เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ ทุกท่�น
พบกับว�รส�รข่�ว สอ.ครูเลย จำ�กัด ประจำ�เดือน มิถุน�ยน
2565 ในปีบัญชี 2565 นี้ น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�นสห
กรณ์ฯ ชุดที่ 58/2565 มีนโยบ�ยแบ่งกลุ่มลูกหนี้สม�ชิกออกเป็น
3 กลุ่มสี ดังนี้
1. สีเขียว คือ กลุ่มส่งชำ�ระหนี้ได้ปกติ
2. สีเหลือง คือ กลุ่มที่ควรเฝ้�ระวังที่อ�จส่งชำ�ระหนี้ได้ไม่ปกติ
3. สีแดง คือ กลุ่มเสี่ยงที่ส่งชำ�ระหนี้ไม่ได้และเป็น (NPL)
ก�รจัดกลุม่ ข้อมูลของสม�ชิกฯ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้เกิดคว�มเสีย่ ง
ก�รเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPL) คณะกรรมก�รก�รดำ�เนินก�ร
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 58/2565 จึงออกประก�ศโครงก�รสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือสม�ชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หล�ยท�ง อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 4 ต่อปี โดยไม่มีเฉลี่ยคืนระยะคงที่ 10 ปี ปีที่ 11 ให้เป็น
ไปต�มประก�ศของสหกรณ์ฯ หรือต�มที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
เห็นควร งดกู้ทุกประเภทเป็นเวล� 5 ปี ยกเว้นเงินกู้พิเศษ เงินกู้เพื่อ
ชำ�ระสวัสดิก�ร และเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือสม�ชิกฯที่มีหนี้หล�ยท�ง และเงินร�ยได้ไม่พอชำ�ระหนี้
ไม่เป็นภ�ระของผูค้ �ำ้ ประกัน ช่วยลดก�รเกิดหนีท้ ไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดร�ยได้
ลดลูกหนี้ NPL นั่นเอง แต่ทั้งนี้จะดูแลกลุ่มสม�ชิกฯ ที่ถูกธน�ค�ร
ออมสินฟ้องก่อน (ที่มีร�ยชื่ออยู่แล้ว) และก�รดูแลสม�ชิกลูกหนี้
อื่นนั้นต้องได้รับก�รคัดกรองยืนยันจ�กผู้แทนสม�ชิกของแต่ละ
เขตฯ รับรองว่�มีคว�มเดือดร้อนจริงๆ ถึงจะนำ�ม�พิจ�รณ�อนุมัติ
เงินกู้ต่อไป ทั้งนี้โครงก�รฯเริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิถุน�ยน 2565 ส่วน
สม�ชิกท่�นอื่นๆ ไม่มีคว�มเดือดร้อนม�ก ท�งสหกรณ์มีโครงก�ร
เงินกู้อื่นๆรองรับก�รกู้อีกหล�ยๆ โครงก�รให้สม�ชิกเลือกต�ม
ต้องก�รของตนเองครับ สำ�หรับสม�ชิกทีจ่ ะกูเ้ งิน
ให้อ่�นทำ�คว�มเข้�ใจเงื่อนไขของแต่ละโครงก�รฯให้รอบคอบก่อน
เพื่อสม�ชิกจะได้ว�งแผนก�รกู้เงินไว้ใช้จ่�ยในอน�คต ส่วนก�รส่ง
เอกส�รข่�วส�ร สอ.ครูเลย จำ�กัด ให้กับสม�ชิกนั้นท�งสหกรณ์ฯ
ของดส่งตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2565 เป็นต้นไป เพื่อประหยัด
งบประม�ณ สหกรณ์ได้พัฒน�ระบบสื่อออนไลน์ให้สม�ชิกได้
ปรับตัวเข้�ถึงว�รส�รข่�ว สอ.ครูเลย จำ�กัด ผ่�นระบบ smart phone
ต�มยุคสมัยใหม่ เพื่อคว�มรวดเร็ว ประช�สัมพันธ์ข้อมูลต่�งๆ
หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�สม�ชิกคงปรับตัวต�มยุคสมัยได้เป็น
อย่�งดี แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
พบกันกับว�รส�รฉบับประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2565
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด วัน เวล� หมุนไปอย่�งรวดเร็ว ก�รบริห�รง�น
แก้ไขปัญห�ต่�งๆ ให้กบั พีน่ อ้ งสม�ชิกหล�ยอย่�ง หล�ยรูปแบบ
ปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มันไม่เหมือนปัญห�ใน
อดีต โดยเฉพ�ะปัจจุบันมันค่อนข้�งรุนแรง
ก�รออกแบบแก้ปัญห�จำ�ต้องมีหมอหรือวิศวกร
ออกแบบ ตัดสินใจถูกต้อง โดยก�รตรวจสอบข้อมูล ท�งก�รเงิน
ของสม�ชิกแบบเปดใจ จริงใจ จึงจะร่วมกันแก้ปัญห�ได้โดย
มีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน ผมค่อนข้�งคิดม�กและหนักใจกับ
สม�ชิก กลุ่มที่มีปัญห�หนัก เหมือนคนป่วยจำ�เป็นต้องให้ย�
ต�มคว�มจำ�เป็น ต�มอ�ก�ร และมีคว�มแตกต่�งในคว�มเป็น
ม�ตรฐ�น ดอกเบี้ย หล�ยระดับ คือ 5.90% 5.15% และ
4.00% ถ้�ไม่ดำ�เนินก�รเช่นนี้ก�รสำ�รองหนี้ ก็คงจะต้อง
เพิ่มขึ้น อย�กจะบอกสม�ชิกคนที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม
หรือ และอ�จมีผลกระทบในวันสิ้นปีบัญชี ทำ�ให้ผลกำ�ไร
อ�จจะลดลง
สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่
คว�มสุข พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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แวดวง
และ ความเคล�อนไหว
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์ โทร. 096-3279069
เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกันกับว�รส�รฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน
2565 ขอนำ�เสนอแนวท�งในก�รช่วยเหลือสม�ชิกที่ท�ง
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 ได้มีม�ตรก�รที่
จะทำ�ให้เงินได้ร�ยเดือนของสม�ชิกเพียงพอต่อก�รชำ�ระหนี้
และทำ�ให้สม�ชิกมีเงินเหลือเพียงพอ รวมถึงสม�ชิกต้องมี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีหลัก 3G คือ
- Good performance ก�รมีระบบง�นที่ดี
- Good information ก�รมีเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดี
- Good person ก�รมีบุคล�กรที่เป็นแบบอย่�งที่ดี
ที่เป็นแนวนโยบ�ยของ น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�นสห
กรณ์ฯ ขอเสนอแนวท�งในก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี ดังนี้
1. สม�ชิกต้องวิเคร�ะห์ศักยภ�พของตนเองเพื่อนำ�
ไปว�งแผนในก�รบริห�รเรื่องร�ยรับร�ยจ่�ยของตนเอง ณ
ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดทำ�เป็นข้อมูลส�รสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัล ที่สม�ชิกส�ม�รถเข้�ได้ทุกที่ โดยเข้�ไปที่เว็ปไซต์ของ
ท�งสหกรณ์ แล้วเลือกคลิกที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูลสม�ชิก
โดยใช้ เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของสม�ชิก เป็นชื่อ
ผู้ใช้ง�น(User) และใช้เลขที่สม�ชิก 7 หลักเป็นรหัสผ่�น (
Password) ห�กเลขที่ส�ม�ชิกไม่ครบ 7หลักก็ให้เติมเลข 0
ด้�นหน้�ให้ครบ 7 หลัก ซึ่งวิธีก�รใช้ง�นได้อธิบ�ยไว้ที่เว็ป
ไชต์ของท�งหสกรณ์เรียบร้อยแล้ว (Good information)

2. เมื่อวิเคระห์ศักยภ�พของตนเองเรียบร้อยแล้ว
ก็ ศึ ก ษ�ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท �งสหกรณ์ มี ไว้ ใ ห้ บ ริ ก �รแก่ ส ม�ชิ ก
โดยมี โ ครงก�รเงิ น กู ้ ห ล�ยประเภทให้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก �ร
ให้สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถของสม�ชิกฯแต่ละท่�น เช่น
โครงก�รกู้ส�มัญ, สวัสดิก�รกระแสร�ยวัน, สวัสดิก�ร
วิทยฐ�นะ, กู้ฉุกเฉิน ATM, ส�มัญพัฒน�คุณภ�พชีวิตฯ,
ส่ ง เสริ ม อ�ชี พ (โคกหนองน�), โครงก�รรวมหนี ้ โ ควิ ด ,
โครงก�รเงินกู้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสม�ชิกสหกรณ์ที่มีหนี้
หล�ยท�ง เป็นต้น ท�งสหกรณ์ยินดีให้คำ�ปรึกษ�กับสม�ชิก
เพื่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีต่อสม�ชิก (Good performance)
3. ค้นห�ต้นแบบหรือศึกษ�ดูง�น เพื่อสร้�งคว�ม
มั่ันคงท�งร�ยได้ของสม�ชิก อีกทั้งสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีใน
วัยเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ( Good person )
ท้�ยนี้ทุกนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่
58/2565 ได้ดำ�เนินก�รนั้นล้วนแล้วแต่ดำ�เนินก�รเพื่อช่วย
เหลือสม�ชิกฯ ของเร� ให้มคี ณ
ุ ภ�พชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ขอฝ�กสม�ชิกฯ
ทุกท่�น ได้ติดต�มผลง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�ร ชุดที่ 58/2565 ต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้�ครับ
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย... นางสาวรมิดา วงษศิริ
บทบ�ท ปญห� ภ�วะเงินเฟอ ในปจจุบนั
ปัจจุบนั คำ�ว่� “เงินเฟ้อ” มักจะเผยแพร่ให้ได้เห็นและได้ฟงั กันแทบทุกวัน
ต�มสือ่ ต่�ง ๆ อันเนือ่ งจ�ก ทุกประเทศต้องประสบกับภ�วะร�ค�น้�ำ มันทีพ่ งุ่ สูงขึน้
อย่�งต่อเนือ่ ง เป็นผลพวงให้อตั ร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจไม่เติบโตต�มทีค่ �ดไว้
ในขณะเดียวกันประช�ชนต้องเผชิญกับปัญห� “ข้�วย�ก หม�กแพง” เนือ่ งจ�ก
สินค้�อุปโภคบริโภคทีจ่ �ำ เป็นต่อชีวติ ประจำ�วันมีร�ค�สูงขึน้ หรือทีน่ กั เศรษฐศ�สตร์
เรียกว่� ปัญห�เงินเฟ้อ
เงินเฟอ เกิดได้อย่�งไร ?
เข้�ใจกันง่�ย ๆ ก็คอื เงินเฟ้อจะเกิดขึน้ เมือ่ ร�ค�ของสินค้�ต่�ง ๆ โดยรวม
มีก�รปรับตัวสูงขึน้ อันเนือ่ ง ม�จ�กต้นทุนในก�รผลิตสินค้�สูงขึน้ หรือคว�มต้องก�ร
สินค้�/บริก�รมีม�กกว่�ก�รผลิตสินค้�และบริก�รในขณะนัน้ ๆ หรือเกิดจ�กก�รกักตุน
สินค้�ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ เก็งกำ�ไร เช่น ข้�ว น้�ำ มัน ฯลฯ อันเป็นผลให้ระดับร�ค�สินค้�
เพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยไม่ส�ม�รถห�ภ�วะหยุดนิง่ ได้ ภ�วะเงินเฟ้อก็จะทำ�ให้ค�่ ของเงิน
ลดลง เพร�ะสินค้�มีร�ค�แพงขึน้ เงินทีม่ คี �่ เท่�เดิมจะซือ้ ของได้นอ้ ยลง ทำ�ให้เกิด
ก�รค�ดคะเนร�ค�สินค้�ส่งผลให้ประช�ชนมีเงินเหลือน้อยลง หรืออ�จแปรเปลีย่ น
เป็นก�รซือ้ สินค้�เก็บไว้ใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์และภ�วะเงินเฟอ
ห�กหันมองกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงเป็น
สถ�บันก�รเงินรูปแบบหนึ่ง มีจำ�นวนสม�ชิก ปี 2550 กว่� 2.29 ล้�นคน สม�ชิก
ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกล�งที่มีร�ยได้ประจำ� ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์
มีก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่�นม� ไม่ว่�จะเป็นขน�ดของ
สหกรณ์ ทีจ่ ดั เป็นขน�ดใหญ่ถงึ ใหญ่ม�ก ร้อยละ 91.20 ดำ�เนินธุรกิจโดยรวม
จำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 767,025 ล้�นบ�ท สินทรัพย์รวม ทัง้ ระบบกว่� 730,000 ล้�นบ�ท
ห�กเปรียบเทียบกับระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศ ณ วันสิน้ ปี 2550 มีสนิ ทรัพย์
รวมจำ�นวน 7,816,545 ล้�นบ�ท เทียบได้เป็นร้อยละ 9.35 ของสินทรัพย์รวม
ธน�ค�รพ�ณิชย์ห�กพิจ�รณ�โครงสร้�งเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จ�กแหล่งทีม่ �
ของเงินทุนทีส่ �ำ คัญในรอบ 5 ปี พบว่�ยังคงใช้ทนุ ภ�ยในทีไ่ ด้จ�กหุน้ ซึง่ เกิดจ�กก�ร
สะสมร�ยเดือน และเงินฝ�กของสม�ชิกเป็นส่วนใหญ่ด�้ นก�รใช้เงินทุนของสหกรณ์
นำ�ไปลงทุนในลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละห�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน ในหลักทรัพย์/ตร�ส�ร
หนีเ้ ป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว�่ แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ม�จ�กเงินออมของ
สม�ชิกเกือบทัง้ สิน้ ในช่วงของภ�วะเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ มนุษย์เงินเดือนทีเ่ ป็นสม�ชิก
ของสหกรณ์สว่ นใหญ่ตอ้ งเผชิญกับภ�ระค่�ครองชีพเพิม่ สูงขึน้ แต่เงินในกระเป�จ�ก
เงินเดือนทีไ่ ด้รบั ยังคงเท่�เดิม อ�จส่งผลให้อตั ร�ก�รออมโดยก�รถือหุน้ ร�ยเดือน
หรือเงินฝ�กในสหกรณ์ลดน้อยลง หรือสม�ชิกบ�งร�ยถือหุน้ ครบต�มระเบียบแล้วก็
จำ�เป็นต้องระงับก�รส่งค่�หุน้ ไป ดังนัน้ ก�รเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของเงินทุนสหกรณ์อ�จ
กล่�วได้ว่�ต้องม�จ�กปัจจัยของผลตอบแทนที่ดึงดูดใจให้สม�ชิกอย�กออมม�กขึ้น
ตลอดจนจ�กคว�มมัน่ คงด้�นฐ�นะก�รเงินของสหกรณ์ดว้ ย
วิธเี อ�ชนะเงินเฟอ
เงินเฟ้อมีผลกระทบต่อทุกภ�คส่วน ไม่ว�่ จะเป็นภ�ครัฐบ�ล องค์กรภ�ค
เอกชน หรือกระทัง่ อ�จม�ถึงธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เนือ่ งจ�กสม�ชิกของสหกรณ์
ก็คอื ประช�ชนผูม้ เี งินเดือนประจำ� ดังนัน้ ควรต้องหันม� เตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์
ปรับปรุงแก้ไขก�รบริห�รง�น ตลอดจนวิถกี �รดำ�เนินชีวติ ของสม�ชิกเพือ่ สร้�งเกร�ะ
ป้องกันจ�กภ�วะเงินเฟ้อทีอ่ �จเกิดขึน้ ให้ได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ อ�ทิ.....
ร่วมกันรณรงค์สร้�งจิตสำ�นึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นก�รสร้�ง
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นก�รดำ�รงชีวติ ลดคว�มฟุม่ เฟอย ไม่สร้�งหนีส้ นิ เพิม่ และทีส่ �ำ คัญต้อง
ฝกตนเองให้มวี นิ ยั ท�งก�รเงิน

สหกรณ์ควรมีก�รว�งแผนท�งก�รเงินเพื่อวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ในอน�คต
ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้�งท�งก�รเงินให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
ทัง้ อัตร�ดอกเบีย้ เงินกู้ อัตร�ดอกเบีย้ เงินรับฝ�กวิเคร�ะห์อตั ร�ผลตอบแทนจ�กก�ร
ลงทุนต่�งๆ ไม่ควรละเลยในก�รดูแลปริม�ณเงินในสหกรณ์ ก�รนำ�เงินของสหกรณ์ไป
ปล่อยกูห้ รือลงทุนในหลักทรัพย์ค�ำ นึงถึงคว�มสอดคล้องของแหล่งเงินทุนทีไ่ ด้ม�กับก�ร
ใช้ไปและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องต�มระเบียบ ตลอดจนมีก�รกระจ�ยคว�มเสีย่ งและตรวจสอบ
คว�มมัน่ คง เชือ่ ถือได้ของสถ�บันทีไ่ ปลงทุน เพือ่ ลดคว�มเสีย่ งและมีคว�มคุม้ ทุน
ในช่วงภ�วะดอกเบีย้ ทีอ่ �จเป็นข�ขึน้ สหกรณ์ตอ้ งติดต�มข่�วส�รสภ�วก�รณ์
ของตล�ดเงินอย่�งสม่�ำ เสมอ อนึง่ ไม่ควรนำ�ระบบถอนเงินรับฝ�กอัตโนมัตดิ ว้ ยเครือ่ ง
เอทีเอ็มม�ใช้เพือ่ ป้องกันเงินทีอ่ �จไหลออกจ�กสหกรณ์อย่�งง่�ยด�ย ทัง้ นี้ สหกรณ์
ควรปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รดำ�รงสินทรัพย์สภ�พคล่องของสหกรณ์
พ.ศ. 2550 และควรส่งเสริมให้มกี จิ กรรมด้�นก�รออมเงินกับสหกรณ์ หรือกำ�หนด
แคมเปญรูปแบบเงินออมใหม่ๆ เพร�ะนอกจ�กจะเป็นก�รเพิม่ ทุนภ�ยในของสหกรณ์
สำ�หรับใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นก�รจูงใจให้สม�ชิกภักดีกบั สหกรณ์ไม่หนั ไปใช้
บริก�รกับสถ�บันก�รเงินภ�ยนอก
สถ�นก�รณ์เงินเฟอตอนนี้ เรียกได้ว�่ น่�กังวลแล้วหรือยัง?
เงินเฟ้อทีม่ �จ�ก cost-push และ demand-pull ไม่ได้นบั ว่�เป็นเงินเฟ้อ
ที่น่�กังวล เพร�ะเกิดขึ้นได้เป็นปกติจ�กคว�มไม่สมดุลระหว่�งอุปสงค์และอุปท�น
ยกเว้นจะมีหล�ยเหตุก�รณ์เกิดขึน้ พร้อม ๆ กันในลักษณะ Perfect storm เช่น บ�ทอ่อนค่�
ค่�จ้�งขั้นต่ำ�ปรับขึ้นแรง ภ�ครัฐหมดม�ตรก�รตรึงร�ค�น้ำ�มันดีเซล ก�ซหุงต้มฯ
ต้นทุนสินค้�และวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นม�ก กอปรมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติกลับเข้�ม�
จำ�นวนม�กจนคว�มเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคฟน ตัว ผูป้ ระกอบก�รก็จะส�ม�รถส่งผ่�นต้นทุน
ได้ง�่ ยขึน้ ทำ�ให้ร�ค�สินค้�และบริก�รได้ปรับเพิม่ ขึน้ เป็นวงกว้�ง ในกรณีน้ี ธปท.
อ�จปรับน้�ำ หนักทีใ่ ห้กบั ก�รดูแลเสถียรภ�พร�ค�ในระยะย�วม�กกว่�ก�รขย�ยตัวท�ง
เศรษฐกิจ โดยจะพิจ�รณ�ปรับขึน้ อัตร�ดอกเบีย้ นโยบ�ยในจังหวะทีเ่ หม�ะสม แต่ห�ก
สถ�นก�รณ์ทน่ี �่ กังวลไปกว่�นัน้ คือ เงินเฟ้อทีส่ งู ต่อเนือ่ งจนทำ�ให้ครัวเรือนกับภ�คธุรกิจ
เริม่ ปรับเงินเฟ้อค�ดก�รณ์ (inﬂation expectations) สูงขึน้ จนส่งผลต่อพฤติกรรม
ก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�และค่�จ้�งของผูป้ ระกอบก�ร ดังเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ ในวิกฤตน้�ำ มัน
แพงช่วงปี 1970 ทีน่ �ำ ไปสูป่ ญั ห� wage-price spiral ต�มม� นัน่ คือ แรงง�นไปต่อรอง
ให้ค�่ จ้�งของตนสูงขึน้ ทำ�ให้ผปู้ ระกอบก�รต้องขึน้ ร�ค�สินค้�ต�มต้นทุนค่�จ้�งทีเ่ พิม่
ขึน้ ซึง่ ในท้�ยทีส่ ดุ ก็ยอ้ นกลับม�กระทบค่�ครองชีพอีกครัง้ เงินเฟ้อในลักษณะนีถ้ งึ แม้มี
โอก�สเกิดค่อนข้�งน้อย เนือ่ งจ�กตล�ดแรงง�นต้องตึงตัวม�ก ประกอบกับอำ�น�จก�ร
ต่อรองของแรงง�นไทยยังมีนอ้ ย แต่ห�กเกิดขึน้ แล้ว จะส่งผลให้เงินเฟ้อค้�งสูงเป็นเวล�
น�นเนือ่ งจ�กเป็นเงินเฟ้อทีฝ่ งั ลึกเข้�ไปในก�รค�ดก�รณ์ คว�มรูส้ กึ และพฤติกรรมของ
ประช�ชน ย�กทีจ่ ะคลีค่ ล�ยเองได้ ดังนัน้ ในกรณีน้ี นโยบ�ยก�รเงินอ�จต้องใช้ย�แรง
เพือ่ ดึงให้เงินเฟ้อปรับลดลงม�อีกครัง้ อย่�งไรก็ดี ข้อมูลเงินเฟ้อค�ดก�รณ์ในระยะย�ว
(5-10 ปี) ที่ ธปท. ติดต�มถือว่� ยังไม่มสี ญั ญ�ณทีน่ �่ กังวล จ�กรูปประกอบ สะท้อน
ว่� ถึงแม้เงินเฟ้อค�ดก�รณ์ระยะสัน้ (1 ปี) ในปัจจุบนั และในช่วงปี 2007-2008 จะ
อ่อนไหวไปกับร�ค�น้�ำ มันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่เงินเฟ้อค�ดก�รณ์ระยะย�วในทัง้ สองช่วงก็ไม่
ได้เพิม่ ต�มสะท้อนมุมมองของส�ธ�รณชนทีย่ งั เชือ่ ว่� ธปท. จะส�ม�รถดูแลเงินเฟ้อให้
กลับม�อยูใ่ นระดับต่�ำ ได้ในระยะข้�งหน้�
แม้ว�่ ปัจจุปนั ธปท. จะประเมินว่�ปัญห�เงินเฟ้อจะค่อย ๆ คลีค่ ล�ย แต่
ธปท.ไม่นง่ิ นอนใจ มีก�รจับต�อย่�งใกล้ชดิ และจะไม่ให้ปญั ห�เงินเฟ้อเป็นอุปสรรค
ต่อก�รฟน ตัวของเศรษฐกิจรวมถึงทำ�ให้ประช�ชนเชือ่ มัน่ ว่� “อัตร�เงินเฟ้อจะกลับม�
อยูใ่ นระดับต่�ำ และมีเสถียรภ�พในระยะย�ว อันจะเป็นหัวใจสำ�คัญต่อก�รเติบโตอย่�ง
ยัง่ ยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป”
1. ทีม่ � : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
2. ทีม่ � : สิรลั ย� จิตอุดมวัฒน� https://www.cad.go.th
3. ทีม่ � : https://www.bangkokbiznews.com
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สุขภาพ

รูหรือไม? สีของปสสาวะ
บอกเร�องสุขภาพได

ปัสส�วะเป็นสิ่งที่ขับถ่�ยออกม�จ�กร่�งก�ย โดยไตจะกรอง
เอ�ของเสียและสิ่งที่ม�กเกินพอออกจ�กเลือด และขับออกม�เป็น
ปัสส�วะ มีใครเคยสังเกตสีปัสส�วะของตัวเองบ้�งไหมคะว่�เวล�
ปัสส�วะออกม� สีปัสส�วะเป็นสีอะไร หล�ยคนอ�จจะยังไม่รู้ว่�สี
ปัสส�วะนั้นส�ม�รถบอกเรื่องสุขภ�พได้ วันนี้เร�มีข้อมูลม�บอกค่ะ
• สีใส หรือ ไม่มีสี เป็นสีปกติเมื่อดื่มน้ำ�ม�ก ทำ�ให้ระดับ
เกลือแร่ในร่�งก�ยนั้นต่ำ�เกินไป
• สีเหลืองเข้ม แสดงว่�ปกติ คุณอ�จจะดื่มน้ำ�น้อยไป
เท่�นั่นเอง ดังนั้นในแต่ละวันควรหมั่นดื่มน้ำ�ให้ม�กขึ้น
• สีเหลืองสด แสดงว่�ก่อนหน้�นี้กินอ�ห�รเสริมหรือวิต�มิน
ซึ่งก�รปัสส�วะสีนี้ออกม�นั้นไม่ได้เป็นอันตร�ยใดๆต่อร่�งก�ย
• สีเหลืองอำ�พันหรือเหลืองน้ำ�ผึ้ง ค่อนข้�งข�ดน้ำ� ควรดื่มน้ำ�
ให้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในผู้ป่วยมีประวัติของนิ่วในไต หรือเกิดจ�ก
เม็ดเลือดแดงในเส้นเลือดแตกม�กกว่�ปกติ
• สีส้ม แสดงว่�ร่�งก�ยนั้นอ�จจะข�ดน้ำ� และอ�จจะมี
ปัญห�เกี่ยวกับตับหรือถุงน้ำ�ดี หรือเกิดจ�กก�รกินวิต�มินซี วิต�มิน
บี 2 หรือแครอทที่เป็นจำ�นวนม�ก ในย�บ�งชนิดจะทำ�ให้ปัสส�วะ
เป็นสีส้มได้ เช่น ย�ซัลฟ�ซ�ล�ซีน ย�ฟีน�โซไพริดีน ย�ไอโซไนอ�ซิด
ย�ระบ�ยบ�งชนิด เป็นต้น
• สีส้มเข้มหรือสีน้ำ�ต�ล แสดงว่�ส�เหตุม�จ�กก�รข�ดน้ำ�
อย่�งรุนแรง เป็นดีซ่�น มีภ�วะกล้�มเนื้อล�ยสล�ย (Rhabdomyolysis) นอกจ�กนี้ย�บ�งชนิดยังทำ�ให้ปัสส�วะมีสีน้ำ�ต�ลได้ เช่น
ย�เมโทรนิด�โซลที่ใช้รักษ�โรคติดเชื้อแบคทีเรีย หรือย�ควีนินที่ใช้
ป้องกันโรคม�ล�เรีย
• สีชมพูและสีแดง แสดงว่�ในปัสส�วะอ�จะมีเลือดที่เจือปน
อยู่ หรืออ�จจะเป็นสัญญ�ณเตือนของโรคต่�งๆได้ เช่น โรคติด
เชื้อท�งเดินปัสส�วะ โรคนิ่วในไต โรคไต เนื้องอกหรือมะเร็งที่ไต
กระเพ�ะปัสส�วะหรือต่อมลูกหม�ก รวมถึงก�รกินอ�ห�รบ�งชนิด
เช่น บลูเบอร์รี่ รูบ�ร์บ บีทรูท หรือหลังก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งหนัก
ที่ทำ�ให้คุณเกิดก�รบ�ดเจ็บของกล้�มเนื้อ
ซึ่งในกรณีนี้ก็จะไม่เป็นอันตร�ยใดๆ
ข้อมูลจ�ก

นารู

สวัสดีครับสม�ชิกสอ.ครูเลย ที่เค�รพทุกท่�น พบกับ
ว�รส�รฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2565 สิ่งที่ควรจะรู้
สำ�หรับสม�ชิก สอ.ครูเลย ของเร� ในฐ�นะที่พวกเร�อยู่ใน
แวดวงของก�รธุรกรรมเกี่ยวกับก�รกู้ๆ ยืมๆ ก็คือ ก�รจำ�นำ�
จำ�นอง ข�ยฝ�ก จะเหมือนหรือแตกต่�งกันอย่�งไร ผมจะได้
นำ�เรียนสม�ชิกให้ทร�บดังนี้
ก�รจำ�นำ� ต�มประมวลกฎหม�ย แพ่ง และ พ�นิชย์
ม�ตร� 747 ได้ว�งหลักไว้ว่� ก�รจำ�นำ�คือสัญญ�ซึ่งผู้จำ�นำ�
ส่งมอบสังห�ริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ไม่เฉพ�ะรถยนต์
รถที่เดินกำ�ลังด้วยเครื่องจักรกล เท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึง
ทรัพย์สินต่�งๆ เช่น สร้อย แหวน ฯลฯ) ไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
ก�รชำ�ระหนี้โดยผู้จำ�นำ� จะต้องเสียดอกเบี้ย ค่�สินไหม
ทดแทน ฯลฯ ห�กไม่น�ำ เงินม�ชำ�ระหนีภ้ �ยในระยะเวล�ทีก่ �ำ หนด
ผูร้ บั จำ�นำ�ยังมีสทิ ธ์ทจ่ี ะนำ�ทรัพย์ทจ่ี �ำ นำ� ออกข�ยทอดตล�ดได้
(คงจะเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�ว่� ข�ยทอดตล�ดนะครับ ไม่ได้
เหมือนทอดโดยก�รใช้น�ำ้ มัน) ห�กข�ยได้ เงินจำ�นวนสุทธินอ้ ยกว่�
เงินจำ�นวนที่คงค้�งชำ�ระอยู่เท่�ใดผู้จำ�นำ�จะต้องใช้เงินส่วนที่
เหลือให้ผู้รับจำ�นำ� ห�กข�ยทรัพย์ที่จำ�นำ�ได้ ม�กกว่� ต้องคืน
ส่วนที่เหลือให้ผู้จำ�นำ�
รู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ ส่วนร�ยละเอียดปลีกย่อย
มีม�กม�ยหล�ยประเด็น ค่อยๆศึกษ�ไป อย่�ตีคว�มข้อกฎหม�ย
เอ�เอง เพร�ะจะเข้�ข้�งตัวเองเสมอ
พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้ สวัสดีครับ
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2565

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน มิถุนายน 2565

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือน   มิถุนายน   2565   คณะผู้ตรวจได้นำ�ข้อมูล
การตรวจสอบเดือน  พฤษภาคม  2565  มาสรุปลงให้พี่น้องสมาชิก
ได้อ่านในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจเพื่อเป็นข้อมูล สิ่งใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการโดยผิดระเบียบ ผู้ตรวจก็จะได้ทักท้วงเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ ดังนั้นหากพี่น้องสมาชิกมีสิ่งใดที่จะช่วยแนะนำ�
ในการตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบยินดีน้อมรับเพื่อไปดำ�เนินการให้
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ใส่ใจและห่วงใยสหกรณ์และช่วยกัน
ดูแล
ข้อสังเกตที่ 1. การงดส่งใบเสร็จให้สมาชิกสหกรณ์ตามประกาศ
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
คณะผู้ตรวจเห็นว่าการงดส่งใบเสร็จมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  
ข้อที่ดีเป็นการประหยัดงบประมาณ  ข้อเสียมีกลุ่มคนบางกลุ่มอาจ
จะไม่สามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซด์ได้   ดังนั้นคณะผู้ตรวจจึงได้
เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1.  ให้สหกรณ์ทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกโดยเฉพาะ
กลุ่มบำ�นาญ
2.  ถ้าหากสมาชิกจำ�นวนมากยังเรียกร้องก็สามารถปรับส่ง
ให้เป็นไตรมาส  3-4 เดือน ครั้ง
3.  ในปีบัญชี  2565  นโยบายที่จะประหยัด  ผลการดำ�เนิน
การจะต้องเห็นเป็นรูปธรรม
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1. อ้างมติที่ประชุมใหญ่ปี 2561  มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการ
ทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์   เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ผ่านทาง
เว็บไซด์
2. สหกรณ์จะประชาสัมพันธ์อกี ครัง้ เมือ่ มีการสัมมนาสมาชิก
ข้อสังเกตที่ 2. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและเงินบริจาค
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบโดยแยกเป็น  4  ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นไปตามระเบียบถูก
ต้องครบถ้วน การกำ�หนดจำ�นวนเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ข้าประชุมกำ�หนดอย่างไร
ความเห็นฝ่ายจัดการ 						
จนท. ผู้เข้าประชุมเป็นไปตามกรอบงานแต่ละฝ่าย
เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นที่ 2. การเบิกเบี้ยเลี้ยงพาหนะของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ที่ไปประชุม กทม. ไม่ได้แนบหลักฐานแสดง ระยะ
ทางการเดินทาง
ความเห็นฝ่ายจัดการ
การเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ส่วนหลัก
ฐานแสดงระยะทางต่อไปจะปริ้นแนบทุกครั้ง
ประเด็นที่ 3   การตรวจสอบสัญญาจ้างลูกจ้าง 2 อัตรา  
จากการตรวจสอบ ลูกจ้าง 2 อัตราสิ้นสุดสัญญาจ้างสิ้นสุด 31  
ธันวาคม 2564 ยังไม่มีการต่อสัญญา  แต่ใช้หลักฐานใดเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างตั้งแต่  มกราคม 2565 - พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบแล้ว
ไม่เห็นหลักฐานการต่อสัญญาแนบ
ความเห็นฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ได้ต่อสัญญาจ้างแล้วทั้ง 2 คน ตามสัญญาจ้างที่
13-14 /2564 ส่วนกรอบอัตรากำ�ลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุม      
คณะกรรมการดำ�เนินการทุกครั้ง  และจ้างคราวละหนึ่งปีบัญชี
ประเด็นที่ 4. การตรวจสอบเงินบริจาคเพือ่ จ้างลูกจ้างชัว่ คราว
จากการตรวจสอบพบว่าลูกจ้างทั้งสองรายได้ใช้บริจาคสมทบเป็น
ค่าจ้างโดย  สสอค./สสชสอ.  บริจาคจำ�นวน 150,000  บาท  และ
ผู้จัดการทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการ   สสอค./สสชสอ. เป็นการถูกต้อง
หรือไม่
ความเห็นฝ่ายจัดการ
ฝ่ายสำ�นักงานรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบ
แล้ว  สสอค./สสชสอ. ได้รับบริจาคเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2565
จำ�นวน 150,000 บาท ส่วนผู้จัดการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ สสอค./สสช
สอ.เป็นไปตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ส่วนลูกจ้าง      
ทั้ ง สองรายปฏิ บั ติ ง านในฝ่ า ยสิ น เชื่ อ และสวั ส ดิ ก ารตามคำ � สั่ ง
สหกรณ์
ข้อสังเกตที่ 3 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการได้พจิ ารณาการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุ
โดยแบ่งเป็น 3  กลุ่ม  คือ
1. อายุ 61- 85  ปี จ่าย  1,500  บาท  
2. กลุ่มอายุ  86-90  ปี จ่าย  5,000  บาท  
3. กลุ่มอายุ  91 ปี จ่าย 15,000 บาท
คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าควรพิจารณาทบทวนให้กับสมาชิก
กลุ่มอายุต่ำ�กว่า  61  ปีด้วย
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนในการจัดสวัสดิการให้
สมาชิกกลุ่มที่มีอายุไม่ถึง  61 ปีด้วย  เพื่อความเสมอภาค
ความเห็นฝ่ายจัดการ
มติทป่ี ระชุมใหญ่จดั สวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด ว่าด้วยสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2561  
สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์
				
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร .098 691 9199 - 095 653 2392
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สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน พฤษภาคม 2565

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,552
2,457
9,009

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 9 คน ดังนี้

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

สมาชิก		
- สามัญ
3,371
ราย
		
- สมทบ
2,644
ราย
		
รวม
6,022
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 11 คน ดังนี้
1. นายโกศล   นนทะโคตร สามัญ เสียชีวิต 8 มี.ค. 65
2. นายจิรศักดิ์   คำ�ภาจูม
สามัญ เสียชีวิต 22 มี.ค. 65
3. นางขวัญหทัย   อินมา
สามัญ เสียชีวิต 23 มี.ค. 65
4. นายศักดิ์ศรี   นนทะโคตร สามัญ เสียชีวิต 28 มี.ค. 65
5. นายไชยยศ   สินพันธ์
สามัญ เสียชีวิต 3 เม.ย. 65
6. นายสมาน   สิมมี
สามัญ เสียชีวิต 5 เม.ย. 65
7. นายบุญช่วย   สายทองดี สามัญ เสียชีวิต 7 เม.ย. 65
8. นางอภัย   โคตรชนะ สามัญ เสียชีวิต 15 เม.ย. 65
9. นางพนมพร   วัลลภาชัย สามัญ เสียชีวิต 29 เม.ย. 65
10. นางศรีไพ   วิจิตรปัญญา สมทบ เสียชีวิต 21 เม.ย. 65
11. นายไพฑูรย์   ศรีอรรคจันทร์ สมทบ เสียชีวิต 22 เม.ย. 65
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท
************************************************************

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

สมาชิก		
- สามัญ
4,172
ราย
		
- สมทบ
3,824
ราย
		
รวม
7,996
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน 20 คน ดังนี้
1. นายโกศล   นนทะโคตร สามัญ เสียชีวติ 8 มี.ค. 65
2. นายจิรศักดิ์   คำ�ภาจูม
สามัญ เสียชีวติ 22 มี.ค. 65
3. นางขวัญหทัย   อินมา
สามัญ เสียชีวติ 23 มี.ค. 65
4. นายศักดิศ์ รี   นนทะโคตร สามัญ เสียชีวติ 28 มี.ค. 65
5. นายบุญชู   แก้วศิริ
สามัญ เสียชีวติ 29 มี.ค. 65
6. นายไชยยศ   สินพันธ์
สามัญ เสียชีวติ 3 เม.ย. 65
7. นายสมาน   สิมมี
สามัญ เสียชีวติ 5 เม.ย. 65
8. นายพิมล   แสงโสดา
สามัญ เสียชีวติ 6 เม.ย. 65
9. นายบุญช่วย   สายทองดี สามัญ เสียชีวติ 7 เม.ย. 65
10. นางอภัย   โคตรชนะ
สามัญ เสียชีวติ 15 เม.ย. 65
11. นางประภาภรณ์ คัมภ์บญ
ุ ยอ สามัญ เสียชีวติ 27 เม.ย. 65
12. นางพนมพร   วัลลภาชัย สามัญ เสียชีวติ 29 เม.ย. 65
13. นายพรมมา    พยุหะ
สมทบ เสียชีวติ 15 เม.ย. 65
14. นางสตางค์   ไชยชนะ
สมทบ เสียชีวติ 17 เม.ย. 65
15. นายสวย   ชัชวาลย์
สมทบ เสียชีวติ 28 เม.ย. 65
16. นางบุน่
  สุขวรรณโน สมทบ เสียชีวติ 3 พ.ค. 65
17. นางนวล   มีชนิ
สมทบ เสียชีวติ 15 พ.ค. 65
18. นางหลงสี   ยากลาง
สมทบ เสียชีวติ 16 พ.ค. 65
19. นางพลอย   ประสิทธิไทย สมทบ เสียชีวติ 16 พ.ค. 65
20. นายสะอาด   เนตรแสงศรี สมทบ เสียชีวติ 18 พ.ค. 65
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต
ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        19
7
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           13         3
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           16            21
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        16
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ         9
-

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

รวม
26
16
37
16
9

1. นางประภาภรณ์  คัมภ์บญุ ยอ สามัญ
2. นายสุเทพ สายจันทร์ สามัญ
3. นางพนมพร วัลลภาชัย สามัญ
4. นายคำ�ภู
ลำ�มะยศ สามัญ
5. นางจุรรี ตั น์ นามกอง สมทบ
6. นางอภัย
โคตรชนะ สมทบ
7. นายไพฑูรย์ ศรีอรรคจันทร์ สมทบ
8. นางสมัย
บุบผาดา สมทบ
9. นายอาทิตย์ พลซา
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

27 เม.ย.65
27 เม.ย.65
29 เม.ย.65
22 พ.ค.65
24 มี.ค. 64
15 เม.ย.65
22 เม.ย.65
1  พ.ค.65
24 พ.ค. 65

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสงเคราะห์ตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสมทบจากสหกรณ์จ�ำ นวน ไม่เกิน 500,000  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,579
- สมทบ
448
รวม
5,027		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 3 คน ดังนี้

1. นายสุเทพ       เข็มแก้ว
2. นางพนมพร     วัลลภาชัย
3. นายบุญเกิด     พยุหะ

สามัญ
สามัญ
สามัญ

เสียชีวติ 23 มี.ค. 65
เสียชีวติ 29 เม.ย. 65
เสียชีวติ 31 พ.ค. 65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,880 ราย
112		
2,992		

ราย
ราย

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

1. นางพนมพร     วัลลภาชัย สามัญ เสียชีวติ 29 เม.ย. 65
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2565

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ยังไม ได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

จำ�นวนสม�ชิก

ส�มัญ 6,596 คน

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ ใหสมาชิก
สอ.ครูเลย จํากัด ประจําปดังนี้
1. สวัสดิก�ร ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)
2. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
3. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4. โครงก�รสวัสดิก�รช่วยเหลือครอบครัวสม�ชิก ส.ค.ส. 1 และส.ค.ส. 2
5. สวัสดิก�รวันเกิด
6. สวัสดิก�รกองทุนสวัสดิก�รสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
7. สวัสดิก�รทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรสม�ชิก
8. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
9. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
10. เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�นักเรียน กีฬ�หน่วยง�นและกลุ่มสม�ชิก
11. เงินสนับสนุนง�นวันเด็กแห่งช�ติ
12. เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13. โครงก�รต่�งๆ ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

สมทบ 1,291 คน

รวม 7,887 คน

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

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2565

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
จะไดรับหลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอ�นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
บริการอ�นๆ
2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณออมทรัพย
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�

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ
3.สหกรณออมทรัพย
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝ�ก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม 6.ใสจํานวนเงิน
ปกติ
7.ถูกตอง

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด
กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู
ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2
4. เงินกูสวัสดิการ
กูรับเงินสด
(ใสจํานวน)

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัว
เลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2565

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

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
56
57
58

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
7-ม.ค.-65
26-ม.ค.-65
1-ก.พ.-65
7-ก.พ.-65
15-มี.ค.-65
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65

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�ม 4
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
น.ส.วร�พร แก้วทอง
เลย
น.ส.ขนิษฐ� คงถึง
น.ส.วร�พร แก้วทอง
น�งคำ�เพียร บุญประสพ
น�งพัชญ์สิต� มั่งมีธนพันธ์
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
600.00
11,000.00
5.00
600.00
600.00
2,921.00
10,405.00
303,481.11

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�นครพนม

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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�เลย
ส�ข�ชุมแพ
ส�ข�โพนพิสัย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�หนองบัวลำ�ภู
ส�ข�เลย
ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�ด่�นซ้�ย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
6-ก.ค.-57
1
2-ต.ค.-60
2
21-มี.ค.-62
3
11-เม.ย.-62
4

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หนองหิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
1

3 พ.ค. 59

จำ�นวนเงิน

ส�ข�วังสะพุง

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
21-พ.ย.-60
1

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�เลย

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
1

29-ม.ค.-62

2

26-ม.ค.-65

ส�ข�เลย
น.ส.ตติย� ธรรมวรรณ
ส�ข�แม่จัน เชียงร�ย

จำ�นวนเงิน

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

26-มี.ค.-64

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน

ประธานกรรมการประชุมรวมผูแทนสมาชิกแจงนโยบาย
การแก ไขปญหาหนี้สินของสมาชิก

คณะกรรมการประชุมรวมประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 4 ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน

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
นิติกร
093-0547195
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนยประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ตอ 19
บรรณาธิการ
ดร.สายชล ศรีคํา
กองบรรณาธิการ 1. นายวรวิทย ศรีสุนทร 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. ดร.สายชล ศรีคํา
4. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 5. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี 2. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 3. นายอนุ มาลาพันธุ
4. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 5.นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 6. ดร.สมพร ไชยแสง
7. นายจันทรลอย สุรภีร 8. นายนิคสัน ทองทิพย 9. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
10. นายสมเชาว แกววงษา 11. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 12. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
13. นายพนมไพร พิมพที 14. นายวรวิทย ศรีสุนทร 15. ดร.สายชล ศรีคํา
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. 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.สุจิตรา ลูกภูเขียว 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ 2.55 ตอป
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ 3.20 ตอป
สินทรัพยทวี
รอยละ 3.50 ตอป
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ 2.95 ตอป
ประจํา 12 เดือน รอยละ 3.20 ตอป
ประจํา 24 เดือน รอยละ 3.40 ตอป
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565

