เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ ทุกท่�น
พบกับว�รส�รข่�ว สอ.ครูเลย จำ�กัด ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565
ฉบับที่ 2 ปีบัญชี 2565 ของคณะกรรมก�รชุดที่ 58/2565 ปีบัญชีนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงก�รต่�งๆ เหลือ 5.90 ต่อปี
ส่วนโครงก�รรวมหนี้ Covid - 19 เหลือ 5.15 ต่อปี ซึ่งสหกรณ์ฯ มีโครงก�ร
ปล่อยเงินกู้ วงเงินให้แก่สม�ชิกกู้รวมทุกประเภท ไม่เกิน 7 ล้�นบ�ท ร�ยละเอียด
มีดังนี้
1. เงินกู้ส�มัญ (2 ล้�นบ�ท) วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้�นบ�ท
2. เงินกู้ส�มัญสวัสดิก�รกระแสร�ยวัน ATM พ.ศ. 2565 (7 แสน 5 หมื่นบ�ท)
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่�นระบบ ATM พ.ศ. 2565 (5 หมื่นบ�ท)
4. เงินกู้ส�มัญสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิกโครงก�ร ส.ค.ส 1 พ.ศ. 2565
(5 หมื่นบ�ท)
5. เงินกู้โครงก�รพัฒน�ฯ ให้เงินเดือนคงเหลือ 30% (4 ล้�นบ�ท)
6. เงินกู้โครงก�รพัฒน�ฯ เพื่อให้เหลือเงินเดือนคงเหลือ 30%
(กรณีสม�ชิกเข้�ใหม่ 2565) (2 ล้�น 5 แสนบ�ท)
7. เงินกู้ส�มัญโครงก�รสินเชื่อวิทยฐ�นะ พ.ศ. 2565 (4 แสนบ�ท)
9. โครงก�รรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกในสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด
ไวรัส covid-19 (5 ล้�นบ�ท ระยะเวล� 4 ปี)
9. เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 (7 ล้�นบ�ท)
10. เงินกู้ส�มัญโครงก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพเสริม (โคกหนองน�)
(3 แสนบ�ท)
11. เงินกู้โครงก�รสวัสดิก�รเพื่อชำ�ระเงินสงเคร�ะห์ของสม�ชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด พ.ศ. 2565 (1 แสนบ�ท) ทั้งนี้เงินกู้ทุกประเภทมี
ผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 เป็นต้นไป
อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก ดังนี้
- ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.55 ต่อปี
- ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 3.20 ต่อปี
- สินทรัพย์ทวี
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝ�กประจำ�
- ประจำ� 6 เดือน
ร้อยละ 2.95 ต่อปี
- ประจำ� 12 เดือน
ร้อยละ 3.20 ต่อปี
- ประจำ� 24 เดือน
ร้อยละ 3.40 ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565
นอกจ�กนี้เงินสวัสดิก�รสุขภ�พสม�ชิกผู้สูงอ�ยุประจำ�ปี 2565 ข้อมูล
ณ วันที่ 30 มีน�คม 2565 โดยคำ�นวณสม�ชิกที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกร�คม
2505 จำ�นวนทั้งสิ้น 3,207 ร�ย ท�งสหกรณ์ฯได้ลงจ่�ยให้แล้วตั้งแต่วันที่
5 พฤษภ�คม 2565 โดยโอนเข้�บัญชีธน�ค�รต�มทีส่ ม�ชิกได้แจ้งไว้ จ่�ยต�ม
ช่วงอ�ยุดังนี้
อ�ยุ 61- 85 ปีร�ยละ 1,500 บ�ท อ�ยุ 86 - 90 ปีร�ยละ 5,000 บ�ท
อ�ยุ 91 ปีขึ้นไปร�ยละ 15,000 บ�ท และสหกรณ์ฯ งดส่งใบเสร็จหักเงิน
ประจำ�เดือนข้�ร�ชก�รบำ�น�ญทุกต้นสังกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2565
เป็นต้นไป แต่ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ Smart phone
พิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองผ่�นท�งเว็บไซต์ www.It-coop.com หรือเพิ่มเพื่อน
ท�งแอพพลิเคชั่นไลน์ที่ @Itcoop ทั้งนี้เพื่อคว�มประหยัดและลดค่�ใช้จ่�ย
ให้กับสหกรณ์ ส่วนข้อมูลผลประโยชน์ต่�งๆของสม�ชิกจะลงในว�รส�ร
สอ.ครูเลย จำ�กัด ของทุกเดือน ครับ
สุ ด ท้ � ยขอขอบคุ ณ สม�ชิ ก ทุ ก ท่ � นที ่ ต ิ ด ต�มว�รส�รนี ้ ม �ตลอด
พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพทุกท่�น
กระผมน�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด พบกันในเดือนพฤษภ�คม 2565 ในโอก�สที่สำ�คัญเป็นฤดูก�รเริ่มต้น
ในก�รทำ�น�ทำ�สวน เช่นเดียวกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด มีนโยบ�ย
ก�รทำ�ง�นใหม่ๆ ที่อย�กจะบอกกับสม�ชิก เพื่อที่จะเตรียมก�รดำ�เนินก�ร
ว�งแผนชีวิตและครอบครัวอย่�งไร ถึงจะไม่เกิดวิกฤติส�ม�รถดำ�เนินชีวิต
อยู่อย่�งเป็นปกติสุข
ขอนำ�เรียนสม�ชิกสหกรณ์ฯ ขอให้ทุกคนมั่นใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่
ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งท่�นคง
เห็นผลง�นเป็นเชิงประจักษ์แล้วคณะกรรมก�รชุดปัจจุบันมีก�รปรับเปลี่ยน
ก�รปฏิบัติง�นโดยมีแนวนโยบ�ยที่จะนำ�ม�ใช้ ดังนี้
1. Good performance หม�ยถึง ก�รมีระบบง�นทีด่ ี เช่น ก�รว�งคน
ใส่กับง�นให้เกิดคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พมีโครงสร้�งในก�ร
ปฏิบัติง�นที่มีก�รตรวจสอบและวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงในก�รปฏิบัติง�น ของ
อนุกรรมก�รแต่ละฝ�ย รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติง�นในสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด ซึ่งผมมีประสบก�รณ์จ�กระบบร�ชก�รและภ�คเอกชน
ขอนำ�เรียนว่�ในระบบร�ชก�รเจ้�หน้�ที่ผู้ใต้บังคับบัญช�ต้องเอ�ใจผู้นำ�
ส่วนระบบเอกชนผูน้ �ำ ต้องเข้�ใจผูใ้ ต้บงั คับบัญช�เพือ่ ทีจ่ ะให้ผใู้ ต้บงั คับบัญช�
ทำ�ง�นให้กับองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พกระผมได้นำ�ประสบก�รณ์ต่�งๆ
ม�ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุดกับองค์กร
2. Good information หม�ยถึง ก�รมีเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดี
ม�ช่วยในก�รปฏิบัติง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งข้อมูลทุกอย่�งจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีคว�มถูกต้องและ
นำ�ม�ใช้อย่�งได้รวดเร็ว โดยในปีนี้จะแบ่งข้อมูลออกเป็นส�มกลุ่ม 1. กลุ่มสี
เขียว คือ กลุ่มส่งปกติ 2. กลุ่มสีเหลือง คือ กลุ่มที่ควรเฝ�ระวังที่อ�จส่งได้
ไม่ปกติ 3. กลุ่มสีแดง คือ กลุ่มเสี่ยง นี่คือก�รจัดทำ�ข้อมูลของสม�ชิกเพื่อ
ที่จะไม่ให้เกิดคว�มเสี่ยงในก�รเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPL) สำ�หรับ
ข้อมูลในส่วนนี้จำ�เป็นที่จะต้องนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนและบริห�รจัดก�รโดยมี
ท่�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทุกเขต เป็นประธ�นร่วมมือ
กับธน�ค�รและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด เพื่อแก้ปัญห�ให้กับสม�ชิก
ทุกคนที่เกิดปัญห� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มที่กำ�ลังจะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร
จำ�เป็นที่จะต้องว�งแผนอย่�งเร่งด่วนในเดือนมิถุน�ยน 2565 นี้ ให้จงได้ซึ่ง
จะทำ�ให้สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุร�ชก�รแล้วมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในสังคม
3. Good person หม�ยถึง ก�รมีบุคล�กรที่เป็นแบบอย่�งที่ดีโดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งประธ�นและคณะกรรมก�รทุกท่�นต้องทำ�เพื่อสม�ชิกรวม
ทั้งกลุ่มผู้แทนสม�ชิกด้วย
สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่คว�มสุข พบกัน
ใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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แวดวง
และ ความเคล�อนไหว
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์ โทร. 096-3279069

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
พบกันกับว�รส�รฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565 สำ�หรับว�รส�รฉบับนี้ จะเป็นครั้งแรก ที่ท�งสหกรณ์ได้รวม
เอ�สองคอลัมน์ คือ คอลัมน์แวดวง สอ.ครูเลย และคว�มเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ผนวกเข้�ม�เป็นคอลัมน์เดียวกันเนื่องจ�ก
เนื้อห�ของสองคอลัมน์มีคว�มคล้�ยคลึงกัน จึงขอเรียนแจ้งให้สม�ชิกฯ ได้ทร�บโดยเรื่องร�วต่�ง ๆ ก็ยังคงครบถ้วนเหมือนเดิม
ซึ่งในครั้งนี้มีข่�วแวดวงและคว�มเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ม�นำ�เรียนให้ได้ทร�บ 3 เรื่องดังนี้
1. เรื่องก�รประก�ศลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำ�กัด จ�กอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 บ�ท/ปี
ลดลงเป็นอัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 บ�ท/ปี ซึ่งลดลง 35 สต�งค์ ของทุกโครงก�รที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำ�กัด ให้บริก�ร
ก�รเงินกู้กับสม�ชิกฯ รวมทั้งเงินกู้ส�มัญโครงก�รรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกในสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดไวรัส Covid-19 ที่มี
อัตร�ดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 5.50 บ�ท / ปี ก็ลดลงเป็นอัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.15 บ�ท / ปี ซึ่งลดลง 35 สต�งค์เช่นกัน
2. เรื่องก�รประก�ศโครงก�รที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำ�กัด ให้บริก�รก�รเงินกู้กับสม�ชิกฯ โดยมีโครงก�รเงินกู้
หล�ยประเภทให้ได้เลือกใช้บริก�รให้สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถของสม�ชิกฯ แต่ละท่�น ส่วนใหญ่เป็นโครงก�รที่คล้�ยๆ กับปี
บัญชีที่ผ่�นม� ซึ่ง ณ ปัจจุบันสม�ชิกฯ ส�ม�รถเลือกใช้บริก�รได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในส่วนที่มีก�รขย�ยวงเงินกู้คือ
โครงพัฒน�คุณภ�พชีวิตสม�ชิกเพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30 % จ�กเดิมให้วงเงินกู้ไม่เกิน 3.7 ล้�นบ�ท ขย�ยเป็นให้วงเงินกู้ไม่
เกิน 4 ล้�นบ�ท และมีโครงก�รใหม่เพิม่ เข้�ม�คือ โครงก�รเพือ่ ชำ�ระเงินเกีย่ วกับสวัสดิก�รสม�ชิก โดยมีวงเงินกูไ้ ม่เกิน 1 แสนบ�ท
3. เรื่องก�รจัดสวัสดิก�รวันเกิดให้กับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ต�มมติที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�
ปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2565 ที่ผ่�นม� ได้อนุมัติงบประม�ณ หมวดโครงก�รต�มแผน ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สหกรณ์
หมวดที่ 10.3 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์จัดสวัสดิก�รให้สม�ชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิก�รทุกคน โดยจะได้
รับสวัสดิก�รวันเกิด ร�ยละ 1,000 บ�ท ซึ่งท�งสหกรณ์จะจ่�ยเงินด้วยก�รโอนเข้�บัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร (บัญชีเงินเดือน) หรือ
บัญชีอื่นของสม�ชิกต�มคว�มประสงค์ ทั้งนี้สม�ชิกฯ จะได้รับเงินสวัสดิก�รในสัปด�ห์สุดท้�ยของเดือนเกิด
ท้�ยนี้ในทุกนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 ได้ดำ�เนินก�รนั้นล้วนแล้วแต่ดำ�เนินก�รเพื่อช่วยเหลือ
สม�ชิกฯ ของเร�ให้มคี ณ
ุ ภ�พชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ขอฝ�กสม�ชิกฯ ทุกท่�นได้ตดิ ต�มผลง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
ชุดที่ 58/2565 ต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้�ครับ
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ขอคุยดวยคน
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มุม

สุขภาพ

โดย นายพุฒิพงษ อุทธบูรณ

ตรวจโควิด-19 RT-PCR vs
ATK ตางกันอยางไร
เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งวิธีก�รตรวจห�เชื้อโควิด-19 ตรวจด้วย
Antigen Test Kit กับ RT-PCR ต่�งกันอย่�งไร แล้วเร�จะต้องตรวจด้วยวิธไี หน
COVID-19 ระลอกใหม่ หรือ wave ที่ 5 ได้แพร่ระบ�ดในประเทศอีกครั้ง
ล่�สุดพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิดส�ยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่ง
เป็นส�ยพันธุ์ที่ติดต่อง่�ย และแพร่กระจ�ยได้ไวกว่�ส�ยพันธุ์ที่ผ่�นม� ดังนั้น
ก�รตรวจห�เชื้อ COVID-19 จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้น
และช่วยยืนยันเพื่อสร้�งคว�มสบ�ยใจว่�เร�ยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ
- COVID-19! OMICRON ทำ�ไมถึงต้องจับต�มอง ?
- อ�ก�รใหม่! โควิดส�ยพันธุ์โอมิครอน อ�ก�รเป็นอย่�งไร ?
Real-Time PCR กับ Antigen Test Kit (ATK) ต่�งกันอย่�งไร

5

บทบาทและ

อํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการดําเนินงาน
โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี
ก�รบริห�รง�นในหน่วยง�นองค์กร ทั้งภ�ครัฐและเอกชน มีส�ยง�น
บริห�รง�นแบ่งหน้�ที่เพื่อเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จคว�มรับผิดชอบ เกิดคว�ม
คล่องตัว นำ�สิง่ ทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุดสร้�งประสิทธิภ�พให้กบั องค์กร ตำ�แหน่ง
หรื อ สถ�นะจะเป็ น ตั ว กำ � หนดให้ บุ ค คลทำ � หน้ � ที่ ต �มที่ ไ ด้ รั บ มอบหม�ย
ภ�ยใต้กฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบต่�ง ๆ
เพลโต นักปรัชญ�ช�วกรีก ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโสกร�ติสและเป็น
อ�จ�รย์ของอริสโตเติล ได้กล่�วไว้ว่�มนุษย์คือสัตว์สังคม จำ�เป็นต้องอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน ต้องมีผู้นำ� ผู้ต�มที่สร้�งกติก�อยู่ร่วมกันเพื่อคว�มสงบ
สุขในสังคมนั้นๆ แต่มนุษย์บ�งคน เมื่อได้รับมอบอำ�น�จให้ไปทำ�หน้�ที่แทน
บุคคลอื่น กับสำ�คัญตัวผิด หลงตัวเอง ว่�เป็นผู้มีอำ�น�จ เหนือบุคคลอื่น
ซึ่งเป็นอันตร�ยต่อองค์กรเป็นอย่�งยิ่ง
สังคมมนุษย์ที่มีแนวคิดเกิดจ�กปัจเจกบุคคล สู่ส�ธ�รณะชน ให้
ส�ธ�รณะชนปฏิบัติต�ม จนเกิดคว�มเสียห�ย เกิดห�ยนะหนักม�ม�ก
ตัวอย่�ง เบนนิโต มุสโสลินี นักก�รเมืองช�วอิต�ลีและอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
นักก�รเมืองเยอรมันเชื้อช�ติออสเตรีย บุคคลเหล่�นี้ล้วนแต่ใช้สภ�วะผู้นำ�
ส่วนตัว นำ�พ�ประเทศเข้�สูเ่ ผด็จก�รสงคร�มทำ�ให้ประช�ชนได้รบั คว�มเดือดร้อน
ปัจจุบัน ปูติน ผู้นำ�คนล่�สุดของรัฐเซียนำ�พ�ประเทศเข้�สู่สภ�วะสงคร�ม
สุดท้�ยจะเป็นอย่�งไรก็ต้องคงติดต�ม หรืออ�จถูกโค่นหรือไม่อย่�งไร จ�ก
คนที่เห็นต่�ง
ก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 58/2565 โดยน�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�ร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด บริห�รง�นโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล กล่�วคือ
ใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม คว�มรับผิดชอบ คว�มคุ้มค่�
และปฏิบัติหน้�ที่ ต�ม พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ปี 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ในปัจจุบันก�รที่คณะกรรมก�รคนใดคนหนึ่ง จะดำ�เนินก�รทำ�
นิติกรรมใดๆ ภ�ยใต้ขอบเขตคว�มรับผิดชอบ จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบ
จ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รก่อน จึงจะดำ�เนินก�รได้ ไม่ใช่อ�ำ น�จดุลยพินจิ
ต�มอำ�เภอใจ ซึ่งส่งผลดีต่อก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ฯ ของเร�
นโยบ�ยก�รลดปัญห�หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ ต้องได้รับคว�มร่วมมือ
จ�กทุกคนในองค์กร และสม�ชิกทุกคน น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�น
กรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ต้องก�รกระจ�ยอำ�น�จแบบ
นโยบ�ย 3 ห่วง ดังนี้

ก�รตรวจห�เชื้อ COVID-19 นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
วิธีก�รตรวจด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit (ATK) และก�รตรวจด้วยวิธี
RT-PCR (Real Time PCR) ซึ่งวิธีทั้ง 2 นั้นมีข้อแตกต่�งอย่�งไรบ้�ง เร�มีคำ�
แนะนำ�ม�ฝ�กทุกท่�น
Real-Time PCR เป็นก�ร Swab
เพื่อเก็บส�รคัดหลั่งท�งเดินห�ยใจส่วนบน
เข้�ตรวจวิเคร�ะห์ในห้องปฏิบัติก�ร (Lab)
โดยต้องไปตรวจที่โรงพย�บ�ล
รอผลตรวจประม�ณ 24-72 ชั่วโมง
โดยก�รตรวจวิธีนี้ มีคว�มแม่นยำ�สูง
ส�ม�รถยืนยันผลได้ทันที ในกรณีที่ผลเป็นลบ (-)
หรือ Negative แต่มีคว�มเสี่ยงสูง
ควรสังเกตอ�ก�รของตนเอง ห�กเริ่มมีอ�ก�รแสดงให้ม�ตรวจซ้ําทันที
ช่วยวินิจฉัยก�รติดเชื้อระยะเริ่มแรก ส�ม�รถตรวจพบเชื้อได้ แม้ติดเชื้อม�
MODEL การทํางานแบบมีสวนรวม
เพียง 3 วัน หรือมีเชื้อน้อย
Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19
ประธาน/กรรมการ
โดยส�ม�รถตรวจด้วยตัวเองทีบ่ �้ น เก็บส�รคัดหลัง่
ทีป่ รึกษา/ผูต รวจสอบกิจการ
ผูจ ดั การ/เจาหนาที่
โดยอ่�นผลทดสอบบน Strip Test
ใช้ตรวจคัดกรองในเบื้องต้น โดยรอผลตรวจ
มัน่ คง
มัง่ คัง่
อยูด ี
ประม�ณ 15-30 น�ที คว�มแม่นยำ�ในก�รตรวจ
มีสขุ
อ�จมีคว�มคล�ดเคลื่อนจ�กวิธีก�รตรวจ
สมาชิก ยัง่ ยืน ผูแ ทนสมาชิก
หรือชุดตรวจไม่ได้ม�ตรฐ�น/ชำ�รุด ห�กไม่
มั่นใจควรตรวจซ้ําทันที หรือเว้นระยะ 1-3 วันก�รตรวจด้วยวิธีนี้ เหม�ะกับ
ผู้ที่มีคว�มสงสัย และต้องก�รตรวจเบื้องต้น *กรณีที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง และที่สำ�คัญคือ ผู้แทนสม�ชิกจะต้องร�ยง�นข้อมูลสม�ชิกให้คณะกรรมก�ร
และผลเป็นบวก (+) ควรตรวจซ้ําด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง
แก้ไขปัญห�ที่จะเกิดกับ
ข้อมูลจ�ก : ดำ�เนินก�รรับทร�บเพื่อห�แนวท�งช่วยเหลือ
สม�ชิกปฏิบตั ิได้เป็นรูปธรรม
(ด้วยความรักและห่วงใยสุขภาพ
ฉบับหน้�พบกันใหม่กับคอลัมน์กฎหม�ยน่�รู้ สวัสดีครับ
จากคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 58/2565)
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ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน พฤษภาคม 2565

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือน พฤษภาคม 2565 คณะผู้ตรวจสอบได้นำ�ข้อมูล       
การตรวจสอบเดือน เมษายน 2565 มาสรุปให้พี่น้องสมาชิกได้รับทราบ       
ส่วนรายละเอียดทัง้ หมดให้คน้ หาได้จากเว็ปไซด์ของสหกรณ์ www.It-coop.com
เมื่อท่านได้อ่านแล้ว อยากเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเพื่อเติมเต็ม       
คณะผู้ตรวจสอบยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อดำ�เนินการตามข้อเท็จจริงต่อไป
ข้อสังเกตที่ 1. การออกคำ�สั่งแต่งตั้งและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงานปีบัญชี 2565						
จากการตรวจสอบคณะกรรมการ 11 คณะ  แต่ละคณะเห็นว่าเหมาะสม  แต่
คณะอนุกรรมการการลงทุน  3  คน  ให้อ�ำ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั แิ ผนการลงทุน
และแผนการจัดการลงทุน ซึง่ เป็นเรือ่ งสำ�คัญมากๆในการดำ�เนินการของสหกรณ์
คณะผู้ตรวจเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสม  ให้นำ�เสนอแผนและเสนอ ข้อดีข้อเสีย
ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้แต่ไม่ควรจะพิจารณาอนุมตั ิ เพราะการบริหาร
เป็นไปในรูปคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกันคณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการควรกำ�กับดูแลเจ้าหน้าที่และปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ
2. ควรแก้ไขอำ�นาจหน้าที่ในคำ�สั่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและเป็นไป
ตามหลักข้อเท็จจริง
3. แผนการลงทุนและแผนจัดการลงทุนควรจะเป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินการอนุมัติ
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1.  นำ�เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการ
2. อำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนฯ
ข้อสังเกตที่ 2. การตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีบัญชี 2565
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายปี
บัญชี 2565 ได้แยก ออกเป็น 3  ประเด็นดังนี้
1. การจ้างลูกจ้างจำ�นวน 2 อัตราที่มาจาก   สสอค.และสสชสอ.
เป็นผู้ประสานงานของ  สสอค.และ สสชสอ. ที่หน่วยงานหลักอยู่   กรุงเทพฯ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยตั้งงบประมาณจ้างไว้
2.  ความคลาดเคลื่อนในการลงตัวเลขในแผนงบประมาณ
3.  งบประมาณตามโครงการกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะ
1. ไม่ควรตัง้ งบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยสำ�หรับเจ้าหน้าที่
สสอค. และสสชสอ. ควรใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดมาจัดจ้างและ
ให้สวัสดิการ
2. รายละเอียดงบประมาณควรตรวจสอบการบวกเลขให้ถกู ต้องชัดเจน
3. โครงการตามกลยุทธ์ในกรณีเนื้อหาการพัฒนาเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันควรบูรณาการเข้าด้วยกันและปรับลดงบประมาณจะเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์
ความเห็นฝ่ายจัดการ
การตั้งงบประมาณเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ ตามหมวด 1 และ 2
1.  หมวดค่าตอบแทนได้ตรวจสอบและแก้ไขถูกต้องแล้ว
2.  โครงการตามกลยุทธ์ยังไม่ได้กำ�หนดเนื้อหาการพัฒนา 
อยู่ระหว่างจัดทำ�โครงการ

ข้อสังเกตที่ 3. โครงการรวมหนี้ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19
คณะผูต้ รวจได้รบั หนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากสมาชิก จากหน่วย
อำ�เภอด่านซ้าย กรณีไม่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน จากการตรวจสอบข้อมูล
สมาชิก 308  ที่ถูกหักเงินเป็นปัน ผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำ�ระหนี้ตามโครงการ  แต่
ไม่มีรายชื่อสมาชิกรายที่ร้องเรียน ดังนั้นสมาชิกรายนี้ควรได้รับเงินปันผลหลัง
จากหักชำ�ระในส่วนอื่นที่เจ้าตัวได้ยินยอมไว้  จึงได้เสนอแนะดังนี้		
ข้อเสนอแนะ
1.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบการหักเงินของสมาชิกรายนี้
และคนอื่นๆอีกครั้ง และควรจ่ายคืนตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
2. ในการหักเงินปันผลเฉลีย่ คืนในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาควรชีแ้ จงรายละเอียด
เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมมีใบเสร็จออกให้  หักไปดำ�เนินการอะไร		
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1.  สหกรณ์ได้ดำ�เนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การจำ�กัดสิทธิ
ของสมาชิก กรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (3) และมติที่ประชุม
ข้อสังเกตที่ 4. การบริจาคทรัพย์สินให้กับสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย
จำ�กัด
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีการ
อนุมัติให้บริจาครถของสหกรณ์ที่สหกรณ์บริการขอรวม 4 คัน แต่อนุมัติ 3 คัน
มีรถบัส 2 คัน รถตู้ 1  คัน  ซึ่งผู้ตรวจเห็นว่าเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ที่ได้มา
โดยการจำ�หน่ายลอตเตอรี่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยถือเป็นทรัพย์สินของ
สหกรณ์   เมื่อหยุดดำ�เนินการก็ควรจำ�หน่ายเพื่อจะได้ทรัพย์มาชดเชยส่วนที่
ขาดทุนไป  เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้บริจาค  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการควรดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์เสมือนวิญญูชน
พึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
2. ทรัพย์สนิ ส่วนใดใช้ไปไม่คมุ้ ค่ากับรายจ่ายควรตัง้ กรรมการพิจารณา
ตรวจอบข้อเท็จจริง จะบริจาคหรือจำ�หน่ายโดยประมูลขายเพือ่ ให้ได้ทรัพย์สนิ
เป็นรายได้ของสหกรณ์
3. ส่วนรายจ่ายที่เกิดจากการบริหารรถที่ผ่านมาควรให้หน่วยรับ
บริจาคได้รับผิดชอบไม่ให้เป็นภาระของสหกรณ์ออมทรัพย์อีกต่อไป
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1. การบริจาคเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติเมื่อ 26 มีนาคม
2565
2.  พนักงานขับรถ  คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 58/ 2565 อนุมัติ
ต่อสัญญาให้  7  เดือน  ตั้งแต่  1  มีนาคม  - 30  กันยายน  2565
ข้อสังเกตที่ 5. การติดตามประเด็นที่ควรให้ความสำ�คัญในการติดตามผล
เพื่อแก้ไขปรับปรุงปีบัญชี 2565
คณะผูต้ รวจสอบได้เสนอประเด็นสำ�คัญทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือมีผลกระทบต่อสหกรณ์ จำ�นวน 8 ประเด็น ในวารสารฉบับเดือน  
เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำ�เนินการจึงได้ตั้ง
ข้อสังเกตและเสนอแนะให้คณะกรรมการชุดที่ 58/2565 ได้ดำ�เนินการ                   
จึงเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควรให้ ค วามสำ � คั ญ และดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่
สะสมและค้างมานานให้สำ�เร็จเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์ในอนาคต
ความเห็นฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการได้ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยดำ�เนินการตาม
ระเบียบและอำ�นาจหน้าที่โดยไม่นิ่งนอนใจเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก  และ
จะรายงานให้ที่ประชุมทราบ  
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร..098 691 9199 - 095 653 2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2565

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน เมษายน 2565

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

สมาชิก		
- สามัญ 3,387
ราย
		
- สมทบ 2,646
ราย
		
รวม
6,033
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 5 คน ดังนี้
1. นายทองดา   แสนแก้ว
สามัญ เสียชีวิต 27 ก.พ. 65
2. นางประไพ แก้วมณีชารัตน์ สามัญ เสียชีวิต 5 มี.ค. 65
3. นายสุวิทย์ เสนานุช
สามัญ เสียชีวิต 5 มี.ค. 65
4. นายเสรี บุตระมี
สามัญ เสียชีวิต 10 มี.ค. 65
5. นางหนูย้าย พรหมรักษา สมทบ เสียชีวิต 8 เม.ย. 65
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

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

ราย
ราย
ราย
14 คน ดังนี้
5 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
9 ก.พ. 65
11 ก.พ. 65
20 ก.พ. 65
8 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
6 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต
ระหว่างเดือน เมษายน 2565

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        15
2
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ            4         1
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ            4            13
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        13
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ         8
-

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,483
2,521
9,032

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 10 คน ดังนี้

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

สมาชิก		
- สามัญ
4,184
		
- สมทบ
3,832
		
รวม
8,016
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นางประไพ แก้วมณีชารัตน์ สามัญ เสียชีวติ
2. นายสุวทิ ย์ เสนานุช
สามัญ เสียชีวติ
3. นายเสรี บุตระมี
สามัญ เสียชีวติ
4. นางก้านก่อง  ปิตโุ ส
สมทบ เสียชีวติ
5. นางอาฟิต ชุมพล
สมทบ เสียชีวติ
6. นายผอง   ขวกเขียว
สมทบ เสียชีวติ
7. นางพาน โชคบัณฑิต สมทบ เสียชีวติ
8. นางทองคิด   มูลศรี
สมทบ เสียชีวติ
9. นางแสนที   สอนพรหม สมทบ เสียชีวติ
10. นางแก้ว ต่อพันธ์
สมทบ เสียชีวติ
11. นางสงค์   ทับหัวหนอง สมทบ เสียชีวติ
12. นายเครือ่ ง แก้วโทน
สมทบ เสียชีวติ
13. นางแพน คุณนา
สมทบ เสียชีวติ
14. นางละเอียด แสงรัตน์
สมทบ เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

รวม
17
5
17
13
8

1. นายโกศล นนทะโคตร
2. นายจิรศักดิ์ คำ�ภาจูม
3. นางชวัญหทัย อินมา
4. นายบุญชู แก้วศิริ
5. นายศักดิศ์ รี นนทะโคตร
6. นายบุญเกิด พยุหะ
7. นายไชยยศ สินพันธ์
8. นายสมาน สิมมี
9. นายพิมล แสงโสดา
10. นายบุญช่วย สายทองดี

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ

เสียชีวติ    8 ม.ค. 65
เสียชีวติ 22 มี.ค. 65
เสียชีวติ 23 มี.ค. 65
เสียชีวติ 26 มี.ค. 65
เสียชีวติ 28 มี.ค. 65
เสียชีวติ 31 มี.ค. 65
เสียชีวติ 3 เม.ย. 65
เสียชีวติ 5 เม.ย. 65
เสียชีวติ 6 เม.ย. 65
เสียชีวติ 7 เม.ย. 65

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,578
- สมทบ
447
รวม
5,025		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 5 คน ดังนี้

1. นางขวัญหทัย
2. นายไชยยศ
3. นายสมาน
4. นายพิมล
5. นายบุญช่วย

อินมา 
สินพันธ์
สิมมี
แสงโสดา 
สายทองดี

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ

เสียชีวติ 23 มี.ค. 65
เสียชีวติ    3 เม.ย. 65
เสียชีวติ    5 เม.ย. 65
เสียชีวติ    6 เม.ย. 65
เสียชีวติ    7 เม.ย. 65

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,879		
113		
2,992		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 2 คน ดังนี้

1. นายสมาน
2. นายพิมล

สิมมี
สามัญ เสียชีวติ    5 เม.ย. 65
แสงโสดา  สามัญ เสียชีวติ    6 เม.ย. 65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
(ยังไม ได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ ใหสมาชิก
สอ.ครูเลย จํากัด ประจําปดังนี้
1. สวัสดิก�ร ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)
2. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
3. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4. โครงก�รสวัสดิก�รช่วยเหลือครอบครัวสม�ชิก ส.ค.ส. 1 และส.ค.ส. 2
5. สวัสดิก�รวันเกิด
6. สวัสดิก�รกองทุนสวัสดิก�รสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
7. สวัสดิก�รทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรสม�ชิก
8. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
9. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
10. เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�นักเรียน กีฬ�หน่วยง�นและกลุ่มสม�ชิก
11. เงินสนับสนุนง�นวันเด็กแห่งช�ติ
12. เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13. โครงก�รต่�งๆ ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท
สอ.ครูเลย จํากัด
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเปน
ผู้เซ็นต์รับรองสำ�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 / เขต/เทศบ�ล
/ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�แฟมประวัติเข้�ก�รรักษ�โรงพย�บ�ล
ประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยบ้�นทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองก�รต�ยจ�กโรงพย�บ�ลพร้อมประทับ
ตร�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�ยอุบตั เิ หตุ)
11. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
12. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
13. สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ท�ย�ท
ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้�มี)

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
จะไดรับหลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัว
เลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภ�คม 2565

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

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

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

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

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
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
1-ก.ย.-64
28-พ.ค.-64
7-ม.ค.-65
26-ม.ค.-65
1-ก.พ.-65
7-ก.พ.-65
15-มี.ค.-65
25-มี.ค.-65

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย
ส�ข�นวมินทร์
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
น�งภัทรวิภ� วงศ์สุทธิรัตน์ 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
น.ส.กิติย� วีระสุโข ส�ข�เลย
น.ส.ชญ�ภ� สันจิตร์ ส�ข�เลย
น.ส.รินลด� โทนุสิทธิ์ ส�ข�เลย
น.ส.คัทลีย� โคตรท� ส�ข�เลย
น.ส.อัญชน� ค�นตระกูล ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
น�ยหินชนวน อะโศกตระกูล ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
น.ส.กิตติญ� แก้วเกษศรี ส�ข�ด่�นซ้�ย
ถ.มลิวัลย์
น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�นี
เลย
ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น
น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�รี
เลย
โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์
น.ส.ธิด�รัตน์ สนธิพงษ์
น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง
น.ส.วร�พร แก้วทอง
เลย
น.ส.ขนิษฐ� คงถึง
น.ส.วร�พร แก้วทอง
น�งคำ�เพียร บุญประสพ
น�งพัชญ์สิต� มั่งมีธนพันธ์

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
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
43.00
3,002.00
600.00
11,000.00
5.00
600.00
600.00
2,921.00

1

จำ�นวนเงิน

ส�ข�นครพนม

2,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�เลย
ส�ข�ชุมแพ
ส�ข�โพนพิสัย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�หนองบัวลำ�ภู
ส�ข�เลย
ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย

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

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6-มิ.ย.-54
28-มิ.ย.-54
31-ม.ค.-55
23-เม.ย.-55
28-ก.ย.-55
9-ต.ค.-55
7-ม.ค.-56
5-ก.พ.-56
5-ก.พ.-56
15-ต.ค.-56
1-มี.ค.-57
29-ธ.ค.-58

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�ด่�นซ้�ย

จำ�นวนเงิน
2,000.00
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
6-ก.ค.-57
1
2-ต.ค.-60
2
21-มี.ค.-62
3
11-เม.ย.-62
4

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หนองหิน

100,000.00

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
1

3 พ.ค. 59

ส�ข�วังสะพุง

31,283.00

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
21-พ.ย.-60
1

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน
2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
1

29-ม.ค.-62

2

26-ม.ค.-65

293,076.11

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ส�ข�เลย
น.ส.ตติย� ธรรมวรรณ
ส�ข�แม่จัน เชียงร�ย

จำ�นวนเงิน

270.00

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

26-มี.ค.-64

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย

100.00
370.00

จำ�นวนเงิน

900.00

สหกรณพนักงานประปานครหลวงจํากัด
เขาเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พบปะหารือประธานสันนิบาตสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

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
ดร.สายชล ศรีคํา
กองบรรณาธิการ 1. นายวรวิทย ศรีสุนทร 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. ดร.สายชล ศรีคํา
4. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 5. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี 2. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 3. นายอนุ มาลาพันธุ
4. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 5.นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 6. ดร.สมพร ไชยแสง
7. นายจันทรลอย สุรภีร 8. นายนิคสัน ทองทิพย 9. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
10. นายสมเชาว แกววงษา 11. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 12. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
13. นายพนมไพร พิมพที 14. นายวรวิทย ศรีสุนทร 15. ดร.สายชล ศรีคํา
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. 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.สุจิตรา ลูกภูเขียว 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ 2.55 ตอป
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ 3.20 ตอป
สินทรัพยทวี
รอยละ 3.50 ตอป
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ 2.95 ตอป
ประจํา 12 เดือน รอยละ 3.20 ตอป
ประจํา 24 เดือน รอยละ 3.40 ตอป
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565

