เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ ทุกท่�น
พบกับว�รส�รข่�ว สอ.ครูเลย จำ�กัด ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2565
ฉบับที่ 1 ปีบัญชี 2565 “สุขสันต์วันสงกร�นต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ขอให้สม�ชิก
สหกรณ์ฯ ทุกท่�น มีสุขภ�พแข็งแรง ร่ํารวยเงินทอง ” ปีบัญชี 2565
ท่�นวิรตั น์ พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ได้ลงน�มประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รฯ ชุดที่ 58/2565 แต่ละฝ�ย
ดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
1. น�ยวิรัตน์
พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยอนุช
ธรรมวรรณ รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 1
3. น�ยอนุ
ม�ล�พันธุ์ รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 2
4. น�ยเกี่ยน
สุวรรณเกษี รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 3
5. น�ยไพรวัล
อ่ําน�เพียง กรรมก�รและเหรัญญิก
6. น�ยสมพร
ไชยแสง
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
7. น�ยจันทร์ลอย สุรภีร์
กรรมก�ร
8. น�ยส�ยชล
ศรีคำ�
กรรมก�ร
9. น�ยอดิศักดิ์
มีบุญ
กรรมก�ร
10. น�ยสมเช�ว์
แก้ววงษ�
กรรมก�ร
11. น�ยมนต์ชัย
ลีวงค์ศักดิ์ กรรมก�ร
12. น�ยนิคสัน
ทองทิพย์
กรรมก�ร
13. น�ยวรวิทย์
ศรีสุนทร
กรรมก�ร
14. น�ยพนมไพร พิมพ์ที
กรรมก�ร
15. น�ยพุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์
กรรมก�ร
คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
1. น�ยวิรัตน์
พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยอนุช
ธรรมวรรณ รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 1
3. น�ยอนุ
ม�ล�พันธุ์
รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 2
4. น�ยไพรวัล
อ่ําน�เพียง
กรรมก�รและเหรัญญิก
5. น�ยสมพร
ไชยแสง
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รเงินกู้
1. น�ยจันทร์ลอย สุรภีร์
ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยสมเช�ว์
แก้ววงษ�
กรรมก�ร
3. น�ยนิคสัน
ทองทิพย์
กรรมก�ร
4. น�ยพนมไพร
พิมพ์ที
กรรมก�ร
5. น�ยอดิศักดิ์
มีบุญ
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รศึกษ�
1. น�ยวรวิทย์
ศรีสุนทร
ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยเกี่ยน
สุวรรณเกษี กรรมก�ร
3. น�ยส�ยชล
ศรีคำ�
กรรมก�ร
4. น�ยพุฒิพงษ์
อุทธบูรณ์
กรรมก�ร
5. น�ยมนต์ชัย
ลีวงค์ศักดิ์
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
ในโอก�สปีใหม่ไทยที่ผ่�นม� วันสงกร�นต์ เสมือนเป็น
ก�รเริ่ ม ต้ น ก�รทำ � ง�นของคณะกรรมก�รดำ � เนิ น ก�ร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 58/2565 ผม
น�ยวิรตั น์ พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู เ ลย จำ � กั ด ซึ ่ ง มี น โยบ�ยในก�รบริ ห �รง�นร่ ว มกั บ
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 เน้นก�รทำ�ง�น
แบบมีส่วนร่วม ติดต�มเรื่องก�รลดปญห�หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ร�ยได้ NPL และลดค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ
ก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่
58/2565 ตั้งเป้�หม�ยไว้ คือ กำ�ไรต้องม�กกว่�เดิม หลังจ�ก
ลดดอกเบี้ยเงินกู้จ�กเดิม 6.25 ต่อปี เป็น 5.90 ต่อปี และ
โครงก�รรวมหนี้ เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกในช่วงสถ�นก�รณ์
โรคระบ�ด เชื้อไวรัสโควิด – 19 จ�กเดิม 5.5 ต่อปี เป็น
5.15 ต่อปี โดยสรุปผลจ�กก�รลดดอกเบี้ยคือ
1. คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565
ปฏิบัติง�นม�กขึ้น
2. กำ�ไรจ�กก�รปล่อยเงินกู้ลดลง
3. แก้ไขปญห�หนี้ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ลดลง NPL
4. เงินเดือนของสม�ชิกคงเหลือรับจริงม�กขึ้น

จ�กประก�ศฯ ข้�งต้น ยังมีคณะอนุกรรมก�รอีกหล�ยฝ�ย เพื่อบริก�ร
สม�ชิกสหกรณ์ฯ สุดท้�ยนี้ขอให้สม�ชิกฯ ได้ติดต�มข่�วส�รของสหกรณ์ฯ
และให้ข้อเสนอแนะกับสหกรณ์ฯ ท�งคณะกรรมก�รฯ ชุด 58/2565 ยินดี
รั บ ฟ ง และจะได้ นำ � ไปปรั บ ปรุ ง ต�มที่ ส ม�ชิ ก ได้ เ สนอแนะให้ ดี ขึ้ น ต่ อ ไป
พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่
คว�มสุข พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
โทร. 096-3279069

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด แวดวง
สหกรณ์ฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 58/2565 หลังจ�กที่
ผู้แทนสม�ชิกสหกรณ์ฯ ได้ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
2564 ในวันเส�ร์ที่ 26 มีน�คม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน
เลยอนุกลู วิทย� และรับรองคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 58/2565 ดังร�ยชื่อต่อไปนี้
1. น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
2. น�ยอนุช ธรรมวรรณ รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 1
3. น�ยอนุ ม�ล�พันธ์
รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 2
4. น�ยเกี่ยน สุวรรณเกษี รองประธ�นกรรมก�ร คนที่ 3
5. น�ยไพรวัล อ่ําน�เพียง กรรมก�รและเหรัญถูก
6. น�ยสมพร ไชยแสง
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
7. น�ยพนมไพร พิมพ์ที กรรมก�รดำ�เนินก�ร
8. น�ยจันทร์ลอย สุรภีร์ กรรมก�รดำ�เนินก�ร
9. น�ยสมเช�ว์ แก้ววงษ� กรรมก�รดำ�เนินก�ร
10. น�ยนิคสัน ทองทิพย์ กรรมก�รดำ�เนินก�ร
11. น�ยมนต์ชัย ลีวงค์ศักด กรรมก�รดำ�เนินก�ร
12. น�ยส�ยชล ศรีคำ�
กรรมก�รดำ�เนินก�ร
13. น�ยอดิศักดิ์ มีบุญ
กรรมก�รดำ�เนินก�ร
14. น�ยพุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์ กรรมก�รดำ�เนินก�ร
15. น�ยวรวิทย์ ศรีสุนทร กรรมก�รดำ�เนินก�ร
ฝ�กถึงสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น
ได้ตดิ ต�มผลง�นก�รดำ�เนินง�น ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ
ชุดที่ 58/2565 ต่อไป

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2565

3

ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

สวัสดีครับ ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทีเ่ ค�รพ
ทุกท่�นครับ ว�รส�รสอ.ครูเลย จำ�กัด ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของ
คณะกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 58/2565
เพร�ะคณะกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 57/2564
หมดว�ระนับตั้งแต่ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2564 ในวันที่ 26
มีน�คม 2565 รับรอง ว�รส�รสอ.ครูเลย จำ�กัด ฉบับเดือนเมษ�ยน
2565 ออกช้�กว่�กำ�หนดเดิม เพร�ะมติที่ประชุมคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2564
และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 ครัง้ ที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร
ประนอมหนี้ คณะอนุกรรมก�รกฎหม�ยและคณะอนุกรรมก�ร
ประช�สัมพันธ์ ชุดที่ 58/2565 เพื่อปฏิบัติง�นธุรกิจสหกรณ์ต�มที่
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ย แต่ในว�รส�รฉบับนีจ้ ะขอแนะนำ�
คณะอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์เนื่องจ�กมีหน้�ที่รับผิดชอบโดยตรง
ในก�รจัดทำ�ว�รส�ร ดังต่อไปนี้
1. น�ยวรวิทย์ ศรีสุนทร
ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยเกี่ยน สุวรรณเกษี
กรรมก�ร
3. น�ยส�ยชล ศรีคำ�
กรรมก�ร
4. น�ยพุทธิพงษ์ อุทธบูรณ์
กรรมก�ร
5. น�ยมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
มีหน้�ทีป่ ระช�สัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลข่�วส�รและผลก�รดำ�เนินง�น
ของสหกรณ์แก่สม�ชิกและบุคคลทั่วไป พัฒน�และปรับปรุงช่องท�ง
ก�รประช�สัมพันธ์โดยผ่�นสื่อหล�ยรูปแบบ ส่วนคณะอนุกรรมก�ร
ชุดอื่นๆ นั้นเอ�ไว้แนะนำ�ในฉบับต่อๆ ไปครับ เพร�ะพื้นที่คอลัมน์มี
จำ�กัด
กระผมน�ยมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ คณะกรรมก�รฯ เขต 5/1 หน่วย
อำ�เภอหนองหิน อำ�เภอภูกระดึง ได้รับมอบหม�ยให้เขียน คอลัมน์
“คว�มเคลื่อนไหวของสหกรณ์ “สุดท้�ยนี้ห�กสม�ชิกท่�นใดมีเรื่อง
ที่ต้องให้สหกรณ์ได้รับใช้ท่�น ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มได้โดยตรงกับ
สหกรณ์ เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้�นติดต่อ ตำ�บลน�อ�น
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กล�ง 0-4281-1149,
0-4281-2192 โทรส�ร 0-4283-2433 หรือติดต�มร�ยละเอียดได้ที่
www.It-coop.comหรือ Facebook สหกรณ์พบกันใหม่
ฉบับหน้� สวัสดีครับ
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย... นางนารี พงษพานิช
เรื่องของเงินถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดในก�รดำ�เนินชีวิต หล�ยๆ คนอ�จจะรู้สึก
ว่�เงินเดือนที่ได้นั้นไม่เพียงพอกับค่�ใช้จ่�ยจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน หรืออย�กห�อ�ชีพ
เสริมเพื่อที่จะส�ม�รถได้เก็บเงินไว้สำ�รองให้ใช้ชีวิตได้อุ่นใจม�กขึ้น มีเงินเหลือพอสำ�หรับ
ใช้จ่�ยอื่นๆ เพื่อซื้อคว�มสุขเล็กๆ น้อยๆ
บทคว�มนี้เงินติดล้อรวบรวม 10 อ�ชีพเสริมยอดนิยมในปี 2021 ที่ส�ม�รถ
ห�ร�ยได้ให้คุณม�กถึงหลักแสน! เร�ม�ดูกันเลยดีกว่�ครับว่�จะมีอ�ชีพอะไรบ้�ง
อ�ชีพเสริม 1: ข�ยของออนไลน์
ในปจจุบันมีลูกค้�จำ�นวนไม่น้อยที่จะเลือกซื้อสินค้�ผ่�นช่องท�งออนไลน์แทน
ก�รออกไปซื้อที่ร้�นโดยตรง ทำ�ให้มีแบรนด์สินค้�จำ�นวนม�กต้องก�รตัวแทนจำ�หน่�ยที่
จะช่วยให้สินค้�เป็นที่รู้จักและเข้�ถึงลูกค้�ได้ม�กขึ้น มนุษยเงินเดือนหล�ยคนจึงเริ่มหัน
ม�เป็นพ่อค้�แม่ค้�ออนไลน์หลังเลิกง�นกันม�กขึ้น
ข้อดีของก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยแทนที่จะเปดธุรกิจด้วยตัวเองก็คือ คุณไม่ต้อง
ลงทุนในก�รพัฒน�แบรนด์สินค้� ส�ม�รถนำ�สินค้�ของบริษัทที่เข�สร้�งแบรนด์ม�ดีแล้ว
ม�ข�ยต่อได้เลย ซึ่งในทุกวันนี้หล�ยๆ แบรนด์รับตัวแทนจำ�หน่�ย โดยที่คุณไม่ต้องดูแล
สต็อกสินค้�หรือก�รจัดส่งสินค้� นั้นทำ�ให้คุณไม่ต้องเสียเวล�ในก�รจัดก�รสตอก และ
มีคว�มเสี่ยงต่ํา ถ้�ห�กลองแล้วไม่คุ้มค่�ก็ตัดสินใจหยุดทำ�ได้ โดยที่ไม่ต้องเสียด�ยเงิน
ลงทุนเหมือนเจ้�ของธุรกิจ
อ�ชีพเสริม 2: ขับรถส่งคน หรือส่งอ�ห�รแบบเดลิเวอรี่
อีกหนึ่งวิธีห�ร�ยได้เสริมที่ง่�ยและเหม�ะในก�รทำ�ฆ่�เวล�ในช่วงหลังเลิกง�น
หรือวันหยุดได้เป็นอย่�งดีก็คือ ก�รขับรถส่งคนหรือส่งอ�ห�รครับ สมัยนี้มีแอปที่ช่วย
อำ�นวยคว�มสะดวก ไม่ว่�จะส่งคนหรือส่งอ�ห�ร ถ้�คุณมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของ
ตัวเองพร้อมกับสม�ร์ทโฟนอีกหนึ่งเครื่อง ก็ส�ม�รถสมัครเป็นคนขับรถของ GrabBike
GrabCar หรือ GrabFood ได้ โดยที่ไม่มีกำ�หนดจำ�นวนชั่วโมงขั้นต่ําหรือช่วงเวล�ในก�ร
ขับ ว่�งเมื่อไหร่ก็แค่เปดแอปขึ้นม�ห�ร�ยได้เสริมได้เลย
อ�ชีพเสริม 3: รับจ้�งเขียนบทคว�ม
ในสมัยนี้กระแสออนไลน์เป็นที่นิยมขึ้นม�ก ทำ�ให้เว็บไซต์และเพจต่�งๆ ก็เพิ่ม
จำ�นวนขึ้นต�ม ส่งผลต่อคว�มต้องก�รในบทคว�มเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นเช่นกัน ถ้�ห�กใคร
ที่รักก�รเขียน คุณส�ม�รถฝกฝนและผันตัวเป็นนักเขียนบทคว�มเพื่อเป็นอ�ชีพเสริมได้
เลยครับ! โดยส่วนใหญ่แล้วค่�แรงขั้นต่ำ�จะอยู่ที่ 100 คำ� ต่อ 10 บ�ท สำ�หรับบทคว�ม
ทั่วไป และถ้�ห�กว่�เร�มีคว�มรู้ม�กขึ้นจนกระทั้งส�ม�รถเขียนบทคว�มเชิงวิช�ก�รหรือ
เรียบเรียงบทคว�มจ�กภ�ษ�ต่�งประเทศได้ ค่�จ้�งจะเพิ่มกล�ยเป็นเป็นบทคว�มละ
500 - 1000 บ�ทได้เลยทีเดียว ถ้�ห�กว่�ใครที่สนใจจะม�ท�งส�ยนักเขียนอย่�ลืมศึกษ�
เรื่องของ SEO เนื่องจ�กเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำ�คัญ เพร�ะผู้ว่�จ้�งส่วนใหญ่จะใส่ใจในเรื่องนี้
หล�ยๆ คนอ�จจะสงสัยว่� SEO คืออะไร? ผมจะขออธิบ�ยง่�ยๆ ว่� SEO คือ Search
Engine Optimization หรือวิธีก�รท�งตล�ดดิจิทัลที่จะทำ�ให้บทคว�มนั้นๆ ขึ้นหน้�แรก
เมื่อมีก�รค้นห�ด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องก�รนั้นเองครับ
ข้อดีของก�รเป็นนักเขียน นอกจ�กเร�ส�ม�รถทำ�ง�นที่บ้�นได้แล้ว ถ้�ห�กว่�
เร�มีประสบก�รณ์ม�กเพียงพอ เร�ส�ม�รถที่จะพัฒน�จ�กก�รเขียนบทคว�มเป็นอ�ชีพ
เสริม กล�ยเป็นนักเขียนเต็มตัวหรือนักเขียนนวนิย�ยออกข�ยได้
อ�ชีพเสริม 4: ติวเตอร์สอนพิเศษ
อีกหนึ่งอ�ชีพเสริมที่ได้รับคว�มนิยมม�กๆ ในบ้�นเร�ก็คือ ติวเตอร์สอนพิเศษ
ถ้�ห�กคุณพอจะมีวิช�คว�มรู้ติดตัวอยู่บ้�ง ไม่ว่�จะเป็นวิช�เลข วิทย�ศ�สตร์ ภ�ษ�
อังกฤษ ดนตรี ฯลฯ นี่เป็นโอก�สดีที่คุณจะได้ทบทวนวิช� พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�ร
ถ่�ยทอดคว�มรู้และก�รสื่อส�ร ม�สอนก�รบ้�นและติวสอบให้เด็กๆ เพื่อเป็นก�รห�ร�ย
ได้เสริมอีกด้วย

อ�ชีพเสริม 5: ทำ�อ�ห�รข�ย
อ�ห�รเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนข�ดไม่ได้ โดยเฉพ�ะกับคนที่ทำ�ง�นออฟฟศ เพร�ะมี
ชีวิตเร่งรีบอยู่เสมอ ทำ�ให้มีตัวเลือกในเรื่องของอ�ห�รไม่ม�กนัก ถ้�เร�ลองพลิกวิกฤตให้เป็น
โอก�ส หันม�ทำ�อ�ห�รข�ยตอนเช้�หรือทำ�เป็นข้�วกล่องมือ้ เทีย่ งข�ยก็ได้รบั คว�มนิยมไม่นอ้ ย
ไม่ว่�จะเป็นอ�ห�รค�ว เช่น ผัดไท ต้มยำ�กุ้ง ที่มีรสช�ติครบรสทั้งเผ็ด เปรี้ยว หว�น หรือ
จะเป็นขนมหว�น ไม่ว่�จะเป็นเครื่องดื่มเพิ่มน้ำ�ต�ลในวันเหนื่อย ๆ เช่น ช�นมไข่มุก ที่แค่
ดื่มเข้�ไปก็สดชื่นไปทั้งวัน และแน่นอนเมืองไทยเร�มีขนมไทยขึ้นชื่อม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็น
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หรือแม้แต่ของกินเล่น เช่น ข้�วเหนียวมะม่วง หรือ Mango Sticky Rice ที่ร�ดน้ำ�กะทิหอม ๆ ตัดกับคว�มหว�นที่ลงตัวของข้�วเหนียว และคว�ม
อมเปรี้ยวจ�กมะม่วง ก็ทำ�ให้คนท�นสดชื่นได้ไม่น้อย ซึ่งก�รสั่งอ�ห�รออนไลน์ก็ถือเป็น
วัฒนธรรมของคนเมืองไปแล้ว นอกจ�กจะเป็นอ�ชีพเสริมที่สร้�งร�ยได้ได้ดี เร�เองก็จะได้
กินอ�ห�รดีๆ ไปด้วย
ถ้�สังเกตให้ดี อ�ห�รสำ�หรับช�วออฟฟศที่ข�ยดี มักจะเป็นอ�ห�รที่กินง่�ยอย่�ง
อ�ห�รจ�นเดียว และถ้�เป็นอ�ห�รสุขภ�พก็จะยิง่ ถูกใจคนทำ�ง�นในยุคนีท้ ห่ี นั ม�ใส่ใจสุขภ�พ
กันม�กขึ้น เมนูยอดฮิตที่เห็นกันบ่อยๆ และยังคงข�ยได้เรื่อยๆ ได้แก่ สลัด กวยเตี๋ยวลุยสวน
ข้�วเหนียวหมูทอด ซูชิ แซนวิช ฯลฯ
อ�ชีพเสริม 6: รับรีวิวสินค้�
สำ�หรับใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียเป็นชีวิตจิตใจ รักก�รเล่�เรื่อง ทั้งผ่�นตัวหนังสือ
และวิดีโอ ลองเขียนบล็อกหรือถ่�ยวิดีโอรีวิวสินค้� อ�ห�ร หรือบริก�รที่คุณประทับใจดูสิ
คุณไม่จำ�เป็นต้องหน้�ต�ดีก็เป็นนักรีวิวหรือ Inﬂuencer ที่มีคนติดต�มจำ�นวนม�กได้ ถ้�
คุณทำ�เนื้อห�ที่ดี มีประโยชน์ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์และเอกลักษณ์ก�รเล่�เรื่องที่โดดเด่นน่�
สนใจ จะต้องมีสปอนเซอร์เชิญให้รีวิวสินค้�แน่นอน
อ�ชีพเสริม 7: รับจ้�งถ่�ยภ�พ
สำ�หรับหล�ยๆ คนที่รักก�รถ่�ยภ�พ ก็ลองเปลี่ยนจ�กง�นอดิเรกม�เป็นอ�ชีพ
ที่สร้�งร�ยได้เสริมดู เพียงแค่ศึกษ�เรียนรู้เทคนิคก�รถ่�ยแบบต่�งๆ ให้เพิ่มม�กขึ้น อย่�ง
น้อยๆ ก็จะได้คุ้มค่�กับค่�กล้องที่ซื้อม�ยังไงล่ะ
ถ้�ยังไม่มีประสบก�รณ์ม�กนัก อ�จจะเริ่มจ�กก�รถ่�ยภ�พคนในครอบครัวก่อน
แล้วค่อยพัฒน�ไปเป็นง�นอีเวนต์หรือป�ร์ตี้ที่ไม่กดดันหรือมีพิธีก�รม�กนัก ถ้�เริ่มเชี่ยวช�ญ
และมั่นใจม�กขึ้นแล้วก็รับง�นใหญ่อย่�งง�นรับปริญญ� ง�นบวช ง�นแต่งง�นได้เลย
อ�ชีพเสริม 8: ปลูกผักข�ย
ปจจุบันกระแสสุขภ�พกำ�ลังม�แรง ผู้บริโภคกลัวเรื่องส�รพิษตกค้�งในพืชผักกัน
ม�กขึ้นและพร้อมจะจ่�ยแพงขึ้น เพื่อให้ได้อ�ห�รที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภ�พจริงๆ
ที่ผ่�นม�มีมนุษย์เงินเดือนหล�ยคนเริ่มปลูกผักแบบไร้ส�รพิษเป็นก�รห�ร�ยได้เสริม บ�งคน
ที่ศึกษ�อย่�งละเอียดและจริงจัง อ�จจะประสบคว�มสำ�เร็จจนออกจ�กง�นประจำ�เปลี่ยน
ไปเปดฟ�ร์มเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็มี ผลผลิตที่ใช้พื้นที่ไม่ม�ก ปลูกง่�ย และร�ยได้ดีก็มีตั้งแต่
ผักสลัด พืชผักสวนครัว ไปจนถึงเพ�ะเห็ด จะข�ยเองหรือส่งไปฝ�กข�ยประจำ�กับร้�นก็ได้ทง้ั นัน้
อ�ชีพเสริม 9: ทำ�ง�นพ�ร์ทไทม์ในร้�นก�แฟ
หล�ยๆ คนอ�จจะเครียดที่ต้องทำ�ง�นอยู่ในออฟฟศตลอดทั้งสัปด�ห์ ก�รห�ง�น
พ�ร์ทไทม์ในร้�นก�แฟหรือค�เฟช่วงหลังเวล�เลิกง�นหรือวันหยุดทำ�ก็เป็นคว�มคิดที่ดี
เพร�ะนอกจ�กจะได้เปลี่ยนบรรย�ก�ศแล้ว ยังได้เรียนรู้ทักษะก�รบริก�รพูดคุยกับลูกค้�
และทักษะในด้�นก�รชงก�แฟด้วย เพียงแต่ก�รรับง�นพ�ร์ทไทม์แบบนี้จะมีข้อจำ�กัดว่�
คุณต้องบริห�รต�ร�งเวล�ของตัวเองให้ดี และม�ทำ�ง�นต�มช่วงเวล�ทีต่ กลงกับน�ยจ้�งให้ได้
อ�ชีพเสริม 10: ข�ยภ�พออนไลน์
ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ไม่ว่�ใครที่ทำ�ธุรกิจออนไลน์ก็ต้องก�รภ�พเพื่อใช้ประกอบบน
เว็บไซต์หรือแฟนเพจกันทั้งนั้น และในเมื่อรูปภ�พเป็นสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ จึงเป็นโอก�สสร้�งร�ย
ได้เสริมจ�กก�รถ่�ยภ�พของตัวเองได้
เพียงแค่มีกล้องหรือสม�ร์ทโฟนที่ถ่�ยภ�พได้ละเอียด กับฝีมือก�รถ่�ยภ�พที่ดีพอ
ไม่จำ�เป็นต้องสวยเหมือนมืออ�ชีพ ยิ่งถ้�ใครมีคว�มเข้�ใจว่�ธุรกิจต่�งๆ ต้องก�รภ�พแบบ
ไหน ก็จะยิ่งช่วยให้มีโอก�สที่ภ�พของคุณจะสร้�งร�ยได้สูงขึ้น
ข้อดีของก�รถ่�ยภ�พข�ยออนไลน์แบบนี้ คือก�รที่มันเป็นร�ยได้แบบ Passive Income
ลงมือถ่�ยภ�พแค่ครั้งเดียว ก็ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กลิขสิทธิ์เข้�ม�ได้เรื่อยๆ
ส่วนวิธีก�รข�ยภ�พก็เพียงแค่เข้�ไปลงทะเบียนและส่งภ�พไปข�ยผ่�นเว็บไซต์ที่ทำ�หน้�ที่
เป็นตัวกล�งในก�รข�ยภ�พ ซึ่งมีอยู่หล�ยเว็บด้วยกัน
ที่มา : https//www.tidlor.com/th/article/ﬁnancial/investment
/10-popular-part-time-job.hlml

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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มุม

สุขภาพ
โรคกรดไหลยอน
โดย นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reﬂux Disease : GERD)

กรดไหลย้อน เป็นภ�วก�รณ์ที่กรดหรือน้ําย่อยจ�กกระเพ�ะอ�ห�ร
ที่มีคว�มเข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นม�รอบๆ หลอดของกิน ซึ่งหลอดของกินเป็น
อวัยวะที่ไม่ทนประมือด จึงนำ�ม�ซึ่งก�รอักเสบของหลอดของกิน โดยธรรมด�
หลอดของกินจะมีก�รบีบตัวเพือ่ ไล่อ�ห�รลงข้�งล่�งสูก่ ระเพ�ะอ�ห�ร รวมทัง้
หูรูดจะทำ�หน้�ที่คุ้มครองป้องกันก�รไหลย้อนของน้ําย่อย กรด หรืออ�ห�ร
ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นม�รอบๆ หลอดอ�ห�ร
แต่ในขณะนี้พบว่�หูรูดส่วนนี้ของบ�งบุคคลดำ�เนินง�นได้ลดลง ตรวจ
เจอได้โดยประม�ณ 1 ใน 5 ของคนทั่วไป รวมทั้งส�ม�รถพบได้ในคนทุกกรุป
ทุกช่วงอ�ยุ แต่กรดไหลย้อนจะพบได้บ่อยในคนอ้วนหรือคนที่ดูดบุหรี่ รวมทั้ง
เหล่�วัยรุ่นวัยทำ�ง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งส�วออฟฟศที่ถูกใจรับประท�นจุบ
กินจิบ ท�นอ�ห�รไม่เป็นเวล� และรีบเร่ง รวมถึงผู้ชอบของกินรสจัด กินเหล้�
สูบบุหรี่ กินอ�ห�รแล้วนอนโดยทันที อันตร�ยของกรดไหลย้อนนั้น อ�จมีผล
ต่อกล่องเสียง คอ หรือปอดได้ ซึ่งถ้�ปล่อยทิ้งไม่ไปพบหมอเพื่อรักษ�อ�จจะ
ก่อให้เรื้อรังจนถึงมีอ�ก�รโรคกระเพ�ะแปลงเป็นมะเร็งหลอดอ�ห�รได้

ลักษณะของกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน อ�ก�รจะคล้�ยกับอ�ก�รโรคกระเพ�ะเป็นมีลกั ษณะ
อ�ก�รเจ็บท้อง ปวดแสบร้อนในท้องส่วนบน บ�งทีอ�จปวดช่วงดึก เรอเปรี้ยว
หรือ มีรสขมในป�ก แต่ว่�ที่จริงแล้วจะมีลักษณะอ�ก�รท้องอืด ท้องเฟ้อร่วม
ด้วยอ�ก�รจะเป็นๆ ห�ยๆ แต่ว่�เป็นเรื้อรัง หรืออ�จมีอ�ก�รอ�เจียนร่วม
ด้วยคล้�ยๆ กับโรคกระเพ�ะ ก็เลยทำ�ให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่�ตัวเอง
บ�งทีอ�จจะเป็นโรคกระเพ�ะแล้วซื้อย�ม�ท�นเองซึ่งเป็นก�รรักษ�ที่ไม่ถูก
จุด โดยลักษณะของโรคกรดไหลย้อน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1. กรดไหลย้อน - อ�ก�รที่เกิดในหลอดของกิน จะมีลักษณะอ�ก�ร
ซึ่งรู้สึกเจ็บคอ กลืนทุกข์ย�กลำ�บ�ก รู้สึกเสมือนมีก้อนอยู่ในคอ แสบลิ้นเรื้อรัง
จุกแน่นแถวหน้�อกคล้�ยอ�ห�รไม่ย่อย อ�ก�รนี้ชอบเป็นม�กขึ้นหลังอ�ห�ร
มื้อหลัก ก�รโน้มตัวไปด้�นหน้� ก�รยกของหนัก หรือ ก�รนอนหง�ย ที่สำ�คัญ
หม�ยถึงจะมีอ�ก�รแสบอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ํารสเปรี้ยว
หรือรสขมไหลย้อนขึ้นม�ในป�ก
2. กรดไหลย้อน - อ�ก�รนอกหลอดของกิน จะมีเสียงแหบเรื้อรัง มักมี
เสียงแหบตอนเวล�เช้�หรือมีเสียงแตกต่�งจ�กปกติไปจ�กเดิม ไอเรื้อรัง รู้สึก
สำ�ลักในเวล�กล�งคืน หรือ ในบ�งร�ยอ�จมีอ�ก�รท�งระบบห�ยใจ อ�ทิเช่น
อ�ก�รหอบหืด หรือลักษณะของก�รเจ็บทรวงอกได้ ด้วยเหตุดังกล่�วถ้�เกิดมี
อ�ก�รเหล่�นี้อ�จเป็นสัญญ�ณที่บ่งบอกว่� “กรดไหลย้อน” รุกร�มแล้ว
โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reﬂux Disease : GERD)
กรดไหลย้อน เป็นภ�วก�รณ์ที่กรดหรือน้ําย่อยจ�กกระเพ�ะอ�ห�รที่มีคว�ม
เข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นม�รอบๆหลอดของกิน
ซึ่งหลอดของกินเป็นอวัยวะที่ไม่ทนประมือด
จึงนำ�ม�ซึ่งก�รอักเสบของหลอดของกิน
โดยธรรมด�หลอดของกินจะมีก�รบีบตัว
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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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
6.ใสจํานวนเงิน
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม
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�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษายน 2565

ผู้ตรวจพบสมาชิก
มีนาคม-เมษายน 2565

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้นำ�เสนอเป็นประเด็น
สำ�คัญที่คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 58/2565 จะต้อง
ติ ด ตามสานต่ อ งานที่ ยั ง ดำ � เนิ น การไม่ เ สร็ จ จากปี ที่ ผ่ า นมา
ซึ่งประเด็นข้อเสนออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิด    
ผลกระทบต่อสมาชิกและผู้มีสิทธิในประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากสหกรณ์ ดังนั้นคณะผู้ตรวจสอบจึงได้นำ�ประเด็นที่ควรคิด
ตามและแก้ไขในปีบัญชี   2565  มาเรียนให้พี่น้องสมาชิกได้รับ
ทราบดังนี้
1. การติดตามเงินฝากจากสหกรณ์บริการสวัสดิการ   
ไทเลยที่ยังค้างเงินต้น  จำ�นวน   283  ล้านบาท  ให้เป็นไปตาม
แผนการส่งคืนเงินฝากที่นายทะเบียนเห็นชอบ ภายในเดือน  
กรกฎาคม  2565
2. ติ ด ตามการบังคับคดีต ามคำ�พิพ ากษาศาลฎี กาที่
จังหวัดอุบลราชธานีจากการค้าลอตเตอรี่ เงินต้น 490 ล้านบาท
(ถ้ามีการขายทอดตลาด) คณะผู้ตรวจเห็นว่าสหกรณ์ไม่ควร
นำ�เงินไปซื้อไว้เพราะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
และนายทะเบียนเคยไม่เห็นชอบให้สหกรณ์อื่นซื้อที่หารือไปใน
ลักษณะเดียวกันมาแล้ว
3. ควรติดตามคดีทค่ี ณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 56/2563
ได้ ดำ � เนิ น การฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากคณะกรรมการ
ดำ�เนิน การชุ ด ที ่ 46/2554  แต่มีก ารจำ�หน่ ายคดี ช ั ่ ว คราว
ควรติด ตามและดำ � เนินการต่อ   จำ�นวนเงิน   490  ล้า น  
พร้อมดอกเบี้ย
4. การจัดทำ�ประภัยคณะกรรมการควรเลือกบริษัทที่
มีความน่าเชื่อถือมั่นคง  เพราะที่ผ่านมาบริษัทที่ทำ�ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 2 บริษัทคือ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย  จำ�กัด  และ  
บมจ.เอเชีย 1950  จำ�กัด (มหาชน)   ทำ�ให้ทายาทสมาชิกยังไม่
ได้รับค่าสินไหม  จำ�นวน  34  ราย  คณะกรรมการต้องติดตาม
เพื่อให้ทายาทได้รับตามสิทธิ์

5. การเรียกเก็บไม่ได้มีแนวโน้มลดลง คณะกรรมการ
ควรเร่งรัดติดตามส่วนที่เหลือจะได้ไม่สำ�รองหนี้สูญ.
6. ควรติดตามการบังคับคดีกรณีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  การขายทอดตลาดยังไม่สามารถ
ขายได้
7. ควรดำ�เนินการขายทีด่ นิ ทีส่ หกรณ์ซอ้ื ไว้จากสำ�นักงาน
บังคับคดีจำ�นวน 2  แปลง ที่อำ�เภอท่าลี่และด่านซ้าย เพราะถือ
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่เป็นไปตามหลักการสหกรณ์
8. ค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี
(ยกเว้นหมวดเงินเดือน)  และมีการใช้เงินเกินที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่   ควรพิจารณาปรับลดในส่วนที่เกินความจำ�เป็น
และใช้จ่ายอย่างประหยัด  เพื่อองค์กรจะได้มีความมั่นคงยั่งยืน
ต่อไป
ประเด็นที่ผู้ตรวจได้เสนอแนะและด้วยความเป็นห่วง  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   คณะกรรมการชุดที่ 58/2565   จะได้
ติดตามและดำ�เนินการต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพี่
น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยต่อไป
						
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร.. 098-691-9199 –, 095-653-2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษายน 2565

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน มีนาคม 2565

โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

สมาชิก

- สามัญ      6,483
- สมทบ     2,521
รวม     9,004

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน  7  คน ดังนี้

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

สมาชิก

- สามัญ      3,391
ราย
- สมทบ      2,674
ราย
รวม      6,038
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน - คน ดังนี้
        - ไม่มีผู้เสียชีวิต -

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

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

1. นายนิคม
2. นายเทิดศักดิ์
3. นายสุวทิ ย์
4. นายเสรี
5. นายสุเทพ
6. นายมานิตย์
7. นายสมพร

- สามัญ       4,187
ราย
- สมทบ       3,846
ราย
รวม       8,033
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน  3 คน ดังนี้
1. นายเทิดศักดิ์ ทองดี สามัญ เสียชีวติ 26 ก.พ. 65
2. นางละม่อม   ศรีพรม สมทบ เสียชีวติ 14 ก.พ. 65
3. นางทองพัฒน์ โกสินทร์ สมทบ เสียชีวติ    3 มี.ค.  65
รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวติ
ระหว่างเดือน มีนาคม 2565
รวม
7
3
8
6

พลซา
ทองดี
เสนานุช
บุตระมี
เข็มแก้ว
นเรวรรณ์
น้อยคูณ

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

30 ธ.ค. 64
26 ก.พ. 65
5  มี.ค. 65
10  มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
1  ส.ค. 62
25 ก.พ. 65

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก			
สามัญ
สมทบ
สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        5
2
ส.ค.ส 1  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           -        
ส.ค.ส 2  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ           1            2
สสอค.    จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        8
สส.ชสอ.  จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        6
-

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

- สามัญ     4,581
- สมทบ       445
รวม    5,026

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน  8  คน ดังนี้

1. นายเทิดศักดิ์ ทองดี
2. นางประไพ  แก้วมณีชารัตน์
3. นายสุวทิ ย์ เสนานุช
4. นายโกศล นนทะโคตร
5. นายเสรี
บุตระมี
6. นายจิรศักดิ์ คำ�ภาจูม
7. นายศักดิศ์ รี นนทะโคตร
8. นายบุญชู แก้วศิริ

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ

เสียชีวติ 26 ก.พ. 65
เสียชีวติ    5  มี.ค. 65
เสียชีวติ    5  มี.ค. 65
เสียชีวติ    8  มี.ค. 65
เสียชีวติ 10  มี.ค. 65
เสียชีวติ 22  มี.ค. 65
เสียชีวติ 28  มี.ค. 65
เสียชีวติ 29  มี.ค. 65

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก

- สามัญ       2,878
- สมทบ       113
รวม     2,991

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 6 คน ดังนี้

1. นางประไพ   แก้วมณีชารัตน์ สามัญ
2. นายสุวทิ ย์    เสนานุช
สามัญ
3. นายโกศล    นนทะโคตร สามัญ
4. นายเสรี       บุตระมี
สามัญ
5. นายจิรศักดิ  ์ คำ�ภาจูม
สามัญ
6. นายบุญชู    แก้วศิริ
สามัญ

เสียชีวติ    5  มี.ค. 65
เสียชีวติ 5  มี.ค. 65
เสียชีวติ    8  มี.ค. 65
เสียชีวติ 10  มี.ค. 65
เสียชีวติ 22  มี.ค. 65
เสียชีวติ 29  มี.ค. 65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(ไม 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

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2565

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
จะไดรับหลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

9

ตัวอยางการฝากเงิน

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

10

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2565

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 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

วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2565

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

รดน้ําดําหัว ประเพณีสงกรานต ประจําป 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 3.65 ตอป
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ 3.00 ตอป
ประจํา 12 เดือน รอยละ 3.25 ตอป
ประจํา 24 เดือน รอยละ 3.50 ตอป
มีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565

