เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ที่เคารพทุกท่าน
พบกันในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ประจำาเดือนธันวาคม เป็นฉบับที่ 9 ปีบัญชี 2564 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ในวารสารฉบับนี้บรรณาธิการขอเสนอ
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ซึ่งสมาชิก
จะได้รับทราบและจะมีผลถึงสมาชิกทุกท่าน
ประการแรกที่ ก ล่ า วถึ ง คื อ การแก้ ปั ญ หาลู ก หนี้ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้(NPL) เป็นการแก้ปัญหาองค์กรภาครัฐร่วมกับ
ธนาคารออมสิน โดยให้สหกรณ์เป็นหลักในการดำาเนินการทั้งนี้
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกและคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 บาท
ต่อปี สมาชิกต้องมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการและจะต้องมี
รายชือ่ มาจากธนาคารออมสินก่อนจึงจะมีสทิ ธิเ์ ข้าร่วมโครงการได้
ประการที่สองในช่วงเดือนธันวาคม 2564 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด กำาหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ฯ ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงเชือ่ มสัมพัธไมตรีสมาชิกและหน่วยงานของสมาชิก
และให้สมาชิกได้ออกกำาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยแข็ง
แรงสมบูรณ์ ซึ่งได้ทำาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564
และสิ้นสุดในวันที่ 11 ธันวาคม 2564
ประการที่สามกรรมการดำาเนินการ และคณะผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด จะหมดวาระ
ลงในวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และมี
ประกาศสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จำานวน 5 ท่าน
และกรรมการดำาเนินการอีก 7 ท่านตามเขตสรรหา ดังนี้
เขตสรรหาที่ 1/1 หน่วยอำาเภอเมือง 1, เขตสรรหาที่ 2/1 หน่วย
อำาเภอวังสะพุง 1, เขตสรรหาที่ 3/2 หน่วยอำาเภอด่านซ้าย,
เขตสรรหาที่ 4/1 หน่วยอำาเภอปากชม, เขตรสรรหาที่ 5/2
หน่ ว ยอำ า เภอผาขาว, เขตสรรหาที่ 6/1 หน่วยจังหวัด 1,
เขตสรรหาที่ 7/2 หน่วยอำาเภอภูหลวง ทั้งนี้รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหา ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2564 ลงคะแนน
สรรหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ในวันที่ 22 มกราคม 2565 และลง
คะแนนสรรหาทั่วไปตามเขตสรรหาในวันที่ 23 มกราคม 2565
เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงของสหกรณ์ออทรัพย์
ครูเลย จำากัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุก ๆ ท่านไปใช้สิทธิ์เลือก
คนดี มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม มีความจริงใจเข้าไป
บริหารงานแทนท่านในสหกรณ์
สุดท้ายนีต้ อ้ งขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ทีต่ ดิ ตามข่าวสาร
นี้มาตลอด และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน จงมีแต่ความสุข
ความสำาเร็จความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

พบกันกับว�รส�รฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนธันว�คม
2564
ผมขออวยพรให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นจงมี แ ต่ ค วามเจริ ญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบผลสำาเร็จส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ร่ำ�รวยทุกท่าน
สำาหรับการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่ 57/2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนและวิเคราะห์
ปัญหาลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด เนื่องจากใกล้เข้าสู่การปิดปีบัญชี
ประจำาปี 2564 หรือการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ตัวเลขการสำารองหนี้
จำานวน 48.9 ล้านบาท นั้น
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 57/2564 ได้ร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) ในการสำารองหนี้ในปีบัญชี 2564 ลดน้อยลงให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของ
สมาชิกสหกรณ์ฯ และทำาให้สมาชิกพึงพอใจในปีบัญชี 2564
นี้แน่นอน
สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่
ความสุข พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

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

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด
โดย นายสมเชาว์ แก้ววงษา
โทร. 085-7513443

สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเนื่องใน   
ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ผมขออวยพร ให้สมาชิก     
และครอบครัวทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด      
ขอให้สมหวัง เริ่มต้นปีใหม่นี้จะเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้น
สิง่ ใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงชีวติ ของทุกท่านเพือ่ ให้ประสบ
ผลสำ�เร็จและพบเจอแต่ความสุขสมหวัง สมปรารถนา ร่ำ�รวย
เงินทอง สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ  
ช่วงนีก้ จ็ ะมีวนั สำ�คัญ ๆ เช่น วันขึน้ ปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ
วันครู อย่างที่เพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันดีอยู่แล้ว
และอีกหนึ่งความสำ�คัญคือการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำ�ปี 2565 และจะ
มีการสรรหาทั่วไปตามประกาศของ กกต.สอ.ครูเลย จำ�กัด
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม  2565 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย
จำ�กัด จะประกาศแจ้งสถานที่ลงคะแนนและกลุ่มสมาชิกใน
แต่ละเขตให้ทราบในภายหลังครับ และสมาชิกสามารถตรวจ
สอบสิทฺธิการลงคะแนนกันได้ที่ทุกเขตสรรหาและสำ�นักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์
ในการลงคะแนนสรรหากรรมการดำ�เนินการในครั้งนี้ เพื่อ
เลือกคนดี มีความรู้เข้าใจในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ เข้า
มาเป็นตัวแทนของท่านในการบริหารงานสหกรณ์ฯ พบกัน
ใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ปีที่ 31 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2564
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กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล จำ�ปานิล

อินา ทานัง ทุกขัง โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก
“ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับมรดกต้องรับผิด
ในจำ�นวนหนี้ทั้งหมดของบุพการีหรือไม่ ?”

สวัสดีพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ทุกท่านครับ พบกันเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะครับสำ�หรับฉบับนี้คงจะ
ต่อเนื่องจากฉบับก่อนที่ทิ้งปัญหาค้างไว้ว่าทายาทโดยธรรมหรือ
ผู้รับมรดกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกับจำ�นวนหนี้
ที่ยังค้างอยู่ดังหัวข้อที่ตั้งไว้
มาตรา ๑๗๓๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทายาท
ในมรดกหนี้ไว้ว่า “...เจ้าหนี้อาจเรียกให้ทายาทคนใดคนหนึ่ง
ชำ � ระหนี้ ไ ด้ เ พี ย งไม่ เ กิ น ทรั พ ย์ ม รดกที่ ท ายาทคนนั้ น ได้ รั บ
ไป....”หมายความว่าทายาทรับมรดกไปเท่าใดก็รับผิดชอบใช้หนี้
เพียงเท่าจำ�นวนที่รับไปนั้น เช่น บิดามีหนี้ค้างอยู่ขณะเสียชีวิต
จำ�นวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะเสียชีวิตมีเงินสดในธนาคาร
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตกเป็นมรดกแก่ลูกชายสองคนคนละ ๕๐,๐๐๐
บาท เจ้าหนี้ก็จะฟ้องบังคับให้ชำ�ระหนี้จากลูกชายทั้งสองคนได้
คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐  บาทเท่านั้น ส่วน
ที่ เ หลื อ ไม่ ส ามารถจะไปฟ้ อ งบั ง คั บ จากทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของ
ลูกชายทั้งสองได้ ทั้งนี้ ถ้าหากว่าบิดาไม่มีมรดกตกทอดให้กับ
ทายาทคนใดเลย หรือทำ�พินัยกรรมมอบเงินให้กับบุตรคนเดียว
แล้วคนที่ไม่ได้รับมรดกก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ บ างครั้ ง ก็ ก ลายเป็ น ความลั บ สำ � หรั บ
ทนายความบางคนที่ไม่ยอมเปิดเผยให้ลูกความทราบเพราะถ้า
ทราบแล้วอาจไม่ได้รับว่าความหรือไม่มีงานทำ�นั่นเองเพราะรู้อยู่
แล้วว่าผู้ตายไม่มีมรดกให้กับทายาทเลยฟ้องไปก็สูญเปล่า  
ปัญหาต่อไปที่ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากคือคำ�ว่า
“มรดก” เพราะหลายท่านยังสับสนอยู่ว่าอย่างไรคือมรดกและ
อย่างไรไม่ใช่มรดก เอาไว้ว่าต่อฉบับหน้านะครับ   สวัสดี...
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
โดย... นางไพรวัลย์ พูนโต

8 วิธีสรางความสุขในชีวิต เคล็ดลับ

เพ�อชีวิตดีมีสุข ที่คุณสามารถทําไดงาย ๆ
วิธีสร้�งคว�มสุข ด้วยเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณ
ส�ม�รถมีคว�มสุข ในชีวติ ได้อย่�งง่�ย ๆ จะมีวธิ ใี ดบ้�ง ม�ดูกนั
เมื่อคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้น ต่างก็มีภาระและความรับผิด
ชอบมากขึ้นเป็นธรรมดา ทั้งความเครียดและความกดดันเข้ามา
ทักทายเป็นว่าเล่น ความสุขและความสนุกสนานที่เคยมี ก็รู้สึกว่า
เริ่มลดน้อยลงไปทุกที ทำาให้แต่ละคนต้องพยายามไขว่คว้าหาสิ่ง
ต่าง ๆ มาทำาให้ชีวิตมีความสุข ทั้งที่ความสุขที่แท้จริง เริ่มต้นได้
จากตัวเราเองทั้งนั้น เพียงแค่ลองปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต ลอง
เปลี่ยนความคิดและมุมมองให้แตกต่างไปจากเดิม อาจทำาให้เรา
มองเห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในก็เป็นได้
วันนี้ขอนำ�เคล็ดลับสร้�งคว�มสุขให้กับตัวเองม�ฝ�ก ม�ดูกัน
สิว่� วิธีสร้�งคว�มสุขในชีวิตแบบง่�ย ๆ ที่เริ่มได้จ�กตัวคุณ
เองนั้น จะมีอะไรบ้�ง
1. มีเวล�ดูแลตัวเอง
ไม่ มี อ ะไรจะทำ า ให้ คุ ณ แฮปปี ไ ปเท่ า กั บ การมี เวลาดู แ ล
ตัวเองแล้วล่ะ ลองแบ่งเวลาเพื่อทำาในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความ
สุขเป็นรางวัลให้กับตัวเองดูบ้าง อยากจะไปเดินห้าง ดูหนัง นัง่
สมาธิ เล่นดนตรี ออกกำาลังกายหรือทำาอะไรก็ได้ แค่นช้ี วี ติ ก็มคี วาม
สุขได้งา่ ย ๆ แล้ว
2. คิดบวกเข้�ไว้
คนเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนั้น ขึ้นอยู่ที่มุมมอง
และความคิดในการใช้ชีวิตของแต่ละคน หากมองโลกในแง่ดี
คิดบวกอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปด้วยดี แต่
ชีวิตก็มีทั้งทุกข์และสุขสลับกันไป อยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับ
ความคิดและรับมือกับเหตุการณ์ที่เข้ามาในตอนนั้นได้ดีขนาด
ไหนนั่นเอง
3. อยู่ห่�งจ�กคนคิดร้�ย
คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ แต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาคนนั้นเป็นคน
ยังไง จะได้ตัดสินใจเลือกคบถูก ถ้าเป็นคนดีก็น่าคบหา แต่ถ้าเป็น
คนจิตใจหยาบช้า ก็อยู่ห่างให้ไกลไว้เลย เพราะนอกจากจะไม่ช่วย
ให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้ว เขาอาจนำาพลังงานไม่ดี หรือความคิดแง่ลบ
มาเผื่อแผ่เราได้อีกด้วย

4. ให้ผู้อื่นได้เท่�กับที่คุณได้รับ
ชีวิตคนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น ถ้าได้เป็นทั้งผู้รับและ
ผู้ให้ โดยเฉพาะการให้แบบเต็มใจและพร้อมช่วยเหลือโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน แค่การได้ทำาความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือได้ให้ในสิ่งที่
เราเคยได้รับมาก่อน ยิ่งถ้าเรารู้ว่าผู้รับมีความสุขมากเพียงใด ผู้ให้
ก็คงมีความสุขไม่แพ้กัน
5. ฝกก�รห�ยใจ
ลองหายใจเข้า-ออกแบบช้า ๆ ลึก ๆ โดยใช้กล้ามเนื้อ
กระบังลม ซึ่งเมื่อหายใจเข้า กล้ามเนื้อกระบังลมจะเคลื่อนตัวลง
ทำาให้ลมเข้าไปในปอด จะรู้สึกว่าพุงป่องขึ้น และพุงจะยุบลงเวลา
หายใจออก เพราะกล้ามเนื้อกระบังลมจะเคลื่อนตัวขึ้นนั่นเอง
วิธีนี้นอกจากจะฝกการหายใจได้ดีแล้ว ยังเป็นวิธีที่ช่วยฝกสมาธิ
ช่วยให้ร่างกายนิ่งลงได้อีกด้วย
6. ฝกกินอย่�งมีสติ
บางครัง้ ชีวติ คนเราก็เร่งรีบเกินไป ทำาให้คณ
ุ อาจพลาดการ
ลิม้ รสชาติอาหารอร่อย ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ลองฝกตัวเองให้กิน
อาหารช้าลงสักนิด มีสติอยู่กับทุกคำาที่เคี้ยว ลองสังเกตรสชาติ
กลิ่น สีของอาหารนั้น ๆ นอกจากจะทำาให้มีสมาธิแล้ว ยังช่วยเพิ่ม
ความอร่อยของอาหารมื้อนั้นได้ดีอีกด้วยนะ
7. ลิสต์ร�ยก�รสิ่งที่ต้องทำ�
ลองเขียนรายการสิ่งที่จะทำาในวันพรุ่งนี้ดูสิ นั่นจะช่วย
ให้คุณรู้จักวางแผน และรู้จักจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบยิ่งขึ้น เมื่อชีวิตมีแผน อะไร ๆ ก็ง่ายขึ้นเยอะ
8. นอนหลับให้สนิท
หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน ก็ถึงเวลาต้องพักผ่อน
ทั้งร่างกายและจิตใจ ทางทีด่ คี วรนอนให้ได้วนั ละ 7-8 ชัว่ โมง โดย
ก่อนนอนอาจอ่านหนังสือดี ๆ สักเล่ม ให้สมองผ่อนคลาย พร้อมเข้า
สู่ห้วงนิทราได้อย่างสนิทและยาวนาน แต่ยังไงแล้วก็อย่าลืมตั้ง
นาิกาปลุกด้วย
เป็นอย่างไรบ้างสำาหรับเคล็ดลับดี ๆ ที่เรานำามาฝากกันใน
วันนี้ อย่างไรแล้วก็อย่าลืมนำาไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวันของตัว
เองด้วย รับรองว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตดี๊ดี และมีความสุขมาก
ขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ^^
ข้อมูลจาก : metro.co.uk, inc.com
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์
โดย นายสายชล ศรีคำ�

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เคารพ
ทุกท่าน คณะกรรมการฯชุดที่ 57/2564 มีความตั้งใจทำ�งานเพื่อลดหนี้ NPL
จากสมาชิกฯให้มีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย วารสารฉบับนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เชิงวิชาการเรื่อง NPL กับสมาชิกฯ ทุกท่านครับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ เป็นสถานการณ์ NPL คืออะไร
NPL มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Non-Performing Loan (NPL) หรือ
ทีส่ ร้างผลกระทบต่อเนือ่ งให้กบั สังคมมาอย่างยาวนาน สิง่ หนึง่ ทีเ่ ปรียบ
เสมือนความหวังของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย ที่จะเข้ามาช่วยทำ�ให้ หนี้เสีย ซึ่งหมายถึง หนี้ที่ไม่ได้รับการชำ�ระคืนตามข้อกำ�หนดตกลงกันตาม
สัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ทำ�การขอสินเชื่อเอาไว้ แล้วไม่ได้ชำ�ระหนี้นาน
สถานการณ์ดีขึ้น นั่นคือ วัคซีนป้องกันโควิด-19
เกิดจำ�นวนวันที่กำ�หนด โดยปกติแล้วกำ�หนดไว้ที่ 90 วัน
ขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้ามาแล้ว 5 ขั้นตอน ทำ�อย่างไรให้รอดพ้นจากการมี NPL
รวมทั้งได้เริ่มทำ�การฉีดให้กับ 4 กลุ่มนำ�ร่องที่มีความจำ�เป็นจะต้องได้
1. ก่อนการยื่นกู้ สำ�รวจรายรับและรายจ่าย เพื่อทำ�แผนการชำ�
รับวัคซีนก่อน ประกอบด้วย บุคลากรด่านหน้าและบุคลากรทางการแพทย์ หนี้ไม่ให้เกิด NPL : การสำ�รวจรายรับรายจ่าย จะช่วยให้ท่านเห็นแนวทางใน      
ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่ การชำ�ระหนี้มากขึ้น ทำ�ให้ทราบว่าจะต้องหารายได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ หรือลด
เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มี รายจ่ายตรงไหน ลดโอกาสการเกิด NPL ได้
2. เมื่อกู้สำ�เร็จแล้ว ต้องชำ�ระหนี้ตรงเวลา ครบจำ�นวนเพื่อไม่ให้
โอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ หรือหากได้รับเชื้อแล้ว มีโอกาสติดเชื้อ
เกิด NPL : ขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีที่สุด หากรักษาวินัยในการชำ�ระ
รุนแรงได้
หนี้ของท่านไม่ให้เกิด NPL ได้ ก็จะเป็นการรักษาประวัติที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาส
ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำ�ตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำ�ร่อง อนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้น
ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยโรค
3. หากมีประวัติ NPL แล้ว ควรติดต่อเพือ่ เจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่าง ๆ ดังนี้
ครูเลย โดยด่วน เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ : หากรู้ว่าท่านคงจะชำ�ระหนี้ไม่ทัน
กำ�หนดจริง ๆ และอาจจะกลายเป็น NPL สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือ การติดต่อ
1.  โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
กั
บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย โดยตรง เพื่อทำ�การเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืด
2.  โรคหัวใจและหลอดเลือด
ระยะเวลาการชำ�ระหนี้ออกไป หรือลดจำ�นวนดอกเบี้ยลงชั่วคราว แล้วแต่
3.  โรคไตวายเรื้อรัง
การตกลงของเจ้าหนี้ ซึ่งถ้าทำ�การปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะค้างชำ�ระเกิน
4.  โรคหลอดเลือดสมอง
กำ�หนด  90 วัน ก็จะทำ�ให้ไม่เกิด NPL ให้เสียประวัติ
5.  โรคอ้วน
4. หากได้รับโอกาสแก้ไข NPL จงปฏิบัติตามเงื่อนไขการผ่อนชำ�ระ
6.  โรคมะเร็ง
NPL อย่างเคร่งครัด สร้างประวัติใหม่ที่ดี : เมื่อยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ NPL
7.  โรคเบาหวาน
แล้วได้รบั เงือ่ นไขในการชำ�ระหนีใ้ หม่ ควรจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขนัน้ อย่างเคร่งครัด
ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้เป็นกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable โดยจะต้องชำ�ระหนี้ให้ตรงเวลาอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่า
diseases) หรือกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุมาจากการติดเชือ้ ท่านมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และมีสถานะทางการเงินทีพ่ ร้อมจะรับผิดชอบหนีก้ อ้ นใหม่แล้ว
5. เคลียร์ NPL ให้จบ : ถึงแม้การแก้ไข NPL อาจจะใช้เวลานาน
ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี  
หรือติดต่อ ผ่านตัวนำ�โรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ แต่เป็นโรค แต่ข้อดีของการปิดหนี้ก้อนนี้ได้ นอกจากจะช่วยให้ท่านหมดหนี้ที่ค้างคาไว้
ยังเป็นการปรับประวัติใหม่ แสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถและมีวินัย
ที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำ�เนินชีวิต ซึ่งโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆ ในการชำ�ระหนี้จริง การมีหนี้เสีย หรือ NPL ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผล
สะสมอาการ ค่อยเกิด ค่อยทวีความรุนแรง และเมื่อมีอาการของโรค ต่อการอนุมัติเงินกู้เพื่อใช้ตามความต้องการของท่าน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้
แล้วจะเกิดการเรื้อรังของโรคตามมาด้วย หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูก ปัญหาเสมอไป เพียงแค่ท่านสำ�รวจรายรับรายจ่าย วางแผนการชำ�ระหนี้อย่าง
ต้องและทันเวลา จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำ�เนินชีวิตของ รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิด NPL ด้วยการจ่ายหนี้ให้ครบและตรงเวลา หรือหาก
ผู้ป่วยและคนรอบข้าง ซึ่งผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว   ในกลุ่มนี้ หากติดเชื้อ คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาจ่ายหนี้ไม่ทัน ก็ยังมีทางแก้ไขด้วยการติดต่อกับ
COVID-19 จะทำ�ให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย เจ้าของหนี้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่มันจะกลายเป็นหนี้
เสียนั่นเอง
มากกว่าปกติ
หวังว่าสมาชิกทุกท่านรู้วิธีการแก้ไข NPL ของตนเองและเพื่อน
เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th
สมาชิกทีค่ �ำ้ เงินกูใ้ ห้กนั และกันมากขึน้ นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ป้องกัน COVID-19
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ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน ธันวาคม 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือน ธันวาคม  2564   คณะผู้ตรวจก็ได้นำ�ข้อสังเกตเดือน  
พฤศจิกายน  2564 มาสรุปลงในวารสารสหกรณ์ให้พี่น้องได้อ่าน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอยากให้สมาชิกได้อ่านข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบที่ท่านได้มอบให้มา
ตรวจสอบว่า ได้ทำ� ได้ตรวจ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกต่อองค์กรหรือไม่  
หากพี่น้องสมาชิกท่านใดอยากจะเสนอแนะให้ผู้ตรวจเน้นหรือดูในส่วนไหน
ยินดีน้อมรับและจะดำ�เนินการให้ครับ   สำ�หรับเดือนนี้นำ�ข้อสังเกตที่สำ�คัญๆ
มาสรุปดังนี้
ข้อสังเกตที่ 1 การส่งร่างคำ�ฟ้องและเบิกค่าธรรมเนียมศาลกรณีฟ้อง
นายสมพงษ์ ศิลปะเสวี ผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน
จากการตรวจสอบ สหกรณ์ได้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลและค่าส่งหมาย
ศาลเป็นไปตามระเบียบและมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน  แต่คณะผู้ตรวจสอบ
อยากทราบความคืบหน้าในการส่งร่างคำ�ฟ้องผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกันที่จะยื่นใน
วันที่  20  ตุลาคม  2564 มูลหนี้  1,682,021  บาท  มีความคืบหน้าอย่างไร
จึงได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
ข้อสังเกต 							
1. ศาลประทับรับฟ้องอย่างไรหรือไม่กรณี  นายสมพงษ์  ศิลปะเสวี
พร้อมคนค้ำ�
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทแ่ี ก้ไขเมือ่ ปี 2557-2558 มาตรา
681/1 (ข้อตกลงใดทีใ่ ห้ผคู้ �ำ้ ประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้ ว่ ม ข้อตกลง
นั้นเป็นโมฆะ) สหกรณ์ยังจะฟ้องไล่หนี้จากลูกหนี้อยู่หรือไม่
3. สหกรณ์จะอุทธรณ์คำ�สั่งศาลอีกหรือไม่ถ้าศาลยกฟ้องผู้ค้ำ�ประกัน
ข้อเสนอแนะ							
กรณีสมาชิกสามารถส่งเงินได้เป็นบางส่วนหรือไม่ครบจำ�นวน
ควรหาทางปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
1. ทนายได้ยื่นฟ้องและศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยในวันที่ 29 ตุลาคม
2564 เวลา 13.30 น.และสืบพยานในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
และขึ้นอยู่กับดุลยพิจของศาล  
2.  มาตราที่แก้ไขใหม่ 681/1  ไม่มีผลใช้บังคับกับสัญญาที่ทำ�ไว้ก่อน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558
3. ผูก้ รู้ ายนีเ้ ริม่ ผิดนัดชำ�ระหนีต้ ง้ั แต่ปี 2552 เป็นต้นมาทำ�ให้ดอกเบีย้
ค้างชำ�ระ  สหกรณ์ได้แจ้งเตือนไปหลายครั้งก็ไม่มาดำ�เนินการจึงได้ยื่นฟ้องต่อ
ศาลขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
ข้อสังเกตที่ 2 โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องประจำ�ปี 2564
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การ
เงินเมื่อวันที่  22-23,29 งบประมาณที่ตั้งไว้ 450,000 บาท การอบรมประชุม
สัมมนาเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่การดำ�เนินการก็ตอ้ งเป็นไปตามระเบียบการอบรมสัมมนา
ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่าย  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1.  โครงการ  ควรเขียนให้ละเอียดชัดเจน  วันเดือนปีและกิจกรรม  
เป้าหมายเชิงปริมาณ ควรบอกเป็นจำ�นวนคนทีเ่ ข้ารับการอบรมสัมมนา  ส่วนเป้าหมาย
เชิงคุณภาพควรบอกเป็นร้อยละ

2. เวลายืมเงินเพื่อดำ�เนินการ  ควรแนบโครงการไปด้วยทุกครั้ง
การเงินจะได้กำ�หนดวันส่งใช้เงินยืมได้ถูกต้องในใบยืม
3. โครงการในแผนเป็นการเขียนไว้เพื่อจะดำ�เนินการในปีบัญชีนั้นๆ
ไม่ละเอียด เมือ่ จะปฏิบตั กิ น็ �ำ โครงการในแผนมาปรับแก้ให้ชดั เจนเป็นปัจจุบนั
ความเห็นของฝ่ายจัดการ
1. ผูเ้ ขียนโครงการกำ�หนดเป็นช่วงระยะเวลาไว้เป็นการประมาณการ
คาดว่าจะดำ�เนินการ
2. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ  ฝ่ายจัดการได้แจงรายละเอียด
แนบเป็นเอกสารในสัญญาการส่งใช้เงินยืมเงินทดรอง
3. ขอบคุณคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ทไ่ี ด้ให้ขอ้ เสนอแนะ จะได้น�ำ
ไปปฏิบัติต่อไป
ข้อสังเกตที่ 3 รายงานกิจการสหกรณ์ 5 ปีย้อนหลัง 2559-2563)		
คณะผูต้ รวจสอบได้วเิ คราะห์ผลประกอบการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย  จำ�กัด 5 ปีย้อนหลังในส่วนกำ�ไรและปันผลเฉลี่ยคืน  การเบิกจ่ายเงิน
เดือนและค่าจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนักและทบทวนการบริหาร
จัดการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เหมะสมและเป็นธรรมกับสมาชิกโดยส่วนรวม
เพื่อให้เกิดความภูมิใจในการบริหารของคณะกรรมการและเกิดความมั่นคงใน
อนาคตจึงได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
จัดสรรกำ�ไรสุทธิ				
			
1. ปี 2559 กำ�ไรสุทธิ  200,294,013.04 บาท ปันผล  5.00 บาท เฉลี่ยคืน 7.50  บาท  
2. ปี 2560 กำ�ไรสุทธิ  229,834,011.82 บาท ปันผล  5.25 บาท เฉลี่ยคืน 9.00  บาท  
3. ปี 2561 กำ�ไรสุทธิ  215,349,212.09 บาท ปันผล  5.00 บาท เฉลี่ยคืน 7.25  บาท  
4. ปี 2562 กำ�ไรสุทธิ  238,930,678.31 บาท ปันผล  5.05 บาท เฉลี่ยคืน 8.00  บาท  
5. ปี 2563 กำ�ไรสุทธิ  240,226,992.14 บาท ปันผล  5.00 บาท เฉลี่ยคืน 6.00  บาท
ผลตอบแทนกรรมการ(โบนัส)						
1. ปี 2559 โบนัส  6,180,000.00บาท
2. ปี 2560 โบนัส  8,500,000.00 บาท
3. ปี 2561 โบนัส  8,250,000.00 บาท
4. ปี 2562 โบนัส  10,500,000.00 บาท
5. ปี 2563 โบนัส  11,000,000.00 บาท
แผนอัตรากำ�ลังและค่าใช้จ่าย (เงินเดือนและค่าจ้าง)
ปี 2559  จนท./ลูกจ้าง   จำ�นวน   27+12  คน  เงินเดือน/ค่าจ้าง  14,560,472  บาท
ปี 2560  จนท./ลูกจ้าง   จำ�นวน   28+12  คน  เงินเดือน/ค่าจ้าง  14,709,480  บาท
ปี 2561  จนท./ลูกจ้าง   จำ�นวน   29+12  คน  เงินเดือน/ค่าจ้าง  15,161,376  บาท      
ปี 2562  จนท./ลูกจ้าง   จำ�นวน   30+12  คน  เงินเดือน/ค่าจ้าง  16,015,680  บาท
ปี 2563  จนท./ลูกจ้าง   จำ�นวน   30+10  คน  เงินเดือน/ค่าจ้าง  16,171,445  บาท
ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมควรบริหารโดยมุ่งผลประโยชน์เพื่อสมาชิก  การจัดสรร
เงินปันผลเฉลีย่ คืนให้สอดคล้องกับกำ�ไร ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะเงินโบนัสเพิม่ ขึน้ ทุกปี
2. ควรลดเจ้าหน้าที่ลงให้เหมาะสม  เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย  ควรใช้
ระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการตามยุคสมัยใหม่  คนน้อยคุณภาพเยี่ยม
ควรเปรียบเทียบสหกรณ์ขนาดใหญ่เรื่องจำ�นวน จนท.   
3. งบประมาณด้านเงินเดือนค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงจำ�เป็นต้อง
พิจารณาวิเคราะห์ให้ดี ไม่ควรเพิ่มบุคลากร  จะมีผลกระทบในอนาคต  
ความเห็นของฝ่ายจัดการ						
ปัจจุบันปี  2564  มีจำ�นวนเจ้าหน้าที่  31  ลูกจ้าง  10  รวม 41  คน
ซึ่งเป็นการรวมอัตรากำ�ลังเดิมของ  สสอค.จำ�นวน  2  คน  โดยใช้งบประมาณ
ของสมาคม สสอค.ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ สสอค.2 คน ได้มาปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร...098 691 9199, 095 653 2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

7

ปีที่ 31 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2564

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2564

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

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

สมาชิก		
- สามัญ 3,408
ราย
		
- สมทบ 2,653
ราย
		
รวม
6,061
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 4 คน ดังนี้
1. นายสามิตร
พนมภูมิ สามัญ เสียชีวิต 28 ส.ค. 64
2. นางจีระพรรณ เสริฐศรี สามัญ เสียชีวิต 20 ก.ย. 64
3. นายโสภณ
นันที สามัญ เสียชีวิต 15 ต.ค. 64
4. นางโอวาท   ภูเขียวศักดิ์ สมทบ เสียชีวิต   4 พ.ย. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,444
2,492
8,936

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 4 คน ดังนี้

1. นายทองหนัก
2. นายอวด
3. นายวิชยั
4. นายสอน

แสนอินอำ�นาจ
มีมลู
จันทร์สว่าง
ร่องจิก

สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

25 ต.ค. 64
29 พ.ย. 64
25 ต.ค. 64
11 พ.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
4,208
ราย
		
- สมทบ
3,871
ราย
		
รวม
8,079
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน 10 คน ดังนี้
1. นายสามิตร พนมภูมิ สามัญ เสียชีวติ 28 ส.ค. 64
2. นางจีระพรรณ เสริฐศรี สามัญ เสียชีวติ 20 ก.ย. 64
3. นายประคอง รูปสูง
สามัญ เสียชีวติ 25 ก.ย. 64
4. นางจารุณี นิจมานพ สามัญ เสียชีวติ     8 ต.ค. 64
5. นายโสภณ นันที
สามัญ เสียชีวติ 15 ต.ค. 64
6. นายบุญรอด    จำ�รัสกลาง สมทบ เสียชีวติ 22 ก.ย. 64
7. นางคำ�บ่อ วงศ์ใจ
สมทบ เสียชีวติ     9 ต.ค. 64
8. นางจอมใจ     หอมจันทร์ สมทบ เสียชีวติ 13 ต.ค. 64
9. นายวิชยั         จันทร์สว่าง สมทบ เสียชีวติ 25 ต.ค. 64
10. นายทอง บรรพลา สมทบ เสียชีวติ     8 พ.ย. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        31
18
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           21         13
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           20             43
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        26
1
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        17
-

รวม
49
34
63
27
17

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,581
- สมทบ
451
รวม
5,032		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 2 คน ดังนี้

1. นายทองหนัก  แสนอินอำ�นาจ   สามัญ เสียชีวติ 25 ต.ค. 64
2. นายวิชยั         บุษบก
    สามัญ เสียชีวติ 1 พ.ย. 64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,878		
117		
2,992		

ราย
ราย
ราย

1. นายวิชยั

บุษบก สามัญ เสียชีวติ 1 พ.ย. 644

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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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)

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนพศจิกายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,821
- สมาชิกสามัญ
6,509
- สมาชิกสมทบ
1,312
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,429
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
249,172,483.98
4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื
289,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,084,852,916.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,912,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
195,120.00
8. เงินรับฝาก
3,376,696,646.41
ประจำา
554,000,000.00
ออมทรัพย์
133,643,672.39
ออมทรัพย์พเิ ศษ
2,550,337,075.16
สินทรัพย์ทวี
138,715,898.86
9. ทุนเรือนหุน้
3,487,302,290.00
10. ทุนสำารอง
534,091,067.27
11. สินทรัพย์รวม
12,366,139,060.02
13. กำาไรสุทธิ ประจำาเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2564 241,445,383.06

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 9 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2564

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอื่นๆ
2.บริการอื่นๆ

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝ�ก
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม
ปกติ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.สอบถามยอดเงินกู
5.รับเงินกู
6.ใสจํานวนเงิน
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�

9

10

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี

ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 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

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
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
4-ธ.ค.-63
1-ก.ย.-64
28-พ.ค.-64
1-พ.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
น�งภัทรวิภ� วงศ์สุทธิรัตน์ 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
น.ส.กิติย� วีระสุโข ส�ข�เลย
น.ส.ชญ�ภ� สันจิตร์ ส�ข�เลย
น.ส.รินลด� โทนุสิทธิ์ ส�ข�เลย
น.ส.คัทลีย� โคตรท� ส�ข�เลย
น.ส.อัญชน� ค�นตระกูล ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
น�ยหินชนวน อะโศกตระกูล ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
น.ส.กิตติญ� แก้วเกษศรี ส�ข�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
โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์
น.ส.ธิด�รัตน์ สนธิพงษ์
น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง
เงินสด

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
500.00
600.00
1,200.00
10,000.00
600.00
900.00
3,000.00
8,000.00
540.00
11,140.00
43.00
3,002.00
4,000.00
281,350.11

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

ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ประธานกรรมการและผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เขาพบและหารือนายทะเบียน ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย

สหกรณออมทรัพยครูปตตานีเขาเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงครามเขาเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 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

