


เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพทุกท่�น

	 สวัสดีครับพบกับว�รส�รฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์	

2566	มีวันสำ�คัญของวงก�รสหกรณ์	ในวันที่	26	กุมภ�พันธ์	

ของทุกปเป็น	 “วันสหกรณ์แห่งช�ติ”	 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึง						

พระมห�กรุณ�ธิคุณพระร�ชวงศ์เธอ	กรมหม่ืนพิทย�ลงกรณ์

พระบิด�แห่งก�รสหกรณ์ไทย	 ซึ่งในปนี้สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย	จำ�กัด	ได้รับเกียรติจ�กขบวนก�รสหกรณ์ในจังหวัดเลย

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัด

ง�นวันสหกรณ์แห่งช�ติจังหวัดเลย	ประจำ�ป	2566	ในวันอ�ทิตย์

ที่	26	กุมภ�พันธ์	2566	ณ	สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์	

ครูเลย	จำ�กัด	

	 อีกหนึ่งเรื่องที่สำ�คัญ	 ในวันที่	 28	 กุมภ�พันธ์	 2566	

เป็นวันสิ้นปท�งบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำ�กัด			

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและฝ่�ยจัดก�รเร่งดำ�เนินก�ร				

ปิดบัญชีให้ได้เร็วที่สุด

	 เนื่องจ�กสหกรณ์ประก�ศปรับลดอัตร�ดอกเบี้ยให้

กับสม�ชิกค�ดว่�ผลตอบแทนสม�ชิกในปนี้อ�จไม่เป็นไป

ต�มที่ค�ดหวัง	 และสถ�บันก�รเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนมี

ประก�ศปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทำ�ให้สหกรณ์ต้อง

รับภ�ระต้นทุนที่สูงขึ้นอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ผลกระทบ					

อีกด้�นคือก�รจัดชั้นคุณภ�พลูกหนี้เงินกู้ในปนี้

ก็ค�ดว่�จะมีลูกหน้ีท่ีเรียกเก็บไม่ได้	เร�ต้องปฏิบัติต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีต่อไป

	 สุดท้�ยนี้	ห�กมีข่�วส�รสหกรณ์ฯ		เร่งด่วนฝ่�ยจัดก�ร

จะร�ยง�นให้สม�ชิกฯ	 ได้รับทร�บโดยทั่วกัน	 ขอขอบคุณ

สม�ชิกทุกท่�นด้วยคว�มเค�รพม�	ณ	ที่นี้	สวัสดีครับ.....

(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
กุมภ�พันธ์	2566	ซ่ึงเป็นเดือนส้ินปบัญชี	2565	ของสหกรณ์ฯ
และจะประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ป	 ภ�ยในเดือนมีน�คม	
2566	 สม�ชิกจะได้สอบถ�มว่�ปนี้จะได้ปันผล	 	 เฉลี ่ย
คืนเท่�ไร	 	 ภ�ยใต้ก�รบริห�รกิจก�รสหกรณ์ของคณะ
กรรมก�รก�รดำ�เนินก�ร	 ชุดที่	 58/2565	 	 ของปที่ผ่�นม�
โดยก�รนำ�ของท่�นประธ�นวิรัตน์		พุทธทองศรี		
	 	 ในช่วงวันอ�ทิตย์ที่	 22	 มกร�คม	 	 2566	 ที่ผ่�นม�	
สม�ชิกฯบ�งเขตได้สรรห�กรรมก�รประจำ�หน่วยเรียบร้อย
แล้ว	 	 เพียงแต่รอก�รรับรองจ�กผู้แทนสม�ชิกในวันประชุม
ใหญ่ส�มัญประจำ�ปเท่�นั้น		ขอให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	
ชุดที่	 59/2566	 ดำ�เนินง�นเพื่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ	
และสม�ชิกเป็นที่ตั้ง		โปร่งใส		ตรวจสอบได้		ต่อไป
	 	 ส่วนผู้แทนสม�ชิก	 ที่ได้ผ่�นก�รเลือกตั้งม�ทั้งคนเก่�
และคนใหม่ทุกเขต	 ก็จะได้เริ่มง�นปฏิบัติหน้�ที่หลังสิ้นป
บัญชีสหกรณ์ฯ	(28	กุมภ�พันธ์	2566)		ว�รส�รฉบับนี ้		
จึงขอลงบทบ�ทหน้�ท่ีของผู้แทนสม�ชิกเพ่ือทร�บแลกเปล่ียน
ซึ่งกันและกัน	ประกอบด้วย
	 	 1.	 เป็นตัวแทนสม�ชิกในก�รร่วมประชุมใหญ่	 	 โดย
ใช้สิทธิและอำ�น�จหน้�ที่	 	แห่งระเบียบกฎหม�ยข้อบังคับที่
กำ�หนดไว้
	 	 2.	 เป็นตัวแทนสม�ชิกในก�รเข้�ร่วมประชุมสัมมน�
วิช�ก�ร	 ก�รฝกอบรม	 	 ดูง�น	 	 และกิจกรรมอื่นที่สหกรณ์
กำ�หนดขึ้น
	 	 3.	 เป็นผู้ประส�นเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ระหว่�ง
สม�ชิก		คณะกรรมก�ร		และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์
	 	 4.	 เป็นธุระในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลสม�ชิก	 ต�มที่
สหกรณ์ร้องขอ
	 	 5.	 เผยแพร่คว�มรู้	 	 ข้อมูลข่�วส�ร	 เกี่ยวกับสหกรณ์
แก่สม�ชิก
	 	 6.	 ทำ�หน้�ที่เป็นคณะกรรมก�รบริห�รกลุ่ม	 ซึ่งคณะ
กรรมก�รฯ	จะอยู่ว�ระ	3	ป	บัญชีของสหกรณ์		ถ้�ครบแล้ว
จะมีก�รเลือกตั้งใหม่
	 	 สุดท้�ยน้ี	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ขอต้อนรับ
คณะกรรมก�รบริห�รกลุ่มสม�ชิกทุกๆ	ท่�นครับ	ส่วนกระผม
ดร.ส�ยชล	ศรีคำ�	ขอทำ�หน้�ที่บรรณ�ธิก�รของว�รส�รข่�ว	
สอ.ครูเลย	จำ�กัด	เพียงเท่�นี้	ขอให้สม�ชิกทุกท่�น	มีคุณภ�พ
ชีวิตที่ดี	มีคว�มสุข	สุขภ�พแข็งแรง	ขออำ�ล�		สวัสดีครับ
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ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นางจินนิภา  เอนอารียกุล

สุขภาพทางการเงินที่ดี

ประกอบไปดวย 5 เสาหลัก

ขอคุยดวยคน

   มีเงินสำ�รอง

	 ก�รว�งแผนก�รเงินให้ส�ม�รถจัดก�รกับเหตุก�รณ์ไม่

ค�ดฝันได้และไม่กระทบกับร�ยได้หลัก	เช่น	ตกง�นกระทันหัน	

หรือ	เจ็บป่วยต้องเข้�โรงพย�บ�ล

   คว�มรู้ในก�รว�งแผนท�งก�รเงิน

	 สิ่งสำ�คัญที่สุดของสุขภ�พท�งก�รเงินที่ดีนั้นคือ	คว�มรู้

ท�งก�รเงินท่ีจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถนำ�ไปปฎิบัติและมุ่งสู้เป้�หม�ย

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 สุดท้�ยนี้ห�กคุณส�ม�รถว�งแผนหรือจัดก�รภ�ระ

ท�งก�รเงินของตนเองได้เป็นอย่�งดีแล้ว	น่ันถือว่�คุณมีสุขภ�พ

ท�งก�รเงินที่ดี

ที่ม�	:	http://www.employyim.com/.

	 วันนี้	 EMPLOYYIM	 จะบอกถึงองค์ประกอบของก�ร

มีสุขภ�พท�งก�รเงินที่ดีให้เพื่อนๆ	 ได้ลองสังเกตุกันดูว่�เร�มี

ครบทุกข้อหรือไม่

   คว�มเครียดท�งก�รเงิน

	 คุณส�ม�รถรับมือและจัดก�รกับคว�มเครียดท�งก�ร

เงินที่เกิดขึ้นได้	เพื่อไม่ให้คว�มเครียดท�งด้�นก�รเงินกระทบ

กับเรื่องในชีวิตประจำ�วัน

   ภ�ระหนี้สิน

	 คณุส�ม�รถว�งแผนจัดก�รภ�ะหน้ีสินได้	เช่น	ก�รผ่อน

บ้�นระยะย�ว	 30	 ป	 แต่มีก�รว�งแผนร�ยรับ	 ร�ยจ่�ย	 ใน

แต่ละเดือนทำ�ให้ส�ม�รถรู้ว่�เร�ส�ม�รถผ่อนบ้�นไหวใน

ร�ค�กี่บ�ท

   ร�ยได้

 คุณควรมีร�ยได้เพียงพอท่ีจะส�ม�รถดำ�รงชีวิตประจำ�วัน

ได้อย่�งมีคว�มสุขและส�ม�รถเข้�ถึงปัจจัยพื้นฐ�นที่ดีได้
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มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

กฏหมาย

พบกับว�รส�รข่�ว	 สอ.ครูเลย	 จำ�กัด	 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์	

2566 

 “เปนหนี้”	จะต้องชำ�ระหนี้	ห�กไม่ชำ�ระหนี้	เมื่อเจ้�หนี้

ฟ้องศ�ลส่ังให้ชำ�ระโดยก�รยึดทรัพย์สินจะยึดได้คือ	สังห�ริมทรัพย์

และอสังห�ริมทรัพย์	(ห�กไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันต้องสืบห�

ให้พบก่อน)	

ทรัพย์ที่ไม่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของก�รบังคับคดี (ยึดไม่ได้ 

ม.301)

 1.	เครื่องนุ่งห่ม	หลับนอน	ส่วนที่ร�ค�ไม่เกิน	20,000	บ�ท	

	 2.	เครื่องใช้ในครัวเรือน	ส่วนที่ไม่เกินจำ�นวน	20,000	บ�ท

	 3.	เครื่องใช้สอยส่วนตัว	ส่วนที่ไม่เกินร�ค�	20,000	บ�ท	

แต่ละประเภท	รวมกันไม่เกิน	6,000	บ�ท

	 4.	สัตว์	สิ่งของ	เครื่องมือ	ที่ใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ	

ส่วนที่ไม่เกิน	100,000	บ�ท	พ่อพันธุ์ของผู้รับจ้�งผสมพันธุ์สัตว์

 5.	สัตว์	ส่ิงของ	อุปกรณ์ท่ีช่วยทำ�หน้�ท่ีช่วยหรือแทนอวัยวะ	

	 6.	ทรัพย์ที่โอนไม่ได้มีระยะเวล�ห้�มโอน	ที่ดินวัด	

ธรณีสงฆ์	กองทุน	กบข.	

เงินหรือสิทธิท่ีไม่อยู่ในบังคับคดี (ยึดไม่ได้)

	 1.	เบี้ยเลี้ยงชีพต�มที่มีกฎหม�ยกำ�หนด	ทั้งจำ�นวน

	 2.	เงินเดือนในหน่วยง�นร�ชก�รทั้งจำ�นวน

	 3.	เงินเดือน	ร�ยได้	ที่ไม่อยู่ในหน่วยง�นร�ชก�ร	

ส่วนที่ไม่เกินเดือนละ	20,000	บ�ท

	 4.	เงินบำ�เหน็จ	ค่�ชดเชยของบุคคลที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�ร

ส่วนที่ไม่เกิน	30,000	บ�ท

	 5.	เงินฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ที่ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�

ได้รับอันเกิดจ�กคว�มต�ยของผู้อื ่น	 ต�มคว�มจำ�เป็น	 ใน

ก�รดำ�เนินก�รฌ�ปนกิจศพ	 ต�มฐ�นะของผู้ต�ย	 เว้นแต่จะมี

หนังสือยินยอมจ�กผู้ต�ยที่จะหักชำ�ระเป็นเงินให้แก่สหกรณ์

เป็นส่วนเบื้องต้น	

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

5 โรคยอดฮิตท่ีมากับฤดูรอน

ข้อมูลจ�ก

	 ในช่วงฤดูร้อน	 นอกจ�กจะเจอกับอ�ก�ศที่แสนจะร้อนแล้ว	
ยังต้องเจอกับโรคที่มักม�กับแดดร้อนๆ	อีกด้วย	อย่�งที่เร�ทร�บกันว่�
แดดร้อนๆ	 เหม�ะกับก�รเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบ�งชนิด	
โดยเฉพ�ะเชื้อแบคทีเรียที่เป็นส�เหตุกับโรคท�งเดินอ�ห�ร	 ไปดูกัน
ว่�	5	โรคยอดฮิตที่ม�กับหน้�ร้อน	มีโรคอะไรบ้�ง
  1. โรคพิษสุนัขบ้� หรือโรคกลัวน้ํา
	 เกิดจ�กเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในน้ําล�ยของสัตว์	 ส�ม�รถติดต่อได้
จ�กก�รโดนสุนัขหรือแมวกัด	หรือถูกเลียบริเวณที่มีแผลถลอก	
ห�กถูกกัดให้รีบทำ�คว�มสะอ�ดแผลทันที	และรีบไปพบแพทย์							
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน
  2. ลมแดด หรือ ฮีทสโตรก
 อ�ก�รท่ีเกิดจ�กร่�งก�ยได้รับคว�มร้อนม�กเกินไป	โดยร่�งก�ย
จะมีอุณหภูมิสูงกว่�	 40	 องศ�เซลเซียส	 ร่�งก�ยระบ�ยคว�มร้อน
ไม่ทัน	 เพร�ะมีก�รสูญเสียน ้ ําจ�กร่�งก�ยออกไปท�งเหงื่อเป็น
จำ�นวนม�ก	ผู้ป่วยจะมีอ�ก�ร	ซึม	 ชัก	หรือเซลล์ของอวัยวะทำ�ง�น
ผิดปกติ
  3. อ�ห�รเปนพิษ
	 เกิดจ�กก�รรับประท�นอ�ห�รหรือน ้ําดื่มที่มีก�รปนเปอน
ของเชื้อแบคทีเรีย	รวมถึงอ�ห�รที่ปรุงสุกๆ	ดิบๆ	ผู้ป่วยจะมีอ�ก�ร
ท้องร่วง	คล่ืนไส้	ปวดท้อง	ลำ�ไส้อักเสบ	และอ�จมีไข้	ปวดศีรษะร่วมด้วย
  4. อหิว�ตกโรค
	 เกิดจ�กก�รรับประท�นอ�ห�ร	 หรือน้ําดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรีย
ปนเปอน	ซ่ึงจะทำ�ให้ผู้ป่วยมีอ�ก�รถ่�ยอุจจ�ระเป็นนํ้าคร�วละม�กๆ
และทำ�ให้มีอ�ก�รข�ดน้ําและเกลือแร่อย่�งรวดเร็ว	ส่งผลให้ร่�งก�ย
เกิดภ�วะช็อก	หมดสติจ�กก�รข�ดน้ํา	และอ�จรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
  5. โรคบิด
	 เกิดจ�กก�รรับประท�นอ�ห�รที่มีเชื้อแบคทีเรีย	 หรืออะมีบ�	
ซึ่งส�ม�รถติดต่อผ่�นก�รรับประท�นอ�ห�ร	ผักดิบ	รวมถึงน้ําที่มี
ก�รปนเปอน	 โดยผู้ป่วยจะมีอ�ก�รถ่�ยอุจจ�ระบ่อย	 หรือมีมูก						
เลือดปน	และมักมีไข้ด้วย
ด้วยคว�มปร�รถน�ดีจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 2566 5

ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น

	 สำ�หรับเดือน	กุมภ�พันธ์	2566	ได้สรุปข้อสังเกตเดือน		มกร�คม

2566	ม�ให้พ่ี	น้องสม�ชิกได้อ่�นถึงแนวท�งก�รตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบ

ที่พี่น้องได้ให้คว�มไว้ว�งใจให้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�รของ

คณะกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่แทนพี่น้องสม�ชิก		จ�กก�รตรวจสอบของ

คณะผู้ตรวจสอบจะนำ�เสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และ

สม�ชิกโดยแท้จริง		สำ�หรับเดือนนี้ก็นำ�เสนอข้อสังเกต		3		ข้อม�สรุป

ให้ท่�นได้รับทร�บจ�กท้ังหมด	6	ข้อ	เน่ืองจ�กพ้ืนท่ีจำ�กัด	ส่วนร�ยละเอียด

รูปแบบเต็มๆให้พี่น้องเปิดอ่�นในเว็บไซด์ของสหกรณ์				 	

ข้อสังเกตที่ 1 ก�รจัดซื้อและจัดจ้�งทำ�ปฏิทินตั้งโต๊ะปี  2566

	 จ�กก�รตรวจสอบงบประม�ณก�รจัดจ้�ง	 150,450	 บ�ท		

จำ�นวน	5,100	ฉบับๆ	ละ	29.50		บ�ท	ก�รจัดทำ�ปฏิทินก็เป็นสิ่งที่ดีได้

ใช้ประโยชน์แต่สิ่งที่คณะผู้ตรวจเห็นว่�ยังไม่สมบูรณ์ควรแก้ไขต่อไปคือ		

กระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ยังไม่สมบูรณ์พอสรุปได้ดังนี้

	 1.		ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดจ้�ง

	 2.		คว�มสมบูรณ์ของปฏิทินยังข�ดคือ	วันสำ�คัญ		ไม่มีกำ�หนด

วันพระ

	 3.		ผู้มีอำ�น�จในก�รซื้อ/จ้�ง		ยังไม่เป็นไปต�มระเบียบฯ  

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ก�รจัดซื้อ/จ้�งวิธีเฉพ�ะเจ�ะจงที่มีวงเงิน	เกิน	10,000		บ�ท

ต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดซื้อ/จ้�งทุกครั้ง	 ซึ่งคณะกรรมก�รชุดนี้มี

อำ�น�จต่อรองร�ค�ก่อนจะดำ�เนินก�รซื้อหรือจ้�ง 

	 2.	ในก�รจัดทำ�ปฏิทินครั้งต่อไปควรใส่ร�ยละเอียดวันสำ�คัญ

ของปฏิทินให้สมบูรณ์	

	 3.	ก�รจัดซื้อ/จ้�ง		วงเงินที่ซื้อ/จ้�งควรจะอยู่ในอำ�น�จของใคร

ในก�รดำ�เนินก�รแต่ละครั้งให้เป็นไปต�มระเบียบฯ   

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบฯ	 ฝ่�ยจัดก�รจะดำ�เนินก�รต�มที่ผู้

ตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อสังเกตที่ 2 ตรวจสอบก�รใช้รถยนต์ของสหกรณ์และก�รควบคุม

ก�รใช้รถ

	 จ�กก�รตรวจก�รควบคุมก�รใช้รถยนต์ของสหกรณ์	 อันเนื่อง

ม�จ�กสหกรณ์ไม่มีระเบียบเกี่ยวกับก�รใช้รถยนต์ของสหกรณ์ทำ�ให้ก�ร

ใช้ไม่เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของรถส่วนกล�งอย่�งแท้จริง	นอกจ�กนั้น

ยังมีสม�ชิกได้ร้องเรียนคณะผู้ตรวจถึงก�รใช้รถและครุภัณฑ์ของ

สหกรณ์ไม่เหม�ะสมอ�จจะนำ�ไปใช้ในกิจก�รส่วนตัว	 	 หรือไม่อ�จจะนำ�

ไปเก็บไว้ที่บ้�น		คณะผู้ตรวจเห็นว่�รถยนต์สหกรณ์เป็นส่วนกล�ง		ไม่ใช่

รถประจำ�ตำ�แหน่งที่จะนำ�ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวได้		ต้องใช้เพื่อกิจก�รของ

สหกรณ์เท่�นั้น		จึงได้เสนอแนะดังนี้	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ก่อนนำ�ไปใช้ต้องขออนุญ�ตต่อผู้มีอำ�น�จทุกครั้ง   

	 2.	พนักง�นขับรถลงทะเบียนคุมก�รใช้รถให้ครบถ้วนทุกครั้ง

ที่นำ�รถออกไปและกลับ

	 3.	ให้คณะกรรมก�รจัดทำ�ระเบียบว่�ด้วยก�รใช้รถยนต์

ของสหกรณ์	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 ก�รใช้รถสหกรณ์ฯ	 ไม่มีระเบียบกำ�หนดไว้	 ที่ผ่�นม�มีก�รขอ

อนุญ�ตทุกครั้งกรณีเดินท�งไปต่�งจังหวัด	 ฝ่�ยจัดก�รจะได้จัดทำ�แนว

ปฏิบัติว่�ด้วยก�รใช้รถสหกรณ์ฯต่อไป

ข้อสังเกตที่ 3 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำ�กัดว่�ด้วย

เจ้�หน้�ที่สหกรณ์ พ.ศ. 2546

	 คณะผู้ตรวจได้ตั้งประเด็นต�มระเบียบฯ		2		ประเด็นคือ		

1.	ก�รจ้�งเจ้�หน้�ที่		2.		หลักประกันก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่	  

 ประเด็นที่	1.ข้อที่	1.ก�รจ้�งเจ้�หน้�ที่ให้จ้�งต�มจำ�นวนที่จำ�เป็น

แก่ก�รปฏิบัติง�นของสหกรณ์ต�มโครงสร้�งง�นต�มที่คณะกรรมก�ร

กำ�หนด	ซึ่งดูแล้วกว้�งเกินไป		ควรกำ�หนดกรอบอัตร�กำ�ลังไว้ให้ชัดเจน

แต่ละฝ่�ยควรมีกี่ตำ�แหน่ง

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 ก�รจ้�งเจ้�หน้�ที่สหกรณ์	 พ.ศ.	 2564	 สหกรณ์ฯได้กำ�หนด

ระเบียบต�มตัวอย่�งร่�งระเบียบสหกรณ์ฯว่�ด้วยเจ้�หน้�ที่และข้อ

บังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นจ�กกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ	

	 ประเด็นท่ี	2.	หลักประกันก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ท่ี	คณะผู้ตรวจ

ได้สุ่มตรวจหลักประกันจำ�นวน		11	ร�ย	เอกส�รหลักประกันยังลงไม่เป็น

ปัจจุบัน	 คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะให้ผู้ควบคุมก�รบริห�รง�นบุคคล

ตรวจสอบหลักประกันและลงให้เป็นปัจจุบัน	เอกส�รวุฒิบัตร/เกียรติบัตร

ที่ได้จ�กก�รอบรมไม่ควรใส่ไว้ในแฟ้มสัญญ�จ้�ง	ควรเก็บไว้อีกต่�งห�ก		

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 ก�รลงเงินเดือนใหม่ฝ่�ยจัดก�รได้ดำ�เนินก�รต�มเสนอแนะแล้ว

หลักประกันเกี่ยวกับเอกส�รได้ดำ�เนินก�รต�มระเบียบฯ	 	 ส่วนเอกส�ร

ที่เป็นวุฒิบัตรฝ่�ยจัดก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้เจ้�หน้�ที่เก็บในแฟ้ม

ประวัติ	

พบกันใหม่ฉบับหน้า

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

โทร.. 098 6919199 - 095 653 2392



สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

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

สมาชิก  - สามัญ      6,802 ราย
  - สมทบ     2,576 ราย
  รวม     9,378 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  7  คน ดังน้ี
1.	น�ยคำ�พันธ์						โวห�ร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 7	พ.ย.	65
2.	น�ยเอกพล						ม�ล�ศรี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 12	พ.ย.	65
3.	น�ยเจริญ								ทองสุทธิ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 29	พ.ย.	65
4.	น�งจินด�รัตน์			คำ�ยี่	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
5.	น�ยธนัญชัย					ทุมสงคร�ม	ส�มัญ	 เสียชีวิต		 12	ม.ค.	66
6.	น�งบุญเหลี่ยม			ศรีพล	 สมทบ	 เสียชีวิต		 26	ธ.ค.	65
7.	น�งพับ												ดอใจ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 10	ม.ค.	66

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     4,578 ราย
  - สมทบ       466 ราย
  รวม    5,044  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  4  คน ดังน้ี
1.	น�งวิภ�รัตน์		 พิจิตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
2.	น�ยพีระพล		 ตันทอง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
3.	น�งจินด�รัตน์		 คำ�ย่ี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
4.	น�ยส�คร		 สีสอน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	65

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,895 ราย
  - สมทบ       120  ราย
  รวม     3,015  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน  4 คน ดังน้ี
1.	น�งวิภ�รัตน์		 พิจิตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
2.	น�ยพีระพล		 ตันทอง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	พ.ย.	65
3.	น�งจินด�รัตน์		 คำ�ย่ี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
4.	น�ยส�คร		 สีสอน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,354 ราย
  - สมทบ      2,637 ราย
  รวม      5,991 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 6 คน ดังน้ี
1.	น�งวิภ�รัตน์		พิจิตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
2.น�ยคำ�พันธ์		 โวห�ร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 7	พ.ย.	65
3.น�ยสมพงษ์		 สอนหลวย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 19	พ.ย.	65
4.น�ยพีระพล		 ตันทอง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
5.น�ยประวัติ		 ต�สี	 	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 22	ธ.ค.	65
6.	น�ยรอด		 วิรัตติย�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 4	มค.	66

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,146 ราย
  - สมทบ       3,769 ราย
  รวม       7,915 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  14 คน ดังน้ี
1.	น�งวิภ�รัตน์		พิจิตร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
2.	น�ยสมพงษ์		 สอนหลวย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 19	พ.ย.	65
3.	น�ยเจริญ		 ทองสุทธิ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 29	พ.ย.	65
4.	น�ยพีระพล		 ตันทอง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	65
5.	น�ยส�คร		 ศรีสอน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	65
6.	น�ยสงบ		 คำ�แก้ว	 สมทบ	 เสียชีวิต		 10	ธ.ค.	65
7.	น�ยพีระ		 โสระสิงห์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 17	ธ.ค.	65
8.	น�ยสุริยนต์		 ศรีมงคล	 สมทบ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	65
9.	น�ยวีระพงษ์		วีระธรณิศม์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	65
10.	น�งเหล่ียม		 สิงทองล�	 สมทบ	 เสียชีวิต		 25	ธ.ค.	65
11.	น�งทองน�ค	ศิล�ชัย	 สมทบ	 เสียชีวิต		 25	ธ.ค.	65
12.	น�งตุ๊		 ส�วิสัย	 สมทบ	 เสียชีวิต		 27	ธ.ค.	65
13.	น�ยบุญยืน		ใจง�ม	 สมทบ	 เสียชีวิต		 2	ม.ค.	66
14.	น�งต่อมจิต		ทิพม�เมืองคุณ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 15	มค.	66

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - มกร�คม 2566
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							47	 	 16	 36
ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												37									 10	 47
ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												41	 													80									121
สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							48	 		 2	 50
สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต        31  - 31

ข้อมูลประจำ�เดือนมกร�คม 2566
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไมได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

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  6,828  คน สมทบ  1,289 คน รวม 8,117 คน



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 25668

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 มกราคม 2566

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

		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 

	2,000.00	
  2,000.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

	270.00	
	100.00	
	500.00 
 870.00 

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 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
58
59

28-ธ.ค.-54
3-มิ.ย.-54
31-ส.ค.-55
2-เม.ย.-56
7-มิ.ย.-56
30-ก.ย.-56
2-ม.ค.-57
5-มี.ค.-57
1-ส.ค.-57
15-ส.ค.-57
6-ส.ค.-57
1-ก.ย.-57
3-ก.ย.-57
5-ก.ย.-57
4-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
31-ธ.ค.-57
7-ส.ค.-58
1-ก.ย.-58

25-พ.ย.-58
5-มี.ค.-59

26-เม.ย.-59
12-ก.ค.-59
2-เม.ย.-60
31-ก.ค.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
30-เม.ย.-61
14-มิ.ย.-61
6-ก.ค.-61
5-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
27-มี.ค.-62
29-เม.ย.-62
2-ก.ค.-62
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
4-ม.ค.-66
26-ม.ค.-66

 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 
 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/ส�ข�วังสะพุง 
 น�งนิพร ร�ชสว่�ง / ส�ข�วังสะพุง 

 เงินสด /ส�ข�เลย 
 น.ส.ขนิษฐ�  คงถึง/ส�ข�ตรัง 
 น�งพัชญ์สิต�  มั่งมีธนพันธ์ 

 เงินสด /ส�ข�เลย 
 น.ส.กฤษณ� ศรีมงคล / ส�ข�เอื้ออ�รี 

 เงินสด / ส�ข�วังสะพุง 
 น�งชน�ก�นต์ แสงรัตน์/ส�ข�ด่�นซ้�ย 
 น�ยบุญสูง บุษบ�/ส�ข�เลย 

 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 

 30,000.00 
 2,000.00 

 342,681.11 

1

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

1

1
2
3
4

1

1

1

1
2
3

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
9-ม.ค.-66

ส�ข�เลย/น.ส.ตติย�	ธรรมวรรณ
ส�ข�แม่จัน	เชียงร�ย	/	น�งศิริวัส	ก้อนรัตน์
	น�ยอดิศักดิ์	ศรีวิชัย/	ส�ข�เชียงร�ย	

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

900.00	

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 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 256610



คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย รวมงานสวดอภิธรรมสมาชิกสหกรณฯ

คณะกรรมการดําเนินการประชุมประจําเดือนมกราคม 2566 รวมกับที่ปรึกษา สอ.ครูเลย

โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่การเงิน

หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ประจําป 2565



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


