สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เคารพ
พบกั น ฉบั บ เดื อ นมี น าคม 2563 เป น ฉบั บ สุ ด ท า ย
ของอนุกรรมการประชาสัมพันธทไ่ี ดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ครบวาระและเปนเดือนสุดทายของปบัญชี 2562 ผมในฐานะที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ขอขอบคุณ
ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูแทนสมาชิกและสมาชิกทุกคน ที่ให
การสนับสนุน เชื่อมั่นไววางใจในตัวผม จนสงผลใหการบริหารงาน
ประสบผลสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค มีความมั่นคงกาวหนาทําให
สหกรณเรามีความเชื่อมั่นตลอดมา ดังนั้นในปบัญชี 2563 ผมหยุด
ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ก รรมการสหกรณ แตจะไมหยุดพัฒนาสหกรณ
หวังเปนอยางยิง่ วาโอกาสหนาคงไดกลับมารับใชพน่ี อ งสมาชิกอีกครัง้
วารสารฉบับนี้ขอนําเรียนกิจกรรมที่สําคัญๆ และตองขออภัยหาก
วารสารลาชา
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน 2563 วันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ขอพระองค
ทรงพระเจริญ
สํ า หรั บ การประชุ ม ใหญ ป นี้ จ ากสถานการณ ก ารแพร
ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เปนที่ทราบกันทั่วไป คณะกรรมการ
ดําเนินการตระหนักถึงความเดือดรอนจําเปนของมวลสมาชิกและ
ถือปฏิบัติประกาศนายทะเบียนสหกรณเกี่ยวกับการประชุมใหญ
สามัญประจําปของสหกรณ สหกรณฯ ไดกําหนดวันประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562 ในวันเสารที่ 4 เมษายน 2563 โดยวิธีวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ เพื่อปองกันการแพรเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามศูนยที่
สหกรณกําหนด
ในเดือนเมษายนปนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2563 ที่ระบุมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส 2019 โดยมีมาตรการ ดานการปองกัน เพื่อ “ลดโอกาส
การแพร ร ะบาดของโรคในสถานที่ตาง ๆ ที่มีความเสี่ย งสู ง ”
“งดวันหยุดสงกรานต วันที่ 13-15 เมษายน 2563 โดยใหเลื่อน
ออกไปกอน” เพื่อปองกันการแพรระบาด โดยจะชดเชยใหในวัน
เวลา ที่เหมาะสม สหกรณฯ เปดทําการตามปกติครับ
อนึ่ง สืบเนื่องจากสหกรณฯ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสมาชิกสามารถใชบริการตรวจสอบขอมูลของ
ตนเองบนระบบ Smart phone รวมถึ ง การตรวจสอบข อ มู ล
ใบเสร็จออนไลนและพิมพใบเสร็จ จากการทดสอบระบบไปแลวนั้น
ระบบมีความสมบูรณแลว สหกรณฯ จึงของดสงใบเสร็จใหแกหนวย
งานตนสังกัด สนง.สพป.เลย เขต 2 ยกเวนขาราชการบํานาญ
สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลและพิมพใบเสร็จไดดวยตนเอง
ผานทางเวปไซต www.lt.coop.com หรือผานทางไลนพิมพ
@ltcoop หากทานดําเนินการไมไดหรือมีขอสงสัยโปรดแจงสหกรณ
ได ที่ ฝ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศเบอร โ ทรศั พ ท ห รื อ ทางไลน
0949033818 ทั้งนี้ตั้งแตเดือน มีนาคม 2563 เปนตนไป
สุดทายนี้ ขอฝากความหวงใยชวงสถานการณแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ขอใหสมาชิกทุก
ทานดูแลสุขภาพ ปองกันตนเองเพื่อความระมัดระวัง และขออวยพร
ใหสมาชิกจงประสบแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ร่ํารวย
ดวยเงินทอง ขอขอบคุณสวัสดีครับ.....
ดวยความเครารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับพบกันฉบับนี้ กระผมพรอมดวยคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 55/2562 ขอขอบคุณสมาชิ ก ทุ ก ท า น
ทีไ่ ดใหความไววางใจในการบริหารงานสหกรณฯ ระยะเวลา 1 ป
เจอปญหาอุปสรรคมากมายแตเรา สามารถฝนฝาเหตุการณตา ง ๆ
ดวยดี รวมถึงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในปนี้
ก็นาจะผานพนไปดวยดีจากสถานการณโรคระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 สหกรณฯ ไดประสานงานไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ตาม
ที่กําหนดคือ วันเสารที่ 4 เมษายน 2563 โดยจัดประชุมแบบ
วิธีวีดีโอคอนเฟอรเรนซ และกําหนดสถานที่ประชุมตามหนวย
อําเภอที่ผูแทนสมาชิกสังกัด จํานวน 9 จุด เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเลย
ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2562 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ
2563 (1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563) มีสมาชิก
จํานวน 7,637 คน มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 11,425,998,278.27 บาท
และสามารถบริหารสินทรัพยโดยมีกาํ ไรสุทธิ 238,930,678.31 บาท
ผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพอยูในระดับ “ดี” คณะกรรมการ
มีความมุงมั่น ทุมเท ตั้งใจสูงสุด เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
สหกรณฯ แหงนี้ ใหเปนสหกรณชน้ั นําระดับประเทศทีม่ คี วามมัน่ คง
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อีกประการที่สําคัญนําเรียนสมาชิก จากสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพรระบาดทั่วโลกในขณะนี้
สงผลใหเศรษฐกิจและสถาบันการเงินหลายแหงไดรบั ความเสียหาย
เปนวงกวาง รวมทัง้ สมาชิกสหกรณฯ หลังจากผานพน การประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562 ตอจากนี้คณะกรรมการดําเนินการจะมี
มาตรการเยี ย วยาให ค วามช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ด า นหนี้ สิ น และ
การปรั บ โครงสร า งหนี ้ ข องสมาชิ ก สหกรณ ตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณโดยปรับลดอัตราการถือหุนรายเดือนของ
สมาชิก คณะกรรมการจะนําไปพิจารณาและจะแจงใหสมาชิก
ทราบตอไป
ทายสุดนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล
ใหสมาชิกทุกทานและครอบครัว พบแตความสุข ความเจริญ
ตลอดไปเทอญ สวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน มีนาคม 2563

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายวิรัตน พุทธทองศรี

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
พบกั บ แวดวงฉบั บ ประจํ า เดื อ น มี น าคม 2563
เป น ฉบั บ สุ ด ท า ยของคณะอนุ ก รรมการประชาสั ม พั น ธ ชุ ด ที่
55/2562 ที่ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายมาครบวาระ 1 ป
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามและใหการสนับสนุนสหกรณ
ในทุกๆ ดาน ดวยดีเสมอมา จนสหกรณฯ มีความเจริญกาวหนา
ขึ้นตามลําดับ เชนเคยครับแวดวงฉบับนี้มีเรื่องนําเรียนใหสมาชิก
รับทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2563 วันคลายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
65 พรรษา ขอพระองคทรงพระเจริญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ พระราชสมภพเมื ่อวันเสารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498
ณ พระที่นั่งอัมพรสถานฯ พระราชวังดุสิต เปนสมเด็จพระเจา
ลูกเธอพระองคที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนีพระพันปหลวง
และได รั บ การถวายพระนามจากสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ วา สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินทร
เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลยโสภาคย พรอมทั้งประทานคําแปลวา
นางแกว อันหมายถึง หญิงผูประเสริฐและมีพระนามที่ขาราช
บริพารเรียกทั่วไปวา ทูลกระหมอมนอย
เรื่องที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมาสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด รวมดวยสหกรณจังหวัดเลย กรมตรวจ
บัญชีสหกรณเลยและขบวนการสหกรณในจังหวัดเลยรวมจัด
กิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดเลย ประจําป 2563 โดยปนี้
ไดรับเกียรติ จาก นายชนาส ชัชวาลวงศ รองผูว า ราชการจังหวัดเลย
เป น ประธานในพิ ธี ว วางพานพุ ม ถวายสั ก การะและรํ า ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
“พระบิ ด าแห ง การสหกรณไทย” ในโอกาสครบรอบ 104 ป
สหกรณไทย และรวมแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเปน
น้ําหนึ่งในเดียวกันของขบวนการสหกรณไทย ซึ่งขบวนการเครือขาย
สหกรณในจังหวัดเลยรวมจัดกิจกรรมนี้ทุกป
เรื่องที่ 3 แจงประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและ
กลุมสมาชิกประจําปบัญชี 2563-2565 จํานวน 14 กลุม ในสังกัด
หนวยอําเภอ/หนวยบริการ จํานวน 315 คน ฉบับที่แลวไดแจง
ใหสมาชิกทราบแลว จํานวน 2 กลุม และฉบับนี้ขอแจงที่เหลือ
ติ ด ตามได ท  า ยวารสารฉบับนี้หรือเวปไชตของสหกรณ และ
Line @ ฝายประชาสัมพันธ
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เรื่องที่ 4 คณะกรรมการดําเนินการกําหนดการประชุมใหญ
สามั ญ ประจํ า ป 2562 ในวั น เสาร ท ี ่ 4 เมษายน 2563
โดยกําหนดการประชุมผานวีดีโอคอนเฟอเรนซ ตามสถานที่
สหกรณกําหนด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทราบกันโดยทั่วกัน
เรื่องที่ 5 ในการดําเนินการจายเงินปนผลเฉลี่ยคืนปนี้
ทานจะถูกหักดังนี้ (1). เงินชําระหนี้เงินกูฉุกเฉินกรณี พ ิ เ ศษ
ชําระสวัสดิการ สสอ. สสอค. สส.ชสอ. (2). ชําระหนี้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ผิดนัดชําระหนี้ ดอกเบี้ยคาง ยาย-งดเรี ย กเก็ บ
ไมวา กรณีใดๆ ใหสหกรณฯ เต็มจํานวน (3). สงมอบใหเจาพนักงาน
บังคับคดี กรมสรรพากร ศาลอายัด (4).สมาชิกที่หลักประกัน
บกพรองไมวากรณีใด ๆ และจะจายคืนใหสมาชิกเมื่อดําเนินการ
แกไขเรียบรอยแลว
ทายสุดนี้กระผมขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไว
วางใจเขามาบริการงานสหกรณมาครบวาระ 2 ปแลวผมตองหยุด
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตาม พรบ.สหกรณ แตก็ยังยินดีรับใชเพื่อน
สมาชิกอยูเสมอ ทานใดมีปญหา ปรึกษาผมไดตลอดครับ ขอบคุณ
สมาชิกทุกทาน สวัสดีครับ……

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ
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ขอคุยดวยคน
โดย...
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

15 ขอคิด...

เพื่อความสุขท�กวันของชีวิต
1. เมื่อมีสุข ขอใหมองความสุข รูสึกกับความสุข แตให
เวนที่วางเอาไวบางวา ความสุขนั้นยอมมีวันจากเราไป ไมชา ก็เร็ว
2. เมือ่ มีทกุ ข ขอใหมองความทุกข แลววางจิตใจไวเหนือทุกข
ทุกขสวนทุกข เราสวนเรา ยกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข
ใหไดดวยการกําหนดความเปนกลาง มองความทุกข เหมือนเรา
ไมไดเปนผูทุกข
3. ทําปจจุบันตรงหนา ระหวางการใชชีวิต ควรมีสติ
ระลึกรูวา ขณะนี้ตนเองกําลังทําอะไรอยู กําลังทํางานก็อยูกับงาน
กําลังเดินก็อยูก บั การเดิน มองตนไมใหเห็นตนไม มองฟาใหเห็นฟา
ฟงเสียงนกรองก็ขอใหไดยินเสียงนั้น เหลานี้คือการกําหนดใจ
ลงสูปจจุบันทั้งสิ้น
4. ความเลวที่ทําอยูควรละ ลด และเลิก แตไมตองโทษ
โกรธเคืองตนเอง พยายามควบคุมคําพูด การกระทําของเราใหอยู
ในคุณงามความดี เพือ่ ไมใหสรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ น่ื
5. ความดีที่มีอยู ควรเพิ่มพูน สงเสริมใหงอกงามยิ่งๆ
ขึ้นไป ภูมิใจในความเปนคนดีของตน แมมันจะเปนเพียงความดี
เล็กๆ แตตนไมใหญ ก็เคยเปนตนกลามากอนเชนกัน ควรสราง
เหตุปจจัยใหความดีของตนไดเติบโตตอไป
6. รักผูอื่นใหมากขึ้น ไมเชนนั้นเราก็ไมอาจรักตนเอง
อยางถูกตองได
ความรักนัน้ จําเปนตองเรียนรูผ า นการรักผูอ น่ื
จงรักผูอ น่ื อยางไมเห็นแกตวั จงใหโดยไมหวังผลตอบแทน ฝกตนเอง
ใหเปนผูใหที่ใหเปน แลวความรักที่เรางง ๆ อยู ก็จะเดินไปสู
ความเปนรักที่แทจริงได
7. ความคิดโหยหาอดีต และความกังวลในอนาคตนั้น
เปนความคิดทีส่ ญ
ู เปลา และเปนโทษเสียเปนสวนใหญ ถาเปนไปได
ควรคิดใหนอย แทนที่ความคิดไรประโยชนเหลานั้นดวยการทํา
สมาธิ กําหนดลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สรางสรรค
เราตองตระหนักวา ความทุกขคอื กอนความคิดทีส่ รางมาจากเวลา
ที่นอกเหนือจากปจจุบัน เมื่อเรารวมใจของเราลงสูปจจุบันได
เมื่อไหร ทั้งอดีต และอนาคต ก็จะไมสามารถทํารายเราได

8. ทําลายวงจรอุบาทของชีวิตดวยการใสกิจกรรมดีๆ
เขาไป เชนการตืน่ ใหเชาขึน้ กําหนดเวลากิน อยู หลับ นอน ขับถาย
ใหเปนเวลา ใสตารางการออกกําลังกายลงไปบาง ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใหจิตวิญญาณของตนตระหนักถึงความเปนระบบระเบียบของ
ชีวิต อยาใชชีวิตแบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเปนจุดเริ่มตนของ
โรคซึมเศรา และปญหาทางใจอื่น ๆ ที่จะตามมา
9. จงรักในหนาที่ของตน และพยายามเชื่อโยงหนาที่
ของตนไวกับประโยชนของผูอื่น หรือประโยชนของสังคม คิดให
ออกวาหนาที่ของเรา สามารถชวยอะไรสังคม หรือผูอื่นไดบาง
และขยายความรูส กึ นึกคิดตรงนัน้ ใหงอกงามในใจ การงานของเรา
ก็จะเปลี่ยนจากการทํางาน เปนการทําบุญ กลายเปนคนที่มีใจ
และหนาที่อันเปนกุศลอยูตลอดเวลา
10. ย้ําเตือนตนเองอยูเสมอวา สิ่งตางๆ นั้นอยูดวยเหตุ
ปจจัย อยาคาดหวังในผล แตจงสรางเหตุ อยาคาดหวังในรักที่ดี
แตจงสรางเหตุแหงรักทีด่ ี อยาคาดหวังในความร่าํ รวยใหมากเกินไป
แตจงสรางเหตุแหงความร่าํ รวยใหเกิดขึน้ สิง่ นีเ้ องคือการทําทุกอยาง
ดวยจิตวาง เมื่อทําทุกอยางดวยจิตวางไดแลว ชีวิตก็จะพบกับ
หนทางแหงความดีงามและความสุขไดงายขึ้น
11. มองไปรอบขาง ถามตนเองวา มีใครบางทีม่ คี วามหมาย
กับชีวิตของเรา มีใครบางที่มีบุญคุณกับชีวิตของเรา บุคคลเหลานี้
คือบุคคลที่เราตองดูแล ไมอาจละเลย ขอใหมองไปยังเขาเหลานั้น
แลวถามตนเองวา เราจะทําอะไรเพือ่ เขาไดบา ง และลงมือทําทันที
อยาไดรีรอ เพราะเวลาไมอาจยอนคืนไดใหม
12. อยาพูดในสิ่งไมดี อยาพูดโกหก อยาพูดความจริง
ที่ไรประโยชน อยาพูดจาทําลายน้ําใจบุคคลอื่น อยาพูดจาดูถูก
ตนเอง และอยาพูดอะไรที่ทําลายสังคม บุคคล และศาสนาที่ตน
นับถือ
13. จงฝกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด ว ย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฝกคิดอยางเทาทัน ฝกสมาธิ
ฝกกําหนดรูตามจริง เพราะชีวิตคือสิ่งไมแนนอน และไมอาจ
คาดเดาได ดังนั้น เราจําเปนตองเตรียมพรอมในทุกสถานการณ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เราตองเตรียมความแข็งแรงของจิตใจไว เพราะการทําใจ
ไมใชเรื่องงายเลยสําหรับผูไมเคยฝกฝน
14. ของขวัญทีด่ ที ส่ี ดุ คือ รอยยิม้ กําลังใจ และความจริงใจ
จงแจกจายของขวัญเหลานี้ไปยังผูคนที่พบเห็น ทําใหเปนนิสัย
แลวมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน
15. ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองวา สิ่งนั้นจะผาน
เราไปเสมอ ไมวาสุข ทุกข ดีใจ เสียใจ จงมองดูเวลา ใหเวลาไดทํา
หนาที่ของมัน จงอดทน เขมแข็ง อยายอมแพในสิ่งใดก็ตาม
จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณลมหายใจ
และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ใหโอกาสเราไดเรียนรูชีวิตและสรางสติ
ปญญาใหเจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเรา ขอใหบอกกับตนเอง
เสมอวา เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแลวที่ไดเปนเจาของชีวิต
ของเราเอง จงใชมัน จงใชชีวิต ทําชีวิตของตนเองใหมีคุณคาที่สุด
สมดังที่ไดเกิดมาเปนมนุษยผูประเสริฐในชาตินี้
ขอใหโชคดี ไดพบเจอแตสิ่งที่ดี ๆ กันทุกคนครับ…..
Cr : พศิน อินทรวงค
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

วิธีการปองกัน รับมือ

“ไวรัสโคโรน�า” COVID-19
หากทานมีอาการ
มีไขสูงมากกวา 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ํามูกไหล, หายใจ
เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก ควรรีบมาพบแพทยดวน!!!!
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา
COVID-19 | โควิด19 ที่กําลังระบาดอยูในขณะนี้ มีความรุนแรง
เทียบเทากับโรคซารสมากที่สุด ทําใหผูปวยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรงจนถึงแกชีวิตได องคการอนามัยโลก ยังไมสามารถหาที่มา
ของเชื้ออยางชัดเจนได แตสันนิษฐานวาอาจจะมาจากเนื้อสัตวปา
ที่ซื้อขายอยู และปจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพรกระจายจากคน
สูคนไดแลว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคน
ที่ปวย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อใหรางกายหางไกลจากเชื้อไวรัส
โคโรนา โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้
เชื้อไวรัสนี้ติดตอผานทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เชน น้ํามูก
น้ําลาย ควรใสหนากากอนามัยเพื่อปองกัน
1. เชื้อไวรัสโคโรนาติดตอในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เนื้อสัตว
เชน เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเทานั้น
2. ควรทานอาหารที่สุกแลว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตวปา
3. หมั่นลางมือหรือเช็ดดวยแอลกอฮอล
4. ไมอยูใกลชิดผูปวยที่ไอ จาม
5. หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเปนพิษ
6. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
7. ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถาไมจําเปน
8. ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ฯลฯ
9. ถามีอาการไข มีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ
เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ใหสวมหนากากอนามัย
และรีบไปพบแพทยทันที!!!
อาการเบื้องตนที่สังเกตไดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือ “COVID-19” มีดังนี้
1. มีไขสูง > 37.5 องศา
2. ไอ
3. เจ็บคอ
4. น้ํามูกไหล
5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลําบาก
ที่มา : โรงพยาบาลศิครินทร
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ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

เรียน สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
สวัสดีครับพบกับความเคลื่อนไหวของสหกรณในเดือน
มีนาคม 2563 เปนที่ทราบกันโดยทั่วกันวาขณะนี้สถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ซึ่งสามารถติดตอและแพรเชื้อผานทางอากาศ ทางเดินหายใจ
ทําใหอยูใ นสภาวะเฝาระวังและปองกันตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
กําหนดอยางเครงครัด โดยหลีกเลีย่ งการเดินทางไปประเทศกลุม เสีย่ ง
หรือหากเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยงตองไมปกปดขอมูล
เราตองรับผิดชอบตอสังคม ปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด
ขอฝากความห ว งใยมายั ง สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ลย
จํากัด ทุกทาน ดูแลรักษาสุขภาพ ปองกันตนเองปฏิบัติตนตาม
ขอแนะนําตามมาตรการของภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงการแพร
ระบาดของโรค และรวมรณรงค “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ขอประชาสั ม พั น ธ ม ายั ง สมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบใน
กรณีสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตนสังกัดเงินเดือน
คงเหลือหลังจากการชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ 30 ซึง่ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณ พ.ศ. 2551 นั้น สหกรณฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของแนวทางในการชวยเหลือสมาชิกจึงไดปรับระบบ
การบริหารจัดการเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้
1. สมาชิกขาราชการบํานาญ สังกัด สพป.ลย.1,2
และ สพม.19 จะไดรับหนังสือแจงใหจัดสงหนังสือยินยอมให
ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพือ่ ชําระหนีส้ หกรณฯ ตามแบบทีส่ หกรณ
กําหนดและจัดสงไปใหสมาชิก ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563
2. สมาชิกทานใดไมมบี ญั ชีเงินเดือนใหหกั ตนสังกัดธนาคาร
กรุงไทย สหกรณฯ จะไมสามารถหักเงินทานได จึงแจงใหทาน
ทําการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีเงินเดือนเปนธนาคารกรุงไทย
3. หากสมาชิกทานใดไมสามารถดําเนินการเปลีย่ นแปลง
เลขบัญชีเปนธนาคารกรุงไทยได ทานสามารถชําระเงินสดในวันเวลา
ทําการไมเกิน 15.00 น. หรือชําระโดยโอนเงินผานบัญชีธนาคาร
กรุงไทย สาขาเลย ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ประเภทออมทรัพยเลขที่ 403-1-09047-1 หากทานโอนเงินแลว
โปรดแจงฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 09-4903-3818 ภายใน 31
มีนาคม 2563
“สมาชิกทานใดไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด
เวลาถือวาเปนสมาชิกกผิดนัดชําระหนี้”
อนึ่ง หากทานไมสามารถจัดทําเอกสารหนังสือยินยอม
ใหหักเงินธนาคารกรุงไทย ไมทันตามกําหนด สหกรณฯ ขยาย
เวลาใหสงภายในไมเกินวันที่ 15 เมษายน 2563
ทายสุดนี้ ขอใหสมาชิกทุกทานมีแตความสุขความเจริญ
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ขอใหโชคดีทุกทาน พบกันใหมฉบับ
ตอไป สวัสดีครับ……
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วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน มีนาคม 2563

ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน มีนาคม 2563

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน

- สําหรับเดือนนี้ (มีนาคม 2563) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่
ผานมาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนทีเ่ ปนปญหา และสานตอในสวนที่
เปนประโยชนตอมวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตให
สมาชิกไดรับรู จํานวน 6 ขอ สวนรายละเอียดฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและ
อานไดที่ www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อทานอานแลว อยากจะเสนอ
ขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับขอเสนอเพื่อพิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่ 1 การจายเงินสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ ป 2562
- คณะผูต รวจสอบไดตรวจสอบการจายเงินใหโรงเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม
การแขงขันทักษะทางวิชาการป 2562 เนื่องจากบางโรงเรียนที่เขาแขงขันแลว
แตยังไมไดรับเงิน คณะผูตรวจจึงไดตรวจสอบกระบวนการดําเนินการของ
คณะกรรมการถึงวิธีการจัดสรร และการดําเนินการจายใหโรงเรียนดําเนิน
อยางไร เหตุใดบางโรงเรียนจึงยังไมไดรับชา. จากการตรวจสอบพบวาป 2562
มติที่ประชุมใหญไดอนุมัติตั้งงบสวนนี้ไว จํานวน 1,500,000 บาท จัดสรร
ใหโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 เขต เปนเงิน 1,200,000 บาท จัดสรรใหโรงเรียน
มัธยมใน สพม.19 จํานวน 100,000 บาท โรงเรียนในสังกัด อปท. เปนเงิน
70,000 บาท จัดตั้งไวเปนคาบริหารจัดการของสหกรณ 130,000 บาท
( เหลืองบ 206,800 บาท.
- มติคณะกรรมการไดจัดสรรดังนี้
- เขตพืน้ ทีพ่ จิ ารณากิจกรรมๆ ละ 1,000 บาท นักเรียนรายละ 200 บาท
- โรงเรียนสังกัดมัธยมและ อปท. จัดสรรสนับสนุนใหเปนจํานวน
ไมไดคิดกิจกรรมเนื่องจากมีจํานวนโรงเรียนและมีนักเรียนมาก
- คณะผูตรวจสอบไดเสนอแนะ ในครั้งตอไปใหสหกรณแจงโรงเรียน
สงกิจกรรมที่จะไปแขงขันเขามา หากโรงเรียนใดไมสงถือวาไมมีความประสงค
จะใหสนับสนุน และใหมอบเงินสงตรงไปยังโรงเรียนเพื่อจะไดรวดเร็วขึ้น.
- คณะกรรมการจะไดนําไปปรับปรุงในปตอไป
ขอสังเกตที่ 2 การติดตามและสังเกตการณการแขงขันทักษะทาง
วิชาการป 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ
- คณะผูตรวจสอบไดติดตามการใชเงินที่ตั้งไวเปนคาบริหารจัดการ
ของสหกรณ จํานวน 130,000 บาท ในการไปติดตามการแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการวา เหมาะสมคุมคาหรือไม ในการไปบุคคลใดไป ไปกี่คน ใชเงิน
เทาไร จากการตรวจสอบคณะกรรมการและผูเกี่ยวของไป 12 คน จํานวน
4 วัน ใชเงิน 104,160 บาท.
- คณะผูตรวจเห็นวาคณะกรรมการไมควรไปมากขนาดนั้น เพื่อเปน
การประหยัดงบประมาณควรแตงตั้งกรรมการติดตามไปไมเกิน 5 คน หรือ
จะใชวิธีใหโรงเรียนรายงานผล หลังกลับจากรวมกิจกรรมก็ได
- คณะกรรมการ ชี้แจงวาไดดําเนินการตามระเบียบ.

ขอสังเกตที่ 3 การอนุมัติเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงขอ 2.5.2
- คณะผูตรวจไดตรวจสอบการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงในการเรงรัดติดตาม
ความคืบหนาคดีลมละลายของ นายศรีสุข รุงวิสัย ทรัพยสินอยูระหวางเจา
พนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการพิจารณาเพื่อจะดําเนินการ ตามขั้นตอน
จากการตรวจสอบผูตรวจเห็นวางบประมาณที่ตั้งไวตามขอ 2.5.2 ตั้งไว
500,000 บาท ควรใชงบประมาณใหเกิดประโยชนและคุมคา
- คณะผูต รวจเห็นวาหากสามารถประสานทางโทรศัพทไดกค็ วรประสาน
เวนแตการนําเอกสารสงเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณในเอกสารประกอบ
ขอมูล เพื่อเปนการประหยัด.
- นอกจากนัน้ การไปติดตามทางสหกรณยงั ไดแตงตัง้ ผูท ไ่ี มใชกรรมการ
ไปติดตามดวย การเบิกจายเงินใหคนนอกเบิกจายจากหมวดไหนถูกตองหรือไม.
- คณะกรรมการแจงวาไดใชจายอยางประหยัดแลว เงินสวนนี้ใช
ติดตามไปทั้งจังหวัดอุบล กรุงเทพฯ และติดตามสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้
ขอสังเกตที่ 4 การติดตามเงินที่เสียหายจากการคาลอตเตอรี่
- คณะผูตรวจสอบไดติดตามการทวงถามการดําเนินการที่เกี่ยวของ
กับเงินที่เสียหายจากการคาลอตเตอรี่ 490,000,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจาก
ศาลฎีกาจังหวัดอุบลราชธานี ไดแยกคดีออกเปน 2 สํานวน จํานวน
145,600,000 บาท เจาหนาไมมีหลักประกัน สวนอีก 344,400,000 บาท
มีหลักประกัน คือ ทีด่ นิ - ดังนัน้ ในสวนทีไ่ มมหี ลักประกัน 145,600,000 บาท
ก็ใกลหมดอายุความ ถาอายุความหมดจะไปเรียกรองเอาจากใคร คณะผูต รวจ
จึงไดเรงรัดคณะกรรมการไดหาคนรับผิดชอบกอนจะหมดอายุความ ถาหมด
อายุความ เกิดความเสียหาย คณะกรรมการชุดปจจุบันตองรับผิดชอบ.
- มติคณะกรรมการอํานวยการ นัดประชุมกรรมการดําเนินการ
(เฉพาะกิจ) 27 กุมภาพันธ 2563
ขอสังเกตที่ 5 สบ,สวัสดิการไทยเลย จํากัด ไมปฏิบัติตามสัญญา
- คณะผูตรวจสอบไดติดตามการสงเงินคืนเงินฝากจาก สบ.สวัสดิการ
ไทยเลย จํากัด ที่คางสงทั้งเงินตนและดอกเบี้ย รวม 387,327,616.44 บาท
จึงไดเรงรัดคณะกรรมการใหติดตาม เพื่อจะไดนําเงินมาสงคืนบางสวน เพื่อไม
ใหไดสํารองหนี้ .
- คณะกรรมการ ฝายจัดการชี้แจงวาอยูระหวางดําเนินการตามมติ
ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ใหดําเนินการตามกฎหมาย
มอบนายกิตติพันธุ จาตุรนตรังสี ทนายความ ยื่นหนังสือแจงเตือน ทวงถาม.
ขอสังเกตที่ 6 การติดตามการเรียกเก็บของสมาชิกที่สํารอง
หนี้สูญ 100%
- คณะผูต รวจไดตรวจรายชือ่ สมาชิก จํานวน 90 ราย ทีไ่ มสามารถ
สงใชใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาได ทําใหเปนภาระสมาชิกชั้นดี ที่จะตอง
สํารองหนี้แทนกรณีเรียกเก็บไมได ทําใหสหกรณไดรับผลกระทบในการ
บริ ห ารจั ด การและด า นค า ใช จ  า ยเพิ ่ ม ขึ ้ น ดั ง นั ้ น คณะกรรมการควรนํา
ปญหานี้มาวิเคราะหและหาทางปองกันไมใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น.
- คณะกรรมการไดแจงวาไดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหปญหาลูกหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)แลว.
พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ สอ.ครูเลย จํากัด
โทร. 098-691-9199

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน มีนาคม 2563

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2 และ สสอ.

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สมาชิก ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 7 ราย ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
7,637 คน
สมาชิกสามัญ
6,330 คน
สมาชิกสมทบ
1,307 คน
2. จํานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู
5,422 คน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
384,060,103.42 บาท
4. เงินฝากในสหกรณอน่ื
566,655,797.77 บาท
5. เงินใหกแู กสมาชิกคงเหลือ
10,604,566,721.00 บาท
6. หุน ในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 24,512,500.00 บาท
7. หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด 182,390.00 บาท
8. เงินรับฝาก
2,709,550,169.14 บาท
ประจํา
249,135,647.92 บาท
ออมทรัพย
121,762,968.60 บาท
2,188,598,111.89 บาท
ออมทรัพยพเิ ศษ
150,053,440.73 บาท
สินทรัพยทวี
3,113,730,920.00 บาท
9. ทุนเรือนหุน
485,175,300.23 บาท
10. ทุนสํารอง
11,425,998,278.27 บาท
11. สินทรัพยรวม
12. กําไรสุทธิ (เดือนมีนาคม 2563 - 29 กุมภาพันธ 2563) 238,930,678.31 บาท

ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ที่ ชื่อ – สกุล
1. นายจรุงพัฒน แสนประสิทธิ์
2. นายพูลประสิทธิ์ จันทราช
3. นางประดิษฐ ตาสี
4. นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ
5. นายวิจารย มีพิมล
6. นายสมชาย บุตรโคตร
7. นายเสริมศักดิ์ หมั่นวิชา

สถานภาพ
บุตรสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
6880
4634
135
2270
198
3164
3464

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 12 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
1. นางดอกไม จันทรหนองแวง มารดาสมาชิก
2. นางสําเนียง ยสินพร
มารดาสมาชิก
3. นายจรุงพัฒน แสนประสิทธิ์ บุตรสมาชิก
4. นายพูลประสิทธิ์ จันทราช
สมาชิก
5. นางเปลี่ยน วินากร
มารดาสมาชิก
6. นายสนิท พุทธเชียง
บิดาสมาชิก
7. นางบุบผา คําโสภา
มารดาสมาชิก
8. นางประดิษฐ ตาสี
สมาชิก
9. นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ
สมาชิก
10. นายวิจารย มีพิมล
สมาชิก
11. นายสมชาย บุตรโคตร
สมาชิก
12. นายเสริมศักดิ์ หมั่นวิชา
สมาชิก

เลขทะเบียน
723
4929
9817
2563
7733
9261
1778
2417
5129
3098
3661
2196

สมาชิก สสอ. ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 6 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
1. นายพูลประสิทธิ์ จันทราช
2. นายวาทิตย คัมภบุญยอ
3. นายวิจารย มีพิมล
4. นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ
5. นายพรมมา ทองปน
6. นางเปลี่ยน วินากร

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

เลขทะเบียน
9897
4516
1818
10096
2292
90573

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)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( สสอ.)
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563
มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,727
ราย
- สมาชิกสามัญ 6,320
ราย
- สมาชิกสมทบ 2,407
ราย

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เม�อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”

KTB Co-op

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินดวยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

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

8

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน มีนาคม 2563

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

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

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

ลําดับที่ วัน เดือน ป

ลําดับที่ วัน เดือน ป

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

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
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขาถ.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
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
ดานซาย
ถ.มลิวัลย

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
5,000.00
600.00
600.00
2,000.00
500.00
600.00
1,200.00
10,000.00

หมายเหตุ : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด
โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว
กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน

1

8 มี.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

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) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาดานซาย
สาขาดานซาย

จํานวนเงิน
2,000.00
1,800.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4

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

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จํานวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จํานวนเงิน

270.00

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
......................................................
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก
ประจําปทางบัญชี 2563 – 2565 ฉบับที่ 57/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดกําหนดการ
รับสมัครระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 และกําหนด เลือกตั้งในวันที่ 19 มกราคม 2563 ไปแลวนั้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 55/2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 45/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 มีมติเห็นชอบ
และรับรองสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกและกลุม
สมาชิกประจําปทางบัญชี 2563–2565 ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบวา
ดวย ผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก พ.ศ.2560 ดวยความเรียบรอยสมบูรณโดยแยกเปน 14 กลุม ในสังกัดหนวยอําเภอ/
หนวยบริการ จํานวนทั้งสิ้น 315 คน ตามบัญชีรายชื่อของผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 – 2565
ที่แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563
(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
บัญชีแนบทายประกาศสหกรณฯ ที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
กลุมที่ 3 วังสะพุง (2/1)
มีผูแทนสมาชิกได 20 คน

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นายสุรเศรษฐ พิมพสุทธิกุล
นายทองเลื่อน คํายัง
นายศักดา เพ็งสุข
นายธีรเทพ บุญชิต
นายธนวัฒน เคนโยธา
นายครอง ศิริหลา
นายไพบูลย มูลธิยะ
นายกัสสปะ ศักดาพิทักษ
นางสุภานันท ทองมี
นางวรรณิภา สุวรรณคํา
นายเสรี ศรีชมพล
นายสมบูรณ วิไลสอน
นายประเวช บุญหนัก
นายบุญสูง บุษบา
นายทศพร เพ็งพุฒ
นายสุรศักดิ์ สุรินทร
นายสาคร ภักมี
นางวราภรณ สนธิมุล
นายบัณฑิต โคกโพธิ์
น.ส.วรางคณา ศรีอรรคพรหม

หมายเหตุ: ไมมีการลงคะแนนสรรหา

เลขทะเบียน
สมาชิก

หมายเลข
ประจําตัว

8823
13639
10423
7887
13342
11145
13696
6888
13660
5666
11808
1561
6659
14540
10446
8002
12489
5060
8862
10240

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ได
คะแนน

ลําดับ
ที่ได

หมายเหตุ

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
บัญชีแนบทายประกาศสหกรณฯ ที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
กลุมที่ 4 วังสะพุง (2/2)
มีผูแทนสมาชิกได 27 คน
หมายเลข
ได
ลําดับ
เลขทะเบียน
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
ประจําตัว คะแนน
สมาชิก
ที่ได
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

น.ส.สุมณา เกตุศรี
นายปดิษฐ คําดี
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร
นายปฏิภาณ นามวงษ
นางกฤษณา ศรีคุณ
นางนัยนา ผุยแสงพันธ
นางวิรุณ อุทรตรี
นายสาคร แกวสาลาภูมิ
นายอานันท วงคพนม
นางพรรณพิศ จินุสรณ
นายสุนันท จุลกองฮอ
นายมหิทธา พรหมลิ
นายมงคล บุญชื่น
นายวุฒิชล บุญปน
นายธนพงษ อินทรกันทุม
นายสงกรานต ธรรมกุล
นายบุญเลี้ยง สุวรรณสนธิ์
นางธนพร จะเกรง
นายศุภนัส อวนนวน
นางกุลยารัตน ทองจันทร
นายเฉลิม เกษทองมา
นายยงยุทธ วงษจันทร
นายทองยศ ยมสีดํา
นายสามารถ พลซา
นายปรีชา โสมชาติ
นายธนูศิลป ยศบุญเรือง
นายประดับ ศรีอินทร
นายประยงยุทธ ธีระนันท
นายคําผาน สายโสภา
น.ส.กาญจนา เนียมไธสง

6681
11140
16103
13314
13313
14716
12002
12360
7410
13931
7868
13103
12262
11455
8755
12059
9941
14039
10827
14892
7452
12009
7304
12411
4353
11413
8205
10284
9203
15168

23
1
30
15
18
20
25
4
6
19
8
21
2
3
26
7
9
14
16
10
11
12
24
5
27
17
22
13
28
31

33
29
29
28
28
27
21
19
19
19
18
18
17
17
16
15
15
15
15
12
12
12
12
11
11
9
7
6
4
3

1
2
2
4
4
6
7
8
8
8
11
11
13
13
15
16
16
16
16
20
20
20
20
24
24
26
27
28
29
30

สํารองอันดับ 1
สํารองอันดับ 2
สํารองอันดับ 3

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
บัญชีแนบทายประกาศสหกรณฯ ที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิก ประจําปทางบัญชี 2563 - 2565
กลุมที่ 5 ดานซาย-ภูเรือ (3/1)
มีผูแทนสมาชิกได 21 คน
หมายเลข
ได
ลําดับ
เลขทะเบียน
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
ประจําตัว คะแนน
สมาชิก
ที่ได
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายประหยัด ยศศรี
นายอดุลย แกวผาน
นางทิพรัตน ศรีจําปา
นางนิภาภรณ บุราณ
นางสมถวิล วรชัยพิทักษ
นายบิน ศรีบุรินทร
นายภูวนันท อันทะสาย
นายบุญเลิง ตุไตลา
นายวันชัย พรหมดี
นายสถิตย วันเที่ยง
นายวรวิทย แสนประสิทธิ์
นายศฤงคาร หลากันหา
นายวิเชียร ผุยมาตย
นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร
วาที่ร.ท.บรรจง บุญทัน
นายสุพัฒน แกวเก็บคํา
นายนิคม แกวเขียว
นายชูเกียรติ กงคํา
นายประกอบ สินพรม
วาที่ร.ต.สุทิน ทองปน
นายประวิตร ยศพิมพ

หมายเหตุ: ไมมีการลงคะแนนสรรหา

10889
12451
9957
10735
13555
14458
10687
11019
10845
7081
9659
14051
8790
13271
15179
10668
15082
15916
12433
10161
4223

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

ติดตามตอฉบับหนา

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์
หรือแฟกซ์ สำ�เนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก
แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำ�ระหนี้ หรือฝากเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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
ฝ่ายสำ�นักงาน 1
083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2
082-8417119
ฝ่ายบริหารเงิน
061-1616567 ฝ่ายเงินทุน
084-5149461
ฝ่ายบัญชี
065-2801684 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818
ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ต่อ 25

บรรณาธิการ
นายอนุ มาลาพันธุ์
กองบรรณาธิการ นายอนุ มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายสุทธินันท์ บุบผาดา, นายขวัญชัย บัวโคกรัง
ฝ่ายอำ�นวยการ นายณสรวง ก้อนวิมล, นายชาติชาย วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายสำ�เนียง ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายอุดม ยศปัญา นายอนุ มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน, 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
เงินฝากประจำ�
ประจำ� 6 เดือน ร้อยละ
3.75
ประจำ� 12 เดือน ร้อยละ
4.00
ประจำ� 24 เดือน ร้อยละ
4.25

