


 พบกันกับวารสารฉบับท่ี 8 ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2564 
	 ผมขอนำาเรียนสมาชิกให้ทราบเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาลูกหน้ี
NPL	ในปัจจุบันให้เรียกเก็บชำาระหน้ีได้เป็นปกติหรือแก้ไขปัญหาลูกหน้ี
ผิดนัดให้ลดลง	 ขณะนี้คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่57/2564	
ออกพื้นที่เพื่อพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด						
ในโครงการพัฒนาสมาชิก	ประจำาปี	2564	เพ่ือช้ีแจงและทำาความเข้าใจ
ในการส่งชำาระหุ้น	 –	 หนี้ของสมาชิก	 ในปัจจุบัน	 โดยไม่ให้ส่งผล	
กระทบต่อสหกรณ์ฯ	 เพิ่มมากขึ้น	 และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ทราบและเข้าใจถึงเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ฯ	 และสวัสดิการ
ต่าง	ๆ	ท่ีทายาทสมาชิกจะได้รับ	หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วม
การประชุมโครงการพัฒนาสมาชิกประจำาปี	2564	ตามหน่วยของ
ท่าน	 ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมเก็บตกได้ในวันเสาร์ท่ี	 4	 ธันวาคม	
2564	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 2	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด		
เวลา	08.30	-	12.00	น.
	 ในขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน	เพ่ือเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินบุคคลากร
ภาครัฐ	โดยผม	นายวิรัตน์	พุทธทองศรี	ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ	
และนายเอกพัฒน์	นิสีดา	ผู้จัดการสหกรณ์ฯ	เดินทางไปทำา	MOU
กับธนาคารออมสิน	และท่านธนพร	สมศรี	เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	
ณ	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่
9	 พฤศจิกายน	 2564	 ที่ผ่านมา	 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ									
จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการต่อไป

 
	 สุดท้ายน้ีผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรง	ฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

(นายวิรัตน์  พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

เรียน		สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ที่เคารพทุกท่าน		
	 พบกันในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด	
ประจำาเดือนพฤศจิกายน	เป็นฉบับที่	8	ปีบัญชี		2564		สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 บรรณาธิการต้องขอแสดงความยินดี
กับสมาชิกเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาได้จัด
สวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก			โดยคณะกรรมการ
การศึกษาได้ดำาเนินการรวบรวมจัดสรรและโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของสมาชิก	 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน	 2564		
เรียบร้อยแล้ว
	 ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีได้จัดสรรอนุมัติ
เงินสำาหรับโครงการนี้เป็นจำานวน	2	ล้านบาท		และมีสมาชิกยื่น
ความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกดังนี้	
	 -	ระดับก่อนประถมศึกษา	จำานวนผู้ขอรับทุน	216	ราย
จ่ายรายละ		800		บาทรวมเป็นเงิน		172,800		บาท
	 -	ระดับประถมศึกษา		จำานวนผู้ขอรับทุน	563	ราย
จ่ายรายละ		1,000		บาทรวมเป็นเงิน		563,000		บาท
	 -	ระดับมัธยมศึกษา		จำานวนผู้ขอรับทุน		621	ราย
จ่ายรายละ		1,100	บาทรวมเป็นเงิน		683,100	บาท
	 -	ระดับอุดมศึกษา		จำานวนผู้ขอรับทุน	471	ราย
จ่ายรายละ		1,200		บาทรวมเป็นเงิน		565,200		บาท
	 รวมผู้ขอรับทุนทั้งสิ้น	1,871	ราย	รวมเป็นเงิน		ทั้งสิ้น		
1,984,100		บาท		คงเหลือ		15,900		บาท
	 สำาหรับโครงการพัฒนาสมาชิกประจำาปี	พ.ศ.2564		
ซึ่งได้เริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่	วันที่	15	เดือนตุลาคม		2564
เป็นต้นมา	และจะสิ้นสุดโครงการครั้งสุดท้าย	เป็นการเก็บตก
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ในวันที่	 4	 ธันวาคม	 2564	
สำาหรับสมาชิกที่ตกหล่น	พลาดไม่ได้เข้าร่วมกับสมาชิกของกลุ่ม
สมาชิกนั้นๆ	
	 ในวันเสาร์ที่	6	พฤศจิกายน	2564	สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	 จำากัด	 กำาหนดจัดกฐินสามัคคีโดยจะไปทอดถวาย	 ณ							
วัดโนนศรีสะอาด	บ้านปากชม	หมู่	1	ตำาบลปากชม	อำาเภอปากชม
จังหวัดเลย	 ตามกำาหนดการวันที่	 5	 พฤศจิกายน	 2564															
เร่ิมเวลา	08.00	น.	ต้ังองค์กฐินท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด
เวลา	11.00	น.	ถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์		รวมปัจจัย
และฉลององค์กฐินทั้งวัน		เวลา		06.00	น.วันที่		6		พฤศจิกายน		
2564	เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวาย	ณ	วัดโนนศรีสะอาด		อำาเภอ
ปากชม		
 สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	และขออานิสงส์
ผลบุญในครั้งนี้รวมที่ได้สั่งสมมาให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านจงมี
สุขภาพแข็งแรง	 อายุยืนยาว	 และให้สหกรณ์ออมทรัพย์	 ครูเลย
จำากัด	 จงมีความเจริญรุ่งเรือง	 	 มีความมั่นคงเป็นสหกรณ์คู่บ้าน
เมืองและเป็นที่พึ่งสมาชิกตลอดไป
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เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

	 พบกับวารสารฉบับที่	 8	 ประจำาเดือนพฤศจิกายน		

แวดวงสหกรณ์ฯ	ฉบับน้ีขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ	ดังน้ี

	 ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์	

ครูเลย	จำากัด	ชุดที่	57/2564	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่		ที่ปรึกษา	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	กกต.สอ.ครูเลย	จำากัด		ผู้แทนสมาชิกและ

สมาชิกสหกรณ์ฯ	 พร้อมด้วยชาวบ้านปากชม	 หมู่	 1	 ตำาบล

ปากชม	 อำาเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 ได้กำาหนดให้มีพิธีทำาบุญ

ทอดกฐินสามัคคีขึ้น	ในวันเสาร์ที่	6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	

(ตรงกับวันขึ้น	 2	 ค่ำ�	 เดือน	 12	 ปีฉลู)	 โดยมีวัตถุประสงค์							

เพื่อสร้างกำาแพงแก้ว	 รอบพระอุโบสถวัดโนนศรีสะอาด	

อำาเภอปากชม	จังหวัดเลย	โดยมียอดบริจาคปัจจัยร่วมทำาบุญ	

จำานวน	332,075	บาท		นั้น

	 ทั้งนี้นายวิรัตน์	 	 พุทธทองศรี	 ประธานกรรมการ

สหกรณ์ฯและคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 มอบทุน

สนับสนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	 เพื่อซ่อมแซมศาลา

อเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	 และสหกรณ์ฯ								

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพชีวิต

ของเยาวชนในจังหวัดเลยต่อไป

 

 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	คงได้รับสวัสดิการ

การดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการฯ	 ชุดที่	 57/2564		

และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ		ท้ังหน้าท่ีการงาน

ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2564

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด 
โดย  นายสมเชาว์ แก้ววงษา

      โทร. 085-7513443

กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล  จำาปานิล

อินา  ทานัง  ทุกขัง  โลเก

การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก

“ถ้าผู้กู้ (ลูกหนี้) ถึงแก่ความตาย
ขณะที่ยังมีหนี้ค้างชำาระอยู่ผู้ใดจะต้องรับภาระต่อไป ?” 

	 พบกันเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับสำาหรับบทความเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีสมาชิกสหกรณ์ควรต้องรู้ไว้บ้าง	อย่างไรก็ตามการเรียนรู้
ข้อกฎหมายไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเอาเปรียบคดโกงใครแต่เพื่อ
ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการกระทำาที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยบุคคลที่ไม่สุจริต	 ในฉบับนี้ก็คงว่าตามที่ตั้งหัวข้อ
เป็นคำาถามไว้เชื่อว่าหลายๆท่านคงทราบแล้วว่าหากลูกหนี้ถึงแก่
ความตายขณะที่ยังมีหนี้ค้างชำาระอยู่จะมีใครบ้างที่ต้องรับผิด
ชอบต่อไป
	 ในเรื่องนี้มีคำาตอบอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	 มาตรา	 1600	 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมาย
ของคำาว่ากองมรดก	 โดยให้คำาจำากัดความของคำาว่า	 “กองมรดก
ของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่
และความรับผิดต่างๆ	..”	อาจมีข้อสงสัยว่า	แล้ว	“หนี้”	กลายมา
เป็นมรดกได้อย่างไร	 คำาตอบก็คือเมื่อมีหนี้ย่อมก่อให้เกิดทั้งสิทธิ
และหน้าท่ี	กล่าวคือเจ้าหน้ีมีสิทธิในการเรียกร้องและรับชำาระหน้ี
ขณะเดียวกันลูกหนี้ก็มีหน้าที่ในการชำาระหนี้	 ดังนั้นทั้งสิทธิ
และหน้าที่จึงเป็นมรดกเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น	 ส่วนผู้ที่จะรับ
มรดกหนี้มีใครบ้างก็ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	 มาตรา	 1629	 	 โดยได้จัดลำาดับผู้รับมรดกไว้หกลำาดับ
ด้วยกันรวมเรียกว่า	“ทายาทโดยธรรม”	ซ่ึงทายาทลำาดับต้นมีสิทธิ
ก่อนลำาดับถัดไป	 กล่าวคือถ้าลำาดับต้นยังมีชีวิตอยู่ลำาดับถัดไปก็
ไม่มีสิทธิได้รับมรดก	 (หากเป็นมรดกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบชำาระ
หนี้	นั่นเอง)
	 ปัญหาต่อไปคือ	 แล้วผู้ค้ำ�ประกันจะยังต้องรับผิดชอบ
อยู่หรือไม่	 คำาตอบคือผู้ค้ำ�ประกันยังมีฐานะเป็นผู้ค้ำ�ประกันอยู่
เช่นเดิม	 เพียงแต่ความรับผิดของลูกหนี้หลักได้ถูกถ่ายโอนไปยัง
ทายาทโดยธรรมแล้ว	 อย่างไรก็ตามทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับ
มรดกอาจไม่ต้องรับผิดชอบหนี่ทั้งหมดที่ค้างชำาระอยู่หรือไม่ต้อง
รับผิดเลยก็ได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร	ทายาทโดยธรรมมี
ใครบ้าง	แต่ละคนต้องรับผิดชอบอย่างไรนั้นเอาไว้ว่าต่อฉบับหน้า
นะครับ			สวัสดี...



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 25644 ไว้ช้อปได้ทัน	ทางที่ดีที่สุดคือ	ตั้งสติไว้	ลดอาการเสพย์ติดช้อปปิง	

คิดตรึกตรองให้ดี	 ว่าสิ่งที่เรากำาลังอยากได้นั้น	 มีความจำาเป็นมาก

น้อยแค่ไหน	แล้ว	“ฮึบ”	ไว้	เก็บเงินใส่กระเปาตังค์ไว้ดีกว่า

3. บัญชีสำารองต้องมีไว้

	 เชื่อว่าทุกคนต้องบัญชีหลักไว้อย่างน้อย1บัญชีเพื่อรับ

เงินเดือนในแต่ละเดือน	รู้ไหมว่านี่กับดักหลุมโต	เพราะการมีบัญชี

เดียวทำาให้สามารถเข้าไปถอนหรือกดเงินจากบัญชีนั้นเมื่อไหร่ก็ได้	

ผลที่ออกมาคือในบัญชีมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเกลี้ยง	 สุดท้ายสุขภาพ

การเงินก็ย่ำ�แย่เข้าขั้นวิกฤติ	ดังนั้นการมี	2	บัญชี	สำาหรับเงินเดือน	

1	บัญชี	และเงินออมสำารอง	นี่เป็นอีกหนึ่ง	เทคนิคการออมเงิน				

ที่ได้ผล	 เงินเดือนเข้าเมื่อไหร่ก็รีบทำาการดึงไปฝากไว้อีกบัญชีและ

ยิ่งเป็นบัญชีฝากประจำาด้วยแล้วล่ะก็จะยิ่งช่วยให้การออมเงิน

สำาเร็จได้แน่นอนเพราะไม่ว่าอยากจะถอนมากเท่าไหร่	 ก็ถอนไม่ได้	

สะสมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินไม่ต้องเดือดร้อนไปพึ่งเงินกู้

ให้เสียดอกเบี้ยยาวๆ

4. ฝากอัตโนมัติทางเลือกสายลืม

	 หลังจากมีบัญชีสำารองแล้ว	 สำาหรับใครที่ใจไม่แข็งพอที่

จะโอนเงินเข้าบัญชีสำารองทุกๆ	 เดือน	 แล้วล่ะก็	 การให้ธนาคาร

ผูกบัญชีโอนเงินฝากอัตโนมัติ	 ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากแค่เดินเข้าไป

ที่ธนาคาร	 และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้ธนาคารโอนเงิน

จำานวนเท่าไหร่ไปยังบัญชีสำารองในแต่ละเดือน	 ก็ยิ่งทำาให้การออม

เป็นเรื่องง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 ไม่เสียเวลา	 และไม่ต้องกลัวลืม	 เพราะ

ธนาคารจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพเรียบร้อย	ในยุคโมบายนี้

ย่ิงทำาสะดวกมากข้ึน	ด้วยแอพพลิเคช่ันของแต่ละธนาคาร	ท่ีสามารถ

ตั้งค่าให้เราโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทางได้อัตโนมัติทุกๆ	

เดือน	 โดยไม่ต้องไปธนาคารเองเลย	 ใครที่จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลา							

หรือเดินทางลำาบาก	ขี้ลืม	จนไปถึงขี้เกียจ	ข้ออ้างนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะ	

เห็นไหมว่าการออมเงินให้เป็นไปด้วยความราบรื่นนั้นไม่ยาก							

แต่ต้องเร่ิมด้วยวินัยและความต้ังใจจริงท่ีจะออมเงิน	แล้วหา	เทคนิค

การออมเงินที่เหมาะสมของตัวเอง	 หรือตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่

ไม่เป็นประโยชน์ออกไป	 แค่นี้ก็มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำาเป็น

และที่สำาคัญอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพการเงินกับ	 เครดิตบูโร	

สม่ำ�เสมอ	รับรองอนาคตมีเงินเหลือเก็บให้ใช้แบบรัวๆ	แน่นอน

1. ไม่ประมาทใช้จ่าย

 เหตุผลหลักๆ	ของเงินไม่พอใช้	หรือเงินไม่เหลือเก็บ	ก็คือ

การประมาทใช้จ่าย	 ฟุ่มเฟอย	 และหมดไปกับการซื้อของจุกจิก

เล็กๆ	 น้อยๆ	 และยิ่งถ้าหากมีโปรโมชั่นสินค้า	 ลดราคาหรือมีของ

แจกของแถม	พ่วงมาด้วยแล้วล่ะก็ย่ิงเป็นอันตรายต่อกระเปาสตางค์

แน่นอน	บางคร้ังเราประมาท	ไปคิดว่า	“นิดเดียวหน่า”	“นิดเดียวเอง”

“ราคาไม่ได้แพงมาก”	แต่ด้วยราคาไม่แพง	เล็กๆ	น้อยๆ	แต่รวมๆ	กัน

แล้วอาจจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้	 วิธีแก้ไขง่ายๆ	 ก่อนอื่น

ก็รู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ซื้อของจุกจิก	 มูลค่าไม่เยอะบ่อยๆ	

หรือ	 ซื้อของน้อยชิ้นแต่มูลค่ามาก	 จากนั้นก็ทำาการแบ่งเงินไว้

สำาหรับชอปปิงในแต่ละเดือน	 เมื่อช้อปปิงถึงงบที่ตั้งไว้ก็ต้องหัก

ห้ามใจ	 หยุดช้อปทันที	 สิ่งของอะไรที่มีอยู่แล้วก็ไม่ควรซื้อซ้ำ� 

เพราะนอกจากจะเกินความจำาเป็นแล้ว	แล้วอาจหมดอายุก่อนจะ

ได้ใช้ประโยชน์

2. ช้อปช่วง Sale ช่วยชีวิต

 เทคนิคการออมสำาหรับใครท่ีช่ืนชอบ	และเสพย์ติดการช้อป

เป็นชีวิตจิตใจ	 ในเมื่อเลิกช้อปไม่ได้	 ก็หันมาช้อปช่วงเซลล์แทน	

เพราะแบรนด์ดังแต่ละแบรนด์ก็มักจะมีช่วงเวลานาทีทอง	 มาดูด

เงินในกระเปาขาช้อปอยู่เรื่อยๆ	 ได้ของดี	 แบรนด์	 ในราคาย่อม

เยาว์ไว้ใช้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ	แต่ก็อย่าลืมทำาการบ้านสักนิด

ว่าแต่ละแบรนด์จัดโปรโมชั่น	หรือเซลล์	ในช่วงไหน	จะได้กันเงิน

ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

โดย... นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี

4 เทคนิคการออมเงิน..

ใชจายเปน เงินเหลือเก็บ
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ที่เคารพ
ทุกท่าน	 วารสาร	 สอ.	 ครูเลย	 จำากัด	 ฉบับประจำาเดือนพฤศจิกายน	 2564								
วันเสาร์	 ที่	 6	 พฤศจิกายน	 2564	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ได้เป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดโนนศรีสะอาด	บ้านปากชม	หมู่	1	ต.ปากชม	
อ.ปากชม	จ.เลย	รวมยอดเงิน	332,075	บาท	
	 วารสารฉบับนี้	 จึงขอนำาอานิสงส์ของการทอดกฐิน	 บุญใหญ่								
ได้ทุกสิ่ง	 บุญนำาอัศจรรย์มาเติมเต็มบุญกับสมาชิกทุกท่าน	 ในด้านเชิงวิชาการ
เล็กน้อยครับ
	 หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว	 ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน	 ซึ่งจะเริ่ม
ตั้งแต่	วันแรม	1	ค่ำ�	เดือน	11	ไปจนถึงวันขึ้น	15	ค่ำ�	เดือน	12	จึงถือว่าเป็น
บุญเฉพาะกาล	 ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า	 การทอดกฐิน	 ถือเป็นสังฆทานชนิด
หนึ่ง	หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน	
	 การทอดกฐิน	คือ	การนำาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ�
ห้ารูป	 แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย	 จากคณะสงฆ์ทั้งนั้น
เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น	 ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำาเป็น
อย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้	 หากอยากให้มีวาสนาดี	 เงินทองคล่องมือ	
ไม่มีวันตกต่ำ�ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน	 ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย	
3	 ปีติดกัน	 การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธาน
หรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำาหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้	 แต่การ
ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง	 เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้	 จะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท	 ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญ
ทั้งสิ้น	
	 ในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าใน
อดีตชาติ	 ทำาให้เราเห็นภาพความสำาคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์	 โดย
กล่าวว่า	อำานาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน	เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง	ผู้ถวาย
จะปรารถนาความสำาเร็จใดๆ	 ในภพชาติใหม่	 ก็จะให้สำาเร็จได้ดังมโนรถความ
ปรารถนา	หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี	ปัจเจกภูมิก็ดี	สาวกภูมิก็ดี	สาวิกา
ภูมิก็ดี	 เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำาเร็จดังมโนปณิธาน	 หรือความ
ปรารถนาที่ตั้งไว้	ผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์	ผู้ชักชวนให้ทอดกฐินก็ได้
อานิสงส์	 กฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้น	 แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่น
ทอดกฐิน	ถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกัน
อานิสงส์ของการร่วมทำาบุญทอดกฐินยังมีมากมาย	ดังนี้
	 1.	ทำาให้เป็นผู้ม่ังค่ังมีทรัพย์สินมาก	และประสบความสำาเร็จในหน้าท่ี
การงานได้โดยง่าย
	 2.	ทำาให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น	บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
	 3.	ทำาให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น	เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
	 4.	ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัว
ไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
	 5.	ทำาให้เป็นคนรูปงาม	ผิวพรรณงาม	เป็นที่รักของคนทั่วไป
	 6.	ทำาให้เป็นผู้มีชื่อเสียง	 เกียรติคุณ	น่ายกย่องสรรเสริญ	 เป็นที่ตั้ง
แห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ท่านสมาชิกคงอิ่มบุญถ้วนหน้ากัน	 พบกันใหม่
ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ที่มา:	https://www.sanook.com/horoscope/106137/

ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...

ปลอดภัยจากโควิด-19

 ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย  อินโฟกราฟิก จำานวน 
4 แผ่น  ได้แก่ (1) วัคซีนคืออะไร  (2) ทำาไมต้องฉีดวัคซีน (3)คนไทย
มั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัย วัคซีนโควิด-19 (4)กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับ
วัคซีนก่อน และคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “ฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลอดภัยจริง
ไหม ใครควรฉีด”ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) วัคซีนคืออะไร

ที่มาของข้อมูล	:	กองสุุขศึกษา	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกท่าน
	 สำาหรับเดือน	 พฤศจิกายน	 2564	 คณะผู้ตรวจก็ได้นำาข้อสังเกต
เดือนตุลาคม	 2564	 มาสรุปลงในวารสารสหกรณ์ให้พี่น้องได้อ่าน	 ซึ่งใน
วารสารฉบับนี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อ	 พี่น้องสมาชิกได้รับทราบ		
นอกจากนั้นก็นำาเกร็ดความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและสิทธิ 
ประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกควรได้รับทราบมานำาเสนอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยาก
ให้สมาชิกได้อ่าน	 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบที่ท่านได้มอบให้มาตรวจสอบว่า		
ได้ทำา	 ได้ตรวจ	 ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ	สมาชิกต่อองค์กรหรือไม่	หากพี่น้อง
สมาชิกท่านใดอยากจะเสนอแนะให้ผู้ตรวจเน้นหรือดูในส่วนไหน	ยินดีน้อมรับ
และจะดำาเนินการให้ครับ		สำาหรับเดือนนี้มีข้อสังเกตดังนี้ 
ข้อสังเกตที่ 1 การมอบอำานาจให้ผู้จัดการดำาเนินการแทนสหกรณ์
ในการดำาเนินทางคดีต่างๆ
	 จากการตรวจสอบหนังสือมอบอำานาจให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	กรณีให้	เข้าดำาเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือดำาเนินการทางศาล
ที่คณะกรรมการได้มอบให้	 	 จากการตรวจสอบปรากฏว่า	 การอ้างเอกสาร	
การมอบยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการดำาเนินการอาจจะทำาให้	 แพ้คดีได้				
คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะให้เพิ่มและแก้บางประเด็นให้มีความสมบูรณ์โดย
เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	การมอบอำานาจให้ใช้มติคณะกรรมการที่ประชุมวันเดือนปีนั้น
แนบและต้องมีการลง	ลายมือชื่อมอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุม
	 2.	การอ้างข้อบังคับของสหกรณ์ควรอ้างหมวดที่	7	ข้อ	64	(17)	ด้วย
 3.	ควรแก้ไขใบมอบอำานาจท่ีได้มอบไปแล้วแต่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการ
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 ที่ผ่านมาการมอบอำานาจเป็นไปตามข้อกฎหมายและ		พรบ.สหกรณ์	
2542		และศาลไม่ได้	ท้วงติง	 	 	 	 	
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ    
	 ให้แก้ไขเพิ่มตามที่ผู้ตรวจเสนอ	
ข้อสังเกตที่ 2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณาผลงานเพื่อ
ขอรับเงินค่าพัฒนางานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ลงวันที่  
15  กรกฎาคม  2564
	 การพัฒนางานหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งที่ดีควรสนับสนุน
ถ้าผลงานน้ัน	เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและไม่ใช่ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็นประจำา
อยู่แล้ว	 ทั้งนี้คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าถ้า	 ผลงานได้รับการพิจาณาอนุมัติจะไป
ผูกพันกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด			ว่าด้วยเงินค่าพัฒนางาน
เจ้าหน้าที่รับเป็นรายเดือนเหมือนเงินประจำาตำาแหน่งหรือเงินวิทยฐานะครู	
คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าระเบียบที่กำาหนดขึ้นใช้ก็ไม่น่าชอบด้วยเจตนารมณ์
ของสหกรณ์และไม่มีกฎหมายรองรับ		จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ผลงานที่ได้รับอนุมัติควรจ่ายจากงบประมาณที่ไว้	300,000	บาท
โดยพิจารณาจ่ายความอยากง่ายของผลงานเป็นปีๆ	ไม่ไปผูกพันเป็นค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนตามระเบียบฯ
	 2.	ไม่ควรนำาผลงานที่ผ่านการอนุมัติมากำาหนดเงื่อนไขตั้งจ่ายเป็น
รายเดือน	เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ
	 3.	ระเบียบสหกรณ์ท่ีออกถือใช้โดยไม่ชอบหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ควรยกเลิก	
	 4.	การออกระเบียบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้		
ถ้ามีการเบิกจ่ายถือว่าผิดวินัย	

หมายเหตุ	:	ได้รับหนังสือตอบข้อหารือจากรองนายทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัดเลย	ลงวันที่	20	ตุลาคม	2564	และหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์	 	15	
มกราคม	 2550	 เกี่ยวกับการออกระเบียบถือใช้โดยเอื้อประโยชน์ต่อกรรม
การและเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่สามารถทำาได้	 และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ได้ทำาหนังสือถึงประธานสหกรณ์ให้พิจารณา
ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินค่าพัฒนางานเจ้าหน้าที่สหกรณ์		พ.ศ.2560	วันที่	2		
พฤศจิกายน		2560		แล้ว
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 1.		สหกรณ์มีระเบียบว่าด้วยเงินพัฒนางานเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2560		
ซึ่งได้กำาหนดอัตราค่าตอบแทนในการพัฒนางานไว้แล้ว
	 2.	เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินค่าพัฒนางานเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2560
และถือใช้ตั้งแต่	28	ธันวาคม		2560
	 3.	การพัฒนางานเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ		สร้างแรงจูงใจให้
กับบุคลกรฯลฯ
	 4.		สหกรณ์ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน		อยู่ระหว่างดำาเนินการ
	 5.	ระเบียบว่าด้วยเงินพัฒนางานเจ้าหน้าที่ฯ	เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนได้มีการคิดค้น	 ค้นคว้า	 รูปแบบ	 หรือวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
ข้อสังเกตที่ 3 รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายปีบัญชี 2564 (ข้อมูล 8 ตค. 64)
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณที่ตั้งไว้ปีบัญชี
2564	จำานวน	202,908,032	บาท	(สองร้อยสองล้านเก้าแสนแปดพันสามสิบ
สองบาทถ้วน)	 ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา	 ใช้ไป	 102,365,087.25	 บาท								
(หนึ่งร้อยสองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)		
คิดเป็น	50.45%	จากการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าดำาเนินการเป็นไปตามแผน
แต่มีบางรายการใช้ไป	80-90	%	อาจจะไม่เพียงพอในระยะเวลาที่เหลือ		
คณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการดำาเนินการควรพิจารณาการใช้จ่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า	แต่ถ้าไม่เพียงพอ		มีความจำาเป็นจริงก็สามารถถัวจ่ายงบประมาณ
ในหมวดเดียวกันกันได้	
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
 ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายจัดการจะดำาเนินการตามท่ีคณะผู้ตรวจแนะนำา
ข้อสังเกตที่ 4 การติดตามเรื่องเสนอแนะในเดือน สิงหาคม - กันยายน  2564
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามเรื่องที่ได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะไว้
ช่วงเดือนก่อน		4	ประเด็นดังนี้
 1.  การส่งคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย  จำากัด  
	 จากการตรวจสอบการคืนเงินฝากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย	
มีการส่งเงินต้นเดือนละ	 1	 ล้าน	 พร้อมดอกเบี้ย	 อัตราดอกเบี้ย	 ร้อยละ	 4							
(เดิม	 5.5)	 เงินฝากคงเหลือ	 287,000,000	 บาท	 และจะครบเงื่อนไขส่งเสร็จ
สิ้น		เดือน	กรกฎาคม		2566		(งวดสุดท้ายส่ง		267,000,000		บาท)	 	
ข้อเสนอแนะ       
 คณะผู้ตรวจอยากให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนสัญญาใหม่อีกครั้ง
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ     
	 นำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการ
 2. การติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการบังคับคดีการขายทอดตลาด
ที่ดินจังหวัดอุบลฯ
 คณะผู้ตรวจสอบขอทราบความเคลื่อนไหวการขายทอดตลาดที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี	 	 เนื่องจากได้เงียบไปนาน	 	 ได้รับแจ้งจากทนายความ
ว่า		ทาง	ผอ.กองบังคับคดีล้มละลาย	2	จะดำาเนินการให้เสร็จภายในวันที่		15		
ตุลาคม		2564	 	 	 	 	 	 	
 3. การขยายวงเงินกู้ยืมเงินของสหกรณ์จาก 5,500 ล้านบาท  
เป็น6,000  ล้านบาท
	 จากการตรวจสอบการขออนุมัติเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ใน
คราวประชุมใหญ่		5,500		ล้านบาท		ขอเพิ่มเป็น	6,000	ล้านบาท	เพื่อรองรับ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาส่งชำาระไม่ได้กับธนาคารออมสิน	จากการตรวจสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ได้ออกประกาศเงินกู้โครงการสินเชื่อสหกรณ์
เพื่อแก้ไขหนี้สินบุคลากร	 โดยกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการโครงการตั้งแต่			
11		ตุลาคม		2564	–	มกราคม		2565	แล้ว	 	 	
 4. การเรียกเก็บไม่ได้
	 จากการตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ได้		มีแนวโน้มลดลง		คณะผู้ตรวจ
ขอช่ืนชมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเอาใจใส่ในการติดตามแก้ปัญหาแก่สมาชิก

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

โทร...098 691 9199,  095 653 2392



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2564 7

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,435 ราย

  - สมทบ     2,488 ราย

  รวม     8,923 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  3  คน ดังน้ี
1.	นายสุพิน	 พัดสร้อย	 สามัญ	 เสียชีวิต		 16	ก.ย.	64

2.	นางนุชราพร	 ฮามพิทักษ์	 สามัญ	 เสียชีวิต		 25	ก.ย.	64

3.	นายโสภณ	 นันที	 สามัญ	 เสียชีวิต		 15	ต.ค.	64

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท

2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จำานวน	ไม่เกิน	500,000		บาท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย 

สมาชิก  - สามัญ     4,583 ราย

  - สมทบ       449 ราย

  รวม    5,032  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  4  คน ดังน้ี
1.	นายสุพิน		 พัดสร้อย			สามัญ	 เสียชีวิต		 16	ก.ย.	2564

2.	นางจีระพรรณ		 เสริฐศรี			 สามัญ	 เสียชีวิต		 20	ก.ย.	2564

3.	นางนุชราพร					ฮามพิทักษ์			สามัญ	 เสียชีวิต		 25	ก.ย.	2564

4.	นายโสภณ		 นันที	 สามัญ	 เสียชีวิต		 15	ต.ค.	2564

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,869  ราย

  - สมทบ       113  ราย

  รวม     2,982  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 2 คน ดังน้ี
1.	นางจีระพรรณ		 เสริฐศรี			 สามัญ	 เสียชีวิต		 20	ก.ย.	2564

2.	นางนุชราพร		ฮามพิทักษ์			 สามัญ	 เสียชีวิต		 25	ก.ย.	2564

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,411 ราย
  - สมทบ      2,654 ราย
  รวม      6,065 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 4 คน ดังน้ี
1.	นางเพ็ญประภา	 ราชวงษา	สามัญ		 เสียชีวิต		 13	พ.ค.	64

2.	นายสุพิน			 	 พัดสร้อย	 สามัญ	 เสียชีวิต		 16	ก.ย.	64

3.	นางพนิดา	 แก้วพิลารมย์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 25	ก.ย.	64

4.	นางลำาไย	 	 สอนสีดา	 สมทบ	 เสียชีวิต		 9	ต.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท
************************************************************

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,213 ราย
  - สมทบ       3,876 ราย
  รวม       8,089 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  4 คน ดังน้ี
1.	นางเพ็ญประภา		 ราชวงษา	 สามัญ		 เสียชีวิต		 13	พ.ค.	64

2.	นางสีดา	 	 ศรีบุญ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 22	ก.ย.	64

3.	นางพนิดา		แก้วพิลารมย์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 25	ก.ย.	64

4.	นางลำาไย	 สอนสีดา	 สมทบ	 เสียชีวิต				9	ต.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำากัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต

ระหว่างเดือน มี.ค. – ต.ค. 2564
สมาชิก       สามัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำานวนผู้เสียชีวิต	 							29		 16	 45
ส.ค.ส	1		จำานวนผู้เสียชีวิต										18									 12	 30
ส.ค.ส	2		จำานวนผู้เสียชีวิต										15	 												38	 53
สสอค.				จำานวนผู้เสียชีวิต	 							24			 1	 25
สส.ชสอ.		จำานวนผู้เสียชีวิต	 							16		 -	 16

ข้อมูลประจำาเดือน ตุลาคม 2564
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนตุลาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
	 -		สมาชิกสามัญ
	 -		สมาชิกสมทบ
2.	จำานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้
3.	เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
4.	เงินฝากสหกรณ์อ่ืน
5.	เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
6.	หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
8.	เงินรับฝาก
	 ประจำา 
	 ออมทรัพย์	
	 ออมทรัพย์พิเศษ	 	
	 สินทรัพย์ทวี	
9.	ทุนเรือนหุ้น
10.	ทุนสำารอง
11.	สินทรัพย์รวม
13.	กำาไรสุทธิ	ประจำาเดือนมีนาคม	-	ตุลาคม	2564

7,815					คน
6,503					คน
1,312					คน
5,426					คน

246,577,193.21			บาท
290,500,000.00			บาท

		12,532,259,978.00				บาท
25,912,500.00			บาท

195,120.00			บาท
3,336,007,788.94			บาท

524,000,000.00											บาท
138,106,317.28											บาท

2,538,024,907.53											บาท
135,876,564.13											บาท

3,473,583,500.00			บาท
534,091,067.27			บาท

12,331,271,846.25			บาท
215,320,039.69			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย์

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

1. สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย  (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเป็น
 ผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
2.   สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
3.  สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำานัน / เขต/เทศบาล
 /ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล 
 ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านท่ีระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลพร้อมประทับ
 ตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตรา
 โรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12.  สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาท
 ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ

สคส. 1,2 , เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

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
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สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

1.บริการอื่ นๆ

2.บริการอื่ นๆ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอื่ นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทำารายการเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำารายการต่อ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริการอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริการอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝากเงินฝาก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำานวน

 เงินที่จะฝาก เช่น 10,000 บาท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  รายการสำาเร็จจะได้

     รับสลิปออกมา

บริการอื่ นๆ

บริการอื่ นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

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
4-ธ.ค.-63

28-พ.ค.-64
26-มี.ค.-64
9-ก.ค.-64
13-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
26-ส.ค.-64
27-ก.ย.-64
26-ต.ค.-64
28-ต.ค.-64

 สาขาหล่มสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร์ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

  นางภัทรวิภา วงศ์สุทธิรัตน์ สาขาขอนแก่น 
 สาขาเลย  

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ 
 สาขามอดินแดง ขอนแก่น 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม่ 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาด่านซ้าย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขากระทรวงศึกษา 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 น.ส.กิติยา วีระสุโข สาขาเลย  
 น.ส.ชญาภา  สันจิตร์ สาขาเลย  
 น.ส.รินลดา โทนุสิทธิ์ สาขาเลย  
 น.ส.คัทลียา  โคตรทา สาขาเลย  
 น.ส.อัญชนา  คานตระกูล สาขาด่านซ้าย 

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 นายหินชนวน อะโศกตระกูล สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 น.ส.กิตติญา  แก้วเกษศรี สาขาด่านซ้าย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน สาขาอุดรธานี 
 เลย 

 มาลาสี สาขาเชียงคาน 
 นายบุญเทียม แพงสอน สาขาเอื้ออารี 

 เลย 
 โอนจากธ.ไทยพาณิชย์ 

 นางนิพร ราชสว่าง สาขาวังสะพุง 
 เงินสด 

 ลือชัย ไม้กัด 
 นายวาสนา ฤทธาพรหม 

 สนง.เขตพื้นที่ชัยภูมิเขต 1 
 สนง.เขตพื้นที่ชัยภูมิเขต 1 
 สนง.เขตพื้นที่ชัยภูมิเขต 1 
 สนง.เขตพื้นที่ชัยภูมิเขต 1 

 ด.ต.เที่ยง กล้าหาญ 

 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 
 11,140.00 
 3,002.00 

 900.00 
 0.15 
 1.00 

 14,550.00 
 14,550.00 
 14,550.00 
 14,550.00 
 21,830.00 

 358,838.26 

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

8	มี.ค.541 สาขานครพนม 2,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย  เลขบัญชี 403-1-97590-2

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

	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) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

24-ก.พ.-55

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

9	มี.ค.	59

3	พ.ค.	59

21-พ.ย.-60

1

1
2
3
4

1

1

1

	สาขาด่านซ้าย	
 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

	2,000.00	
  2,000.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

29-ม.ค.-621 สาขาเลย 	270.00	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

26-มี.ค.-641 สาขาเลย 900.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนศรีสะอาด อ.ปากชม จ.เลย 
ในวันเสารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประธานวิรัตน พุทธทองศรี เดินทางไปทํา MOU กับธนาคารออมสิน
และสํานักงาน สกสค. เพื�อเขารวมโครงการแกไขหนี้สินบุคลากรภารรัฐ

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจําป ๒๕๖๔



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 2. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 3. นายสายชล  ศรีคํา

 4. นายนิคสัน  ทองทิพย 5. นายสมเชาว  แกววงษา

ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน  พุทธทองศรี 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. นายสุทธินันท บุบผาดา

 4. นายอนุช  ธรรมวรรณ 5.นายเวียงชัย  โสกัณทัต 6. นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง

 7. นายจันทรลอย  สุรภีร 8. นายสุพัฒน  แสงสวาง 9. นายนิคสัน  ทองทิพย

 10. นายอดิศักดิ์  มีบุญ 11. นายสมพร  ไชยแสง 12.นายสมเชาว  แกววงษา

 13. นายมนตชัย  ลีวงคศักดิ์ 14. นายสายชล  ศรีคํา 15.นายวรวิทย  ศรีสุนทร

ฝายจัดการ 1. นายเอกพัฒน  นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี 3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางไพรวัลย  พูนโต 5. นางรติ  ทันวงษา 6. นางนารี  พงษพานิช

 7. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 8. นายสุนทร  สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ  พรหมมาศ

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  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

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


