


	 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน	 วารสารฉบับ
เดือนพฤษภาคม	 2563	 ผ่านไป	 1	 ปี	 สำาหรับพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	 บรมนาถบพิตร	 พระวชิรเกล้า		
เจ้าอยู่หัว	แห่งราชวงศ์จักรี	ซึ่งทุกวันที่	4	พฤษภาคม	ของทุกปี
จัดให้เป็นวันสำาคัญ	คือ	วันฉัตรมงคล	เพ่ือให้เหล่าพสกนิกรชาวไทย
ได้น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ในปีนี้	 รัฐบาลได้จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ	 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยไม่มีการจัดงานราชพิธี	
การถวายพระพรชัยมงคล	 นายกรัฐมนตรีและภริยา	 พร้อมด้วย
คณะรัฐมนตรีในนามข้าราชการ	 ทหาร	 ตำารวจ	 พลเรือน	 และ
ราษฎรทุกหมู่เหล่า		ประธานรัฐสภา	ในนามสมาชิกรัฐสภา	และ
ประธานศาลฎีกา	 ในนามข้าราชการตุลาการ	 จะบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคล	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
วันฉัตรมงคล	และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง	ในวันที่	4	
พฤษภาคม	2563	ส่วนสมาชิก	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
สามารถลงนามถวายพระพร	 ได้ตามหน่วยงานต่างๆ	 ของทาง
ราชการและเอกชนได้จัดเตรียมไว้ครับ
	 ในวันวิสาขบูชา	 สำานักพระราชวังจะจัดพิธีจุดเทียน	
ถวายเป็นพุทธบูชา	ณ	อุโบสถ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ในการน้ี
ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 หม่อมหลวงมงคลเฉลิม	 ยุคล											
ไปปฏิบัติราชกรณียกิจแทนพระองค์	 ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน	
ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธี	 สำาหรับสมาชิกสหกรณ์เรา											
ท่านจักทำาบุญในโอกาสวันวิสาขบูชา	 ก็สามารถทำาได้ตามกรอบ
แนวทางที่รัฐบาลกำาหนดไว้นะครับ	 ขอให้บุญหนุนนำาให้สมาชิก
เราแคล้วคลาด	จากโรคภัยต่างๆ	นะครับ
	 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทาน	เพ่ือเป็นเมล็ดพันธ์ุ
สำาหรับเพาะปลูก	 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำาลังใจ
แก่เกษตรทั่วประเทศ	 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้								
พล	 อ.สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 ประธานองคมนตรี	 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน	
และพืชพันธุ์ต่างๆ	 ณ	 อุโบสถ	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 พิธี
หว่านข้าวในแปลงนา	 ทดลอง	 สวนจิตรลดา	 เป็นการจัดพิธี
ภายใน	ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม	สำาหรับพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	ในปีนี้	ไม่มี
การจัดพิธี
	 ท้ายนี้ขอให้สมาชิก	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
จงมีความสุขกายสบายใจ	ปลอดภัยจากโรค	COVID-19	นะครับ

	 	 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	

ที่เคารพทุกท่าน	 พบกันในวารสารฉบับเดือนพฤษภาคม	

2563	สถานการณ์ปัจจุบันในทุกพื้นที่	ยังคงต้องเฝ้าระวังใน

โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ

ด้วยนะครับ	 	กระผมขอแจ้งการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ

ของโรคระบาดในครั้งนี้	

	 	 โดยคณะกรรมการชุดที่	 56/2563	 ได้มีมติให้ถอน

เงินฝากสินทรัพย์ทวี	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	 กำาหนดระยะ

เวลาการให้ถอนเงินตั้งแต่วันที่	 5	 มิถุนายน	 2563	 ถึง	 31	

สิงหาคม	2563	กำาหนดให้มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า	100	บาท

โดยกำาหนดให้สมาชิกสามารถถอนเงินได้เพียง	 1	 ครั้ง	 และ

แจ้งความประสงค์การถอนเงิน	ตั้งแต่	12	พฤษภาคม	2563	

ถึง	31	สิงหาคม	2563	หากมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติม	

ติดต่อฝ่ายเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	เบอร์โทร	

084-5149461	

 ท้ายน้ีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจ

ให้โอกาสผมและคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	56/2563

ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 เป็นที่

พึ่งพาของสมาชิก	 สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา	 มีความมั่นคง

ทางด้านการเงิน	 มีความโปร่งใสในการบริหารงานและเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของสมาชิก	ขอบคุณครับ

(ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน พฤษภาคม 2563 3

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

สวัสดีครับ  ทานสมาชิก  สอ.ครูเลย  จำากัด  ท่ีเคารพทุกทาน
	 ขอเสนอแวดวง		เรื่อง	การถอนเงินฝากสินทรัพย์ทวี
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส						
โควิด-19
	 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ว่าด้วย
การรับฝากเงิน	พ.ศ.2563	หมวด	2	ข้อ9(4)	ให้สมาชิกสามัญ	
มีเงินฝากประเภทสินทรัพย์ทวี	 ทุกคน	 โดยหักจากเงินได้ราย
เดือน	ณ	ที่จ่าย	อย่างน้อยเดือนละ	100	บาท	คณะกรรมการ
กำาหนดระยะเวลารับฝาก	 10	 ปีนั้น	 	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19	 	 ตามมติคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 56/2563	
ในคราวประชุมครั้งที่	3/2563	วันที่	30	เมษายน	2563	อนุมัติ
ให้สมาชิกถอนเงินฝากสินทรัพย์ทวีได้ก่อนกำาหนด	 จึงได้ออก
ประกาศ	ไว้เพื่อการดำาเนินการ	ประสานงานระหว่างสหกรณ์	
กรรมการและสมาชิก	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 1.	กำาหนดระยะเวลาการให้ถอนเงินตั้งแต่	5	มิถุนายน	
2563	-	31	สิงหาคม	2563
	 2.	กำาหนดให้มีเงินคงเหลือไม่ต่ํากว่า		100	บาท
	 3.	กำาหนดให้สมาชิกสามารถถอนเงินได้เพียง	1	ครั้ง
	 4.	ให้อัตราดอกเบี้ยอัตราเดิม	4.50	ต่อปี		
	 5.	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก
	 6.	แจ้งความประสงค์การถอนเงินตั้งแต่	12	พฤษภาคม	
2563	–	31	สิงหาคม	2563
เอกสารประกอบการขอถอนเงิน
 1.	แบบแสดงความประสงค์ขอถอนเงินฝากสินทรัพย์ทวี
	 2.	 ใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	กำาหนด
	 3.	สำาเนาบัตรประตัวประชาชน	หรือบัตรข้าราชการ	
ไม่หมดอายุ	ณ	วันรับเงินฝาก
การรับเงินฝาก
	 1.		ยื่นแบบแสดงความประสงค์	วันที่	12	พฤษภาคม	
2563	 -	 2	 มิถุนายน	 2563	 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	
สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งกับสหกรณ์	วันที่	5	
มิถุนายน	2563	
	 2.	 	 ยื่นแบบแสดงความประสงค์	 วันที่	 4	 มิถุนายน	
2563	 -	 30	 สิงหาคม	 63	 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	
สหกรณ์	โอนเงินเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งกับสหกรณ์	ในวัน
ทำาการถัดไป	1	วัน
	 3.	 	 กรณีรับเงินสด	 สมาชิกต้องดำาเนินการด้วย
ตนเอง	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	วันที่	5	มิถุนายน	
2563	–	31	สิงหาคม	2563	ในวันทำาการ	ระหว่างเวลา	08.30	
-	15.00	น.	

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทำารายการเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้าไปอยูในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำารายการตอ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการตอ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

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

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

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)



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน พฤษภาคม 25634

	 ถ้าใครอยากประสบความสำาเร็จในระยะยาวละก็	ลองนำา
นิสัย	 8	 อย่างที่คนประสบความสำาเร็จระดับโลกมีเหมือนกันไป
ปรับใช้กับตัวเอง	 ไม่ว่าจะเป็นความสำาเร็จเล็กหรือใหญ่แค่ไหน
อย่างน้อยก็ได้ทำาอะไรเพื่อตัวเอง
1. Busy Busy : ยุงอยูตลอดเวลา
	 Jeffrey	 Pfeffer	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัย	 Stanford	
ได้ทำาการสำารวจและพบว่า	คนท่ีประสบความสำาเร็จอย่าง	Lyndon
Baines	Johnson	ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่	36	และ	
Robert	 Moses	 นักวางผังเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 ทำางานกัน
ถึงวันละ	 10	 ชั่วโมง	 และในหนึ่งสัปดาห์จะหยุดพักเพียงหนึ่งวัน
เท่านั้น	 แต่พวกเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต	
เพราะการได้ทำางานท่ีรักทำาให้เขาสามารถทำาไปได้เร่ือยๆ	แบบไม่รู้เบ่ือ
และผลจากการทุ่มเททำางานหนักก็ทำาให้ดอกผลนั้นงอกงามสม
ความตั้งใจ
2. Just Say No : ปฏิเสธใหเปน
 Warren	Buffett	สุดยอดนักลงทุนในตลาดหุ้นฉายาพ่อมด
การเงิน	 กล่าวว่า	 “ความแตกต่างของคนที่ประสบความสำาเร็จ
ทั่วไปกับคนที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงคือ	 คนประเภทหลัง
รู้จักปฏิเสธเกือบทุกอย่าง”
	 จริงๆ	 แล้วสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับชีวิตเรามีอยู่ไม่กี่อย่าง
หรอกครับ	 แต่เรามักจะรับสิ่งต่างๆ	 เข้ามาจนชีวิตรุงรังไปหมด	
หากลดทอนสิ่งที่ไม่จำาเป็นลงไปบ้าง	 แล้วนำาแรงกายแรงใจไปใช้
กับการพุ่งเป้าไปสู่ความต้องการที่แท้จริง	 เส้นทางสู่ความสำาเร็จก็
คงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
3. Know What You Are : รูจักตัวเอง
	 เราเป็นใคร?	 งานแบบไหนที่เราทำาได้ดี?	 จุดแข็งของเรา
คืออะไร?	 ถ้าไม่สามารถตอบคำาถามเหล่านี้ได้ทันที	 ควรหาเวลา
อยู่กับตัวเองเงียบๆ	แล้วสำารวจตัวเองดูนะคะ	คนที่รู้จักตัวเองเป็น
อย่างดี	จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างถูกที่ถูกทาง	
และเข้าถึงความสำาเร็จได้เร็วกว่าครับ

4. Build Networks : สรางเครือขาย
	 ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงธุรกิจเครือข่ายหรือที่เรียกกันว่า	
ขายตรงนะคะ	แต่หมายความว่าถ้าอยากเป็นคนท่ีประสบความสำาเร็จ
เราควรทำาความรู้จักกับผู้คนให้หลากหลาย	 หมั่นเข้าสังคมบ่อยๆ	
โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เราสนใจจะร่วมงานหรือร่วมทำาธุรกิจด้วย	
เป็นคนกว้างขวางยังไงก็ดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนครับ
5. Create Good Luck : ไมตองรอโชค
	 ที่บอกว่าไม่ต้องรอโชค	 เพราะเราสามารถสร้างโชคดีให้
เกิดข้ึนได้ด้วยตัวเองครับ	บางคนดูเป็นคนโชคดีกว่าคนอ่ืน	หยิบจับ
อะไรก็ประสบความสำาเร็จไปหมด	 นั่นเป็นเพราะเขาหมั่นพัฒนา
ตัวเองอย่างสม่ําเสมอ	 ขยันคิดไอเดียใหม่ๆ	 และวิ่งเข้าหาโอกาส
ตลอดเวลา	ถ้าทำาได้แบบน้ีโชคดีก็จะอยู่ข้างเดียวกับคุณเช่นกันครับ
6. Have Grit : มานะอดทน
	 การงานทุกอย่างจะสำาเร็จได้	 นอกจากอาศัยสติปัญญา
เป็นตัวชี้นำาแล้ว	 ความมานะอดทนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่
สำาคัญครับ	 คนที่ประสบความสำาเร็จต่างรู้ดีว่าความสำาเร็จไม่มี
ทางลัด	หากอยากได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการก็ต้องแลกด้วยความทุ่มเท	
อยากเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนทุกวัน	อยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้อง
ฝกฝนอย่างสม่ําเสมอ
	 ก่อนจะตีเหล็กกล้าเขายังต้องนำาไปเผาไฟให้ร้อนเสียก่อน
คนเราจะแข็งแกร่งได้ก็ต้องผ่านบททดสอบว่าด้วยความอดทน
เช่นกัน
7. Make Awesome Mistakes : เรียนรูจากความผิดพลาด
	 Thomas	Alva	Edison	ผู้สามารถประดิษฐ์หลอดไฟได้
สำาเร็จเป็นคนแรกของโลกกล่าวไว้ว่า	 “I	 haven’t	 failed,	 I’ve	
found	 10,000	 ways	 that	 don’t	 work”	 ผมไม่เคยล้มเหลว		
ผมแค่พบ	10,000	วิธีที่ใช้การไม่ได้เท่านั้น
	 ถ้าอยากประสบความสำาเร็จ	 ทุกครั้งที่ล้มเหลวขอให้รีบ
ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก้าวต่อไปครับ	 อย่ามัวคร่ําครวญถึงความ
ผิดพลาดที่ผ่านไปแล้ว	 เก็บประสบการณ์เหล่านั้นไว้เป็นบทเรียน
เพื่อทำาก้าวต่อไปให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น	 แต่จะให้ดีก็ควรเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดของผู้อื่นไว้บ้างจะได้ไม่ทำาผิดซ้ำา	และควรผิดพลาด
เสียตั้งแต่อายุยังน้อยครับ	เพราะยังมีเวลาให้แก้ตัวอีกเยอะ
8. Find Mentors : หาที่ปรึกษาที่ดี
	 โค้ชส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่เล่นกีฬาเก่งกว่านักกีฬา	 แต่เขา
คือคนที่รู้ว่าจะดึงศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาออกมาได้อย่างไร	
ในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำาเร็จ	 การมีโค้ชที่ดีถือเป็นเรื่อง
ประเสริฐอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 การพยายามพาตัวเองไปอยู่กับคนเก่ง	
เพื่อซึมซับเรียนรู้วิธีคิดวิธีทำางานของคนเหล่านั้น	 จึงถือเป็นเรื่อง
สำาคัญมากสำาหรับผู้ที่ใฝ่หาความสำาเร็จในชีวิต
	 8	ข้อดูเหมือนไม่ยากแต่จริงๆ	ก็ยากมาก	ทางฮอทคอร์ส
จะเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆ	นะ	เราเชื่อว่าทุกคนทำาได้อยู่แล้ว!

ที่มา: TIME.com

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

นิสัย 8 อยางที่ควรทํา

ถาอยากประสบความสําเร็จ



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน พฤษภาคม 2563 5

ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 

28 พฤษภาคม

วันสุขบัญญัติแหงชาติ

โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

	 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิก	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	 ที่เคารพทุกท่านครับ	 วารสาร	 สอ.ครูเลย	 ฉบับนี้เป็น
ฉบับที่สองเดือนเมษายน	 2563	 	 ท่านสมาชิกครับในขณะนี้
คณะกรรมการดำาเนินการที่เข้ามาบริหารงานชุดปัจจุบัน	
(ชุดที่	 56/2563)	 ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อให้การ
ดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ซ่ึงประกอบ
ด้วยท่านผู้บังคับบัญชาของสมาชิกเราท่านผู้มีความรู้ความ
สามารถเกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อที่ท่านจะได้ให้คำาแนะนำาด้าน
ต่างๆในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้ครับ
	 ท่านสมาชิกครับในเดือนเมษายนนี้คณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดที่	 56/2563	 ได้เริ่มทำางานตามแผนงานโดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	 เพื่อ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำาหนดไว้	 ซึ่ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายนั้นกำาลังเร่ง
ดำาเนินการตามแผนให้เป็นไปตามกำาหนด	 โดยมีโครงการจัด
อบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่				
ความม่ันคง	 เพราะสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินกรรมการและ			
เจ้าหน้าท่ีจำาเป็นต้องรู้ทิศทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ครับ
	 -	ในขณะน้ีมีสมาชิกหลายๆท่านถามว่าในสถานการณ์
โควิด-19	 สหกรณ์ไม่มีการเยียวยาให้กับสมาชิกหรืออย่างไร	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ได้ดำาเนินการเยียวยาเป็น
ที่เรียบร้อยครับ	 เพราะบริบทของสหกรณ์เรานั้นไม่เหมือน
สหกรณ์อื่นที่เขายืนอยู่ได้ทุนของเขาเองเราต้องยอมรับว่า
ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถานบันการเงินทุกเดือน
ที่เรากู้ยืมเขามาครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ผ่อนผันให้เราครับ
ถึงแม้ว่าเราได้ทำาหนังสือแจ้งขอผ่อนผันเพ่ือจะได้เยียวยาให้
กับสมาชิกบ้างครับ
	 ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับหากว่าท่านมีเร่ืองใดท่ีต้องการ
ให้สหกรณ์ได้รับใช้ท่าน	ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับสหกรณ์	
เลขที่	510	หมู่	9	ถนนเจริญรัฐ	บ้านติดต่อ	ตำาบลนาอาน
อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	42000	โทรศัพท์กลาง	0-4281-1149,
0-4281-2192	โทรสาร	0-4283-2433	หรือติดตามรายละเอียด
ได้ที่	 www.lt-coop.com	หรือ	 Facebook	สหกรณ์พบกัน
ใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

	 กรม	สบส.แนะประชาชนยึดหลักสุขบัญญัติสร้าง	“สุข”	ให้คน
ทุกวัย	ปฏิบัติได้ทุกวัน
	 เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ	 28	 พฤษภาคม	 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ	 แนะประชาชน	 สร้าง	 “สุข”	 ด้วยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ	 ที่ปฏิบัติได้ทุกวัยและทุกวัน	 ส่งผล
ให้สุขภาพดี	 ร่างกายแข็งแรง	 อายุยืนยาว	 ห่างไกลโรคภัย	 แพทย์หญิง
ประนอม	 คำาเที่ยง	 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 (กรม	 สบส.)	
กระทรวงสาธารณสุข	 กล่าวว่า	 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องใช้ชีวิต
อย่างเร่งรีบและแข่งขันสูง	 ทำาให้ผู้คนอาจละเลยที่จะใส่ใจในวิถีชีวิต
ประจำาวัน	โดยเฉพาะเร่ืองการกินอยู่	ประกอบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากขึ้น	 การเข้าถึง
ทุกสิ่งสามารถทำาได้ผ่านปลายนิ้วสัมผัส	 ทำาให้มนุษย์สมัยใหม่ต้องเผชิญ
หน้ากับความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	ส่งผลให้คนไทย
มีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง	 ซึ่งหากปล่อยปละละเลย	 ขาดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพ	จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพในระยะยาว	ดังนั้น
ในวันนี้	ซึ่งตรงกับวันที่	28	พฤษภาคม	ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น
วัน	สุขบัญญัติแห่งชาติ	ของทุกปี	กรม	สบส.ขอเชิญชวนให้ประชาชน
ทุกเพศ	ทุกวัย	ให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ถูกต้อง	 หันมาสร้างสุขภาพดีให้ตนเองและบุคคลในครอบครัว	 โดย
ยึดหลักสุขบัญญัติ	 10	 ประการ	 เป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพดี																																																																																																																									
สุขบัญญัติ	 10	 ประการ	 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำาวัน	
ประกอบด้วย
	 1.	ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
	 2.	รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกต้อง	นาน	2	นาที	
วันละ	2	ครั้ง		
		 4.	รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามวัย	
สุก	สะอาดและปราศจากสารอันตราย	หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด	
โดยเฉพาะเค็มจัด	หวานจัด	ใส่สีฉูดฉาด
		 5.งดสูบบุหรี่	 ดื่มสุรา	 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง	รวมทั้งไม่สำาส่อนทางเพศ
		 6.	สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น	ด้วยกิจกรรม
ที่สร้าง	ความสุข	ความรักความผูกพันธุ์ในครอบครัว
		 7.	ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท	ปฏิบัติตามกฎ
แห่งความปลอดภัยในชีวิตประจำาวันอย่างเคร่งครัด
		 8.	ออกกำาลังกายสม่ําเสมอ	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	5	วัน	
วันละ	30	นาที	
		 9.	ฝกฝนการทำาจิตใจให้สงบ	มองโลกในแง่ดี	รู้จักการให้อภัย		
	 10.	 มีสำานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 เพื่อการสร้างสรรค์สังคม	
เช่น	 เป็นจิตอาสา	 เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพในครอบครัว	 โรงเรียน	
ชุมชน	 	 	 และการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ	 ให้เหมาะสมกับที่เป็น
คนไทย	ยุค	4.0

ที่มา:กองสุขศึกษา	กระทรวงสาธารณสุข		



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน พฤษภาคม 2563

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน พฤษภาคม 25636

เรียน   พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกทาน 
	 สำาหรับวารสารฉบับประจำาเดือน	 พฤษภาคม	 2563	 คณะผู้ตรวจก็ได้ตั้งข้อ
สังเกต	 (เดือนเมษายน	 2563)	 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัด
กระตุ้นการทำางานที่ผ่านมาให้เอาใจใส่และหาแนวทางแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา	 เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก		ดังน้ัน		เดือนน้ีคณะผู้ตรวจได้สรุปข้อสังเกตให้สมาชิกได้รับรู้	
จำานวน 6 ข้อ	ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที ่		
www.lt-coop.com	 (พี่น้องครับเมื่อท่านอ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นหรือเพิ่ม
เติมคณะผู้ตรวจยินดี	รับข้อเสนอ		เพื่อพิจารณาต่อไปครับ)	 	 	
  ข้อสังเกตที่ 1. การประกาศ/การแตงตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ให้มีอำานาจดำาเนินการในกิจการสหกรณ์  ปบัญชี  
2563
	 -	 สาเหตุที่คณะผู้ตรวจได้ดูคำาสั่งการแต่งตั้ง	 	 เพื่ออยากทราบว่าการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแต่ละคณะมีความเหมาะสมหรือไม่	 	 ใครเป็นประธานในแต่ละชุดทั้งนี้		
จากการตรวจสอบก็เห็นว่าแต่ละชุดก็แต่งตั้งไม่มาเกินไป	 	 และคณะผูตรวจก็ไดเสนอ
แนะคณะกรรมการ  คือ 
	 -	ให้ตระหนักในความรับผิดชอบ		มองประโยชน์ส่วนรวมมวลสมาชิก		
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน.	
	 -	ให้อำานวยความสะดวกแก่สมาชิกไม่จำาเป็นต้องเดินทางมาสหกรณ์กรณี
สามารถผ่อนปรนได้.	
	 -	การปล่อยเงินกู้ให้คำานึงถึงความสามารถในการส่งและมองระยาวของสมาชิก
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้		ทำาให้เกิดผลกระทบในการสำารองหนี้.		 
	 -	 คณะกรรมการที่อนุมัติปล่อยเงินกู้หากเกิดความเสียหายจะต้องมีส่วนรับ
ผิดชอบด้วย.		
 ความเห็นของฝายจัดการ		-นำาเสนอคณะกรรมการอำานวยการ
 ข้อสังเกตที่ 2.  การตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย    
-	การตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย	 	คณะผู้ตรวจจะตรวจตามไตรมาส	ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน
การไม่ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง		ปฏิบัตินอกกรอบระเบียบ	หรือผู้มีอำานาจใช้อำานาจ
ในทางที่ไม่ถูกต้อง	 	
	 -	 จากการตรวจสอบการนับเงินสดในตู้นิรภัยในวันที่	 	 10	 	 มีนาคม	 	 2563	
ไตรมาสแรกปีบัญชี	 	 2563	 	การเก็บรักษาเงินสดตรงตามรายงานทางบัญชีประจำาวัน		
เป็นไปตามระเบียบ	การเก็บรักษาไม่เกิน		1,000,000		บาท/วัน.	 	
	 	 -	 คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณคณะกรรมการ/ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ที่
อำานวยความสะดวกในการตรวจสอบ	 	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้สหกรณ์ของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจต่อไป.
 ความเห็นของฝายจัดการ	 -	 ก็ได้ขอบคุณคณะผู้ตรวจที่ได้เสนอแนะด้วยดี
เสมอมา.
 ข้อสังเกตที่  3.  การงดสงใบเสร็จให้หนวยงานต้นสังกัด.       
	 	 -	คณะผู้ตรวจได้ติดตามตรวจสอบการงดส่งใบเสร็จให้หน่วยงานต้นสังกัด
ตามประกาศของสหกรณ์	 	 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบใบเสร็จได้โดยผ่านทางไลน์		
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบแล้วใบเสร็จที่ได้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ		เช่น	รายการดอกเบี้ย
สะสม		และสมาชิกบางรายไม่สามารถเข้าถึงได้		แต่สิ่งที่ทางสหกรณ์คิดและทำาเป็นสิ่ง
ที่ดี		และจะเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยขอชื่นชม		 	 	 	
คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้.	 	 	 	
	 -	ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงใบเสร็จรายการดอกเบี้ยสะสมเพิ่มเติม
	 -	สิ่งที่ทางสหกรณ์ได้คิดใหม่ทำาใหม่ในการส่งใบเสร็จ		เป็นสิ่งที่ดี		
และประหยัด		ขอชื่นชม
	 -	 กรณีสมาชิกบางรายไม่สามารถเข้าถึงไลน์ได้	 	 ลองตรวจสอบเพราะอะไร	
มันนอกเหนือความคาดหวังหรือไม่.
 ความเห็นฝายจัดการ 	-	ฝ่ายจัดการจะได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขต่อไป		และ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก		และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้.

 ข้อสังเกตท่ี 4.  การเยียวยาสมาชิก  กรณีผลกระทบในสถานการณ์ โควิด-19
	 -	 คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ในสถานการณ์โค
วิด	 -19	 	 ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 	 จำากัด	 	 ลงวันที่	 	 7	 	 เมษายน		
2563	 จากกระแสการช่วยเหลือสมาชิกไม่ว่าจะเป็นธนาคารบางธนาคาร	 	 สหกรณ์
บางสหกรณ์			ก็เป็นสิ่งที่ดีและมีความห่วงใยสมาชิก		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยก็ได้มี
มาตรการเยียวยาเช่นเดียวกัน	 	 แต่การเยียวยาก็ได้มองโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
ว่าจะสามารถทำาได้ในส่วนไหน	 เพราะสหกรณ์แต่ละแห่งต้นทุนมันแตกต่างกันจะ
เยียวยาเหมือนสหกรณ์อื่นนั่นคงเป็นไปได้ยาก.
 คณะผูตรวจก็ไดนําเสนอแนะใหมีการเยียวยาดังนี้     
	 -	 ควรหามาตรการช่วยเหลือสมาชิกให้หลากหลายวิธี	 	 และให้มีผลกระทบ
สหกรณ์น้อยที่สุด.
	 -	ให้ประสานแหล่งเงินกู้รายใหญ่ที่สหกรณ์กู้มาที่พอจะพักชำาหนี้ได้
	 -	การเยียวยาสมาชิกจะต้องได้รับผลโดยตรง	 	 	 	
 ความเห็นของคณะฝายจัดการ 
	 -	สหกรณ์ได้ช่วยเหลือเรื่องการปรับลดหุ้นรายเดือน		ให้สมาชิก		3		เดือน	
(	พค.-กค.)	 	 	
	 -	สหกรณ์ได้ช่วยเหลือเยียวยา		การถอนเงินฝากสินทรัพย์ทวี		ซ่ึงปกติ		10		ปี
จึงจะสามารถถอนได้	 	 แต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์	 	 และให้มีเงินคง
เหลือในบัญชีไม่ต่ํากว่า		100		บาท	นี้คือมาตรการช่วยเหลือตอนนี้.	 	
	 -	นี้คือมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด
 ข้อสังเกตที่ 5.  การแก้ไขข้อบังคับระเบียบสหกรณ์  พ.ศ. 2563  ที่ผาน
มติที่ประชุมใหญ 
	 -	คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบร่างการขอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์	 พ.ศ.	 2563	 	 ในหมวดที่	 	 5	 	 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ							
ซึ่งในร่างที่นำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ	 	 ซึ่งเป็น
สาระสำาคัญ		และระเบียบนายทะเบียนก็ได้กำาหนดไว้ตามระเบียบนายทะเบียนว่าด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		พ.ศ.	2559	หมวดที่	1		ข้อ	8		 	 	
	 -	คณะผู้ตรวจเห็นว่าการแก้ไขระเบียบข้อบังคับจะต้องอิงระเบียบแม่บท		
จะไปตัดทอนหรือเอาข้อความสำาคัญออกไม่ได้	 	 จะต้องคงไว้และเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น
ประโยชน์		จะออกระเบียบหรือแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้.		
 คณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะดังนี้           
	 -	คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		พ.ศ.		2559		หมวดที่	1	ข้อ	8	ต้องนำามาเพิ่มเติมใน
ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด.  
	 -	ควรตัดข้อความ	”และไม่เป็นเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา	52		แห่ง	พ.ร.บ.
สหกรณ์	พ.ศ.	2542	“ออก		เพราะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		(ม.52	
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้		เป็นหรือทำาหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ)	  
 ความเห็นคณะกรรมการดําเนินการ    
	 -	ผ่านมติที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว	นำาเสนอข้อมูลในปีถัดไป
 ข้อสังเกตท่ี 6.  การบริหารจัดการท่ีดินท่ีได้จากการบังคับคดีจำานวน 3  แปลง
	 -	คณะผู ้ตรวจสอบได้ติดตามตรวจสอบที่ดินที ่ได้จากการซ้อนซื ้อจาก
สำานักงานบังคับคดีจำานวน		3		แปลง		แปลงที่	1		ของนางปราณี		วงศ์คำาจันทร์		อำาเภอ
ท่าลี่	เป็น	นส.3	ก.		แปลงที่	2	ของนางสุพัตรา		พรหมรักษา		เป็นโฉนดอำาเภอด่านซ้าย		
แปลงที่	3		ของสหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง.	เป็นโฉนด.					 	
 คณะผูตรวจไดเสนอแนะดังนี้.    
	 	 -	คณะกรรมการควรติดตามเอาโฉนดที่ดินแปลงของ	นางปราณี		วงศ์คำา
จันทร์		มาเก็บไว้ที่สหกรณ์	
	 -	 คณะกรรมการควรตรวจสอบที่ดินแปลง	 นางปราณี	 	 วงศ์คำาจันทร์	 	 เป็น	
นส.3	ก.	เนื้อที่		8	ไร่		3		งาน		3		ตารางวา		นำามาค้ําประกันเงินกู้		ต่อมาเป็นโฉนด
เหลือ	5	ไร่	2	งาน		51.1		ตารางวา		หายไปประมาณ		3		ไร่		ควรหาตัวผู้รับผิดชอบ.		
	 -	ที่ดิน		3		แปลงควรหาวิธีการดำาเนินการให้เกิดรายได้		ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้		
ต่อไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้.
 ความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการ    
	 -	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/	เสนอคณะกรรมการดำาเนินการ		 

พบกันใหมฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

โทร  098-691-9199
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รายงานขอมูลการเสียชีวิตสวัสดิการ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานขอมูลการจัดสวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สวัสดิการสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนเมษายน 2563
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

1.จำานวนสมาชิก

-	 สมาชิกสามัญ

-	 สมาชิกสมทบ

2.	จำานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้

3.	เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4.	เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน

5.	เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

6.	หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

8.	เงินรับฝาก

	 ประจำา 

	 ออมทรัพย์	

	 ออมทรัพย์พิเศษ	

	 สินทรัพย์ทวี	

9.	ทุนเรือนหุ้น

10.	ทุนสำารอง

11.	สินทรัพย์รวม

12.	กำาไรสุทธิ		(เดือนมีนาคม	2563	-	เมษายน		2563)	

7,658			คน

6,351											คน

1,307											คน

5,417			คน

80,758,948.29			บาท

322,500,000.00			บาท

11,018,921,809.00			บาท

24,512,500.00			บาท

182,390.00			บาท

2,774,213,641.82				 บาท

249,135,647.92										 บาท

194,313,860.38	 	 บาท

2,176,230,430.92	 	 บาท

154,533,702.60	 	 บาท

3,192,305,270.00			บาท

509,568,368.06			บาท

11,294,664,160.35			บาท

73,590,450.99			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ 

สคส. 1,2  เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

1. สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย  (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปน

 ผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเทานั้น)

2.  สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย

3.  สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)

4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผู้ตาย 

 (กรณีสมรส)

5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญบ้าน / กำานัน / เขตเทศบาล 

 /ด้านหลังประทับตราหนวยงานผู้สันนิษฐาน

 (กรณีตายที่บ้าน)

6. สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล 

 ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)

7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล  

 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)

8.  ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน  พร้อมประทับตรา

 โรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)

9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)

10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)

11.   สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์

12.  สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์

13.  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ 

   / ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)   

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน 1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย กดปุม บริการอื่นๆ   2.  กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณ์ออมทรัพย์     4.  กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจำานวน เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท  6.  กดปุม ถูกต้อง
7.  รายการสำาเร็จจะได้ รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินด้วยตนเอง
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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
50
51
52
53
54
55

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
8-เม.ย.-63
10-เม.ย.-63
22-เม.ย.-63
22-เม.ย.-63
27-เม.ย.-63
30-เม.ย.-63

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร์ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาดานซ้าย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาศาลากลาง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซ้าย 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 ดานซ้าย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 เลย 
 อุดรธานี 
 วังสะพุง 
 วังสะพุง 

 เลย 
 เลย 

 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 

 600.00 
 600.00 

 8,600.00 
 3,640.00 
 1,344.00 
 4,820.00

280,243.11

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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	

	สาขาหนองบัวลำาภู	
	สาขาเลย	

	สาขาหล่มสัก	
	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	

 65,111.75 
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

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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

	สาขาด่านซ้าย	
	สาขาด่านซ้าย	

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

	2,000.00	
	1,800.00	
 3,800.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

	270.00	

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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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 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 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน

กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน 2. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  3. นายอนุช  ธรรมวรรณ

 4. นายสุพัฒน์  แสงสว่าง 5. นายเวียงชัย  โสกันทัต

ฝ่ายอำานวยการ 1. นายณสรวง  ก้อนวิมล 2. นายชาติชาย   วงศ์กิตตะ 3. นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ์

 4. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  5. นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์  6. นายเจริญศักด์ิ  บรรพลา

 7. นายจันทร์ลอย  สุรภีร์  8. นายจักรภัทร   จำาปาอ่อน 9. นายไพรวัล  อ่ำานาเพียง

 10.นายเวียงชัย  โสกัณทัต  11.นายอนุช  ธรรมวรรณ  12.นายสุพัฒน์  แสงสว่าง

 13.นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี  14.ส.อ.มงคล  ศรนวล

ฝ่ายจัดการ 1.นายเอกพัฒน์   นิสีดา 2. นางนันทิดา   สุคนธ์บารมี  3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางเปรมวดี  ไชยสัจ  5.นางรติ  ทันวงษา 6.นางไพรวัลย์    พูนโต

 7. นางสมศรี   คงทิพย์   8. น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ 9. นายสุนทร   สนธิมุล

 10 นางนารี  พงษ์พานิช 11.นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร์  อรรคฮาด

 13. น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา 14. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ์

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ  3.25

  ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ  3.80

  สินทรัพย์ทวี ร้อยละ  4.50

  เงินฝากประจำา 

  ประจำา  6 เดือน    ร้อยละ  3.75

  ประจำา 12 เดือน   ร้อยละ  4.00

  ประจำา 24 เดือน   ร้อยละ  4.25

เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ระดับประเทศที่มีคว�มมั่นคง บริห�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล สม�ชิกมีคุณภ�พชีวิตที่ดีวิสัยทัศน์


