อย
เกินสิทธิ์และดูขีดความสามารถในการส่งชำ�ระเป็นเบื้องต้น		
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ				
1. สมาชิกไม่ให้ความร่วมในการชำ�ระหนี้และมีหนี้ค้างชำ�ระ
จำ�นวนมาก  จึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้รับทราบ  
2. สหกรณ์ได้เชิญผู้กู้และผู้ค้ำ�มาเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยและหาทาง
ออกร่วมกันแล้ว  ผู้กู้ขอเวลา 3  เดือน
ข้อสังเกตที่ 5. การติดตามการส่งคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการ
ไทเลย จำ�กัด
คณะผู้ตรวจได้ติดตามการส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์บริการ
สวัสดิการไทเลย จำ�กัด  ตรวจเอกสารวันที่ 18  มิถุนายน 2564 ปรากฏ
ว่าทางสหกรณ์บริการไม่ได้ส่งคืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด     
แต่อย่างใด มียอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงค้างตั้งแต่เดือนมกราคม
2564  - พฤษภาคม  2564  รวม  103,208,550.75  บาท คณะผู้ตรวจ
จึงได้เสนอแนะดังนี้  
ข้อเสนอแนะ						
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องประสานติดตามเร่งรัดให้สหกรณ์
บริการสวัสดิการไทเลยดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผน  		
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ				
ฝ่ายจัดการได้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย
จำ�กัด  ตามหนังสือที่  532/2564  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2564  แล้ว  
									
							
		
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร. 098-6919199, 095-653-2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2564

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน มิถนุ ายน 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก

โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

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

สมาชิก

- สามัญ      3,425
ราย
- สมทบ      2,660
ราย
รวม      6,085
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 2 คน ดังนี้
1. นายธวัช   สอนสุภาพ สามัญ เสียชีวิต 18 เม.ย. 64
2. นางบัวคำ�  ผุดผ่อง
สมทบ เสียชีวิต 30 พ.ค. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

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

สมาชิก

- สามัญ       4,226
ราย
- สมทบ       3,900
ราย
รวม       8,126
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน  7 คน ดังนี้

1. นายธวัช   สอนสุภาพ สมทบ
2. นายเฉลียว ทองเพ็ชร สมทบ
3. นางอรุณวรรณ กาญจนโกมลสมทบ
4. นางบุญจันทร์ พลสุนทร สมทบ
5. นายคาน
พรหมดี สมทบ
6. นายวิษณุ   ฐานะทรัพย์ปญั ญา สมทบ
7. นางหลัง่
พรหมศิริ สมทบ

เสียชีวติ 18 เม.ย. 64
เสียชีวติ 4 พ.ค. 64
เสียชีวติ    17 พ.ค. 64
เสียชีวติ 18 พ.ค. 64
เสียชีวติ 23 พ.ค. 64
เสียชีวติ    31 พ.ค. 64
เสียชีวติ    14 มิ.ย. 64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        15
9
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             5         5
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             4            12
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        13
1
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ          9
-

รวม
24
10
16
14
  9

- สามัญ      6,403
- สมทบ     2,462
รวม     8,865

ราย
ราย
ราย

บุตรวิไล
ผุดผ่อง
ต่อโชติ
กัลยา

30 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64
15 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน  4  คน ดังนี้

1. นายบันทึก
2. นางบัวคำ�
3. นายชำ�นาญ
4. ส.อ.วสันต์

สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก

- สามัญ     4,587
- สมทบ       444
รวม    5,031

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน  2  คน ดังนี้
1. นายบันทึก บุตรวิไล สามัญ เสียชีวติ 30 พ.ค. 64
2. นางบัวคำ�
ผุดผ่อง สมทบ เสียชีวติ 30 พ.ค. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก

- สามัญ       2,877
- สมทบ       110
รวม     2,987

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นายบันทึก บุตรวิไล สามัญ เสียชีวติ 30 พ.ค. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�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�แฟ้มประวัติเข้�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)

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนมิถุนายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,777
- สมาชิกสามัญ
6,463
- สมาชิกสมทบ
1,314
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,470
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
188,636,705.45
4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื
298,683,926.41
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,571,072,690.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,912,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
195,120.00
8. เงินรับฝาก
3,203,998,584.06
ประจำา
414,135,647.92
ออมทรัพย์
183,532,893.16
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,480,544,629.69
สินทรัพย์ทวี
125,785,413.29
9. ทุนเรือนหุน้
3,372,330,500.00
10. ทุนสำารอง
534,091,067.27
11. สินทรัพย์รวม
11,917,701,683.91
13. กำาไรสุทธิ ประจำาเดือนมีนาคม - มิถนุ ายน 2564 84,246,798.57

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 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2564

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 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
55

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
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
28-พ.ค.-64
29-พ.ค.-64
25-มิ.ย.-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.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
โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์
น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง
น�ยวุฒิชัย บุตรสิม ส�ข�วังสะพุง
น.ส.กุลกันย� ทองทุม ส�ข�เลย
น�งรุ่งทิว� ศรีจันทะ

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
900.00
3,000.00
8,000.00
540.00
5,400.00
11,140.00
3,002.00
1,526.00
3,000.00
1,000.00

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

288,833.11

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�

27-เม.ย.-64
27-เม.ย.-64
24-มิ.ย.-64

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

จำ�นวนเงิน

1,000.00
5,037.00
6,142.00
12,179.00

คณะกรรมก�ร สอ.ครูเลย จำ�กัด ร่วมประชุมเพลิงบิด� ศึกษ�ธิก�รจังหวัดเลย ณ จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร สอ.ครูมห�ส�รค�ม จำ�กัด เข้�ศึกษ�ดูง�น สอ.ครูเลย จำ�กัด ณ วันที่ 28 มิถุน�ยน 2564

สอ.ครูพะเย� จำ�กัด เข้�ศึกษ�ดูง�น สอ.ครูเลย จำ�กัด ณ วันที่ 2 กรกฎ�คม 2564

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

