เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ทีเ่ คารพทุกท่าน
พบกันสำาหรับวารสารข่าว สอ.ครูเลย จำากัด
ประจำาเดือนตุลาคม เป็นฉบับที่ 7 ปีบัญชี 2564 มีเรื่องนำา
เสนอเพื่อทราบจำานวน 2 เรื่องดังนี้
1. ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดำาเนินการ สอ.ครูเลย
จำากัด ชุดที่ 57/2564 ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2564 อนุมัติโครงการเงินกู้กรณีพิเศษ พ.ศ.2564 ระยะ
เวลาเริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม
2565 โดยมีเงือ่ นไขจะกูใ้ ห้กไู้ ด้ไม่เกิน 80% ของยอดเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนในปีที่ผ่านมา หากสมาชิกที่มีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำาขอกู้ ณ ฝ่ายสินเชื่อและ
สวัสดิการ และสามารถดาวโหลดเอกสารคำาขอกู้ได้ใน
เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.lt-coop.com
2. เงินสวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก
ประจำาปี 2564 เรื่องอยู่ระหว่าง ฝ่ายจัดการดำาเนินการ
รวบรวมข้อมูลนำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการ สอ.ครูเลย
จำากัด โดยกำาหนดการส่งมอบทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก
ประจำาปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
ทั้ ง นี้ บ รรณาธิ ก ารได้ พ บปะพู ด คุ ย กั บ สมาชิ ก ใน
เรื่องการดำาเนินธุรกิจสหกรณ์ฯ ซึง่ ตามเจตนารมณ์หลักการ
สหกรณ์ฯ นั้นมุ่งเน้นเรื่องส่งเสริมการออม รวมไปถึงเงินให้
กู้แก่สมาชิก เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมและหวัง
ให้คุณภาพชีวิตสมาชิกดีขึ้น เช่น มีบ้าน มีรถ มีที่ทำากิน
มีธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมายตามความพร้อมของแต่ละ
บุคคล สมาชิกจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่การส่งเงินชำาระหุ้น
ชำาระหนี้รายเดือนของตนเอง เพื่อรักษาสิทธิ์และชำาระหนี้
ตามกฎหมาย อย่าทิง้ ภาระหนีส้ นิ ของตนเองให้กบั ผูค้ �ำ้ ประกัน
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ ในการสำารองหนี้ไม่
ก่อให้เกิดหนี้ NPL ตามมา
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน จงมี
แต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป

พบกับวารสารประจำาเดือนตุลาคม 2564 สหกรณ์ของเรา
ยังมุง่ มัน่ ให้บริการแก่สมาชิกทัง้ บริการเงินกูย้ มื การฝาก-การถอนเงิน
การให้บริกการด้านสวัสดิการต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ข องสหกรณ์ ใ ห้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสมาชิก
การดำาเนินงานโครงการต่างๆ ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบก็เร่ง
ดำาเนินการครับ ส่วนโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำาปี 2564
หากกำาหนด วัน เวลา และสถานที่ ฝ่ายจัดการจะรีบดำาเนิน
การแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน เพื่อชี้แจงความเคลื่อนไหว
การดำาเนินการธุรกิจสหกรณ์ฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกทุกท่าน เพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงการบริการจัดการงาน
สหกรณ์ฯ ต่อไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 57/2564
มีมติอนุมัติโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน กรณีพิเศษ ประจำาปี 2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยวงเงินกู้
ไม่เกิน 80 % ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประมาณการ ณ สิ้นปี
บัญชี 2564 (28 กุมภาพันธ์ 2565) ปัดเศษหลักร้อยทิ้ง จำากัด
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย วงเงินกู้รวมทุกสัญญา
ไม่เกิน 7 ล้านบาท ระยะเวลาการดำาเนินงานตามโครงการ
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
และสมาชิกต้องยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เพื่อชำาระเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก (สสอ., สสอค., สส.ชสอ และ
หักชำาระหนี้เงินต้นสัญญาเงินกู้โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 เป็นอันดับ
แรก ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถกู้ได้
ทั้งนี้คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 57/2564 พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง
และให้ความสำาคัญกับสมาชิกทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตลอดไปและให้สมาชิกมีความเป็นอยู่
ที่ดีพึ่งพาตนเองได้ พบกันใหม่กับวารสารฉบับหน้า สวัสดีครับ

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด
โดย นายสมเชาว์ แก้ววงษา
โทร. 085-7513443

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกับวารสารฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนตุลาคม  แวดวง
สหกรณ์ฯ ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบจำ�นวน 2
เรื่อง ดังนี้
1. การชำ�ระเงินประจำ�เดือนสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการประจำ�ปี 2564 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ด้วยวิธีการดังนี้
- การชำ�ระด้วยเงินสด ได้ทฝ่ี า่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในวันและเวลาทำ�การ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา
15.00 น.
- การชำ�ระด้วยวิธีการโอนเงิน สามารถโอนเงิน   
ฝ่ายบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย   ชื่อบัญชี สหกรณ์          
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด เลขที่บัญชี 403-1-09047-1
2. เงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน กรณีพิเศษ ประจำ�ปี
2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกสหกรณ์ฯ  
ระยะเวลาการดำ�เนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม
2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ด้านล่างต่อไปนี้

ประกาศโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน กรณีพิเศษ แบบฟอร์มคำ�ขอกู้

หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ คงได้รบั สวัสดิการ
การดูแลจากคณะกรรมการดำ�เนินการฯ ชุดที่ 57/2564  
และขอให้ทา่ นประสบแต่ความสุขความเจริญ  ทัง้ หน้าทีก่ ารงาน
ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ...

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2564
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กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล จำ�ปานิล

อินา ทานัง ทุกขัง โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก
“ถ้าผู้กู้ (ลูกหนี้)ผิดนัดไม่ชำ�ระหนี้ตามกำ�หนดโดยผู้ค้ำ�ประกัน
ไม่ทราบผู้ให้กู้ (เจ้าหนี้)จะฟ้องผู้ค้ำ�ประกันได้หรือไม่ ?”
สวัสดีพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ทุกท่าน พบกันเป็นครัง้ ทีส่ ามนะครับ คงไม่ตอ้ งพูดพล่ามทำ�เพลงมาก
เพราะพื้ น ที่ มี น้ อ ยจึ ง ต้ อ งขอเข้ า เรื่ อ งตามหั ว ข้ อ ที่ ว างไว้ โ ดย         
ขอขยายความว่า เมื่อหนี้ถึงกำ�หนดชำ�ระแล้ว เช่น ให้ชำ�ระ
ภายในวันสิน้ เดือนของทุกเดือน หรือชำ�ระภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป ดังนี้หากถึงวันสิ้นเดือนหรือวันที่ 5 ของเดือนแล้วลูกหนี้
ไม่ชำ�ระคือไม่นำ�ส่งเงินให้กับเจ้าหนี้ หรือไม่มีเงินให้หัก (กรณี
ทำ�สัญญาให้หักเงินเดือนทุกเดือน) อย่างนี้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดไม่
ชำ�ระหนี้ตามกำ�หนด และอาจมีการผิดนัดต่อไปอีกหลายเดือน
แต่เจ้าหนี้ไม่เคยแจ้งให้ผู้ค้ำ�ประกันทราบเรื่องดังกล่าวจนเจ้าหนี้
หมดหวังที่จะรอรับชำ�ระหนี้ตามปกติได้แล้วจึงนำ�คดีมาฟ้องศาล
เพื่อบังคับชำ�ระหนี้ ซึ่งตามปกติเวลาฟ้องบังคับชำ�ระหนี้ก็จะต้อง
ฟ้องทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน แล้วกรณีแบบนี้จะฟ้องผู้ค้ำ�ประกัน
ได้หรือไม่
“ในเรื่องนี้เคยมีคำ�พิพากษาฎีกาที่ 377722560 และ
460322562 ตัดสินเอาไว้วา่ การทีผ่ กู้ หู้ รือลูกหนีผ้ ดิ นัดแล้วเจ้าหนี้
ไม่แจ้งให้ผู้ค้ำ�ประกันทราบเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิฟ้องผู้ค้ำ�ประกัน ตาม
หลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686  ที่บัญญัติ
ให้เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำ�ประกันภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ลูกหนี้ผิดนัด หาไม่แล้วเจ้าหนี้จะฟ้องผู้ค้ำ�ประกันไม่ได้ และ
ผู้ค้ำ�ประกันก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทนและภาระติดพันอื่นๆ ด้วย   อย่างไรก็ตามผู้ค้ำ�ประกัน
อาจจะยังไม่หลุดพ้นจากหนี้หลัก (เงินต้น) เพราะเจ้าหนี้อาจฟ้อง
ใหม่ได้โดยไม่เป็นฟ้องซ้ำ�เพราะยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
แต่ยังไม่มีคำ�พิพากษาฎีกาเรื่องนี้ต้องรอดูกันต่อไป
สรุป ง่ายๆ สั้นๆ  ตามข้อความข้างต้น พบกันใหม่ฉบับ
หน้าสวัสดีครับ
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
โดย... นางสุจิตรา บรรพลา

วางแผนการลงทุน

สูความมั่งคั่งดวยตัวเอง
“ความมั่งคั่งสร้างได้ด้วย การวางแผนการลงทุน
และทำาตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำ�เสมอ”

เมื่อพูดถึงความมั่งคั่ง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการลงทุน หรือกล่าว
ได้ว่า ถ้าอยากรวยต้องรู้จักลงทุน แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่รู้ว่าต้องลงทุน
อย่างไร ซึ่งการลงทุนที่ทำาให้คนเราประสบความสำาเร็จได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่ต้อง
มีเงินลงทุนมากๆ หรือลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ แต่อยู่ที่ การวางแผนการ
ลงทุน โดยสิ่งที่เราควรทำาหรือวางแผนก่อนลงทุนมีอะไรบ้าง มีคำาแนะนำา 5
Steps ง่ายๆ ต่อไปนี้
1. กำาหนดเป้าหมาย การวางแผนการลงทุน “เป้าหมายการ
ลงทุนคืออะไร”
ก่อนเริ่มต้นลงทุน ควรถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า “เป้าหมาย
การลงทุนคืออะไร” หรือพูดง่ายๆ ว่า “ออมเงินไปเพื่ออะไร” และไม่ควร
ตอบเพียงว่า เพื่อความร่ำ�รวย เพื่อเรียนรู้ เพื่อให้เงินทำางาน หรืออยากมี
ทรัพย์สินเป็นของตัวเอง เพราะคำาตอบเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่กว้างเกินไป
และจับต้องยาก ซึง่ อาจส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ โดยเป้าหมาย
ที่ดีต้องชัดเจน เป็นไปได้ และมีกำาหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ตั้งเป้าหมาย
ว่ามีเงินเก็บ 1 ล้านบาท ภายใน 10 ปี
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายนีจ้ ะเป็นไปได้หรือไม่นน้ั ขึน้ อยูก่ บั รายได้
หรือความสามารถในการเก็บเงินของแต่ละคน ซึง่ หากประเมินแล้วเป้าหมายนี้
ไม่สามารถเป็นไปได้ หรือทำาได้ยาก จะได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย การกำาหนด
เป้าหมายมีความสำาคัญ เพราะเมือ่ รูเ้ ป้าหมายว่าลงทุนเพือ่ อะไรแล้ว จะสามารถ
ประเมินได้ว่า ต้องลงทุนนานแค่ไหน ลงทุนต่อเดือนเท่าไร และลงทุน
อย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ หากมีหลายเป้าหมาย สิ่งสำาคัญ
ที่ควรทำา คือ จัดลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายตามความจำาเป็นในชีวิต
2. ลงทุนด้วยเงินเหลือหรือเงินเย็น “ใช้เงินเหลือ หรือ เงิน
เย็น ลงทุนป้องกันความเสี่ยง”
เงินที่นำามาลงทุนควรเป็น “เงินเหลือ” หรือ “เงินเย็น” คือ
เป็นเงินที่เหลือจากการกันเงินส่วนหนึ่งสำาหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉินแล้ว
โดยเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินควรมีประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน เช่น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท ควรกันเงินส่วน
นี้ไว้ประมาณ 60,000 บาท สามารถเก็บในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง
อย่างเงินฝาก หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น แล้วจึงนำาเงินส่วนที่
เหลือมาลงทุน ดังนั้น ก่อนลงทุน อย่าลืมกันเงินสำารองเอาไว้ให้เพียงพอใช้
จ่ายยามฉุกเฉิน

นอกจากนี้ เงินที่นำามาลงทุนไม่ควรเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เช่น
เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยจ่าย และมีกำาหนดชำาระคืน เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับ
กำาไรจากการลงทุนเมื่อสามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลงทุนได้สูง
กว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย หากผลตอบแทนที่ได้รับต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้อง
จ่ายไป ก็คือ การขาดทุน รวมถึงการนำาเงินกู้ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น
หุ้น แม้ว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นกัน และ
หากถึงครบกำาหนดชำาระเงิน แต่เป็นภาวะตลาดหุ้นขาลง อาจต้องขายหุ้น
ในราคาที่ขาดทุนเพื่อนำาเงินมาชำาระคืนหนี้ค่ะ
3. สำารวจตัวเอง “ความเต็มใจในการรับความเสี่ยงจะบอกว่า
สินทรัพย์ประเภทไหนที่เหมาะกับเรา”
ในโลกการลงทุนมีสนิ ทรัพย์ให้ลงทุนหลายประเภท แต่ละประเภท
มีอตั ราผลตอบแทน (return) และความเสีย่ ง (risk) ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ความเสีย่ ง
จากการลงทุน คือ ความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของผลตอบแทน
การตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดนั้น จำาเป็นต้องทำาความรู้จัก
หรือสำารวจตัวเองเสียก่อน เพราะสิง่ สำาคัญทีส่ ดุ ในการลงทุน คือ ตัวนักลงทุนเอง
ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะนำาเงินไปลงทุนอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
การทำาความรู้จักตัวเองเพื่อเลือกสินทรัพย์ลงทุนควรพิจารณา
ถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง (ability to take risk) เช่น อายุ
รายได้ ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่ไปกับความเต็มใจในการรับความเสี่ยง
(willingness to take risk) เช่น ทัศนคติ ความชอบหรือความสนใจใน
สินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท โดยความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
จะบอกว่าสามารถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดได้บ้าง ขณะที่ความเต็มใจ
ในการรับความเสี่ยงจะบอกว่าเราเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ หรือไม่
เช่น คนวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง ก็สามารถลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างหุ้น กองทุนรวมหุ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่อยาก
ขาดทุนจากการลงทุนมากนัก ก็จะเหมาะกับการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงต่ำ�มากกว่า อย่างพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ ดังนั้น
ทำาความรู้จักตัวเองก่อนลงทุนสักหน่อย ยอมรับและเต็มใจรับความเสี่ยง
หรือการขาดทุนได้แค่ไหน จะได้เลือกสินทรัพย์ลงทุนได้เหมาะสม
4. ศึกษาสินทรัพย์ที่จะลงทุน “ผลตอบแทน ความเสี่ยง วิธี
ลงทุน ดูให้แน่ใจ”
เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองสนใจในสินทรัพย์ลงทุนประเภทใด ควรถาม
ตัวเองก่อนลงทุนว่ามีความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นมากน้อยเพียงใด ทั้งผล
ตอบแทน ความเสี่ยง วิธีการซื้อขาย หากยังไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ควรศึกษาหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ลงทุนประเภทนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน เช่น สนใจลงทุน
ในกองทุนรวม ก็ควรอ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษาว่ามีนโยบายการลงทุน
อย่างไร ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ มีความเสีย่ ง
มากน้อยเพียงใด ตรงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่
การศึ ก ษาทำ า ความเข้ า ใจในสิ น ทรั พ ย์ ที่ ล งทุ น เป็ น เรื่ อ งสำ า คั ญ
เพราะแม้ว่าตัวเราจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากลงทุนด้วย
ความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์มากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้
มากขึ้นเท่านั้น
5. มุง่ มัน่ กับการลงทุนให้สาำ เร็จ “ลงมือทำาตามแผนเปนขัน้ เปนตอน
มุ่งสู่เป้าหมาย”
สิ่งสำาคัญที่ผู้ลงทุนควรมีติดตัว คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การที่คนเรา
จะประสบความสำาเร็จในเรื่องใดๆ ก็ตาม ตัวเราเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด แม้ว่า
แผนการลงทุนที่วางแผนไว้จะดีเพียงใด แต่หากขาดความตั้งใจ ขาดวินัย
และขาดความอดทนในการออมการลงทุนแล้ว การไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
คงเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้น เมื่อตั้งเป้าหมายการเงินให้ตัวเองได้แล้ว
รีบลงมือทำาตามแผน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง จนไปไม่ถึงเป้าหมาย
นอกจากนี้ เมื่อเริ่มลงทุนแล้ว ควรมีการประเมินผลการลงทุน
อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 12 เดือน หรือมีเหตุการณ์สำาคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของแผนการลงทุน เช่น ภาวะตลาดหุ้น
ผันผวน หรือการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อปรับปรุงแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อรู้แล้วว่าการเป็นนักลงทุนต้อง
ทำาอย่างไรบ้าง อย่าลืมทำาตามคำาแนะนำาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ความมัง่ คัง่ ในชีวติ
ทีม่ า : https://www.propertytoday.in.th/ﬁnance/การวางแผนการลงทุน

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2564

มุม

สุขภาพ

โดย นายนิคสัน ทองทิพย์

สารบ่งบอกชี้ “มะเร็ง”

การตรวจเลือดชนิดต่างๆ เพื่อหามะเร็ง เช่น ตรวจ CEA, PSA, CA
15-3, Alpha-fetoprotein (AEP) ฯลฯ ที่เราได้ยินจากโปรแกรมตรวจ
เลือดต่างๆนั้นเป็นการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Maker) คืออะไร
ในภาวะที่เซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นมะเร็ง กลไกควบคุมการแบ่งตัวเพิ่มจำ�นวนของเซลล์จะเสียไป
ทำ�ให้เซลล์นน้ั ๆ แบ่งตัวเพิม่ ขึน้ อย่างควบคุมไม่ได้ และเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสารพันธุกรรมภายในเซลล์ เป็นผลให้มีการสร้างสารแอนติเจนหรือ
สารอื่น ๆ เช่น ฮอร์โมนหรือเอนไซม์ที่ไม่เหมือนเซลล์ปกติ
แอนติเจนเหล่านี้ นอกจากจะพบอยู่ภายในเซลล์และบนผิวหนัง
ของเซลล์แล้ว เซลล์มะเร็งยังสามารถปลดปล่อยสารดังกล่าวออกสู่กระแส
เลือด หรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสารต่างๆ ที่เกิดจากเซลล์มะเร็ง
เหล่านี้ รวมเรียกว่าเป็นสารบ่งชี้มะเร็ง สารเหล่านี้สามารถตรวจหาได้จาก
เลือดหรือสารคัดหลัง่ เช่น น้�ำ ในช่องท้อง น้�ำ ในช่องปอดของผูป้ ว่ ยรายนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม การตรวจพบระดับสารบ่งชี้มะเร็งสูงกว่าปกติเพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน แต่
จำ�เป็นต้องพิจารณาร่วมไปกับผลการตรวจทางคลินิกและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
การตรวจซ้ำ�เป็นระยะเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อศึกษาดูว่าระดับของสาร
ดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ถ้าตรวจซ้ำ�แล้วพบว่าระดับสารบ่งชี้มะเร็ง
สูงขึ้นเป็นลำ�ดับ จะเป็นเครื่องชี้แนะให้สงสัยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น แต่ถ้า
ตรวจซ้ำ�แล้วระดับลดลง น่าจะบ่งชี้ว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง
แต่ถงึ แม้ตรวจสารบ่งชีม้ ะเร็งแล้วพบว่าระดับอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ก็ไม่ได้
ยืนยันแน่นอนว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้เป็นมะเร็ง เนื่องจากระดับสารบ่งชี้มะเร็ง
มักจะสัมพันธ์กับขนาดหรือระยะของ       
โรคมะเร็ง ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มแรก จึงยังอาจพบระดับสาร
บ่งชี้มะเร็งปกติได้
สรุปก็คือ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งจากเลือด เป็นการตรวจหา
สารที่ผลิตจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจมีความแม่นยำ�ไม่สูงมากนัก แต่สามารถ
ช่วยแพทย์ได้ในการตรวจหามะเร็งบางกรณี หากพบมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับต่อเนือ่ งในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งหรืออาจใช้ชว่ ยติดตามการรักษา หรือบอก
การพยากรณ์โรคได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศันสนีย์ เสนะวงษ์
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์
โดย นายสายชล ศรีคำ�

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน
วารสาร สอ.ครูเลย จำ�กัดฉบับประจำ�เดือนตุลาคม 2564 ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
การเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้เกษียณอายุราชการ 30
กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
การปลดเกษียณจากการทำ�งานย่อมเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาและวัยอันสมควร
สิ่งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคม มีหลายคนประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและ
การปรับตัวหลังเกษียณ สิ่งที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ราบรื่น
ต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าและการสนับสนุนดูแลจากคนในครอบครัว ฉะนัน้ การทำ�
ความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตหลังเกษียณนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้
เราสามารถเตรียมตัวและเตรียมใจในการที่เข้าสู่วัยเกษียณได้ง่ายขึ้น
การเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณมีอะไรบ้าง
1. บทบาทและหน้าทีท่ างสังคม บทบาทและหน้าทีใ่ นการทำ�งานนัน้ จะหายไป
สิ่งนี้ต้องอาศัยการปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ หากไม่ได้วางแผนหรือมีบทบาท
ใหม่รองรับ อาจทำ�ให้รู้สึกอ้างว้าง ขาดเป้าหมาย ขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง สิ่งที่
ช่วยได้ คือ หากิจกรรมหรืองานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำ� ช่วยให้เรารู้สึกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องรับ
ผิดชอบและต้องดูแล ทำ�ให้มีเป้าหมายในการดำ�เนินชีวิต
2. สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ร่างกายตนเองเพราะเมื่อถึงวัยเกษียณ นั่นหมายถึงว่า เราได้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ฉะนั้นต้อง
หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้น เช่น การออกกำ�ลังกาย การไม่ทำ�งานหนักเกินไป
หรือการไม่มพี ฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการทำ�ลายสุขภาพ พร้อมกันนัน้ ต้องหมัน่ ตรวจสุขภาพ
ให้เป็นประจำ�
3. การเข้าสังคม การเข้าสังคมกับเพือ่ นร่วมงานนัน้ น้อยลง อาจทำ�ให้รสู้ กึ เหงา
อ้างว้าง ถ้าหากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ช่วยได้ คือ เราต้องออกไป
หาสังคมใหม่ๆ เช่น การเข้ากลุ่มชุมชน กลุ่มสมาคม หรือกลุ่มทางศาสนา ซึ่งทำ�ให้ได้พบ
เพื่อนหรือสังคมใหม่ๆ
4. การเงิน การใช้เงินหลังเกษียณอาจมีปญั หา หากไม่มกี ารวางแผนการใช้เงิน
ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วรายได้หลักจากการทำ�งานนั้นจะหาย
ไป อาจได้เงินจากการเกษียณมาก้อนหนึ่งหรือได้เป็นเงินบำ�นาญ แต่ก็ต้องวางแผนการ
การออมเงินก่อนวัยเกษียณและวางแผนการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงชีพ ค่ารักษา
พยาบาล ค่าที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และการเข้าสังคม ซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นสวนทางกันกับรายได้ที่ลดลง
5. การดำ�เนินชีวิต การดำ�เนินชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเวลาใน
การทำ�งานนั้นขาดหายไปทำ�ให้เหลือเวลาว่างเกิดขึ้นมากมาย สิ่งที่ควรทำ�  คือ การคิด
วางแผนการใช้เวลาที่มีอยู่ว่าจะทำ�อะไรเพื่อให้ตนเองใช้เวลาที่ว่างอย่างมีคุณค่าและเกิด
ประโยชน์
6. ครอบครัว การเข้าสู่วัยเกษียณนั้น สิ่งที่ตามมา คือ การเปลี่ยนบทบาท
ในครอบครัวจากคนที่หารายได้เข้ามาในบ้านหรือเป็นเสาหลักภายในบ้านกลายมาเป็น
วัยผู้สูงอายุในบ้าน โดยอาจมีหน้าที่ที่แตกต่างไป เช่น ดูแลบ้าน อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน
7. อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นมีความแตกต่าง
กัน หลายคนอาจมีความรู้สึกเหงา อ้างว้าง กลัว โดดเดี่ยว รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง
ยอมรับไม่ได้กับการเกษียณ ซึมเศร้า หรือรู้สึกใช้ชีวิตอย่างยากลำ�บาก ต้องอาศัยช่วง
เวลาที่ต้องปรับตัว สิ่งที่ช่วยได้ คือ ต้องอาศัยการช่วยเหลือของคนในครอบครัว พูดคุย
ประคับประคอง และช่วยวางแผนให้ใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ (ที่มา:https://www.manarom.com)  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้อ่านบทความข้าง
ต้นนี้แล้ว คงปรับตัวปรับใจอยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข พบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2564

ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน ตุลาคม 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือน ตุลาคม 2564 คณะผู้ตรวจก็ได้นำ�ข้อสังเกตเดือน
กันยายน 2564 มาสรุปลง ในวารสารสหกรณ์ให้พี่น้องได้อ่าน ซึ่งใน
วารสารแต่ละเดือนก็น�ำ เกร็ดความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ ่ี เกีย่ วข้องกับสมาชิก
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกควรได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอยากให้สมาชิกได้อ่านข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบที่ท่านได้มอบให้มา
ตรวจสอบว่า ได้ทำ� ได้ตรวจ ในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อสมาชิก  ต่อองค์กร
หรือไม่   ไม่อยากให้มองแต่การกู้ยืมเพียงอย่างเดียว   เราจะต้องมองถึง
ความมั่นคงสหกรณ์ของเราด้วย หากสมาชิกท่านใดอยากจะเสนอแนะ
ให้ผู้ตรวจเน้นหรือดูใน ส่วนไหน ยินดีน้อมรับและจะดำ�เนินการให้ครับ  
สำ�หรับเดือนนี้มีข้อสังเกตดังนี้
ข้อสังเกตที่ 1. การจัดจ้างการก่อสร้างศาลาเรือนรับรองที่พักสมาชิก
และบุคคลทั่วไป ปี 2564
ศาลาเรื อ นรั บ รองที่ ส ร้ า งใช้ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมใหญ่ จำ�นวน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมืน่ บาทถ้วน) คณะผูต้ รวจ
ได้ตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง   เป็นการจัดจ้างโดย วิธีการคัดเลือก  
จากการตรวจสอบในภาพรวมดำ�เนินการได้ถูกต้องแต่มีข้อสังเกตและ
เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการควรให้มีครบทุกคณะ
ตามระเบียบฯ
2. หนังสือเชิญชวนควรกำ�หนดคุณสมบัติรายละเอียดให้ชัดเจน
3. การคัดเลือกผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  ดูเอกสาร
การจดทะเบียนพาณิชย์ถึง วัตถุประสงค์หรือผลงานที่เคยทำ�
4. การทำ�สัญญาจ้าง  การนับวันทำ�งาน  อัตราค่าปรับจะต้องให้
ถูกต้อง
5.  ผู้ตรวจได้เชิญ จนท. มาทำ�ความเข้าใจและให้แก้ไขในส่วน
ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
- ฝ่ายจัดการจะได้ดำ�เนินการตามคำ�แนะนำ�ของผู้ตรวจสอบ
ในคราวต่อไป
ข้อสังเกตที่ 2. การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเงินของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (อบรมออนไลน์)
โครงการนีค้ า่ ใช้จา่ ยคนละ 12,000 บาท/คน ตรวจแล้วมีกรรมการ
ได้ยื่นความประสงค์จะอบรม หลายท่าน คณะผู้ตรวจไม่ได้ขัดข้อง        
ในการพัฒนาเพราะการอบรมพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์นำ� ความรู้ที่
ได้มาพัฒนางานสหกรณ์ แต่สิ่งที่ผู้ตรวจเป็นห่วงคือ  ความคุ้มค่า  เพราะ
มองว่า คณะกรรมการบางท่านอาจจะไม่สามารถนั่งอบรมได้นานๆ ตาม
ตารางกำ�หนด หรือใช้เวลา หลายวันและหลายชั่วโมงในแต่ละวัน  คณะผู้
ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการถ้าประเมินตนเองแล้วไม่สามารดำ�เนินการได้
ตามตารางอบรมกำ�หนดก็ไม่ควรสมัคร
2.  ค่าใช้จ่ายต่อคน  12,000  บาท  ที่ตั้งไว้ถ้าไม่มีการใช้จ่ายยัง
เป็นรายได้ของสหกรณ์สามารถนำ�ไปปันผลสมาชิกได้
3.  ควรประเมินตนเองก่อนสมัคร  ว่าจะสามารถทำ�ได้หรือไม่		
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
1. ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
2. การอบรมเป็นการสมัคร กรรมการแต่ละท่านรับทราบ
กำ�หนดการอบรม  และเข้าอบรม ตามกำ�หนดเวลา

ข้อสังเกตที่ 3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (วัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม)
คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จดั
ทำ�โครงการขออนุมตั ปิ ระธานสหกรณ์โดยขอใช้เงินจำ�นวน 76,368  บาท
คณะผู้ตรวจก็ไม่ได้ขัดข้องในการฉีดถือว่าเป็นให้บริการสมาชิกถ้ามี
การติดเชื้อจะทำ�ให้สหกรณ์หยุดในการให้บริการสมาชิกจะเดือดร้อน
แต่การดำ�เนินการคณะผูต้ รวจได้ตรวจเอกสารหลักฐานตลอดกระบวนการ
ขอใช้เงิน  จึงได้ตั้งข้อข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. การขอใช้เงินให้เป็นเป็นไปตามระเบียบที่กำ�หนด			
2. หลักฐานการจ่ายเงินให้มีใบเสร็จรับเงินของผู้รับมาแนบ
เรื่องขอเบิกจ่ายไว้
3. การขออนุมัติเบิกเงินค่าวัคซีนควรแจงรายละเอียดให้ตรงกับ
ยอดที่จ่ายออกไป
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
ได้ ดำ � เนิ น การในส่ ว นที่ ไ ม่ เรี ย บร้ อ ยและจั ด หาเอกสารแนบ
เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตที่ 4. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
จากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคมีข้อมูล
ดังนี้
1.  ค่าไฟฟ้า+ค่าน้�ำ ประปา (มีนาคม – สิงหาคม  2564)  6 เดือน
เป็นเงิน 241,040.26  บาท  เฉลี่ย เดือนละ  41,673  บาท  จากยอดที่
ได้รับอนุมัติไว้  800,000  บาท
2.  ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต (มีนาคม–สิงหาคม 2564) 6 เดือน  
เป็นเงิน  33,449.40 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,574.95 บาท จากยอดที่ได้
รับอนุมัติไว้  100,000  บาท  
เพื่ อ เป็ น การประหยั ด งบประมาณในส่ ว นนี้ ล งคณะผู้ เ ห็ น ว่ า  
บางจุดในเวลากลางคืนควรปรับเปลี่ยนเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(ระบบโซล่าเชลล์)  คณะผู้ตรวจเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ							
1. คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ ห้ตระหนักถึงมาตรการประหยัด
หากไม่จำ�เป็นก็ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อใช้งานเสร็จ
2. แสงสว่างภายนอกอาคารควรปรับเป็นระบบพลังงานแสง
อาทิตย์ (โซล่าเชลล์)
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดการจะได้นำ�เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป		
ข้อสังเกตที่ 5. การติดตามเรือ่ งทีเ่ สนอแนะไว้เมือ่ เดือนสิงหาคม 2564
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการส่งเงินฝากคืนจากสหกรณ์
บริการสวัสดิการไทเลย  จำ�กัด ข้อมูลวันที่  16  กันยายน  2564  จาก
การตรวจสอบสหกรณ์ บ ริ ก ารสวั ส ดิ ก ารไทยเลยได้ ส่ ง เงิ น ต้ น พร้ อ ม
ดอกเบี้ยดังนี้
- ส่งเงินต้น 1,000,000 บาท คงเหลือเงินต้น
จำ�นวน  289,000,000  บาท
- ส่งดอกเบี้ย  1,016,986.30  บาท
- คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้
ความสำ�คัญกับเงินจำ�นวนนี้ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เงิ น จำ � นวนที่ เ หลื อ
คงจะได้รับการส่งคืนโดยเร็ว
ความเห็นฝ่ายจัดการ/อำ�นวยการ				
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ สอ.ครูเลย จำ�กัด
โทร. 098-691-9199, 095-653-2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

7

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2564

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน กันยายน 2564

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก		
- สามัญ 3,413
ราย
		
- สมทบ 2,656
ราย
		
รวม
6,069
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 8 คน ดังนี้
1. นางโอกาส    ดวงวิสุ่ย สามัญ เสียชีวิต 26 เม.ย. 64
2. นายอานนท์    สอนแก้ว สามัญ เสียชีวิต 16 พ.ค. 64
3. นายสมพงษ์    บุตทนุ
สามัญ เสียชีวิต 31 ก.ค. 64
4. นายสุนทร   ภักดีบัณฑิต สามัญ เสียชีวิต 7  ก.ย. 64
5. นายมั่น   เบ้าสุภี
สามัญ เสียชีวิต 10 ก.ย. 64
6. นางหฤทัยกาญจน์  ธัญญะอุดม สมทบ เสียชีวิต 24 ส.ค. 64
7. นางระเน็ง คำ�พรม
สมทบ เสียชีวิต 26 ส.ค. 64
8. นายอนันต์ แก้วพิลารมย์ สมทบ เสียชีวิต 4  ก.ย. 64
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก		
- สามัญ
4,214
		
- สมทบ
3,879
		
รวม
8,093
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นางโอกาส ดวงวิสยุ่
สามัญ เสียชีวติ
2. นางวนิดา แอบไธสง สามัญ เสียชีวติ
3. นายพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ สามัญ เสียชีวติ
4.  นายสมพงษ์ บุตทนุ
สามัญ เสียชีวติ
5. นายมัน่
เบ้าสุภี
สามัญ เสียชีวติ
6. นายณรงค์ ไชยศรีคราม สามัญ เสียชีวติ
7. นายเดชา
บุญประณีต สมทบ เสียชีวติ
8. นางหนูเจียม เวียงอินทร์ สมทบ เสียชีวติ
9. นางหฤทัยกาญจน์  ธัญญะอุดม สมทบ เสียชีวติ
10. นางระเน็ง คำ�พรม สมทบ เสียชีวติ
11. นายบัวภา เนตรแสงศรี สมทบ เสียชีวติ
12. นายเกษมสันต์ ตางจงราช สมทบ เสียชีวติ
13. นางหนูดี แก้วมงคล สมทบ เสียชีวติ
14. นายกัน
ฝนธง
สมทบ เสียชีวติ
15.  นางคิด
วัฒนะ
สมทบ เสียชีวติ

ราย
ราย
ราย
15 คน ดังนี้
26 เม.ย. 64
9 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64
10 ก.ย. 64
13 ก.ย. 64
21 ส.ค. 64
23 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64
1  ก.ย. 64
2  ก.ย. 64
13 ก.ย. 64
17 ก.ย. 64
19 ก.ย. 64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวติ
ระหว่างเดือน มี.ค. – ก.ย. 2564

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        26
16
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           16         10
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           14             35
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        20
1
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        14
-

รวม
42
26
49
21
14

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,414
2,479
8,893

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 13 คน ดังนี้

1. นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต สามัญ
2. นายสามิตร พนมภูมิ สามัญ
3. นายประคอง รูปสูง
สามัญ
4. นายสุนทร ภักดีบณั ฑิต สามัญ
5. นายมัน่
เบ้าสุภี
สามัญ
6. นางจีระพรรณ เสริฐศรี สามัญ
7. นายเดชา บุญประณีต สมทบ
8. นางหฤทัยกาญจน์  ธัญญะอุดม   สมทบ
9. นายบัวภา เนตรแสงศรี สมทบ
10. นายเกษมสันต์ ตางจงราช สมทบ
11. นายอนันต์ แก้วพิลารมย์ สมทบ
12. นายกมล ผิวมะลิ
สมทบ
13. นางพนิดา แก้วพิลารมย์ สมทบ

เสียชีวติ 27 ส.ค. 64
เสียชีวติ 28 ส.ค. 64
เสียชีวติ 6  ก.ย. 64
เสียชีวติ 7  ก.ย. 64
เสียชีวติ 10 ก.ย. 64
เสียชีวติ 20 ก.ย. 64
เสียชีวติ 21 ส.ค. 64
เสียชีวติ 24 ส.ค. 64
เสียชีวติ 1  ก.ย. 64
เสียชีวติ 2  ก.ย. 64
เสียชีวติ 4  .ย. 64
เสียชีวติ 13 ก.ย.64
เสียชีวติ 25 ก.ย. 64

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสวัสดิการตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จ�ำ นวน ไม่เกิน 500,000  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,584
- สมทบ
446
รวม
5,030		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 2 คน ดังนี้

1. นายสุนทร   ภักดีบณั ฑิต
2. นายมัน่       เบ้าสุภี

สามัญ เสียชีวติ 7  ก.ย. 64
สามัญ เสียชีวติ 10 ก.ย. 64

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,874		
113		
2,987		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้

1. นายมัน่     เบ้าสุภี

สามัญ เสียชีวติ 10 ก.ย. 64

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำาเดือน ตุลาคม 2564

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

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ
สคส. 1,2 , เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1. สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเปน
ผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
2. สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
3. สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำานัน / เขต/เทศบาล
/ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำาเนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล
ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลพร้อมประทับ
ตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตรา
โรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบตั เิ หตุ)
11. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12. สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13. สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนกันยายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,793
- สมาชิกสามัญ
6,483
- สมาชิกสมทบ
1,310
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,419
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
266,225,907.68
4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื
291,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,631,643,113.50
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,912,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
195,120.00
8. เงินรับฝาก
3,318,821,451.90
ประจำา
524,000,000.00
ออมทรัพย์
143,156,827.49
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,518,161,927.69
สินทรัพย์ทวี
133,502,696.72
9. ทุนเรือนหุน้
3,454,624,010.00
10. ทุนสำารอง
534,091,067.27
11. สินทรัพย์รวม
12,305,584,648.72
13. กำาไรสุทธิ ประจำาเดือนมีนาคม - กันยายน 2564 177,482,016.92

คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เม�อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่นๆ

2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย์
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำาเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอื่นๆ
2.บริการอื่นๆ

หลังจากทำารายการเสร็จ
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้าไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทำารายการต่อ
และทำารายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.สอบถามยอดเงินกู
5.รับเงินกู
6.ใสจํานวนเงิน
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอื่นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุ่ม บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ
2. กดปุ่ม บริการอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
4. กดปุ่ม ฝากเงินฝาก
5. กดปุ่มตัวเลข ระบุจำานวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝาก เช่น 10,000 บาท
6. กดปุ่ม ถูกต้อง
จํานวนเงิน
7. รายการสำาเร็จจะได้
ถูกตอง
รับสลิปออกมา

9

10

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 ประจำาเดือน ตุลาคม 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

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

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

ลำาดับที่ วัน เดือน ปี

ลำาดับที่ 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
55
56
57
58
59

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
26-มี.ค.-64
28-พ.ค.-64
29-พ.ค.-64
11-มิ.ย.-64
5-ก.ค.-64
9-ก.ค.-64
13-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
26-ส.ค.-64

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขาหล่มสัก
สาขาเลย
สาขานวมินทร์
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแก่น
สาขาเลย
สาขาช้างคลาน เชียงใหม่
สาขามอดินแดง ขอนแก่น
สาขาพระราม4
สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาช้างคลาน เชียงใหม่
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาด่านซ้าย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
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
เงินสด
นางนิพร ราชสว่าง สาขาวังสะพุง
น.ส.กุลกันยา ทองทุม สาขาเลย
น.ส.จีรพร จันทนา
นางรัตนาพร นวนมา
ลือชัย ไม้กัด
นายวาสนา ฤทธาพรหม
สาขาชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ

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
900.00
3,002.00
3,000.00
53,340.00
1,200.00
0.15
1.00
14,550.00
14,550.00
365,448.26

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลำาภู
สาขาเลย
สาขาหล่มสัก
สาขาเลย

12,470.00
12,000.00
1,496.00
95.75
1,000.00
5,100.00
2,000.00
1,950.00
20,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
65,111.75

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำาดับที่ วัน เดือน 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
ลำาดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

รายการโอนจากสาขา
สาขาด่านซ้าย

จำานวนเงิน
2,000.00
2,000.00

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

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

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จำานวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

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

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

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

3 พ.ค. 59

สาขาวังสะพุง

31,283.00

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

21-พ.ย.-60

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำานวนเงิน
2,736.10

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

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำานวนเงิน

270.00

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำาดับที่ วัน เดือน ปี
1

26-มี.ค.-64

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จำานวนเงิน

900.00

ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

ลำาดับที่ วัน เดือน ปี

รายการโอนจากสาขา

จำานวนเงิน

การประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564

ตรวจสอบสภาพที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 กันยายน 2564

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�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
4. นายนิคสัน ทองทิพย
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี
4. นายอนุช ธรรมวรรณ
7. นายจันทรลอย สุรภีร
10. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
13. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา
4. นางไพรวัลย พูนโต
7. น.ส.รมิดา วงษศิริ
10. น.ส.มุขกรินทร อรรคฮาด

2. นายวรวิทย ศรีสุนทร 3. นายสายชล ศรีคํา
5. นายสมเชาว แกววงษา
2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. นายสุทธินันท บุบผาดา
5.นายเวียงชัย โสกัณทัต 6. นายไพรวัล อ่ํานาเพียง
8. นายสุพัฒน แสงสวาง 9. นายนิคสัน ทองทิพย
11. นายสมพร ไชยแสง 12.นายสมเชาว แกววงษา
14. นายสายชล ศรีคํา 15.นายวรวิทย ศรีสุนทร
2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. นางสุจิตรา บรรพลา
5. นางรติ ทันวงษา 6. นางนารี พงษพานิช
8. นายสุนทร สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ พรหมมาศ
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

