เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
พบกับว�รส�รสอ.ครูเลย จำ�กัด ประจำ�เดือนสิงห�คม
2565 เป็นเดือนที่มีคว�มสำ�คัญกับสม�ชิก ทุกท่�น วันที่
12 สิงห�คมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จ
พระน�งเจ้ � สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมร�ชิ นี น �ถพระบรมร�ชชนนี
พันปีหลวง ในปีนี้พระชนมพรรษ�ครบ 90 พรรษ� นับ
ว่�เป็นบุญของช�ติไทยและประช�ชนช�วไทยที่มีสมเด็จ
พระบรมร�ชินีน�ถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพร้อม
ด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนน�รีโดยแท้ พระองค์มิได้ทรง
เป็นพระบรมร�ชินีที่มีสิริโฉมเป็นเลิศเท่�นั้น ห�กแต่ทรง
พระปรีช�เชี่ยวช�ญในกิจก�รต่�งๆ ซึ่งปร�กฏผลเป็นที่
ประจักษ์แก่ปวงชนม�โดยตลอด พระมห�กรุณ�ธิคุณของ
พระองค์ท�่ น ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรยิง่ ใหญ่เหลือคณ�นับ เร�ทุกคน
จึงควรแสดงคว�มจงรักภักดี มีคว�มสมัครสม�นส�มัคคี
กระทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ต่อช�ติบ้�นเมืองของเร�
โครงก�รพัฒน�สม�ชิกประจำ�ปี 2565 จะดำ�เนินก�ร
ต�มปฏิทินเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันย�ยน 2565 ถึง วันที่ 5
พฤศจิก�ยน 2565
ก�รจ่�ยสวัสดิก�รวันเกิดสม�ชิก สำ�หรับสม�ชิกทีเ่ กิด
ในเดือน กรกฎ�คม โดยโอนเงินเข้�บัญชีแล้วเมื่อวันที่ 25
กรกฎ�คม 2565 ที่ผ่�นม� จำ�นวน 500 ร�ย ร�ยละ
1,000 บ�ท เป็นจำ�นวนเงิน 500,000 บ�ท นี่ก็เป็น สวัสดิก�ร
ดีๆ ทีส่ หกรณ์ฯ ดูแลสม�ชิกให้เสมอภ�คและเท่�เทียมกันทุกคน
รวมทั้งก�รจัดสรรเงินสนับสนุนกีฬ�นักเรียน หน่วยง�น
และสม�ชิก โดยจัดสรรให้ต�มเกณฑ์ สม�ชิกที่รับร�ชก�ร
ประจำ�ในอัตร�ร�ยละ 60 บ�ท ยกเว้นสม�ชิกบำ�น�ญและ
สม�ชิกพิเศษ โอน ย้�ย งดอื่นๆ ต�มมติที่ประชุมใหญ่สมัย
ประจำ�ปี 2564 ทีผ่ �่ นม� รวมเป็นเงินจำ�นวน 200,000 บ�ท
สุดท้�ยนี้ ขอให้สม�ชิกทุกท่�นมีคุณภ�พชีวิตที่ดี
มีคว�มสุข สุขภ�พแข็งแรง พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
พบกันกับว�รส�รฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนสิงห�คม
2565 ขอกร�บขอบพระคุณสม�ชิกทุกท่�นที่ให้กำ�ลังใจ
ทั้งว�งใจให้ทำ�ง�นต่อสู้กับก�รแก้ไขปัญห�ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด โดยเฉพ�ะปี 2565 ผมมีอ�ยุครบ
61 ปี ผมยังมีกำ�ลังใจในทำ�ง�นและจะพย�ย�มทำ�หน้�ที่
อย่�งดีที่สุด ในว�ระที่กำ�ลังจะม�ถึงคือว�ระที่สอง ต้องคิด
ห�แนวท�งที่ดีที่สุดมองให้กับมวลสม�ชิก พี่น้อง สอ.ครูเลย
โดยจะออกพบปะกับสม�ชิกต�มโครงก�รพัฒน�สม�ชิกใน
แต่ละหน่วย เพื่อที่จะได้รับทร�บข้อมูลและปัญห�ต่�งๆ
อีกอย่�งที่เป็นห่วงเรื่องของสม�ชิกตอนนี้คือปัญห�
เรื่องเศรษฐกิจ ป�กท้อง อ�จจะกระทบกับสม�ชิกของเร�
ไม่ม�กก็นอ้ ย ขอให้ทกุ คนตัง้ ใจวิเคร�ะห์ให้ดแี ล้วค่อยตัดสินใจ
ขณะนี้ธน�ค�รและสถ�บันก�รเงินจะปรับอัตร�ดอกเบี้ย
นโยบ�ยขึ้น ใครเป็นหนี้ธน�ค�รอ�จจะกระทบ ส่วน สอ.ครู
เลยเร�ไม่มีหนี้จ�กธน�ค�ร ไม่ปรับขึ้นแน่นอนมีแต่จะห�
ท�งปรับลดลงเพื่อสม�ชิกเร�
สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่
คว�มสุข พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

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

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจําป 2565 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ปฏิทินดําเนินโครงการพัฒนาสมาชิก ประจําป 2565
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย... นางสุธาสินี ชัยพร

ทําธุรกรรมการเงินออนไลน
อยางไรใหปลอดภัย

ในยุคทีท่ กุ คนต่�งมีสม�ร์ทโฟนติดตัวตลอดเวล� และขอแค่ให้มอี นิ เทอร์เน็ต
เท่�นัน้ เร�ก็ส�ม�รถทำ�หล�ยสิง่ หล�ยอย่�งบนหน้�จอสีเ่ หลีย่ มขน�ดไม่ใหญ่ไปกว่�
ฝ�มือได้เช่นเดียวกับก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์ เร�ต่�งก็คนุ้ เคยกับคว�มสะดวก
เพียงปล�ยนิว้ และฟีเจอร์ต�่ งๆ ทีช่ ว่ ยให้ก�รจัดก�รก�รเงินเป็นเรือ่ งง่�ย
คงไม่ต้องพูดถึงข้อดีของก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์กันให้ม�กคว�ม
เพร�ะทุกคนทีใ่ ช้บริก�รคงรูด้ ี แต่ในบทคว�มนี้ อย�กให้คณ
ุ กลับม�พิจ�รณ�คว�ม
สะดวก คว�มง่�ย ของบริก�รก�รเงินออนไลน์ดอู กี ครัง้ ว่� เร�จะทำ�ธุรกรรมก�รเงิน
ออนไลน์อย่�งไรให้ปลอดภัย เฝ้�ระวังภัยจ�กคว�มคุน้ ชิน
อย่�งไรก็ต�ม เร�ม�ทบทวนธุรกรรมก�รเงินออนไลน์กนั อีกครัง้ จ�กนัน้ จึง
ค่อยๆ ทำ�รูจ้ กั รูปแบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของธน�ค�ร แล้วม�ดูกนั ว่� ถ้�จะใช้
บริก�รก�รเงินออนไลน์ให้ปลอดภัย เร�ควรทำ�อะไรบ้�ง
หัวข้อหลัก
• ทำ�คว�มรูจ้ กั ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์
• รูปแบบของก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์
• คว�มปลอดภัยเรือ่ งออนไลน์ทท่ี กุ คนมักมองข้�ม
• ทำ�อย่�งไรให้ก�รเงินออนไลน์ของตัวเองปลอดภัยจริงๆ
• สรุป
ทำาความรูจ้ กั ธุรกรรมการเงินออนไลน์
ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์ (Online Banking หรือ Internet Banking) คือ
ก�รทำ�ธุรกรรมเกีย่ วกับก�รเงิน-ก�รธน�ค�รไม่ว�่ จะโอนเงิน ถอนเงิน ซือ้ หน่วยลงทุน
จ่�ยบิล หรือติดต่อเรือ่ งอืน่ ๆ กับธน�ค�รผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต และช่องท�งใน
ก�รเข้�ถึงบริก�รก็มที ง้ั ผ่�นตู้ ATM ผ่�นหน้�เว็บไซต์ของธน�ค�รเอง หรือทีน่ ยิ มกัน
ม�กทีส่ ดุ ในทุกวันนีก้ ค็ อื แอปพลิเคชัน

ช่องท�ง Mobile Application Banking

ช่องท�งบริก�รผ่�นแอปพลิเคชัน เป็นช่องท�งทีส่ ะดวกทีส่ ดุ และเป็นมิตร
กับก�รใช้ง�นบนสม�ร์ทโฟน (Mobile Friendly) และให้บริก�รทีค่ รอบคลุมแทบจะ
ทุกธุรกรรมก�รเงิน นอกจ�กจะโอน ถอน จ่�ยบิลทัว่ ไปได้แล้ว ข้อดีขอ้ เด่นของแอป
พลิเคชันก�รเงินออนไลน์ คือ ช่วยให้เร�ส�ม�รถบริห�รเงินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ม�กขึน้ เพร�ะส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ร�ยก�รโอนเงิน ประวัตธิ รุ กรรม
ก�รเงินอืน่ ๆ ยอดบัตรเครดิต ฯลฯ ได้ตลอดเวล�
รูปแบบของการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์
อย่�งทีท่ กุ ๆ คนเคยใช้บริก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน
พอเปดแอปฯ ขึน้ ม� หรือเข้�ใช้ง�นผ่�นตู้ ATM หรือหน้�เว็บไซต์ เร�ก็จะต้อง ‘กรอก
รหัส’ เพือ่ ยืนยันตัวตน ซึง่ นีก่ เ็ ป็นระบบรักษ�คว�มปลอดภัยทีจ่ �ำ เป็น คุณคงนึกออก
ว่� ห�กใครส�ม�รถเข้�ถึงบัญชีคณ
ุ ได้ง�่ ยๆ เข�จะทำ�อะไรได้บ�้ ง และคุณก็คงไม่
อย�กให้เรือ่ งแบบนัน้ เกิดขึน้

ก�รเข้�รหัสเพือ่ ทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์ในปจจุบนั ก็มคี ว�มรัดกุมและปลอดภัย
ม�กขึน้ ซึง่ คุณส�ม�รถเลือกก�รเข้�รหัสใช้ง�นได้ถงึ 3 วิธดี ว้ ยกัน
1. ก�รเข้�รหัสตัวเลขหกหลัก
แต่กอ่ น หล�ยๆ คนคงจำ�กันได้ ว่�ธน�ค�รจะให้เร�กรอกรหัสเป็นตัวเลข
เพียง 4 ตัวเท่�นัน้ แต่เดีย๋ วนี้ ธน�ค�รจะให้เร�ตัง้ รหัส 6 ตัว ในก�รยืนยันตัวตนเข้�ใช้
บริก�ร เพิม่ คว�มปลอดภัยม�กขึน้ กว่�เดิม
อย่�งไรก็ต�ม รหัสตัวเลขนัน้ มีทง้ั ข้อดีขอ้ เสีย ข้อดี คือ ส�ม�รถจำ�ได้ง�่ ย และ
ข้อเสียก็เช่นเดียวกัน คนอืน่ ก็เด�ได้ง�่ ย ข้อห้�ม คือ ห้�มใช้ตวั เลขเรียงกัน หรือเป็น
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเร� เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด หล�ยเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอืน่ ๆ ทีผ่ อู้ น่ื รู้
2. ก�รเข้�รหัสส่วนบุคคล
รหัสส่วนบุคคล หรือ รหัสทีเ่ ร�คิดเองโดยทีไ่ ม่จ�ำ กัดว่�ต้องเป็นตัวเลขเท่�นัน้
แม้หล�ยคนจะไม่คอ่ ยคุน้ เคยเท่�ไร แต่จริงๆ ยังมีก�รใช้กนั อยูใ่ นก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงิน
ออนไลน์ประเภทตัดบัตรเครดิตออนไลน์
ข้อดีของรหัสประเภทนี้ คือ คุณส�ม�รถตัง้ รหัสทีย่ �กขึน้ กว่�แค่ตวั เลขได้ โดย
ประสมตัวอักษร ตัวเลข และเครือ่ งหม�ยต่�งๆ ไว้ดว้ ยกันได้ เช่น “GHB.1234” แต่
เพร�ะคว�มซับซ้อน ก็อ�จทำ�ให้จ�ำ รหัสคล�ดเคลือ่ นได้เหมือนกัน จะตัง้ รหัสอะไรจึง
ต้องแน่ใจว่� เร�จะจำ�ได้จริงๆ
3. ก�รใช้ล�ยนิว้ มือ
จ�กเทคโนโลยี Touch ID ของสม�ร์ทโฟน สูก่ �รยืนยันตัวตนเข้�ใช้แอปพลิเค
ชันก�รธน�ค�รด้วยล�ยนิว้ มือ เป็นวิธเี ข้�ยืนยันตัวตนทีร่ ดั กุม ปลอดภัย ด้วยอัตลักษณ์
ล�ยนิว้ มือเพียงหนึง่ เดียวของแต่ละคน ห�กโทรศัพท์ใครมีระบบ Touch ID ก็น�่ จะ
ได้เคยใช้กนั ม�บ้�ง ทัง้ นี้ ระบบนีก้ ย็ งั ต้องก�รก�รยืนยันด้วยก�รเข้�รหัสตัวเลขอีกครัง้
เมือ่ ต้องก�รทำ�ธุรกรรม ประโยชน์หลักของระบบนีจ้ งึ เป็นก�รเพิม่ คว�มปลอดภัยให้กบั
บัญชีของเร�
ความปลอดภัยเรือ่ งออนไลน์ทท่ี กุ คนมักมองข้าม
เข้�ประเด็นของบทคว�มกันเลยในหัวข้อนี้
ลองม�ดูกนั ว่� มีเรือ่ งอะไรทีค่ ณ
ุ มองข้�มไปหรือเปล่�
ตอนทีท่ �ำ ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์ ซึง่ สิง่ ทีม่ องข้�ม
เหล่�นีอ้ �จทำ�ให้คณ
ุ เป็นเหยือ่ ของมิจฉ�ชีพได้
1. อุปกรณ์ทใ่ี ช้เข้�ถึงบริก�ร ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ผอู้ น่ื และคอมพิวเตอร์
ของร้�นอินเทอร์เน็ตเด็ดข�ด เพือ่ ป้องกันก�รถูกขโมยข้อมูล ทัง้ นี้ ไม่ควรใช้สม�ร์ทโฟน
ทีผ่ �่ นก�รดัดแปลงระบบปฏิบตั กิ �รม�ด้วย เพร�ะระบบป้องกันข้อมูลอ�จมีปญั ห�
2. แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์เถือ่ น ถ้�ในคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรม
เถือ่ นหรือบนสม�ร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้อยูใ่ น Store ซอฟต์แวร์และแอปฯ เหล่�
นัน้ อ�จเป็นเครือ่ งมือดักจับข้อมูลของเร� หรือเป็นช่องท�งให้ไวรัสเข้�ม�แฮกระบบได้
3. Wiﬁ แน่นอนว่�จะทำ�ธุรกรรมออนไลน์ อย่�งไรๆ ก็ตอ้ งใช้อนิ เทอร์เน็ต แต่
ก�รใช้ Wiﬁ ส�ธ�รณะโดยไม่เลือก ก็เสีย่ งทีจ่ ะถูกขโมยข้อมูลและรหัสไปได้ ท�งทีดคี วร
ใช้อนิ เทอร์เน็ตส่วนตัว เช่น Wiﬁ ของทีบ่ �้ น หรือผ่�นเครือข่�ย 3G 4G แทนจะปลอดภัยกว่�
4. ลิงก์เว็บไซต์ของธน�ค�ร ข้อนีห้ ล�ยๆ คนอ�จจะพล�ด ทำ�ให้ตอ้ งไปเจอ
‘เว็บปลอม’ ทีท่ �ำ เลียนแบบเว็บไซต์ของธน�ค�ร ห�กจะเข้�ใช้บริก�ร ก็ควรเข้�ถึงโดย
ก�รพิมพ์ URL ด้วยตัวเอง เพร�ะถ้�ค้นห�ใน Search Engine ก็อ�จเจอเว็บปลอมที่
มี URL ใกล้เคียงกัน และอีกวิธสี งั เกตก็คอื ลิงก์ทป่ี ลอดภัยจะเป็น “https” และมี
สัญลักษณ์แม่กญุ แจอยูข่ �้ งหน้� ซึง่ หม�ยถึงเว็บไซต์ทป่ี ลอดภัย ทัง้ นี้ ห้�มเข้�ลิงก์จ�ก
SMS หรือ Email ทีแ่ จ้งให้ท�ำ ธุรกรรมเด็ดข�ด
5. ก�ร Log in – Log out เป็นอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งย้�ำ อีกรอบ เพร�ะหล�ยๆ คน
เมือ่ เข้�ระบบใช้ง�น แล้วพอเสร็จธุระก็มกั จะลืมออกจ�กระบบ ต้องจำ�ไว้ว�่ เมือ่ ทำ�
ธุรกรรมใดๆ ก็ต�มเสร็จ ต้องออกจ�กระบบและเช็คดูว�่ ออกจ�กระบบแล้วจริงๆ ทันที
ทำาอย่างไรให้การเงินออนไลน์ของตัวเองปลอดภัยจริงๆ
ต่อไปนี้ คือ สิง่ ทีค่ วรทำ� ไม่ควรทำ� ต้องทำ� เพือ่ ทีจ่ ะให้ก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงิน
ผ่�นโลกดิจทิ ลั ของคุณปลอดภัย
1. ไม่ตง้ั รหัสทีเ่ ด�ง่�ย เป็นเลขเรียง หรือม�จ�กข้อมูลส่วนตัว เช่น 123456
วัน/เดือน/ปี เกิด และเปลีย่ นรหัสน�นๆ ที เพือ่ คว�มปลอดภัย
2. หมัน่ ตรวจสอบประวัตกิ �รทำ�ธุรกรรมอยูเ่ สมอ ดูว�่ ตรงกับทีท่ �ำ ธุรกรรม
จริงหรือไม่
3. ติดตัง้ โปรแกรมสแกน-ป้องกันไวรัส
และหมัน่ สแกนสม�ร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์อยูเ่ สมอ
4. ตัง้ จำ�กัดวงเงินในก�รถอนหรือทำ�ธุรกรรม เช่น 20,000 บ�ท – 50,000
บ�ท/วัน เพือ่ ป้องกันคว�มเสียห�ยจ�กก�รแฮก
5. สมัครรับร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมท�ง SMS และ Email ควรสอบถ�ม
บริก�รจ�กธน�ค�ร
สรุป
คว�มปลอดภัยของสินทรัพย์คอื เรือ่ งทีท่ กุ ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญ และออกแบบระบบ
ม�อย่�งรัดกุมอยูแ่ ล้ว มีเพียงฝัง ผูใ้ ช้ทอ่ี �จประม�ทหรือมองข้�มเรือ่ งคว�มระมัดระวังไป
อ�จจะเพร�ะคว�มง่�ย คว�มสะดวกสบ�ยของก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์ทค่ี นุ้ เคย
เป็นเหตุ จนในบ�งทีกล็ ะเลยสิง่ จำ�เป็นไป
ทัง้ เรือ่ งคว�มปลอดภัยทีห่ ล�ยคนมองข้�ม ทัง้ เรือ่ งต้องทำ�-ห้�มทำ�เพือ่ คว�มปลอดภัยใน
ก�รใช้บริก�รของคุณทีร่ วบรวมม�ในบทคว�มนีน้ �่ จะช่วยเตือนให้คณ
ุ ใช้บริก�รธุรกรรม
ก�รเงินออนไลน์ได้ปลอดภัยม�กขึน้
ทีม่ า : https://blog.ghbank.co.th/online-banking-security/
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มุม

กฏหมาย

โดย นายพุฒิพงษ อุทธบูรณ

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

สุขภาพ

นารู

“ทําความเขาใจเบื้องตน
กับคําวาขายฝาก”
น�ยแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมก�รแพทย์ กล่�วว่� ผู้ปวย
โควิด 19 หล�ยคนมักจะมีอ�ก�รห�ยใจมีเสียงครืดคร�ด หรือรู้สึกว่�มีเสมหะใน
ท�งเดินห�ยใจ หรือไอแบบมีเสมหะอยู่ตลอดเวล� จนส่งผลให้ก�รห�ยใจเพื่อเอ�
ออกซิเจนเข้�สู่ร่�งก�ยไม่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ ดังนั้นจึงจำ�เป็นม�กที่ผู้ปวยต้อง
กำ�จัดเสมหะเหล่�นี้ออกจ�กท�งเดินห�ยใจ ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี เช่น
วิธีที่ 1 ก�รไอเพื่อระบ�ยเสมหะ ทำ�ในผู้ปวยที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว ด้วยวิธีดังนี้
1. นั่งบนเก้�อี้ โน้มตัวไปท�งด้�นหน้�เล็กน้อย และห�ยใจเข้� - ออกปกติ
3-5 ครั้ง
2. ห�ยใจเข้�ลึกเต็มที่จนสุด โดยเน้นให้ช�ยโครงบ�นออก
3. กลั้นห�ยใจไว้ 3 วิน�ที พร้อมกับเกร็งเนื้อหน้�ท้อง
4. ให้อ้�ป�กกดค�งลง ทำ�ป�กเป็นรูปวงกลม พร้อมไอออกแรงๆ และย�ว
จนสุดลมห�ยใจออก
5. พักด้วยก�รห�ยใจเข้� - ออก ปกติ 3-5 ครั้ง
วิธีที่ 2 ก�รระบ�ยเสมหะด้วยวิธีถอนห�ยใจออกแรง ทำ�ในกรณีที่มีโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด ส�ม�รถทำ�ได้ดังนี้
1. นั่งบนเก้�อี้ โน้มตัวไปท�งด้�นหน้�เล็กน้อย และห�ยใจ เข้� - ออกปกติ 3 ครั้ง
2. ห�ยใจเข้�ปกติ จ�กนั้นพ่นลมห�ยใจออกจ�กคอผ่�นท�งป�กแรงๆ
(อ้�ป�กกดค�งลง ทำ�ป�กเป็นรูปวงกลม) พร้อมกับเกร็งกล้�มเนื้อหน้�ท้อง
จนห�ยใจออกสุด ทำ�ซ้ํา 3 ครั้ง
3. ห�ยใจเข้� - ออกปกติ 3 ครั้ง จนห�ยเหนื่อย
4. อ�จทำ�ซ้ํา 3-4 รอบ
วิธีที่ 3 ก�รระบ�ยเสมหะด้วยก�รห�ยใจเป็นวงจร active cycle of
breathing technique (ACBT) เหม�ะสำ�หรับผู้ปวยที่มีปัญห�ท�งเดินห�ยใจที่ไม่
ส�ม�รถออกแรงม�ก จนเหนื่อยเกินไปได้ ส�ม�รถทำ�ได้โดย
1. นั่งบนเก้�อี้ในท่�ที่สบ�ยและผ่อนคล�ย
2. ห�ยใจเข้� - ออกปกติ 5-10 วิน�ที
3. ห�ยใจเข้�ให้สุด โดยเน้นให้ซี่โครงบ�นออกและห�ยใจออกสุด
4. ห�ยใจเข้�ออกปกติ จ�กนั้นถอนห�ยใจออกท�งป�ก (อ้�ป�กกดค�งลง
ทำ�ป�กเป็นรูปวงกลม) พร้อมกับเกร็งกล้�มเนื้อหน้�ท้อง กระทั่งห�ยใจออกสุด
ทำ�ซ้ํา 3 ครั้ง และกลับม�ห�ยใจเข้� - ออกปกติ 3 ครั้ง
5. ห�ยใจเข้� - ออก ปกติ 5 - 10 วิน�ที จนห�ยเหนื่อย เป็นต้น
น�ยแพทย์จินด�
โรจนเมธินทร์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลร�ชวิถี
กรมก�รแพทย์ กล่�วเพิ่มเติมว่� วิธีลดก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อในระหว่�งก�ร
ระบ�ยเสมหะ ท่�นต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยให้กระชับใบหน้�ทุกครัง้ ขณะไอหรือถอน
ห�ยใจแรง เพื่อระบ�ยเสมหะ ระหว่�งก�รฝกท่�นควรนั่งอยู่ห่�งจ�กผู้อื่นอย่�ง
น้อย 2 เมตร และห�กไอแล้วมีเสมหะออกม�ด้วยให้บ้วนเนื้อเสมหะใส่กระด�ษ
ชำ�ระจ�กนั้นทิ้งใส่ถุงพล�สติกพร้อมมัดป�กถุงให้เรียบร้อย รวมไปถึงข้อควรระวัง
ที่สำ�คัญระหว่�งก�รฝกระบ�ยเสมหะ ห�กมีอ�ก�รเหนื่อยหอบม�ก หน้�มืด วิง
เวียนศีรษะคล้�ยจะเป็นลม ห�ยใจสั้นหรือถี่ม�กๆ ควรพักด้วยก�รห�ยใจเข้�ออก
ปกติจนกระทั่งไม่มีอ�ก�รดังกล่�วแล้วจึงเริ่มฝกต่อ จำ�นวนครั้งในก�รฝกต่อวันขึ้น
กับปริม�ณเสมหะของแต่ละบุคคลด้วย
ข้อมูลจาก

สวั ส ดี ค รั บ สม�ชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลยที่ เ ค�รพ
ทุกท่�น พบกับว�รส�รฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2565
เร�ม�ทำ�คว�มเข้�ใจเป็นเบื้องต้นกับคำ�ว่� “ข�ยฝ�ก” ซึ่งมี
หล�ยคนที่เสียทรัพย์ม�แล้ว โดยเฉพ�ะข�ยฝ�กที่ดินเพร�ะ
คว�มไม่รู้ ก�รข�ยฝ�กไม่ใช่ฝ�กข�ยนะครับ ก�รข�ยฝ�กมี
กฎหม�ยบัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. ม�ตร� 491 - ม�ตร� 502
สรุปได้ว่�ข�ยฝ�กคือ สัญญ�ซื้อข�ยซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ตกไปยั ง ผู้ ซื้ อ โดยมี ข้ อ ตกลงว่ � ผู้ ข �ยอ�จไถ่ ท รั พ ย์ คื น ได้ ใ น
ระยะเวล�ที่ตกลงกัน หรือ ต�มกฎหม�ย กล่�วคือ ถ้�เป็น
อสังห�ริมทรัพย์กำ�หนด 10 ปี นับแต่เวล�ซื้อข�ย ถ้�เป็น
สังห�ริมทรัพย์กำ�หนด 3 ปี นับแต่เวล�ซื้อข�ย ก�รทำ�สัญญ�
ซื้อข�ยจะต้องไปจดทะเบียนที่สำ�นักง�นที่ดินจังหวัดหรือที่
อำ�เภอที่รับจดทะเบียน ก�รจำ�นำ� จำ�นอง ข�ยฝ�ก สม�ชิก
สอ.ครูเลย คงจะมองเห็นข้อดีข้อเสีย คว�มเหมือน คว�มต่�ง
กันแล้ว เร�จะเลือกวิธีไหนก็ต�มคว�มสะดวกนะครับ ห�กเร�
ตกอยู่ในสภ�วะเงินในกระเป�แห้ง แต่ท�งที่ดีที่สุดเร�ไม่ต้อง
เลือกทั้งส�มอย่�ง เพร�ะจะเป็นก�รก่อหนี้ ก�รข�ยฝ�กมี
ข้อดีอยู่บ้�ง เช่น ผู้ข�ยมีโอก�สไถ่ทรัพย์คืน ผู้ข�ยยังใช้สอย
ทรัพย์ได้ต�มปกติ ได้รับเงินเร็วในวงเงินที่สูง ไม่มีก�รตรวจ
สอบเครดิตบูโร
พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้ สวัสดีครับ
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ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน สิงหาคม 2565

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนสิงหาคม  2565  ได้นำ�ข้อสังเกต  เดือน  กรกฎาคม  
2565 มาสรุปให้ท่านได้ท่านได้รับทราบผลการตรวจสอบและตั้งข้อสังเกต
พร้อมเสนอคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาและปฏิบัติในส่วนที่ไม่ชอบด้วย
ระเบียบและหลักข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง   และพี่น้องสมาชิกก็อย่าได้ละเลย
ได้ช่วยสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อความมั่นคง
ของสหกรณ์เรา   สำ�หรับเดือนนี้ก็ได้สรุปให้ท่านได้รับทราบเพียง 4 ข้อ  
เนื่องจากพื้นที่มีจำ�กัดจึงลงได้เท่านี้
ข้อสังเกตที่ 1. โครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและสังคม
จากการตรวจสอบโครงการนี้คณะกรรมการนำ�เงินสหกรณ์ จำ�นวน
320,000  บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยคณะกรรมการ  16  คน  
รับไปคน   20,000   บาท ไปดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์โครงการคือ   ให้
เรียนขาดแคลน  10,000  บาท  และนักเรียนยากจนเรียนดี 10,000 บาท
คณะผู้ตรวจสอบก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรส่งเสริมสนับสนุน   คณะผู้ได้ตั้ง
ข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้
ข้อสังเกต
-  ทางคณะกรรมการได้นำ�ไปดำ�เนินการถึงโรงเรียนเป้าหมายจริงๆ
หรือไม่   เมื่อมอบแล้วมีหลักฐานการรับจ่ายเงินมาล้างเบิกหรือไม่   จากการ
ตรวจสอบยังมีหลายหน่วยที่ยังส่งหลักฐานมาล้างใบเบิกไม่ครบ
ข้อเสนอแนะ
การดำ�เนินการควรให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่อนุมัติ  
เมื่อดำ�เนินการแล้วให้ส่งหลักฐานล้างใบเบิก  และหน่วยที่ยังไม่ส่งให้ติดตาม  
ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานได้ให้ส่งเงินคืนสหกรณ์
ความเห็นฝ่ายจัดการ
ได้จ่ายให้โรงเรียนตามวัตถุประสงค์   ส่วนหลักฐานการจ่ายแต่ละ
หน่วยกำ�ลังส่งมายังสหกรณ์
ข้อสังเกตที่ 2. การติดเงินค่าสินไหมทดทดแทนจากบริษัทเจ้าพระยาและ
เอเชียประกันภัย
คณะผูต้ รวจได้ตดิ ตามค่าสินไหมทีท่ ายาทสมาชิกเสียชีวติ ยังไม่ได้รบั
จากทั้ง   2   บริษัท   ทั้งนี้ก็เนื่องจากบริษัททั้ง 2   ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
จากการตรวจการติดตามของสหกรณ์ก็เห็นได้ว่าสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้เอาใจใส่ติดตามเพื่อสมาชิกอยู่เสมอ ส่วนบริษัทเอเชียได้โอนให้กองทุน
วินาศภัยดูแลและอยู่ระหว่างดำ�เนินการ  คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- ให้ทำ�หนังสือติดตามขอทราบผลอย่างน้อย 3-4 เดือน/ครั้ง  และ
การทำ�ประกันควรพิจารณาบริษทั ทีม่ คี วามมัน่ คง จะไม่เกิดผลกระทบภายหลัง
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- อยู่ระหว่างรอเงินจากกองทุนวินาศภัย และขณะนี้สหกรณ์
กำ�หนดระเบียบกองทุนสงเคราะห์สำ�หรับสมาชิกเป็นการช่วยเหลือทายาท
สมาชิกที่เสียชีวิตจากกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อสังเกตที่ 3. การจัดทำ�ประกันประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ปี 2565
- คณะผูต้ รวจได้ตรวจกรมธรรม์วา่ มีหลักฐานกรมธรรม์อยูจ่ ริงหรือไม่
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไร  จากการตรวจสอบ  การทำ�ประกันชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ดังนี้  

1.  ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ จำ�นวน 57,159,000  บาท (ทำ�กับบริษัท
ทิพยประกันภัย จำ�กัด) สำ�หรับผู้เสียชีวิตไม่ใช่อุบัติเหตุ จำ�นวนสมาชิก  
6,580  คน ช่วงอายุ 20-85  ปี  เสียชีวิตทายาทจะได้รับ  1,000,000  บาท  
ช่วงอายุ  86-90  ปี เสียชีวิตทายาท  ได้รับ  100,000  บาท  คุ้มครองตั้งแต่  
17 พ.ค.65 -17  พ.ค. 66
2.  ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ จำ�นวน  3,168,000  บาท (ทำ�กับบริษัท
ไทยพานิชประกันภัย จำ�กัด) สำ�หรับทำ�ประกันผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุ   จำ�นวน
สมาชิก 6,540 คน ผู้เสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุทายาทจะได้รับ 600,000  บาท
ทุกคน จากการตรวจสอบผู้ตรวจได้เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- ให้นำ�กรมธรรม์ฉบับจริงมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สหกรณ์ จากการ
ตรวจสอบเห็นกรมธรรม์ฉบับจริงเฉพาะบริษทั ทิพยประกันภัย รายชือ่ สมาชิก
ที่ทำ�ประกันคนละประเภทควรแยกแฟ้มให้เรียบร้อย ที่ตรวจสอบพบว่า
ประกันอุบัติเหตุเอกสารยังไม่เรียบร้อยและยังไม่เห็นกรมธรรม์
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุบริษัทไทยพานิชประกันภัยได้ส่งมาแล้ว
วันที่  11  กรกฎาคม  2565
ข้อสังเกตที่ 4. การติดตามเรื่องเดิมเพื่อให้ปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง
คณะผู้ตรวจได้ติดตามเรื่องเดิมที่ผ่านมาที่ยังไม่สามารถแกปัญหา
ให้สำ�เร็จได้  จากการติดตามในครั้งนี้มี  7  ประเด็นดังนี้
1. ติดตามเงินสวัสดิการไทยเลย (ลอตเตอรี)่ ซึง่ ยังยังค้าง 280 ล้านบาท
ตามบันทึกข้อตกลงในการส่งคืนเงินต้นเดือนละ 1 ล้านบาท และดอกเบี้ย
ตามกำ�หนด สำ�หรับเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 สหกรณ์บริการไม่ส่ง
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม  2565
เชิญสหกรณ์บริการหารือ
2. ติดตามการบังคับคดีตามคำ�พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
จากความเสียหายในการค้าลอตเตอรี่ 490  ล้าน พร้อมดอกเบี้ย
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- รอประกาศขายทอดตลาดจากสำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลฯ		
3.  ติดตามคดีทค่ี ณะกรรมการชุดที่ 56/2563 ได้ด�ำ เนินการฟ้องร้อง
ค่าเสียหายจากคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 46/2553- 47/2554 ที่มีการ
จำ�หน่ายคดีชั่วคราว  ความเสียหาย 490  ล้านบาท
ความเห็นฝ่ายจัดการ
ทนายความของสหกรณ์รายงานว่าอยู่ระหว่างสืบพยานโจทก์-จำ�เลย
4. การเรียกเก็บไม่ได้จากสมาชิก ตั้งแต่  มีนาคม – มิถุนายน  2565  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
5.  การบังคับคดีกรณีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เลย เรื่องการขายทอดตลาด
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- เจ้าพนักพนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยดำ�เนินการขายทอดตลาด
นัดที่ 6 ยังไม่มีใครซื้อรอประกาศนัดต่อไป
6.  การขายที่ดิน  2  แปลงที่อำ�เภอท่าลี่  และอำ�เภอด่านซ้าย  
ที่สหกรณ์ซื้อไว้ดำ�เนินการถึงไหน				
ความเห็นฝ่ายจัดการ
- ที่ดินอำ�เภอท่าลี่มีผู้ขอซื้อ 2 รายตกลงขายให้รายที่ 2 ที่เสนอ
ราคา 300,000 บาทภายใน 1 เดือน ถ้าไม่มาจะขายให้รายที่ 1 เสนอราคา  
270,000  บาท  ที่อำ�เภอด่านซ้ายยังไม่มีผู้เสนอซื้อ			
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร .098 691 9199 - 095 653 2392

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2565

สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือนกรกฎาคม 2565

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

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

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

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

ราย
ราย
ราย
4 คน ดังนี้
1 มิ.ย. 65
23 พ.ค. 65
26 มิ.ย. 65
12 ก.ค. 65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565

สมาชิก			

สามัญ

สมทบ

สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        25
9
ส.ค.ส 1   จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             15         4
ส.ค.ส 2   จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             17             31
สสอค.     จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        21
สส.ชสอ. จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ       11
-

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,645
2,511
9,156

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 4 คน ดังนี้

สมาชิก		
- สามัญ 3,376
ราย
		
- สมทบ 2,643
ราย
		
รวม
6,019
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 2 คน ดังนี้
1. นายอุดม ผิวพันธมิตร สามัญ เสียชีวิต 13 พ.ค.65
2. นายสุวิบูลย์ จำ�รูญศิริ
สามัญ เสียชีวิต 1 มิ.ย. 65

สมาชิก		
- สามัญ
4,171
		
- สมทบ
3,814
		
รวม
7,985
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นายสุวบิ ลู ย์ จำ�รูญศิริ
สามัญ เสียชีวติ
2. นางทับทิม ประสิทธิวเิ ศษ สมทบ เสียชีวติ
3. นางโสภี ยวงเงิน
สมทบ เสียชีวติ
4. นางอรพิน อินทร์เพชร สมทบ เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

รวม
34
19
48
21
11

1. นายสัมภาษณ์
2. นางรัชนี
3. นายนเรศ
4. นางแก้ว

แก้วไชยะ
อินทมาตย์
กองกลิน่
เสาวดี

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

30 มิ.ย.65
8 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสงเคราะห์ตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสมทบจากสหกรณ์จ�ำ นวน ไม่เกิน 500,000  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,569
- สมทบ
448
รวม
5,017		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 3 คน ดังนี้

1. นายสัมภาษณ์ แก้วไชยะ สามัญ
2. นางรัชนี
อินทมาตย์ สามัญ
3. นายนเรศ
กองกลิน่
สามัญ

เสียชีวติ 30 มิ.ย. 65
เสียชีวติ 8 ก.ค. 65
เสียชีวติ 9 ก.ค. 65

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,865		
113		
2,978		

ราย
ราย
ราย

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

1. นางรัชนี
2. นายนเรศ

อินทมาตย์
กองกลิน่

สามัญ
สามัญ

เสียชีวติ 8 ก.ค. 65
เสียชีวติ 9 ก.ค. 65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน สิงห�คม 2565

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
(ยังไม ได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

จำ�นวนสม�ชิก

ส�มัญ 6,677 คน

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

สมทบ 1,292 คน

รวม 7,969 คน

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 5 ประจำ�เดือน สิงห�คม 2565

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
จะไดรับหลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 5 ประจำ�เดือน สิงห�คม 2565

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 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
58

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
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65
4-ก.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�งพัชญ์สิต� มั่งมีธนพันธ์
เงินสด
น.ส.กฤษณ� ศรีมงคล

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
2,921.00
10,405.00
5,000.00

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

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

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

จำ�นวนเงิน

270.00

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

307,881.11

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

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด และสมาคมเาปนกิจสงเคราะหครูเลย
เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยนครราชสีมา จํากัด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ สอ.ครูเลย
รวมงานฌาปนกิจทายาทสมาชิก ณ บานเหมืองแบง อ.วังสะพุง จ.เลย

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
นิติกร
093-0547195
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนยประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ตอ 19
บรรณาธิการ
ดร.สายชล ศรีคํา
กองบรรณาธิการ 1. นายวรวิทย ศรีสุนทร
4. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี
4. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
7. นายจันทรลอย สุรภีร
10. นายสมเชาว แกววงษา
13. นายวรวิทย ศรีสุนทร
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา
4. นางไพรวัลย พูนโต
7. น.ส.รมิดา วงษศิริ
10. น.ส.มุขกรินทร อรรคฮาด

2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. ดร.สายชล ศรีคํา
5. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
2. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 3. นายอนุ มาลาพันธุ
5.นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 6. ดร.สมพร ไชยแสง
8. นายนิคสัน ทองทิพย 9. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
11. นายพุฒพิ งษ อุทรบูรณ 12. นายพนมไพร พิมพที
14. ดร.สายชล ศรีคํา
2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. นางสุจิตรา บรรพลา
5. นางรติ ทันวงษา 6. นางนารี พงษพานิช
8. นายสุนทร สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ พรหมมาศ
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

