


	 สวั สดี คร ั บท่ านสมาชิ กที ่ เ คารพทุกท่ าน	             

วารสารฉบับเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

ครบรอบ 42 พรรษา ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีกิจกรรมการ 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

 การดำาเนินโครงการสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้สูง

อายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด โดยกรรมการชุดที่ 

56/2563 ได้อนุมัติจ่ายเงินให้สมาชิกแล้ว โดยจะโอนเข้า

บัญชีธนาคารของสมาชิก ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

 การจัดสวัสดิการวันเกิดก็ได้รับอนุมัติจ่ายแล้ว   

เช่นเดียวกัน  โดยขณะนี้ได้จ่ายให้สมาชิกที่เกิดเดือนมีนาคม 

เมษายน และพฤษภาคม  โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ

สมาชิกภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนสมาชิก

ที่เหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด จะจ่ายให้สมาชิก

ภายในเดือนเกิด ของท่าน เร่ิมเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการน้ีทุกท่าน จำานวน 500 บาทครับ

ถึงแม้เป็นจำานวนไม่มาก แต่ก็พอได้ใช้จ่ายในยามคับขัน  

ช่วงระบาดโรคไวรัสโควิด – 19 ระบาดนะครับ

 สำาหรับงบประมาณสำาหรับผู้แทนสมาชิกในการประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ได้อนุมัติให้ดำาเนินการได้

แล้ว 40% ของยอดอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ฝากให้ประธาน

ผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยได้เบิกจ่ายการดำาเนินการให้เป็น

ไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของงบประมาณนะครับ 

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีมีความสุขทุกท่านนะครับ 

  เรียน	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำากัด	ที่เครารพทุกท่าน 

  สวัสดีครับพบกับวารสารฉบับเดือน มิถุนายน 2563

สำาหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ฯ ได้

ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการทำางานของ

สหกรณ์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

และเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยสามารถพิมพ์และ

รายงานข้อมูลต่าง ๆ  สหกรณ์ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูล 

หุ้น-หนี้ เงินฝาก ผู้ค้ำ�ประกัน ปันผล-เฉลี่ยคืนได้   รวมทั้ง

ระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านมือถือ และการดำาเนินการจัดทำา

ใบเสร็จออนไลน์ ขณะนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล

ของตนเองบนระบบ Smart phone ได้รวมถึงการตรวจ

สอบข้อมูลใบเสร็จออนไลน์ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้

แล้วนั้น คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 56/2563 ครั้งที่ 

9/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้งดส่งใบเสร็จให้

แก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยจังหวัด 1,2 และ เขตพื้นที่    

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยกเว้นข้าราชการบำานาญ

  ท้ายสุดนี้ หากมีข่าวสารเร่งด่วนจะรายงานให้มวล

สมาชิกฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยความ

เคารพรักมา ณ ที่นี้ ฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ.....

(ดร.ณสรวง		ก้อนวิมล)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 สวัสดีครับท่านสมาชิก  สอ.ครูเลย  จำากัด  ที่เคารพทุกท่าน
พบกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุด 56 / 2563  วารสารฉบับ
ที่ 3 ประจำาเดือนมิถุนายน 2563 ขอเสนอแวดวงดังนี้
					1.	แนะนำารองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด
 1.1  นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี  รองผู้จัดการฯงานบริหาร
ทั่วไป  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ฝายสำานักงาน  ฝายแผนงานและ
สวัสดิการ  ฝายเร่งรัดติดตามหนี้  และฝายสินเชื่อ  เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ  081-2615005
 1.2  นางสุจิตรา  บรรพลา  รองผู้จัดการฯการเงินและบัญชี  
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ฝายบัญชี  ฝายบริหารเงิน  ฝายเงินทุน  
และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-2638606
    2.	แนะนำาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์	กรณีสมาชิกมา
ติดต่อ
 2.1 ฝายเงินทุน มีหน้าที่บริการรับฝาก-ถอนเงิน และติดต่อ
งานสถาบันการเงินอื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 084-5149461
 2.2  ฝายสินเชื่อ  มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
สหกรณ์  คำานวณสิทธิ์การกู้ยืมเงินและปล่อยเงินกู้แก่สมาชิก  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-4143301, 082-8417119
 2.3  ฝายแผนงานและสวัสดิการ  มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาเกี่ยว
กับการงานสวัสดิการตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการต่างๆของ
สหกรณ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  080-7245400
 2.4 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าท่ีการเรียกเก็บประจำาเดือน
ไปยังต้นสังกัดสมาชิกและการออกใบเสร็จประจำาเดือนชำาระหนี้ให้กับ
สมาชิก  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  094-9033818
 2.5 ฝายบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบ  บันทึกข้อมูล  เอกสาร
ทางบัญชี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-6707599
 2.6 ฝายสำานักงาน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการ เพื่อติดต่อ
ประสานงานทุกฝาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-4143302
 2.7 ฝายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายควบคุมและเก็บรักษาเงิน
ทุกรายการในสำานักงาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-4143303
 2.8 ฝายเร่งรัดติดตามหนี้สิน มีหน้าที่เร่งรัดติดตามหนี้สิน
กับสมาชิกผิดนัดชำาระหนี้ กรณีเรียกเก็บชำาระหนี้ประจำาเดือนต้น
สังกัดไม่หักให้  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  084-7853970
 2.9 งานนิติกร  มีหน้าที่เกี่ยวกับฟองบังคับคดีของสหกรณ์ฯ 
ทุกเรื่อง ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำาระหนี้ กลุ่มลูกหนี้ตาม
คำาพิพากษาที่ผิดนัดชำาระหนี้ตามคำาสั่งศาล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
093-0547195
 สุดท้ายกระผมขอให้มวลสมาชิกทุกท่าน  ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว ปราศจาก โรคภัย
ต่างๆ และสถานการณ์แพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 โดยร่วมแรงร่วมใจ
ฝาวิกฤตเพื่อตนเองและเพื่อชาติ  หวังว่าสมาชิกมีวินัยทางการเงิน          
มีการออมทรัพย์  กู้ยืมตามความจำาเป็น  เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบคุณครับ..สวัสดีครับ    

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

จะเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์	ระบบจะแสดง

ตัวเลือก	กดทำารายการต่อ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

KTB	Co-op	(SB)
ขั้นตอนการกดเงิน	ATM		ฝากเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.		สอดบัตร	ATM	กรุงไทย

	 กดปุม	บริการอื่นๆ

2.	กดปุม	บริการอื่นๆ

3.	กดปุม	สหกรณ์ออมทรัพย์

4.	กดปุม	ฝากเงินฝาก

5.		กดปุมตัวเลข	ระบุจำานวน

 เงินที่จะฝาก	เช่น	10,000	บาท

6.	กดปุม	ถูกต้อง

	 7.		รายการสำาเร็จจะได้

	 				รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่	30	ฉบับที่	3	ประจำาเดือน	มิถุนายน	25634

 “New Normal” หรือ New Norm หมายถึง 

“ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน

ในการใช้ชีวิตประจำาวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดย

เฉพาะออนไลน์

 จากเหตุการณ์ Covid-19 ทำาให้พฤติกรรมในด้านสุข

อนามัยของคนเปลี่ยนไป Telehealth หรือ Telemedicine 

จะเป็นบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เข้ามามี

บทบาทภายหลังจากการระบาดของโรค

 เป็นที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง

และเป็นวงกว้าง ทำาให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมาก ธุรกิจ

ประเภทที่ปรับตัวได้จะยังคงอยู่รอดและสามารถเติบโตต่อไป

 และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะทำาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” หรือ New Norm ขึ้น 
ซึ่งก็หมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำาวัน และ การขับเคล่ือน
ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์    พฤติกรรมของ 
New Normal ที่อาจเปลี่ยนไป เที่ยวต่างประเทศน้อยลง       
ซื้อของกินของใช้ ตุนไว้สำาหรับในเวลาฉุกเฉิน   เริ่มทำางาน
ที่บ้าน (Work From Home) ในบางบริษัท    ใช้บริการ 
Food Delivery มากข้ึน   หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากข้ึน
ลดการใช้จ่ายในสิ่งของฟุมเฟอย   การรักษาระยะห่างทาง
สังคมและปองกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก   โลกจะถูก
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์   

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายบริษัทมีการอนุโลมให้
ทำางานที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย หลาย
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ หลาย
ธุรกิจเริ่มหันมาการทำาธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ กันมาก
ขึ้น ในเวลาเดียวกันการตกงานและว่างงานก็จะเพิ่มขึ้น 
อาชีพอิสระใหม่ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์ในเส้นทางนี้อาจจะ
เกิดขึ้นมามากมาย   และความตระหนักด้านสุขอนามัยที่
มากขึ้น
 ยุคที่ Work from home กลายเป็นเรื่องปกติ   
การทำางานหรือทำาธุรกิจในปัจจุบัน สามารถทำาที่ไหนก็ได้
เพียงแค่มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
มือถือ และอินเทอร์เน็ต ทำาให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย 
ไม่ติดความจำาเจ แต่บางครั้งถ้าไม่ได้ทันระวังหรือติดอยู่
กับส่ิงเหล่าน้ีจนไม่สนใจคนรอบข้างหรือครอบครัว อาจส่งผล
ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ใช่โรคที ่เกิดจาก
เชื้อไวรัสแต่จะเป็น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคออฟฟศซิน
โดรม โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น    แต่มีบางบริษัท
ก็ยังคงให้พนักงานมาทำางานตามปกติ ดังนั้น การจัดโตะ
ทำางานและการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำางานจึงมี
ความจำาเป็นอย่างมาก
 New Normal กับยุค Telehealth   ในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 จากมาตรการ Social Distancing
ทำาให้หลายคน มักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เพื่อสังเกตอาการของตนเอง หรือใช้บริการการดูแล
สุขภาพผ่านระบบ Telehealth นั่นคือ การนำาเทคโนโลยี
การสื่อสารรูปแบบต่างๆ มาสนับสนุนการให้บริการทาง
สุขภาพที่หลากหลาย

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

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

“New Normal” คืออะไร 

ทําไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไป

หลัง “โควิด-19”
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 

การปองกันและดูแลรักษาสุขภาพ

ผูสูงอายุ ชวงโควิด-19

โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 

จำากัด ที่เคารพทุกท่านครับ วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้เป็น

ฉบับที่สามเดือนพฤษภาคม 2563  ท่านสมาชิกครับในเดือน

นี้การผ่อนคลายของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของ

โรคโค-วิด 19 ก็ดำาเนินการปลดล็อกไปเป็นระยะ ขอให้ท่าน

สมาชิกได้เฝาติดตามสถานการณ์และระมัดระวังตัวเองพร้อมด้วย

บุคคลรอบข้างของท่านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ

 ท่านสมาชิกครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่ านมา      

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 56/2563 ได้จัดทำาแผน

ปฏิบัติการประจำาป 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปนี้การ

ทำางานต่างๆจะต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางเอาไว้ครับ

 ในขณะนี้มีสมาชิกหลายๆท่านถามว่าในสถานการณ์

โควิด 19 สหกรณ์ไม่มีการเยียวยาให้กับสมาชิกหรืออย่างไร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ขอเรียนว่าภายในสิ้นเดือน

มิถุนายนเป็นต้นไปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด จะเริ่ม

โอนเข้าบัญชีเงินเดือนท่านตั้งแต่เงินผู้สูงอายุ และเงิน

สวัสดิการวันเกิดท่านจะได้รับเมื่อถึงสัปดาห์สุดท้ายของ

เดือนที่ท่านเกิดครับ และในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกลุ่มผู้แทน

สมาชิกนั้น ให้กลุ่มผู้แทนสมาชิกไปรับค่าดำาเนินการและเมื่อ

ส่งใช้หนี้งวดแรกแล้วสามารถไปรับค่าดำาเนินการรอบต่อไป

ได้เลยครับ

 ท่านสมาชิกที่เคารพครับหากว่าท่านมีเรื่องใดที่ต้อง

สหกรณ์ได้รับใช้ท่าน ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับสหกรณ์ 

เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำาบลนาอาน 

อำาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149,

0-4281-2192 โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตาม              

รายละเอียดได้ที่ www.lt-coop.com  หรือ Facebook  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

 ในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019  
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด -19 ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ   
โควิด-19 มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกัน
ลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู ้สูงอายุที ่มีโรคประจำาตัว เช่นโรคเบาหวาน         
โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อ
โควิด -19 ได้ง่าย ต้องได้มีการดูแลและปองกันอย่างดี ไม่มีใครนำาเชื้อไป
แพร่ให้เขาได้ ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญมากที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุคือ ลูกหลาน 
บุคคลในครอบครัว ต้องทำาความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการดูแล เพื่อให้ 
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 
12	วิธี	การดูแลผู้สูงอายุ	ห่างไกลโควิด-19
 1. ควรดูแลเรื่องอาหารการกิน ไม่รับประทานอาหารที่หวาน หรือ
เค็มเกินไป เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเสริมภูมิคุ้มกัน และควรให้รับประทาน
อาหารที่หลากหลาย
 2. ชวนผู้สูงอายุออกกำาลังกาย เช่น การเดิน หรือแกว่งแขน
 3. ผู้สูงอายุต้องพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนสำาคัญมาก ควรให้
นอนประมาณไม่เกิน 3 ทุ่ม เพื่อให้พักผ่อนได้เต็มที่ยาวนาน หากนอนเร็วกว่า 
3 ทุ่ม ผู้สูงอายุจะตื่นเร็วกว่าปกติ
 4. หากมีความจำาเป็นต้องออกจากบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อปองกัน และหากต้องไปในที่สาธารณะ งดให้ผู้สูงอายุสัมผัสจุดจับร่วม 
เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อ และหลังกลับมาจากนอกบ้านต้องทำาความ
สะอาดร่างกายทันที
 5. ใช้ช้อนกลาง หรือรับประทานอาหารร่วมกับคนในบ้าน
 6. ไม่ให้ผู้สูงอายุใช้ของร่วมกับคนในบ้าน
 7. เน้นให้ผู้สูงอายุล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 8. หากไม่จำาเป็นไม่ควรออกจากบ้าน หรือออกไปพบปะผู้คน อาจ
ใช้วิธีการวิดีโอคอลคุยกันผ่านทางสมาร์ทโฟนแทน
 9. หากมีลูกหลานที่ต้องทำางานข้างนอก ควรอาบน้ำ�และชำาระ
ร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะเข้าใกล้ผู้สูงอายุ
 10. งดการแสดงความรัก เช่น การกอด หรือหอม
 11. หากิจกรรมสร้างความสนุก คลายความเครียดให้กับผู้สูงอายุ
 12. ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกัน ระยะห่างทางสังคม หรือ Social 
Distancing เป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกครอบครัวต้องปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาด 
วิธีคลายความเครียด	ลดความกังวลในผู้สูงอายุ	ควรปฏิบัติได้ดังนี้
 1. มีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสนุก เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงา
 2. ชวนทำาอาหาร ใช้เวลาว่างร่วมกันมากขึ้น
 3. ชวนทำากิจกรรมที่ทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
 
ที่มา :  ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาอายุรศาสตรผูสูงอายุ 
 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
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 สำาหรับเดือนนี้คณะผู้ตรวจสอบได้นำาข้อสังเกตจากการตรวจสอบมา
สรุปให้พี่น้องสมาชิกได้อ่านและรับทราบร่วมกันในสิ่งที่ผู้ตรวจได้ตรวจติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณที่ผู้แทนสมาชิกได้อนุมัติให้ใช้ในวันประชุมใหญ่ ปบัญชี  
2562  ตามแผนงบประมาณตลอดการติดตามเร่งรัดกระตุ้นการทำางานของคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ให้ดำาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ  ดังนั้นเดือนนี้คณะ
ผู้ตรวจจึงได้สรุปข้อสังเกตของเดือน พฤษภาคม 2563  ลงให้สมาชิกได้รับทราบ  
จำานวน  8  ข้อ  ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที่  www.
lt-coop.com (พี่น้องสมาชิกครับ    เมื่อท่านอ่านแล้ว อยากจะเสนอข้อคิดเห็น
ให้ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอ  เพื่อพิจารณาต่อไปครับ)        
 ข้อสังเกตที่	 1.	 การยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	 	 ค่าพาหนะ	 	 ค่าที่พักและค่าลงทะเบียน	
พ.ศ.	2560		ลงวันที่		17		เมษายน	2563   
 - คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการใช้ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพักและค่าลงทะเบียน ป 2563  โดยได้ยกเลิกระเบียบ
ป  2560 ตาม  ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์  ข้อ 64 (6) (9)  และข้อ  86 (13)
คณะกรรมการดำาเนินการสามารถทำาได้  แต่ทั้งนี้คณะผู้ตรวจเห็นว่า  การแก้ไข
หรือยกเลิกระเบียบต่างๆ จะต้องมีเหตุผลความจำาเป็นหรือมีสถานการณ์ไม่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและคำานึงถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะ
กระทบต่อสหกรณ์.ข้อเสนอแนะดังนี้
 - การแก้ไขยกเลิกระเบียบจะต้องใส่เหตุผลความจำาเป็นทุกครั้ง 
 - ในระเบียบจะต้องกำาหนดการจ่ายให้ชัดเจนต่อคณะกรรมการ  
อนุกรรมการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นๆ  เพื่อให้เบิกจ่ายได้ถูกต้องเป็น
ไปตามระเบียบ.
 - กรณีงบประมาณในหมวดน้ีไม่เพียงพอ(หมด) ไม่ควรไปถัวจ่ายจาก
หมวดอ่ืนเพราะผิดหลักการบริหารงบประมาณ
ความเห็นของฝายจัดการและมติที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ	  
  - การแก้ไขครั้งนี้ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และ ระเบียบเดิมใช้
มากกว่า 10 ป
 - ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการกับข้อเสนอแนะ ฝายจัดการจะดำาเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
 - ไม่ถัวจ่ายจากหมวดอื่น ให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกัน   
 ข้อสังเกตที่	2.		การเบิกจ่ายค่าทำางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
 - คณะผู้ตรวจสอบได้สุ่มตรวจการทำางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ในป
บัญชี  2563 ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้ จำานวน 400,000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อตรวจ
สอบดูว่า  การทำางานล่วงเวลามีเหตุผลและเป็นงานจำาเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ถ้าไม่
ทำาจะเกิดผล กระทบต่อสหกรณ์อย่างไร  ถ้าไม่จำาเป็นและเร่งด่วนไม่ควรทำาล่วง
เวลาจะได้ประหยัดงบประมาณ จากการสุ่มตรวจ 3  ครั้งดังนี้  
  ครั้งที่  1. เสนอขออนุมัติทำาวันที่  6-9  มีนาคม  2563  ทำา 4  วัน  
จำานวน  7  คน เป็นเงิน  11,450  บาท  มีเหตุผลความจำาเป็นที่ทำา  เอกสารหลัก
ฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครั้งที่  2. เสนอขออนุมัติทำาวันที่  9,11,12,13  มีนาคม  
2563  ทำา 4  วัน  จำานวน  4  คน เป็นเงิน  4,050  บาท  มีเหตุผลความจำาเป็นท่ีทำา
 เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครั้งที่  3. เสนอขออนุมัติทำาวันที่  11-15  
มีนาคม  2563  ทำา  5  วัน  จำานวน  8  คน เป็นเงิน  20,250  บาท  
มีเหตุผลความจำาเป็นที่ทำา  เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง  

การเบิกทั้ง	3	ครั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้	     
 - ควรขออนุมัติทำาเฉพาะมีงานเร่งด่วน  เพื่อเป็นการประหยัดงบ
ประมาณ  
 - ในการเสนอขออนุมัติให้ลงตำาแหน่งให้ชัดเจนและมีผู้ควบคุมทุกครั้ง  
 - บัญชีลงเวลาทำางานล่วงเวลาให้แยกกลุ่มละเล่ม   
 - ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนจึงเบิกจ่าย  
ถ้าไม่ครบไม่ต้องเบิก
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการอำานวยการ			   
  - จะขออนุมัติทำาเมื่อมีงานเร่งด่วนจริงๆ    
 - บัญชีลงเวลาจะแยกตามที่ผู้ตรวจเสนอ
 ข้อสังเกตที่	 3.	 ที่ดินที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดที่
จังหวัดอุบลราชธานีแต่มีผู้ทำาสัญญาเช่าเข้าทำาประโยชน์เปนระยะเวลา	20		ป
 - คณะผู้ตรวจได้เห็นสัญญาเช่าท่ีดินจังหวัดอุบลฯ  ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำากัด ผู้ถือปุริมสิทธิ์ในทรัพย์สินตรงนี้และอยู่ระหว่างขายทอดตลาด  แต่
มีนายยศกร  คำาหอม  เป็นคนอำาเภอวารินชำาราบ  จ.อุบลฯ  ได้ทำาสัญญาเช่า  
20  ป กับนายศรีสุข  รุ่งวิสัย  คณะผู้ตรวจเห็นว่า  การทำาประโยชน์ต่อไปนานๆ
โดยความสงบและโดยเปดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของอาจจะเข้าข่ายการครอบ
ครองปรปักษ์  ตามกฎหมายไทย  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกัน
เป็นเวลา 10  ป และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์  5  ป  บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินนั้น  ด้วยความเป็นห่วงจึงได้เสนอแนะดังนี้.  
ข้อเสนอแนะ	       
 - คณะกรรมการควรมอบหมายให้ฝายนิติกรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไข 
 - ควรศึกษาหาทางเพื่อพิทักษ์ทรัพย์ตามกระบวนการทางกฎหมาย  
ความเห็นของฝายจัดการ/มติคณะกรรมการดำาเนินการ		 
 - มติคณะกรรมการอำานวยการในคราวประชุมวันที่ 30 เมษายน  2563  
มีมติแจ้งผู้ขอเช่าให้ออกจากพ้ืนท่ี ขณะน้ีอยู่ระหว่างแจ้งไปยังผู้เช่า (นายยศกร คำาหอม)
 ข้อสังเกตที่	4.	การเรียกเก็บไม่ได้     
 - คณะผู้ตรวจได้ติดตามการเรียกเก็บไม่ได้จากสมาชิกบางรายที่
ไม่มีเงินเรียกเก็บหรือมีเงินแต่ไม่เพียงพอหนี้ที่จะต้องจ่าย  ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสหกรณ์และสมาชิกชั้นดี  ซึ่งในแต่ละเดือนมีแนวโน้มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการกระตุ้นเตือนให้คณะกรรมการได้คิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขจึงได้
เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
 - หามาตรการแจ้งเตือนผู้กู้/ผู้ค้ำ� กรณีเรียกเก็บไม่ได้  ให้ผู้กู้/ผู้ค้ำาได้รับ
รู้ว่า  จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไร  และให้ดำาเนินการตามระเบียบ  
 - ควรระมัดระวังในการปล่อยกู้  โดยดูประวัติการเรียกเก็บและการส่ง
ชำาระเป็นองค์ประกอบในการปล่อยกู้.และคำานึงถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ในการหักส่ง 
 ความเห็นฝายจัดการ	      
 - สาเหตุเรียกเก็บไม่ได้เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้
ข้าราชการมีเงินเดือนเหลือสุทธิ  30% หลังหักชำาระหนี้    
 - สหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยให้เจ้าตัวทำาหนังสือยินยอมให้ธนาคารหัก
ผ่านธนาคารกรุงไทย
 ข้อสังเกตที่		5.		การฝากและการลงทุนอื่นของสหกรณ์	   
  - คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการนำาเงินของสหกรณ์ไปฝากและลงทุน
กับสหกรณ์อื่น ซึ่งข้อมูล ณ วันที่  29  กพ. 2563  ยอดรวมในการลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่น  จำานวน  8 สถาบัน  เป็นเงินจำานวน  611,850,687.77  บาท 
ซึ่งเกินทุนสำารองที่มีอยู่ (ข้อมูล 30 เมษายน  2563) มีจำานวน  509,568,368.06  
บาท   คณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ	       
 -  ให้คณะกรรมการได้ระมัดระวัง  กำากับดูแลในการลงทุนให้มีความ
เสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีจะเป็นการดี.
ความเห็นฝายจัดการ	     
 - มอบคณะกรรมการดำาเนินการกำากับดูแลในทุกๆ ด้าน   



 ข้อสังเกตที่	 6.	 	 การขอแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์	 ว่า
ด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		พ.ศ.	2563 
 - คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการแก้ไขระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ว่าด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ซึ่งในเนื้อหาบางส่วนไม่เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจกาสหกรณ์  พ.ศ. 2559  จึงได้เสนอให้เพิ่มเติม
และตัดออกข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบ.
ข้อเสนอแนะ	      
 - ให้เพิ่มข้อความ  
 - คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบตามระเบียบนายทะเบียน  ข้อ 8 ผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  เข้าไป  และให้ตัดข้อความในข้อ 23  ที่
ไม่เกี่ยวกับผู้ตรวจออก. 
ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ   
 - จะแก้ไขและนำาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้รับทราบในปต่อไป
 ข้อสังเกตที่	 	 7.	 การส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์บริการสวัสดิการ
ไทยเลย	(ลอตเตอรี่)
 - คณะผู้ตรวจได้ติดตามการส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์บริการ
สวัสดิการไทยเลย เรื่องการส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  จากการตรวจสอบได้
มีการส่งคืนตามเงื่อนไข  ปัจจุบันมีเงินต้นคงเหลือ 307,000,000  บาท  คณะ
ผู้ตรวจก็ได้ขอบคุณทางคณะกรรมการที่ได้เอาใจใส่  ติดตามให้การส่งเป็นไป
ตามเงื่อนไข.   
 - คณะกรรมการรับทราบและขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ข้อสังเกตที่	8	การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการไปประชุม
 - คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการเบิกเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะในการไปประชุม
เกี่ยวกับการเบิกค่าพาหนะ(กรณีใช้รถส่วนตัวไปประชุม) จะเบิกค่าน้ำ�มัน  
กม.ละ 5  บาท  กรณีเบิกค่าน้ำ�มันไป  จะมาใช้รถของทางสหกรณ์อีกไม่ได้  
ถ้าใช้รถสหกรณ์จะต้องไม่เบิกค่าน้ำ�มัน  นี้คือแนวปฏิบัติ  คณะผู้ตรวจได้เสนอ
แนะดังนี้.
ข้อเสนอแนะ	      
 - การเบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียง  พาหนะ ค่าท่ีพัก จะต้องบันทึกขออนุมัติ 
และเหตุผลความจำาเป็นในการไป ว่าเดินทางโดยวิธีใด ใช้รถส่วนตัว รถสหกรณ์ 
หรือเครื่องบินถ้าใช้รถส่วนตัวให้เบิกน้ำ�มัน  กม.ละ 5  บาทได้ ถ้าใช้รถสหกรณ์
ให้งดเบิกค่าน้ำ�มัน จะเบิกได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักเท่านั้น.  
ความเห็นฝายัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ   
 - ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ  คราวต่อไปจะดำาเนินการตามท่ีเสนอแนะ 
    

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	สอ.ครูเลย.จำากัด

โทร..098-6919199
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนพฤษภาคม 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) 

7,649   คน
6,341   คน
1,308   คน
5,436   คน

34,201,963.31   บาท
321,500,000.00   บาท

10,833,444,204.90   บาท
24,512,500  บาท

188,670   บาท
2,846,953,899.49  บาท

249,135,647.92  บาท
274,242,051.60  บาท
2,169,053,857.73  บาท
154,522,342.24  บาท

3,203,302,730.00   บาท
509,568,368.06   บาท

11,301,827,082.37   บาท
63,768,195.27  บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

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
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ	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

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)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (สสอ.)

 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

รายการขอมูลการจัดสวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

(ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563)

สมาชิกสามัญ 6,355   ราย สมาชิกสมทบ  2,411  ราย
เสียชีวิต จํานวน    7  ราย 
สมาชิกสามัญ        7  ราย  สมาชิกสมทบ    -     ราย
รับเงินสวัสดิการจํานวนสมาชิก x25 บาท (อัตราคาสงเคราะหศพ)
รับเงินสวัสดิการสหกรณไมเกินจํานวน    500,000  บาท
รวมรับสวัสดิการไม่เกิน					700,000			บาท

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอ. จํานวน  คน ดังน้ี
1.  นายรังสันติ  วังคำา   สมาชิกสามัญ เสียชีวิตวันท่ี 29 เม.ย 2563
2.  นายวันดี  ผิวสวัสด์ิ  สมาชิกสามัญ เสียชีวิตวันท่ี   3 พ.ค. 2563
3.  นายสุภาพ รามศิริ  สมาชิกสามัญ  เสียชีวิตวันท่ี 6 พ.ค. 2563
4.  นายศรสน่ัน เครือทองศรี สมาชิกสามัญ เสียชีวิตวันท่ี 8 พ.ค. 2563
5.  น.ส.สมถวิล ย้ิมศิริ    สมาชิกสามัญ  เสียชีวิตวันท่ี 7 พ.ค. 2563
6.  นายสว่าง  สอนถม   สมาชิกสามัญ  เสียชีวิตวันท่ี 15 พ.ค. 2563
7.  นายสมพร  เสวะนา  สมาชิกสามัญ  เสียชีวิตวันท่ี 9  พ.ค. 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	(	สสอค.	/	สส.ชสอ.	)
จำานวนสมาชิกประจำาเดือนพฤษภาคม	2563

เงินสวัสดิการจำานวน	600,000	บาท 
สสอค.  - สมาชิกสามัญ 4,637 ราย
  - สมาชิกสมทบ   421 ราย
สส.ชสอ.  - สมาชิกสามัญ 2,936 ราย
  - สมาชิกสมทบ    97 ราย
เสียชีวิต  จํานวน   5  ราย
สสอค. สมาชิกสามัญ   5   ราย  เป็นเงิน      3,000,000     บาท
 สมาชิกสมทบ    -   ราย  เป็นเงิน       -   บาท
สส.ชสอ. สมาชิกสามัญ   4   ราย  เป็นเงิน   2,400,000   บาท 
 สมาชิกสมทบ   -  ราย  เป็นเงิน        -    บาท
รวมรับสวัสดิการจำานวน	 		5,400,000						บาท

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอค. จํานวน 5 คน ดังน้ี
1. นายวันดี  ผิวสวัสด์ิ สามัญ เสียชีวิต  3  พ.ค. 2563
2. นายสุภาพ รามศิริ  สามัญ เสียชีวิต 6  พ.ค. 2563
3. นายศรสน่ัน  เครือทองศรี สามัญ เสียชีวิต 8  พ.ค. 2563
4. น.ส.สมถวิล ย้ิมศิริ  สามัญ เสียชีวิต 7  พ.ค. 2563
5. นายสว่าง  สอนถม สามัญ เสียชีวิต 15 พ.ค. 2563

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สส.ชสอ. จํานวน 4 คน ดังน้ี
1. นายสุภาพ รามศิริ สามัญ  เสียชีวิต  6  พ.ค. 2563
2. นายศรสน่ัน  เครือทองศรี สามัญ เสียชีวิต 8  พ.ค. 2563
3. น.ส.สมถวิล ย้ิมศิริ สามัญ  เสียชีวิต  7  พ.ค. 2563
4. นายสว่าง  สอนถม สามัญ เสียชีวิต 15 พ.ค. 2563

สวัสดิการภายในสหกรณ์	(	ส.ค.ส	1	/	ส.ค.ส.2	)	
จำานวนสมาชิกประจำาเดือนพฤษภาคม	2563	

เงินสวัสดิการจำานวน	100,000	บาท
ส.ค.ส. 1  - สมาชิกสามัญ 3,460 ราย
  - สมาชิกสมทบ 2,679 ราย
ส.ค.ส. 2  - สมาชิกสามัญ 4,267 ราย
  - สมาชิกสมทบ 3,977 ราย
เสียชีวิต  จํานวน   10  ราย
ส.ค.ส. 1 สมาชิกสามัญ  5  ราย       สมาชิกสมทบ     1  ราย
ส.ค.ส. 2 สมาชิกสามัญ  5  ราย สมาชิกสมทบ     5  ราย
รวมรับสวัสดิการจำานวน	 		1,600,000						บาท

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 1 จํานวน 6 คน ดังน้ี
1. นายศรสน่ัน  เครือทองศรี สามัญ เสียชีวิต 8 พ.ค. 2563
2. นายสุภาพ รามศิริ  สามัญ เสียชีวิต 6  พ.ค. 2563
3. นายสมพร เสวะนา สามัญ เสียชีวิต 9  พ.ค. 2563
4. นายสว่าง  สอนถม สามัญ เสียชีวิต 15 พ.ค. 2563
5. น.ส.สมถวิล ย้ิมศิริ  สามัญ เสียชีวิต 7  พ.ค. 2563
6. นางบรรลุ  กัลยา  สมทบ เสียชีวิต 26 พ.ค. 2563

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 2 จํานวน 10 คน ดังน้ี
1. นายศรสน่ัน  เครือทองศรี สามัญ เสียชีวิต 8 พ.ค. 2563
2. นายสุภาพ รามศิริ  สามัญ เสียชีวิต 6  พ.ค. 2563
3. นายสมพร เสวะนา สามัญ เสียชีวิต 9  พ.ค. 2563
4. นายสว่าง  สอนถม สามัญ เสียชีวิต 15 พ.ค. 2563
5. น.ส.สมถวิล ย้ิมศิริ  สามัญ เสียชีวิต 7  พ.ค. 2563
6. นายนำาพล  ด่านผ่องศรี สมทบ เสียชีวิต 28 มี.ค. 2563
7. นางมาก  รังดิษฐ์  สมทบ เสียชีวิต 5 พ.ค. 2563
8. นายถนอม  ดวงสีทอง สมทบ เสียชีวิต 13 พ.ค. 2563
9. นายเจริญ  คามะดา สมทบ เสียชีวิต 11 พ.ค. 2563
10. นางบรรลุ  กัลยา  สมทบ เสียชีวิต 26 พ.ค. 2563

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ

1.		 สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย		(ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปนผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
2.			 สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
3.		 สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย	(ประทับตาย)
4.	 สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย	(กรณีสมรส)
5.	 ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน	/	กำานัน	/	เขตเทศบาล	
	 /ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน	(กรณีตายที่บ้าน)
6.	 สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล	ประทับตราโรงพยาบาล	(กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)
7.		 หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล		พร้อมประทับตราโรงพยาบาล	(กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.		ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน		พร้อมประทับตราโรงพยาบาล		(กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9.	 บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ	(กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.			 หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ	(กรณีตายอุบัติเหตุ)
11.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12.			 สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.			 สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ	/	สกุล/	ใบมรณะ	/	ทายาทผู้รับผลประโยชน์	(ถ้ามี)			

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 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
56

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
30-เม.ย.-63
25-พ.ค.-63
26-พ.ค.-63
26-พ.ค.-63
28-พ.ค.-63

	สาขาหล่มสัก		
	สาขาเลย		

	สาขานวมินทร์	
	สาขาวังสะพุง	

	สาขาเลย		
	สาขาเลย		

	สาขาขอนแก่น	
	สาขาเลย		

	สาขาช้างคลาน	เชียงใหม่	
	สาขามอดินแดง	ขอนแก่น	

	สาขาพระราม4	
	สาขาถ.ช้างคลาน	เชียงใหม่	

	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		

	สาขาศรีราชา	
	สาขาวังสะพุง	

	สาขาช้างคลาน	เชียงใหม่	
	สาขาวังสะพุง	

	สาขาเลย		
	สาขาด่านซ้าย	

	สาขาเลย		
	สาขาวังสะพุง	

	สาขาเลย		
	สาขาเชียงคาน	
	สาขาศาลากลาง	

	สาขาเลย		
	สาขาเลย		

	สาขาเชียงคาน	
	สาขาวังสะพุง	

	สาขากระทรวงศึกษา	
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		

	สาขาด่านซ้าย	
	สาขาเชียงคาน	

	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	สาขาเลย		
	ด่านซ้าย	
	ถ.มลิวัลย์	

	เลย	
	อุดรธานี	

	เลย	
	เลย	

	เทศโก้โลตัสชุมแพ	
	วังสะพุง	

	รามอินทรา	กม.10	

	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	

	4,820.00	
	8,902.00	
	500.00	
	600.00	

	9,000.00	

 
285,661.11	

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  



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิกประจำาปทางบัญชี	2563-2562
(ต่อฉบับประจำาเดือนพฤษภาคม	2563)

ลำาดับ ลำาดับ

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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สำารองอันดับ	1

สำารองอันดับ	2

สำารองอันดับ	3

สำารองอันดับ	4

นายสำาราญ สิงห์ทองลา

นางประคอง ภูพวก

นางละมัย รัตนธรรมธาดา

นางหทัยทิพย์ นิลโชติ

นายสุวิทย์ นิลโชติ

นายเตรียม ปรีดาถวัลย์

นายประสิทธิ์ ลุนใต้

นายวีรวุฒิ ธรรมโสม

นางอัจฉรา คำาจันทน์

นายสมศักดิ์ คณะแพง

นายอดุลย์ สุสมบูรณ์

นายอุดม ฝอดสูงเนิน

นายนุกุล ชมเมืองมิ่ง

นายศักดิ์ณรงค์ พันสนิท

นางสัมพันธ์ ศรีเมือง

นางรัตนา พันสนิท

นายจงจิตร  พันสนิท

นายสาคร พิมพ์วรไมตรีกุล

นายมรกต แจ่มใส

นายเริงชัย อาญาเมือง

นายมิตรชัย พลซา

นายสมใจ โพธิ์ศรี

นายสมทรง พรมดี

นางจินตนา สิงหวิไลกุล

นายสมชาย ท้าวแก่น

นายอนุชิต จันทิหล้า

นายมนูญ มหาสิงห์

นายพงษ์ศักดิ์ ธัญญประกอบ

นายศิริมงคล นวนมา

นายธวัช ภาคำาตา

นายฤกษ์ชัย คำามุงคุณ

น.ส.จิณณพัต ปานภูมิ

นางณัฐนรี อินทสิทธิ์

นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

นายพรหมพิทักษ์ ศรีชัย

นายเหรียญชัย กรรณลา

นายเดช ดอนจันทร์โคตร

นายประพันธ์ เม้าเวียงแก

นายวานิช ทาจิต

นายสุริยันต์ อินทร์ชัยศรี

นายดำาเนิน ทองดี

นายธงชัย สิมลา

นายสุพจน์ สุขสบาย

นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี

นายวิทยา แก้วทา

นายเอกชัย ศรีชอบสุข

นายเฉลิมชัย หมั่นวิชา

นายยุทธชัย สุโกสิ

นายทองสุข มีชิน

ชื่อ	-	สกุล ชื่อ	-	สกุล
ลำาดับ
ที่

ลำาดับ
ที่

หมายเหตุ หมายเหตุ

กลุ่มที่	9	ภูกระดึง-หนองหิน	(5/1) กลุ่มที่	10	ผาขาว	(5/2)





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


