วารสารข่าวประจำาเดือนมีนาคม 2564 ฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีบัญชี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำากัด ได้ปดปีบัญชี
2564 แล้ว เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตกำาลังตรวจสอบและจัดทำางบดุล เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการรับรองและกำาหนดการประชุมใหญ่
สามัญประจำาปีตอ่ ไป ท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสาร
และรายละเอียดได้ในหลายช่องทาง ทัง้ ทางผูแ้ ทนสมาชิก
ที่ ท่ า นสั ง กั ด หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูเลย
ในฉบั บ นี้ จึ ง อยากจะขอฝากสมาชิ ก ได้ ต รวจ
สอบสิทธิประโยชน์ในการรับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในระเบียบฯ ว่าด้วยการจำากัดสิทธิของสมาชิกกรณี
ผิดนัดชำาระหนี้ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1) (2) (3) ได้กำาหนด
ไว้ชัดเจนว่า หากท่านสมาชิกผิดนัดชำาระหนี้จะมีผลใน
การบังคับตามระเบียบนี้ทันที
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ที่ ติ ด ตาม
ข่าวสารนี้ ม าโดยตลอดและขออวยพรให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ประสบความสำาเร็จความเจริญ
มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตลอดไป

เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ที่เคารพทุกท่าน ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้
ให้ความไว้วางใจผมและคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่
56/2563 ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ผลการดำาเนินงาน
ของปีนผ้ี มหวังว่าคงเป็นทีน่ า่ พอใจสำาหรับสมาชิกทุกท่านครับ
โครงการต่างๆ ก็ดาำ เนินการตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย
ตามงบประมาณและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์
ของมวลสมาชิกมากที่สุดและความมั่นคงของสหกรณ์
ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำาระดับประเทศ
ที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล สมาชิกมี
คุณภาพชีวิตที่ดี”
ประการสุดท้ายที่สำาคัญครับในรอบปีบัญชี 2563
สำาหรับปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การดำาเนินงาน
ครบรอบปีบัญชีแล้ว
คาดว่าจะมีผลการดำาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สมาชิกทุกท่านก็รอคอย
ที่จะได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ในปีนี้คณะกรรมการ
ชุดที่ 56/2563 ในการประชุมครั้งที่ 38/2563 วันที่ 8
มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กำาหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี 2563 ประมาณต้นเดือนเมษายน 2564
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพ ณ โอกาสนี้
อีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง ก้อนวิมล)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีน�คม 2564

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายจักรภัทร จําปาอ่อน

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
ทุกท่าน แวดวงสหกรณ์ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของ
คณะกรรมการดำาเนินการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด ชุดที่ 56/2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทีผ่ า่ นมาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ได้ปด บัญชี
หลังจากนี้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดย สำานักงานสอบบัญชี
นครพิงค์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชี และให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการประชุมรับรองงบดุล กำาหนดวันประชุมใหญ่
ภายใน 150 วัน หลังปดปีบัญชี ต่อไป เรียนสมาชิกทุก
ท่านให้อดใจรออีกนิดนะครับ คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์กำาลังดำาเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้มวลสมาชิกได้
รับปันผลเร็วที่สุด
ฝากถึงผูแ้ ทนสมาชิกทุกท่านนะครับ ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ให้ผู้แทนได้ศึกษา ข้อมูล
ในวาระ การประชุมที่ส่งให้ก่อนการประชุมใหญ่ เพื่อ
ตัดสินใจแทนมวลสมาชิก ในการอนุมัติแผนงบประมาณ
ในปีบัญชี 2564 อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์แก่
มวลสมาชิกทุกท่าน
จากนั้น คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 54/2564
จะได้ดำาเนินการต่อไป
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ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอื่นๆ
2.บริการอื่นๆ

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ
3.สหกรณ์ออมทรัพย์
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝ�ก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ
6.ใสจํานวนเงิน
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม
ปกติ
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอื่นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
บริการอื่นๆ
2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก
5. กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท
6. กดปุ่ม ถูกต้อง
จํานวนเงิน
7. ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้
ถูกตอง
รับสลิปออกม�
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ไม่คิดว่าการพาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำาคัญ
เพราะคนเป็นหนี้มักจะคิดว่าตัวเองมีหนี้จะให้มานั่งคิดเรื่อง
การพักผ่อนอยู่ได้อย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว หากเรา
แยกแยะปัญหาต่างๆออกและมีบทสรุปกับวิธีแก้ไขปัญหาหนี้
แล้ว เราสามารถมีช่วงเวลาสำาหรับการพักผ่อนได้ การไปเที่ยว
ยังเป็นข้อดี เพราะการไปเที่ยวช่วยผ่อนคลายความเครียด
ช่วยให้มีพลังในการทำางานและความคิดต่อสู้กับหนี้ก้อนนี้ได้
โดย...
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด มากขึ้น
4. พูดคุยกับคนสนิทเพื่อปรึกษาปญหาหนี้
หลายคนที่ มี ห นี้ จำ า นวนมากแล้ ว เกิ ด ความเครี ย ด
บางครั้งก็ไม่อยากพูดคุยกับคนในครอบครัว เพราะกลัวว่าเขา
เหล่านั้นจะมาพลอยเครียดไปกับเราด้วย วิธีการที่ดีที่สุดคือ
การหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่ง อาจจะเป็นเพื่อนสนิท ผู้มีความ
ชำานาญด้านการเงิน ผูใ้ หญ่ทเ่ี คารพ เพือ่ มารับฟังปัญหาของเรา
เพราะการได้ระบายกับคนอื่นเป็นวิธีการคลายเครียดปัญหา
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเป็นหนี้ถือว่าเป็นเรื่อง หนี้และปัญหาต่างๆได้ดี และไม่ทำาให้คนในครอบครัวเครียด
ธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว เพราะพื้นฐานะ เพราะเราไปด้วย
ทางด้านการเงินของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกัน หากคน 5. ไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม
ทีเ่ กิดมามีฐานะดี เรือ่ งหนีส้ นิ ก็อาจจะเป็นเรือ่ งไกลตัวสำาหรับเขา
หากรู้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้ สิ่งหนึ่งช่วยให้ภาระ
แต่สาำ หรับคนทีเ่ กิดมาและต้องดิน้ รนด้วยตัวเอง ไม่ได้มสี นิ ทรัพย์ เหล่านี้หมดเร็วคือการไม่ก่อหนี้เพิ่ม และควรอธิบายเรื่องการ
จากมรดกตกทอดจากพ่อแม่แล้วนั้น การกู้ยืมเงินเป็นอีกทาง ใช้จ่ายให้ครอบครัวรับรู้ เพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันประหยัด
หนึ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวสามารถหมุนเงินเพื่อใช้สอยในเรื่อง และไม่สร้างภาระหนี้เพิ่ม
ต่างๆ ได้ การเป็นหนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการ 6. ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้
ทุ่มเททุกอย่างที่มีในชีวิตไปกับมัน เพราะในการใช้ชีวิตนั้น
คนเป็นหนีบ้ างคนเมือ่ ได้รบั การทวงจากเจ้าหนีบ้ อ่ ย ๆ
มีเรื่องอื่นอีกมากมายที่จะต้องใคร่ครวญและไตร่ตรองนอก ก็อาจจะเกิดอาการเครียดและโมโห เมื่อกลับมาบ้านอารมณ์
เหนือจากเรื่องหนี้สิน เรามาดูกันว่าเราควรมีวิธีการบริหาร โมโหนั้นยังค้างอยู่ ส่งผลให้รู้สึกเครียด ใครทำาอะไรก็ดูขัดหู
หนี้อย่างไรให้มีความสุข ?
ขัดตาไปเสียหมด ซึ่งหากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไป ครอบครัวอาจ
1. แยกแยะเรื่องหนี้สินกับเรื่องครอบครัวออกจากกัน
จะเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ได้ ดังนั้นควรควบคุมอารมณ์
ถึงแม้ว่าคุณจะตกอยู่ในฐานะมีหนี้สินรุมเร้า ควรคิด
ของตัวเองให้ดี หากหงุดหงิดมาก ๆ อาจจะหาวิธีการระบาย
คำานวณเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี การแก้ไขปัญหาหนี้ เมื่อกลับมาบ้ า น ด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกกำาลังกาย การรับประทาน
ไม่ควรนำาอารมณ์ความเครียดจากหนี้มาพาลคนในครอบครัว
อาหาร หรือการฟังเพลง เป็นต้น เพื่อให้อารมณ์เหล่านั้นหมด
เพราะการใช้อารมณ์จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว
ไป และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย
ทำาให้เกิดความรู้สึกแตกแยก
หากคุณแสดงความเครียด 7. ไม่เอาหนี้สินที่มีมาฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก็จะเครียดตามไปด้วย ดัง
คือระหว่างเป็นหนี้ หากอยากทำาธุรกิจอะไรเพิ่มเติม
นั้นเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้น หรืออยากจะเปลี่ยนงานเพื่อได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อคิด
ปรองดอง คือ ต้องแยกแยะปัญหาหนี้สินออกจากครอบครัว
ไตร่ตรองดีแล้วก็สามารถทำาได้เลย เพราะหากเรามัวแต่กังวล
2. บอกเรื่องราวการเปนหนี้ของตัวเองให้คู่สมรสได้รู้
กั บ ภาระหนี้ ที่ มี อ ยู่ ก็ จ ะฉุ ด รั้ ง ความคิ ด ที่ จ ะขยั บ ขยายเรื่ อ ง
เพื่อได้หาวิธีการแก้ปัญหาไปด้วยกัน การเป็นหนี้ก่อ ความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง ทำาให้ตกอยู่ในวังวนเดิม ๆ ต่อ
ให้เกิดความเครียด การคิดและแก้ปัญหาเพียงลำาพังอาจจะ ไปจนไม่สามารถถอนตัวจากวงจรการเป็นหนี้ได้
ทำาให้ผู้ที่มีหนี้อยู่นั้นเครียดมากกว่าเดิม การนำาปัญหาหนี้ไป
การเป็นหนี้ไม่ใช่ตัวทำาลายทุกอย่างของชีวิต หากคุณ
ปรึกษากับภรรยาหรือคนในครอบครัวจะช่วยให้เห็นทางออก สามารถแยกแยะปัญหาหนี้ออกจากการใช้ชีวิตและ บริหาร
หรือมุมมองในการแก้ไขปัญหาหนี้ได้มากขึ้น เมื่อสมาชิกใน หนี้ ให้เป็นระบบ ก็จะช่วยให้ตัวคุณและคนในครอบครัวนั้นมี
บ้านรู้ถึงสภาพปัญหาหนี้ ทุกคนจะช่วยกันประหยัดเพื่อไม่ก่อ ความสุขถึงแม้ต้องแบกรับภาระหนี้ไปด้วยก็ตาม การจัดการ
ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากล้นและจะได้นำาเงินไปใช้หนี้เพื่อปลด ระบบหนี้ที่ดี ไม่นำาเอาอารมณ์เครียดจากการเป็นหนี้มาสร้าง
ภาระหนี้ให้เร็วที่สุด
ความทุกข์ใจให้กับปัญหาครอบครัว จะช่วยให้คุณสามารถ
3. หาความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวบ้าง
ฝ่าฟันวิกฤติการเป็นหนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
(https://
เรื่องนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องจำาเป็นหรือ
moneyhub.in.th)
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ขอคุยดวยคน

บริหารหนี้ อยางไร

ชวยใหชีวิตมีความสุขได ?
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุพัฒน์ แสงสว่าง

เปิดรายละเอียดการใช้วัคซีนโควิด 19

แบบเร่งด่วนจากจีนถึงไทย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การ
ยูนิเซฟประเมินว่าวัคซีนโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มีจำ�กัด ประเทศไทยได้
กำ�หนดเป้าหมายการให้วัคซีน คือ การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบ
สุขภาพประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีน คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน
3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   และ 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19            
เช่น อสม. ทหาร ตำ�รวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศ  และในพื้นที่ที่มี
การระบาด
โดยเริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี
จันทบุรี ระยอง และตราด   ฉีดคนละ 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน ทั้งนี้ การพิจารณากลุ่ม     
เป้าหมายและแผนการฉีดจะนำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ในวันที่ 11 มกราคม 2564 หากเห็นชอบจะได้ดำ�เนินการหรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม        
เพื่อมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ จะพิจารณา
เรื่องสถานบริการ บุคลากร และระบบการกระจายวัคซีน รวมทั้งระบบการลงทะเบียน
ผู้ป่วยต่อไปด้วย
นพ.โอภาสกล่าวว่า สำ�หรับการกระจายวัคซีนนั้น ประเทศไทยมีระบบคลัง
วัคซีนใหญ่ 2 แห่ง คือ กรมควบคุมโรค และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันกระจายวัคซีน
ไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็นอย่างต่อเนื่อง ไปยังโรงพยาบาล
ศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ประมาณ 11,000 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับวัคซีนเข้ารับบริการใกล้บ้านมากที่สุด
ส่วน กทม.จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ
โรงเรียนแพทย์และภาคเอกชน โดยจะมีการอบรมเรื่องการฉีดวัคซีน การเก็บวัคซีน
การเตรียมจุดบริการ ระบบการขึ้นทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชันและให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
สำ�รวจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วน ติดตามให้มารับวัคซีน
เข็มที่ 2 ได้อย่างแม่นยำ� รวมถึงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน ซึ่งจะ
ติดตามผู้ได้รับวัคซีนทุกคนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตามหลักมาตรฐานสากล
ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำ�นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า จากการ
ศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนโควิด 19 ที่มีผลการทดสอบประสิทธิภาพในมนุษย์ระยะที่ 3
ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการขึ้นทะเบียนนั้น พบว่า วัคซีนของไฟเซอร์ มีประสิทธิผล
95% โดยฉีด 2 โดส ห่างกัน 21 วัน ,วัคซีนของโมเดอร์นา มีประสิทธิผล 94.5% ฉีด 2
โดส ห่างกัน 28 วัน ,วัคซีนของแอสตราเซนเนกา มีประสิทธิผล 62-90% ขึ้นกับปริมาณ
การฉีด โดยฉีด 2 โดสห่างกัน 28 วัน ,วัคซีนของรัสเซีย มีประสิทธิผล 92% ฉีด 2 โดส
ห่างกัน 14-21 วัน ส่วนวัคซีนของซิโนฟาร์ม ประเทศจีน มีประสิทธิผล 79% ฉีด 2 โดส
ห่างกัน 21 วัน โดยวัคซีนทัง้ 5 ตัวได้รบั การขึน้ ทะเบียนในประเทศต้นทางแล้ว นอกจากนี้
ยังมีวัคซีนของซิโนแวค ประเทศจีน มีประสิทธิผล 78% ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ร่วมกันศึกษาวัคซีนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง
จึงมีการพิจารณาจองซื้อและจัดหาแหล่งวัคซีน ซึ่งการจองซื้อกับบริษัทแอสตราเซนเน
กา 26 ล้านโดสนั้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตในประเทศไทย โดยใช้ไทยเป็นฐาน
การผลิต 200 ล้านโดสต่อปี สามารถส่งต่อวัคซีนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไป
นพ.นครกล่าวว่า ส่วนผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิด อาจมีอาการทั่วไป เช่น
ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด ซึ่งยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง ดังนั้นเป็น
ข้อสังเกตได้ว่าการใช้วัคซีนในช่วงเกิดการระบาดนี้เป็นการใช้ในภาวะเร่งด่วน และได้
ทำ�การศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีการฉีดวัคซีนจำ�นวนมาก เช่น 1 ล้านโดส ผลข้างเคียง
ที่อาจพบได้ยากในรูปแบบอื่นๆ อาจปรากฏขึ้นได้ ดังนั้น วัคซีนทุกตัวต้องเก็บข้อมูลเพื่อ
ดูความปลอดภัยไปพร้อมกัน จะทำ�ให้ทราบข้อมูลและระมัดระวัง เพื่อการหยุดยั้งการ
ระบาดของโรค ลดอัตราป่วย และเสียชีวิต ส่วนการเก็บรักษาวัคซีนมีความแตกต่างกัน
ไปบ้าง เช่น อุณหภูมิ เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการนำ�วัคซีนมาใช้ในประเทศไทย
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์

โดย นายเวียงชัย โสกัณทัต

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด ที่เคารพทุกท่านครับ วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้เป็น
ฉบับที่สิบสองประจำ�เดือนมีนาคม 2564  ในเดือนกุมภาพันธ์
นั้น เป็นวันสิ้นปีบัญชี 2563 สอ.ครูเลย จำ�กัด และนับจากสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ ภายใน 150 วัน จะมีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี หลังจากนั้นท่านสมาชิกทุกท่านคงจะมีความสุขกัน
ถ้วนหน้า แต่อาจจะมีบางท่านที่ต้องถูกอายัดตามคำ�สั่งศาล
ก็ขอให้ทา่ นทีถ่ กู ศาลอายัดเงินปันผลและเฉลีย่ คืน เร่งดำ�เนินการ
แก้ไขโดยด่วน เพือ่ ได้รบั เงินปันผลและเฉลีย่ คืน ตามปกติครับ
จากการดำ�เนินการตามแผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจำ�ปี 2563 มีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสิ้นสุดโครงการ
ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด – 19 ถ้าอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีก รอ
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่นะครับ
2. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด
เลย ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำ�นักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
3. การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 รอให้ผสู้ อบ
บัญชีรับรองงบดุลก่อนครับ ซึ่ง สอ.ครูเลย จำ�กัด ได้เตรียม
การเรียบร้อยแล้ว รอให้การเลือกตั้ง องค์กรท้องถิ่นแล้วเสร็จ
กำ�หนดการประมาณต้นเดือนเมษายน2564 ครับ
สุดท้ายนี้หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ต้องสหกรณ์ได้
รับใช้ท่าน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสหกรณ์ เลขที่
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149, 0-4281-2192
โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่        
www.lt-coop.com  หรือ Facebook สหกรณ์พบกันใหม่      
ฉบับหน้าสวัสดีครับ

6

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีนาคม 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน มีนาคม 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนนี้ (มีนาคม   2564)   คณะผู้ตรวจสอบได้
นำ�ข้อสังเกตเดือน กุมภาพันธ์ 2564   มาสรุปให้พี่น้องสมาชิก
ได้ อ่ า นและรั บ ทราบร่ ว มกั น ในสิ่ ง ที่ ผู้ ต รวจได้ ต รวจติ ด ตาม
การการบริหารงบประมาณที่พี่น้องผู้แทนสมาชิกได้อนุมัติให้
ดำ�เนินการปี  2563  ดังนั้นเดือนนี้คณะผู้ตรวจจึงได้ สรุปลงให้
สมาชิกได้รับทราบ  จำ�นวน  4  ข้อ  ส่วนรายละเอียดฉบับเต็ม
ให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ ที่ www.lt-coop.com (พี่น้อง
สมาชิกอ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจ
เพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก)
ข้อสังเกตที่ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด				
ด้วยคณะผู้ตรวจได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  เห็นว่า ระเบียบบางเรื่องใช้มานาน
ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบียนและ ระเบียบอื่นๆที่ใช้ในปัจจุบันจึงได้เสนอแนะ
ให้คณะกรรมการได้ดำ�เนินการแก้ไขได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรตั้งคณะกรรมการ 3-5 คน ศึกษาระเบียบข้อ
บังคับที่จะแก้ไขและนำ�เสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
60 วัน
2.  ระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไขปรับปรุงมีดังนี้.
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  
ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ. 2548
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2555
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก  พ.ศ. 2560
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  
ว่าด้วยกรรมการดำ�เนินการ  พ.ศ.  2548			

-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2548
-  ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เห็นควรปรับปรุง
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ		
- มติที่ประชุมกรรมการดำ�เนินการได้มีมติกำ�หนด
ระเบียบใหม่ขึ้นถือใช้และนำ�เสนอร่างต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี  2563   พิจารณาก่อนถือใช้  
ข้อสังเกตที่ 2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำ�ปีบัญชี 2563		
คณะผูต้ รวจสอบได้สมุ่ ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง 3 รายการ
เป็นเงิน 43,245 บาท จากการตรวจสอบกระบวนการและขัน้ ตอน
การจัดซือ้   เจ้าหน้าทีไ่ ด้ด�ำ เนินการเป็นไปตามระเบียบและขัน้ ตอน
เอกสารหลักฐานการดำ�เนินการถูกต้องครบถ้วน คณะผู้ตรวจ
ก็ได้ยกย่องชมเชยในการทำ�งานในครั้งนี้แต่ได้เสนอแนะเพิ่ม
เติมดังนี้
ข้อเสนอแนะ							
ในการจัดซื้อจัดจ้างควรต่อรองทุกครั้งและพัสดุที่ได้มา
ควรลงทะเบียนคุม ถ้าเป็นครุภัณฑ์ให้ลงรหัส วัน  เดือนปีที่ได้
มา  เพื่อตรวจสอบและจำ�หน่าย				
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ		
ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะ  และวัสดุ  
ครุภัณฑ์ที่ได้จะมานำ�ลงทะเบียนคุมตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์  พ.ศ. 2563
ข้อสังเกตที่ 3. การยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์เลือกตั้ง
ปีบัญชี 2563			
คณะผูต้ รวจได้ตรวจสอบการยืมเงินไปใช้จา่ ยในการรณรงค์
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 จำ�นวน 9,606,000  
บาท(เก้าล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) โดยมีข้อมูลดังนี้
1.  ยืมเงินออกไปดำ�เนินการ  จำ�นวน  9,606,000  บาท
2.  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จำ�นวน  6,404  คน
จำ�นวน 6,098 คน x 1,500  บาท
3.  มาใช้สิทธิ์
= 9,147,000  บาท
4.  ไม่มาใช้สิทธิ์
จำ�นวน  306  คน
5.  เงินเหลือจ่ายส่งคืน      459,000  บาท
จากการตรวจสอบเอกสารและเงินสดส่งคืนล้างหนี้เงิน
ยืมถูกต้อง  

ข้อเสนอแนะ
การเบิกจ่ายขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่าได้ประมาท
อย่าให้เกิดความเสียหาย ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่
ดำาเนินการสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดี
ข้อสังเกตที่ 4. ก�รเรียกเก็บไม่ได้
จากการตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ได้โดยข้อมูลจาก
ฝ่ายเทคโนฯ ปีบัญชี 2563 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563มกราคม 2564 เป็นเงิน 28,205,842 บาท คณะผู้ตรวจ
สอบเห็นว่าถ้ามีการเรียกเก็บไม่ได้จะมีการสำารองหนี้เกิดขึ้น
จะทำาให้สมาชิกจำานวนหนึ่งเสียประโยชน์ นอกจากนั้นยัง
มีสมาชิกบางรายเรียกเก็บไม่ได้เงินไม่พอหักไม่ถึงร้อยบาท
แต่ปรากฏในระบบว่าเรียกเก็บไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ควรเรียก
สมาชิกกลุ่มนี้มาปรับอัตราการส่งใหม่ให้ไม่ปรากฏการเรียก
เก็บจะเป็นผลดีต่อสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควรรีบดำาเนินการแก้ปัญหากรณีเรียก
เก็บไม่ได้ให้ลดลง
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
สหกรณ์มีมาตรการเพื่อแก้ปัญหากรณีเรียกเก็บไม่ให้
ลดลงดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำางานเกี่ยวกับการติดตามหนี้สมาชิก
ค้างชำาระ
2. ทำาการปรับลดการส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนของสมาชิก
สหกรณ์ไม่ต่ำ�กว่า 200 บาท
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีน�คม 2564

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,753
- สมาชิกสามัญ
6,443
- สมาชิกสมทบ
1,310
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,347
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
205,672,382.05
4. เงินฝากในสหกรณ์อน่ื
314,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,477,578,944.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,512,500
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
188,670
8. เงินรับฝาก
2,889,298,860.47
ประจำา
249,135,647.92
ออมทรัพย์
141,213,264.04
ออมทรัพย์พเิ ศษ
2,381,923,028.83
สินทรัพย์ทวี
117,026,919.68
9. ทุนเรือนหุน้
3,323,999,900.00
10. ทุนสำารอง
509,568,368.06
11. สินทรัพย์รวม
11,850,624,475.43
12. กำาไรสุทธิ (มี.ค. 2563-ก.พ. 2564) 240,226,992.14

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”

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่นๆ

2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย์
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีนาคม 2564

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก

- สามัญ      3,426
ราย
- สมทบ      2,666
ราย
รวม      6,092
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 12 คน ดังนี้

1 นางสุชวี นั วรรณศรี
2. นางจรียพ์ ร พรหมพุทธา
3. นายสว่าง บุญสายยัง
4. นายรอด  ลำ�มะยศ
5. นายวิเศษศิลป์ พรมทา
6. นายกุลศักดิ  ์ วงศ์บญ
ุ เกือ้
7. นายอนูน วงษ์โสภา
8. นายจำ�ปา จันทะคุณ
9. นายจักรพงษ์  สิงห์ทองลา
10. นายจำ�เนียร ส่วยลี
11. นายบุญเทียน แก้วพันยู
12. นายมนูญ  กุลวงศ์

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ

18-ก.ย.-63
24-ก.ย.-63
27-ต.ค.-63
25-พ.ย.-63
26-พ.ย.-63
30-พ.ย.-63
10-ธ.ค.-63
5-ม.ค.-64
22-ม.ค.-64
28-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
20-ก.พ.-64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )
- สามัญ       4,231
ราย
- สมทบ       3,921
ราย
รวม       8,143
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน  18 คน ดังนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)
สมาชิก

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ

18-ก.ย.-63
24-ก.ย.-63
27-ต.ค.-63
26-พ.ย.-63
10-ธ.ค.-63
13-ม.ค.-64
27-ม.ค.-64
28-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
3-ก.พ.-64
8-ก.พ.-64
12-ก.พ.-64
16-ก.พ.-64
17-ก.พ.-64
23-ก.พ.-64
23-ก.พ.-64
9-ก.ย.-64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน  3  คน ดังนี้
1. นายจำ�เนียร ส่วยลี
สามัญ 28 ม.ค. 64
2. นายบุญเทียน แก้วพันยู
สามัญ 29 ม.ค. 64
3. นางศุภรัตน์  จันทะคีรี
สมทบ 12 ก.พ. 64
สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้
1. รับเงินสวัสดิการตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จ�ำ นวน    500,000  บาท
** สมาชิกสามัญรับเงินตามข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันไม่เกิน 700,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. )

สมาชิก

สมาชิก

1.นางสุชวี นั   วรรณศรี
2.นางจรียพ์ ร  พรหมพุทธา
3.นายสว่าง  บุญสายยัง
4.นายวิเศษศิลป์  พรมทา
5.นายอนูน วงษ์โสภา
6.นางเม็ดคำ� ตะนุมงคล
7.นางถนอม  ศิรภิ าษณ์
8.นายจำ�เนียร  ส่วยลี
9.นางสุภาพร  อุปชั ฌาย์
10.นายบุญเทียน  แก้วพันยู
11.นายใย  ทองปัน้
12.นางเหลา  แก้วพิภาพ
13.นางศุภรัตน์ จันทะคีรี
14.นางพรมมา น้อยมี
15.นายเฉลิม  สาลีสี
16.นางพัด ถิเถียน
17.นางทุม แสงโสดา
18.นายทองสุข อนุตรี

- สามัญ      6,372
- สมทบ     2,542
รวม     8,914

- สามัญ     4,612
- สมทบ       429
รวม    5,041

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน  1  คน ดังนี้
1. นายจำ�ปา  จันทะคุณ สามัญ เสียชีวติ 5  ม.ค.  64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

สมาชิก

- สามัญ       2,920
- สมทบ       109
รวม     3,029

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นายจำ�ปา  จันทะคุณ สามัญ เสียชีวติ 5  ม.ค.  64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

อัตราการชำ�ระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
และค่าบำ�รุงรายปี 2564
1. เงินค่าบำ�รุงรายปี			
50 บาท
2. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564 1,950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน		
2,000 บาท
หากสมาชิกมีความประสงค์ชำ�ระเงินสด สามารถ
ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564  
ณ อาคารสำ�นักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (อาคารสระน้�ำ )
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขบัญชี
403 – 1 – 37512 – 3  ชื่อบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
หมายเหตุ
** สมาชิกของสมาคมฯ ประเภทสามัญ ที่มีความ
ประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์ ศพล่วงหน้าและบำ�รุงรายปีของ
สมาชิกประเภทสมทบ ให้ยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล
+ เฉลี่ยคืน ได้ที่ทางสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม
2564
ติดต่อสอบถามโทร.
เบอร์โทรสำ�นักงาน : 042 – 811165
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ : 1. นายสหวัฒน์ โสระสิงห์  096-7575075
2. นายสุพจน์  สังขะทิพย์  087-8077289
		
3. น.ส.ณัณณภัสท์ วงษ์ลืออำ�นาจ 063-2545615

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเชื่อ
(พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องทุกแผ่นด้วยหมึกปากกาสีน้ำ�เงิน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564

สสอค.- สส.ชสอ.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสกรณ์ อ อม
ทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 55/2562 ครั้งที่ 28/2562 มี
มติให้ทำ�การ หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุกราย +
สมาชิกสมทบ ดังนั้นให้สมาชิกดำ�เนินการดังนี้
1. หากมีเงินปันผลไม่พอหัก ให้ชำ�ระได้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. กรณีที่มีเงินปันผลพอหัก หากประสงค์จะ
ชำ�ระเป็นเงินสดให้ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำ�เนินการมาชำ�ระ
ทางศูนย์ประสานงานจะทำ �การหักเงินปันผลชำ �ระให้
อัตโนมัติ
หมายเหตุ เงินคงสภาพประจำ�ปี 2564 แต่ละรายไม่
เท่ากันตามรอบปีที่สมาชิกสมัคร สามารถสอบถามได้ที่       
สสอค.-สส.ชสอ.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จำ�กัด เบอร์โทร 083-1510007 , 042-811149 ต่อ
19 ไอดีไลน์ 083-1510007
-  นางสาวจรรยารัตน์ จงสง่ากลาง เจ้าหน้าที่
-  นายปฎิภาณ บัวแสงรัตนะ เจ้าหน้าที่

สรุปสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับปี 2563
วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

สำ�เนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำ�เภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำ�เนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น) ลำ�ดับ
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้ตาย
1
สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
2
สำ�เนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำ�นัน / เขตเทศบาล
3
/ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
4
สำ�เนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)
หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
5
ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

รายการ

จำ�นวนราย

จ่ายเงินไปแล้ว

ส.ค.ส.1
ส.ค.ส.2
สสอ.
สสอค.
สส.ชสอ.

69
143
78
49
37

6,900,000
14,300,000
45,454,900
29,400,000
22,200,000
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีน�คม 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

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

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

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

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

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
31-ก.ค.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-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
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
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
28-ก.ย.-63
16-พ.ย.-63
4-ธ.ค.-63

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย
ส�ข�นวมินทร์
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ขอนแก่น
ส�ข�เลย
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�มอดินแดง ขอนแก่น
ส�ข�พระร�ม4
ส�ข�ถ.ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ศรีร�ช�
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�กระทรวงศึกษ�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ด่�นซ้�ย
ถ.มลิวัลย์
น�งนลินรัตน์ สุวรรณบริบูรณ์ ส�ข�เลย
น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�นี
เลย
ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น
น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�รี
เลย
น.ส.มัณฑน� ทิพย์สุวรรณ ส�ข�เลย
ธ.ซิตี้แบงค์ บ.โตเกียวม�รีน

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
800.00
1,147.00
950.00
3,600.00
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
600.00
600.00
2,000.00
500.00
600.00
1,200.00
10,000.00
600.00
600.00
900.00
3,000.00
8,000.00
540.00
5,400.00
13,099.00
11,140.00
296,004.11

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

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
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
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
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาด่านซ้าย

จำ�นวนเงิน
2,000.00
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2
3
4

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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

29-ม.ค.-62

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

270.00

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ รวมแสดงความเสียใจกับครอบครัว
นายไพบูลย เกษทองมา สมาชิกหนวยวังสะพุง

มุทิตาจิต เจาหนาที่ สอ.ครูเลย จํากัด เกษียณอายุงาน ประจําป 2563

วิสัยทัศน

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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
ดร.อนุช ธรรมวรรณ
กองบรรณาธิการ 1. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 2. นายจักรภัทร จําปาออน
3. นายสุพัฒน แสงสวาง 4. นายเวียงชัย โสกันทัต
ฝายอํานวยการ 1. ดร.ณสรวง กอนวิมล 2. นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ 3. นายสุทธินนั ท บุบผาดา
4. นายสําเนียง ศรีบรุ นิ ทร 5. นายเจริญศักดิ์ บรรพลา 6. นายจันทรลอย สุรภีร
7. นายจักรภัทร จําปาออน 8. นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 9.นายเวียงชัย โสกัณทัต
10.ดร.อนุช ธรรมวรรณ 10.นายสุพัฒน แสงสวาง 12.นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
ฝายจัดการ
1.นายเอกพัฒน นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี 3. นางสุจิตรา บรรพลา
4.นางรติ ทันวงษา 5.นางไพรวัลย พูนโต 6.น.ส.รมิดา วงษศิริ
7.นายสุนทร สนธิมุล 8.นางนารี พงษพานิช 9.นางอาภาภรณ พรหมมาศ
10.น.ส.มุกขรินทร อรรคฮาด 11. น.ส.ลลดา พรหมพุทธา 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ
พิมพที่ : รุงฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ (คอสะพานบานแฮ) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ
3.00
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ
3.60
สินทรัพยทวี
รอยละ
4.25
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ
3.75
ประจํา 12 เดือน รอยละ
4.00
ประจํา 24 เดือน รอยละ
4.25

