


	 เรียน	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด			

ที่เคารพทุกท่าน

	 เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำา

หน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	

ทุกถ้อยคำาที่สมาชิกรวมทั้งบุคคลสำาคัญในระดับชาติ	

และผู้อาวุโสในจังหวัดเลย	ได้ฝากให้มาทำาหน้าที่ในครั้งนี้

รวมทั้งนโยบายในการหาเสียงซึ่งเคยสัญญากับพี่น้อง

สมาชิกไว้	ก็จะดำาเนินการให้ทุกประเด็น	

	 ที่ผ่านมาเคยเห็นรองประธานกรรมการฯ	แต่ครั้งนี้

เป็นประธานกรรมการฯ	ผมคงไม่คิดว่ามาเป็นเพ่ือศักด์ิศรี

และเกียรติยศอย่างเดียว	 ที่สำาคัญคือความรับผิดชอบ	

สหกรณ์มีหลักการและอุดมการณ์มวลสมาชิกได้มอบ

หมายให้ประธานกรรมการฯ	 รวมทั้งคณะกรรมการ

ดำาเนินการมาบริหารกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์แทน

สมาชิก	แต่ถ้าทำาแล้วเกิดประโยชน์น้อยและเกิดความเสียหาย

เป็นประเด็นสำาคัญที่จะไม่ให้เกิดขึ้น	 จะขอใช้ความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมองทุกๆ	 มิติ

รวมทั้งด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

	 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่ได้มอบ

ความไว้วางใจให้ผมรวมทั้งคณะกรรมการชุดที่	57/2564	

เข้ามาบริหารสหกรณ์ฯ	และขออาราธนาบารมีคุณพระศรี

รัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ

หรือโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว

จงประสบผลสำาเร็จมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็ง

แรงและสมหวังปรารถนาทุกประการ

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

	 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
ประจำาเดือนเมษายน	 2564	 	 ฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของปี
บัญชี		2564		ของคณะกรรมดำาเนินการชุดที่		57/2564
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ขอต้อนรับคณะ
กรรมการดำาเนินการชุดใหม่		ชุดที่		57/2564		ที่ได้รับการ
รับรองได้รับการเลือกต้ัง	ท่ีจะมาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลยจำากัด		โดยการนำาของประธานคณะกรรมการดำาเนินการ
ประธานวิรัตน์		พุทธทองศรี		ได้เริ่มบริหารงานมาตั้งแต่ในที่
ประชุมใหญ่ได้รับรองให้ผ่านได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 	 จำากัด		
มาแล้วตั้งแต่วันที่		3		เมษายน		2564		ณ	ห้องประชุมโรงเรียน
เลยอนุกูลวิทยา	 	 ซึ่งจะมาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		
จำากัด	 	 ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์	 	วิสัยทัศน์
ตามกรอบ		พ.ร.บ.สหกรณ์	พ.ศ.	2542		 เพื่อมวลสมาชิกมี
ความสุข		มีความพึงพอใจในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู		จำากัด
	 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลยได้กำาหนดวันประชุมท่ีผ่านมา	กำาหนด	วันท่ี	3	เมษายน
2564	 โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม	 ณ	 ห้องประชุม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา		โดยมีสาระสำาคัญๆ		รับรองงบดุล
ปีท่ีผ่านมา	และอนุมัติแผนงานดำาเนินการงบประมาณปี	2564 
สมาชิกทุก	ๆ	ท่านก็มีความสุขกันทั่วหน้า	ที่ได้เงินปันผลเงิน
เฉลี่ยคืน		และปีต่อๆไปขอให้ได้รับเงินเยอะๆ	ขึ้น
	 ในเดือนเมษายน		2564		ตามที่สมาชิกทุกๆท่าน
ทราบท่ัวกัน		โรคภัยอันตรายท่ีมาคุกคามระบาดท่ัวประเทศไทย 
ซึ่งนับวันที่จะทวีความรุนแรงและระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงขอให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	ทุกท่าน	
พึ่งได้ระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคภัย	 ปฎิบัติตน
ตามหลักอนามัย		โดยรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ		รักษา
ระยะห่าง	สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง		ล้างมือบ่อยๆ	หรือ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
	 สุดท้ายนี้	ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	ที่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด	และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน	จงมี
แต่ความสุข	ความสำาเร็จความเจริญ		มีสุขภาพแข็งแรง		และ
ปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป
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1.บริการอื่ นๆ

2.บริการอื่ นๆ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอื่ นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

	 เรียน	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	แวดวง

สหกรณ์ฯ	ฉบับนี้	เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ชุดที่	 57/2564	หลังจากที่

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	

2563	ในวันเสาร์ที่	3	เมษายน	2564	ณ	หอประชุมโรงเรียน

เลยอนุกูลวิทยา	และรับรองคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ชุดที่	57/2564	ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	นายวิรัตน์	พุทธทองศรี		 ประธานกรรมการสหกรณ์

    ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด

2.	นายเกี่ยน	สุวรรณเกษี			 รองประธานกรรมการ	คนที่	1

3.	นายสุทธินันท์	บุบผาดา		 รองประธานกรรมการ	คนที่	2

4.	นายอนุช		ธรรมวรรณ	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	3

5.	นายไพรวัล		อ่ำ�นาเพียง	 กรรมการและเหรัญญิก

6.	นายเวียงชัย	โสกัณทัต	 	 กรรมการและเลขานุการ

7.	นายสุพัฒน์		แสงสว่าง	 	 กรรมการดำาเนินการ

8.	นายจันทร์ลอย		สุรภีร์	 	 กรรมการดำาเนินการ

9.	นายสมเชาว์		แก้ววงษา	 กรรมการดำาเนินการ

10.	นายนิคสัน		ทองทิพย์		 กรรมการดำาเนินการ

11.	นายมนต์ชัย		ลีวงค์ศักดิ์	 กรรมการดำาเนินการ

12.	นายสายชล		ศรีคำา	 	 กรรมการดำาเนินการ

13.	นายอดิศักดิ์		มีบุญ	 	 กรรมการดำาเนินการ

14.	นายสมพร			ไชยแสง	 	 กรรมการดำาเนินการ

15.	นายวรวิทย์	ศรีสุนทร			 กรรมการดำาเนินการ

	 ฝากถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด								

ทุกท่าน	ได้ติดตามผลงานการดำาเนินงาน	ของคณะกรรมการ

ดำาเนินการฯ	ชุดที่	57/2564	ต่อไป

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2564

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสมเชาว์ แก้ววงษา

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�ก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ

และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM  ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุม บริก�รอื่นๆ

2. กดปุม บริก�รอื่นๆ

3. กดปุม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุม ฝ�กเงินฝ�ก

5.  กดปุมตัวเลข ระบุจำ�นวน

 เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท

6. กดปุม ถูกต้อง

 7.  ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้

     รับสลิปออกม�

บริการอื่ นๆ

บริการอื่ นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 25644 4.  ปรับตัวให้เข้�กับสังคมไร้เงินสด 

	 จากสถานการณ์น้ี	ทำาให้ได้รู้ว่าเราใช้เงินสดกันน้อยลง

และหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น	 ได้ทั้งเรื่องความสะดวก

และความปลอดภัย	จนกลายเป็นเร่ืองปกติท่ีทำาได้ทุกท่ี	ดังน้ัน

เราควรทำาบัตรเตรียมไว้	 และใช้ให้คล่อง	 ปัจจุบันมีสิทธิพิเศษ

มากมายท่ีมาพร้อมกับบัตร	ควรศึกษาเพ่ือใช้บัตรได้อย่างคุ้มค่า

5.  คิดก่อนซื้อม�กขึ้น

	 เมื่อการช้อปออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ	 เราก็ควร

ซื้อด้วยเหตุผล	ใช้จ่ายกับของที่จำาเป็น	คิดเยอะๆ	ก่อนกดจ่าย	

ส่วนเรื่องจ่ายเงินก้อนใหญ่	 กู้เงินซื้อบ้าน	 ซื้อรถ	 หรือลงทุน

อะไรก็ตาม	 ต้องวางแผนการเงินว่าเราจะสามารถรับมือกับ

หนี้ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรบ้าง	 เพื่อจะได้มีเงินออมมากขึ้น

สำาหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน	 หากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�อีก

ในภายภาคหน้า	

6.  จัดระเบียบก�รเงินใหม่

	 ให้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสแห่งการล้างไพ่จัดระเบียบ

การเงินใหม่เลย	 เริ่มจัดการระบบบัญชีเงินออม	 เงินเก็บของ

ตัวเอง	แยกบัญชีเงินเดือน	บัญชีเพื่อใช้และบัญชีเพื่อออมออก

จากกัน		เพื่อให้จัดการง่าย	และ	เห็นผลตอบแทนชัดเจน	

7.  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รออมม�กขึ้นกว่�เดิม

	 เริ่มออมตอนนี้ก็ยังไม่สาย	โดยใช้ระบบหักเปอร์เซ็นต์

เก็บไว้ในบัญชีออมก่อนท่ีจะใช้	และให้ความสำาคัญกับเงินออม

ฉุกเฉินที่สถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องมี	 ควรออมกับบัญชีที่

ให้ดอกเบี้ยสูงและมีอิสระในการถอนมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้	 หรือ

ใครท่ีเคยเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์แบบเดิมท่ีให้ดอกเบ้ียต่ำ�

ควรมองหาบัญชีที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า	 และยืดหยุ่น

เป็นทางเลือกที่เหมาะกับวิถีชีวิตแบบใหม่	 (New	 Normal)	

มากกว่า	

7 วิธีการปรับตัวสำาหรับมนุษย์เงินเดือนกับชีวิตวิถีใหม่

หลังโควิด-19 (New Normal)

1.  ปรับตัวให้ชินกับก�รทำ�ง�นออนไลน์

	 ควรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการรับส่งงาน	 และ

สื่อสารให้ช่ำ�ชอง	 เช่น	 การประชุมออนไลน์	 และเปดใจเรียน

รู้แอปพลิเคชันใหม่	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน	 ให้กรณี

ที่ต้องมีการทำางานจากที่บ้าน	 (Work	 from	 Home)	 หรือ

การทำางานระยะทางไกล	 (Remote-Working)	 ก็ยังสามารถ

ทำางานได้ไม่สะดุดไม่ว่าจะทำางานจากที่ไหน	 รวมถึงสามารถ

ใช้	 Social	 Media	 เป็นสื่อกลางติดตามข่าวสาร	 ได้อย่าง

รวดเร็วทันการณ์

2.  ดูแลสุขภ�พม�กขึ้นและทำ�ประกันคุ้มครอง

	 เราหักโหมทำางานอย่างเดียวเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว	จัด

เวลาพักผ่อนและออกกำาลังกายจนเป็นนิสัย	ปรับไลฟสไตล์ท่ีดี

ต่อสุขภาพควบคู่กับการทำางานไปด้วย	 ที่สำาคัญอย่าลืมนึกถึง

เรื่องของสุขภาพระยะยาวเพิ่มขึ้น	 เราควรมีประกันคุ้มครอง

ให้ครอบคลุมท้ังสุขภาพและอุบัติเหตุ	เพ่ือความอุ่นใจ

3.  ลองห�อ�ชีพเสริม

	 สถานการณ์นี้ทำาให้รู้ว่ามีอาชีพเดียวอาจยังไม่พอ	

ดังนั้นการหาอาชีพเสริมทำาควบคู่ไปด้วย	 จะช่วยประคับ

ประคองเวลาเสียรายได้จากอาชีพหลัก	 และควรเป็นงานที่

อยากทำาหรือเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว	 ถึงจะต้องเหนื่อยเพิ่ม		

แต่ก็มีความสุขจากการได้ทำาในสิ่งที่ชอบ

ขอคุยดวยคน

โดย... นายเอกพัฒน์  นิสีดา

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

7 วิธีการปรับตัวสําหรับมนุษยเงินเดือน 
ในรูปแบบตั้งรับเชิงรุกกับชีวิตวิถีใหม  

(New Normal) หลังสถานการณ COVID-19

เขียนโดย: แพท-พณิตา อาโอกิ 
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีครับ	ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด
ท่ีเคารพทุกท่านครับ		วารสารสอ.ครูเลย		จำากัด	ฉบับน้ีเป็นฉบับแรก
ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ชุดท่ี	57/2564
เพราะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ชุดท่ี	56/2563	
หมดวาระนับตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2563	ในวันที่	
3	เมษายน	2564		รับรอง	วารสารสอ.ครูเลย		จำากัด	ฉบับเดือน	
เมษายน	2564	ออกช้ากว่ากำาหนดเดิม		เพราะมติที่ประชุมคณะ
กรรมการดำาเนินการชุดที่	 57/2564	 	 ครั้งที่	 1/2564	 	 เมื่อวันที่	
5	เมษายน	2564	และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	
57/2564		คร้ังท่ี	3/2564	เม่ือวันท่ี	9	เมษายน	2564	ได้มีมติเห็นชอบ
ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประนอมหน้ี	คณะอนุกรรมการกฎหมาย
และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์		ชุดท่ี	57/2564		เพ่ือปฏิบัติงาน
ธุรกิจสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมาย	 แต่ใน
วารสารฉบับนี้จะขอแนะนำาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์		
เน่ืองจากมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำาวารสาร	ดังต่อไปน้ี
	 1.	นายสุพัฒน์		แสงสว่าง	 ประธานกรรมการ
	 2.	นายวรวิทย์		ศรีสุนทร	 กรรมการ
	 3.	นายสายชล		ศรีคำา	 กรรมการ		
	 4.	นายนิคสัน		ทองทิพย์	 กรรมการ
	 5.	นายสมเชาว์		แก้ววงษา	 กรรมการและเลขานุการ
	 มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป	 พัฒนา
และปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยผ่านส่ือหลายรูปแบบ
	 ส่วนคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ	 นั้นเอาไว้แนะนำาในฉบับ
ต่อๆ	ไปครับ		เพราะพื้นที่คอลัมน์มีจำากัด
	 กระผมนายสายชล	 	 ศรีคำา	 คณะกรรมการฯ	 เขต	 3/1	
หน่วยอำาเภอด่านซ้าย1	 อำาเภอภูเรือ	 ได้รับมอบหมายให้เขียน
คอลัมน์	“ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์	”
	 สุดท้ายนี้หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ต้องให้สหกรณ์ได้
รับใช้ท่าน	 	 สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์	 เลขที่	
510	หมู่	 9	 ถนนเจริญรัฐ	บ้านติดต่อ	ตำาบลนาอาน	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเลย	42000	โทรศัพท์กลาง		0-4281-1149,	0-4281-2192
โทรสาร	0-4283-2433	หรือติดตามรายละเอียดได้ที่																		
www.It-coop.com		หรือ	Facebook		สหกรณ์พบกันใหม่
ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

แม่ท้องต้องรู่้ทัน COVID-19

	 เป็นที่ทราบโดยทั่วกันถึงการระบาดของไวรัส	 COVID-19	 ที่เกิด
ขึ้นทั่วโลก	 นับวันยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น	 โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ
หลังติดเชื้อเพียงไม่กี่วัน	กับผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ	ซึ่งมีโอกาสส่ง
ต่อเชื้อถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว	ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำาตัว	เช่น	ความดัน	เบา
หวาน	โรคระบบทางเดินหายใจ	โรคมะเร็ง	หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด	
ยิ่งทำาให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น	สำาหรับหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ท้อง
เป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจนถึงวันที่
เจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก
COVID-19 กับแม่ท้อง
	 ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่า
ช่วงปกติ	 เช่น	 ประสิทธิภาพการทำางานของปอดลดลง	 ปริมาณการใช้
ออกซิเจนในร่างกายเพ่ิมข้ึน	ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องเกิดการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม	 ซึ่งอาจทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจ
ได้	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์นั้น	 ส่งผลให้
หากเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	 เช่น	 ไข้หวัดใหญ่จะมี
ความรุนแรงมากกว่าคนปกติ	 แม้ว่าข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าแม่ท้องที่ติดเชื้อ							
COVID-19	 จะมีอาการไม่ต่างจากคนปกติ	 แต่การรักษาก็จะมีความซับ
ซ้อนกว่า	 เช่น	 ต้องคำานึงถึงอายุครรภ์	 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น	
เช่น	ภาวะคลอดก่อนกำาหนด	เป็นต้น
แม่ท้องดูแลตัวเองอย่�งไรช่วง COVID-19
-	หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัดและใช้ตามมาตรการ	SOCIAL	DISTANCING
-	ล้างมือบ่อย	ๆ	ด้วยแอลกอฮอล์					-	ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำ�เสมอ
-	ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ	จาม									-	ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา	จมูก	ปาก	
-	ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	ผ้าเช็ดหน้า	แก้วน้ำ�	ช้อนส้อม	เป็นต้น
-	รับประทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	เน้นอาหารสุก	สะอาด
-	รับประทานวิตามินซีและวิตามินอีตามคำาแนะนำาของแพทย์
-	พักผ่อนนอนหลับให้ครบ	8	–	10	ชั่วโมงต่อวัน
-	ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำาให้ผ่อนคลาย	ไม่เครียด
-	หากแม่ท้องยังทำางานแนะนำาให้	Work	From	Home	ในช่วงสถานการณ์	
COVID-19
-	หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ	เน้นใช้รถส่วนตัว
	 แม่ท้องควรระมัดระวังสุขภาพของตัวเอง
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ	หากมีความกังวล
และเกิดความผิดปกติของร่างกายสามารถ
ปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ทันที

ข้อมูลโดย....
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เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด ทุกท่�น

	 สำาหรับเดือนนี้	 (เมษายน	 2564)	 	 คณะผู้ตรวจสอบได้

นำาข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นที่	 อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสหกรณ์และส่งผลถึงสมาชิกได้ถ้าไม่ดำาเนินการหรือหาทาง

แก้ไข		ประเด็นที่ผู้ตรวจเสนอแนะไว้ให้คณะกรรมการชุดที่		

57/2564	 	 ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่วันที่	 3	 เมษายน	 2564								

ได้รับทราบแล้ว	 ดังนั้นคณะกรรมการชุดใหม่ก็ต้องดำาเนินการ

ต่อไป	ประเด็นที่	ผู้ตรวจเสนอไว้มี	8		ข้อดังนี้					(พี่น้องสมาชิก

อ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจ	 เพิ่ ม เติม

ยินดีรับข้อเสนอเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก)

	 1.	ควรกำากับติดตามการนำาเงินไปฝากกับสหกรณ์บริการ

สวัสดิการไทเลย		จำากัด		(สหกรณ์ลอตเตอรี่ไทเลย	 จำากัด		

เงินฝากคงเหลือ	295,183,926.41	(สองร้อยเก้าสิบห้าล้าน

หน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์)

(ข้อมูล	ณ	วันที่	 	19		เมษายน		2564)	ซึ่งตามแผนการส่งคืน

เงินฝากจะสิ้นสุดวันที่		31		ตุลาคม		2564		ส่วนที่เหลือทั้งหมด

	 2.		ควรติดตามการดำาเนินการบังคับคดีตามคำาพิพากษา

ศาลฎีกาจังหวัดอุบลราชธานี	 กรณีความเสียหายจากการค้า

ลอตเตอรี่	490	ล้านบาท	ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่

56/2563	ได้ดำาเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการ

ชุดที่	46/2553	-	47/2554	แล้ว		แต่จำาหน่ายคดีชั่วคราว	รอคำา

พิพากษาศาลอาญารัชดา

	 3.		การจัดทำาประกันชีวิตให้กับสมาชิก		คณะกรรมการ

ควรเลือกบริษัทที่มีความมั่นคง	 น่าเชื่อถือ	 และให้ติดตาม							

ค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทสมาชิกที่ยังไม่ได้รับ	 (กรณีบริษัท

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต)	ที่ยังค้าง		21		ราย

	 4.	การเรียกเก็บไม่ได้จากสมาชิกในกรณีต่างๆ	มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกเดือน		คณะกรรมการดำาเนินการและผู้เกี่ยวข้อง	

ควรพิจารณาหามาตรการเร่งรัด		ติดตาม		เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

เพิ่มขึ้น	

	 5.	การประกาศปล่อยเงินกู้ไม่ว่าโครงการอะไรจะมีการ

ลดดอกเบี้ยหรือไม่		สมาชิกควร	ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียม

กัน			

	 6.		ควรติดตามการบังคับคดีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขต

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	จำากัด

	 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง		จำากัด		 

และท่ีดินท่ีสหกรณ์ซ้ือจากสำานักงานบังคับคดี	จังหวัดเลย	2		แปลง

ที่อำาเภอท่าลี่และอำาเภอด่านซ้าย	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการ

ขายเพื่อนำาเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนตามหลักการสหกรณ์ต่อไป

	 7.		ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		

เพิ่มมากขึ้นทุกๆ	ปี		ควรวิเคราะห์	 ค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ

ว่าสมควรขอตั้งเพิ่มหรือตัดลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจะเพิ่ม

รายได้และส่งผลถึงสมาชิก

	 8.	ควรติดตามการชำาระหนี้ของบริษัทศิริบุญญาทัวร์	

กรณีจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย	 จำากัด	 จำานวน	 2	 คัน	 นำาผู้แทนสมาชิกไปพัฒนาตาม

โครงการ	เมื่อปี	2562	จ้างเหมารวมทั้งสิ้นจำานวน				312,000		

บาท	 (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)	 	 ค้างจ่ายจำานวน		

208,000	 บาท	 (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)	 สหกรณ์มีการ

ฟ้องร้องต่อศาลๆ	 พิพากษาให้บริษัทศิริบุญญาทัวร์	 ชำาระเป็น

งวดๆละไม่ต่ำ�กว่า	 	 15,000	 	 บาท	 โดยเริ่มตั้งแต่งวดที่	 1	 วัน

ที่		31		มกราคม		2564		ปัจจุบันยังไม่ชำาระและไม่ปฏิบัติตาม

คำาพิพากษา

	 ประเด็นที่ผู้ตรวจได้เสนอแนะไว้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า		

คณะกรรมการชุดที่		57/2564	จะได้ติดตามและดำาเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก.	 	 	

    

พบกันใหม่ฉบับหน้า

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด 

โทร..098-691-9199 -, 095-653-2392
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สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,376 ราย
  - สมทบ     2,543 ราย
  รวม     8,919 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  7  คน ดังน้ี
1.	นายมนูญ		กุลวงศ์	 สามัญ	 เสียชีวิต	 20	ก.พ.	64
2.	นายทินกร		ชัยมูล	 สามัญ	 เสียชีวิต		2	มี.ค.	64
3.	นายสุภาพ		อุปไมย์	 สามัญ	 เสียชีวิต		4	มี.ค.	64
4.	นายไพบูลย์		เกษทองมา	 สามัญ	 เสียชีวิต		8	มี.ค.	64
5.	นายบุญมา		สังข์สวัสด์ิ	 สมทบ	 เสียชีวิต		6	ก.พ.	64
6.		นายสถิต		สิมมาคำา	 สมทบ	 เสียชีวิต		7	มี.ค.	64
7.	นางสินธ์		เพ็งสมนึก	 สมทบ	 เสียชีวิต	23	มี.ค.	64

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท
2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จำานวน				500,000		บาท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. ) 

สมาชิก  - สามัญ     4,607 ราย
  - สมทบ       413 ราย
  รวม    5,038  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  5  คน ดังน้ี
1.	นายมนูญ			กุลวงศ์		 สามัญ		 เสียชีวิต	20	ก.พ.	64
2.	นายสุภาพ		อุปไมย์		 สามัญ		 เสียชีวิต	4		มี.ค.		64
3.	นายทินกร		ชัยมูล		 สามัญ	 เสียชีวิต	2		มี.ค.	64
4.	นายไพบูลย์		เกษทองมา		 สามัญ	 เสียชีวิต	8		มี.ค.	64
5	.นายเหล็ง		สิงห์ทองลา		 สามัญ		 เสียชีวิต	26	มี.ค.	64

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( สส.ชสอ. )

สมาชิก  - สามัญ       2,917  ราย
  - สมทบ       109  ราย
  รวม     3,026  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 4 คน ดังน้ี
1.	นายมนูญ			กุลวงศ์		 สามัญ		 เสียชีวิต	20	ก.พ.	64
2.	นายทินกร			ชัยมูล		 สามัญ	 เสียชีวิต		2		มี.ค.	64
3.	นายไพบูลย์		เกษทองมา		 สามัญ	 เสียชีวิต		8		มี.ค.	64
4.	นายเหล็ง		สิงห์ทองลา		 สามัญ	 เสียชีวิต		26	มี.ค.	64

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,426 ราย
  - สมทบ      2,666 ราย
  รวม      6,092 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน - คน ดังน้ี
-	ไม่มีผู้เสียชีวิตระหว่างเดือน

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท
************************************************************

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,229 ราย
  - สมทบ       3,912 ราย
  รวม       8,141 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  1 คน ดังน้ี
1.นายไพรจิตร			ธรรมมา			 สมทบ			 เสียชีวิต	12	ม.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

ประจำ�เดือนมีน�คม 2564
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนมีนาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

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.	กำาไรสะสม	ประจำาปีบัญชี	2563
13.	กำาไรสุทธิ		ประจำาเดือนมีนาคม	2564

7,753				คน
6,443									คน
1,310									คน

5,464				คน
376,824,381.50		บาท
298,683,926.41		บาท

11,504,116,290.00		บาท
25,712,500.00		บาท

188,670.00		บาท
2,882,187,776.22		บาท

249,135,647.92	 	 บาท
133,222,456.13	 	 บาท
2,380,325,211.08	 	 บาท
119,504,461.09	 	 บาท

3,335,648,120.00		บาท
509,568,368.06		บาท

12,024,290,597.06		บาท
240,226,992.14		บาท
42,765,476.15		บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย์

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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)

รายละเอียดสวัสดิการและ
โครงการตางๆ ใหสมาชิก 
สอ.ครูเลย จํากัด ดังนี้

1.	 สวัสดิการ	ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก	สอ.ครูเลย	

	 จำากัด		(สสอ.)

2.		 สวัสดิการ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก	ชุมนุม

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)

3.		 สวัสดิการ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก	ชุมนุม

	 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)

4.		 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	

	 ส.ค.ส.	1	และส.ค.ส.	2

5.		 สวัสดิการวันเกิด

6.		 สวัสดิการกองทุนสวัสดิการสุขภาพผู้สูงอายุ

7.		 สวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก

8.		 สวัสดิการ	จัดทำาประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก

	 ประเภทสามัญ

9.	 สวัสดิการ	จัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับ

	 สมาชิกประเภทสามัญ

10.	เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬานักเรียน		กีฬาหน่วยงาน

	 และกลุ่มสมาชิก

11.		เงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ

12.	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู

13.	โครงการต่างๆ	ของสมาชิก	สอ.ครูเลย	จำากัด



	 หากสมาชิกมีความประสงค์ชำาระเงินสด	 สามารถ
ชำาระได้ตั้งแต่วันที่	 4	มกราคม	2564	ถึง	31	มีนาคม	2564		
ณ	อาคารสำานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	(อาคารสระน้ำ�)
หรือโอนเข้าบัญชี	ธนาคารกรุงไทย	สาขาเลย	เลขบัญชี
403	–	1	–	37512	–	3		ชื่อบัญชี	ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
หมายเหตุ
	 **	 สมาชิกของสมาคมฯ	 ประเภทสามัญ	 ที่มีความ
ประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์	ศพล่วงหน้าและบำารุงรายปีของ
สมาชิกประเภทสมทบ	 ให้ยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล	
+	เฉลี่ยคืน	ได้ที่ทางสมาคมฯ	ตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	12	มีนาคม	
2564
ติดต่อสอบถ�มโทร.
	 เบอร์โทรสำานักงาน	:	042	–	811165
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ	:	1.	นายสหวัฒน์	โสระสิงห์		096-7575075
	 	 	 2.	นายสุพจน์		สังขะทิพย์		087-8077289
      3.	น.ส.ณัณณภัสท์	วงษ์ลืออำานาจ	063-2545615

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ชุดที่	55/2562	ครั้งที่	28/2562	มี
มติให้ทำาการ	 หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุกราย	 +	
สมาชิกสมทบ	ดังนั้นให้สมาชิกดำาเนินการดังนี้
	 1.	 หากมีเงินปันผลไม่พอหัก	 ให้ชำาระได้ตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม	2564	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2564	
	 2.	 กรณีที่มีเงินปันผลพอหัก	 หากประสงค์จะ
ชำาระเป็นเงินสดให้ชำาระได้ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2564	
ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2564	หากไม่ดำาเนินการมาชำาระ
ทางศูนย์ประสานงานจะทำาการหักเงินปันผลชำาระให้
อัตโนมัติ	
หม�ยเหตุ	 เงินคงสภาพประจำาปี	 2564	 แต่ละรายไม่
เท่ากันตามรอบปีที่สมาชิกสมัคร	 สามารถสอบถามได้ที่							
สสอค.-สส.ชสอ.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย	จำากัด	เบอร์โทร	083-1510007	,	042-811149	ต่อ	
19	ไอดีไลน์	083-1510007

-		นางสาวจรรยารัตน์	จงสง่ากลาง					เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ
-	นางนารี		พงษ์พานิช					 				หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำาปี 2564
สสอค.- สส.ชสอ.

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด 

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2564 9

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำากัดประก
าศ

 อัตร�ก�รชำ�ระเงินสงเคร�ะห์ศพล่วงหน้� 
และค่�บำ�รุงร�ยปี 2564
1. เงินค่�บำ�รุงร�ยปี       50  บ�ท
2. เงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�ประจำ�ปี 2564 1,950  บ�ท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน  2,000  บ�ท

1.  สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย  (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำ�เน�ล�ยเซ็นต์ตัวจริงเท่�นั้น)
2.   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ต�ย
3.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ต�ย (ประทับต�ย)
4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่�ของผู้ต�ย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งต�ยจ�กผู้ใหญ่บ้�น / กำ�นัน / เขตเทศบ�ล 
 /ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�แฟ้มประวัติเข้�ก�รรักษ�โรงพย�บ�ล ประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยบ้�นที่ระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองก�รต�ยจ�กโรงพย�บ�ล  พร้อมประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
8.  ใบร�ยง�นแพทย์บริษัทประกัน  พร้อมประทับตร�โรงพย�บ�ล  (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
9. บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
10.   หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
11. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
12.   สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
13.   สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้�มี)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเชื่อ

(พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องทุกแผ่นด้วยหมึกปากกาสีน้ำาเงิน)



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือน มีน�คม 256410

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�        จำ�นวนเงิน
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

 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�ร ี
 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 

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

8	มี.ค.541 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

24-ก.พ.-55

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

1

1
2
3
4

1

1

1

	สาขาด่านซ้าย	
 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

	2,000.00	
  2,000.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

29-ม.ค.-621 สาขาเลย 	270.00	

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

26-มี.ค.-641 สาขาเลย 900.00	

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

มอบกระเชา ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56/2563

ประเพณีรดน้ําดําหัวเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2564

แสดงความยินดีประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57/2564



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 19 

บรรณาธิการ นายสุพัฒน  แสงสวาง

กองบรรณาธิการ 1. นายสุพัฒน  แสงสวาง 2. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 3. นายสายชล  ศรีคํา

 4. นายนิคสัน  ทองทิพย 5. นายสมเชาว  แกววงษา

ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน  พุทธทองศรี 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. นายสุทธินันท บุบผาดา

 4. นายอนุช  ธรรมวรรณ 5.นายเวียงชัย  โสกัณทัต 6. นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง

 7. นายจันทรลอย  สุรภีร 8. นายสุพัฒน  แสงสวาง 9. นายนิคสัน  ทองทิพย

 10. นายอดิศักดิ์  มีบุญ 11. นายสมพร  ไชยแสง 12.นายสมเชาว  แกววงษา

 13. นายมนตชัย  ลีวงคศักดิ์ 14. นายสายชล  ศรีคํา 15.นายวรวิทย  ศรีสุนทร

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

 4. นางไพรวัลย  พูนโต 5. นางรติ  ทันวงษา 6. นางนารี  พงษพานิช

 7. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 8. นายสุนทร  สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ  พรหมมาศ

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  11. น.ส.ลลดา พรหมพุทธา 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

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

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


