สอ.สล.

วารสาร ปที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk

นายสถาพร บัวระพา

ส
วัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ที่เคารพรักทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 1 ของคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 33 และปี 2565 นีจ้ ะจัดทำ�วารสาร 2 ฉบับ ฉบับที่ 2 จะจัดทำ�เดือนตุลาคม 2565

ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจตั้งแต่บทความสารของท่านประธานกรรมการได้เขียนบทความถึงสมาชิกเกี่ยวกับ
ทิศทางการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด นอกจากนี้ท่านประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์ชาญชัย
บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยของเรา ท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่อง “New Normal วิถีใหม่ในยุคโควิด-19” ที่สมาชิกต้อง
อ่านเพื่อเรียนรู้และเข้าใจการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันหลังภาวะโรค Covid-19 มีเรื่องของคณะกรรมการเงินกู้ “โควิด-19 ทำ�คนมี
ปัญหาการเงิน ดังนั้นต้องบริหารการเงินให้ดี” โดยคุณอำ�พนธ์ คำ�ตัน และเรื่องของฝ่ายจัดการ คือ “ฐานะการเงินและผลการ
ดำ�เนินงาน สอ.สล. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565” ของคุณปัทมพร สอนสุภาพ และเรื่อง “เงินกู้ประเภท
ต่างๆ ทีส่ มาชิกควรรู”้ ของคุณอัศฎาวุฒิ ขวัญจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แต่ละเรือ่ งล้วนเป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ และเป็นประโยชน์
ต่อท่านสมาชิกทั้งสิ้น ในส่วนของสมาชิกฉบับนี้มีสมาชิกร่วมส่งลงบทความ 3 ท่าน คือ “เทคนิคการออมเงินแบบ-2-บัญชีมีดี
อย่างไร” โดยคุณนงนุช เหลื่อมเภา เรื่อง “10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแน่ หลังโควิดพลิกชีวิต New Normal” โดย คุณสาคร
สิงห์สวุ รรณ์ และบทความ “อุบายของข้าราชการบำ�นาญ” โดยคุณสุชนิ เหลืองอุทยั รัตน์ และได้นำ�เสนอรายชือ่ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการชุดที่ 33 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อนึ่งสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ มีการรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใหม่ต�ำ แหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกับ
ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ปฏิบัติงานธุรการ จำ�นวน 2 ท่าน คือ คุณสุรีย์ มุ่งโลยกลาง และคุณณัฐธยา สนั่นเอื้อ
สุดท้ายนี้เนื่องจากตอนนี้ยังมีปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยู่ ขอให้สมาชิกพึงระวังการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ใช้ชีวิตแบบ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
อย่างน้อย 2 เข็ม สำ�คัญคือ อย่าประมาทในการใช้ชีวิต ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าชุมชนตลอดเวลาทุกครั้ง
กองบรรณาธิการขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ และสังคม พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
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ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

ทิศทางการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด”
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด เป็น การงาน และครอบครัว สมาชิกสหกรณ์รนุ่ เก่าต้องได้รบั การดูแล

สหกรณ์ขนาดเล็ก มีสินทรัพย์ 2,654 ล้านบาท สมาชิก 2,109
คน การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มีปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในทีส่ ง่ ผลกระทบ เช่น อัตราดอกเบีย้ เทคโนโลยีทางการเงิน
เปลี่ยนรวดเร็ว พฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกเปลี่ยน
ไปและกฎหมายสหกรณ์บางอย่างเปลีย่ นแปลง แต่ดว้ ยผมทำ�งาน
ให้สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
สมาชิก รู้ปัญหา และจุดอ่อนของระบบงาน ในสหกรณ์ที่ต้อง
ปรับแก้และพัฒนา เข้าใจระบบโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
ของสหกรณ์ ดูแลสมาชิกให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สร้างระบบบริการ
ที่สมาชิกพึงพอใจและทำ�ให้สหกรณ์มั่นคง
หัวใจหลักของการบริหารสหกรณ์ คือ การบริหาร
เงินทุนสหกรณ์ มีผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ คือสหกรณ์มกี ารเงินทีม่ นั่ คง
สิ่งบ่งชี้ว่าการเงินมั่นคง คือ สหกรณ์มีโครงสร้างทางการเงิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อสหกรณ์มั่นคงแล้วจะสามารถดูแล
สมาชิกได้
สิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง สมาชิกสหกรณ์คนรุน่ ใหม่ตอ้ งสร้าง
ด้วยการส่งเสริมการออม วินัยการเงิน ให้มีความมั่นคงในชีวิต

สิทธิประโยชน์ ประคับประคองดูกนั ไปจนกว่าชีวติ จะหาไม่ เพือ่
ให้อยูอ่ ย่างมีเกียรติมศี กั ดิศ์ รี สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งส่งเสริมความรู้
และแนวคิดด้านสหกรณ์ให้ตอ่ เนือ่ งและครอบคลุมเพือ่ เตรียมคน
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประธานสหกรณ์ กรรมการดำ �เนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการและเป็นสมาชิกที่ดีต่อไป เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการสหกรณ์ตอ้ งได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบตั กิ าร
จนมีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ

เราต้องดูแลสมาชิกทุกกลุ่ม ทั้งในด้านดอกเบี้ย
เงิ น กู้ และดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ปรั บ ให้ เข้ า กั บ ภาวการณ์

สวัสดิการต่าง ๆ ที่มีอยู่คงต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ หากจะเพิ่มอัน
ไหนต้องคิดรอบคอบคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เกิด แล้วเลิกไม่ได้ กระทบต่อรายจ่ายเพราะใช้จากรายได้ สิง่ แรก
ที่ผมได้ดำ�เนินการให้กับสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจผม คือ การ
เพิ่มประเภทเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษในวงเงินให้กู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
ของสมาชิก แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้สง่ เงินต้น เพียง 100
บาทพร้อมดอกเบีย้ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในยุคโควิด 19
อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากสมาชิกมียอดกู้ปัจจุบัน
จำ�นวน 124,110,000 บาท
ความเร่งด่วนของสหกรณ์ที่ต้องทำ�คือ จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง พร้อมตรวจสอบได้ และให้มี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ระบบสารสนเทศเอือ้ ต่อการบริหารในยุคดิ
จิตลั และอนาคตการบริหารยุคใหม่ และทีส่ �ำ คัญสหกรณ์ตอ้ งยึด
หลั ก “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่ ป ระกอบด้ ว ยหลั ก ความพอ
ประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณด้วยความพอดีมีความคุ้มค่า
หลักความมีเหตุผล การดำ�เนินงานทุกโครงการต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัด ได้
อย่างมั่นคงตลอดไป
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New Normal

วิถีใหม่ในยุคโควิด-19

นพ.ชาญชัย บุญอยู่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

- ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง จนกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่
ต้องมีก่อนออกจากบ้าน

2. New Normal ด้านสังคมและการท่องเที่ยว

COVID-19

VACCINE

เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านครับ ขอแนะนำ �ตัวก่อน
นะครับ ผมนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ตำ�แหน่ง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเลย และเป็นทีป่ รึกษากิตติมศักดิข์ องสหกรณ์
ยิ น ดี แ ละขอขอบคุ ณ ที่ ท างสหกรณ์ ม อบตำ � แหน่ ง ปรึ ก ษา
กิตติมศักดิ์ให้ครับ สำ�หรับวารสารฉบับนี้ผมขอนำ�เสนอเนื้อหา
New Normal วิถีใหม่ในยุคโควิด-19 ให้สมาชิกทุกท่านทราบ
แนวทางการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันในอนาคตครับ
“New Normal” เป็นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดำ�เนินชีวติ ในยุคโควิด-19 เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ การใช้ชวี ติ
ประจำ�วัน สังคม การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว วิถีชีวิตใหม่ดังกล่าวส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงใน
3 ด้าน ได้แก่

1. New Normal ด้านอาหาร สุขภาพและ
การใช้ชีวิตประจำ�วัน

- ลดการไปรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยอาจซื้อ
กลับมารับประทานที่บ้าน หรือใช้บริการ Food Delivery มาก
ขึ้ น หรื อ ปรุ ง อาหารเองที่ บ้ า น เมื่ อ ปรุ ง อาหารสุ ก แล้ ว ควร
รับประทานทันที (กินร้อน) และรักษาระยะห่างระหว่างกันขณะ
รับประทานอาหารโดยนั่งห่างกัน 1.5–2 เมตร หรือแยกไปกิน
คนละที่
- การตรวจสุขภาพทีบ่ า้ น แทนการมาโรงพยาบาล และ
หากเกิดการเจ็บป่วย มักมองหาบริการ Telemedicine เพื่อคุย
กับแพทย์และจัดส่งยาที่บ้าน
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- ลดการเข้ า สั ง คม รั ก ษาระยะห่ า งทางสั ง คมและ
ป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก
- เลี่ยงการไปร้านค้าโดยไม่จำ�เป็น และหันไปซื้อของ
Online แทน
- การท่องเทีย่ ว มีการใช้หนุ่ ยนต์ ใช้ระบบออนไลน์ โดย
ใช้คนให้น้อยที่สุด มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือ
ชุดป้องกันเชื้อไวรัส แทนชุดสวยๆ

3. New Normal ด้านความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัวและเพื่อนฝูง

- ลดการสังสรรค์ในหมู่เพื่อน หรือสังสรรค์ที่บ้านแทน
การสังสรรค์นอกบ้าน
- ลดการหอม กอด จูบ และการมีเพศสัมพันธ์ เนือ่ งจาก
นํ้าลาย นํ้าตา นํ้ามูก เป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นไปได้
น้อยมากที่จะไม่ได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งเหล่านี้ขณะมีกิจกรรม
ดังกล่าว
แม้ว่าการระบาดของโรคในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบ
มากมาย แต่ ถ้ า มองในข้ อ ดี แ ล้ ว พบว่ า พฤติ ก รรมของ
New Normal ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สถานที่
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่า ดอย ฯลฯ ถูกปิด
ชั่วคราว ปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ ระบบนิเวศน์จึงมี
โอกาสฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้น
ในทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสและสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่
เสมอ ขอให้รับมืออย่างมีสติ เมื่อโรค
ระบาดหมดไป เราจะได้มีโอกาสใน
การกลับมาตั้งหลักเพื่อก้าวกระโดด
ไปให้ไกลกว่าเดิม หรือมองหาโอกาส
ที่เป็นทางรอดในยามวิกฤตของเรา
ให้เจอ ขอเป็นกำ�ลังใจให้สมาชิก
สหกรณ์ฯ ทุกคนนะครับ

โควิด-19 ทำ�คนมีปัญหาการเงิน โดย นายอำ�พนธ์ คำ�ตัน
“ดังนั้นต้องบริหารการเงินให้ดี”

กรรมการเงินกู้

วั น นี้ ได้ ร วบรวมวิ ธี บ ริ ห ารเงิ น ยุ ค โควิ ด -19
มาให้ลองทำ�ดูเพื่อทางรอดในยุคนี้ ซึ่งข้อมูลเป็นการ

รวบรวมมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
ธีรพัฒน์ มีอำ�พล ได้แนะนำ�การบริการเงินในช่วงภาวะวิกฤต
โควิด-19 ตาม 5 วิธบี ริหารเงินเพือ่ ทางรอดในยุควิกฤตโควิด-19 3. เร่งจัดหนี้ ไม่ ให้เป็นภาระ
รายละเอียดดังนี้
การไม่มหี นีเ้ ป็นลาภอันประเสริฐ ดังนัน้ ใครทีเ่ ป็นหนีจ้ ะต้อง
1. ลองสำ�รวจสินทรัพย์ตัวเอง เงินสำ�รองฉุกเฉิน สรุปหนี้ว่าเรามีหนี้เท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ จะต้องผ่อนเดือน
ให้ลองสำ�รวจตัวเองดูว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่มีอยู่ในมือ เท่าไหร่ แต่ถา้ เรามีวธิ บี ริหารจัดการหนีไ้ ด้เร็วขึน้ ก็จะเป็นการลด
ตอนนี้ เผื่อเวลาเงินขาดมือแบบฉุกเฉินจริง ๆ จะได้น�ำ สิ่งของ ภาระหนี้เราได้ ทำ�ให้สบายใจ
เหล่านั้นไปขายเพื่อเปลี่ยนมาเป็นเงินสดมาหมุนประทังชีวิตไป 4. ใช้จ่ายอย่างมีสติ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อหนี้ใหม่
ก่อน รวมไปจนถึงให้ลองสำ�รวจตัวเองดูว่าเงินสำ�รองของเรามี
ประเด็นนีส้ �ำ คัญมาก ๆ ไม่ควรก่อหนีใ้ หม่เพิม่ เพราะจะทำ�ให้
เท่าไหร่ คาดว่าจะอยู่ได้ถึงกี่วัน กี่เดือน รวมถึงต้องมองเผื่อ เราเป็นหนี้ไม่รู้จัก จบจักสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นก็ให้ตัด
อนาคตด้วย
ออกให้หมด ควรมีสติในการจับจ่ายใช้สอยให้มากในช่วงนี้ เพราะ
2. ให้ลองทำ�งบประมาณคุมการใช้จ่าย
หากลำ�บากขึ้นมาจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยจริง ๆ
ประเด็นนี้ คือ ถ้าต้องออกงานงานกะทันหัน ตกงาน หรือ 5. หาความรู้เรื่องการเงินเพิ่มเติม
ถูกจ้างออก เราต้องประเมินตัวเองแล้วว่าเรามีรายจ่ายประจำ�
ประการสุดท้าย คือ ลองไปหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะ
อะไรบ้างทีต่ อ้ งจ่ายรายเดือน ดังนัน้ อยากให้ท�ำ แผนงบประมาณ เป็นช่องทางการหารายได้ใหม่ หรือความรูเ้ กีย่ วกับเงิน การลงทุน
รายได้ รายจ่าย ออกไปอีกครึ่งปี หรือหนึ่งปี ว่าสถานการณ์การ ทีป่ ลอดภัย ก็ควรลองศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมให้ตวั เองดู รวมถึง
เงินของเราจะไหวไหม
ความรู้ใหม่ ๆ เรื่องการบริหารการเงินก็สำ�คัญมาก ๆ เพื่อนำ�
ความรู้มาปรับใช้กับตัวเอง
อย่างไรก็ตามวิกฤตครัง้ นีใ้ หญ่หลวงหนักแนะนำ�ให้ทกุ คน
บริหารเงินกันดี ๆ ใช้เงินอย่างมีสติ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น
ออกไป รวมถึงการจัดการหนี้ตัวเองให้ดี ถ้าจะให้ดีใครมีช่อง
ทางการหารายได้เสริมจะดีมาก ๆ เพราะโควิด-19 ยังไม่รเู้ ลย
จริง ๆ ว่าจะจบลงอย่างไร ?
ที่มา: ตลท.,ธีรพัฒน์ มีอำ�พล
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565

5

ฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน สอ.สล. น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ
ธันวาคม 2564
2,093
2,629,004,462.22

มกราคม 2565
2,102
2,600,706,845.70

กุมภาพันธ์ 2565
2,102
2,608,130,735.02

มีนาคม 2565
2,109
2,654,943,340.79

1,385,962,195.61
เงินกูย้ ืม
581,091,532.50
เงินรับฝากออมทรัพย์
30,581,286.84
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
200,743,740.23
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(สหกรณ์อื่น) 515,000,000.00
เงินรับฝากประจา
3,591,515.42
เงินรับฝาก ATM
44,768,295.98
เงินรับฝากทวีสนิ
995,500.00
หนีส้ นิ อื่นๆ
9,190,324.64

1,343,452,196.99
570,644,892.75
11,398,001.14
209,023,059.69
515,000,000.00
27,264,364.38
1,064,500.00
9,057,379.03

1,335,675,117.00
550,128,290.00
11,067,245.86
215,935,276.39
515,000,000.00
33,365,038.73
1,133,500.00
9,045,766.02

1,366,718,304.69
582,656,036.83
11,692,228.52
208,489,371.48
515,000,000.00
39,280,543.80
1,202,500.00
8,397,624.06

จานวนสมาชิก
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน

รวมทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กาไร(ขาดทุน) สะสม

1,243,042,266.61
1,126,209,060.00
104,448,508.63
5,305,030.63
7,079,667.35

1,257,254,648.71
1,131,345,850.00
104,455,708.63
4,159,430.63
17,293,659.45

1,272,455,618.02
1,136,448,250.00
104,455,708.63
4,119,430.63
27,432,228.76

1,288,225,036.10
1,141,374,820.00
104,455,708.63
3,999,430.63
38,395,076.84

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

2,629,004,462.22

2,600,706,845.70

2,608,130,735.02

2,654,943,340.79

12,695,655.56
5,615,988.21
7,079,667.35

12,780,977.95
2,566,985.85
10,213,992.10

11,816,779.00
1,678,209.69
10,138,569.31

13,298,957.45
2,336,109.37
10,962,848.08

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน
รายได้
รายจ่าย
กาไร (ขาดทุน)
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เงินกู้ประเภทต่างๆ
ที่สมาชิกควรรู้
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ

1. เงินกู้ประเภทสามัญทั่วไป มี 2 ประเภทดังนี้ (วงเงิน ประเภทที่ 4 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อท่องเที่ยว ไม่เกิน 500,000
			 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
สูงสุด 4,000,000 บาท)
		 1.1 เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปเพือ่ ทุนเรือนหุน้ คือ เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
ทีใ่ ช้ทนุ เรือนหุน้ เป็นประกัน ให้สมาชิกกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 (เก้าสิบ)
ของหุ้นที่ชำ�ระแล้ว ณ วันที่ยื่นกู้ ใช้หุ้นคํ้าประกัน ไม่ต้องใช้คนคํ้า
ประกัน
		 1.2 เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลคํ้าประกัน คือ เงินกู้โดยจัดให้
มีสัญญาคํ้าประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลคํ้าประกัน
โดยการคํ้าประกันนั้นจะต้องใช้คนคํ้าประกัน 2 คนขึ้นไปเพื่อขอ
อนุมัติกู้เงิน

ประเภทที่ 5 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำ�ระหนี้สถาบันการเงินอื่น
			 บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด
ประเภทที่ 6 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา
ประเภทที่ 7 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเลี้ยงดูคนพิการ
			 ผู้ป่วยติดเตียงในครอบครัว
ประเภทที่ 8 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำ�ระหนี้แทนในฐานะ
			 ผู้คํ้าประกัน
ประเภทที่ 9 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกอยู่นาน
			 ไม่เกิน 100,000 บาท

2. เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ จำ�นองเป็นประกัน
(เงินกู้พิเศษ) (วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท) เป็นการกู้เงิน 4. เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน ATM (วงเงินสูงสุด 200,000 บาท)
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์คํ้าประกัน

เป็นการกูเ้ งินแบบเปิดเครดิตกับทางสหกรณ์ไว้ใช้ในกรณีฉกุ เฉิน หรือ
ไม่กดใช้ ก็ไม่เป็นหนี้นั่นเอง มีเงื่อนไขดังนี้

3. เงิ น กู้ ส ามั ญ สามั ญ สวั ส ดิ ก าร มี 9 ประเภท ตาม
5. เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินพิเศษ (วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
วัตถุประสงค์ดังนี้ (วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท)
โดยไม่เกินทุนเรื่อนหุ้น) มีเงื่อนไขดังนี้
ประเภทที่ 1 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อยานพาหนะ

(1) กลุม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� ข้าราชการบำ�นาญ เจ้าหน้าที่
ประเภทที่ 2 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค
ประเภทที่ 3 เงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพือ่ เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก สหกรณ์ ลูกจ้างประจำ�ผูร้ บั บำ�เหน็จรายเดือนหรือบำ�เหน็จพิเศษราย
เดือนกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
			 บุตรสมาชิก และคู่สมรส
(2) กลุ่มพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มวิชาชีพ กู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่ช�ำ ระแล้ว แต่ไม่เกิน 100,000
บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) กลุม่ สนับสนุน กูไ้ ม่เกินทุนเรือนหุน้ ทีช่ ำ�ระ
แล้วแต่ไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(3) กลุม่ สมาชิกสมทบ กูไ้ ด้ไม่เกิน 120,000 บาท (หนึง่ แสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมเงินกู้ประเภทอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
90 (เก้าสิบ) ของทุนเรือนหุ้น

6. เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ คือการกู้สามัญเพื่อรวมหนี้ มี

ใจความสำ�คัญคือรวมหนี้จากทุกประเภทเงินกู้ให้เป็นก้อนเดียวกัน
และส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือเยอะมากขึ้นนั่นเอง
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10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแน่

หลังโควิดพลิกชีวิต New Normal
โลกการทำ�ธุรกิจจะเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิม หลัง
วิกฤตไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้น สิ่งสำ�คัญไม่ใช่แค่การอยู่
รอดให้ ได้ ในวิกฤต แต่ชีวิตหลังวิกฤตนั้นจะต้องทำ�ยังไง
นีค่ อื โจทย์ทที่ า้ ทายยิง่ กว่า แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส
ขอเพียงไม่ท้อ และคิดบวก ถ้าไม่เห็นโอกาสอะไรเลย
อย่างน้อยก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้ ที่สำ�คัญคือ Only
the Paranoid Survive ผูท้ ตี่ นื่ ตัว ใช้ชวี ติ โดยไม่ประมาท
จะอยู่รอดเสมอ และนี่คือ 10 เทรนด์เทคโนโลยี ที่กำ�ลัง
ตอบโจทย์ชวี ติ วิถีใหม่ (New Normal) ทีห่ ลายคนต้อง
เจอ และนับเป็นโอกาสของธุรกิจต่างๆ ทีห่ ากปรับตัวทัน
ก็สามารถสร้างรายได้ ให้เติบโต
1. ช็อปปิ้งออนไลน์และหุ่นยนต์ส่งอาหาร การสั่งซื้อของ
กันทางออนไลน์เป็นบริการที่รู้สึกว่าต้องมี และการเดลิเวอรี่ไม่
ใช้คนไปส่งของ สำ�คัญคือ มีหนุ่ ยนต์ชว่ ยส่งของแทน เพือ่ ป้องกัน
คนมาสัมผัสกัน
2. การชำ�ระเงินแบบดิจทิ ลั เป็นทีช่ ดั เจนว่าธนบัตร เหรียญ
ที่หมุนเวียนผ่านมือคนจำ�นวนมาก มีเชื้อโรคติดอยู่ การใช้การ์ด
หรือเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่ายก็ปลอดภัยที่สุด

3. การทำ � งานที่ บ้ า น การทำ � งานที่ บ้ า นจำ � เป็ น ต้ อ งมี
เทคโนโลยี อุปกรณ์การเข้าถึงระบบเครือข่ายธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งกับ
เทคโนโลยีเชื่อมต่อจะเติบโตมากยิ่งขึ้น
4. การเรียนทางไกล มีการปิดโรงเรียนและสถานศึกษา โดย
ให้ เรี ย นที่ บ้ า นแทน มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยสอน เช่ น
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
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โดย นายสาคร สิงห์สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

เทคโนโลยีเสมือนจริง, ภาพ 3 มิติ และครูหุ่นยนต์ที่ประมวลผล
มาแล้วด้วย AI
5. การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี คนจะมีอุปกรณ์ติดตัว
แบบสวมใส่ไว้กับตัว เพื่อคอยเกาะติด และประมวลผลสุขภาพ
มีระบบแชตบอตพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพ
6. ความบัน เทิ งผ่ า นออนไลน์ ธุรกิจความบันเทิงต้อง
ปรับตัว ให้สง่ ผ่านทางออนไลน์มากขึน้ อย่างทีเ่ ห็นตอนนี้ แม้แต่
สถานที่อย่างแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ก็เปิดให้ชมได้ผ่านออนไลน์
แล้ว
7. ซัพพลายเชน 4.0 มีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการ ตั้งแต่
การใช้อินเตอร์เน็ตมาเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ การประมวลผล
บิก๊ ดาต้า เพือ่ บริหารจัดการเครือข่ายการผลิตส่งถึงลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
8. ระบบการผลิตจาก 3D Printing มีความต้องการ
อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อมากขึ้น ระบบ 3D Printing จะปรับ
เปลี่ยนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้น
9. โดรน และหุน่ ยนต์ ช่วงโรคระบาดหุน่ ยนต์และโดรน เป็น
ตัวช่วยมนุษย์หลายหน้าที่ ตั้งแต่ช่วยส่งของ วัดไข้ ลดการสัมผัส
ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ได้จำ�นวนมาก
10. สื่อสารเร็ว แรง เสถียรด้วย 5G มีลงทุนพัฒนา เพื่อให้
เครือข่ายสือ่ สารมีสปีดเร็ว และทีส่ �ำ คัญในราคาทีค่ นส่วนใหญ่พอ
จะจ่ายได้ จากนี้ไปจะมีการเร่งลงทุน 5G ให้ครอบคลุมมากขึ้น

จาก 10 เทรนด์นี้ จะเห็นว่าเมื่อวิกฤติ เราจะเห็น
ความเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง และนีเ่ ป็นเวลาทีม่ นุษย์
ต้องปรับตัวครั้งสำ�คัญ ถ้าไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย และ
คิดบวกก็จะมองเห็นโอกาสในทุกๆ วิกฤตเสมอ ฉะนั้น
จึงควรใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส และไม่มีอะไรสำ�คัญกว่า
สุขภาพของตัวเอง จงรักษาสุขภาพ และใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานะครับ

เทคนิคการออมเงิน

แบบ 2 บัญชีมีดีอย่างไร?
นางสาวนงนุช เหลื่อมเภา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำ�นาญงาน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

บัญชีที่ 1 : ออมเงินตามเป้าหมาย
การมีวินัยในการออมเงินนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะจะช่วย
ให้เราทำ�ตามเป้าหมายต่างๆ ของเราให้สำ�เร็จได้ตามความ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถคันใหม่ หรือซื้อบ้านหลังใหม่
หรือปรับปรุงต่อเติมบ้าน หรือการใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เรา
ต้องการ ซึง่ แต่ละอย่างจะต้องใช้เงินเป็นจำ�นวนไม่ใช่นอ้ ย หาก
เราไม่สามารถเก็บเงินออมเงินได้ ความฝันที่จะซื้อนั่นซื้อนี้ก็
คงไม่มีทางเป็นจริงแน่นอน วันนี้มีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการ
ออมเงินมาฝากกัน นั่นก็คือการออมเงินแบบ 2 บัญชี ซึ่งจะดี
กว่าการออมเงินแบบบัญชีเดียวอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ
การออมเงิน จะต้องอาศัยวินยั เป็นหลักสำ�คัญ เพราะหาก
คุณเผลอใจแตก ออกนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่ แทนที่จะได้ออมก็
จะกลายเป็นเสียเงิน หรือจะต้องกลายเป็นไปกู้เงินแทน แต่การ
จะออมเงินใส่กระปุกออมสินเก็บไว้ทบี่ า้ นเฉยๆ นอกจากจะเสีย่ ง
แอบเอาออกมาใช้เอง หรือโดนขโมยขึ้นบ้านแล้ว เงินที่เก็บไว้ก็
จะไม่มีการงอกเงยเพิ่มมูลค่าให้เราได้
ดังนัน้ หากเรามีเป้าหมายอยากได้เงินสักก้อน เราก็สามารถ
ออมเงินแบบฝากประจำ�แบบปลอดภาษีได้ เท่ากับเป็นการบังคับ
ตนเองให้ออมเงินอีกทางหนึง่ แต่มขี อ้ แม้กค็ อื เราไม่สามารถถอน
เงินออกมาใช้ก่อนครบกำ�หนดได้นั่นเอง จึงจำ�เป็นที่จะต้อง
วางแผนออมเผื่อต้องนำ�เงินออกมาใช้กรณีฉุกเฉินด้วย อาจจะ
ออมเงินแบบ ตราสารหนี้ หรือออมแบบบัญชีฝากไม่ประจำ�ก็ได้
โดยให้แบ่งออกเป็น 2 บัญชี ดังนี้

โดยเราจะต้องตัง้ เป้าหมายให้แน่นอนเสียก่อนว่าเราจะออม
เงินเพือ่ อะไร จำ�นวนเท่าไหร่ มีระยะเวลาในการออมกีเ่ ดือน จาก
นั้นค่อยมาคิดคำ�นวณว่าเราจะทำ�การออมเงินวิธีไหน จึงจะ
เหมาะสมทีส่ ดุ กับเป้าหมายของเรา ยกตัวอย่าง เช่น เมือ่ คุณตัง้ ใจ
แล้วว่า จะเก็บเงินเพื่อรีโนเวทบ้าน ราคา 200,000 บาท หาก
ต้องการเก็บเดือนละ 5,000 บาท แสดงว่าคุณต้องใช้เวลาในการ
เก็บเงินเป็นเวลา 40 เดือน เป็นต้น

บัญชีที่ 2 : ออมเงินเผื่อฉุกเฉิน

เพื่อเป็นเงินเก็บที่เราจะใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อต้องการใช้เงิน
ก้อน โดยมีหลักการคำ�นวณง่าย ๆ คือ เราควรจะออมเงินสำ�รอง
ฉุกเฉินเป็นจำ�นวน 3-6 เดือนของเงินที่เราใช้จ่ายปกติ หากเรา
ได้เงินเดือนที่ 20,000 บาทต่อเดือน เราก็ควรออมให้ได้อย่าง
น้อย 60,000-120,000 บาทนั่นเอง ซึ่งเราสามารถนำ�เงินส่วนนี้
มาลงทุนในกองทุนรวม กองทุนหุ้นต่างๆ ได้ ข้อดีก็คือ ไม่ต้อง
ลงทุนสูง ความเสี่ยงตํ่า ได้รับผลตอบแทนจากการปันผลสูงกว่า
การออมเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ซื้อขายง่าย และหากเรา
ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เราก็สามารถขายหน่วยการลงทุนแล้ว
นำ�เงินสดมาใช้ก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
จะเห็นได้ว่าการออมเงิน 2 บัญชีนั้นดีกว่าบัญชีเดียวเป็น
ไหน ๆ นอกจากเราจะได้ออมเงิน และได้รับผลประโยชน์จาก
การออมแล้ว ยังสามารถนำ�เงินก้อนนั้นไปลงทุนต่อยอดได้
หรือหากมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินก็ยงั สามารถขายหรือถอนออกมา
ใช้ได้เช่นกัน ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างวินัยในการออมเงิน
แล้ว เรายังได้รับผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่จะตามมาอีกด้วย
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อุบข้าราชการบำ
าย ของ...�นาญ
ช่วงเวลารับราชการทุกท่านก็จะอยู่กับวินัยที่จะทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องตื่นนอนไปทำ�งานตามระบบของทางราชการ
ถึงเวลาก็รบั ประทานอาหาร ถึงเวลาก็ไปทำ�งาน บางคนถึงเวลา
ก็ออกกำ�ลังกาย โดยทั้งหลายทั้งปวง จะมีเวลา ข้อบังคับกำ�กับ
ให้ทำ� แต่เมื่อเป็นข้าราชการบำ�นาญไม่มีอะไรมาบังคับไม่ได้
ทำ�งานแล้ว วันนี้ตื่นสายหน่อย วันนี้กินอาหารช้าหน่อย เดียว
ค่อยออกกำ�ลังกายก็ได้ สิง่ เหล่านีเ้ มือ่ ทำ�บ่อย ๆ สุขภาพร่างกาย
ก็จะเสื่อมโทรมมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นข้าราชการบำ�นาญจึง
ต้องมีวินัย การชนะใจตนเองที่มากกว่าในช่วงทำ�งาน สิ่งสำ�คัญ
ของข้าราชการบำ�นาญคือการดูแลร่างกาย และจิตใจ โดยทัว่ ไป
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทราบดีวา่ การดูแลร่างกาย จิตใจ
ต้องทำ�อย่างไร แต่การปฏิบัติเพื่อให้ได้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย
และจิตใจ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็งา่ ย บทความนีน้ �ำ มาเสนอ
ให้ข้าราชการบำ�นาญ ข้าราชการที่ทำ�งานอยู่จะนำ�ข้อคิดนี้ไปใช้
ก็ได้น่ะครับ กล่าวคือจะทำ�ให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจก็ต้อง
มีวนิ ยั ในตัวเองค่อนข้างสูงกว่าปกติ อะไรทีค่ ดิ ว่าดีให้รบี ทำ�อย่า
ให้เกิดก่อนแล้วค่อยทำ� เช่นการออกกำ�ลังกายทุกวันเราว่าดี เรา
ก็ต้องทำ�ทุกวันถึงเวลาก็ทำ�เลย อย่าคิดว่าเราไม่ได้ทำ�งานแล้วมี
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สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
ข้าราชการบำ�นาญ

เวลาเดียวค่อยทำ�ก็ได้ ไปๆมาๆ เวลาก็จะหายไปในวันนั้น อาจ
ไม่ได้ทำ� ก็จะหาข้ออ้างเดียวพรุ่งนี้ค่อยทำ�ก็ได้ พอมาพรุ่งนี้ก็
เหมือนเดิม การจะชนะใจตนเองได้ มีอุบายว่าอะไรดีถึงเวลา
อย่าคิดอย่างอื่นถ้าคิดไม่ควรเกิน 5 นาที ให้ทำ�เลย ถ้าคิดเกิน
5 นาที โดยทั่วไปจะไม่ได้ทำ� อุบายนี้สามารถนำ�ไปใช้ได้ทุก
กิจกรรมครับ เมื่อปฏิบัติบ่อยก็จะเป็นนิสัย บ่อยขึ้นมาก็จะเป็น
สันดาน ครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะดูแลร่างกาย แต่ทางจิตใจหลาย
คนคิดไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติ ดูแลร่างกายต้องเคลื่อนไหว
ดูแลจิตใจต้องทำ�จิตให้สงบ ซึ่งการทำ�ให้สงบที่ดีที่สุดคือการทำ�
สมาธิ ในปัจจุบันมีการเปิดสอนฟรีอยู่หลายแห่ง ในเขตเมือง วัด
ศรีสุทธาวาส(วัดเลยหลง) วัดศรีทีปาราม ในเขตอำ�เภอวังสะพุง
วัดโนนสว่าง ในเขตอำ�เภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา ถ้าใคร
สนใจเชิญติดต่อได้ครับ

โดยสรุป ข้าราชการบำ�นาญโดยส่วนใหญ่ต้องการ
สุขภาพดีทงั้ ร่างกาย จิตใจ และเราก็ทราบอยูแ่ ล้วว่าจะทำ�
ยังไง ตั้งเป้าหมายให้ชัด อย่าคิดนาน ถ้าคิดเกิน 5 นาที
โดยทัว่ ไปจะไม่ท�ำ ครับก็ขอให้ทกุ ท่านสุขภาพดีทงั้ ร่างกาย
และจิตใจน่ะครับ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 33
¹ÒÂà¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì ÂÈ¾ÔÁ¾ ¹ÒÂ¨ÃÙÞ »˜·ÁÒÅÑÂ ¹ÒÂÊ¶Ò¾Ã ºÑÇÃÐ¾Ò ¹ÒÂÀ¤Ô¹·Ã ´Õ´‹Ò¹¤ŒÍ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤¹·Õè 1

ÁÙÅ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤¹·Õè 2

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤¹·Õè 3

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1

นายจรูญ ปัทมาลัย
รองประธานกรรมการ 2

นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

Â ¨íÒ¡Ñ´

นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการ/เลขานุการ

¹ÒÂÍ´ØÅÂ ÊÍ¹ÊØÀÒ¾ ¹ÒÂÊÁ¾Ã ÍØ‹¹¤íÒ ¹ÒÂ»ÃÕªÒ áÊ§¾Ñ¹¸μÒ¹ÒÂ¾§ÈÇÔ¾Ñ²¹ à¾ç§ÇÔªÑÂ
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàËÃÑÞÞÔ¡

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

นายชำ�นาญ มีมูล

ประธานคณะคณะกรรมการดำ�เนินการ

นายอดุลย์ สอนสุภาพ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายสมพร อุ่นคำ�
นายปรีชา แสงพันธ์ตา
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ/เลขานุการคณะเงินกู้ กรรมการ/เลขานุการคณะศึกษาฯ กรรมการ คณะอำ�นวยการ

ËÊ¶ÔμÂ ¹ÒÂÍíÒ¾¹¸ ¤íÒμÑ¹ Ç‹Ò·Õè Ã.μ.ªÑÂ¹Ñ¹· ÊÍ¹¾ÃËÁ¹Ò§äÁμÃÕ¨Ôμ àª×éÍºØÞÁÕ¹Ò§àÂÒÇÃÑμ¹ á¡ŒÇÊØ¿Í§¹ÒÂªÑªªÑÂ àËÁ×Í¹ÈÃÕªÑÂ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์
กรรมการ คณะเงินกู้

นายอำ�พนธ์ คำ�ตัน
กรรมการ คณะเงินกู้

ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ คณะเงินกู้

นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ คณะศึกษาฯ

นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
กรรมการ คณะศึกษาฯ

ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

คณะที่ปรึกษา

นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ คณะศึกษาฯ

ฝ่ายจัดการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

¹ÒÂá¾·ÂªÒÞªÑÂ ºØÞÍÂÙ‹
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔμμÔÁÈÑ¡´Ôì

¡ŒÇÂÒÈÃÕ

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ

สหกรณ
ออมทรัชพาญชั
ยสาธารณสุ
เลย่ จํากัด
นายแพทย์
ย บุญขอยู

ÊØ¢àÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอุทิศ โสวันนา นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาดานการบัญชี

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
หกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด

นายอุทิศ โสวันนา
ที่ปรึกษาสหกรณ์

น.ส.อุมาพร วังคีรี

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

น.ส.ธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.เพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายนิพนธ์ พันภูรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

น.ส.จิรภิญญา นามโน
นิติกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.สุรีย์ มุ่งโลยกลาง น.ส.ณัฐธยาน์ สนั่นเอื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายปี)

นางผานิต จำ�นงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565

11

ประชุมใหญสามัญประจําป 2564

รวมงานวันสหกรณแหงชาติ

ลงนามสัญญาเงินกู online กับสหกรณ รพ.หาดใหญ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

เทศบาลตําบลนาอาน เขาฉีดพนยาฆาเชื้อโรคโควิด-19

โครงการสมาชิกรวมสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดาผูตรวจสอบกิจการ
คุณกัลยา ศิริขันธ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพสมาชิก
คุณสมบูณ กันยาประสิทธิ์

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดา
คุณสุรีย มุงโลยกลาง

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดาสมาชิก
คุณนันทิยา จันทะคุณ

