


เรียน    สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด 

ที่เค�รพทุกท่�น 

	 							พบกันกับว�รส�รฉบับที่	6	ประจำ�เดือนกันย�ยน	

2565	นับว่�เป็นเดือนท่ีสำ�คัญคือเป็นก�รส้ินสุดภ�ระง�นของคน

ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 และในเดือนตุล�คมก็จะเป็นจุดเริ่ม

ต้นของแผนชีวิตที่จะบริห�รหลังเกษียณ	

	 ทุกคนมีเป�หม�ย	 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่	

58/2565	 ก็มีเป�หม�ย	 เช่นกันคือ	 ก�รแก้ไขปัญห�	 ดูแล

ช่วยเหลือสม�ชิก	ลดดอกเบ้ีย	เพ่ือไม่ให้เกิดหน้ี	NPL	เพ่ิมข้ึน

ต�มสถ�นก�รณ์วิกฤตท�งด้�นเศรษฐกิจ	 ช่วงออกพบปะ

สม�ชิกต�มโครงก�รพัฒน�สม�ชิก	ประจำ�ปี	2565	ในวันที่

24	กันย�ยน	2565	ถึง	วันที่	5	พฤศจิก�ยน	2565	เพื่อสร้�ง

คว�มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที ่ของสม�ชิก	ผู ้แทนสม�ชิก	

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร		คณะก�รดำ�เนินก�รและที่ปรึกษ�	

ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือร่วมแรง	สมัครสม�นส�มัคคี	

ช่วยกันให้เกิดคว�มปองดอง	 มั่นคง	 และยั่งยืนในอน�คต	

รับปัญห�พร้อมทั้งแก้ปัญห�ให้เรียบร้อยทุกๆจุดที่ออก

พบปะให้ได้					นี่คือเป�หม�ยครับ	

	 สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่

คว�มสุข	พบกันใหม่ฉบับหน้�สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียน    สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด 

ที่เค�รพทุกท่�น  

	 	 พบกับว�รส�ร	สอ.ครูเลย	จำ�กัด	ประจำ�เดือนกันย�ยน

2565	เป็นเดือนท่ีมีคว�มหม�ยและสำ�คัญของสม�ชิกหล�ยๆ

ท่�นท่ีรับร�ชก�รม�ย�วน�น	ข้�ร�ชก�รครูเป็นวิช�ชีพช้ันสูง

มีเกียรติ	อบรมส่ังสอนลูกศิษย์ให้มีคว�มรู้เป็นคนดี	มีคุณธรรม

มีเงินเดือน	 มีเงินวิทยฐ�นะ	 รวมทั้งบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

อื่นๆด้วย	 บัดนี้ท่�นได้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 ทำ�ให้เงินเดือน

ของท่�นลดลง	เงินวิทยฐ�นะห�ยไปบ�งท่�นก็จะเกิดปัญห�

เงินไม่พอชำ�ระหนี้ของสหกรณ์ได้

	 	 ท�งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำ�กัด	 จึงมีโครงก�ร

ประนอมหนี้ปรับโครงสร้�งหนี้ให้สำ�หรับสม�ชิกเกษียณ

อ�ยุร�ชก�รทุกๆปี	สำ�หรับปี	2565	สหกรณ์ฯได้เชิญสม�ชิก

เกษียณอ�ยุร�ชก�รม�ปรับโครงสร้�งหนี้เริ่มตั้งกันย�ยน	

2565	 เป็นต้นไป	 หรือต�มปฏิทินที่เจ้�หน้�ที่แจ้ง	 สำ�หรับ

ท่�นสม�ชิกที่จะปรับโครงสร้�งหนี้	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

ต�มหนังสือ	ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ได้ส่งถึงท่�น	

หรือติดต่อสอบถ�มได้ที่ฝ�ยเร่งรัดหนี้สินพร้อมเอกส�ร

ประกอบก�รพิจ�รณ�	 หนังสือรับรองเงินเดือน	 จ�กกรม

บัญชีกล�งและสลิปเงินเดือนล่�สุดม�ด้วย

	 	 สุดท้�ยนี้	 ขอให้สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุร�ชก�รร่ำ�รวย

เงินทองปลอดหนี้สิน	จงใช้ชีวิตให้สำ�ร�ญ	มีสุขภ�พแข็งแรง

ปร�ศจ�กโรคภัย	 อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหล�นน�น

แสนน�น	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	จะดูแลสวัสดิก�ร

ที ่ท่�นจะได้รับอีกหนึ ่งร�ยก�รเมื ่ออ�ยุครบ	61	ปี	คือ

สวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ	 ตลอดไป	 เพร�ะท่�นคือคนสำ�คัญของ	

สหกรณ์ฯอยู่คู่กันม�ย�วน�น	พบกันใหม่ฉบับหน้�	สวัสดีครับ	
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ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นาวรพนษ  ดอนสําราญ

ความสุข	 เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยหล�กหล�ย	 ขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของแต่ละคน	 สำ�หรับบ�งคนแล้ว	 คว�มสุขอ�จหม�ยถึงคว�ม
สำ�เร็จในชีวิต	 หรือคว�มสำ�เร็จในเป�หม�ยที่ตัวเองเคยตั้งเป�ไว้	
และก�รได้รับค่�ตอบแทนสูงๆ	 หรือสำ�หรับบ�งคนอ�จเป็นเพียง
แค่คว�มพึงพอใจกับก�รได้จิบก�แฟอุ่นๆ	 สักแก้วในย�มเช้�ที่
อ�ก�ศเย็นสบ�ย	ทั้งนี้	ไม่ว่�จะเป็นคว�มสุขในรูปแบบไหน	ก�รที่
จะ	“ค้นห�” มันให้พบนั้น จำ�เปนอย่�งยิ่งที่เร�จะต้องให้นิย�ม
ให้ได้ก่อนว่�ส่ิงไหนในชีวิตท่ีจะทำ�ให้เร�มีคว�มสุขท่ีสุด จ�กน้ัน
จึงค่อยไขว่คว้� และโอบกอดช่วงเวล�เหล่�นั้นเอ�ไว้	 ซึ่งถ้�คุณ
อย�กจะลองค้นห�คว�มสุขของตัวเองแล้วล่ะก็	 ลองเริ่มต้นด้วย	
18	คำ�คมเหล่�น้ี	ท่ีช่วยให้แง่คิดดีๆ	เก่ียวกับคว�มสุขในชีวิตแก่คุณ
 1.	“ผู้คนม�กม�ยพล�ดโอก�สท่ีจะได้มีคว�มสุขในชีวิต	ไม่ใช่
เพร�ะว่�พวกเข�ไม่เคยค้นพบมัน	 ห�กแต่เป็นเพร�ะพวกเข�ไม่
เคยหยุด	เพ่ือท่ีจะใช้เวล�กับมันเลยต่�งห�ก”	-	William	Feather
	 2.	 “ไม่สำ�คัญเลยว่�เร�จะมีอะไรม�กเท่�ไหร่	 สิ่งสำ�คัญก็
คือ	 เร�จะยินดีที่จะใช้เวล�ที่มีทำ�ให้ตัวเร�มีคว�มสุขม�กแค่ไหน
ต่�งห�ก”	-	Charles	Spurgeon
	 3.	“ฉันต้ังใจแล้วว่�จะมีคว�มสุขและเบิกบ�นใจไม่ว่�จะตก
อยู่ในสถ�นก�รณ์แบบไหนก็ต�ม	เพร�ะฉันได้เรียนรู้ว่�	ส่วนสำ�คัญ
ของคว�มทุกข์หรือสุขของเร�	ไม่ได้ถูกกำ�หนดโดยสภ�วก�รณ์	แต่
โดยสภ�วะท�งอ�รมณ์ของเร�ต่�งห�ก”	-	Martha	Washington
	 4.	 “คว�มสุขจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณคิด	 สิ่งที่คุณพูด	 และ
สิ่งที่คุณทำ�เป็นสิ่งเดียวกัน”	-	Mahatma	Gandhi

18 คําคมความสุข ท่ีจะชวยใหคุณ

คนพบ “ความสุขในชีวิต”

	 5.	 “ห�กคุณต้องก�รจะอยู่อย่�งมีคว�มสุข	 จงอยู่อย่�งมี
คว�มสุข”	-	Leo	Tolstoy
	 6.	 “จงพย�ย�มมอบคว�มสุขให้แก่ใครสักคนในทุกๆ	 วัน	
ห�กไม่ส�ม�รถกระทำ�ในสิ่งที่มีเมตต�ได้	 จงพูดด้วยคว�มเมตต�	
ห�กไม่ส�ม�รถพูดด้วยคว�มเมตต�ได้	จงคิดอย่�งมีเมตต�	จ�กนั้น
ก็จงนับจำ�นวนขุมทรัพย์แห่งคว�มสุขที่ได้แจกจ่�ยให้กับผู้อื่นใน
หนึ่งสัปด�ห์	 ในหนึ่งปี	 หรือในช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดม�”	 -	 Law-
rence	G.	Lovaski
	 7.	 “ฉันมีพลังท่ีจะทำ�ให้ตัวฉันเองมีคว�มสุขหรือทุกข์ก็ได้ใน
วันน้ี	 พลังน้ันอยู่ท่ีฉัน	 ไม่ใช่เหตุก�รณ์ท่ีผันผ่�น	 ฉันส�ม�รถเลือกได้
ว่�จะให้มันเป็นไปอย่�งไร	 วันว�นได้ต�ยไปแล้ว	 และวันพรุ่งน้ีก็ยัง
ม�ไม่ถึง	 ฉันมีเวล�เพียงหน่ึงวัน	 น่ันคือวันน้ี	 และฉันจะใช้มันอย่�งมี
คว�มสุข”	-	Groucho	Marx
	 8.	“คุณส�ม�รถมีคว�มสุขได้ในท่ีๆ	คุณอยู่”	-	Joel	Osteen
	 9.	“คว�มสุขน้ันแฝงอยู่ในคว�มเบิกบ�นท่ีได้จ�กคว�มสำ�เร็จ
และแฝงอยู่ในคว�มต่ืนเต้นเร้�ใจท่ีได้จ�กคว�มเพียรพย�ย�ม”	 - 
Franklin	D.	Roosevelt
 10.	“มีเพียงผู้ท่ีรู้จักพลังแห่งคว�มจริงใจและก�รให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเท่�น้ัน	 ท่ีจะได้ประสบกับคว�มเบิกบ�นอย่�งลึกซ้ึง
ท่ีสุดของชีวิต	ซ่ึงก็คือ	ก�รบรรลุถึงคว�มสุขอ่ิมเอมอันแท้จริง	-Tony	
Robbins
	 11.	“จงเช่ือในตัวเอง!	จงศรัทธ�ในคว�มส�ม�รถท่ีมีอยู่	!	
ห�กปร�ศจ�กคว�มม่ันใจและกำ�ลังใจในตัวเองแล้ว	คุณจะไม่ส�ม�รถ
ประสบคว�มสำ�เร็จหรือมีคว�มสุขได้เลย”	-	Norman	Vincent	Peale
	 12.	“จงมีคว�มสุขกับช่ัวขณะน้ี	เพร�ะช่ัวขณะน้ีคือชีวิตของ
คุณ”	-	Omar	Khayyam
	 13.	 “คุณจะไม่มีวันเป็นสุขได้	 ห�กยังคงเท่ียวค้นห�ว่�องค์
ประกอบของคว�มสุขมีอะไรบ้�ง	 และคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิต	 เลย	
ห�กมัวแต่เท่ียวแสวงห�คว�มหม�ยของชีวิต”	-	Albert	Camus
	 14.	 “จงคิดถึงส่ิงสวยง�มท่ียังคงอยู่ร�ยรอบตัว	 และมีคว�ม
สุขไปกับมัน”	-	Anne	Frank
	 15.	“แม้แต่ในชีวิตท่ีเป็นสุขก็ยังคงมีร่องรอยของคว�มมืดมิด
และคำ�ว่�	“คว�มสุข”	ก็คงจะไม่มีคว�มหม�ย	ห�กไม่มีคำ�ว่�	“คว�ม
เศร้�”	 ม�ช่วยสร้�งสมดุล	 จึงจะเป็นก�รดีกว่�ห�กว่�เร�จะยอมรับ
ในส่ิงท่ีมันเป็นด้วยคว�มสงบใจและอดทน”	-	Carl	Jung
	 16.	“คว�มสุขเพียงหน่ึงเดียวในชีวิตน้ี	คือก�รได้รัก	และก�ร
ได้เป็นท่ีรัก”	-	George	Sand
	 17.	“คว�มสุขไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณจะส�ม�รถผัดผ่อนไปไว้ในอน�คต
ได้	มันคือส่ิงท่ีคุณต้องออกแบบเพ่ือปัจจุบันเท่�น้ัน”	-	Jim	Rohn
	 18.	 “ทุกๆ	 วันคือวันใหม่	 และคุณจะไม่มีวันห�คว�มสุขได้
พบเลยห�กไม่ยอมก้�วต่อไปข้�งหน้�”	-	Carrie	Underwood/

ท่ีมา : https://sumrej.com/
18-quotes-to-help-you-fi nd-your-happiness/



มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

	 เมื่อเข้�สู่ช่วงสูงอ�ยุอวัยวะต่�งๆ	 จะเริ่ม	 ถดถอย	 ก�รมีโรค
ประจำ�ตัวไม่ใช่เรื่องสนุก	 เพร�ะหม�ยถึง	 ก�รทำ�กิจกรรมบ�งอย่�ง
ไม่ได้เหมือนเดิม	 ต้องรับประท�นย�	 ตลอด	 แถมห�กไม่มีลูกหล�น	
ก�รไปห�หมอก็ไม่สนุกนัก	 ก�รมีสุขภ�พที่แข็งแรงจะทำ�ให้เร�พึ่งพ�
ตนเองได้	เมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุแล้ว	ก�รดูแลตัวเองอย่�ง	สม่ำ�เสมอด้วย
ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ีเหม�ะสม	เช่น	ก�รเดิน	ก�รจ็อกก้ิง	หรือ	กีฬ�ท่ีชอบ
และท�นอ�ห�รให้ครบ	5	หมู่
	 เมื่อก้�วเข้�วัยสูงอ�ยุ	จะมีคว�มอ่อนไหวท�งจิตใจม�กกว่�เดิม	
ต้องก�รก�รเอ�ใจใส่จ�กคนรอบข้�ง	และ	ไม่ว่�จะอ�ยุเท่�ไหร่	คนเร�
ต่�งต้องก�ร	 สังคมที่จะไม่ทำ�ให้รู้สึกโดดเดี่ยวลำ�พังเพร�ะฉะนั้นต้อง	
มีเพื่อน	 ต้องมีกิจกรรมท�งสังคมที่ยึดโยงให้สดชื่น	 กระปรี้กระเปร่�	
คว�มจำ�ดี	คว�มสัมพันธ์ของผู้คนรอบข้�งดี
   เคล็ดลับหลับสบ�ยของคนสูงวัย
	 1.	เข้�นอนให้เป็นเวล�	จนเคยชิน	เวล�ที่แนะนำ�คือ	3-4	ทุ่ม
	 2.	นอนกล�งวันได้	แต่อย่�น�น	และไม่นอนหลังบ่�ย	3	โมง
	 3.	 ดื่มน้ำ�ช่วงค่ำ�ให้น้อยลง	 จะได้ไม่ตื่นม�ปัสส�วะบ่อยๆ	 ตอน
กล�งคืน
	 4.	งดช�	ก�แฟ	เครื่องดื่มมีค�เฟอีน	ในช่วงบ่�ย
	 5.	ใช้ผ้�ปูที่นอน	หรือม่�นสีอ่อน	เพิ่มบรรย�ก�ศให้หลับสบ�ย
	 6.	ปรับสภ�พแวดล้อมในห้องนอน	ให้มีอ�ก�ศถ่�ยเท	ไม่หน�ว
หรือร้อนเกินไป	ไม่มีแสงหรือเสียงคอย	รบกวน
	 7.	สวดมนต์	ฟังธรรม	หรือทำ�กิจกรรม	ผ่อนคล�ยก่อนนอน
	 8.	ห�กต้องใช้ย�นอนหลับ	ควรอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแล	ของแพทย์
 การเปนผู้สูงวัยผ่านประสบการณ์มามากมาย ซึ่งสามารถจะ
ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ หรือ เปนส่วนหน่ึงของการทำากิจกรรมเพ่ือสังคมได้ 
การเข้าร่วมเปนอาสาสมัคร หรือ เปนสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่ง 
จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเอง ทำาให้คลายเหงา 
มีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งการทำาจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน 
อยู่เสมอจะช่วยให้เกิดความสุขขึ้นได้

กฏหมาย
นารู  

	 สวัสดีครับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยที่เค�รพ					

ทุกท่�น	พบกับว�รส�รฉบับที่	6	ประจำ�เดือนกันย�ยน	2565	

ฉบับนี้ตั้งใจจะนำ�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับก�รซื้อที่ดินแต่ก็

เปลี่ยนใจ	ม�ทำ�คว�มเข้�ใจกับสม�ชิก	สอ.ครูเลย	ของเร�	 ใน

ก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์	ซ่ึงมีหน้�ท่ี

เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร	ผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์	แก่สม�ชิก

บุคคลท่ัวไปโดยผ่�นส่ือหล�ยรูปแบบ	

	 สม�ชิกบ�งร�ยไม่ต้องก�รให้มีว�รส�ร	 เหตุผลเพร�ะ	

เป็นก�รประหยัดงบประม�ณ	 	 ขอเรียนว่�เมื่อก่อนเร�จัดทำ�	

2,800	เล่ม	ปัจจุบันลดลงเหลือ	500	เล่ม	ซึ่งหน่วยง�นองค์กร

ต่�งๆ	 ย่อมมีคว�มจำ�เป็นที่จะประช�สัมพันธ์	 เช่น	 โรงเรียน	

สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 ฯลฯ	 งบประม�ณท่ีมีน้อยนิด	 แต่

ก็เจียดม�จัดทำ�ว�รส�รครับ	 สอ.ครูเลย	 บริห�รงบประม�ณ	

หนึ่งหมื่นสองพันกว่�ล้�นบ�ท	 สมควรจัดทำ�ว�รส�รหรือไม่	

สมควรม�กครับ	นอกจ�กโปรโมทตัวเอง	แล้วก็มีข้อคิด	เกล็ด

เล็กๆ	น้อยๆ	นำ�ม�เพิ่มเติมให้คว�มรู้ข้อคิดต่�งๆ	ให้สมบูรณ์

เปรียบเสมือนพญ�น�ค	 ห�กไม่มีเขี้ยว	 ไม่มีเล็บ	 ไม่มีเกล็ด							

มันก็เหมือนงูดินธรรมด�นั่นเอง	 สถ�นีวิทยุ	 โทรทัศน์	 หล�ยๆ	

ช่องเสนอข่�วส�รต่�งๆ	ซ ้ ำ�ๆ	ซ�กๆ	เมื่อก่อนมีแต่เรื่องลุงพล

ฟังจนเมื่อยตุ้มตำ�ร�เรียน	 แต่ละสำ�นักพิมพ์	 ก็เขียนเรื่อง

เดียวกันซ ้ ำ�ซ�กเป็นหมื่นๆ	 แนวคิด	 สิ่งที่สำ�คัญในก�รจัดทำ�

ว�รส�ร	 ก็คือ	 ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ	 ไม่โจมตีใส่ร้�ยบุคคลอื่น						

ไม่อวยผู้มีอำ�น�จมีคว�มกล้�ห�ญท�งจริยธรรมในก�รนำ�

เสนอข้อมูลที่ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริง	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้�

กับกฎหม�ยน่�รู้		สวัสดีครับ
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โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

เตรียมตัว เตรียมใจ

เขาสูวัยเกษียณ อยางมีความสุข



ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน กันยายน 2565

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน กันย�ยน 25656

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น
	 สำ�หรับเดือน	กันย�ยน	2565	ได้นำ�ข้อสังเกต	เดือน	สิงห�คม	2565
ม�สรุปให้ท่�นได้รับทร�บผลก�รตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเสนอ				
คณะกรรมก�รเพื่อให้พิจ�รณ�และปฏิบัติในส่วนที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและ
หลักข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง	และพี่น้องสม�ชิกก็อย่�ได้ละเลยได้ช่วยสะท้อน
คว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อคว�มมั่นคงของสหกรณ์เร�		
สำ�หรับเดือนนี้ก็ได้สรุปให้ท่�นได้รับทร�บเพียง	 3	 ข้อจ�กจำ�นวน	 6	 ข้อ
เนื่องจ�กพื้นที่มีจำ�กัดขอให้ท่�นได้ไปอ่�นในว�รส�รสหกรณ์ฉบับเต็มๆ						
จึงลงได้เท่�นี้
ข้อสังเกตที่ 1 โครงก�รประชุมสัมมน�และประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
ชมรมเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
	 จ�กก�รตรวจสอบโครงก�รนี้เป็นโครงก�รต่อเนื่องที่จัดทุกปีของ
เจ้�หน้�ท่ีสหกรณ์ซ่ึงปีน้ีจัดระหว่�งวันท่ี	29-31	กรกฎ�คม	2565	ต�มบันทึก
ขอเบิกค่�ใช้จ่�ยในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงจำ�นวน	 64	 คน	 เป็นเงินจำ�นวน		
390,000	บ�ท		(ส�มแสนเก้�หมื่นบ�ทถ้วน)		แต่ไม่ไป	8	คน		ส่งเงินคืนรวม		
52,000	 บ�ท	 เรียบร้อยแล้ว	 นอกจ�กนี้คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบหลักฐ�น
ก�รเบิก	มีคณะกรรมก�ร	2	ท่�นเบิกเงินแต่ไม่ไปร่วมสัมมน�จึงเสนอแนะดังน้ี	
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ก�รดำ�เนินก�รต้องเป็นไปต�มวัตถุประสงค์
	 2.	เอกส�รหลักฐ�นก�รจ่�ยต้องเป็นไปต�มข้อเท็จจริงและเก็บไว้
เป็นหลักฐ�นเพื่อตรวจสอบ
	 3.	ให้เรียกเงินค่�เบี้ยเลี้ยงคืนจ�กกรรมก�ร	2	ท่�น
เป็นเงิน		13,000		บ�ท
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 1.	ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มโครงก�ร		ก�รเดินท�งไปเป็นคณะ
และใช้รถส่วนตัว
	 2.	เอกส�รหลักฐ�นได้เก็บไว้เพื่อตรวจสอบครบถ้วน
	 3.	ก�รจ่�ยเงินของเจ้�หน้�ที่ได้จ่�ยเมื่อผู้ร่วมเดินท�งร�ยง�นตัว
	 4.	กรรมก�ร		2		ท่�น		ได้ส่งเงินคืนเรียบร้อยแล้วเมื่อ		22		สิงห�คม		
2565	 	
ข้อสังเกตที่ 2 ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  เรื่องวงเงินให้กู้
แก่สม�ชิกทุกประเภท  พ.ศ. 2565
 จ�กก�รตรวจสอบประก�ศวงเงินกู้ ให้แก่สม�ชิกสหกรณ์ 		
(ข้�ร�ชก�รครู/ลูกจ้�งประจำ�)	รวมสัญญ�ทุกประเภทร�ยหน่ึงไม่เกิน	7		ล้�นบ�ท
พนักง�นท้องถ่ิน/พนักง�นร�ชก�ร/เจ้�หน้�ท่ีสหกรณ์	รวมสัญญ�ทุกประเภท
ร�ยหน่ึงไม่เกิน		3.5		ล้�นบ�ท		ซ่ึงผู้กู้อ�จจะใช้หลักทรัพย์ม�ค้ำ�ประกันเงินกู้
คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่�เปิดวงเงินไว้สูงเกินไป		ถึงจะใช้หลักทรัพย์นำ�ม�ค้ำ�ก็
มีปัญห�ตลอดม�และเรียกเก็บไม่ได้		ทำ�ให้เกิดปัญห�		จึงได้เสนอแนะดังนี้ี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรปรับเกณฑ์ก�รกำ�หนดวงเงินกู้รวมทุกสัญญ�ร�ยหนึ่งไม่ควร
เกิน		5.5		ล้�นบ�ท
	 2.		ผู้กู้ไม่มีหน่วยง�นต้นสังกัดให้หักก็ไม่ควรปล่อยกู้		เพร�ะก�รส่ง
เองมีโอก�สไม่ส่ง

 3.	ก�รใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันคณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�ให้รอบคอบ
หลักทรัพย์ถ้�ข�ยจริงจะได้ต�มที่ประเมินหรือไม่	เพร�ะที่ผ่�นม�หลักทรัพย์
ไม่คุ้มหนี้	
	 4.	คณะกรรมก�รชุดที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่สหกรณ์	กรณี
ประม�ทเลินเล่อ	 	 บกพร่องในหน้�ที่	 	 คณะกรรมก�รชุดนั้นต้องรับผิดชอบ
ต�มมติที่ประชุม	 	 (ก�รอนุมัติเงินกู้คณะกรรมก�รชุดที่	 	 58/2565	ต�มมติ
ที่ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รครั้งที่	 1/2565	 	 ลงวันที่	 	 5	 เมษ�ยน		
2565	“ก�รอนุมัติเงินกู้โดย	ประธ�นกรรมก�ร		รองประธ�นกรรมก�ฯ	เป็น
ผู้อนุมัติห�กเกิดคว�มเสียห�ยให้ผู้อนุมัติเป็นผู้รับผิดชอบ”	)
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 1.	ก�รปล่อยกู้เป็นไปต�มแนวปฏิบัติว่�ด้วยก�รให้กู้สำ�หรับสม�ชิก
เข้�ใหม่	 	 พ.ศ.	 2565	 สิทธิ์ก�รให้กู้สำ�หรับข้�ร�ชก�ร/ลูกจ้�ง	 	 รวมทุก
สัญญ�ไม่เกิน	7	ล้�นบ�ท	พนักง�นท้องถิ่น/พนักง�นร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่
สหกรณ์รวมทุกสัญญ�ไม่เกิน		3.5		ล้�นบ�ท
	 2.	เห็นควรดำ�เนินก�รต�มผู้ตรวจเสนอแนะข้อ	2 
	 3.	ก�รกู้พิเศษ		หลักทรัพย์ต้องมี		100	%	และทำ�ประกันอีก	20%	
ของวงเงินกู้
ข้อสังเกตที่ 3 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ ค่�ใช้จ่�ย
ประช�สัมพันธ์ ค่�อ�ห�รและอ�ห�รว่�งประชุมกรรมก�รอำ�นวยก�ร 18  คน
 ประเด็นที่ 1  ค่�จัดทำ�ว�รส�ร		คณะผู้ตรวจได้ตรวจค่�ใช้จ่�ยก�ร
จัดทำ�ว�รส�รที่จัดทำ�ทุกเดือนๆ	ละ		2,800		เล่มๆละ	12.50		บ�ท		เป็นเงิน
จำ�นวน		35,000		บ�ท	ผู้ตรวจเห็นว่�เป็นค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งสูงเพื่อเป็นก�ร
ประหยัดงบประม�ณคณะผู้ตรวจจึงเสนอแนะดังนี้	 	 	
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรลดปริม�ณก�รจัดทำ�ลง		เปลี่ยนรูปแบบเป็นแผ่นพับ		
	 2.	เลือกข้อมูลที่จำ�เป็นลง
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจก�รฯ		สหกรณ์ได้ลดจำ�นวนว�ส�รลงเหลือ
เดือนละ		500		เล่ม	 	
 ประเด็นที่ 2	 ค่�อ�ห�รและอ�ห�รว่�ง	 	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจก�ร
เบิกค่�อ�ห�รคณะกรรมก�รเข้�ประชุม	 	 18	 	 คน	 เป็นเงิน	 	 4,930	 	 บ�ท		
เฉลี่ยหัวละ		274		บ�ท	มีระเบียบให้เบิกจ่�ยได้หรือไม่		คณะผู้ตรวจได้เสนอ
แนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ก�รเบิกค่�อ�ห�รและอ�ห�รว่�งควรกำ�หนดไว้ในระเบียบว่�
เบิกอัตร�ใดและเบิกได้กี่ครั้ง
	 2.	ยังไม่ได้กำ�หนดระเบียบให้กำ�หนดระเบียบและระบุอัตร�ร�ยหัว
ไว้ให้ชัดเจนหัวละกี่บ�ท		อ�ห�รว่�งกี่บ�ท		 	 	
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
	 เป็นค่�รับรองกรรมก�ร	 เบิกต�มจ่�ยจริงต�มแนวปฏิบัติว่�ด้วย
ก�รเบิกจ่�ยเงินค่�รับรอง	พ.ศ.	2560		 	 	

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

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

สมาชิก  - สามัญ      6,719 ราย
  - สมทบ     2,515 ราย
  รวม     9,234 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  6  คน ดังน้ี
1.	น�งกองสี					ทันวงษ�	 สมทบ	 เสียชีวิต		 22	ก.ค.	65

2.	น�ยชิต	 						ทุมสวัสด์ิ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	ก.ค.	65

3.	น�ยล้อม							บัวคำ�		 สมทบ	 เสียชีวิต	 13	ส.ค.	65

4.	น�งศรีสุด�				ธรรมณ�รักษ์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 20	ส.ค.	65

5.	น�ยรังสรรค์		ปรัชญ�เรืองพงษ์	สมทบ	 เสียชีวิต	 26	ส.ค.	65

6.	น�ยฤทธิรงค์		ไชยศรีสงคร�ม	 สมทบ	 เสียชีวิต	 13	ก.ย.	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     4,563 ราย
  - สมทบ       451 ราย
  รวม    5,014  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  4  คน ดังน้ี
1.	น�ยล้อม		 บัวคำ�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 13	ส.ค.	65

2.	น�งศรีสุด�		 ธรรมณ�รักษ์	ส�มัญ	 เสียชีวิต	 20	ส.ค.	65

3.	น�ยสิทธิชัย		 ปัญญ�ส�ร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	ส.ค.	65

4.	น�ยรังสรรค์	ปรัชญ�เรืองพงษ์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	ส.ค.	65

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,867  ราย
  - สมทบ       114  ราย
  รวม     2,981  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน  2 คน ดังน้ี
1.	น�งศรีสุด�	ธรรมณ�รักษ์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 20	ส.ค.	65

2.	น�ยสิทธิชัย	ปัญญ�ส�ร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	ส.ค.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,371 ราย
  - สมทบ      2,642 ราย
  รวม      6,013 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 5 คน ดังน้ี
1.	น�ยสัมภ�ษณ์	แก้วไชยะ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 30	มิ.ย.	65
2.	น�งรัชนี		 อินทม�ตย์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 8	ก.ค.	65
3.	น�ยนเรศ		 กองกลิ่น	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 9	ก.ค.	65
4.	น�งศรีสุด�		 ธรรมณ�รักษ์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 20	ส.ค.	65
5.	น�งอุทร		 ฤทธิ์จำ�นงค์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 18	ก.ค.	65

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,168 ราย
  - สมทบ       3,801 ราย
  รวม       7,969 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  14 คน ดังน้ี
1.	น�งรัชนี		 อินทม�ตย์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 8	ก.ค.	65
2.	น�ยนเรศ		 กองกล่ิน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 9	ก.ค.	65
3.	น�งศรีสุด�		 ธรรมณ�รักษ์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 20	ส.ค.	65
4.	น�งบัวเรือน		 พรหมดี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 19	ก.ค.	65
5.	น�งบุญเรือง		 โพธ์ิทอง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 19	ก.ค.	65
6.	น�งกองสี		 ทันวงษ�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 22	ก.ค.	65
7.	น�ยบัญญัติ		 ทองมี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 24	ก.ค.	65
8.	น�งอำ�พร		 เท่ียงแท้	 สมทบ	 เสียชีวิต	 25	ก.ค.	65
9.	น�ยด�ว		 น�มวงษ�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	ก.ค.	65
10.	น�งพิชัย		 กันแต่ง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 30	ก.ค.	65
11.	น�งวุฒิ		 วรชัยพิทักษ์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 30	ก.ค.	65
12.	น�ยทองส�		ทรงพุฒ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 3	ส.ค.	65
13.	น�งจันทร์เท่ียง	สุวรรณศรี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 3	ส.ค.	65
14.	น�งบุดด�		 ศรัทธ�คลัง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 14	ส.ค.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - สิงห�คม 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							25	 	 15	 40
ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												19								 5 24
ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												20	 												42	 62
สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							24	 		 1	 25
สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 						13	 	 -	 13

ข้อมูลประจำ�เดือนสิงห�คม 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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  6,746  คน สมทบ  1,289 คน รวม 8,035 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 สิงหาคม 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



2,000.00

		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 

	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	

	270.00	

100.00
370.00

900.00	
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 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
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65
4-ก.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�ม4 
 ส�ข�ถ.ช้�งคล�น เชียงใหม่ 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

 ส�ข�ศรีร�ช� 
 ส�ข�วังสะพุง 

 ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่ 
 ส�ข�วังสะพุง 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�ด่�นซ้�ย 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�วังสะพุง 
 ส�ข�เชียงค�น 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

 ส�ข�เชียงค�น 
 ส�ข�กระทรวงศึกษ� 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

 น.ส.กิติย� วีระสุโข ส�ข�เลย  
 น.ส.ชญ�ภ�  สันจิตร์ ส�ข�เลย  
 น.ส.รินลด� โทนุสิทธิ์ ส�ข�เลย  
 น.ส.คัทลีย�  โคตรท� ส�ข�เลย  
 น.ส.อัญชน�  ค�นตระกูล ส�ข�ด่�นซ้�ย 

 ส�ข�เชียงค�น 
 ส�ข�เลย  

 น�ยหินชนวน อะโศกตระกูล ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

 น.ส.กิตติญ�  แก้วเกษศรี ส�ข�ด่�นซ้�ย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�น ี
 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�งพัชญ์สิต�  มั่งมีธนพันธ์ 

 เงินสด 
 น.ส.กฤษณ� ศรีมงคล 

 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 

 2,921.00 
 10,405.00 
 5,000.00 

 307,881.11 

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  



คณะกรรมการดําเนินการเขารวมประชุมกับคณะผูแทนสมาชิก

ประธานฯ นายวิรัตน  พุทธทองศรี เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เพ� อติดตามเร� องการขอรับเงินสินไหม ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จายสินไหมแกทายาท

ระหวางการรอรับเงินสินไหม



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  อุทธบูรณ 

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. นายพนมไพร  พิมพที 

 13. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 14. 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. น.ส.อาภาภรณ สังขะทิพย

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  11. นางสุจิตรา  แสนใจวุฒิ 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


