


  พบกันกับว�รส�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด		

ฉบับเดือนมกร�คม	2566	“สวัสดีปีใหม่	2566”	สม�ชิกทุก

ท่�น		ขอส่งคว�มปร�รถน�ดี	และขอให้สม�ชิกทั้งหล�ย

รักษ�สุขภ�พร่�งก�ยให้สมบูรณ์		แข็งแรง	

	 	 เมื่อวันอ�ทิตย์ที่	 22	 มกร�คม	 2566	 ที่ผ่�นม�						

ผมขอขอบคุณสม�ชิกทุกท่�นทุกเขตสรรห�ที่สละเวล�และ

ให้คว�มสำ�คัญในก�รเลือกตั้งครั้งนี้	 ที่ท่�นได้ออกม�ใช้สิทธิ์

ลงคะแนนสรรห�ประธ�นกรรมก�ร	 คณะกรรมก�รดำ�เนิน

ก�ร	 และเลือกตั้งผู้แทนสม�ชิก	ทุกเขตเลือกตั้งต�มสถ�นที่	

กกต.สอ.ครูเลย	 จำ�กัด	 เพื่อให้ก�รเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดย

โปร่งใส	 เป็นประช�ธิปไตย	 ขอแสดงคว�มยินดีกับผู้ที่ผ่�น

ก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รดำ�เนินก�รและผู้แทนสม�ชิกครั้ง

นี้ด้วย	

	 	 สุดท้�ยนี้ขออ�นุภ�พแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย		

และสิ่งศักด์สิทธิ์โปรดอภิบ�ลรักษ�ให้ทุกท่�นปร�ศจ�ก

ทุกข์		ปร�ศจ�กภัย		ให้มีคว�มสุขก�ย		สุขใจ		และประสบ

แต่สิ่งที่พึงประสงค์ที่ดีง�มตลอดไปโดยทั่วกัน	

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ

ทุกท่�น 	

	 	 พบกับว�รส�รข่�ว	 สอ.ครูเลย	 จำ�กัด	 ประจำ�เดือน

มกร�คม	2566	ซ่ึงเป็นเดือนเร่ิมต้นปีใหม่ของสม�ชิกทุกๆ	ท่�น

และยังมีวันสำ�คัญๆ	 อีกหล�ยวัน	 เช่น	 วันเด็กแห่งช�ติ	

คำ�ขวัญวันเด็กปีนี้คือ	“รู้หน้�ที่	มีวินัย	ใฝ่คว�มดี”	และวันที่	

16	 มกร�คมของทุกปีก็เป็นวันครู	 คำ�ขวัญที่น�ยกรัฐมนตรี

มอบให้วันครู	คือ	“ครูดี	ศิษย์ดี	มีอน�คต”	สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย	จำ�กัด	เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้คว�มสำ�คัญ	คว�มเป็นอยู่

ท�งด้�นก�รเงิน		ก�รฝ�ก		ก�รออม		ก�รกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ํา

กว่�สถ�บันก�รเงินอ่ืน	และส้ินปีบัญชียังมีเงิน	ปนผล	เฉล่ียคืน

ให้กับสม�ชิก	(ครู)	อีกด้วย		รวมทั้งสวัสดิก�รอื่นๆ		เพื่อให้

สม�ชิกอยู่ได้	 มีคว�มสุข	 มีคว�มภ�คภูมิใจที่ได้เป็นสม�ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ	ชุดที่	58/2565	ครับ

	 	 ช่วงนี้จะสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำ�กัด	ในวันท่ี	28	กุมภ�พันธ์	2566	คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ

ชุดที่	 58/2565	 จึงวิเคร�ะห์หนี้	 NPL	 และให้เจ้�หน้�ที่

กรรมก�รแต่ละเขตทำ�ง�นเชิงรุก	 ไปแจ้งให้สม�ชิกที่เรียก

เก็บไม่ได้	เพื่อช่วยแก้ไขปญห�	ม�พบปะ	พูดคุย	ห�ท�งออก

ร่วมกันดีกว่�ปล่อยไว้	 ท�งสหกรณ์ฯ	 สำ�รองหนี้	 20%				

50%	และ	100%		กระทบต่อกำ�ไร	เงินปนผลเฉลี่ยคืนให้กับ

สม�ชิก	เพร�ะท่ีผ่�นม�	สหกรณ์ฯ	สำ�รองหน้ีเป็นจำ�นวนม�ก

	 	 สุดท้�ยนี้ฝ�กสม�ชิกที่ย้�ยต่�งจังหวัด	 หรือเกษียณ

อ�ยุร�ชก�รบ�งท่�น	 	 ที่ส่งชำ�ระหนี้ไม่ครบและไม่ตรงต�ม

วันเรียกเก็บของแต่ละเดือน	ขอให้ติดต่อกับสหกรณ์ฯ	

เพื่อห�ท�งแก้ปญห�ร่วมกัน	สหกรณ์ฯ	แก้ปญห�ให้ท่�นได้

เพียงท่�นติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 ครับ	 พบกันใหม่ฉบับหน้�	

สวัสดีครับ
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ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นางสาวลภัสรดา  อาจแกว

	 ก�รทำ�ง�นในยุคปจจุบันทุกอย่�งต้องรวดเร็วและพร้อม

แข่งขันเสมอ	 ทำ�ให้คว�มเครียดและคว�มเหนื่อยหน่�ยกล�ยเป็น

เพื่อนสนิทของชีวิตมนุษย์เงินเดือน	 ร�ยง�น	 National	 Health	

Service	ของสหร�ชอ�ณ�จักรระบุว่�	ส�เหตุหลักที่ทำ�ให้

พนักง�นเกิดคว�มเครียดม�จ�กก�รทำ�ง�นที่ข�ดก�รสนับสนุน

และคว�มเข้�ใจจ�กผู้บริห�รและผู้นำ�องค์กร	เม่ือพนักง�นมีคว�มเครียด

เหนื่อยล้�	 และรู้สึกว่�ไม่ได้รับก�รรับฟงจ�กที่ทำ�ง�นจึงส่งผลเสีย

ต่อสุขภ�พก�ย	สุขภ�พจิต	และประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

	 เพ่ือช่วยลดภ�วะคว�มเครียดและทำ�ให้พนักง�นมีคว�มสุข

ในก�รทำ�ง�น	หลักก�ร	Happy	 8	 จึงมีคว�มสำ�คัญ	ซึ่ง	 Happy	

8	หรือคว�มสุข	8	ประก�ร	เป็นคว�มสุขที่ทำ�ให้คนเร�เกิดสมดุล

ระหว่�งชีวิตก�รทำ�ง�นและชีวิตส่วนตน	 ภ�ยใต้คว�มเชื่อที่ว่�		

คน	 คือ	 หัวใจขององค์กร	 ก�รสร้�งคนที่มีคว�มสุขให้อยู่รวมกัน	

จะเกิดเป็นองค์กรแห่งคว�มสุข	(Happy	workplace)	โดยสำ�นัก

สนับสนุนสุขภ�วะองค์กรได้นำ�เสนอแนวคิดองค์กรแห่งคว�มสุข	

ว่�ต้องประกอบด้วยคว�มสุข	8	ประก�ร		(HAPPY	8)

											Happy	Body	(สุขภ�พดี)	คือ	สุขภ�พแข็งแรงทั้งก�ยและ

จิตใจ	ม�จ�กก�รที่รู้จักใช้ชีวิต	รู้จักกิน	รู้จักนอน	ชีวีมีสุข	 เหม�ะ

สมกับเพศ	 เหม�ะสมกับวัย	 เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์	 เหม�ะสม

กับฐ�นะท�งก�รเงิน	

	 Happy	 Heart	 (น้ําใจง�ม)	 ในองค์กรสิ่งที่เร�จำ�เป็นที่สุด

ใน	ก�รที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ําใจคิดถึงคนอื่น	 มีน้ําใจ
เอื้ออ�ทรต่อกันและกัน	 คนเร�เอ�แต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้	

ต้องรู้จักก�รแบ่งปนอย่�งเหม�ะสม	 ต้องรู้บทบ�ทของเจ้�น�ย	

บทบ�ทของลูกน้อง	 บทบ�ทของคุณพ่อ	 บทบ�ทของคุณแม่	 กับ

ผลสิ่งที่ต่�ง	ๆ	ที่จะเข้�ม�ในชีวิต	

HAPPY 8 หรือ

ความสุข 8 ประการ

	 Happy	 Relax	 (ก�รผ่อนคล�ย)	 ต้องรู้จักก�รผ่อนคล�ย		

กับสิ่งต่�ง	ๆ	ในก�รดำ�เนินชีวิต	 เมื่อชีวิตในก�รทำ�ง�นเครียดก็ต้อง

มีวิธีผ่อนคล�ยในก�รทำ�ง�น	 ขณะเดียวกันก�รใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้อง

รู้จักผ่อนคล�ยเช่นเดียวกัน	เป็นก�รสร้�งสมดุลชีวิต	

	 Happy	Money	 (ใช้เงินเป็น)	 ก�รที่ส�ม�รถจัดก�รร�ยรับ

ร�ยจ่�ยของตนเองได้	 คือ	 ก�รใช้เงินเป็น	 มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็น

หนี้ให้พอดี	 มีชีวิตที่เหม�ะสมกับตนเอง	 วันนี้คนปฏิเสธเรื่องก�ร

เป็นหนี้ไม่ได้	 ก�รเป็นหนี้ก�รใช้จ่�ยที่เหม�ะสมกับสถ�นะที่ตนเอง

ห�ม�ได้	 ทุกคนต้องมีก�รบริห�รจัดก�รร�ยรับและร�ยจ่�ยของ

ตนเองและครอบครัว	 ต้องรู้จักก�รทำ�บัญชี	 หรือว่�ถ้�เป็นระดับ

ครอบครัว	เรียกว่�บัญชีครัวเรือน	

	 	Happy	Brain	 (ห�คว�มรู้)	 มนุษย์เร�อยู่ได้ด้วยก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้พัฒน�ตัวเองตลอดเวล�จ�กแหล่งต่�ง	ๆ	นำ�ไปสู่ก�รเป็น

มืออ�ชีพเพ่ือให้เกิดคว�มม่ันคงก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�น	หรือพูดง่�ย	ๆ

คือ	เรียนเพื่อรู้	มีปญญ�ก้�วหน้�ในชีวิต	ทั้งหมดนี้ม�จ�กคำ�ว่�

มืออ�ชีพ	มืออ�ชีพหม�ยถึงว่�	คนเร�	มนุษย์เร�ทุกคนต้องมีคว�มรู้

ในง�น	มีคว�มรับผิดชอบ	มีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื ่อง	

มีระเบียบวินัยตรงต่อเวล�	 และสอนคนอื่นได้ในง�นที่ตนรู้ก็คือต้อง

เป็นครูที่พร้อมจะสอนให้คว�มรู้กับคนอื่น	

	 Happy	Soul	(ก�รมีคุณธรรม	หิริ	 โอตัปปะ)	หิริ	 โอตัปปะ	

คุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐ�นของก�รอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคม							

ในก�รทำ�ง�นเป็นทีม	คือ	หิริ	 โอตัปปะ	คว�มละอ�ยและเกรงกลัว

ต่อก�รกระทำ�ของตนเองโดยเฉพ�ะก�รกระทำ�ท่ีไม่ดี	คนดี	มีคว�มศรัทธ�

ต่อศ�สน�	มีศีลธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต	มีคุณธรรม	มีคว�มซื่อสัตย์	

มีคว�มส�มัคคี	 และมีคว�มเอื้ออ�ทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ย่อมนำ�

คว�มสุขสู่องค์กร	

	 Happy	Family	 (ครอบครัวที่ดี)	มี	ครอบครัวที่อบอุ่นและ

มั่นคงให้คว�มสำ�คัญกับครอบครัวเป็นกำ�ลังใจที่ดีในก�รทำ�ง�น	

เพร�ะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นกำ�ลังใจ	 ในก�รที่เร�จะ

ส�ม�รถเผชิญกับอน�คตหรืออุปสรรคในชีวิตได้	 ทำ�ให้เร�มุ่งมั่นใน

ก�รทำ�ให้ชีวิตเร�ดีข้ึน	ฉะน้ันครอบครัวเข้มแข็ง	สังคมก็ย่อมม่ันคงเสมอ	

	 Happy	Society	(สังคมดี)	หม�ยรวมถึงสองมิติ	คือ	สังคม

ในที่ทำ�ง�นกับสังคมนอกที่ทำ�ง�น	 มนุษย์ทุกคนต้องมีคว�มรัก

ส�มัคคีเอื้อเฟอต่อสังคมที่ตนเองทำ�ง�นและพัก	อ�ศัย	มีสังคมและ

สภ�พแวดล้อมที่ดี

ที่ม�	:	https://happy-worklife.com/

ขอคุยดวยคน
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มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

กฏหมาย
นารู  

	 ฉบับนี้ผู้เขียนจะนำ�เสนอเพื่อนสม�ชิกเกี่ยวกับก�รทวงหนี้
ให้รับทร�บเป็นเบื้องต้น		ห�กผู้ใดสนใจร�ยละเอียดต่�งๆ	ส�ม�รถ
ค้นคว้�เพิ่มเติมต�มสื่อต่�งๆ	 มีม�กม�ยให้เลือก	 มีกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องคือ	พ.ร.บ.	ก�รทวงถ�มหนี้	พ.ศ.	2558	ซึ่งมีทั้งหมด	45	
ม�ตร�2	บทเฉพ�ะก�ล	รวมทั้งสิ้น	47	ม�ตร�	ห�กข้อคว�มใดที่ไม่
เข้�ใจส�ม�รถสอบถ�มจ�กผู้ที่มีคว�มรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้
	 โบร�ณกล่�วว่� ก�รเปนหนี้	 เป็นทุกข์ในโลกแต่ผู้เขียน			
เห็นว่�คนเร�มีทุกข์	แปดพันประก�ร	ห�กไม่ทำ�ใจให้เป็นสุข
ก�รรู้จักพอนั่นแหละคือคว�มสุขที่แท้จริง	 หนี้ที่จะเสนอในฉบับนี้	
คือ	หนี้ที่เป็นเฉพ�ะตัวเงิน
	 ทุกคนไม่อย�กเป็นหนี้โดยเฉพ�ะที่เรียกว่�หนี้นอกระบบซึ่ง
เป็นหน้ีท่ีคิดดอกเบ้ียสูงเกินกว่�กฎหม�ยกำ�หนด..โหด..มห�โหดม�ก
	 โอก�สที่สม�ชิกของเร�จะเป็นผู้ทวงถ�มหนี้คงมีไม่ม�ก
เร�ควรม�รับทร�บว่�ลูกหนี้ควรจะรู้ห�กเจ้�หนี้โหดต�มม�ทวงหนี้
ปฏิบัติไม่เป็นธรรม	 ถูกข่มขู่ใช้เล่ห์เหลี่ยมม�หลอก	 จำ�ข้อกฎหม�ย
เหล่�นี้ไว้นะครับ	เร�จะไม่ถูกเจ้�หนี้เอ�เปรียบ
	 1.	ข่มขู่	พูดจ�ไม่สุภ�พ	ใช้คว�มรุนแรง	เปดเผยคว�มเป็นหน้ี
ของลูกหนี้	 ทวงหนี้ผ่�นไปรษณีย์โดยมีข้อคว�มแสดงก�รทวงหนี้ฯ	
ผู้ใดฝ่�ฝนมีโทษจำ�คุกไม่เกิน	 1	 ปีหรือปรับไม่เกิน	 100,000	 ถึง	
500,000	บ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับต�มคว�มรุนแรงของคว�มผิด
	 2.	ทวงหนี้แบบหลอก	ให้เข้�ใจผิด	เช่น	ให้ลูกหนี้เข้�ใจผิด
ว่�เป็นก�รกระทำ�ของศ�ลจะถูกยึดทรัพย์	 เป็นก�รยื่นบอกกล่�ว
ทวงถ�มจ�กทน�ยคว�ม	(ลูกหน้ีอย่�คิดเลยเถิดไปถึงกรณีก�รฟอง)
แอบอ้�งจ�กบริษัท	ข้อมูลเครดิตใดๆ	ผู้ใดฝ่�ฝนมีโทษ	ไม่เกิน	3	ถึง	
5	 ปี	 ปรับไม่เกิน	 300,000	 ถึง	 500,000	บ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ต�มคว�มรุนแรงของคว�มผิด
	 3.	ก�รทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรม	เช่น	เรียกเก็บค่�ธรรมเนียม
ในก�รทวงถ�มหนี้เกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	เสนอให้ลูกหนี้เซ็นต์
เช็คชำ�ระหนี้	 ทั้งที่รู้ว่�ลูกหนี้ไม่มีเงินชำ�ระหนี้ต�มเช็ค	 ผู้ใดฝ่�ฝนมี
โทษจำ�คุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	บ�ท		หรือท้ังจำ�ท้ังปรับ	
ต�มคว�มรุนแรงของคว�มผิด
	 ลูกหน้ีส�ม�รถร้องเรียนไปท่ีคณะกรรมก�รกำ�กับก�รทวงถ�มหน้ี
ประจำ�จังหวัด	หรือที่กองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ลก็ได้		แต่ถ้�เร�
เป็นหนี้ก็ต้องจ่�ยนะครับ	 จะใช้ลูกดื้อ	 ไม่มีไม่หนีไม่จ่�ย	 ซึ่งไม่เป็น
ธรรมกับเจ้�หนี้	 ถ้�ห�กเจ้�หนี้ทวงถ�มหนี้เกิน	 1	 ครั้ง	 ต่อ	 1	 วัน
ถือว่�ผิด	พ.ร.บ.	ก�รทวงถ�มหนี้	หรือเวล�ที่ทวงถ�มหนี้	วันจันทร์	
ถึง	วันศุกร์	เวล�	08.00-20.00	น.วันหยุดร�ชก�ร	เวล�	08.00–18.00	น.
ฝ่�ฝนปรับสูงสุด	100,000	บ�ท	อุย!...น่�กลัวจัง

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

กรมการแพทยแผนไทย

แนะนํา ศาสตรการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ หางไกล 2 โรคฮิต 

พบบอยชวงฤดูหนาว

ข้อมูลจ�ก

	 ในช่วงที่สภ�พอ�ก�ศเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่ออ�ก�ศเย็น
ตัวลง	 ผู้สูงอ�ยุควรดูแลสุขภ�พตนเองเป็นพิเศษ	 เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงที่จะ
มีอ�ก�รเจ็บป่วยได้ม�กกว่�	 โดยกรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�ง
เลือก	 ได้แนะวิธีก�รดูแลสุขภ�พต�มศ�สตร์ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	
เพื่อรับมือกับ	2	อ�ก�รหลักในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ	ช่วงฤดูหน�ว	อันได้แก่	(1)	อ�ก�ร
ที่เกิดจ�กระบบท�งเดินห�ยใจ	(2)	อ�ก�รที่เกี่ยวกับโรคท�งผิวหนัง	ดังนี้	:
		  1. อ�ก�รที่เกิดจ�กระบบท�งเดินห�ยใจ
	 อ�ก�รท่ีเกิดจ�กระบบท�งเดินห�ยใจ	อันได้แก่	ไข้หวัด	ไอ	เจ็บคอ	ในช่วง
ที่อ�ก�ศเย็น	ห�กพบว่�ผู้สูงวัยมีอ�ก�รไอ	เป็นไข้	แนะนำ�ให้ใช้ฟ�ทะล�ยโจร	
บรรเท�อ�ก�รไข้	ไอ	เจ็บคอ	โดยให้รับประท�นย�ฟ�ทะล�ยโจร	ชนิดแคปซูล	
ขน�ด	 500	 มิลลิกรัม	 ครั้งละ	 3	 แคปซูล	 หรือส�รสกัดจ�กฟ�ทะล�ยโจร							
รับประท�นครั้งละ	1	แคปซูล	วันละ	4	ครั้ง	หรือกินต�มคำ�แนะนำ�ของฉล�ก
กำ�กับย�	สำ�หรับย�ฟ�ทะล�ยโจรห้�มใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร								
ผู้ที่แพ้ฟ�ทะล�ยโจร	ในผู้ป่วยที่มีอ�ก�รเจ็บคอเนื่องจ�กติดเชื้อแบคทีเรียเกิด
อ�ก�รรุนแรง	ห�กมีอ�ก�รไอร่วมด้วย	ส�ม�รถใช้ย�แก้ไอสมุนไพร	เช่น	ย�
ประสะมะแว้ง	ย�ตรีผล�	ซ่ึงมีสรรพคุณบรรเท�อ�ก�รไอ	ขับเสมหะ	นอกจ�กน้ี
ผู้สูงอ�ยุควรเลี่ยงก�รทำ�กิจกรรมในชุมชนหน�แน่น	และต้องล้�งมือบ่อย	ๆ	
เพื่อปองกันก�รสัมผัสเชื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ
   2. อ�ก�รที่เกี่ยวกับโรคท�งผิวหนัง
	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศที่แห้ง	 อ�จเป็นเหตุให้ผู้สูงอ�ยุมีอ�ก�รผิวแห้ง	
แตก	อักเสบ	เป็นผื่นคัน	เนื่องจ�กผิวหนังข�ดคว�มชุ่มชื้น	ดังนั้น	ควรบำ�รุงผิว
ให้ชุ่มชื้นอย่�งสม่ําเสมอ	 ด้วยผลิตภัณฑ์จ�ก	 ว่�นห�งจระเข้	 แตงกว�	 มะเขือ
เทศ	 น้ํามันมะพร้�ว	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของ
ก�รบำ�รุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น	ไม่แห้งกร้�น
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภ�พช่วงฤดูหน�ว
	 นอกเหนือจ�กก�รใช้ย�สมุนไพร	ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อเป็นก�รลดมูลเหตุของก�รเกิดโรค	เช่น	งดก�รแบกห�ม	หรือทำ�ง�นหนัก
เกินกำ�ลัง	รับประท�นอ�ห�รที่มีประโยชน์	ออกกำ�ลังก�ย	พักผ่อนให้เพียงพอ
ไม่ดื่มสุร�	ไม่สูบบุหรี่	ตลอดจนฝกสม�ธิ	หรือสวดมนต์	เพื่อผ่อนคล�ย	
ลดอ�ก�รจ�กภ�วะเครียดในเรื่องต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 2566 5

ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน มกราคม 2566

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น

	 สำ�หรับเดือน		มกร�คม		2566		ได้นำ�ข้อสังเกต		เดือน		ธันว�คม	

2565	ม�สรุปให้ท่�นได้รับทร�บผลก�รตรวจสอบพร้อมเสนอคณะกรรมก�ร

เพื่อให้พิจ�รณ�แก้ไขในส่วนที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและหลักข้อเท็จจริง

ให้ถูกต้อง	 พี่น้องสม�ชิกก็อย่�ได้ละเลยได้ช่วยสะท้อนคว�มคิดเห็นที่

เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อคว�มมั่นคงของสหกรณ์เร�	 	 สำ�หรับเดือน

นี้ก็ได้สรุปให้ท่�นได้รับทร�บเพียง	3		ข้อ		จ�กจำ�นวน		7		ข้อเนื่องจ�ก

พื้นที่มีจำ�กัดขอให้ท่�นได้ไปอ่�นในว�รส�รสหกรณ์ฉบับเต็มๆ	 จึงลงได้

เท่�นี้

ข้อสังเกตที่ 1 ก�รช่วยเหลือสม�ชิกที่บริษัทประกันถูกเพิกถอน

ใบอนุญ�ตที่ยังไม่ได้รับค่�สินไหม

	 จ�กก�รตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบเพื่อติดต�มกรณีสม�ชิก

ท่ีเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้รับค่�สินไหมจ�กบริษัท	เน่ืองจ�กบริษัทถูกเพิกถอน

ใบอนุญ�ตประกอบก�ร	จำ�นวน	34	ร�ย	มี	6	ร�ยที่ยังค้�งหนี้ต่อสหกรณ์

อันเน่ืองม�จ�กยังไม่ได้ค่�สินไหม	คณะผู้ตรวจเห็นว่�เพ่ือเป็นก�รสงเคร�ะห์

สม�ชิกและไม่ใช่คว�มผิดและคว�มบกพร่องของสม�ชิกเหล่�นั้นควรงด

เรียกเก็บดอกเบี้ย	 	 ควรเก็บเงินต้นอย่�งเดียวเพื่อแสดงคว�มรับผิดชอบ

และควรแจ้งข่�วคว�มคืบหน้�ในก�รติดต�มให้ท�ย�ทได้รับทร�บ	คณะ

ผู้ตรวจจึงเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	สหกรณ์ควรทำ�หนังสือแจ้งท�ย�ทสม�ชิกเพื่อรับทร�บ

คว�มเคลื่อนไหวในก�รติดต�มค่�สินไหมให้ท�ย�ททร�บเป็นช่วงๆ

	 2.	สม�ชิกที่ยังมีหนี้ต่อสหกรณ์ไม่ควรเรียกเก็บดอกเบี้ย		

เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบ

	 3.	ก�รเลือกบริษัทประกันชีวิต		สหกรณ์ควรนำ�เข้�ที่ประใหญ่

ให้สม�ชิกได้รับทร�บและเห็นชอบ	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 1.	ก�รทำ�หนังสือแจ้งท�ย�ทจะดำ�เนินก�รต�มที่ผู้ตรวจแนะนำ�

	 2.	สหกรณ์งดเรียกเก็บดอกเบี้ยนับจ�กได้รับแจ้งจ�กท�ย�ท

ว่�เสียชีวิตระยะเวล�	90		วัน		เกินกำ�หนดให้เรียกเก็บปกติ	

(ต�มแนวปฏิบัติก�รหักชำ�ระหนี้)	 	 	 	 	

	 3.	ก�รคัดเลือกบริษัทประกัน		สหกรณ์ประก�ศให้บริษัท

ผู้มีสิทธิ์เข้�ยื่นประมูล		ได้ดำ�เนินก�รต�มระเบียบฯ	

ข้อสังเกตที่ 2 ก�รใช้จ่�ยเงินต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี  2565

	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบก�รใช้จ่�ยงบประม�ณกรณี							

เจ้�หน้�ท่ีไปดูง�นสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดวันท่ี	

30	 กันย�ยน	 2565	 ใช้งบจำ�นวน	 	 33,164	 บ�ท	 จ�กก�รตรวจมีก�ร

พิมพ์ผิดขีดฆ่�แก้ไขเป็นที่น่�สังเกตได้	 มีก�รเขียนด้วยดินสอและมีก�ร

เปลี่ยนแปลงงบ	จึงเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	เจ้�หน้�ที่ควรใช้คว�มรอบคอบระมัดระวังในก�รขีดฆ่�แก้ไข

เอกส�รโดยเฉพ�ะด้�นตัวเลข	

	 2.	ก�รใช้จ่�ยงบต้องตรงต�มภ�ระง�นที่ศึกษ�และต�ม

วัตถุประสงค์

	 3.	กลับจ�กศึกษ�ดูง�นควรมีร�ยง�นผลก�รไปศึกษ�แนบ

หลักฐ�นก�รล้�งหนี้ด้วย	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 ก�รไปศึกษ�ดูง�นได้แก้ไขเปล่ียนแปลงงบจ�กข้อ	3.1	ค่�เบ้ียเล้ียง

พ�หนะ		 เป็นข้อ	10.4	กลยุทธ์ที่	4	 	งบพัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยี

เพ่ือให้เป็นไปต�มโครงก�ร	ส่วนก�รร�ยง�นผลก�รศึกษ�ดูง�นได้ร�ยง�น

เรียบร้อยตั้งแต่วันที่		5		ตุล�คม		2565	

ข้อสังเกตท่ี 3 ก�รใช้จ่�ยเงินต�มแผนปฏิบัติก�ร(ทุนส�ธ�รณประโยชน์)

	 จ�กก�รตรวจสอบก�รใช้จ่�ยทุนส�ธ�รณประโยชน์จ�กยอดยก

ม�ปี	2564	จำ�นวน	304,379.13		บ�ท	จัดตั้งเพิ่มเพิ่มปี		2565		จำ�นวน		

250,000		บ�ท		รวม		554,379.13		บ�ท	ข้อมูล		ณ	วันที่	19		ธันว�คม		

2565	คงเหลือ	305,450.13	บ�ท	ซึ่งทุนส�ธ�รณประโยชน์จะไม่ปร�กฏ

ในแผนก�รใช้จ่�ย	11	หมวด	แต่จะปร�กฏในร�ยก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

ข้อ	6	(2)	คณะผู้ตรวจเห็นว่�ก�รใช้จ่�ยเงินหมวดน้ีควรใช้จ่�ยต�มวัตถุประสงค์

ตรงต�มคำ�ว่�ทุนส�ธ�รณประโยชน์โดยแท้จริง		จึงได้เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รควรจัดทำ�ให้ครอบคลุมและชัดเจน

	 2.	ก�รลงจ่�ยในสลิปจ่�ยควรเขียนให้ชัดเจน		จ่�ยจ�กหมวดใด	ข้อใด

	 3.	คณะกรรมก�รควรกำ�กับก�รใช้จ่�ยให้ให้เป็นต�มวัตถุประสงค์

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 1.	ทุนส�ธ�รณประโยชน์เป็นทุนที่ได้รับจัดสรรจ�กกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ปี	ไม่ได้เป็นงบประม�ณร�ยจ่�ยที่สหกรณ์ตั้งไว้ในก�รจ่�ยทุน

ส�ธ�รณประโยชน์ต�มระเบียบฯว่�ด้วยทุนส�ธ�รณประโยชน์	พ.ศ.	2560

	 2.	ก�รลงจ่�ยในสลิป		ฝ่�ยจัดก�รได้ระบุหมวดชัดเจนทุกครั้ง

	 3.	ก�รจ่�ยเงินทุนส�ธ�รณประโยชน์ได้เสนอคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ทุกครั้ง

พบกันใหม่ฉบับหน้า

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

โทร.. 098 6919199 - 095 653 2392



สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,780 ราย

  - สมทบ     2,580 ราย

  รวม     9,360 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  -  คน ดังน้ี

	 	 -	ไม่มีผู้เสียชีวิต	-

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี

1.	รับเงินสงเคร�ะห์ต�มจำ�นวนสม�ชิกเท่�ท่ีคงสภ�พ	x	25	บ�ท

2.	สม�ชิกส�มัญรับเงินสมทบจ�กสหกรณ์จำ�นวน	ไม่เกิน	500,000		บ�ท

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย	

สมาชิก  - สามัญ     4,564 ราย

  - สมทบ       455 ราย

  รวม    5,019  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  3  คน ดังน้ี
1.	น�ยคำ�พันธ์		 โวห�ร	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 7	พ.ย.	65

2.	น�ยสมพงษ์		 สอนหลวย	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 19	พ.ย.	65

3.	น�ยสุวิทย์		 นนทวิศรุต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 23	พ.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,884  ราย

  - สมทบ       115  ราย

  รวม     2,999  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน  2 คน ดังน้ี
1.	น�ยคำ�พันธ์	โวห�ร	 	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 7	พ.ย.	65

2.	น�ยสุวิทย์	นนทวิศรุต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 23	พ.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,359 ราย
  - สมทบ      2,638 ราย
  รวม      5,997 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 6 คน ดังน้ี
1.	น�งประจบ		 กองพันธ์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
2.	น�งศิว�พร		 เจริญกุล	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 30	ต.ค.	65
3.	น�ยเกษม		 นอแสงศรี	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 15	พ.ย.	65
4.	น�งสุกัญญ�		นันโท	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 16	พ.ย.	65
5.	น�ยสำ�รวย		 โคตรม�ตย์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 14	ธ.ค.	65
6.	น�งอรุณี		 สอนสุภ�พ	 สมทบ		 เสียชีวิต	 11	ธ.ค.	65

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

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,151 ราย
  - สมทบ       3,778 ราย
  รวม       7,929 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  11 คน ดังน้ี
1.	น�ยสนิท		 ทุมสงคร�ม	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 17	ต.ค.	65
2.	น�งศิว�พร		 เจริญกุล	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 30	ต.ค.	65
3.	น�ยวีระพันธ์		โสกัณฑัต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
4.	น�งจันล�		 ไชยภูมิ	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 11	พ.ย.	65
5.	น�ยก�ศ		 แก้วพิล�รมย์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 13	พ.ย.	65
6.	น�ยเกษม		 นอแสงศรี	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 15	พ.ย.	65
7.	น�งสุกัญญ�		 นันโท	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 16	พ.ย.	65
8.	น�ยประเวศ		 สุขทองส�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 25	พ.ย.	65
9.	น�ยคง		 ละพรมม�	 สมทบ		 เสียชีวิต	 1	ธ.ค.	65
10.	น�ยบัวลัน		 จันทร์สว่�ง	 สมทบ		 เสียชีวิต	 8	ธ.ค.	65
11.	น�งอรุณี		 สอนสุภ�พ	 สมทบ		 เสียชีวิต	 11	ธ.ค.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสม�ชิกเสียชีวิต

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - ธันว�คม 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							42	 	 14	 56

ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												32									 9	 41

ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												6	 												71									107

สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							44	 		 2	 46

สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							27	 	 -	 27

ข้อมูลประจำ�เดือนธันว�คม 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 25666
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ยังไมได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

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�นท่ีระบุโรค)
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�ยอุบัติเหตุ)
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)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท

สอ.ครูเลย จํากัด

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

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

 จำ�นวนสม�ชิก                      ส�มัญ  6,814  คน สมทบ  1,292 คน รวม 8,106 คน
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KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM  ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน

 เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้

     รับสลิปออกม�

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

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

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            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

   

          ออมทรัพย

      (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

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

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

4. เงินกูสวัสดิการ

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

        กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�ก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ

และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM
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	2,000.00	
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	5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

	270.00	

100.00
370.00

900.00	

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�        จำ�นวนเงิน
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
26-ม.ค.-65
1-ก.พ.-65
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65
4-ก.ค.-65
28-ก.ย.-65

 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�น ี
 เงินสด /ส�ข�เลย 

 ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น 
 น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�รี 

 เงินสด /ส�ข�เลย 
 โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์ 
 น.ส.ธิด�รัตน์  สนธิพงษ์ 

 น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง 
 เงินสด /ส�ข�เลย 
 น.ส.ขนิษฐ�  คงถึง 

 น�งพัชญ์สิต�  มั่งมีธนพันธ์ 
 เงินสด /ส�ข�เลย 

 น.ส.กฤษณ� ศรีมงคล 
 เงินสด / ส�ข�วังสะพุง 

 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 

 11,000.00 
 5.00 

 2,921.00 
 10,405.00 
 5,000.00 
 4,000.00 

 310,681.11 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1
2
3
4

1

1

1

1

2

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

8	มี.ค.54 ส�ข�นครพนม

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย  เลขบัญชี 403-1-97590-2

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

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

	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	

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6

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

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

24-ก.พ.-55

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

9	มี.ค.	59

3	พ.ค.	59

21-พ.ย.-60

	ส�ข�ด่�นซ้�ย	
	

ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

ส�ข�หนองหิน

ส�ข�วังสะพุง

ส�ข�เลย

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

29-ม.ค.-62

26-ม.ค.-65

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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

26-มี.ค.-641 ส�ข�เลย

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือน มกร�คม 256610



สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด มอบกระเชาสวัสดีปใหม 2566

มอบเงินสนับสนุนวันเด็กแหงชาติ และกิจกรรมวันครู ประจําป 2565

คณะกรมการดําเนินการและฝายจัดการ สอ.ครูเลย จํากัด 

รวมงานบําเพ็ญกุศลทายาทสมาชิก



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 2. นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี 3. ดร.สายชล  ศรีคํา

 4. นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ 

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  อุทธบูรณ 12. นายพนมไพร  พิมพที 

 13. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 14. ดร.สายชล  ศรีคํา

ฝายจัดการ 1. นายเอกพัฒน  นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี 3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางไพรวัลย  พูนโต 5. นางรติ  ทันวงษา 6. นางนารี  พงษพานิช

 7. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 8. นายสุนทร  สนธิมุล 9. น.ส.อาภาภรณ สังขะทิพย

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  11. นางสุจิตรา  แสนใจวุฒิ 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

 13. นางสุธาสินี  ชัยพร

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

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


