สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน วารสาร
เดือนกรกฎาคม 2563 เนือ่ งในโอกาสมหามงคล  28 กรกฎาคม
2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ครบรอบ 68 พรรษา ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
เข้าร่วมกิจกรรมฯ   ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่แต่ละ
จังหวัด อำ�เภอ หรือหน่วยงานราชการกำ�หนด พร้อมแต่งกาย
ในชุ ด โทนสี เ หลื อ งพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศตลอดเดื อ น
กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน
การสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกใน
ปีนี้คณะกรรมการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังผู้แทน
สมาชิกและเว็บไซต์ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รบั ทราบ ยืน่ คำ�
ขอรับ ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึกษาบุตรสมาชิกได้ระหว่างเดือ น
พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี หรือรายละเอียด
ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด เมือ่ สมาชิก
ยื่นขอทุนแล้ว ตรวจเอกสารครบมีสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับ
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ออกพบปะ
เพื่อพัฒนาสมาชิก
คณะกรรมการการศึกษาได้เสนอ
กำ�หนดการพบปะเพื่อพัฒนาสมาชิกแล้ว อยู่ในช่วงเดือน
กันยายน ถึง ตุลาคม 2563 รายละเอียดรอการประชุมของ
ประธานผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยอีกครั้งหนึ่ง คาดว่า
จะเชิญมาประชุมเร็วๆนี้ครับ
ส่วนโครงการพัฒนาผูแ้ ทนสมาชิก ในปีน้ี ทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี 2562 ได้อนุมัติงบประมาณให้ดำ�เนินการไว้
แล้ว ในช่วงนี้คณะกรรมการการศึกษาได้เสนอรายละเอียด
คณะกรรมการดำ�เนินการแล้ว หากคณะกรรมการดำ�เนิน
การมีมติประการใด จะเรียนให้สมาชิกได้ทราบต่อไปครับ
สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด ทุกท่านมีความสุขทัง้ กายและใจตลอดเดือนกรกฎาคม
และตลอดไป สวัสดีครับ

		 เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำ �หรับวารสารสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  ฉบับเดือนกรกฎาคม  2563 เดือนนี้
อยู่ช่วงการผ่อนปรนมาตราการระยะที่ 3 ให้ลดกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง ศูนย์บริหารสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เตือนว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อที่อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นได้
หากประชาชนและผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด  ป้องกันและตรวจสอบ
สมาชิกที่เข้ารับบริการและให้ข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควร
ระวังที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�จากหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  เปิดดำ�เนินการเพือ่ ให้
บริการแก่สมาชิก ขอให้สมาชิกติดตามข่าวสาร รายละเอียด
หรือสอบถามกับกรรมการประจำ�หน่วยของท่าน และกรณี
สมาชิกที่สอบถามเรื่องการเวนคืนประกันเงินกู้ กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสินเชื่อ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 082-8417119,
042-811149 ต่อ 21
ฝ่ายจัดการใช้ระยะเวลาดำ�เนินการการเวนคืนประกัน
ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอาจจะล่าช้าต้องขออภัยมา      
ณ ที่นี้ ฉบับนี้คงพบสมาชิกทุกท่านเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ใน
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด  ฉบับหน้า  ขอให้
โชคดีมีความสุขทุก  ๆ  ท่านครับ

(ดร.ณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สอ.ครูเลย จำากัด ที่เคารพ
ทุกท่าน พบกันในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดที่
56/2563 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2563 ขอเสนอ
แวดวงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ดังนี้
1. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ชุดที่
22/2563
1.1 นายณสรวง
ก้อนวิมล
1.2 นายกุศล
รามศิริ
1.3 นายราเชนทร์
สิงห์สถิต
1.4 นายสุรชาติ
จำารูญศิริ
1.5 นายชาติชาย
วงศ์กิตตะ
1.6 ส.อ.มงคล
ศรนวล
1.7 นายสำาเนียง
ศรีบุรินทร์
1.8 นายจักรภัทร
จำาปาอ่อน
1.9 นายจันทร์ลอย
สุรภีร์
1.10 นายไพรวัล
อ่ํานาเพียง
1.11 นายสุทธินันท์
บุบผาดา
1.12 นายปรีชา
กัลยา
1.13 นายวรพจน์
โสระสิงห์
1.14 นายสำาพาทย์
จันทนา
1.15 นางสาวยอดคิม บำารุงราชหิรัณย์
2. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำากัด ชุดที่ 22/2563
2.1 นายอุดม
ยศปญญา
2.2 นายวิชเยนทร์
จันทะฟอง
2.3 นายคร้าม
รามศิริ
สุดท้ายกระผมขอให้มวลสมาชิกทุกท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวโดยทั่ว
หน้ากัน พบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ
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ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

หลังจากทำารายการเสร็จ
3.สหกรณออมทรัพย
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้าไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝาก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทำารายการต่อ
6.ใสจํานวนเงิน
และทำารายการถอนเงินตาม
ปกติ
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอ�นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุม บริการอื่นๆ
บริการอ�นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5. กดปุมตัวเลข ระบุจำานวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝาก เช่น 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกต้อง
จํานวนเงิน
7. รายการสำาเร็จจะได้
ถูกตอง
รับสลิปออกมา

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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ขอคุยดวยคน

• ฝาก-ถอน และโอนได้ตลอดเวลา
• มีบัตรกดเงิน
• ความเสี่ยงต่ํา
• ดอกเบี้ยต่ํา
• เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

เปาหมายการเงินที่เหมาะกับเงินฝากประจํา

ออมเงินแบบไหนดี ?

• เปาหมายเก็บเงินเผื่อฉุกเฉิน เพราะสามารถถอนเงินมาใช้ได้ตลอดเวลา
• เปาหมายเก็บเงินระยะสั้น เช่น เก็บเงินซื้อของ เก็บเงินท่องเที่ยวทริป
ประหยัด เปนต้น
การเก็บเงินให้เงินฝากออมทรัพย์มักจะไม่ได้ผลตอบแทนเลย แต่ข้อดี คือ
การที่เราสามารถนำาเงินออกมาใช้ได้ทันที นอกจากนี้ ยังไม่ค่อยมีความเสี่ยง เพียงแต่
ว่าถ้าต้องการใช้เงินฝากออมทรัพย์ในการเก็บเงิน ควรเปดบัญชีแยกกับบัญชีที่เอาไว้ใช้
จ่ายประจำา
นอกจากนี้ เงินฝากออมทรัพย์ยังมีรูปแบบที่ออกแบบมาหลากหลาย เช่น
ออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษที่มีเงื่อนไขในการถอน คือ ถอนได้เดือนละครั้ง (ตัวนี้แนะนำา
ให้ใช้เก็บเงินเผื่อฉุกเฉิน) หรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อชำาระ
สินเชื่อบ้าน ฯลฯ เลือกดูผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่เหมาะกับคุณ

เพราะทุกวันนี้ มีผลิตภัณฑ์การเงินออกมาหลากหลายรูปแบบให้เราเลือก
ลงทุน แม้กระทัง่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากพืน้ ฐานๆ อย่างเงินฝากประจำาและเงินฝากออมทรัพย์
ก็ยังมีรูปแบบแตกย่อยลงไปอีก รวมทั้งผลิตภัณฑ์การเงินในรูปแบบอื่น เช่น ออมทรัพย์
ธรรมดา ออมทรัพย์พิเศษ สลากออมทรัพย์ กองทุน-หุ้น ฯลฯ ก็มีให้เราเลือกออม
แล้วเราจะเลือกออมอย่างไร นั้น ให้ดูที่วัตถุประสงค์ในการออมเงินของเรา ซึ่งต้องมา
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์เงินออมจนเข้าใจ เราจึงจะทราบได้ว่า รูปแบบการออมแบบใด
เหมาะกับเรา

สลากออมทรัพย์
เปนอีกผลิตภัณฑ์การเงินที่กำาลังได้รับความนิยมเปน
อย่างมาก เพราะความเสี่ยงต่ํา แต่ยังได้ลุ้นรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประเภท
อื่นๆ หลายเท่าตัว ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คล้ายๆ เงินฝากประจำาตรงที่เมื่อซื้อหน่วยลงทุนแล้ว
จะไม่สามารถขายแลกเปนเงินสดได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด หากต้องการขายหน่วย
ลงทุนก่อนกำาหนด มูลค่าของหน่วยลงทุนจะลดลง
• มีกำาหนดระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุนคืน
• ลุ้นผลตอบแทนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝาก
• ความเสี่ยงต่ํา
• อาจมีขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุน

โดย...
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

เลือกออมในรูปแบบที่ ใชกับคุณ

ออมเงินแบบไหนดี? ดูที่เปาหมายและความเสี่ยง

รูปแบบการเงินต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ถ้าหากเรา
รู้จักผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ดี รู้ว่าข้อดีและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคืออะไร
เราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่า เราควรเลือกลงทุนหรืออออมเงินในรูปแบบไหน แต่ก่อน
ที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้ เราก็ต้องรู้ก่อนว่า เปาหมายทางการเงินของเราคืออะไร และ
ประเมินตัวเองก่อนว่า ความเสี่ยงที่เรารับได้นั้นสูงแค่ไหน

ตั้งเปาหมายทางการเงิน

การตั้งเปาหมายทางการเงินมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเราไม่รู้ว่า
เราจะทำาอะไร เราก็จะไม่รู้ว่าควรใช้เครื่องมือแบบไหน ลองลิสต์เปาหมายในชีวิตของ
คุณออกมา แล้วนำามาแปลงเปนเปาหมายทางการเงินดูก่อน จากนั้น ก็ค่อยจัดลำาดับ
ความสำาคัญ ว่าเปาหมายใดสำาคัญกว่า ต้องสำาเร็จก่อน

สํารวจความเสี่ยงทางการเงิน

นอกจาก “เปาหมาย” ที่เรามองไปข้างหน้าแล้ว ต้องอย่าลืม กลับมา
สำารวจ “ความเสี่ยง” ว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหน เพราะผลิตภัณฑ์การเงินที่เราจะ
เลือกเปนพาหนะไปให้ถึงเปาหมายแต่ละรูปแบบ ก็มีความเสี่ยงสูงต่ำาแตกต่างกันไป
เมื่อคิดว่าจะออมเงินแบบไหนดีที่ตอบเปาหมายทางการเงินของเราได้ ต้องศึกษาให้
ดีก่อนว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และประเมินเปาหมายดูว่า
สามารถรับความเสี่ยงขาดทุนได้หรือไม่ และแค่ไหน ซึ่งเราจะได้พูดถึงอีกที ในรูปแบบ
การออมแต่ละประเภท รู้จักการออมในรูปแบบต่างๆ เลือกออมให้เหมาะกับคุณ

เงินฝากประจํา

เงินฝากประจำา เปนผลิตภัณฑ์การเงินที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บเงินโดย
เฉพาะ เหมาะสำาหรับสร้างวินัยทางการออมให้กับเรา เพราะเงิน “ฝากประจำา” กำาหนด
ระยะเวลาในการฝาก หรือห้ามถอนเงินในระยะเวลาที่กำาหนด เช่น 6 เดือน 12 เดือน
หรือมากกว่านั้น ซึ่งถือเปนข้อดีมากๆ สำาหรับเปาหมายเก็บเงิน นอกจากนี้ ยังให้
ดอกเบี้ยสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากตัวอื่นอีกด้วย
• มีกำาหนดระยะเวลาในการถอนเงิน
• ดอกเบี้ยสูงกว่าผลิตภัณฑ์การออมอื่นๆ
• ความเสี่ยงต่ํามาก

เปาหมายการเงินที่เหมาะกับเงินฝากประจํา

• เหมาะสำาหรับเก็บเงินโดยเฉพาะ และไม่มีความจำาเปนต้องใช้เงินก่อน
กำาหนดระยะเวลาฝาก
• เหมาะสำาหรับใช้สร้างวินัยทางการเงิน
• เหมาะสำาหรับเปาหมายระยะยาวที่มีเวลาในการใช้เงินแน่นอน 1 – 3 ป
ข้างหน้า เช่น เก็บเงินซื้อบ้าน เก็บเงินเรียนต่อ เปนต้น
ทัง้ นี้ เงินฝากประจำาก็มรี ปู แบบทีอ่ อกแบบมาหลากหลายขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของผู้ฝาก ซึ่งความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตอบแทนและระยะเวลาฝาก
เลือกดูผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำารูปแบบต่างๆ

เงินฝากออมทรัพย

เชื่อว่า ทุกๆ คนน่าจะมีเงินฝากออมทรัพย์กันอยู่แล้ว ด้วยลักษณะเด่น
ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทนี้ คือ สามารถฝาก-ถอน หรือโอนเงินได้ตลอดเวลา มี
บัตรกดเงิน สะดวกในการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน เงินฝากประเภทนี้จึงเปรียบเสมือน
“กระเปาสตางค์” ที่เอาไว้เก็บเงินใช้จ่ายของเรา
ด้วยลักษณะเด่นข้างต้น เงินฝากออมทรัพย์จึงไม่นิยมนำามาเก็บเงินสำาหรับ
เปาหมายในระยะยาว อีกทั้ง ยังได้ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ํา

สลากออมทรัพย

เปาหมายการเงินที่เหมาะกับเงินฝากประจํา

• เหมาะสำาหรับเปาหมายเก็บเงินก้อนใหญ่และเปนเปาหมายในระยะยาว
• เหมาะสำาหรับเก็บเงินเกษียณ เก็บเงินยาวๆ เพื่อลุ้นทำากำาไร
เงินที่จะนำามาเก็บไว้ในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ควรเปนเงินเย็น ไม่ใช่เงินที่อาจ
จำาเปนต้องใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เพราะมีเกณฑ์ขั้นต่ำาในการซื้อหน่วยลงทุน หากคุณมี
เงินก้อนที่ไม่รู้จะนำาไปลงทุนกับอะไร สลากออมทรัพย์คือผลิตภัณฑ์การเงินที่ให้คุณได้
ลุ้นผลตอบแทนสูง (เหมือนสลากกินแบ่ง) ในความเสี่ยงที่ต่ำา (เหมือนเงินฝากประจำา)

ออมในกองทุน/หุน

กองทุนและหุ้นเปนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆ
เพราะสามารถ
สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเงินฝากหลายเปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง ยังมีกองทุนและหุ้นหลาก
หลายตัวที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถจัดพอร์ตหรือวางแผนการออมเงินใน
กองทุนและหุ้นได้
สำาหรับกองทุนจะมีขอ้ ดีตรงทีไ่ ม่ตอ้ งดูแลจัดการเอง เพราะจะมีผเู้ ชีย่ วชาญ
ดูแลพอร์ตให้ เพียงแต่ว่าเราอาจต้องเลือกดีๆ ก่อน และดูความผันผวนเปนระยะๆ
ส่วนหุ้นนั้นจะต้องดูแลเอง คอยติดตาม ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ
• ผลตอบแทบสูง
• ความเสี่ยงค่อนข้างสูง – สูงมาก และมีความผันผวน
• อาจมีขั้นต่ำาในการซื้อหน่วยลงทุน

เปาหมายการเงินที่เหมาะกับกองทุนและหุน
เร็วขึ้น

• เหมาะสำาหรับใช้สร้างรายได้ และการออมที่สามารถรับความเสี่ยงได้
• เหมาะสำาหรับออมเกษียณเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูง และถึงเปาหมาย

การออมเงินในรูปแบบของกองทุนและหุ้น ควรเปน “เงินเย็น” ไม่ควรเปน
เงินที่ต้องการเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะการออมเงินในรูปแบบนี้มีความเสี่ยงสูง
การออมเพื่อวัตถุประสงค์ระยะยาวอย่างออมเพื่อเกษียณจึงเหมาะสมกว่า หรือแบ่งเงิน
ไว้สำาหรับลงทุนเพื่อสร้างรายได้โดยเฉพาะ

ออมในอสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย์เปนสินทรัพย์ทน่ี ยิ มลงทุนกันมากในปจจุบนั ด้วยเหตุผลหลักๆ
คือ เราสามารถกู้สินเชื่อบ้านลงทุนได้ (OPM: Other people’s money) ทั้งสินเชื่อ
บ้าน หรือสินเชื่อผู้ประกอบการ โดยเงินที่จะออมจะเปลี่ยนเปนสินทรัพย์ที่สามารถ
สร้างผลกำาไรได้ ไม่ว่าจะเปนให้เช่าบ้าน ให้เช่าคอนโดฯ หรือลงทุนซื้อบ้านมือสองเพื่อ
ปรับปรุงและปล่อยเช่า ก็สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยา
• สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
• ความเสี่ยงปานกลาง
• สามารถกู้เงินเพื่อลงทุนหรือใช้ OPM ได้
เปาหมายการเงินที่เหมาะกับการออมเงินในรูปของอสังหาริมทรัพย์
• ออมเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว
• เพื่อเปนมรดกให้กับคนในครอบครัว
ข้อดีของการออมเงินในรูปของอสังหาริมทรัพย์ คือ อย่างไรเราก็จะมี
สินทรัพย์เปนของตัวเอง และหากวางแผนดีๆ อาจใช้เงินในการลงทุนไม่สูงมาก เพราะ
สามารถกู้ได้ เพียงแต่ว่าต้องสร้างรายได้จากสินทรัพย์ให้ได้สูงกว่ายอดผ่อนต่อเดือน

สรุป

การออมเงินก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เงินที่มีอยู่ การเปลี่ยนรูปแบบของเงินตราไปเปนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ก็เปนทางเลือก
ที่น่าสนใจ เพียงแต่ว่าต้องศึกษาธรรมชาติของสินทรัพย์นั้นๆ ให้ดี รู้จักความเสี่ยงและ
ภาระทีม่ ี และวางแผนเปาหมายให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสินทรัพย์เพียงเท่านี้ เปาหมาย
ในการวางแผนของคุณก็จะร่นระยะทาง สำาเร็จได้ในเร็ววัน..

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2563

มุม

สุขภาพ

โดย นายสุพัฒน แสงสวาง

ออกกําลังกายดวยหลัก
3 ประการ หางไกลโรค

แพทย์แนะหลัก 3 ประการ “ความพอเหมาะ ความพอดี สม่ําเสมอ”
ส่งผลให้หัวใจแข็งแรง ร่างกายมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค
นายแพทย์สมศักดิ์อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า
จากกระแสสังคมพบว่าในปจจุบันประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้นด้วยการออกกำาลังกายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกกำาลังกาย
ด้วยการเข้าฟิตเนส การแอโรบิก การว่ายน้ํา การปนจักรยาน การเดิน หรือ
การวิ่งมาราธอนซึ่งการออกกำาลังกายมีผลดีต่อสุขภาพทุกคนแม้แต่ผู้ที่เป็น
โรคหั ว ใจก็สามารถออกกำาลังกายได้เนื่องจากการออกกำาลังกายจะช่วย
ให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้น
ลดปจจัยการเกิดโรคหัวใจ อาทิ โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ โรคหัวใจจากความ
ดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ ลดภาวะหัวใจล้มเหลว และลดอัตราการ
เจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจลงอีกด้วย รวมทั้งลดระดับคอเลสเตอรอล
ป้องกันโรคเบาหวาน และลดภาวะเครียดนอกจากจะส่งผลดีต่อหัวใจแล้ว
การออกกำาลังกายยังมีประโยชน์ ต่อสุขภาพ โดยรวมทั้งสามารถป้องกันการ
เกิดโรคมะเร็งได้
นอกจากนี้ กรมการแพทย์จึงได้กำาหนดให้บุคลากรในสังกัดทำา
กิจกรรมออกกำาลังกายในระหว่างการทำางาน (Exercise Break) เพื่อส่งเสริม
บุคลากรออกกำาลังกายร่วมกัน ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำางานวันละ
2 ครั้ง ในเวลา 10.30 น.และ 15.30 น.ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
กรมการแพทย์เปิดเผยว่า การออกกำาลังกายเพื่อหัวใจแข็งแรงและถูกวิธีนั้น
ประกอบด้วย 3 หลักง่ายๆคือ
1. ความพอเหมาะการออกกำาลังกายในแต่ละครั้งต้องมีความ
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย เหมาะกับวัยของตนเอง หากมีอายุน้อยกว่า
40 ปี ไม่มีปจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย แน่น
หน้าอก หรือเป็นโรคหัวใจ สามารถออกกำาลังกายแบบไม่หักโหมได้ ถ้ามี
ความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ก่อน
2. ความพอดีควรมีสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่เสี่ยงต่อ
อันตราย ก่อนออกกำาลังกายทุกครั้งควรเตรียมร่างกายให้พร้อมประมาณ 5
-10 นาที โดยระยะที่ออกกำาลังกายควรมีความแรงที่พอดีอย่างน้อย 20 นาที
เพราะหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นและควรมีอัตราชีพจรอยู่ในระดับ 60 -80% ของ
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด และเมื่อออกกำาลังกายเสร็จแล้วไม่แนะนำาให้หยุด
ทันที ควรที่จะชะลอให้ช้าลง 5 - 10 นาที ก่อนหยุดออกกำาลังกายทุกครั้ง
เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับสภาวะ
และ 3.สม่ําเสมอควรออกกำาลังกายให้เปนกิจวัตรประจำาวัน
โดยมีระยะเวลาต่อเนื่อง30 -60 นาทีต่อวัน ควรมีความถี่ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ สิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งคือ การตั้งเป้าหมายการออกกำาลังกาย
เป็นประจำา เพื่อทำาให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคส่งผลให้การดำารงชีวิต
และการทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ที่มา : เว็บไซตแนวหนาโดย Patcharee Bonkham
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ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

โดย นายเวียงชัย โสกัณทัต

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด ที่เคารพทุกท่านครับ วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้เป็น
ฉบับที่สี่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกครับในเดือนนี้
การผ่อนคลายของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของ
โรคโค-วิด 19 ก็ดำาเนินการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วขอให้
ท่านสมาชิกได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระมัดระวังตัวเรา
พร้อมด้วยบุคคลรอบข้างของท่านเพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคนครับ
ในเดือนกรกฎาคมนี้ คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่
56/2563 กำาลังดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจำาปี 2563 ซึ่งต่อไปนี้การทำางานต่างๆ จะต้องเป็น
ไปตามแผนปฏิบัติการที่วางเอาไว้ครับ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมาสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ไ ด้ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำาปีโดยจัดประชุมที่
ด้านหลังของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ของเรามีสมาชิก
จำานวนไปเข้าร่วมประชุมและมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการคนใหม่
แทนคณะกรรมการที่หมดวาระไป และขอแสดงความยินดี
ด้วยกับท่านคณะกรรมการคนใหม่ครับท่าน
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด มีข่าวเร่งด่วนที่
จะแจ้งให้ท่านสมาชิกที่กู้เงิน สสอค. ขณะนี้หลักประกันเงินกู้
ในการกูเ้ งินดังกล่าวได้หมดสัญญาแล้วครับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำากัด จำาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะจะทำาให้หลักประกัน
เงินกูบ้ กพร่องครับดังนัน้ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิทา่ นกูเ้ งิน
สสอค.ได้ไปต่อสัญญาค้าํ ประกันเงินกูค้ รับโดยสหกรณ์ออมทรัพย์
หาแนวทางแก้ปญหาสำาหรับท่านที่ไม่มีเงินสดไปจ่ายค่าเบี้ย
ประกัน โดยการกูเ้ งินเพือ่ ไปจ่ายค่าเบีย้ ประกันให้กบั ท่านครับ
และหากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปที่ฝ่ายสินเชื่อ
โทร 08-2841-7119,08-3414-3301,042-811-149 ต่อ 21
สมาชิ ก ที่ เ คารพครั บ หากว่ า ท่ า นมี เรื่ อ งใดที่ ต้ อ ง
สหกรณ์ได้รับใช้ท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับ
สหกรณ์ 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 สหกรณ์
พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ
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ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน กรกฎาคม 2563

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ทุกท่าน
- สำาหรับเดือนนี้ (กรกฎาคม 2563) คณะผู้ตรวจสอบได้นำาข้อสังเกต
เดือนมิถุนายน มาสรุปลงวารสารให้พี่น้องสมาชิกได้อ่านและรับทราบร่วมกัน
ในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะกรรมการได้ใช้
จ่ายบริหารจัดการ ดังนั้นเดือนนี้จึงมีข้อสังเกต จำานวน 6 ข้อ ส่วนรายละเอียด
ฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ที่ www.lt-coop.com (พี่น้องสมาชิกครับ
เมื่อท่านอ่านแล้ว อยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อ
เสนอ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ)
ข้อสังเกตที่ 1 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์บริหารเงินเงินทุนสู่ความมั่นคง
ป 2563
- คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหาร
เงินทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม 45 คน
จากการตรวจสอบเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ เป็นการพัฒนา
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางาน
แต่สิ่งที่ผู้ตรวจได้ตรวจพบและควรเรียกเงินคืนเนื่องจากไปจ่ายเบี้ยประชุมผู้เข้า
รับการอบรม ซึ่งตามระเบียบจะต้องเบี้ยเลี้ยง ดังนั้นคณะผู้ตรวจจึงเรียกเงินคืน
คนละ 500 บาท จำานวน 45 คน เป็นเงิน 22,500 บาท.
ข้อเสนอแนะ
- การอบรมให้เบิกเบี้ยเลี้ยงที่ประชุมเห็นชอบให้คืนเงินทุกคน
- ได้เรียกเงินคืนและส่งคืนเงินในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นฝายจัดการ
- ให้คืนเงินตามจำานวน 22,500 บาท
- ได้คืนเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ข้อสังเกตที่ 2 การจ้างทาสีอาคารและปรับปรุงระบบไฟฟา
- คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการจัดจ้างทาสีอาคารและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ จะได้รบั รูถ้ งึ ข้อเท็จจริง ความเหมาะสมและความถูกต้องหรือไม่
กระบวนการดำาเนินการในการซื่อ/จ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ จากการ
ตรวจสอบแยกเป็นสองรายการดังนี้.
1. การทาสีอาคารทั้งหลังใช้งบในการจ้าง จำานวน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) พื้นที่ภายนอก 1,158 ตรม. พื้นที่ภายใน 1,875 ตรม.
2. การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ใช้งบจำานวน 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน) จากการตรวจเอกสารการจัดจ้างทั้งสองรายการยังไม่สมบูรณ์
ทั้งตัวสัญญาจ้าง ตัวเงิน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบางคณะ คณะผู้ตรวจ
จึงได้เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ
- ให้ปรับปรุงสัญญาจ้างใหม่และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม
- ให้มีรูปแบบรายละเอียด ผังการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- การคำานวณพื้นที่ในการทาสีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงถูกต้อง
ความเห็นฝายจัดการ
- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอ
- สัญญาจ้างได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตที่ 3 ระบบ Line loeiteacher
- จากการตรวจสอบรายการในเมนู ของแอพ Line ในระบบที่ทาง
สหกรณ์ได้ปรับปรุง เพื่ออำานวยความสะดวกของสมาชิกและเป็นการประหยัด
งบประมาณของสหกรณ์
ถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ทันสมัยในยุคปจจุบัน
สมควรดำาเนินการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของเมนูบางรายการยัง
ไม่สมบูรณ์ดี จึงได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมและให้มีข้อมูลสามารดูย้อนหลังได้อย่าง
น้อย 6 เดือน.
ความเห็นของฝายจัดการ
- บางรายการก็ไม่จำาเป็นต้องดูย้อนหลัง ให้ดูปจจุบัน
- เมนูหุ้น เงินฝาก สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ที่สามารเปรียบเทียบ
เดือนต่อเดือน ควรให้มีข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน.
ข้อสังเกตที่ 4. การจ้างรถโดยสารเพื่อเดินทางไปอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก
ป 2562
- คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการไปพัฒนาผู้แทนสมาชิก โดยทาง
สหกรณ์ได้จา้ งบริษทั ศิรบิ ญุ ญาทัวร์หรือบริษทั ศิรบิ ญุ ญาทราเวล เป็นผูด้ าำ เนินการ
ทางบริษัทมีรถไม่เพียงพอที่จะนำาผู้แทนสมาชิกไปพร้อมกัน จึงได้ว่าจ้างรถทัวร์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด รอบละ 104,000 บาท รวม 3 รอบ เป็น
เงิน 312,000 บาท ทางบริษัทได้ชำาระครั้งเดียว จำานวน 104,000 บาท คงค้าง
208,000 บาท ทางบริษัทยังไม่ได้ชำาระจนถึงปจจุบัน (ข้อมูล 25 มิถุนายน
2563) เหตุใดจึงโอนเงินให้บริษัททั้งหมด บริษัทมาเช่ารถยนต์สหกรณ์ สหกรณ์
เป็นเจ้าของเงิน ทำาไมไม่หักไว้ในส่วนที่เขาได้เช่ารถยนต์ของเรา เงินที่ค้างทาง
สหกรณ์ได้มอบให้ทนายความได้ดำาเนินการทวงถาม.
ข้อสังเกตและเสนอแนะ
- สหกรณ์ควรติดตามเงินที่ค้างนำามาเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
- สหกรณ์ควรตระหนักเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ การฟ้อง
ร้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาความเห็นฝ่ายจัดการ
- มติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 56/2563 เห็นชอบให้
ฟ้องคดีบริษัทศิริบุญญาทัวร์

ข้อสังเกตที่ 5. การติดตามที่ดินของนางปราณี กรณีนำา นส.3 ก.ขึ้นเปน
โฉนด.
- คณะผู้ตรวจได้ติดตามและการตั้งข้อสังเกตที่ดินแปลงของ นาง
ปราณี วงษ์คำาจันทร์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยซื้อจากสำานักงานบังคับคดี
ไว้ ที่นำาไปขึ้นเป็นโฉนด และเนื้อที่หายไป 3 ไร่ 1 งาน 50.19 ตรว.
นอกจากนั้นดูรูปแบบที่ดิน นส.3 ก. กับโฉนดไม่เหมือนกัน จึงเสนอแนะ
ดังนี้.
ข้อเสนอแนะ
- คณะกรรมการควรติดตามตรวจสอบอีกครั้ง
- ควรตรวจสอบแผนที่ระวาง ที่ดินแปลงข้างเคียง
- การไปชี้แนวเขตที่ดินเพื่อจัดทำาโฉนดควรเป็นเจ้า
ความเห็นฝายจัดการ
- นางปราณี วงษ์คำาจันทร์ ได้ลาออกจากราชการและไม่สามารถ
ตามตัวมาร่วมชี้แนวเขตได้
- สำานักงานที่ดินได้ออกรังวัดที่ดินจากเดิม นส. 3 ก.ที่รังวัดแบบสอบ
แสไม่มีความแม่นยำา เมื่อมีการออกเป็นโฉนดได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเป็นการ
คำานวณทางคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉาก ถูกต้องแม่นยำา.
ข้อสังเกตที่ 6. การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก กรณีถูกลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง.
- คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามการดำาเนินการของคณะกรรมการ
กรณีสมาชิกถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 40 (5) สมาชิกที่ถูกลงโทษจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ และทางสหกรณ์จะต้องแจ้งเจ้าตัวให้รับทราบและดำาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับจงได้เสนอแนะดังนี้.
ข้อเสนอแนะ
- คณะกรรมการควรแจ้งให้สมาชิกที่ถูกลงโทษทราบทุกราย
- คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างไร ควรนำาเสนอที่ประชุมให้รับทราบ
ความเห็นฝายจัดการ
- กรณีปลดออกควรให้เป็นสมาชิกต่อไป เพราะข้าราชการที่มีอายุ
งาน 25 ปีขึ้นไปได้รับบำานาญ มีเงินหักชำาระหนี้สหกรณ์ได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์
สมัครเป็นคณะกรรมการในบอร์ดต่างๆของสหกรณ์
- สหกรณ์กำาลังเสนอขอแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อนำาเสนอในที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร 098-691-9199
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนมิถุนายน 2563

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,645
สมาชิกสามัญ
6,337
สมาชิกสมทบ
1,308
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,421
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
133,103,796.09
4. เงินฝากในสหกรณ์อน่ื
320,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,111,721,092.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,112,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
188,670.00
8. เงินรับฝาก
2,712,657,192.31
ประจำา
249,135,647.92
ออมทรัพย์
157,785,508.52
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,203,979,445.92
สินทรัพย์ทวี
101,756,589.95
9. ทุนเรือนหุน้
3,251,533,530.00
10. ทุนสำารอง
509,568,368.06
11. สินทรัพย์รวม
11,441,757,977.15
12. กำาไรสุทธิ (เดือนมิถนุ ายน 2563)
93,671,642.23

คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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
(ใสจํานวน)

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)
ประจำาเดือนมิถุนายน 2563

สวัสดิการ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย ดร.อนุช ธรรมวรรณ
สวัสดิการภายในสหกรณ์ ( ส.ค.ส 1 / ส.ค.ส.2 )
จำานวนสมาชิกประจำาเดือนมิถนุ ายน 2563
เงินสวัสดิการจำานวน 100,000 บาท

ส.ค.ส. 1
ส.ค.ส. 2

- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

เสียชีวติ จํานวน 6 ราย

ส.ค.ส. 1 สมาชิกสามัญ 1 ราย
ส.ค.ส. 2 สมาชิกสามัญ 2 ราย

รวมรับสวัสดิการจำานวน

3,454
2,675
4,259
3,962

ราย
ราย
ราย
ราย

สมาชิกสมทบ 2 ราย
สมาชิกสมทบ 3 ราย

800,000

บาท

รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นางสมถวิล ดาเคน
สามัญ เสียชีวติ
30 พ.ค. 2563
2. นางไพวัลย์ กรแก้ว
สมทบ เสียชีวติ
1 มิ.ย. 2563
3. นายเชิด นามศิริ
สมทบ เสียชีวติ
13 มิ.ย. 2563
รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสมถวิล ดาเคน
สามัญ เสียชีวติ
30 พ.ค. 2563
2. นายอลงกรณ์ คำาชา
สามัญ เสียชีวติ
28 พ.ค. 2563
3. นางไพวัลย์ กรแก้ว
สมทบ เสียชีวติ
1 มิ.ย. 2563
4. นายคำามี น้อยธง
สมทบ เสียชีวติ
9 พ.ค. 2563
5. นางสำาเนียง พรหมดี
สมทบ เสียชีวติ
15 มิ.ย. 2563
เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1.
2.
3.
4.
5.

สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปนผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
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)

สมาชิกสามัญ

6,364 ราย

เสียชีวติ จํานวน 5 ราย

สมาชิกสมทบ 2,366 ราย

สมาชิกสามัญ 4 ราย
สมาชิกสมทบ 1 ราย
รับเงินสวัสดิการจํานวนสมาชิกคงสภาพ x25 บาท (อัตราคาสงเคราะหศพ)
รับเงินสวัสดิการสหกรณไมเกินจํานวน 500,000 บาท

รวมรับสวัสดิการไม่เกิน 700,000 บาท

รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สสอ.
1. นางสมถวิล ดาเคน
สามัญ เสียชีวติ
2. นายกิตติพล คำามูล
สามัญ เสียชีวติ
3. นางชวนพิศ วรรณทองสุก สามัญ เสียชีวติ
4. นายบัญญัติ หยินอยู่
สามัญ เสียชีวติ
5. นางเทียน สิงห์ทอง
สมทบ เสียชีวติ

30
16
16
28
13

พ.ค. 2563
มี.ค. 2563
มิ.ย. 2563
มิ.ย. 2563
มิ.ย. 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสอค. / สส.ชสอ. )
จำานวนสมาชิกประจำาเดือนมิถนุ ายน 2563
เงินสวัสดิการจำานวน 600,000 บาท

สสอค.

สส.ชสอ.

สมาชิกเสียชีวติ
สสอค.

- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

4,624
417
2,925
97

ราย
ราย
ราย
ราย

รับเงินสวัสดิการรายละไม่เกิน 600,000 บาท
สมาชิกสามัญ 2 ราย
สมาชิกสมทบ - ราย
สส.ชสอ.
รับเงินสวัสดิการรายละไม่เกิน 600,000 บาท
สมาชิกสามัญ 1 ราย
สมาชิกสมทบ - ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สสอค. จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นางสมถวิล ดาเคน
สามัญ เสียชีวติ
30 พ.ค. 2563
2. นายบัญญัติ หยินอยู่
สามัญ เสียชีวติ
28 มิ.ย. 2563
รายชือ่ สมาชิกผูเ สียชีวติ สส.ชสอ. จํานวน 1 คน ดังนี้
1. นางสมถวิล ดาเคน
สามัญ เสียชีวติ
30 พ.ค. 2563

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2563

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

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

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

ลำาดับที่ วัน เดือน ป

ลำาดับที่ 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
50
51
52
53
54
55
56
57
58

28-ธ.ค.-54
3-มิ.ย.-54
31-ส.ค.-55
2-เม.ย.-56
7-มิ.ย.-56
30-ก.ย.-56
2-ม.ค.-57
5-มี.ค.-57
1-ส.ค.-57
15-ส.ค.-57
6-ส.ค.-57
1-ก.ย.-57
3-ก.ย.-57
5-ก.ย.-57
4-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
31-ธ.ค.-57
7-ส.ค.-58
1-ก.ย.-58
25-พ.ย.-58
5-มี.ค.-59
26-เม.ย.-59
12-ก.ค.-59
2-เม.ย.-60
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
26-พ.ค.-63
26-พ.ค.-66
5-มิ.ย.-63
5-มิ.ย.-63
15-มิ.ย.-63
15-มิ.ย.-63
28-มิ.ย.-63

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

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
เทศโก้โลตัสชุมแพ
วังสะพุง
เชียงคาน
วังสะพุง
เลย
เลย
โรบินสันสมุทรปราการ

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
500.00
600.00
1,600.00
2,500.00
1,000.00
20,349.00
1,000.00
289,388.11

หมายเหตุ : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด
โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว
กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน

1

8 มี.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

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) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำาดับที่ 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
ลำาดับที่ วัน เดือน ป
1
2

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาด่านซ้าย
สาขาด่านซ้าย

จำานวนเงิน
2,000.00
1,800.00
3,800.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำาดับที่ 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

จำานวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

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

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

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

3 พ.ค. 59

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

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

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

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำานวนเงิน

270.00

10

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิกประจำาปทางบัญชี 2563-2562
(ต่อฉบับประจำาเดือนมิถุนายน 2563)

กลุ่มที่ 11 จังหวัด 1 (6/1)
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กลุ่มที่ 12 จังหวัด 2 และ อ.ท่าลี่ (6/2)

ลำาดับ หมายเหตุ
ลำาดับ
ที่
1
นายประเสริฐ รัตนธรรมธาดา 1
2
2
นายนราธิป บุญมา
3
3
นายสมพร มาตย์สุริย์
4
4
นายสุพจน์ สังขะทิพย์
5
5
น.ส.พรทิพา วชิราภากร
6
6
นายคงศักดิ์ อุดแก้ว
7
7
นางฉันทนา งามวงศ์สถิต
8
8
นางมุจลินท์ เสือพาดกลอน
9
9
นายปราชนา นามโคตร
10
10
นายคมกริช สุนทะวงษ์
11
12
นายเจริญ สังข์หนุน
12
13
นายสุทิน เลิศสพุง
13
14
น.ส.สุชัญญา อาจปาสา
14
15
นายกรภูศิษฐ์ แก้วมาก
15
16
นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ
16
17
นางมยุรี ก่านพงษ์
17
18
นายชินเชิง แก้วก่า
18
19
นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
19
20
20
นางชยุตรา ชัยสิทธิ์
21
21
นายยุทธนันท์ พาเสาะ
22
22
นางพรรณิภา ภูกองพลอย
23
23
นางภัทรปภา คุณาธร
24
24
นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา
25
26
27
28
ชื่อ - สกุล

ลำาดับ
ที่
1
นายวัชรากร จันทะภา
2
นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
3
นางปิยพร ราชโส
3
น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร
5
นายนิคสัน ทองทิพย์
6
นายชาติชาย แก้วยาศรี
6
นางภัทราภรณ์ สิงห์สถิตย์
6
นายยุทธนา ทองภา
9
นายอานนท์ ชาวตะวันตก
10
นายนิวัฒน์ กัลยา
10
นางสมควร ยุทธยงค์
10
นายทองอินทร์ อุบลชัย
10
นายยืนยง ปาลี
14
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
15
นายพิทักษ์ บุตรเวียงพันธ์
15
นายสมชาย สาวิสัย
15
นายธันยพงศ์ งอยปดพันธ์
18
นายนาวิน จำาปาวัฒ
18
นางรมิตา อินหันต์
18
นายวชิระ เหมะธุลิน
18
นายพนมไพร เปาวนา
22
นายคณิต ธาราวดี
23
นางกรรณิกา ชาวขำาแก
23
นางมลิวัลย์ มาตย์คำา
นางนงลักษณ์ ประจันตะเสน 23
23
นายอภิชาต บุญงาม
27
นายกัมพล อากรตน
28
นายเจษฎา ชนะชัย
ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

สำารองอันดับ 1
สำารองอันดับ 2
สำารองอันดับ 3
สำารองอันดับ 4

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
นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน
กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน 2. นายสุทธินันท์ บุบผาดา 3. นายอนุช ธรรมวรรณ
4. นายสุพัฒน์ แสงสว่าง 5. นายเวียงชัย โสกันทัต
ฝ่ายอำ�นวยการ 1. นายณสรวง ก้อนวิมล 2. นายชาติชาย วงศ์กิตตะ 3. นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์
4. นายสุทธินนั ท์ บุบผาดา 5. นายสำ�เนียง ศรีบรุ นิ ทร์ 6. นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
7. นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 8. นายจักรภัทร จำ�ปาอ่อน 9. นายไพรวัล อ่ำ�นาเพียง
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
เงินฝากประจำ�
ประจำ� 6 เดือน ร้อยละ
3.75
ประจำ� 12 เดือน ร้อยละ
4.00
ประจำ� 24 เดือน ร้อยละ
4.25

