


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	ให้กับพ่ีน้องสม�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

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�รจัดกลุ่มข้อมูลของสม�ชิกฯ	เพ่ือท่ีจะไม่ให้เกิดคว�มเส่ียง

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�ระของผู้ค้ำ�ประกัน	ช่วยลดก�รเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดร�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

เงินกู้อื ่นๆรองรับก�รกู้อีกหล�ยๆ	โครงก�รให้สม�ชิกเลือกต�ม

ต้องก�รของตนเองครับ	สำ�หรับสม�ชิกท่ีจะกู้เงิน

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 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	

ก็ศึกษ�ผลิตภัณฑ์ที่ท�งสหกรณ์มีไว้ให้บริก�รแก่สม�ชิก		

โดยมีโครงก�รเงินกู ้หล�ยประเภทให้ได้เลือกใช้บริก�ร					

ให้สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถของสม�ชิกฯแต่ละท่�น	 	 เช่น	

โครงก�รกู้ส�มัญ,	 สวัสดิก�รกระแสร�ยวัน,	 สวัสดิก�ร

วิทยฐ�นะ,	กู้ฉุกเฉิน	ATM,	ส�มัญพัฒน�คุณภ�พชีวิตฯ,

ส่งเสริมอ�ชีพ	(โคกหนองน�),	โครงก�รรวมหนี้โควิด,

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�	ให้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน	ขอฝ�กสม�ชิกฯ

ทุกท่�น	ได้ติดต�มผลง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินก�ร	ชุดที่	58/2565	ต่อไป	พบกันใหม่ฉบับหน้�ครับ

3
วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 2565

แวดวง และ ความเคล� อนไหว
สอ.ครูเลย จํากัด 

โดย นายมนตชัย  ลีวงคศักดิ์  โทร. 096-3279069



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน 25654

ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นางสาวรมิดา  วงษศิริ

บทบ�ท ปญห� ภ�วะเงินเฟอ ในปจจุบัน
	 ปัจจุบันคำ�ว่�	 “เงินเฟ้อ”	 มักจะเผยแพร่ให้ได้เห็นและได้ฟังกันแทบทุกวัน
ต�มส่ือต่�ง	 ๆ	 อันเน่ืองจ�ก	 ทุกประเทศต้องประสบกับภ�วะร�ค�น้ำ�มันท่ีพุ่งสูงข้ึน
อย่�งต่อเน่ือง	เป็นผลพวงให้อัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจไม่เติบโตต�มท่ีค�ดไว้
ในขณะเดียวกันประช�ชนต้องเผชิญกับปัญห�	 “ข้�วย�ก	 หม�กแพง”	 เน่ืองจ�ก
สินค้�อุปโภคบริโภคท่ีจำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วันมีร�ค�สูงข้ึน	 หรือท่ีนักเศรษฐศ�สตร์	
เรียกว่�	ปัญห�เงินเฟ้อ
เงินเฟอ เกิดได้อย่�งไร ?
	 เข้�ใจกันง่�ย	ๆ	ก็คือ	เงินเฟ้อจะเกิดข้ึนเม่ือร�ค�ของสินค้�ต่�ง	ๆ		โดยรวม
มีก�รปรับตัวสูงข้ึนอันเน่ือง	 ม�จ�กต้นทุนในก�รผลิตสินค้�สูงข้ึน	 หรือคว�มต้องก�ร
สินค้�/บริก�รมีม�กกว่�ก�รผลิตสินค้�และบริก�รในขณะน้ันๆ	หรือเกิดจ�กก�รกักตุน
สินค้�ท่ีจำ�เป็นเพ่ือเก็งกำ�ไร		เช่น		ข้�ว		น้ำ�มัน	ฯลฯ		อันเป็นผลให้ระดับร�ค�สินค้�
เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ	โดยไม่ส�ม�รถห�ภ�วะหยุดน่ิงได้	ภ�วะเงินเฟ้อก็จะทำ�ให้ค่�ของเงิน
ลดลง	 เพร�ะสินค้�มีร�ค�แพงข้ึน	 เงินท่ีมีค่�เท่�เดิมจะซ้ือของได้น้อยลง	 ทำ�ให้เกิด
ก�รค�ดคะเนร�ค�สินค้�ส่งผลให้ประช�ชนมีเงินเหลือน้อยลง	 หรืออ�จแปรเปล่ียน
เป็นก�รซ้ือสินค้�เก็บไว้ใช้	
สหกรณ์ออมทรัพย์และภ�วะเงินเฟอ
	 ห�กหันมองกลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงเป็น
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	 ท่ีจัดเป็นขน�ดใหญ่ถึงใหญ่ม�ก	 ร้อยละ	 91.20	 ดำ�เนินธุรกิจโดยรวม						
จำ�นวนเงินท้ังส้ิน	767,025	ล้�นบ�ท	สินทรัพย์รวม	ท้ังระบบกว่�	730,000		ล้�นบ�ท
ห�กเปรียบเทียบกับระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศ	ณ	 วันส้ินปี	2550	 มีสินทรัพย์
รวมจำ�นวน	 7,816,545	 	 ล้�นบ�ท	 เทียบได้เป็นร้อยละ	 9.35	 ของสินทรัพย์รวม
ธน�ค�รพ�ณิชย์ห�กพิจ�รณ�โครงสร้�งเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จ�กแหล่งท่ีม�
ของเงินทุนท่ีสำ�คัญในรอบ	 5	 ปี	 พบว่�ยังคงใช้ทุนภ�ยในท่ีได้จ�กหุ้นซ่ึงเกิดจ�กก�ร
สะสมร�ยเดือน	และเงินฝ�กของสม�ชิกเป็นส่วนใหญ่ด้�นก�รใช้เงินทุนของสหกรณ์
นำ�ไปลงทุนในลูกหน้ีเงินกู้และห�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน	 ในหลักทรัพย์/ตร�ส�ร
หน้ีเป็นส่วนใหญ่	จะเห็นได้ว่�แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ม�จ�กเงินออมของ
สม�ชิกเกือบท้ังส้ิน	 ในช่วงของภ�วะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน	 มนุษย์เงินเดือนท่ีเป็นสม�ชิก
ของสหกรณ์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับภ�ระค่�ครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน	 แต่เงินในกระเป�จ�ก
เงินเดือนท่ีได้รับยังคงเท่�เดิม	 อ�จส่งผลให้อัตร�ก�รออมโดยก�รถือหุ้นร�ยเดือน	
หรือเงินฝ�กในสหกรณ์ลดน้อยลง	 หรือสม�ชิกบ�งร�ยถือหุ้นครบต�มระเบียบแล้วก็
จำ�เป็นต้องระงับก�รส่งค่�หุ้นไป	 ดังน้ันก�รเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของเงินทุนสหกรณ์อ�จ
กล่�วได้ว่�ต้องม�จ�กปัจจัยของผลตอบแทนท่ีดึงดูดใจให้สม�ชิกอย�กออมม�กข้ึน	
ตลอดจนจ�กคว�มม่ันคงด้�นฐ�นะก�รเงินของสหกรณ์ด้วย
วิธีเอ�ชนะเงินเฟอ
	 เงินเฟ้อมีผลกระทบต่อทุกภ�คส่วน	 ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐบ�ล	 องค์กรภ�ค
เอกชน	 หรือกระท่ังอ�จม�ถึงธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์	 เน่ืองจ�กสม�ชิกของสหกรณ์
ก็คือประช�ชนผู้มีเงินเดือนประจำ�	 ดังน้ันควรต้องหันม�	 เตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์
ปรับปรุงแก้ไขก�รบริห�รง�น	 ตลอดจนวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของสม�ชิกเพ่ือสร้�งเกร�ะ
ป้องกันจ�กภ�วะเงินเฟ้อท่ีอ�จเกิดข้ึนให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด	อ�ทิ.....
	 ร่วมกันรณรงค์สร้�งจิตสำ�นึกในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นก�รสร้�ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในก�รดำ�รงชีวิตลดคว�มฟุ่มเฟอย	 ไม่สร้�งหน้ีสินเพ่ิมและท่ีสำ�คัญต้อง
ฝกตนเองให้มีวินัยท�งก�รเงิน

	 สหกรณ์ควรมีก�รว�งแผนท�งก�รเงินเพ่ือวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ในอน�คต				
ควรปรับเปล่ียนโครงสร้�งท�งก�รเงินให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ							
ท้ังอัตร�ดอกเบ้ียเงินกู้	 อัตร�ดอกเบ้ียเงินรับฝ�กวิเคร�ะห์อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�ร
ลงทุนต่�งๆ	 ไม่ควรละเลยในก�รดูแลปริม�ณเงินในสหกรณ์	 ก�รนำ�เงินของสหกรณ์ไป
ปล่อยกู้หรือลงทุนในหลักทรัพย์คำ�นึงถึงคว�มสอดคล้องของแหล่งเงินทุนท่ีได้ม�กับก�ร
ใช้ไปและปฏิบัติให้ถูกต้องต�มระเบียบ	ตลอดจนมีก�รกระจ�ยคว�มเส่ียงและตรวจสอบ
คว�มม่ันคง	เช่ือถือได้ของสถ�บันท่ีไปลงทุน	เพ่ือลดคว�มเส่ียงและมีคว�มคุ้มทุน
	 ในช่วงภ�วะดอกเบ้ียท่ีอ�จเป็นข�ข้ึน	สหกรณ์ต้องติดต�มข่�วส�รสภ�วก�รณ์
ของตล�ดเงินอย่�งสม่ำ�เสมอ	 อน่ึง	 ไม่ควรนำ�ระบบถอนเงินรับฝ�กอัตโนมัติด้วยเคร่ือง
เอทีเอ็มม�ใช้เพ่ือป้องกันเงินท่ีอ�จไหลออกจ�กสหกรณ์อย่�งง่�ยด�ย	 ท้ังน้ี	 สหกรณ์
ควรปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รดำ�รงสินทรัพย์สภ�พคล่องของสหกรณ์	
พ.ศ.	 2550	 และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้�นก�รออมเงินกับสหกรณ์	 	 หรือกำ�หนด
แคมเปญรูปแบบเงินออมใหม่ๆ	 เพร�ะนอกจ�กจะเป็นก�รเพ่ิมทุนภ�ยในของสหกรณ์	
สำ�หรับใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว	 ยังเป็นก�รจูงใจให้สม�ชิกภักดีกับสหกรณ์ไม่หันไปใช้
บริก�รกับสถ�บันก�รเงินภ�ยนอก
สถ�นก�รณ์เงินเฟอตอนน้ี เรียกได้ว่�น่�กังวลแล้วหรือยัง?
	 เงินเฟ้อท่ีม�จ�ก	 cost-push	 และ	 demand-pull	 ไม่ได้นับว่�เป็นเงินเฟ้อ
ที่น่�กังวล	 เพร�ะเกิดขึ้นได้เป็นปกติจ�กคว�มไม่สมดุลระหว่�งอุปสงค์และอุปท�น	
ยกเว้นจะมีหล�ยเหตุก�รณ์เกิดข้ึนพร้อม	ๆ	กันในลักษณะ	Perfect	storm	เช่น	บ�ทอ่อนค่�
ค่�จ้�งขั้นต ่ ำ�ปรับขึ้นแรง	 ภ�ครัฐหมดม�ตรก�รตรึงร�ค�น ้ ำ�มันดีเซล	 ก�ซหุงต้มฯ	
ต้นทุนสินค้�และวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นม�ก	กอปรมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติกลับเข้�ม�
จำ�นวนม�กจนคว�มเช่ือม่ันของผู้บริโภคฟนตัว	ผู้ประกอบก�รก็จะส�ม�รถส่งผ่�นต้นทุน
ได้ง่�ยข้ึน	 ทำ�ให้ร�ค�สินค้�และบริก�รได้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นวงกว้�ง	 ในกรณีน้ี	 ธปท.						
อ�จปรับน้ำ�หนักท่ีให้กับก�รดูแลเสถียรภ�พร�ค�ในระยะย�วม�กกว่�ก�รขย�ยตัวท�ง
เศรษฐกิจ	 โดยจะพิจ�รณ�ปรับข้ึนอัตร�ดอกเบ้ียนโยบ�ยในจังหวะท่ีเหม�ะสม	 แต่ห�ก
สถ�นก�รณ์ท่ีน่�กังวลไปกว่�น้ันคือ	เงินเฟ้อท่ีสูงต่อเน่ืองจนทำ�ให้ครัวเรือนกับภ�คธุรกิจ
เร่ิมปรับเงินเฟ้อค�ดก�รณ์	 (infl	ation	 expectations)	 สูงข้ึน	 จนส่งผลต่อพฤติกรรม
ก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�และค่�จ้�งของผู้ประกอบก�ร	ดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในวิกฤตน้ำ�มัน
แพงช่วงปี	1970	ท่ีนำ�ไปสู่ปัญห�	wage-price	spiral	ต�มม�	น่ันคือ	แรงง�นไปต่อรอง
ให้ค่�จ้�งของตนสูงข้ึน	 ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รต้องข้ึนร�ค�สินค้�ต�มต้นทุนค่�จ้�งท่ีเพ่ิม
ข้ึน	 ซ่ึงในท้�ยท่ีสุด	 ก็ย้อนกลับม�กระทบค่�ครองชีพอีกคร้ังเงินเฟ้อในลักษณะน้ีถึงแม้มี
โอก�สเกิดค่อนข้�งน้อย	 เน่ืองจ�กตล�ดแรงง�นต้องตึงตัวม�ก	 ประกอบกับอำ�น�จก�ร
ต่อรองของแรงง�นไทยยังมีน้อย	แต่ห�กเกิดข้ึนแล้ว	จะส่งผลให้เงินเฟ้อค้�งสูงเป็นเวล�
น�นเน่ืองจ�กเป็นเงินเฟ้อท่ีฝังลึกเข้�ไปในก�รค�ดก�รณ์	คว�มรู้สึก	และพฤติกรรมของ
ประช�ชน	ย�กท่ีจะคล่ีคล�ยเองได้	 ดังน้ัน	 ในกรณีน้ี	นโยบ�ยก�รเงินอ�จต้องใช้ย�แรง
เพ่ือดึงให้เงินเฟ้อปรับลดลงม�อีกคร้ังอย่�งไรก็ดี	 ข้อมูลเงินเฟ้อค�ดก�รณ์ในระยะย�ว	
(5-10	 ปี)	 ท่ี	 ธปท.	 ติดต�มถือว่�	 ยังไม่มีสัญญ�ณท่ีน่�กังวล	 จ�กรูปประกอบ	 สะท้อน
ว่�	 ถึงแม้เงินเฟ้อค�ดก�รณ์ระยะส้ัน	 (1	 ปี)	 ในปัจจุบันและในช่วงปี	 2007-2008	 จะ
อ่อนไหวไปกับร�ค�น้ำ�มันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	 แต่เงินเฟ้อค�ดก�รณ์ระยะย�วในท้ังสองช่วงก็ไม่
ได้เพ่ิมต�มสะท้อนมุมมองของส�ธ�รณชนท่ียังเช่ือว่�	 ธปท.	 จะส�ม�รถดูแลเงินเฟ้อให้
กลับม�อยู่ในระดับต่ำ�ได้ในระยะข้�งหน้�	
	 แม้ว่�ปัจจุปัน	 ธปท.	 จะประเมินว่�ปัญห�เงินเฟ้อจะค่อย	 ๆ	 คล่ีคล�ย	 แต่	
ธปท.ไม่น่ิงนอนใจ	 มีก�รจับต�อย่�งใกล้ชิด	 และจะไม่ให้ปัญห�เงินเฟ้อเป็นอุปสรรค
ต่อก�รฟนตัวของเศรษฐกิจรวมถึงทำ�ให้ประช�ชนเช่ือม่ันว่�	 “อัตร�เงินเฟ้อจะกลับม�
อยู่ในระดับต่ำ�และมีเสถียรภ�พในระยะย�ว	 อันจะเป็นหัวใจสำ�คัญต่อก�รเติบโตอย่�ง
ย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป”

1.	ท่ีม�	:	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
2.	ท่ีม�	:	สิรัลย�	จิตอุดมวัฒน�	https://www.cad.go.th
3.	ท่ีม�	:	https://www.bangkokbiznews.com
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โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

	 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�ดน ้ ำ�	 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
	 •	 สีส้มเข้มหรือสีน ้ ำ�ต�ล	 แสดงว่�ส�เหตุม�จ�กก�รข�ดน ้ ำ�
อย่�งรุนแรง	 เป็นดีซ่�น	 มีภ�วะกล้�มเนื้อล�ยสล�ย	 (Rhabdomy-
olysis)	 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										

	 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�กไม่นำ�เงินม�ชำ�ระหน้ีภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด

ผู้รับจำ�นำ�ยังมีสิทธ์ท่ีจะนำ�ทรัพย์ท่ีจำ�นำ�	 ออกข�ยทอดตล�ดได้	

(คงจะเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�ว่�	ข�ยทอดตล�ดนะครับ	ไม่ได้

เหมือนทอดโดยก�รใช้น้ำ�มัน)	ห�กข�ยได้	เงินจำ�นวนสุทธิน้อยกว่�

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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รูหรือไม? สีของปสสาวะ

บอกเร� องสุขภาพได

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

ข้อมูลจ�ก



ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน มิถุนายน 2565
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เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น
	 สำ�หรับเดือน	 	 มิถุน�ยน	 	 2565	 	 คณะผู้ตรวจได้นำ�ข้อมูล
ก�รตรวจสอบเดือน		พฤษภ�คม		2565		ม�สรุปลงให้พี่น้องสม�ชิก
ได้อ่�นในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจเพื่อเป็นข้อมูล	 สิ่งใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสม�ชิกและเพื่อเป็นก�รป้องกันไม่ให้คณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รโดยผิดระเบียบ	ผู้ตรวจก็จะได้ทักท้วงเพื่อไม่ให้เกิดคว�ม
เสียห�ยต่อสหกรณ์	ดังนั้นห�กพี่น้องสม�ชิกมีสิ่งใดที่จะช่วยแนะนำ�
ในก�รตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบยินดีน้อมรับเพื่อไปดำ�เนินก�รให้
ขอขอบคุณสม�ชิกทุกท่�นที่ใส่ใจและห่วงใยสหกรณ์และช่วยกัน
ดูแล
ข้อสังเกตที่ 1.  ก�รงดส่งใบเสร็จให้สม�ชิกสหกรณ์ต�มประก�ศ
ลงวันที่ 3  พฤษภ�คม  2565 
	 คณะผู้ตรวจเห็นว่�ก�รงดส่งใบเสร็จมีทั้งข้อดีและข้อเสีย		
ข้อที่ดีเป็นก�รประหยัดงบประม�ณ		ข้อเสียมีกลุ่มคนบ�งกลุ่มอ�จ
จะไม่ส�ม�รถเข้�ไปดูผ่�นท�งเว็บไซด์ได้	 	 ดังนั้นคณะผู้ตรวจจึงได้
เสนอแนะดังนี้	 	 	 	 	 	
ข้อเสนอแนะ
	 1.		ให้สหกรณ์ทำ�คว�มเข้�ใจกับสม�ชิกโดยเฉพ�ะ
กลุ่มบำ�น�ญ
	 2.		ถ้�ห�กสม�ชิกจำ�นวนม�กยังเรียกร้องก็ส�ม�รถปรับส่ง
ให้เป็นไตรม�ส		3-4	เดือน	ครั้ง
	 3.		ในปีบัญชี		2565		นโยบ�ยที่จะประหยัด		ผลก�รดำ�เนิน
ก�รจะต้องเห็นเป็นรูปธรรม
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
	 1.	อ้�งมติที่ประชุมใหญ่ปี	2561		มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับก�ร
ทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์	 	 เพื่อเป็นก�รประหยัด
งบประม�ณ	สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ผ่�นท�ง
เว็บไซด์	
	 2.	สหกรณ์จะประช�สัมพันธ์อีกคร้ังเม่ือมีก�รสัมมน�สม�ชิก	
ข้อสังเกตที่  2.  ก�รเบิกค่�เบี้ยเลี้ยงค่�พ�หนะและเงินบริจ�ค
	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบโดยแยกเป็น		4		ประเด็นดังนี้
 ประเด็นที่ 1	 ก�รเบิกค่�เบี้ยเลี้ยงเป็นไปต�มระเบียบถูก
ต้องครบถ้วน	ก�รกำ�หนดจำ�นวนเจ้�หน้�ท่ีผู้เข้�ประชุมกำ�หนดอย่�งไร
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร          
	 จนท.	ผู้เข้�ประชุมเป็นไปต�มกรอบง�นแต่ละฝ่�ย
เพื่อเป็นก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นให้ที่ประชุมทร�บ

 ประเด็นที่ 2.	 ก�รเบิกเบี้ยเลี้ยงพ�หนะของกรรมก�ร
และเจ้�หน้�ที่ที่ไปประชุม	 กทม.	 ไม่ได้แนบหลักฐ�นแสดง	 ระยะ
ท�งก�รเดินท�ง
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 ก�รเบิกจ่�ยเป็นก�รเบิกจ่�ยต�มคว�มเป็นจริง	 	ส่วนหลัก
ฐ�นแสดงระยะท�งต่อไปจะปริ้นแนบทุกครั้ง
 ประเด็นที่ 3	 	 ก�รตรวจสอบสัญญ�จ้�งลูกจ้�ง	 2	 อัตร�		
จ�กก�รตรวจสอบ	 ลูกจ้�ง	 2	 อัตร�สิ้นสุดสัญญ�จ้�งสิ้นสุด	 31		
ธันว�คม	2564	ยังไม่มีก�รต่อสัญญ�		แต่ใช้หลักฐ�นใดเบิกจ่�ยเงิน
ค่�จ้�งตั้งแต่		มกร�คม	2565	-	พฤษภ�คม	2565	ตรวจสอบแล้ว
ไม่เห็นหลักฐ�นก�รต่อสัญญ�แนบ
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
	 สหกรณ์ได้ต่อสัญญ�จ้�งแล้วทั้ง	2	คน	ต�มสัญญ�จ้�งที่
13-14	 /2564	 ส่วนกรอบอัตร�กำ�ลังได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุม						
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทุกครั้ง		และจ้�งคร�วละหนึ่งปีบัญชี	
 ประเด็นท่ี 4.	ก�รตรวจสอบเงินบริจ�คเพ่ือจ้�งลูกจ้�งช่ัวคร�ว
จ�กก�รตรวจสอบพบว่�ลูกจ้�งทั้งสองร�ยได้ใช้บริจ�คสมทบเป็น
ค่�จ้�งโดย		สสอค./สสชสอ.		บริจ�คจำ�นวน	150,000		บ�ท		และ
ผู้จัดก�รทำ�หน้�ที่เป็นผู้จัดก�ร	 	 สสอค./สสชสอ.	 เป็นก�รถูกต้อง
หรือไม่
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
	 ฝ่�ยสำ�นักง�นรับผิดชอบก�รบริห�รง�นบุคคลได้ตรวจสอบ
แล้ว		สสอค./สสชสอ.	ได้รับบริจ�คเมื่อวันที่		11	พฤษภ�คม		2565	
จำ�นวน	150,000	บ�ท	ส่วนผู้จัดก�รทำ�หน้�ที่ผู้จัดก�ร	สสอค./สสช
สอ.เป็นไปต�มระเบียบสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์		ส่วนลูกจ้�ง						
ท้ังสองร�ยปฏิบัติง�นในฝ่�ยสินเช่ือและสวัสดิก�รต�มคำ�ส่ัง
สหกรณ์	
ข้อสังเกตที่ 3  ก�รจัดสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ
	 คณะผู้ตรวจสอบกิจก�รได้พิจ�รณ�ก�รจัดสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ
โดยแบ่งเป็น	3		กลุ่ม		คือ
	 1.	อ�ยุ	61-	85		ปี	จ่�ย		1,500		บ�ท		
	 2.	กลุ่มอ�ยุ		86-90		ปี	จ่�ย		5,000		บ�ท		
	 3.	กลุ่มอ�ยุ		91	ปี	จ่�ย	15,000	บ�ท	
	 คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่�ควรพิจ�รณ�ทบทวนให้กับสม�ชิก
กลุ่มอ�ยุต่ำ�กว่�		61		ปีด้วย	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�ทบทวนในก�รจัดสวัสดิก�รให้
สม�ชิกกลุ่มที่มีอ�ยุไม่ถึง		61	ปีด้วย		เพื่อคว�มเสมอภ�ค
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
	 มติท่ีประชุมใหญ่จัดสวัสดิก�รต�มระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำ�กัด	ว่�ด้วยสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิกอ�วุโส	พ.ศ.	2561		
สม�ชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเมื่อเป็นไปต�มเกณฑ์		 	 	
    

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

โทร .098 691 9199  -  095 653 2392
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สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,552 ราย
  - สมทบ     2,457 ราย
  รวม     9,009 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  9  คน ดังน้ี
1.	น�งประภ�ภรณ์		คัมภ์บุญยอ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 27	เม.ย.65

2.	น�ยสุเทพ	 ส�ยจันทร์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	เม.ย.65

3.	น�งพนมพร	 วัลลภ�ชัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	เม.ย.65

4.	น�ยคำ�ภู		 ลำ�มะยศ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 22	พ.ค.65

5.	น�งจุรีรัตน์	 น�มกอง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 24	มี.ค.	64

6.	น�งอภัย		 โคตรชนะ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 15	เม.ย.65

7.	น�ยไพฑูรย์	 ศรีอรรคจันทร์	สมทบ	 เสียชีวิต		 22	เม.ย.65

8.	น�งสมัย		 บุบผ�ด�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 1		พ.ค.65

9.	น�ยอ�ทิตย์	 พลซ�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 24	พ.ค.	65

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสงเคร�ะห์ต�มจำ�นวนสม�ชิกเท่�ท่ีคงสภ�พ	x	25	บ�ท
2.	สม�ชิกส�มัญรับเงินสมทบจ�กสหกรณ์จำ�นวน	ไม่เกิน	500,000		บ�ท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย 

สมาชิก  - สามัญ     4,579 ราย
  - สมทบ       448 ราย
  รวม    5,027  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  3  คน ดังน้ี
1.	น�ยสุเทพ							เข็มแก้ว	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 23	มี.ค.	65

2.	น�งพนมพร					วัลลภ�ชัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	เม.ย.	65

3.	น�ยบุญเกิด					พยุหะ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 31	พ.ค.	65

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,880 ราย
  - สมทบ       112  ราย
  รวม     2,992  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 1 คน ดังน้ี
1.	น�งพนมพร					วัลลภ�ชัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	เม.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,371 ราย
  - สมทบ      2,644 ราย
  รวม      6,022 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 11 คน ดังน้ี
1.	น�ยโกศล		 		นนทะโคตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 8	มี.ค.	65
2.	น�ยจิรศักดิ์		 		คำ�ภ�จูม	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 22	มี.ค.	65
3.	น�งขวัญหทัย			อินม�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 23	มี.ค.	65
4.	น�ยศักดิ์ศรี		 		นนทะโคตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 28	มี.ค.	65
5.	น�ยไชยยศ		 		สินพันธ์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3	เม.ย.	65
6.	น�ยสม�น	 		สิมมี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	เม.ย.	65
7.	น�ยบุญช่วย				ส�ยทองดี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 7	เม.ย.	65
8.	น�งอภัย		 		โคตรชนะ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 15	เม.ย.	65
9.	น�งพนมพร				วัลลภ�ชัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	เม.ย.	65
10.	น�งศรีไพ		 		วิจิตรปัญญ�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 21	เม.ย.	65
11.	น�ยไพฑูรย์			ศรีอรรคจันทร์	สมทบ	 เสียชีวิต	 22	เม.ย.	65

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

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,172 ราย
  - สมทบ       3,824 ราย
  รวม       7,996 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  20 คน ดังน้ี
1.	น�ยโกศล	 		นนทะโคตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 8	มี.ค.	65
2.	น�ยจิรศักด์ิ		 		คำ�ภ�จูม	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 22	มี.ค.	65
3.	น�งขวัญหทัย			อินม�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 23	มี.ค.	65
4.	น�ยศักด์ิศรี		 		นนทะโคตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 28	มี.ค.	65
5.	น�ยบุญชู		 		แก้วศิริ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	มี.ค.	65
6.	น�ยไชยยศ		 		สินพันธ์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3	เม.ย.	65
7.	น�ยสม�น		 		สิมมี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	เม.ย.	65
8.	น�ยพิมล		 		แสงโสด�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6	เม.ย.	65
9.	น�ยบุญช่วย		 		ส�ยทองดี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 7	เม.ย.	65
10.	น�งอภัย		 		โคตรชนะ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 15	เม.ย.	65
11.	น�งประภ�ภรณ์	คัมภ์บุญยอ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	เม.ย.	65
12.	น�งพนมพร				วัลลภ�ชัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	เม.ย.	65
13.	น�ยพรมม�				พยุหะ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 15	เม.ย.	65
14.	น�งสต�งค์		 		ไชยชนะ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 17	เม.ย.	65
15.	น�ยสวย		 		ชัชว�ลย์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 28	เม.ย.	65
16.	น�งบุ่น		 		สุขวรรณโน	 สมทบ	 เสียชีวิต	 3	พ.ค.	65
17.	น�งนวล		 		มีชิน	 สมทบ	 เสียชีวิต	 15	พ.ค.	65
18.	น�งหลงสี		 		ย�กล�ง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 16	พ.ค.	65
19.	น�งพลอย		 		ประสิทธิไทย	 สมทบ	 เสียชีวิต	 16	พ.ค.	65
20.	น�ยสะอ�ด				เนตรแสงศรี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 18	พ.ค.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสม�ชิกเสียชีวิต

ระหว่�งเดือนมีน�คม 2565 - พฤษภ�คม 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							19		 7	 26
ส.ค.ส	1		จำ�นวนผู้เสียชีวิต										13									 3	 16
ส.ค.ส	2		จำ�นวนผู้เสียชีวิต										16	 											21	 37
สสอค.				จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							16			 -	 16
สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 								9	 	 -	 	9

ข้อมูลประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(ยังไมได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

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�นท่ีระบุโรค)
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�ยอุบัติเหตุ)
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)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท

สอ.ครูเลย จํากัด

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

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

 จำ�นวนสม�ชิก                      ส�มัญ  6,596  คน สมทบ  1,291 คน รวม 7,887 คน
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KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM  ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน

 เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้

     รับสลิปออกม�

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

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

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            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

   

          ออมทรัพย

      (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

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

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

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.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�ก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ

และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�        จำ�นวนเงิน
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

 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�น ี
 เลย 

 ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น 
 น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�ร ี

 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 

1

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

1

1
2
3
4

1

1

1

1

2

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

8	มี.ค.54 ส�ข�นครพนม

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

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

	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

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

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

	ส�ข�ด่�นซ้�ย	
 

ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

ส�ข�หนองหิน

ส�ข�วังสะพุง

ส�ข�เลย

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

29-ม.ค.-62

26-ม.ค.-65

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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

26-มี.ค.-641 ส�ข�เลย

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



ประธานกรรมการประชุมรวมผูแทนสมาชิกแจงนโยบาย

การแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิก

คณะกรรมการประชุมรวมประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 4 ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน



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 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.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

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


