


 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด      
ที่เคารพทุกทาน พบกันอีกครั้งกับวารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด
ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงมีขาวสารความเคล่ือนไหว
ในขบวนการสหกรณที่จะสื่อสารถึงมวลสมาชิกไดรับทราบ 
เดือนสิงหาคมนับเปนเดือนมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย 
“12 สิงหาคม” ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวงและถือเปนวันแมแหงชาติดวย
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
คําขวัญวันแมแหงชาติ ประจําป 2562 ความวา
 “เพราะรักลูกมากกวาใครในโลกหลา
  เพราะพระคุณเลิศล้ําฟาจะหาไหน 
 เพราะสอนใหประพฤติดีทั้งกายใจ 
 ลูกจึงรักแมกวาใครทดแทนคุณ”
 วันแมแหงชาติ เปนวันที่ทางราชการกําหนดในวันที่ 
12 สิงหาคม ของทุกปและถือวาเปนวันสําคัญยิ่งของปวงชน
ชาวไทย โดยกําหนดใหถือวา “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์
เปนสัญลักษณของความดีงามของแมผูใหกําเนิดแกเราดวย 
กิจกรรมตาง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแมแหงชาติ 1. ประดับธงชาติ
ตามอาคารบานเรือน 2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับวันแม เชน 
การจัดนิทรรศการ 3. จัดกิจกรรมเกี ่ยวกับการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน 4. ทําบุญใสบาตรอุทิศสวนกุศล เพื่อรําลึก
ถึงพระคุณของแม 5. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม 
ในปนี้ตรงกับวันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2562 สมาชิกทุกทานคง
ไดทํากิจกรรมในชวงวันหยุดวันแมแหงชาติเพื่อแสดงถึงความ
เคารพรักแมของแผนดินและแมของตนเอง วันแมจึงเปนวัน
สําคัญมากวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยเปนวันมงคล วันแหงความรัก
ภายในครอบครัวรวมถึงการแสดงออกของความรักท่ีมีตอแม เราไม
จําเปนตองทําเฉพาะภายในวันแม แตเราสามารถทําไดทุก ๆ วัน 
 เนื ่องในวันแมแหงชาติป 2562 นี ้ขออาราธนา         
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาล
ใหคุณแมทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เปนมิ่งขวัญ
ของลูกหลานตลอดไป

ดวยความเครารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ท่ีเคารพทุกทาน 
 สําหรับวารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับเดือน สิงหาคม 
2562 กระผมมีเรื ่องที ่จะเรียนใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบ 
และเขาใจโดยทั่วกัน กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ 2 ทานที่ฝาดานหินสอบ รอง ผอ.สพป. ได
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงศ เลขาธิการ        
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศผลการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสวนของ
จังหวัดเลย หลังประกาศผลสอบแพรหลายออกไป ทําใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลยตางแสดงความยินดี ที่มี 
ผอ.ร.ร.ไดผานการสอบ จํานวน 8 คนเฉพาะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ 2 ทาน  ไดแก สิบเอก ดร.มงคล  ศรนวล และ     
ดร.พงษศักดิ์ บุญพรม ที่จะเขาสูตําแหนง รอง ผอ.สพป.คนใหม
 สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกประจําป 2562 (พบปะสมาชิก) เปนโครงการตอเนื่อง
ในปนี้จะเริ่มดําเนินโครงการชวงวันที่ 21 กันยายน ถึง 16 
พฤศจิกายน 2562 โดยจุดแรกจะดําเนินการในวันเสารที่ 21  
กันยายน 2562 หนวยเมือง 1/1 สถานที่หอประชุมขุมทองวิไล 
ม.ราชภัฏเลย   และจุดสุดทาย เก็บตกในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 
2562 สถานที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทานสมาชิก
สามารถเขารับการอบรมพัฒนาไดตามกลุมที่ทานสังกัดตามปฏิทิน
ที่สหกรณกําหนด หนาที่ 10 โดยการพบปะสมาชิกในปนี้ สมาชิก
สามารถแสดง  ความคิดเห็น ขอคิดเห็น หรือสอบถามขอมูลการ
บริหารงานดานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ทุกเรื่อง 
 ขอฝากถึงกรรมการบริหารกลุมสมาชิกทุกกลุมเชิญสง
เรื่องที่จะประชาสัมพันธหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของทาน               
สงบทความ  ขอคิด ขอเสนอ อันเปนประโยชนบนหลักของการรวมดวย
ชวยกัน โดยยึดหลัก มั่นคง โปรงใส  ใสใจสมาชิก สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกวา ทางวารสารขาวไดเปดคอลัมนเพิ่มใหทาน “เสียงจาก
คณะกรรมการบริหารกลุมสมาชิก” ทานสงขอมูลขาวสาร โดยผาน
กรรมการประจําหนวยของทานหรือฝายประชาสัมพันธ สอ.ครูเลย 
จํากัดโดยตรงก็ได

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 วารสาร ฉบับนี้เดือน สิงหาคม 2562 เปนเดือนที่
มีความสําคัญเนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม 2562      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ เปนวันสําคัญวันหนึ่งของไทย
และในปนี้มีวันหยุดราชการตอเนื่องหลายวัน สมาชิกทุกทาน
ไดรวมกิจกรรมดี ๆ สําหรับขาวแวดวงสหกรณฉบับนี้มีเรื่อง
รายงานดังนี้
 1. ติดตามการดําเนินโครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ผูสูงอายุขณะนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการโอนเงินสวัสดิการ
ตามที่ไดรับจัดสรรใหสมาชิกผูสูงอายุเรียบรอยแลว ในเดือน
กรกฎาคม 2562 โดยโอนเขาบัญชีเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก
สหกรณ และในสวนที่ผิดนัดชําระหนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการ
โอนเขาบัญชีใหสมาชิกแลวตั้งแต วันที่14 สิงหาคม 2562
หากสมาชิกทานใดที่ยังไมไดรับเงินสวัสดิการโปรดแจงฝาย
สวัสดิการจะไดตรวจสอบขอมูลอายุสมาชิกและดําเนินการ
ใหถูกตองตอไป
 2. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในปนี ้       
คณะกรรมการศึกษาไดเสนอเกณฑพิจารณาและแกไข
ระเบียบที่ เกี่ยวของแนวทางการขอทุนการศึกษาบุตร
เรียบรอยแลวและไดประกาศใหสมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษา
อยูและอายุไมเกิน 25 ป ไดรับทราบแลว สมาชิกทานใดที่
ประสงคขอรับทุน สามารถยื่นแบบคําขอไดที่ ที่ทําการกลุม
สมาชิกสังกัด กรรมการเขตหรือกรรมการบริหารกลุม ต้ังวันท่ี
1 – 31 สิงหาคม 2562  การขอรับทุนปน้ีทางคณะกรรมการ
บริหารกลุมเปนผูดําเนินการขอรับทุนและรายงานมายัง 
สหกรณฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และจะดําเนิน
การมอบทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิกใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะโอนเขาบัญชี     
เงินเดือนของสมาชิกบัญชีเงินฝากสหกรณหรือบัญชีธนาคาร
ตามหลักฐานที่ทานแนบมาพรอมแบบคําขอรับทุน สมาชิก
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของสหกรณ

 3. โครงการพัฒนาผูแทนสมาชิกและผูเก่ียวของสหกรณฯ

จะจัดใหมีกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการโดยวิทยากร

จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด พรอม

เดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 15 -30 

ตุลาคม 2562  แบงเปน 3 รุน ๆ ละ 4 วัน 

 รุนที่  1  วันอังคารที่ 15 -18 ตุลาคม 2562 

ผูแทน อ.เมือง, อ.นาดวง, อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน

 รุนที่ 2 วันอาทิตยที 20 – 23 ตุลาคม 2562 

ผูแทน อ.ดานซาย, อ.ภูเรือ, อ.นาแหว, อ.ทาลี่, อ.ภูหลวง

และหนวยจังหวัด    

 รุนที่ 3 วันอาทิตยที่ 27 – 30 ตุลาม 2562 อ.วังสะพุง, 

อ.ภูกระดึง, อ.ผาขาว, อ.หนองหิน และ อ.เอราวัณ

ผูแทนสมาชิกที่ประสงคเขารวมโครงการตอบแบบสํารวจ

และนําสงฝายแผนงานและสวัสดิการภายในวันที่ 31 ส.ค.

2562

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติ

งานของสมาชิกประจําป 2562  คณะกรรมการดําเนินการได

ประชุมรวมกับประธานบริหารกลุมสมาชิกและเลขานุการ

กลุมสมาชิก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาปฏิทิน 

กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหความรูสมาชิก โดยเริ่มดําเนินงาน

โครงการตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 16 

พฤศจิกายน 2562  จุดแรก ในวันเสารที่ 21 กันยายน 2562  

หนวยเมือง 1/1 สถานท่ี หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย

และจุดสุดทาย ในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (เก็บตก) 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สมาชิก

สามารถเขารวม โครงการพัฒนาฯ ไดตามกลุมที่ทานสังกัด 

ติดตามรายละเอียดไดในปฏิทินดําเนินโครงการทายวารสาร

ฉบับนี้หรือเวบไซตของสหกรณ

 เร่ืองท่ีสําคัญอีกหน่ึงเร่ืองเก่ียวกับการโอนเงินชําระหน้ี

หรือโอนเงินฝากกับสหกรณ ขณะน้ีสหกรณฯ มีเงินรอตรวจสอบ

ซึ่งไมสามารถพิสูจนตัวตนไดมีจํานวนมากตามรายละเอียด

หนาที่ 8 ขอประชาสัมพันธสมาชิกไดติดตามตรวจสอบขอมูล

ดังกลาวดวยครับ

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ ไดติดตามวารสาร    

ขาว สอ.ครูเลย จํากัด พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ......
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ปที่ 29 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน สิงหาคม 25624 ในครอบครัว มาเปนตัวอยางเลยคนรวยบางคนซื้อเสื้อผา  

แคพอใส ปหนึ่งซื้อไมเกินเดือนละครั้งครั้งละตัวหรือสองตัว

เปนอยางมาก คนรวยบางคนยังนั่งรถเมล หรือคนรวยบาง

คนก็ยังกินขาวแกงขางทาง คนรวยเหลานี้มักจะมีความสุขใจ 

อิ่มเอม และที่สําคัญที่สุดคือ มีเงินเก็บไวในกระเปามากกวา

คนรวยท่ีสุรุยสุรายเยอะมากๆ สังเกตคนรวยท่ีลมใหดี สวนมาก

มักจะเกิดจากการใชเงินเกินตัว หรือการไมรู จักวางแผน

ทางการเงินอยางรอบคอบ เพราะไมรูจักคําวา “พอเพียง” 

ทําใหเงินท่ีเขามีน้ัน ไมเคย “เพียงพอ” สําหรับชีวิตของเขาเลย

นี่คือหลักที่เราทุกคนตองใสใจ เพราะมันจะไมมีประโยชนเลย

หากเราหาเงินไดมาก ใชเงินทํางานไดเรื่อยๆ แตเรากลับตอง

เสียเงินไปอยางที่ไมควรจะเสียอันนํามาสูธรรมชาติแหงเงิน

อีกหนึ่งประการวา “เงินจะหนีจากคนที่ฉลาดนอยกวา เพื่อ

ไปหาคนที่ฉลาดมากกวา” คนที่ฉลาดไมมาก จะสามารถ

หาเงินได แตเก็บเงินไมได สวนคนที่ฉลาดมาก จะรูทั้งทาง

หาเงินและทางเก็บเงิน รวมถึงทางที่จะทําใหเงินที่ตัวเอง

มีงอกเงยตอไปอีกดวยคนรวยที่คิดวาตัวเองรวย มักจบลง

อยางยากจน แตคนรวยที่คิดเสมอวาตัวเองพอมีพอกิน       

มักจะรักษาความรวยไดอยางยั่งยืนรวมถึง “เงินจะอยูกับ

เจานายที่รูจักสรางครอบครัวใหมัน” นั่นก็คือ การทําใหเงิน

ไดแตกหนอเกิดลูกเกิดหลานไปเรื่อยๆ จาก 100 เปน 200 

จาก 3,000 เปน 30,000 เปนตน จงทําเงินใหเหมือนเปน 

พันธุไม เมื่อไดมาก็ลงมือเพาะปลูก เก็บเฉพาะดอกผลกิน 

สวนเงินที่เปนตัวตนก็เก็บไว บํารุงใหมันสามารถออกดอก

ออกผลมาใหเราตอไปเรื่อยๆ

 คําวา “พอเพียง” ในที่นี้ ไมไดหมายถึงการใชจาย

เทานั้น แตยังหมายถึงการลงทุน ที่หากมีนอยก็ควรลงทุน  

แตนอย มีมากก็ควรลงทุนปานกลาง ไมใชลงมันทั้งหมด 

เราตองรูจักสํารองเงินเอาไวเผื่อฉุกเฉินเสมอ อีกทั้งเงินสํารอง

ยังสามารถชวยเราพยุงตัวเองยามที่การลงทุนนั้นไมไดผล 

ตามที่คาดหมายไวอีกดวย

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

 ในการบริหารเงินที่ดีที่สุดคือ การใชเงินทํางาน แต

ขอควรระวังของการใชเงินทํางานก็คือ “เราตองระมัดระวัง

อยาใหตัวเองโลภ” เพราะความโลภเปรียบไดกับหมอกควัน

ที่จะบังหูบังตาเรา ทําใหเราตัดสินใจผิดพลาด และทําใหเรา

เสียเงิน แทนที่จะไดเงินเพิ่มจากเดิมเขาใจนะวาใครๆ ก็อยาก

ไดเงินมากๆ เพราะเชื่อวามีเงินเยอะแลว ชีวิตก็จะดีตามไป

ดวย ซึ่งในความเปนจริงแลว การมีเงินมากไมไดแปลวาเราจะ

มีความสุขมาก แตเราจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อ เรารูจักที่จะใช

เงินใหพอดี พอเพียง และไมใชจายใหมากไปกวารายรับที่เรา

ไดมา เคล็ดลับแหงการมีความสุขแทๆ ก็คือ การทําใหตัวเอง

รูจักใชจายแบบเหมาะสมกับตัวเรา อะไรประหยัดไดก็ควร

ประหยัด เวลาจะซื้อของฟุมเฟอยก็ควรคิดใหดีวา “ซื้อแลว

มันจะมีประโยชนกับเราจริงๆ” หรือ “แคซื้อมากองที่บาน 

เพื่อรอวันโยนทิ้ง”การใชชีวิตอยางถูกตอง ไมใชการหาเงิน

เยอะๆ เพื่อจะไดเพียงพอกับของที่เราอยากได แตเราตอง

ปรับความอยากในใจ ปรับพฤติกรรมการจับจายใหพอดีกับ

ขนาดของเงินที่เรามี ตางหาก  คือ มี 100 บาท ก็ใชสัก 50 

บาท ถามี 1 แสนบาท ก็ใชสัก 4 หมื่นบาท ก็นาจะพอหาก

เราจะดําเนินชีวิตตามแบบอยางคนมีเงิน ไดโปรดเอาคนมีเงิน

ที่มีความสุข มีความสมถะเปนตัวอยาง อยาเอาอยางคนที่รวย

มากๆ แตกลับมีแตความทุกข ความวุนวาย ตองคดี มีปญหา

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

เร� อง ‘เงิน’ 
ตองพอเพียงและพอดี
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 เรียน สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
 วารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับนี้เปนฉบับที่หาแลวมีรายงาน
ความเคล่ือนไหวของสหกรณในชวงท่ีผานมาใหทานสมาชิก ทุกทานไดรับทราบ
ดังนี้
 ขอแสดงความดีใจกับทานประธานกรรมการ ดร.ณสรวง กอนวิมล
ท่ีทานไดรับเลือกเปนรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.) และเปนประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. 
ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ ทานเปนบุคคลที ่ม ีความรู ความสามารถ 
ประสบการณดานการบริหารงานสหกรณและเครือขายขบวนการสหกรณ
เปนอยางดี จะชวยพัฒนากระบวนการสกรณใหมีความเขมแข็งเจริญกาวหนา
และมั่นคงแกขบวนการสหกรณตอไป
 โครงการทอดกฐินสามัคคีสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจํา
ป 2562 กําหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรี บานทาลี่  ในวันเสารที่ 
2 พฤศจิกายน  2562 โดยตั ้งองคกฐ ิน ในวันที ่  1 พฤศจิกายน 2562 
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เรียนเชิญสมาชิกและผูมี          
จิตศรัทธาทุกทานรวมเปนเจาภาพบริจาคทรัพยตามกําลังศรัทธา หากไมสะดวก
ไมสามารถรวมบุญไดกรุณาสงปจจัยรวมทําบุญไปที่สหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด หรือโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี “กองทุนสมทบทําบุญรวมสหกรณ บัญชี
เลขท่ี 403-0-65362-6 ธ.กรุงไทย ประเภทออมทรัพย สาขาเลย” 
 ที่ผานมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด ไดสนับสนุนกิจกรรมเครือขายสหกรณเปนเงิน 20,000 บาท 
มอบแกสันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย ดําเนินโครงการสัมมนาผูบริหารและฝาย
จัดการสหกรณทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายใหมกับการบริหารสหกรณ            
ที่ควรจะเปน” โดยมีวิทยากร นายปรเมศร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณจังหวัดเลย   
ดร.กก  ดอนสําราญ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย และนายพิสิทธิ์ 
พุทธรักษ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย ไดมาใหความรูแก
ผูเขาสัมมนาในครั้งนี้และมีผูที่ใหความสนใจในหลักสูตรนี้เกินเปาหมาย
 เม่ือวันท่ี 31 กรกฏาคม 2562 คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
ระดับจังหวัด จากกรมสงเสริมสหกรณเขาตรวจประเมินโครงการ
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งสหกรณออมทรัพย     
ครูเลย จํากัด ไดเขารวมโครงการดังกลาวตอเนื่องเปนปที่ 2 ตามนโยบาย 
กรมสงเสริมใหสหกรณมีการนําหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลักมาปฏิบัติถือใช
อยางเครงครัดและดําเนินงานโดยยึดหลักความเปนสหกรณ ซึ่งทําใหสหกรณ
เปนสหกรณที่แทจริง สรางความเชื่อมั่นใหกับบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ        
และจะรายงานผลการประเมินใหทราบในโอกาสตอไป 
 ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ

  วิธีแกปญหา เมื่อผูสูงอายุเบื่ออาหาร 
 ปญหาผูสูงอายุเบื่ออาหาร เปนปญหาที่ลูกหลานในบานที่ตอง
ดูแลผูสูงอายุมักจะตองเจอกันอยูเปนประจํา โดยเปนอาการเบื้องตนที่   
สืบเน่ืองมาจากผลพวงการเปล่ียนแปลงภายในรางกาย เชน โรคประจําตัว,
ภาวะที่ไมปกติ ซึ่งสงผลใหเกิดอาการเบื่ออาหารได ดังนั้นวันนี้เราจะมา
ทําความรูจักกับอาการนี้กันใหมากขึ้น เพื่อเรียนรูสาเหตุ และวิธีแกไข  
เมื่อผูสูงอายุเบื่ออาหาร

ผูสูงอายุเบื่ออาหาร มีสาเหตุมาจากอะไร
 สาเหตุของการที่ผูสูงอายุไมคอยอยากรับประทานอาหารหรือ
เบื่ออาหารนั้น สวนใหญแลวมักจะมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
และรางกาย เนื่องจากการทํางานที่ลดลงของตอมน้ําลายและตอมรับรส 
ทําใหการรับรูกลิ่นหรือรสชาติอาหารลดนอยลงเมื่ออายุมากขึ้น เกิดความ
รูสึกวารับประทานอาหารไมอรอยเหมือนเคย จึงไมอยากทานอาหาร อีก
ทั้งเนื่องจากสุขภาพปากและชองฟนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ อาจจะ
ทําใหทานอาหารดวยเมนูที่จํากัด ไมหลากหลายเหมือนกอน จึงทําใหเกิด
ความเบื่อไดงาย และยังมีผลพวงมาจากโรคประจําตัวที่เปนอยูดวย เชน 
โรคเบาหวาน ซึ่งทําใหความอยากอาหารลดลงไปจากเดิม

ผูสูงอายุเบื่ออาหาร มีวิธีแกไขอยางไร
การแกไขปญหาผูสูงอายุเบื่ออาหาร ทําไดดังนี้
1. ปรุงอาหารดวยรสชาติเปรี้ยว
 อาหารที่มีรสชาติจัดจาน เปรี้ยวกําลังดี ไมเผ็ดมากจนเกินไป 
หรืออาจใชสมุนไพรมาเปนเคร่ืองปรุงรส จะทําใหเกิดความหลากหลายทาง
รสชาติตอผูสูงอายุมากขึ้น และจะทําใหผูสูงอายุอยากอาหารไดดีกวาเดิม
2. เลือกอาหารประเภทยอยงาย
 เนื่องจากการทํางานของกระเพาะอาหารและลําไสในผูสูงอายุมี
ความเสื่อมถอยลง ดังนั้นควรเลือกเนนอาหารประเภทที่ยอยงาย เชน เนื้อ
สัตวไรไขมัน, เนื้อปลา โดยนํามาผานกรรมวิธีปรุงสุกดวยการตุน ตม แกง 
จะชวยใหระบบการยอยอาหารของผูสูงอายุทํางานไดดีขึ้น
3. เพิ่มความหลากหลายในเมนูอาหาร
 ผูสูงอายุอาจจะเบื่ออาหารจากความซ ้ําซากจําเจในขอจํากัด
ของมื้ออาหาร ดังนั้นควรทําอาหารที่มีความหลากหลาย โดยเนนกรรมวิธี
ในการผัด แกง ตม สลับกันไป จะทําใหผูสูงอายุอยากกินอาหารมากขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารภายในครอบครัว

ผูคนในบานควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการกินอาหาร ดวยการกิน
พรอมหนาพรอมตากันมากขึ้น จะชวยใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกอบอุน 
และกินอาหารไดในปริมาณมากขึ้น
5. เนนอาหารที่มีน้ําเยอะ
 อาหารที่มีนําเยอะ เชน  ผัก  ผลไม  จะชวยใหผูสูงอายุไมเกิด
ปญหาเวลาเคี้ยวอาหาร และยังดีตอสุขภาพชองทองดวย
 ผูสูงอายุเบื่ออาหาร เปนปญหาที่คนในบาน สามารถชวยกัน
แกไขได เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง และปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร
ใหเหมาะสมตอการกินในแตละวันมากขึ้น ก็จะชวยใหผูสูงอายุกลับมา
ทานอาหารไดเหมือนเดิม ใครที่มีผู สูงอายุในบานที่กําลังเบื่ออาหาร     
ลองนําเอาเคล็ดลับเหลานี้ไปลองใชกันดู

 ที่มา : https://www.sanook.com
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เรียน  พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ทุกทาน  
 สําหรับเดือนน้ี  (สิงหาคม2562) คณะผูตรวจก็ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับ
การบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่ผานมา
ใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา และสานตอในสวนที่เปน
ประโยชนตอมวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตให
สมาชิกไดรับรู  จํานวน  7  ขอ  สวนรายละเอียดฉบับเต็มใหสมาชิกคนหา
และอานไดที่  www.lt-coop.com(พี่นองครับเมื่อทานอานแลว  อยากจะ
เสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับขอเสนอ  เพื่อพิจารณาตอ
ไปครับ)
 ขอสังเกตที่ 1. การเบิกจายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของ 
เจาหนาที่สหกรณ  
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ของเจาหนาที่สหกรณปการศึกษา  2562  เพื่อตองการทราบวาการดําเนิน
การเปนไปตามระเบียบและขอบังคับหรือไม นอกจากนั้นผูจายไดตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนหรือไมกอนจายใหผูมีสิทธิ์ จากการ
ตรวจสอบพบวา
 - ไมมีทะเบียนคุมการเบิกจาย ไดแนะนําพรอมใหตัวอยาง
แบบฟอรมทะเบียนคุม   
 - ผูใชสิทธ์ิบางรายไดรับเงินไมครบ ก็ไดแนะนําใหจายเพ่ิมสวนท่ีขาด
 - บางรายไมมีหนังสือรับรองอัตราการเรียกเก็บจากสถาบันการศึกษา
ก็แนะนําใหเรียกเอกสารใหครบกอนจาย 
 - มีการนํามาเบิกมาเบิกกอนเปดภาคเรียนแลว  ก็แนะนําใหจาย
เมื่อเปดเรียน ถายื่นมากอนเปดเรียนก็รวบรวมไวแลวจายเมื่อเปดภาคเรียน
 - เจาหนาที่ไดรับทราบและไดจัดทําเพิ่มเติมในสวนที่แนะนํา 
 - ผูตรวจสอบจะไดติดตามตรวจทุกภาคเรียน
 ขอสังเกตที่ 2. การเสนอเพิ่มคาตอบแทนของผูแทนสมาชิกในที่
ประชุมใหญ    
 - คณะผูตรวจไดติดตามการแกปญหาของกรรมการที่ผูตรวจได
ทักทวงกรณีผูแทนสมาชิกเสนอขึ้นคาตอบแทนใหตนเอง และมีการยกมือ
อนุมัติใหตนเอง  ซึ่งผูตรวจเห็นวาการดําเนินการไมถูกตองตามระเบียบและ
อํานาจหนาที่  ผูแทนมีหนาที่เสนอ  เพิ่ม- ลด- ตัดทอน-และเห็นชอบใน
แผนงานงบประมาณที่ทางสหกรณนําเขาเพื่อพิจารณา  และเพื่อประโยชน
สวนรวมเทานั้น  การเสนอเพิ่มคาตอบแทนใหตนเองจึงไมเหมาะสมและ
ไมถูกตอง การที่จะขึ้นคาตอบแทนจะตองพิจารณาถึงงานที่ปฏิบัติมีความ
ยุงยากและเพื่อมวลสมาชิก  และควรเสนอตามขั้นตอนตอสหกรณกอนนํา
เขาที่ประชุมใหญ  นอกจากนั้นอาจจะเปนประเพณีที่ไมชอบและกระทําไป
เรื่อยๆ  และจะมีผลกระทบตอมวลสมาชิกสวนใหญในวันขางหนา.
 - คณะผูตรวจจึงไดเสนอใหกรรมการไดพิจารณาทบทวน  
เพื่อใหเปนไประเบียบขอบังคับตอไป
 - คณะกรรมการไดรับทราบและไดทําหนังสือหารือนายทะเบียน
สหกรณจังหวัดเลยเมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 แตยังไมไดรับแจงขอหารือ
จากนายทะเบียน      
 - คณะผูตรวจไดทําหนังสือหารือนายทะเบียนสหกรณจังหวัด วันที่ 
7  สิงหาคม  2562 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอไป  กําลังรอเชน
เดียวกัน.  
 ขอสังเกตที่ 3.  การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ  ประจําป 2561  
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป  2561  เกี่ยวกับ
การซื้อการลงทะเบียนและการเบิกไปใช จากการตรวจการจัดซื้อ  เจาหนาที่
ก็ไดดําเนินการเปนไปตามระเบียบขอบังคับ  มีการลงทะเบียนคุมหลังการ
ไดมา  มีการคิดคาเสื่อมราคาจําพวกครุภัณฑ   แตมีบางรายการที่ผูตรวจ
ไดเสนอและตั้งขอสังเกตคือการเบิกวัสดุไปใช  มีการเบิกออกโดยคนๆ เดียว
และเบิกไปทั้งจํานวนที่ซื้อมา  ผูตรวจเห็นวาควรเบิกเทาที่จําเปน  และควร
จะใหแตละฝายเบิกออกไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริง เมื่อวัสดุเหลือ
ก็จะไดรับรูวาปนี้ในบัญชีเหลือเทาไร  จะไดยกไปในปตอไป  ถาเบิกออกไป
หมดครั้งเดียววัสดุที่ใชไมหมด  โอกาสจะกลับคืนไมมี. 

 - เจาหนาที่และผูเกี่ยวของรับทราบจะไดปฏิบัติตอไป    
 - ผูตรวจสอบจะไดตรวจติดตามอีกตอไป.    
 ขอสังเกตที่  4.  สบ.สวัสดิการไทยเลย  จํากัด  ไมปฏิบัติตามสัญญา
 - คณะผูตรวจไดติดตามการสงคืนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยของ
สหกรณสวัสดิการลอตเตอรี่ไทยเลย ซึ่งคางสงตามแผนการสงคืนเงินฝาก
ท้ังน้ีก็เพ่ือไมใหผิดเง่ือนไขสัญญาอาจจะสงผลตอการสํารองหน้ีเม่ือส้ินปบัญชี
การสํารองหนี้ก็เอาเงินรายไดที่เกิดจากผลการดําเนินงานของสหกรณ
มาสํารอง  ซึ่งเงินสวนนี้เปนผลประโยชนรวมกันของสมาชิก  เพื่อไมให     
คณะกรรมการฝายสวัสดิการลอตเตอรี่ปลอยประละเลยและใหใสใจในหนี้ที่
ตองสงคืน คณะผูตรวจจึงไดติดตามทวงถามคณะกรรมการสหกรณใหเรงรัด
ติดตาม  ทวงถาม  ใหฝายสวัสดิการลอตเตอรี่ไดรีบสงคืนตามแผนที่ไดทํา
สัญญากันไวตอไป.      
 - ทางคณะกรรมการสหกรณก็ไดใหทนายความผูรับมอบอํานาจได
ดําเนินการทําหนังสือแจงเตือน  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2562  ใหสงชําระ
หนี้เงินที่คางภายใน  30  วันนับแตรับทราบหรือรับหนังสือฉบับนี้เปนตนไป 
หากพนกําหนดนี้จะดําเนินการตามกฎหมาย.    
 - คณะผูตรวจจะไดติดตามการดําเนินการในคราวตอไป  
 ขอสังเกตที่  5. ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บไมได  กรณีไมมีเงิน
หัก  ณ  ที่จายจากตนสังกัด  
 - คณะผูตรวจสอบไดติดตามการหักชําระหนี้ของสมาชิกที่เรียกเก็บ
ไมไดกรณีไมมีเงินหัก ณ ที่จายตนสังกัด จากการตรวจสอบติดตามในสวนนี้
ก็เนื่องจากจะกอใหเกิดปญหาตอสหกรณในภาพรวม และเพื่อใหสหกรณมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการหนี้และมีความเชื่อมั่นตอสถาบันการเงิน
อื่น คณะผูตรวจจึงติดตามตรวจสอบเสนอแนะใหคณะกรรมการไดเรงรัด
ติดตามหนี้ใหได  อยาใหคาง  เพราะจะสงผลเสียตอสหกรณ จากการตรวจ
สอบติดตามขาราชการทุกกลุม  ทุกเขตทุกหนวยงานที่ไดกูยืม  เห็นไดวาถึง
แมจะหัก ณ  ที่จายไมไดบางราย  แตความรับผิดชอบเขาก็ไดนํามาสงเอง  
ถือไดวาเปนสวนดี  แตเพื่อไมใหเกิดภาระคาใชจายของผูกูก็ควรใหมีเงินหัก  
ณ  ที่จาย          
 - คณะกรรมการและเจาหนาที่ก็ไดติดตามและแจงใหผูไมมีเงินหัก 
ณ  ที่จายนํามาชําระตามระเบียบ. 
 - คณะผูตรวจจะไดติดตามกํากับตอไป. 
 ขอสังเกตที่  6. ติดตามการขายทอดตลาดที่ดินที่สหกรณซื้อไว
จากสํานักงานบังคับคดีจากลูกหนี้ 
 - คณะผูตรวจไดติดตามกรณีที่สหกรณออมทรัพยครูเลยชอนซื้อ
ที่ดินที่สํานักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ไวแทนการ
ชําระหนี้  จากการติดตามมีที่ดิน  2  แปลง  ที่ซื้อไวตั้งแตป 2553 และ2560  
ที่อําเภอทาลี่และดานซาย  สาเหตุที่ติดตามเรงรัดก็เนื่องจากวา.   
 - ทรัพยสินไดซื้อไวนานแตขายไมไดเปนทรัพยไมหมุนเวียนไมเปน
ไปตามเจตนารมณของสหกรณ.  
 - การดูแลรักษาอาจจะไมทั่วถึง  เสี่ยงตอการบุกรุกยึดไปทํากินของ
บุคคลอื่น  และจะเสียงบประมาณในการฟองรองเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น.
 - คณะผูตรวจเสนอแนะใหดําเนินการขายใหไดยิ่งปลอยไวนาน
ดอกเบี้ยยิ่งเพิ่ม  จะมีปญหาในการขายเพราะไมมีใครซื้อได  
 - ทางฝายจัดการไดเสนอคณะกรรมการอํานวยการและเห็นชอบ
ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินตอไป  (ซึ่งขณะนี้อยูระหวางออกเอกสารสิทธิ์
จาก  นส.3  ก. เปนโฉนด)    
 - คณะผูตรวจจะไดติดตามตรวจสอบตอไป.    
 ขอสังเกตที่  7.  ติดตามการขายทอดตลาดหลักทรัพยสหกรณ
การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง 
 - คณะผูตรวจสอบไดติดตามเรงรัดกรณีขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของสหกรณการเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง  จํากัด  ที่สหกรณออมทรัพย
ครูเลยยึดมา  เนื่องจากไมสามารถสงชําระหนี้ไดซึ่งหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ย  
ณ เดือน มิถุนายน  2562  รวม 832,855 บาท จากการตรวจสอบติดตาม  
สหกรณไดยึดโฉนดที่ดินที่อําเภอวังสะพุงราคาประเมินของเจาพนักงาน
บังคับคดี(ราคาเริ่มตนการขาย 1,395,000 บาท ซึ่งสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเลยเปนผูดําเนินการประกาศขาย  แตยังไมมีใครเขาซื้อ    
 - คณะกรรมการดําเนินการจะตองดําเนินการตอไปจนกวาจะขายได
 - ผูตรวจสอบจะไดติดตามการดําเนินการขายเปนระยะๆ ตอไป 
เพื่อสมาชิกจะไดรับทราบ.     

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนกรกฎาคม 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน สิงหาคม 2562 7

1.จํานวนสมาชิก

 -  สมาชิกสามัญ

 -  สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอื่น

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต  จํากัด

8. เงินรับฝาก

   ประจํา 

   ออมทรัพย 

   ออมทรัพยพิเศษ 

   สินทรัพยทวี 

9. ทุนเรือนหุน

10. ทุนสํารอง

11. สินทรัพยรวม

12. กําไรสุทธิ  (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562) 

7,609   คน

6,284 คน

1,325 คน

5,403   คน

118,879,738.06   บาท

407,500,000.00   บาท

10,453,955,805.00   บาท

23,512,500.00   บาท

200,000.00   บาท

       2,530,094,801.72

149,000,000.00 บาท

148,807,764.34 บาท

2,103,452,685.50 บาท

128,834,351.88 บาท

2,992,737,760.00   บาท

485,175,300.23   บาท

     10,920,591,172.07

126,251,551.69   บาท

สมาชิก  ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 2 ราย ดังนี้

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 6 ราย ดังนี้

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  5  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1. นางอุสาห  อดทน         สมาชิก           6426
2. นายวสันต  เริงนิสัย         สมาชิก          6748

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางอุสาห  อดทน         สมาชิก          6085
2.  นายวสันต  เริงนิสัย         สมาชิก          3908
3.  นางบับ  บุตรเต      มารดาสมาชิก           909
4.  นายปยพันธ  วรรณทองสุก     บุตรสมาชิก          9622
5.  นางดี  คืนดี       มารดาสมาชิก          4424
6.  นายสลัด  จันดา       บิดาสมาชิก          4105

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางอุสาห  อดทน         สมาชิก        13567
2.  นายศักดิ์สิทธิ์  ไพศาล         สมาชิก         9105
3.  นายเทพพิทักดิ์  ศรีหนารถ     สมาชิกสมทบ        70635
4.  น.ส.กมลพัชร  พรไชยวัฒนา   สมาชิกสมทบ        71277
5.  นางสุบิน  พันธวงศ      สมาชิกสมทบ        70557

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1,2 / เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

1.  สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย  (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
2.  สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4.  สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5.  ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล /ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน
     (กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล  พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน  พรอมประทับตราโรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9.  บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12.  สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)   

KTB Co-op
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย
 กดปุม บริการอื่นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
 7.  รายการสําเร็จจะได
     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,796    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,230    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,566    ราย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี  เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จํานวนเงิน ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

8 มี.ค.541
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

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
10-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
29-ก.ย.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
23-เม.ย.-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
5-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
27-ก.ค.-62
30-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขา ถ.ชางคลาน เชียงใหม 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาดานซาย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาศาลากลาง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาดานซาย 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาโชคชัย 
 สาขาเลย  

 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 
 1,100.00 

 800.00 
 856.00 

 1,147.00 
 950.00 

 3,600.00 
 958.00 

 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 
 5,000.00 

 600.00 
 600.00 

 2,000.00 
 600.00 

 4,000.00 
 1,320.00 

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

6-มิ.ย.-54
28-มิ.ย.-54
31-ม.ค.-55
23-เม.ย.-55
28-ก.ย.-55
9-ต.ค.-55
7-ม.ค.-56
5-ก.พ.-56
5-ก.พ.-56
15-ต.ค.-56
1-มี.ค.-57
29-ธ.ค.-58

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

 สาขาเลย 
 สาขาชุมแพ  

 สาขาโพนพิสัย 
 สาขาเลย 

 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเลย 
  สาขาเลย 
 สาขาเลย 

 สาขาหนองบัวลําภู 
 สาขาเลย 

 สาขาหลมสัก 
 สาขาเลย 

 12,470.00 
 12,000.00 
 1,496.00 

 95.75 
 1,000.00 
 5,100.00 
 2,000.00 
 1,950.00 

 20,000.00 
 1,000.00 
 3,000.00 
 5,000.00 

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

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

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2559 (แกไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
--------------------------------------------------------

 โดยมติท่ีประชุมใหญวิสามัญคร้ังท่ี 1 ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยพ.ศ. 2559 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําทองที่เทศบาลตําบลบางสีทองอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไดรับจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหพ.ศ. 2545 แลวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทยพ.ศ. 2559 (แกไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) ” 
 ขอ 2 ขอบังคับฉบับนี้ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาล
ตําบลบางสีทองรับจดทะเบียนเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2559 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกและไดชําระเงิน 
คาสมัครเงินคาบํารุงรายปและเงินสงเคราะหลวงหนาตามอัตราที่สมาคมกําหนดแกสมาคมแลว ใหเปนเงินรอจายจนกวา   
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแตหากคณะกรรมการไมอนุมัติเปนสมาชิกเงินคาบํารุงเงินสงเคราะหลวงหนาคืนใหกับผูสมัคร 
  โดยสมาชิกสมาคมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังนี้ 
  (1) กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุผูสมัครไดรับสิทธิตั้งแตวันที่ยื่นใบสมัครพรอมชําระเงินคาสมัครคาบํารุงเงิน
สงเคราะหลวงหนาตามอัตราหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สมาคมกําหนด 
  (2) กรณีเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทุกชนิดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณสมาคม
ขอสงวนสิทธิ์ไมจายเงินสงเคราะห 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับตองนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยหรือสหกรณตามกฎหมาย  
วาดวยสหกรณในนามของสมาคมสํานักงานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายไดไมเกิน 200,000 บาท   
(สองแสนบาทถวน) นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกินครั้งละ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) นายก
สมาคมโดยมติของคณะกรรมการสั่งจายเงินของสมาคมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ขึ้นไป หากจํานวนเงินคาใชจาย
เกินกวา จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ตองขออนุมัติแผนงานประจําปจากที่ประชุมใหญในแตละรายการยกเวน
การจายเงินสงเคราะห ” 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(นายกก  ดอนสําราญ) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ปฏิทินดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก ประจําป 2562

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

เขต

1/1

1/2

4/2

4/1

6/2

6/2

6/1

2/1

2/2

7/1

5/2

5/1

7/2

3/1

3/2

เวลา

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

13.30-16.00

08.30-12.00

หนวย

อ.เมือง 

อ.เมือง , อ.นาดวง

อ.เชียงคาน   

อ.ปากชม    

อ.ทาลี่   

จังหวัด 2  

จังหวัด 1    

อ.วังสะพุง 1 

อ.วังสะพุง 2 

อ.เอราวัณ  

อ.ผาขาว  

อ.ภูกระดึง ,อ.หนองหิน 

อ.ภูหลวง     

อ.ดานซาย, อ.ภูเรือ 

อ.ดานซาย, อ.นาแหว

เก็บตก

ชื่อโครงการอบรม

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

พัฒนาสมาชิกใหเกิดองคความรู

สงเสริมใหสมาชิกมีอาชีพเสริม

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

พัฒนาสมาชิกสอ.ครูเลย

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สอ.ครูเลย พบสมาชิก

สถานที่

หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

โรงเรียนบานเชียงคาน”วิจิตริทยา”

หอประชุมโรงเรียนบานปากชม

หอประชุมโรงเรียนบานอาฮี

หองประชุม สพป.ลย.เขต 1

หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองเลย

อาคารอเนกประสงค 

รร.ชุมชนวังสะพุง

อาคารอเนกประสงค  

รร.ชุมชนวังสะพุง

อาคารอเนกประสงค  

รร.ชุมชนเอราวัณ

อาคารอเนกประสงค 

รร.บานโนนปาซาง

อาคารอเนกประสงค 

รร.ชุมชนหนองหิน

อาคารอเนกประสงค 

รร.บานหนองคัน

หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพ

ดานซาย

หอประชุม รร.อนุบาลดานซาย

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

วัน เดือน ป

วันเสารที่ 21 กันยายน 2562

วันเสารที่ 21 กันยายน 2562

วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2562

วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2562

วันเสารที่ 28 กันยายน 2562

วันเสารที่ 28 กันยายน 2562

วันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2562

วันเสารที่ 5 ตุลาคม 2562

วันเสารที่ 5 ตุลาคม 2562

วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2562

วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2562

วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันอาทิตยที่  10 พฤศจิกายน 2562

วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562

วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ  สมาชิกรายใดที่ไมไดเขารวมกลุมบริหารของตนเอง ใหเขาจุดเก็บตก วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2562





เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

www.Lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com

สหกรณ์ (042-811149, 812192  แฟกซ์ 832433)

ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา 088-3189755

รองผู้จัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน 1 083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน 042-811149 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 042-811149 ต่อ 23

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ต่อ 13 

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 042-811149 ต่อ 19  (ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-151007 

บรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์

กองบรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม

 นายสุทธินันท์  บุบผาดา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

ฝ่ายอำานวยการ นายณสรวง  ก้อนวิมล, นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ์

 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์  บรรพลา 

 นายอุดม  ยศปัญา นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน, ส.อ.มงคล  ศรนวล, นายพนมไพร พิมพ์ที

 นายสมัย  พวงกันยา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง, นายสุทธินันท์  บุบผาดา

ฝ่ายจัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา, นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี, นางสุจิตรา  บรรพลา

 นางไพรวัลย์  พูนโต, น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา, นางศริญญา  อินทรักษ์

 นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ, นางสมศรี  คงทิพย์, นางเปรมวดี  ไชยสัจ

 นางรติ  ทันวงษา, น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ, นายสุนทร  สนธิมูล

 นางนารี  พงษ์พานิช, น.ส.จุฑาทิพ  กองพอด

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.25

ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ 3.80

สินทรัพย์ทวี ร้อยละ 4.50

ประจำา 6 เดือน ร้อยละ 3.75

ประจำา 12 เดือน ร้อยละ 4.00

ประจำา 24 เดือน ร้อยละ 4.25


