


	 เรียน	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ที่เคารพ

รักทุกท่าน

	 พบกันในวารสารฉบับประจำาเดือนสิงหาคม	 2564					

ผมประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ยังคิดถึง

เรื่องการลดดอกเบี้ยในสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส		

COVID-19	แต่คงได้รับข่าวดีเร็ว	ๆ 	น้ีแน่นอน	ซ่ึงคณะกรรมการ

ดำาเนินการชุดที่	 57/2564	 คิดหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือช่วย

เหลือสมาชิกทุกคน	และลงไปสัมผัสกับสมาชิกโดยตรง						

เพ่ือหาทางช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาหน้ีสินมากกว่ารายรับ

ซึ ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินที ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)

พร้อมท้ังปัญหากรณีหาผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ของกลุ่มสมาชิก	(NPL)	

	 ทั้งนี้ประกอบกับความโชคดีที่สหกรณ์ฯ	 ได้ร่วมมือ

กับเครือข่ายสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือกับ

ธนาคารออมสินและหน่วยงานภาครัฐแก้ไขหนี้สินให้กับ

บุคลากรทางการศึกษา	 จนตกผลึกแล้วนั้นธนาคารออมสิน

ได้ยินยอมตามเงื่อนไขทางเครือข่ายสหกรณ์คืออัตรา

ดอกเบี้ยต่ำ�และดอกเบี้ยคงที่ห้าปี	 พร้อมทั้งช่วยเพิ่มเงินกู้

ให้กับสหกรณ์ฯ	 มาพร้อมนี้	 ดังนั้นประเด็นคือสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 จะได้รับอนุมัติวงเงินคงเหลือประมาณ	

240	ล้านบาท	โดยต้องขอเปิดประชุมวิสามัญในสถานการณ์	

COVID-19	เพื ่อหารือถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที ่

คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 57/2564	 และที่ปรึกษา	

ต้องบุกฝันฝ่าไปให้ได้			

	 สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์	แข็งแรง	

เพื่อที่จะได้รับสิ่งดี	ๆ	และพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

(นายวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

	 เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด								
ที่เคารพทุกท่าน		
	 พบกันในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	 ประจำาเดือนสิงหาคม	 เป็นฉบับที่	 5	 ปีบัญชี	 2564		
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ที่มีบุตรอยู่ในวัย
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	 ถึงระดับปริญญาตรีที่
มีอายุไม่เกิน	25	ปี	คงได้ย่ืนใบสมัครขอรับทุนการศึกษาไปแล้ว
กำาหนดยื่นตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2564	 ถึงวันที่	 31	
สิงหาคม	 2564	 โดยยื่นได้ที่กลุ่มผู้แทนสมาชิก	 กลุ่มผู้แทน
สมาชิกก็จะรวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานส่ง
ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ภายในวันที่	 15	
กันยายน	2564	และจะมอบทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่		30	
พฤศจิกายน	 2564	 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสมาชิก
	 ส่วนทุนสนับสนุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่เรียน
ดีแต่ยากจน	และเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ที่ขาดแคลน	ประจำาปี	2564	ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด	ได้มอบหมายให้กรรมการประจำาหน่วยนำาไปพิจารณา
จัดสรร	 ให้กับนักเรียนและโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ไป
เรียบร้อยแล้ว
	 โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม)
(โคกหนองนา)	 	 โดยมติคณะกรรมการชุดที่	 	 57/2564		
คราวประชุมครั้งที่	17/2564		วันที่	 	27	กรกฎาคม	2564	
ได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด		ว่าด้วยเงิน
กู้สวัสดิการโครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม	(โคกหนองนา)		พ.ศ.	2564		จำากัดสิทธิ์การกู้วงเงินไม่
เกิน	300,000	บาทต่อ	1	คน	สมาชิกท่านใดสนใจสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด				
	 สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด		ที่ติดตามข่าวสารนี้มาตลอด		ขอฝากสมาชิก
ปฏิบัติตนป้องกันตนเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่		ตามมาตรการที่คุมเข้มและขออวยพร
ให้สมาชิกทุกท่าน	 จงมีแต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ	
มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป
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เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด 

	 พบกับวารสารฉบับที ่	 5	 ประจำาเดือนสิงหาคม		

แวดวงสหกรณ์ฯ	 ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

จำานวน	2	เรื่อง	ดังนี้

 1.	เร่ืองการขยายเวลาปรับลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

ของสมาชิกสหกรณ์	(เพ่ิมเติม)	กรณีสมาชิกท่ีส่งค่าทุนเรือนหุ้น

เดิมอยู่แล้วให้ส่งชำาระต่ออีก	 4	 เดือน	 	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	

2564	ถึง	ธันวาคม	2564		สำาหรับสมาชิก	(กลุ่มใหม่)	ที่มี

ความประสงค์ปรับลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นเดือนละ	

200	บาท	กำาหนดระยะเวลาการปรับลด	ตั้งแต่เดือนกันยายน		

2564	 ถึงเดือนธันวาคม	 2564	 โดยแสดงความจำานงเป็น

หนังสือแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำาหนด	ณ	สำานักงานสอ.ครู

เลย	จำากัด	

	 2.	เรื่องเงินกู้โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพเสริม	 (โคกหนองนา)	สามารถยื่นแจ้งความประสงค์เข้า

ร่วมโครงการ	ระหว่าง	วันที่	1	สิงหาคม	2564	–	31	มกราคม	

2565	วงเงินกู้ไม่เกิน	300,000	บาท	ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่	QR	CODE	ด้านล่างต่อไปนี้

 

ประกาศโครงการโคกหนองนา          แบบฟอร์มคำาขอกู้ 

 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	คงได้รับสวัสดิการ

การดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการ	 ฯ	 ชุดที่	 57/2564	

และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ		ท้ังหน้าท่ีการงาน

ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำาเดือน สิงหาคม 2564

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด 
โดย  นายสมเชาว์ แก้ววงษา

      โทร. 085-7513443

กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล  จำาปานิล

อินา  ทานัง  ทุกขัง  โลเก

การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก

	 ขอเปิดตัวกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด	 ทุกท่านครับ	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ						
และบรรณาธิการวารสารท่ีให้โอกาสและจัดสรรพ้ืนท่ีให้เพ่ือการน้ี
ถือเป็นการพบกันครั้งแรกในแบบคอลัมน์เล็ก	 ๆ	 ในวารสาร
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 เล่มนี้	 ด้วย
ความตั้งใจว่าจะหาเรื่องราวที่เป็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเพื่อนสมาชิกโดยตรงมาเล่าสู่กันฟังพร้อมทั้งไขข้อข้องใจ
บางเรื่องที่มักจะได้รับคำาถามจากพี่น้องสมาชิกที่เคยสอบถาม
เข้ามาเป็นการส่วนตัวก่อนหน้านี้และอาจจะมีอีกต่อไป	
	 เนื่องจากว่าองค์กรของเราเป็นสถาบันการเงินที่มี
ลักษณะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์	ถ้าดูตามชื่อก็น่าจะเป็นสถาบันที่
มีจุดประสงค์เพื่อการออมเป็นหลัก	แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับเป็น
สถาบันการเงินที่มุ่งเน้นไปในทางกู้ยืมมากกว่า	 ซึ่งสหกรณ์ฯของ
เรามีฐานะเป็นทั้งผู้กู้(ลูกหนี้)	และผู้ให้กู้(เจ้าหนี้)	โดยการกู้ยืมเงิน
จากองค์กรอื่นมาเพื่อบริหารจัดการขณะเดียวกันก็ได้ให้สมาชิก
ได้กู้เงินซึ่งเป็นของสมาชิกเองและเงินที่กู้มา	 	 ที่สำาคัญคือสมาชิก
มากกว่าร้อยละเก้าสิบเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ	 ปัญหาที่
ตามมาก็คือการมีหนี้อันเป็นที่มาแห่งทุกข์ตามพุทธภาษิตที่ยกมา
เป็นชื่อคอลัมน์นี้	แต่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้กู้เท่านั้นที่มีทุกข์บุคคลอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีอาจจะมีทุกข์มากกว่าผู้กู้ก็คือผู้ค้ำาประกัน	ซ่ึงมีประเด็นปัญหา
ตามมามากมาย		เช่น	
	 -	ทำาไมไม่ฟ้องบังคับผู้กู้ก่อนค่อยมาฟ้องผู้ค้ำาประกัน
 -	ทำาไมต้องฟ้องผู้ค้ำาประกันทั้งที่ผู้กู้ยังมีตัวมีตนเดินโทง	ๆ	อยู่
	 -	ทำาไมต้องยึดทรัพย์ผู้ค้ำาประกันทั้ง	ๆที่ผู้กู้ก็มีทรัพย์สิน
ให้ยึดอยู่
	 -	ถ้าผู้กู้มีทรัพย์สินอยู่จะให้ยึดของผู้กู้ก่อนได้หรือไม่
เหล่านี้เป็นต้น	 แต่เนื่องจากพื้นที่เรามีจำากัดคงไม่สามารถตอบ
คำาถามเหล่านี้ได้ทันในเล่มนี้	 จึงขออนุญาตเปิดตัวไว้ก่อนแล้ว
ค่อยคุยต่อในฉบับถัดไปครับ		สวัสดี



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำาเดือน สิงหาคม 25644

2. ธรรมช�ติ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน เจ็บปวยย�ก
	 เหตุผลต่อมา	ขอเกริ่นก่อนว่า	NK	 (Natural	Killer)	
เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่จะส่งสัญญาณเพื่อทำาลาย
เซลล์เนื้องอกหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส	 ซึ่งปัจจัยหลายๆ	 อย่าง
มีส่วนทำาให้จำานวนเซลล์ภูมิคุ้มกันเพิ่ม	 หรือลดจำานวนลงจาก
งานวิจัยพบว่า	 “การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติช่วยเพิ่มระดับ
ของเซลล์	 NK	 ในร่างกายได้”	 และยิ่งใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ
มากเท่าไหร่	 จำานวนเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 	 โดย
นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	 “เซลล์	 NK	 เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกัน
ตามธรรมชาติ	 เป็นเพื่อนที่ดีที่เราควรมีไว้เยอะๆ”	 แต่เซลล์
ภูมิคุ้มกันนี้ก็สามารถลดลงได้เมื่อเราเครียด	 หรือไม่มีเวลา
พักผ่อน	 แต่ทว่าธรรมชาตินั้นช่วยทำาให้ความเครียดลดลงได้	
ฉะนั้นเมื่อตัวบ่อนทำาลายภูมิคุ้มกันลดลง	 จำานวนเซลล์	 NK	
ของเราก็จะเยอะขึ้น	 ส่งผลให้การต่อสู้กับเชื้อโรคก็จะดีขึ้น	
เราก็จะแข็งแรง	ไม่เจ็บป่วยง่าย
3. “พื้นที่สีเขียว-สีฟ�” ช่วยให้มีสม�ธิ ใจเย็นขึ้น
 เหตุผลน้ียกมาจากหลักการ	การออกแบบสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเยียวยา	จาก	สสส.	ที่ได้พูดถึง	“การศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของสี”	 	 โดยให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า	 “สีเขียว”	 จะให้
ความรู้สึกร่มเย็น	 สบายตา	 ผ่อนคลาย	 ปลอดภัย	 ทำาให้เกิด
ความหวังและความสมดุล	 ส่วน	 “สีฟ้า”	 จะให้ความรู้สึก
สงบ	เป็นอิสระ	ปลอดโปร่ง	โล่งสบาย	ใจเย็น	และระงับความ
กระวนกระวายใจได้ดี	 	ซึ่งสองสีนี้จัดอยู่ในกลุ่ม	“สีโทนเย็น”	
เป็นกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกสดชื่น	 สงบ	 ผ่อนคลาย	 จึงเหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับคนที่ต้องทำางานหนัก	 และใช้ความคิดมาก	
โดยสีเหล่านี้มีผลต่อการควบคุมต่อมใต้สมองและฮอร์โมน
ต่าง	ๆ	ที่ช่วยจิตใจสงบ	และมีสมาธิในการทำางานมากขึ้น	ซึ่ง
กลุ่มสีนี้	 เราสามารถหาได้ใกล้ตัวอย่างมาก	 เพราะเป็นสีจาก
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 เช่น	 ภูเขา	 ป่าไม้	 ต้นไม้ใบหญ้า	
ท้องฟ้า	และสายน้ำ�	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	อยู่อย่างสมดุล

	 เพื่อให้เข้ากับโครงการสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ								
(โคกหนองนา)	 ที่สหกรณ์ฯ	 ได้ทำาขึ้นให้กับสมาชิกที่สนใจ						
เรามาพูดถึง	 เรื่องของ	 ต้นไม้ใบหญ้า	 ป่าเขา	 หรือสายน้ำ�      
ซึ่งล้วนเป็นสิ่งธรรมชาติสรรสร้างขึ้น	ให้มีความงดงามในแบบ
ของตัวเอง	 แต่นอกจากความงดงามนั้น	 ยังสามารถเยียวยา
รักษา	ฟนฟู	หรือมอบพลังธรรมชาติบางอย่างให้แก่มนุษย์…นี่
คือเหตุผลหนึ่งที่เราควรพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ธรรมชาติ	 	กับ	
“3	เหตุผล”	ว่าทำาไมต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ธรรมชาติ?	
1. ธรรมช�ติช่วย Relax สมองไม่ให้เครียด
	 เหตุผลแรก	ควรพาตัวเองเข้าใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้	
“ธรรมชาติบำาบัด”	คือ	การดูแลกายและใจ	ด้วยกระบวนการ
ธรรมชาติ	 ตั้งอยู่บนหลักว่า	 โรคทุกชนิดทั้งร่างกายและจิตใจ
ของคนเราสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้	 ถ้าร่างกายอยู่ใน
สภาพสมดุลปกติ	การอยู่กับธรรมชาติอันเงียบสงบไม่เพียงให้
เราเรียนรู้การอยู่อย่างสมดุล	 แต่ช่วยให้ได้สื่อสารกับจิตใจตัว
เอง	และทำาให้สมองผ่อนคลายโดยเฉพาะ	“สมองส่วน	Exec-
utive	 area”	 เพราะ	 ธรรมชาติมีส่วนช่วยฟนฟูนิวรอนที่ต้อง
ทำางานตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจำาวันของเรา

ขอคุยดวยคน

โดย... นายเอกพัฒน์  นิสีดา

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

“3 เหตุผล” ทําไมชีวิตของ

เรา ตองอยูใกลธรรมชาติ
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด								
ที่เคารพทุกท่านพบกันวารสาร	 สอ.ครูเลย	 ฉบับประจำาเดือนสิงหาคม	
2564	มีข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง	ๆ	เกี่ยวกับสหกรณ์ที่ดำาเนินการมา
แจ้งให้ท่านทราบ	 ช่วงนี้สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19	 (Covid-19)	 ยัง
แพร่ระบาดหนักและไกล้ตัวเราเข้ามาทุกที	บางท่านได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว
แต่บางท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีน	ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ขอเป็น
กำาลังใจให้สมาชิกทุกท่านรอดพ้นปลอดภัยจาก	Covid-19	ทุกท่านนะครับ
 เดือนกรกฎาคม	ถึงเดือนธันวาคม	2564	นี้กรรมการดำาเนินการ
ชุดที่	 57/2564	 เข้ารับการอบรมสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสาร						
แบบสองทาง	 (Video	 Conference)	 ด้วยโปรแกรม	 Zoom	 Cloud	
Meeting	หลักสูตร	“การเงิน	การบัญชี	และการบริหารสำาหรับกรรมการ
สหกรณ์”	 ให้มีคุณสมบัติตามกระทรวงว่าด้วยการดำาเนินงานและ		
การกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564
โดยข้อ	 8	 กำาหนดว่า	 สหกรณ์ต้องมีกรรมการ	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ					
ด้านการเงิน	การบัญชี	การบริหารจัดการ	เศรษฐศาสตร์	หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรในด้านดังกล่าว	 หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำาหนด	สหกรณ์เล็กจะต้องมีกรรมการ	ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่านการอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน	 และสหกรณ์
ใหญ่จะต้องมีกรรมการ	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผ่านการอบรมหลักสูตร	
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยสามคน
	 คณะวิทยากรจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เปิดทำา
การอบรมจำานวน	6	รุ่น	แต่กรรมการดำาเนินฯ	ชุดที่	57/2564	แต่ละท่าน
แสดงความจำานงค์เข้าอบรม	คือรุ่นที่	2,	4,	6	ดังนี้
	 รุ่นที่	 2	 จำานวน	 3	ท่าน	 ระหว่างวันที่	 2-16	 สิงหาคม	 2564				
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดราชการ
	 รุ่นที่	 4	 จำานวน	 7	ท่าน	 ระหว่างวันที่	 1-15	 ตุลาคม	 	 2564					
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดราชการ
	 รุ่นที่	 6	 จำานวน	 1	ท่าน	 ระหว่างวันที่	 1-16	 ธันวาคม	 2564		
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดราชการ
	 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำากัด	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญ
การพัฒนากรรมการดำาเนินการให้มีความรู้ตามการอบรมดังกล่าว					
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและพัฒนาสหกรณ์ต่อไป	
	 สุดท้ายนี้	 สมาชิกท่านใด	 ต้องการให้สหกรณ์ฯ	 รับใช้ท่าน	
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์ฯ	เลขที ่	510	หมู ่	9
	 ถนนเจริญรัฐ	 บ้านติดต่อ	 ตำาบลนาอาน	 อำาเภอเมืองเลย	 จังหวัดเลย	
42000	 โทรศัพท์กลาง	 0-4281-1149,	 0-4281-2192	 พบกันใหม่						
ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

วันนี้ขอพูดถึงเรื่อง

ก�รดูแลสุขภ�พช่องป�กเด็กปฐมวัยครับ

ฟันน้ำ�นม ทำ�หน้�ที่อะไร สำ�คัญไหมเอ่ย
							1.	เคี้ยวอาหารดี	เพื่อการเจริญเติบโตและแข็งแรง
							2.	ป้องกันฟันแท้เก														3.	ออกเสียงได้ชัดเจน
							4.	ช่วยให้ใบหน้าเด็กสวยงาม	ครับผม
ฟันน้ำ�นมผุ ส่งผลเสียไหมเอ่ย
							1.	เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด						2.	มักไม่อยากกินอาหาร
							3.	ฟันผุรุนแรงทำาให้เจ็บปวด	ไม่สบาย	สนใจเรียนรู้น้อยลง
							4.	อาจมีอาการปวดบวมตามใบหน้า
							5.	เด็กมักสูญเสียความมั่นใจในการพูด	หรือยิ้ม
ก�รดูแลฟันต�มวัยพัฒน�ก�รของเด็ก
	 1.	 0	 –	 6	 เดือน	 นมแม่อย่างเดียว	 นมแม่มีสารอาหารพอเพียง
สำาหรับเด็ก
	 2.	 4	 –	 6	 เดือน	 ฝึกเลิกนมมื้อดึกและดื่มนมจากถ้วยเพราะเด็ก
สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือและปากได้บ้าง
	 3.	6	–	8	เดือน	แปรงฟันให้เด็กเมื่อฟันซี่แรกขึ้น	เพื่อให้ฟันสะอาด
และแข็งแรงแปรงฟันให้เด็กทุกวันตลอดช่วงปฐมวัย
	 4.	9	–	12	เดือน	ฝึกเลิกนมขวดเพราะเด็กเริ่มสนใจอาหารอื่น	ๆ
 5.	12	เดือน	พบหมอฟัน	เพ่ือตรวจฟันและรับคำาแนะนำาการดูแลฟันเด็ก
	 6.	12	–	18	เดือน	เลิกกินนมขวดเด็ดขาด	หากเกิน	18	เดือน	
จะเลิกยากเพราะเด็กชอบทำาตรงข้ามกับที่บอก
	 7.	18	–	24	เดือน	ฝึกกินผลไม้เป็นอาหารว่าง	เพราะเด็กวัยนี้ชอบ
ลองอาหารที่มีเนื้อมากขึ้น
	 8.	 3	 –	 5	ปี	 ฝึกนิสัยการแปรงฟันเด็กต้องการความรัก	 และอยาก
เป็นคนเก่งจะพยายามทำาในสิ่งที่พ่อแม่ชอบ	 ควรฝึกหัดการแปรงฟัน	 และ
พ่อแม่ช่วยแปรงซ้ำาทุก	ๆ	ครั้ง
หลีกเลี่ยงอ�ห�รที่ทำ�ให้ฟันผุ/อ้วน
	 อาหารที่มีน้ำ�ตาล	ไขมันสูง	เช่น	นมหวาน	นมเปรี้ยว	น้ำ�หวาน	
น้ำ�อัดลม	ลูกอม	ทอฟฟี่	ขนมถุงสำาเร็จ
แปรงฟันให้เด็กทุกวันเพื่อให้ฟันแข็งแรง
	 1.	เลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม
	 2.	ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เล็กน้อย
	 	 อายุ	6	เดือน	ถึง	ปีครึ่งแตะแปรงพอชื้น
	 	 อายุ	ปีครึ่ง	ถึง	3	ปี	ใช้ขนาดเมล็ดถั่วเขียว
	 	 อายุ	3	ถึง	6	ปี	ใช้ขนาดเมล็ดข้าวโพด
	 3.	แปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงไปมาแนวนอนสั้นๆ	แปรงทุกซี่
ทั้งด้านนอกด้านในและด้านบดเคี้ยว
 สุดท้ายนี้ขอฝากหัวข้ออื่น	ๆ	ที่มีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุก	ๆ	ท่านครับผม

ที่มา	:	กองทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกท่าน
	 สำาหรับเดือนสิงหาคม	2564	คณะผู้ตรวจได้นำาข้อสังเกตเก่ียวกับ
การบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัดกระตุ้นการทำางานที่ผ่าน
มาของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 ดังนั้นเดือนนี้คณะผู้ตรวจได้สรุป
ข้อสังเกตเดือนกรกฎาคม	 2564	 มาลงให้สมาชิกได้รับรู้	 จำานวน	 5	 ข้อ	
ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ท่ี	www.lt-coop.com
(พี่น้องเมื่อท่านอ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผู้ตรวจสอบ
ยินดีรับข้อเสนอโปรดโทรไปตามหมายเลขท้ายรายละเอียดนี้ 																	
เพื่อพิจารณาต่อไป)		
ข้อสังเกตที่ 1. การทำาประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
ปีบัญชี  2564  
	 จากการตรวจสอบงบประมาณที่อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่		
จำานวน	58,168,000.00	บาท	(ห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)	ได้จัดทำาประกันให้สมาชิกโดยแยกเป็น		2	บริษัทคือ		 
	 1.	 ประกันอุบัติเหตุทำากับบริษัทซับสามัคคีประกันภัย	 จำากัด							
(CBSMG)	 จำานวน	 6,427	 คน	 ทุนประกันคนละ	 600,000	 บาท												
ช่วงอายุ	24-	84	ปี	เท่านั้น	เกินนี้ไม่ได้	 	 	 	
	 2.	ประกันชีวิตกลุ่มทำากับบริษัททิพยประกันภัย	จำากัด	จำานวน	
6,451	คน	(อายุ	20-85	ปี)	ทุนประกัน	1,000,000	บาท	อายุ	86-90		ปี	
ทุนประกัน	100,000	บาท	(อายุ	91	ปี)	ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ข้อสังเกต        
	 การทำาประกัน		ข้อเท็จจริงบริษัทกำาหนดช่วงอายุ	 	ถ้าอายุมาก
ไม่เข้าเงื่อนไข	 ประกันไม่รับเป็นเรื่องปกติการประกอบธุรกิจ	 สหกรณ์
เป็นองค์กรที่สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยกันจะมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงคณะกรรมการควรหาแนวทางให้
เขาได้รับทุกคน
ข้อเสนอแนะ      
	 	 1.	 สมาชิกควรได้รับการคุ้มครองทุกคน	 จะมากน้อยเพียงใด
ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง	 	 กรณีสมาชิกที่มีอายุเกินประกันไม่รับ	 	 คณะ
กรรมการควรหาวิธีการกรณีบุคคลเหล่านั้นเสียชีวิตจะใช้จ่ายจากส่วน
ใดในการเยียวยา		ตามความเหมาสม
	 2.	ผู้รับผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทซับสามัคคี
ประกันภัย	 จำากัด	 (CBSMG)	 กำาหนดให้ผู้รับผลประโยชน์คือสหกรณ์	
ฝ่ายเดียวเป็นผู้รับ	ควรกำาหนดให้ทายาทเป็นลำาดับที่	2		ให้ได้รับในส่วน
คงเหลือจากการชำาระหน้ีต่าง	ๆ	เช่นเดียวกับประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ของบริษัททิพยประกันภัย		จำากัด
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 เพื่อช่วยเหลือกรณีสมาชิกไม่ได้รับความคุ้มครอง	 	
ข้อสังเกตที่ 2. การเบิกค่าใช้จ่ายของทนายความผู้รับมอบอำานาจจาก
สหกรณ์   
	 จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของทนายความผู้รับมอบ
อำานาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ที่ไปศาลจังหวัดหล่มสัก	
และศาลจังหวัดชุมแพ	คณะผู้ตรวจเห็นว่าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าไปปฏิบัติงานดังกล่าว	 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้
หมายความความทนายไม่ไปจริง		แต่ได้เสนอแนะดังนี้	

ข้อเสนอแนะ
 การไปดำาเนินการทุกคร้ัง	หลังกลับจากการปฏิบัติงานควรมีเอกสาร
ประกอบไว้กับการเบิกจ่าย	 ถ้าหาไม่ได้ควรบันทึกเจ้าตัวแนบ	 	 หรือถ่าย
เอกสารหน้าคำาขอที่ยื่นต่อศาลมามอบให้เจ้าหน้าที่แนบไว้เป็นหลักฐาน
ทุกครั้ง	
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 การยื่นคำาร้องขอหมายตั้งไม่สามารถรู้คำาสั่งได้ภายในวันโจทก์	
ผู้ตั้งเรื่องต้องตามคำาสั่งเองหลังจากยื่นคำาร้อง	2-3	 วัน	 	 จึงยังไม่ได้แนบ		
มีเพียงรูปถ่ายที่ดินและแบบที่ตั้งทรัพย์	 ที่ทนายความส่งรายงาน
ข้อสังเกตที่ 3.  การเรียกเก็บไม่ได้  มีแนวโน้มจะทำาให้สหกรณ์และ     
ผู้ค้ำ�ประกันเสียหาย
	 จากการสุ่มตรวจการกู้ของสมาชิก	3	ราย	ซ่ึงกู้ก่อนปีบัญชี		2564
ทำาให้มีปัญหาในการเรียกเก็บ	 ทั้งนี้ก็อาจจะมาจากรายได้ไม่พอหักซึ่ง
เกิดจากการปล่อยกู้เกินสิทธิ์	 	 จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการเรียกเก็บทำาให้
สหกรณ์เสียหายและส่งผลถึงคนค้ำ�		เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นในรายต่อไปผู้ตรวจสอบจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	คณะกรรมการชุดที่		57/2564		ก่อนดำาเนินการปล่อยกู้ควร
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของผู้กู้ให้ละเอียดชัดเจน	 ถ้าดำาเนินการไปโดย
ประมาทเลินเล่อ		จงใจหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ		
ถ้าเกิดความเสียหายคณะกรรมการต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้น	 ซึ่ง
เป็นไปตามซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการสั่งการนายทะเบียนกรมส่งเสริม
สหกรณ์		ลงวันที่		16		เมษายน		2564	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง.	 	
	 2.	คณะกรรมการควรออกติดตาม	ทำาความเข้าใจเป็นรายบุคคล
ที่มีปัญหาร่วมกันแก้ไข
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 การปล่อยเงินกู้แล้วเรียกเก็บไม่ได้นั้น	 การพิจารณาเงินกู้กรณี
การกู้เกินสิทธ์ิ	30%	เป็นอำานาจการอนุมัติของคณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ
ได้นำาเสนอข้อมูลในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณา
อนุมัติเงินกู้แต่ละรายแล้ว
ข้อสังเกตที่ 4.  สมาชิกส่งค่าหุ้นด้วยตนเอง (ไม่มีหนี้)
	 ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการส่งค่าหุ้นของสมาชิกที่ไม่มีหนี้ 			
บางรายก็มาส่งเองและบางรายก็ไม่ส่งเป็นปกติ	บางรายไม่ส่ง		เพราะหุ้นถือ
เป็นทุนดำาเนินการงานของสหกรณ์สมาชิกจะต้องส่งหุ้น		ผู้ตรวจสอบจึง
ได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ควรติดตามให้สมาชิกส่งหุ้นให้เป็น
ไปตามระเบียบฯ	 	
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ
	 สหกรณ์ได้ดำาเนินการส่งหนังสือตอบรับแจ้งสมาชิกให้ส่งค่าหุ้น
ทุกเดือน	 	 	
ข้อสังเกตที่ 5.  การตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย
	 การตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัยเป็นเรื่องสำาคัญ	 	 เพื่อจะได้ทราบ
ว่าการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัยตรงตามบันทึกประจำาวัน	ณ	วันสิ้นทำาการ
หรือไม่	 จากการตรวจสอบพบว่าเงินคงเหลือยกไปในตู้ตรงตามบันทึก
ประจำาวัน	และ	เป็นไปตามระเบียบฯ	ขอขอบคุณคณะกรรมการ	ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ทุกคน	 	
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำานวยการ     
	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ

พบกันใหม่ฉบับหน้�
คณะผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด    

โทร. 098-691 9199, - 095-653 2392
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)

สม�ชิก  - ส�มัญ      6,410 ร�ย

  - สมทบ     2,466 ร�ย

  รวม     8,876 ร�ย

ร�ยช่ือสม�ชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำ�นวน  3  คน ดังน้ี
1.		นางจันทร์เพ็ญ			ศรีทา	 สามัญ	 เสียชีวิต	 13	พ.ค.	64

2.		นางวนิดา	 แอบไธสง	 สามัญ	 เสียชีวิต				9		ก.ค.	64

3.		นายพูนศักด์ิ	 วงษ์วชิรโชติ	 สามัญ	 เสียชีวิต		 23	ก.ค.	64

สม�ชิกได้รับเงินสงเคร�ะห์ศพและเงินสวัสดิก�ร ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท

2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จำานวน	ไม่เกิน	500,000		บาท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย 

สม�ชิก  - ส�มัญ     4,588 ร�ย

  - สมทบ       444 ร�ย

  รวม    5,032  ร�ย

ร�ยช่ือสม�ชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำ�นวน  1  คน ดังน้ี
1.		นายพูนศักด์ิ			 วงษ์วชิรโชติ		สามัญ	 เสียชีวิต	23	ก.ค.	64

** รับเงินสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ศพ  ไม่เกินร�ยละ 600,000 บ�ท

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สม�ชิก  - ส�มัญ       2,879  ร�ย

  - สมทบ       110  ร�ย

  รวม     2,989  ร�ย

ร�ยช่ือสม�ชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำ�นวน - ดังน้ี

** รับเงินสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ศพ ไม่เกินร�ยละ 600,000 บ�ท

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

สม�ชิก  - ส�มัญ      3,420 ร�ย
  - สมทบ      2,659 ร�ย
  รวม      6,079 ร�ย

ร�ยช่ือสม�ชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำ�นวน 6 คน ดังน้ี
1.		นายสุภาพ	 		อุประไมย์	 สามัญ	 เสียชีวิต	 4	มี.ค.	64
2.		นายไพบูลย์		เกษทองมา		 สามัญ		 เสียชีวิต		 8	มี.ค.	64
3.		นายก้าน	 		กุณะวงษ์	 สามัญ	 เสียชีวิต	 6	เม.ย	64
4.		นางศิริรัมภา		ทาแก้ว	 สามัญ	 เสียชีวิต		 10	เม.ย.	64
5.		นางจันทร์เพ็ญ	 ศรีทา	 สามัญ	 เสียชีวิต	 13	พ.ค.	64
6.		นายวสันต์	 		กัลยา	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	มิ.ย.	64

รับเงินสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ศพ ร�ยละ 100,000 บ�ท
************************************************************

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

สม�ชิก  - ส�มัญ       4,223 ร�ย
  - สมทบ       3,894 ร�ย
  รวม       8,117 ร�ย

ร�ยช่ือสม�ชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำ�นวน  9 คน ดังน้ี
1.	นายไพบูลย์		 เกษทองมา		 สามัญ		 เสียชีวิต		 8	มี.ค.	64
2.	นายก้าน	 กุณะวงษ์	 สามัญ	 เสียชีวิต		 6	เม.ย.	64
3.	นางศิริรัมภา	 ทาแก้ว	 สามัญ	 เสียชีวิต	 10	พ.ค.	64
4.	นางทองหัน		 ไกรชุมพล	 สมทบ	 เสียชีวิต	 3	มิ.ย.	64
5.	นายฉัตรปกรณ์	นิทัศน์	 สมทบ	 เสียชีวิต	 11	มิ.ย.	64
6.	นายด้าย	 คำามุงคุณ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 15	มิ.ย.	64
7.	นางทองสุข	 ภัยสิทธ์ิ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 23	มิ.ย.	64
8.	นายวสันต์	 กัลยา	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	มิ.ย.	64
9.	นายสุรชัย		 บาบุญ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 30	มิ.ย.	64

รับเงินสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ศพ ร�ยละ 100,000 บ�ท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำากัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต

ระหว่างเดือน มี.ค. – ก.ค. 2564
สมาชิก       สามัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำานวนผู้เสียชีวิต	 							18		 9	 27
ส.ค.ส	1		จำานวนผู้เสียชีวิต										10									 6	 16
ส.ค.ส	2		จำานวนผู้เสียชีวิต												7												18	 25
สสอค.				จำานวนผู้เสียชีวิต	 							14			 1	 15
สส.ชสอ.		จำานวนผู้เสียชีวิต          9  -   9

ข้อมูลประจำาเดือน สิงหาคม 2564
โดย...น�ยวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนกรกฎาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
	 -		สมาชิกสามัญ
	 -		สมาชิกสมทบ
2.	จำานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้
3.	เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
4.	เงินฝากสหกรณ์อ่ืน
5.	เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
6.	หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
8.	เงินรับฝาก
	 ประจำา 
	 ออมทรัพย์	
	 ออมทรัพย์พิเศษ	 	
	 สินทรัพย์ทวี	
9.	ทุนเรือนหุ้น
10.	ทุนสำารอง
11.	สินทรัพย์รวม
13.	กำาไรสุทธิ	ประจำาเดือนมีนาคม	-	กรกฎาคม	2564

7,778					คน
6,465					คน
1,313					คน
5,417					คน

159,589,209.79			บาท
293,500,000.00			บาท

11,762,622,743.00			บาท
25,912,500.00			บาท

195,120.00			บาท
3,239,363,606.51			บาท

414,135,647.92															บาท
196,314,826.12															บาท

2,500,767,052.99															บาท
128,146,079.48															บาท

3,411,439,740.00			บาท
534,091,067.27			บาท

12,075,569,428.84			บาท
128,742,897.86			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย์

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

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)

1. สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย  (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปน
 ผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
2.   สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
3.  สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำานัน / เขต/เทศบาล
 /ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล 
 ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านท่ีระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลพร้อมประทับ
 ตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตรา
 โรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12.  สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาท
 ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ

สคส. 1,2 , เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ 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	จัดทำาประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
9.	 สวัสดิการ	จัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
10.	 เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬานักเรียน		กีฬาหน่วยงานและกลุ่มสมาชิก
11.		เงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
12.	 เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13.	 โครงการต่างๆ	ของสมาชิก	สอ.ครูเลย	จำากัด
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สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทำารายการเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำารายการต่อ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริการอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริการอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝากเงินฝาก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำานวน

 เงินที่จะฝาก เช่น 10,000 บาท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  รายการสำาเร็จจะได้

     รับสลิปออกมา

บริการอื่ นๆ

บริการอื่ นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ประจำาเดือน สิงหาคม 256410

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

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
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63
10-เม.ย.-63
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
4-ธ.ค.-63

28-พ.ค.-64
28-พ.ค.-64
29-พ.ค.-64
25-มิ.ย.-64
5-ก.ค.-64
6-ก.ค.-64
9-ก.ค.-64
13-ก.ค.-64
14-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
29-ก.ค.-64
31-ก.ค.-64
31-ก.ค.-64
31-ก.ค.-64

 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 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขากระทรวงศึกษา 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาด่านซ้าย 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 ด่านซ้าย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน สาขาอุดรธานี 
 เลย 

 มาลาสี สาขาเชียงคาน 
 นายบุญเทียม แพงสอน สาขาเอื้ออารี 

 เลย 
 โอนจากธ.ไทยพาณิชย์ 

 นางนิพร ราชสว่าง สาขาวังสะพุง 
 นายวุฒิชัย บุตรสิม สาขาวังสะพุง 
 น.ส.กุลกันยา ทองทุม สาขาเลย 

 นางรุ่งทิวา ศรีจันทะ 
 นางรัตนาพร นวนมา 
 นางอัมพร บทมาตย์ 

 ลือชัย ไม้กัด 
 นายวาสนา ฤทธาพรหม 

 นายธีรวัฒน์ บาบุญ 
 สาขาชัยภูมิ 

 นายปรีชา ไพโสภา 
 น.ส.สิริพร มีศรี 

 นางปาลิตา บุตรวัง 
 นางจิตร์ดวง ศิริวรรณ 

 น.ส.มนฑา ภาไสย์ 
 นางศศิธร ศรีน้ำาย้อย 
 นางณัฏยา มอริส 

 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 
 500.00 
 600.00 

 1,200.00 
 10,000.00 

 600.00 
 900.00 

 3,000.00 
 8,000.00 

 540.00 
 11,140.00 
 3,002.00 
 1,526.00 
 3,000.00 
 1,000.00 
 1,200.00 
 4,995.00 

 0.15 
 1.00 

 2,800.00 
 14,550.00 

 248.00 
 86.00 

 262.00 
 128.00 
 600.00 

 1,817.00 
 3,640.00 

 313,760.26 

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

8	มี.ค.541 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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

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

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	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

29-ม.ค.-621 สาขาเลย 	270.00	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

26-มี.ค.-641 สาขาเลย 900.00	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

27-เม.ย.-64
27-เม.ย.-64
24-มิ.ย.-64

1
2

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

	1,000.00	
	5,037.00	
	6,142.00	

 12,179.00 

หม�ยเหตุ   : สหกรณ์ไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ สม�ชิกท่�นใด  
   โอนเงินเข้�บัญชีสหกรณ์ฯ ต�มร�ยก�รดังกล่�ว  
   กรุณ�นำ�หลักฐ�น ม�ติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย จํากัด รวมงานสวดอภิธรรมของสมาชิกและทายาท

สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน



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� อและสวัสดิการ 1 083-4143301

ฝายสํานักงาน 1 083-4143302 ฝายสินเช� อและสวัสดิการ 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  2.80  ตอป

  ออมทรัพย พิเศษ รอยละ  3.45  ตอป

  สินทรัพยทวี รอยละ  3.90  ตอป

  เงินฝากประจํา 

  ประจํา  6 เดือน    รอยละ  3.50  ตอป

  ประจํา 12 เดือน   รอยละ  3.75  ตอป

  ประจํา 24 เดือน   รอยละ  4.00  ตอป

มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


