


	 สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด

ที ่เคารพทุกท่าน	พบกันอีกครั ้งในวารสารประจำาเดือน

กันยายน	 2563	 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของ	

ผู้เกษียณอายุราชการ	 	 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ						

ทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน	

ผมอยากเห็นท่านที่เกษียณอายุราชการในงบประมาณปี	

2563	นี้	 วางแผนการดำาเนินชีวิต	ปรับตัวกับการทำาภารกิจ

ประจำาวัน	 ปรับตัวกับรายได้ประจำา	 (เงินเดือนบำานาญ)	 ซึ่ง

ส่วนใหญ่มีรายได้ลดลงและที่สำาคัญ	 เรื่องสุขภาพกาย	

สุขภาพจิต	 อยากให้ท่านออกกำาลังกายและออกสังคม

สม่ำ�เสมอนะครับ	

	 สำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้กรณีสมาชิกเกษียณ

อายุราชการประจำาปี	 2563	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำากัด	ได้เชิญผู้เกษียณอายุราชการมาปรับโครงสร้างหนี้	ใน

วันที่	8	กันยายน	2563	เป็นต้นไป	โดยใช้เกณฑ์ส่งชำาระหนี้

ในอัตราประนอมหนี้	 ยอดหนี้	 100,000	 ต่อ	 1,000	 บาท	

และส่งไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ	1	ของหนี้คงเหลือทั้งหมด	การส่ง

ค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ�	 600	 บาท	 ฝากเรียนเชิญท่านที่

จะปรับโครงสร้างหนี้สามารถดำาเนินการได้ตามหนังสือ

ที่	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ได้ส่งแจ้งถึงท่าน	 หรือ

ติดต่อประสานงานสอบถามได้ที่	 ฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้สิน	

พร้อมนำาเอกสารประกอบพิจารณา	หนังสือรับรองเงินเดือน

บำานาญจากกรมบัญชีกลาง	 และสลิปเงินเดือน	 เดือนล่าสุด	

มาด้วยนะครับ

	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ	 สมาชิกทุกท่านที่ได้

ติดตามวารสาร	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ขอให้

สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 ไร้โรคภัย	

จิตใจเข้มแข็ง	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

	 	 พบกันในวารสารฉบับที่	 6	 ประจำาเดือนกันยายน	
2563	 ในช่วงนี้เป็นการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิกประจำาปี	2563	พบปะ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง	 ท่านจะได้รับทราบ
ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ				การบริหารงานของคณะ
กรรมการดำาเนินการ	 ฝ่ายจัดการและข่าวสารการให้บริการ
ด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งจะได้รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	
ปัญหาหรือสอบถามข้อมูลต่าง	 ๆ	 เพื่อจะได้นำามาปรับปรุง
พัฒนาสหกรณ์	 และนำาพาสหกรณ์ฯ	 ก้าวไปสู่ความมั่นคง
ต่อไป	วิสัยทัศน์	“เป็นสหกรณ์ชั้นนำาระดับประเทศที่มีความ
มั่นคง	บริหารตามหลักธรรมาภิบาล	สมาชิกมีคุณชีวิตที่ดี”
	 	 ทั้ งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกประจำาปี	 2563	 พบปะสมาชิก	
เก็บตกในวันเสาร์ที่	3	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วม
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติ
งานของสมาชิกประจำาปี	2563	 ให้เข้าร่วมประชุมเก็บตกได้
ในวันเวลาดังกล่าว	เมื่อเสร็จโครงการแล้ว	จะนำาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆที่สมาชิกเสนอในที่ประชุม	 เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดประชุมโครงการในปีถัดไป
	 	 สุดท้ายนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 จะ
ดำาเนินการทอดกฐินสามัคคี	 ประจำาปี	 2563	 ขอเชิญผู้มี
จิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคีประจำาปี	
2563		ณ	วัดศรีชมชื่นนาท่อน	บ้านนาท่อน	อ.นาแห้ว	จ.เลย	
ในเสาร์ที่	 17	 ตุลาคม	 2563	 ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ทำาบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้	 สุดท้ายนี้ขออำานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย	 จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว			
พบแต่ความสุข	ความเจริญตลอดไปเทอญ		

	 	 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด



	 สวัสดีครับ	ท่านสมาชิก	สอ.ครูเลย	จำากัด	ท่ีเคารพทุกท่าน	
	 พบกันในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดที่		
56/2563		ฉบับที่		6		ประจำาเดือน		กันยายน		2563		ขอเสนอ
แวดวงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		ดังนี้
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 (กกต.สอ.)	 ครั้งที่	 3/2563	 เมื่อวันที่	
13	 สิงหาคม	 2563	 ได้ประชุมพิจารณาปฏิทินและแผนการใช้งบ
ประมาณในการดำาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	ประจำาปี	2564		โดยเลือกประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	ทุกเขตสรรหา	และกรรมการหน่วย	จำานวน	7	เขต
สรรหา	กำาหนดปฏิทิน	ดังนี้
	 1.	 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ทุกเขต
สรรหา
	 2.	เขตสรรหาที่	 1/2	อำาเภอเมือง	2	อำาเภอนาด้วง
	 3.	เขตสรรหาที่		 2/2	อำาเภอวังสะพุง	2
	 4.	เขตสรรหาที่		 3/1	อำาเภอด่านซ้าย	1	อำาเภอภูเรือ
	 5.	เขตสรรหาที่		 4/2	อำาเภอเชียงคาน
	 6.	เขตสรรหาที่		 5/1	อำาเภอภูกระดึง	อำาเภอหนองหิน
	 7.	เขตสรรหาที่		 6/2	จังหวัด	2	อำาเภอท่าลี่
	 8.	เขตสรรหาที่		 7/1		อำาเภอเอราวัณ

  ที่      วันเดือนที่                  รายการปฏิบัติ             หมายเหตุ

		1.		14–18	ธ.ค.	63				รับสมัคร	ประธานและกรรมการ	
	 	 				ดำาเนินการ	สอ.ครูเลย	จำากัด 
		2.		25	ธ.ค.	63		 				ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับสมัคร 
	 	 				/	ประกาศหน่วยลงคะแนน	
		3.		24	ม.ค.	64	 				ลงคะแนนสรรหาท่ัวไป	ตามหน่วยเลือกต้ัง
		4.		25	ม.ค.	64	 				ประกาศผลการลงคะแนนสรรหา 

	 สุดท้ายนี้	คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	 จำากัด	 จะประกาศแจ้งสถานที่ลงคะแนนและกลุ่มสมาชิก
ในแต่ละเขตให้ทราบในภายหลังและขอเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิ
เลือกตั้ง	ประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ในวันอาทิตย์ที่	 24	 มกราคม	 2564	 	 เวลา	
08.00	น.	-	15.00	น.	ณ	หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในบัญชีรายชื่อ
และ		ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ		ทั้งหน้าที่การงาน
ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า		สวัสดีครับ...	

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน กันนยายน 2563 3

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

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
ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน กันนยายน 25634

	 ปัญหาหนี้สิน	 เป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้อย่าง
แน่นอน					ยิ่งเศรษฐกิจต้องเจอกับวิกฤตรอบด้าน	ย่อมส่งผลกระ
ทบไปถึงการทำางาน	 การทำาธุรกิจสภาพคล่องสะดุด	 แล้วหนี้สินที่
มีอยู่จะทำาอย่างไรกันดีล่ะ	
 ปัจจุบันหน้ีครัวเรือนไทยเติบโตเร็วมาก	จนกลายเป็นปัญหา
พื้นฐานใหญ่ของประเทศ	จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย	
(ธปท.)	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	พบคนไทยประมาณ	21	ล้าน
คนเป็นหนี้	 โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ	 ทีเอ็มบี	 หรือ	
TMB	Analytics	พบว่าในปี	2561	หนี้ของคนไทยส่วนใหญ่มีแนว
โน้มมาจากการบริโภค	(Personal	Consumption)	สะท้อนจาก
หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่มีสัดส่วนสูงถึง	34%	ขณะที่หนี้
รถมีสัดส่วน	25%	หนี้บ้านมีสัดส่วน	40%	และหนี้อื่นๆ	อีก	1	%	
ในขณะที่ต่างประเทศ	 เช่น	 สิงคโปร์	 และอังกฤษ	 หนี้ที่เกิดจาก
การบริโภคมีสัดส่วนไม่ถึง	5%
โควิด-19 ทําใหปญหาดานการเงินเรงออกมาชัดเจนเร็วขึ้น
	 ปัญหาหนี้อาจจะเกิดจากความคิดและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายที่เกินตัว	 ประกอบกับธนาคารเองก็ได้มีการออกผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อสร้างความสะดวกในการใช้จ่ายและช่วยให้ลูกค้า
เข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น
	 คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และการวางแผนด้านการเงิน
โดยช่วงสถานการณ์โควิด-19	 ทำาให้คนที่เป็นหนี้และสถาบันการ
เงินตระหนักถึงปัญหาที่ซ่อนไว้	 ซึ่งถูกเร่งออกมาชัดเจนเร็วขึ้น	
ทำาให้เห็นว่างานที่มั่นคงก็ไม่แน่นอน	 คนที่มีหนี้อยู่แล้วก็เป็นหนี้
หนักขึ้น	 คนที่ยังไม่เคยเป็นหนี้และไม่เคยวางแผนเพื่อจะเป็นหนี้	
ก็กลับเป็นหนี้ครั้งแรกในช่วงเวลาที่ขาดรายได้	
ปรับ’Mindset’ เริ่มต้นจากการ “ยอมรับ” 

	 เริ่มต้นจากความกลัวการแพร่ระบาดของโควิด-19	 แม้

ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว	แต่ความกลัว

ไม่ได้หายไป	 	 คนยังกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำางานและ

รายได้ที่อาจจะหายไป	 โดยเฉพาะคนที่เป็น	 “หนี้”	 จะเป็นกลุ่ม

คนที่กลัวอนาคตมากที่สุด	 	 ส่งผลให้ภาวะจิตใจย่ำ�แย่	 มีความคิด
ลบจนอยู่ในภาวะที่มองไม่เห็นทางออกและไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมา

แก้ปัญหา	

	 แต่จริงๆ	 แล้วทุกคนสามารถปรับให้สมองพร้อมที่จะแก้

ปัญหาได้	 	 และอยากให้เชื่อว่าทุกอย่างมีทางออก	 	 ซึ่งการปลด

ล็อกแนวคิด	ยามเป็นหนี้ต้องเริ่มจากการจัดระเบียบความคิดใหม่

แล้วหาทางออก	 	 โดย	“ เปดใจเรียนรูและยอมรับ”	 ขั้นแรกคือ

การยอมรับว่า	 “ฉันเปนหนี้”	 จากนั้นให้ยอมรับความช่วยเหลือ

จากคนอื่น	เช่น	ธนาคาร	หรือ	ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงิน	ที่จะ

มาช่วยเราจัดการแก้ไขปัญหาหนี้	

ปลดล็อกพฤติกรรมการแก้หนี้แบบผิดๆ

	 คนไทยจำานวนไม่น้อยมีพฤติกรรมแก้หนี้อย่างไม่ถูกต้อง	

เช่น	 พยายามแก้ปัญหาเอง	 ไม่กล้าขอคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ	

ทำาให้ติดกับดักการเป็นหนี้แบบไม่มีวันจบ	 ดังนั้น	 การปลด

ล็อกต้องหันกลับมาหาจุดตั้งหลัก	 	 ด้วยการ	 “ปรับและเปลี่ยน

พฤติกรรม”	 	 เริ่มต้นก้าวแรกด้วยการเดินไปคุยกับคู่สัญญา	 หรือ

ธนาคาร	เพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางออกร่วมกัน			

ซอฟท์โลน-รีไฟแนนซ์ไม่ได้ช่วยแก้ปญหาหนี้?

 “การรีไฟแนนซไมใชวิธีการแกหนี้”	 แต่เป็นเพียงการ

บรรเทาภาระหนี้เพราะ	 “หนี้ยังไมไดหายไปไหน”	 แค่เป็นการ

เปลี่ยนเจ้าหนี้	 	 และช่วยให้ภาระผ่อนชำาระน้อยลงเพิ่มสภาพ

คล่องให้กับเรา	 ซึ่งการจะแก้หนี้คือต้อง”เปลี่ยนพฤติกรรม”การ

ใช้เงินเพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่	ได้แก่	

	 -	การลดรายจ่าย	โดยเฉพาะรายจ่ายหน้ี	ต้องหาแนวทาง

ลดค่าใช้จ่ายหนี้ตรงนี้ในแต่ละเดือน	 	 มีการวางแผนการชำาระหนี้

ตลอดอายุสัญญา

	 -	 เลือกใช้เวลา	 นั่นคือใช้เวลาในการโฟกัสการแก้ปัญหา	

ไม่ต้องรอเวลาในการแก้หนี้	 รวมทั้งใช้เวลาในการหันหน้าคุยกับ

ธนาคารเพื่อเจรจาหรือขอคำาปรึกษาว่าจะจัดการกับปัญหาเรื่อง

หนี้ที่มีอยู่ตอนนี้อย่างไรดี	

	 -	มองหาทักษะของตนเองเพื่อนำามาเพิ่มรายได้อย่างไร	

	 ดังนั้น	 การแก้หนี้คือการเริ่มจากตัวเรา	 หากปรับ

พฤติกรรมของตนเองได้	 ค่อยๆลดหนี้ไปเรื่อยๆ	 ภาระหนี้สินที่มีก็

จะค่อยๆหมดไปในที่สุด	

	 	 	 	 	 	 	 	 “จุดเริ่มต้นของการแก้หนี้	 คือเริ่มต้นจากการยอมรับว่า

ตัวคุณเองมีปัญหา	 แล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำาใจใดๆ	 มองไป

ข้างหน้าว่าเราต้องมีชีวิตอยู่อีกหลายปี	 แล้ว	 “เราจะมีชีวิตที่ดีได

ก็เริ่มจากการ ขามปญหาในวันนี้กอน”

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

อยากแกหนี้? ตองเริ่มที่ 

    ปรับ “ความคิด”
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 

โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 

โรคชิคุนกุนยา 

โรครายจากยุงลาย มีอาการอยางไร

โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

	 สวัสดีครับ	ท่านสมาชิก	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
ที่เคารพทุกท่านครับ	 วารสาร	 สอ.ครูเลย	 ฉบับนี้เป็นฉบับที่หก
เดือนกันยายน	 2563	 	 ท่านสมาชิกครับในเดือนนี้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ได้ดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจำาปี	2563	ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้ครับ
	 ในเดือนสิงหาคม	คณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	56/2563
เชิญประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มผู้แทนสมาชิกมานำาเสนอ
โครงการและกำาหนดปฏิทินในการพัฒนาสมาชิกเพ่ือสร้างความเข้าใจ	
บทบาทหน้าที่และสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนเองในการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 โดยกำาหนดปฏิทินออกพบปะกับ
สมาชิกทุกหน่วย	เริ่มตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	2563	เป็นต้นไป	และ
เก็บตกสำาหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามปฏิทินที่กำาหนดไว้
ในวันที่	3	ตุลาคม	2563	เป็นครั้งสุดท้ายครับ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ได้ขอความร่วมจากท่าน
สมาชิกที่ไม่สามารถเรียกเก็บไม่ได้เพราะติดขัดมาจากเขตพื้นที่
การศึกษาไม่สามารถหักส่งให้ได้ธนาคารก็ไม่สามารถหักได้เช่นกัน
ติดขัดกับกฎหมายว่าเงินเดือนต้องเหลือ	 30	 เปอร์เซ็นต์ของรายได้	
ทำาให้สมาชิกหลายๆท่านเดือดร้อนไปตามๆ	กันจากเหตุการณ์นี้
เพราะไม่สามารถกู้ยืมได้เนื่องจากเงินเดือนไม่พอให้หัก	 ทาง
สหกรณ์ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์อันนี้ได้หารือไปยังนายทะเบียน
และธนาคารและได้แจ้งให้ท่านสมาชิกไปเขียนคำายินยอมให้หักเงิน
กับธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆท่ีเงินเดือนของสมาชิกผ่านสาขาน้ันๆ
ซึ่งหลายท่านได้ดำาเนินการแล้วแต่ทางสำานักงานใหญ่ของธนาคาร
กรุงไทยแจ้งว่าต้องให้สาขาใหญ่อนุมัติเท่านั้นจึงจะสามารถหัก
ของลูกค้าธนาคารได้จึงเป็นเหตุให้สมาชิกที่เงินเดือนผ่านธนาคาร					
กรุงไทยต้องเขียนคำายินยอมใหม่ครับ	และสำาหรับผู้ที่คิดว่าจะกู้เงิน
ที่ไม่ติดภาวะ	30	เปอร์เซ็นต์ก็เขียนไว้เลยครับ	สาเหตุถ้าจะกู้เงินจะ
ได้ไม่ต้องรอการอนุมัติจากสำานักงานใหญ่ให้เสียเวลาครับ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ได้โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย
ให้กับสมาชิกที่มีอายุ	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 และเป็นผู้เกษียณอายุราชการ	
ส่วนวันเกิดน้ันจะโอนเข้าเม่ือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเกิดของท่านครับ
สำาหรับทุนบุตรสมาชิกกำาลังดำาเนินการอยู่เนื่องรับใบสมัครขอรับ
ทุนครับ	ขอบอกบุญมายังท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เลย	จำากัด	
ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	 ปีนี้ไปทอดที่		
วัดศรีชมชื่นนาท่อน	อำาเภอนาแห้ว	ในวันที่	17	ตุลาคม	2563	
	 สุดท้ายนี้หากว่าท่านมีเรื่องใดที่ต้องสหกรณ์ได้รับใช้	
สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสหกรณ์	เลขที ่	510	หมู ่	9		
ถนนเจริญรัฐ	 บ้านติดต่อ	 ตำาบลนาอาน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเลย	
42000	 โทรศัพท์กลาง	 0-4281-1149,	 0-4281-2192	 โทรสาร	
0-4283-2433	 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่	 www.lt-coop.com	
หรือ	Facebook	สหกรณ์พบกันใหม่	ฉบับหน้าสวัสดีครับ

 โรคชิคุนกุนยา   (Chikungunya หรือ Chikungunya fever) 
หรือที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	เป็นโรคที่เกิดจากร่างกาย
ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา	 (ชื่อย่อ	CHIK	V)	 เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูล	Toga-
viridae	มีแมลงเป็นพาหะนำาโรค	มีรังโรค	ได้แก่	หนู	,	ลิง	,	นก	หรืออาจเป็น
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประเภทอื่นๆ	ซึ่งยังไม่รู้แน่ชัดว่ามีสัตว์อะไรบ้าง	แต่ใน
ช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงมีรังโรค	คือ	คน
	 แมลงที่ว่านี้หมายถึง	 ยุงลาย	 ที่เป็นพาหะนำาโรคเดียวกันกับ						
โรคไข้เลือดออก	หรือ	โรคเดงกี	(Hemorrhagic	fever	หรือ	Dengue	fever)	
เมื่อมีอาการรุนแรงจะเรียกว่า	Dengue hemorrhagic fever หรือ โรคไข้
ซิกา	 โดยยุงลายที่เป็นพาหะนี้เป็น	ยุงลายบ้าน Aedes aegypti และ ยุง
ลายสวน Aedes albopictus skuse	 เนื่องจากโรคไข้เลือดออก	และโรค
ไข้ปวดข้อยุงลายเกิดจากยุงชนิดเดียวกัน	จึงสามารถพบทั้ง	2	โรคได้พร้อมๆ	
กัน	 อีกทั้งอาการที่แสดงออกยังคล้ายกันอีกด้วย	 เพียงแต่โรคไข้เลือดออกจะ
ร้ายแรงกว่ามาก	แพทย์เม่ือทำาการวินิจฉัยส่วนใหญ่จึงไม่ได้ระบุไปว่าเป็นโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย	ทำาให้สาเหตุของการเกิดโรคชิคุนกุนยายังไม่แน่ชัด
อาการของโรคชิคุนกุนยา
	 ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะมีอาการเฉียบพลันภาย
หลังที่ได้รับเชื้อชิคุนกุนยาประมาณ	 1	 -	 12	 วัน	 หรือ	 2	 -	 5	 วัน	 มีอาการ
ดังนี้	 			มีไข้สูง	บางรายสูงถึง	40	องศาเซลเซียส	แต่ในบางรายก็อาจมีไข้ต่ำ�    
มีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดบริเวณข้อเป็นอย่างมาก	 ค่อยๆ	 ปวดเพิ่มไป
ทีละข้อ	โดยเป็นข้อเล็กๆ	ทั้งด้านซ้าย	และด้านขวา			มีผื่นแดงขึ้นคล้ายกับ
โรคไข้เลือดออกที่บริเวณลำาตัว	 แต่บางกรณีก็สามารถพบได้ที่แขน	 ขาด้วย
เช่นกัน	 มีอาการปวดหัว	 ปวดตา	 ตาแดง	 ตาไม่สู้แสงเล็กน้อย	 รวมไปถึงมี
อาการอ่อนเพลียโดยปกติจะมีไข้ประมาณ	2	วัน	จากนั้นไข้จะลดลงทันที	แต่
อาการอื่นๆ	อย่าง	อาการปวดข้อ	ข้ออักเสบ	ยังคงอยู่อีกประมาณ	5	-	7	วัน						
บางรายอาจมีอาการปวดนานเป็นเดือน	
โรคชิคุนกุนยารักษาได้อย่างไร 
	 หากมีไข้สูง	 ร่วมกับเกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง	 ให้รีบเดินทางไปพบ
แพทย์อย่างต่อเนื่องภายใน	 1	 -	 3	 วัน	 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ
เพื่อแยกออกจากโรคไข้เลือดออก	 นอกนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดในกลุ่ม
เอนเสดส์	 	 	 	 	ทุกวันนี้ในทางการแพทย์ยังไม่มียาที่สามารถฆ่าไวรัสชนิดนี้ได้	
ฉะนั้นแนวทางในการรักษาจึงต้องเป็นไปตามอาการ	 แพทย์อาจสั่งจ่ายยา
ลดไข้	 ยาแก้ปวด	 และแนะนำาให้ดื่มน้ำ�มากๆ	 พักผ่อนให้เต็มที่	 การปองกัน			
ปองกันทุกวิธีไม่ให้ยุงกัดและกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง			



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน กันยายน 2563
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เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกท่าน 
 สำาหรับเดือนน้ีคณะผู้ตรวจสอบได้นำาข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
มาสรุปให้พี่น้องสมาชิก	ได้อ่านและรับทราบร่วมกันในสิ่งที่ผู้ตรวจ
ได้ตรวจติดตามการการบริหารงบประมาณที่พี่น้องผู้แทนสมาชิก
ได้อนุมัติให้ดำาเนินการปี	2563	ดังนั้นเดือนนี้คณะผู้ตรวจจึงได้สรุป		
ข้อสังเกตของเดือน	 	 สิงหาคม	 2563	 	 ลงให้สมาชิกได้รับทราบ		
จำานวน	7	ข้อ		ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่าน 
ได้ที่	 	 www.lt-coop.com	 	 พี่น้องสมาชิกอ่านแล้วอยากจะเสนอ
ข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอเพื่อประโยชน์
ของมวลสมาชิก	 	 	 	 	 	 	
ข้อสังเกตที่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย  จำากัด
	 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเนื้อหาหลักสูตรมีเป็นประโยชน์
ต่อเข้าร่วมพัฒนาและผู้ปฏิบัติงาน	 แต่สิ่งที่ผู้ตรวจได้ตรวจสอบ
โครงการแล้ว	การดำาเนินการและหลักฐานการส่งใช้เงินยืมไม่สมบูรณ์
โดยไม่ได้แยกรายการใช้จ่ายออกเป็นส่วนๆในแต่ละรายการ	 	 และ
ให้เจ้าหน้าที่ได้รอบคอบในการจ่ายเงิน	จึงได้เสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ 
	 1.		โครงการอบรมพัฒนา		การเบิกจ่ายเงิน(ใบเสร็จ)ให้แยก
เป็นรายการไม่ใช่เหมารวม	 	
	 2.		การดำาเนินโครงการต่อไปไม่ให้มีการเหมาจ่ายค่าใช้จ่าย
จะต้องแจงออกเป็นรายการ		
	 3.	 	 หลักฐานการจ่ายที่เป็นตัวเงินถ้าเขียนผิดหรือแก้ไขให้
ขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำากับทุกครั้ง  
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ   
	 ได้ดำาเนินการตามโครงการ	เอกสารการจ่ายครบตามรายการ
ใช้จ่ายถูกต้องแล้ว	
ข้อสังเกตที่ 2 การทำางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่   
	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจเอกสารและเหตุผลการขอทำางานล่วง
เวลาว่ามีเหตุผลความจำาเป็นหรือไม่	 	ถ้าไม่ทำาจะเกิดผลเสียหายต่อ
องค์กรหรือไม่เพียงใด	 	 จากการตรวจสอบ	 	 ความเห็นและความ
จำาเป็นมีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องทำาเป็นประจำาทุกเดือน		ขอชมเชย		
แต่คณะผู้ตรวจได้เสนอแนะเพิ่มดังนี้	
ข้อเสนอแนะ       
	 1.	การทำางานล่วงเวลาจะต้องเป็นงานเร่งด่วนจริง		หากล่าช้า
จะเกิดผลเสียต่อสหกรณ์	 	
	 2.	งานท่ีปฏิบัติเป็นประจำาควรปฏิบัติให้เสร็จในเวลาราชการ
ถ้าไม่เร่งด่วนให้ปฏิบัติในวันถัดไป	
	 3.	งานทุกงานท่ีจำาเป็นเร่งด่วนให้สามารถทำางานล่วงเวลาได้
แต่ทั้งนี้ให้ผู้มีอำานาจได้พิจารณาถึงความจำาเป็นจึงอนุมัติให้ทำา		
ทั้งนี้เพื่อประหยัดงบประมาณและส่งผลต่อมวลสมาชิก	

ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ  
	 งานที่ทำาล่วงเวลามีความจำาเป็นจริง	มีการตรวจสอบเงินเข้า
ระหว่างเดือน	 และการประมวลผลเงินกู้	 เงินสวัสดิการและกระแส
รายวัน	
ข้อสังเกตที่ 3 การฟองเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการชุดที่  
46,47
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ติดตามการฟองเรียกค่าเสียหายจาก
คณะกรรมการชุดท่ี	46,47	ข้อหาท่ีฟอง	ตัวแทนละเมิดเรียกค่าเสียหาย
เงินต้น	490	ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย	จากการติดตามความคืบหน้า
ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์วันที่	 	 5	 	 ตุลาคม	 	 2563	 	 คณะผู้ตรวจ
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ดำาเนินการในส่วนนี้และให้ข้อมูล	
ถูกผิดอย่างไรก็ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อสู้ในชั้นศาลด้วยตัวเองเพื่อความ
บริสุทธิ์ต่อไป	 	
ข้อเสนอแนะ       
	 คณะกรรมการควรพิจารณาเก่ียวกับการฟองเรียกค่าเสียหาย
ให้ละเอียดในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด	
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ   
	 ได้ดำาเนินการฟองเรียกค่าเสียหายแล้ว	 ต่อไปเป็นกระบวน
การทางศาล	 	 	 	
ข้อสังเกตที่ 4  การนำาหุ้นไปชำาหนี้สหกรณ์    
	 คณะผู้ตรวจได้รับหนังสือบันทึกข้อความจากสมาชิกเลขที่		
8226	 	 เรื่องการนำาเงินหุ้นตัวเองไปชำาระหนี้สหกรณ์	 	 ด้วยเหตุผล		
สมาชิกจะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น	(1)	สมาชิกจะมีหนี้ลดลง	(2)	การเกิด
หนี้สูญจะลดน้อยลง	 (3)	สหกรณ์จะมีความมั่นคง	 (4)	สามารถเก็บ
หนี้จากสมาชิกเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ       
 คณะกรรมการควรดำาเนินการตาม		พ.ร.บ.สหกรณ์	พ.ศ.	2542
มาตรา	42	และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		ปี	
2560		หมวดที่	3	ข้อ	7		 	 	 	
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ   
	 ให้ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ	สหกรณ์	พ.ศ.	2542		มาตรา	42	 	
ข้อสังเกตที่  5  สมาชิกงดเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน  (ไม่มีหนี้) 
	 คณะผู้ตรวจได้สุ่มตรวจสมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือน	 (ไม่มี
หนี้)		มีการส่งไม่ปกติ			31		ราย		หักในบัญชีไม่ได้และเกิน	3		เดือน		
ติดต่อกัน	ซ่ึงตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด
พ.ศ.	2555	ข้อ	42	(2)	นั้นถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก		แต่ทั้งนี้
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของสมาชิกเองหรือทางสหกรณ์ไม่ได้
ทำาความเข้าใจ	 จึงให้ติดต่อสมาชิกและดำาเนินการให้ถูกต้อง							
เพื่อรักษาสิทธิ์สมาชิก
ข้อเสนอแนะ       
	 1.	 	 ให้สหกรณ์ทำาหนังสือแจ้งสมาชิกมาดำาเนินการชำาระค่า
หุ้น	 ให้เป็นไปตามระเบียบ	 	 พร้อมทำาความเข้าใจถึงผลกระทบต่อ
ตัวสมาชิกกรณีไม่ส่งหุ้น
 2.	ทำาข้อตกลงกับสมาชิกให้สามารถหักเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ 
โดยไม่ให้สมาชิกนำาส่งเอง  



ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ  
	 1.	ฝา่ยเรง่รดัไดท้ำาหนงัสอืแจง้ไปยงัสมาชกิทีง่ดสง่คา่หุน้		 
	 2.		เม่ือแจ้งไปแล้วครบ		3		คร้ัง		สมาชิกยังไม่ได้ดำาเนินการ
จะนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้คงสภาพหรือให้พ้น
จากการเป็นสมาชิก	 	
ข้อสังเกตท่ี 6 การดำาเนินโครงการตามมาตรการเยียวยาโควิด 19
	 คณะผู้ตรวจได้ติดตามการเยียวยาตามมาตรการ	 โดย
ให้สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือน	 ได้	 200	 บาท	 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ	1,427		คน		รวมค่าหุ้นที่ส่ง		307,460		บาท		ถ้าไม่เข้า
มาตรการเยียวยาจะเก็บค่าหุ้นได้		3,535,680		บาท		แต่เป็นช่วง
ระยะสั้นก็เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกจำานวนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการดี
ที่ดูแลสมาชิก	 	 	 	 	 	
 และอีกโครงการหน่ึงการให้สมาชิกถอนเงินฝากสินทรัพย์ทวี
มีสมาชิกเข้าร่วม	 	 2,335	 คน	 มีการถอนเงินออกไปใช้	 จำานวน		
58,495,022		บาท
ข้อเสนอแนะ      
	 1.		เนื่องจากเป็นโครงการช่วยสมาชิกควรประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกได้รับทราบหลายช่องทาง
	 2.	หุ้นและเงินฝาก		คือทุนดำาเนินการของสหกรณ์		สหกรณ์
จะมั่นคงเป็นที่เชื่อถือจะต้องมีทุนดำาเนินการ		เมื่อดำาเนินการ
เยี่ยวยาไปแล้ว	 	 คณะกรรมการควรหามาตรการประชาสัมพันธ์
ให้ระดมทุน	 	ด้วยวิธีการต่างๆ	ตามหลักสหกรณ์	 	 เพื่อนำาเงินมา
เป็นทุนดำาเนินการต่อไป	
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ  
	 สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ถึงสมาชิก
สหกรณ์เห็นความสำาคัญของสมาชิกและรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกเป็นอันดับแรก	 	 	 	
 ข้อสังเกตที่ 7 การดำาเนินโครงการสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด. คณะผู้ตรวจแยกออกเปน 2 
โครงการ 
	 1.	โครงการทำาประกันชีวิต	ประกันอุบัติเหตุ	ประกัน
กลุ่มของสมาชิก	มีสมาชิก	14	ราย	ที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง
เนื่องจากอายุเกิน	89	ปี	และมีสมาชิก	5	รายที่ทำาประกันกลุ่มได้
รับความคุ้มครอง			100,000		บาท		เนื่องจากอายุเกิน		บริษัทไม่
รับทำาประกัน     
	 2.		โครงการ	ส.ค.ส.	1,2	ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีมีสมาชิก
เพียงบางกลุ่มได้รับประโยชน์	ไม่ครอบคลุมสมาชิกท้ังหมด	ใช้รายได้
จากผลกำาไรของสมาชิกท้ังหมดมาจ่ายเป็นสวัสดิการให้	คณะผู้ตรวจ
ได้เสนอแนะดังนี้	 	 	 	 	 	
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การทำาประกันชีวิต	 	 คณะกรรมการควรหามาตรการ
ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันในการทำาประกัน. 
	 2.		โครงการ	ส.ค.ส.	1,2		สหกรณ์ตั้งงบประมาณในส่วนที่
เป็นทุนสำารองและกำาไรของสหกรณ์ไว้		17,000,000		บาท				เพื่อ
ใช้จ่ายให้สมาชิกกลุ่มนี้	 	 ซึ่งไม่ครอบคลุมสมาชิกทุกคน	 	 และไม่
เสมอภาค	ควรหาวิธีการแก้ไข	 	 	 	
ความเห็นของฝายจัดการ/คณะกรรมการดำาเนินการ  
	 คณะกรรมการดำาเนินการนำาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการพิจารณาแนวทางมาตรการ	เก่ียวกับสวัสดิการให้เกิดประโยชน์
ความเสมอภาคและครอบคลุม

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน กันนยายน 2563 7

สรุปรายงานกิจการประจําเดือนสิงหาคม 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		(มีนาคม	2563	–	สิงหาคม	2563) 

7,662   คน
	 6,349			คน
	 1,313			คน

5,427			คน
231,086,984.15			บาท
315,500,000.00			บาท

11,214,208,762.00			บาท
25,512,500.00			บาท

188,670.00			บาท
2,764,010,656.39   บาท

249,135,647.92	 บาท
152,626,913.78	 	 บาท
2,261,435,807.90	 	 บาท
100,812,286.79	 	 บาท

3,244,413,040.00			บาท
509,568,368.06			บาท

11,636,918,658.07			บาท
141,593,293.67   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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ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน กันนยายน 25638

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)

 ประจำาเดือนสิงหาคม 2563
สมาชิก  - สามัญ      6,388 ราย
  - สมทบ     2,364 ราย
  รวม     8,752 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอ. จํานวน  7  คน ดังน้ี
1.	นางวราภรณ์		บุญศรี	 สามัญ	 เสียชีวิต	 11	ส.ค.	63
2.	นายสุรวงษ์		สืบสาย	 สามัญ	 เสียชีวิต			9		ส.ค.	63
3.	นางสุนันทา		อ่อนบุญ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 22	ส.ค.	63
4.	นางยุพิน		โสมดี	 	 สมทบ	 เสียชีวิต	 12	ก.ค.	63
5.	นายสังเวียน		ทองอรุณ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 6			ส.ค.	63
6.	นายชวโรจน์		ม่วงนนทศรี		 สมทบ	 เสียชีวิต	 7			ส.ค.	63
7.	นายสุนทร		ชมวงษ์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 22	ส.ค. 63

สมาชิกไดรับเงินสงเคราะหศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท
2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ไม่เกิน		500,000		บาท
***	สมาชิกสามัญรับเงินตามข้อ	1	และ	ข้อ	2	รวมกันไม่เกิน	700,000	บาท

สวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. ) 

สมาชิก  - สามัญ     4,621 ราย
  - สมทบ       422 ราย
  รวม    5,043  ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอค. จํานวน   5   คน ดังน้ี
1.	นายสุภาพ		แนวประณีต						สามัญ				 เสียชีวิต	 15	ก.ค.63
2.	นางวราภรณ์		บุญศรี	 สามัญ			 เสียชีวิต	 11	ส.ค.63
3.	นายสุรวงษ์		สืบสาย	 สามัญ			 เสียชีวิต	 	9	ส.ค.63
4.	นายสุนทร		ชมวงษ์	 สมทบ		 เสียชีวิต	 22	ส.ค.	63
5.	นางสุนันทา		อ่อนบุญ	 สามัญ			 เสียชีวิต	 22	ส.ค.	63

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ  ไมเกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( สส.ชสอ. )

สมาชิก  - สามัญ       2,921  ราย
  - สมทบ         97  ราย
  รวม     3,018  ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สส.ชสอ. จํานวน 4  คน ดังน้ี
1.	นางวราภรณ์		บุญศรี	 สามัญ	 เสียชีวิต	 11	ส.ค.	63
2.	นายสุรวงษ์		สืบสาย	 สามัญ	 เสียชีวิต			9		ส.ค.	63
3.	นางสุนันทา		อ่อนบุญ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 22	ส.ค.	63
4.	นายชวโรจน์		ม่วงนนทศรี		 สมทบ	 เสียชีวิต	 7			ส.ค.	63

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ ไมเกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,467 ราย

  - สมทบ      2,681 ราย

  รวม      6,148 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 1 จํานวน 4  คน ดังน้ี
1.	นายสุภาพ		แนวประณีต						สามัญ			 เสียชีวิต	 15	ก.ค.63

2.	นางวราภรณ์		บุญศรี	 สามัญ			 เสียชีวิต	 11	ส.ค.63

3.	นายสุรวงษ์		สืบสาย	 สามัญ			 เสียชีวิต	 	9	ส.ค.63

4.	นายวุฒิ			อาจไพวัลย์									 สมทบ			 เสียชีวิต			21	ส.ค.	63

รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท

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

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,276 ราย

  - สมทบ       3,981 ราย

  รวม       8,257 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 2 จํานวน  5  คน ดังน้ี
1.	นายสุภาพ		แนวประณีต						สามัญ			 เสียชีวิต	 15	ก.ค.63

2.	นางวราภรณ์		บุญศรี	 สามัญ			 เสียชีวิต	 11	ส.ค.63

3.	นายสุรวงษ์		สืบสาย	 สามัญ			 เสียชีวิต	 	9	ส.ค.63

4.	นางจันจิรา		ขันวา									 สมทบ			 เสียชีวิต			24	ก.ค.	63

5.	นางกองชิน		คำาดี	 								 สมทบ			 เสียชีวิต			17	ส.ค.	63

รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

1.	คุ้มครองสมาชิกสามัญ	 จำานวน	 6,332	 ราย
2.	ทุนประกัน	วงเงินจำานวน			1,000,000		บาท

คุมครองสมาชิกอายุไมเกิน 89 ป

** สมาชิกอายุเกิน 89 ป ขึ้นไปทุนประกัน 100,000 บาท

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

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

1.	คุ้มครองสมาชิกสามัญ	 จำานวน	 6,318	 ราย
2.	ทุนประกัน	วงเงินจำานวน			600,000		บาท

คุมครองสมาชิกอายุ 20 - 85 ป

** ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรมชีวิต

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด 
¢ÍàªÔÞÃ‹ÇÁà»š¹à¨ŒÒÀÒ¾¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ
·Í´¶ÇÒÂ ³ ÇÑ´ÈÃÕªÁª×è¹¹Ò·‹Í¹ µÓ ºÅ¹Ò¾Ö§ 

ÍÓ àÀÍ¹ÒáËŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโทนาบุญ

ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

ชื่อบัญชี “กองทุนสมทบทำาบุญร่วมสหกรณ์”
เลขที่บัญชี 403-0-65362-6

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)
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      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
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
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63
28-ส.ค.-63
31-ส.ค.-63
31-ส.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 
 วังสะพุง 
 เชียงคาน 

 เลย 
 เอื้ออารี 

 วังสะพุง 
 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 
 600.00 

 3,000.00 
 3,415.00 
 8,000.00 

 12,260.00 
 199.00 

 4,274.00 

 
293,587.11 

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      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 ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      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  



ประชุมปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกเกษียณอายุ

พบปะสมาชิก หน่วยด่านซ้าย

พบปะสมาชิก หน่วยปากชม

พบปะสมาชิก หน่วยเมือง 2

พบปะสมาชิกหน่วยวังสะพุง

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำาปี 2563

พบปะสมาชิก หน่วยเชียงคาน

พบปะสมาชิก หน่วยด่านซ้าย

พบปะสมาชิก หน่วยปากชม

พบปะสมาชิกหน่วยวังสะพุง

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำาปี 2563

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำาปี 2563

พบปะสมาชิก หน่วยเชียงคาน

พบปะสมาชิก หน่วยด่านซ้าย

พบปะสมาชิก หน่วยเมือง 2

พบปะสมาชิกหน่วยวังสะพุง

มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำาปี 2563

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ



เม� อทานโอนเงินเรียบรอยแลว กรุณาแจงใหทางสหกรณทราบโดยการโทรศัพท

หรือแฟกซ สําเนาใบโอนเงิน แจงช� อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจงวัตถุประสงค ในการโอน เชน ตองการชําระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท 042-811149, 812192 แฟกซ 042-832433

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

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

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

สหกรณ (042-811149, 812192  แฟกซ 832433)

ผูจัดการ นายเอกพัฒน  นิสีดา 088-3189755

รองผูจัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝายเรงรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝายสินเช� อ 1 083-4143301

ฝายสํานักงาน 1 083-4143302 ฝายสินเช� อ 2 082-8417119

ฝายบริหารเงิน 061-1616567 ฝายเงินทุน 084-5149461

ฝายบัญชี 065-2801684 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818

ฝายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 

สสอ.  042-811165, 087-8077289, 096-7575075             

(ศูนยประสาน สสอค.เลย)   083-1510007, 042-811149 ตอ 25 

บรรณาธิการ นายจักรภัทร  จําปาออน

กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร  จําปาออน 2. นายสุทธินันท  บุบผาดา  3. นายอนุช  ธรรมวรรณ

 4. นายสุพัฒน  แสงสวาง 5. นายเวียงชัย  โสกันทัต

ฝายอํานวยการ 1. นายณสรวง  กอนวิมล 2. นายชาติชาย   วงศกิตตะ 3. นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ

 4. นายสุทธินันท  บุบผาดา  5. นายสําเนียง  ศรีบุรินทร  6. นายเจริญศักด์ิ  บรรพลา

 7. นายจันทรลอย  สุรภีร  8. นายจักรภัทร   จําปาออน 9. นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง

 10.นายเวียงชัย  โสกัณทัต  11.นายอนุช  ธรรมวรรณ  12.นายสุพัฒน  แสงสวาง

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

ฝายจัดการ 1.นายเอกพัฒน   นิสีดา 2. นางนันทิดา   สุคนธบารมี  3. นางสุจิตรา  บรรพลา

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

 7. นางสมศรี   คงทิพย   8. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 9. นายสุนทร   สนธิมุล

 10 นางนารี  พงษพานิช 11.นางอาภาภรณ  พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร  อรรคฮาด

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

พิมพที่ : รุงฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ (คอสะพานบานแฮ) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย รอยละ  3.25

  ออมทรัพย พิเศษ รอยละ  3.80

  สินทรัพยทวี รอยละ  4.50

  เงินฝากประจํา 

  ประจํา  6 เดือน    รอยละ  3.75

  ประจํา 12 เดือน   รอยละ  4.00

  ประจํา 24 เดือน   รอยละ  4.25

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


