


สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เคารพ
 พบกันในเดือน พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที ่ 55/2562 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที ่ได
ใหความสําคัญเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ         
การปฏิบัติงานของสมาชิกประจําป 2562 โดยเริ่มโครงการ
ระหวางวันที่ 21 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2562 การดําเนินโครงการเสร็จสิ้นสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะอีกทั้งปญหาตางๆ จากพบปะสมาชิก
ครั้งนี้เปนประโยชนตอสหกรณอยางยิ่ง สมาชิกไดรับความรู   
ความเขาใจ ในการบริหารงานของสหกรณ ขบวนการ อุดมการณ 
หลักและวิธ ีการสหกรณ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของสมาชิกและกลุมสมาชิก ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
สหกรณใหมีความมั่นคงยั่งยืนตอไป
 จากฉบับกอนไดประชาสัมพันธดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสหกรณ โดยการนําระบบพิมพใบเสร็จรับเงิน
อิเลคทรอนิกสจะเริ ่มใชในหนวย อ.วังสะพุง ตั ้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป เฉพาะสมาชิกปกติยกเวน
ขาราชการบํานาญ ซึ่งขอยกเลิกการสงใบเสร็จประจําเดือน
ไปยังตนสังกัดหักเงินของทาน สมาชิกจะไดรับใบเสร็จคาหุน
และคางวดชําระหนี้ประจําเดือนโดยผานระบบสารสนเทศ
เพื่อลดคาใชจายของสหกรณ ทานสามารถตรวจสอบใบเสร็จ
ไดดวยตนเองทางเวปไซต www.Lt-coop.com   โดยพิมพใบ
เสร็จดวยตนเอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและสืบคน
ขอมูลยอนหลังได โดยทานไมตองเดินทางมาสหกรณ หาก
สมาชิกไมสามารถดําเนินการในระบบหรือมีขอสงสัยโปรดแจง
ไปยังสหกรณไดที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818 
หรือสอบถามผาน Line  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาม QR code  
 
 และอีกอยางสหกรณขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะสมัครเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกประจําป 2563-2565
ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ ไดกําหนดใหผูแทน
สมาชิกอัตราสวนสมาชิก 20 คนตอผูแทนสมาชิก 1 คน 
เน่ืองจากผูแทนสมาชิกจะครบวาระในการดํารงตําแหนงตามระเบียบฯ
ขณะนี้สหกรณไดประกาศรับสมัครผูแทนสมาชิกเรียบรอยแลว
สมาชิกผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่ทําการ
กลุมท่ีทานสังกัด ย่ืนใบสมัครต้ังแตวันท่ี 9-13 ธ.ค. 52 และดําเนินการ
เลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 08.00-15.00 น.     
รายละเอียดประกาศสามารถติดตามไดท่ีเวปไซต LT-Coop.com
 สุดทายนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มเขาสูฤดูหนาวแลว 
ขอใหทุกทานดูแลสุขภาพ สมาชิกทุกทานจงมีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง เจริญรุงเรืองและโชคดีตลอดไป พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีครับ......

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน 
 สวัสดีครับพบกันฉบับน้ีเดือน พฤศจิกายน 2562 เวลาผานไป
3 ไตรมาส (1 มีนาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562)            
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ไดบริหารจัดการ
สหกรณ ผลการดําเนินงานมีทุนดําเนินงาน 11,195.95 ลานบาท
กําไรสุทธิ 223.23 ลานบาท ตองขอขอบคุณคณะกรรมการ  
ฝายจัดการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ยังคงเหลืออีก               
1 ไตรมาส (ธ.ค. 62 – 28 ก.พ.63 ) ผลการดําเนินงานตอจากน้ีไป
ขึ้นอยูกับปจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากแหลงเงินทุนสถาบัน
การเงินอื่นที่ยังมีอัตราดอกเบี้ยสูง ความสามารถในการเรียก
เก็บจากสมาชิก, การแกไขปญหาลูกหนี้ NPL ใหเปนปกติ หรือ
แกไขปญหาลูกหนี้ใหลดลงครับ 
 ผมขอนําเรียนถึงสมาชิกเก่ียวกับปญหาผลกระทบหลังจาก
ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาใหกระทรวงศึกษาธิการ หักเงิน
ณ ที่จายเพื่อชําระหนี้เงินกู จะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหัก
ชําระหนี้แลวไมนอยกวาอัตรารอยละ 30 สถานการณขณะนี้
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสวนใหญไดรับผลกระทบจาก      
คําพิพากษาดังกลาว เพราะมีความจําเปนท่ีจะตองใชเงินเรงดวน
เพื่อการประกอบอาชีพหรือนําไปลงทุนเพื่อกอใหเกิดรายได
มากกวาดอกเบี้ย เพราะครูบางทานจําเปนตองมีอาชีพเสริม 
เนื่องจากรายไดครูอาจจะไมเพียงพอตอการเลี้ยงครอบครัว     
จึงตองหาแหลงเงินกูที่ไมจําเปนตองใชสินทรัพยเปนหลัก
ประกัน โดยสหกรณออมทรัพยครู ถือเปนสถาบันที่เปดโอกาส
ใหครูไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักอุดมการณของสหกรณ
จากการจัดงานสัมมนาของชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 
จํากัด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และ      
ขอเสนอตางๆ ท่ีสําคัญวาจะมีการผอนปรนอยางไร เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และองคกรท่ีเก่ียวของ หาแนวทางแกปญหาน้ีตอไป
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูใหดีขึ้น ทั้งนี้ ในเชิงกฎหมาย    
เม่ือศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว กระทรวงศึกษาธิการ
 ตองปฏิบัติตาม
 ทายสุดน้ีผมขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงอวยชัยใหทาน
มีแตความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป ฉบับหนาพบกัน
ใหมสวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

 และอีกอยางสหกรณขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความ



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 3

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
พบกับขาวแวดวง สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับนี ้เดือน 

พฤศจิกายน 2562 ผานไปสําหรับประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของคนไทย กับ “เทศกาลลอยกระทง” ปนี้ตรงกับวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562  ทั่วประเทศมีการจัดงานอยางยิ่งใหญ
 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันพอแหงชาติ นายก
รัฐมนตรี ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมูเหลาทั่วประเทศ 
และที่อาศัยอยูตางประเทศรวมกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ    
5 ธันวาคม 2562 โดยในสวนกลางจัด ณ ทองสนามหลวง สวนตางจังหวัด
และตางประเทศจัด ณ สถานที่ที่กําหนดตามความเหมาะสม และ
ขอเชิญประชาชนแตงกายดวยเส้ือสีเหลือง พรอมรวมกิจกรรมตางๆ
ที่รัฐบาล สวนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ตางๆ เพื่อ
เฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน 
 ชวงเทศกาลสงทายปเกาและตอนรับใหมที่จะมาถึงปนี้
คณะรัฐมนตรี อนุมัติให วันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2562 เปนวันหยุด
เพิ่มอีก 1 วัน สงผลให เทศกาลปใหมที่จะถึงนี้ จะมีวันหยุดติดตอ
กัน 5 วัน คือตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 
2563
 ชวงหยุดยาวสมาชิกที ่ม ีการวางแผนการเดินทาง
เพื ่อกลับภูมิลําเนา และออกเดินทางทองเที ่ยวในชวงปใหม 
หลายคนออกเดินทาง ไมวาระยะทางจะใกลหรือไกลก็สามารถที่
จะเกิดอุบัติเหตุไดทั้งสิ้นดวยความหวงใยขอใหทุกทานที่วางแผน
จะเดินทางไดเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง และขอใหเดินทาง
ไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไมประมาท ไมดื่มสุรา ขอให
แคลวคลาดปลอดภัย สุขภาพรางกายแข็งแรง 
 และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด โดยคณะกรรมการ กกต.สอ.ครูเลย จํากัด ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ประจําป 2563 แทน
ตําแหนงที่จะครบวาระดังนี้ 
 1. คณะกรรมการดําเนินการประจําเขตสรรหาละ 1 คน
จํานวน 7 เขตสรรหาดังนี้ เขตสรรหาที่ 1/1 (หนวย อ.เมือง)     
เขตสรรหาที่ 2/1 (หนวย อ.วังสะพุง 1) เขตสรรหาที่ 3/2 (หนวย 
อ.ดานซาย 2, อ.นาแหว) เขตสรรหาที่ 4/1 (หนวย อ.ปากชม)     
เขตสรรหาที่ 5/2 (หนวย อ.ผาขาว) เขตสรรหาที่ 6/1 (หนวย
จังหวัด 1) และเขตสรรหาที่ 7/2 (หนวย อ.ภูหลวง) 

 2. ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 5 คนมีเขตสรรหา 3 เขต ดังนี้ 
 เขตสรรหาที่ 1 หนวย อ.เมืองเลย 1,2 อ.นาดวง 
อ.ปากชม อ.เชียงคาน หนวยจังหวัด 1,2 และ อ.ทาลี่ จํานวน 2 คน
 เขตสรรหาที่ 2 หนวย อ.วังสะพุง 1,2 อ.ภูกระดึง 
อ.หนองหิน อ.ผาขาว อ.เอราวัณ อ.ภูหลวง จํานวน 2 คน
 เขตสรรหาที่ 3 หนวย อ.ดานซาย 1,2, อ.ภูเรือ อ.นาแหว   
จํานวน  1  คน 
 กําหนดวันรับสมัครระหวางวันที่ 9-13 ธันวาคม  2562 
ต้ังแตเวลา 09.00-15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด โดยสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารหลักฐาน 
 วันเวลาสถานที่ลงคะแนนสรรหา ในวันอาทิตยที่ 19 
มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. 
 สถานที่ลงคะแนนสรรหาตาง ๆ ของแตละเขต กกต.
สอ.ครูเลย จํากัด จะประกาศใหทราบภายหลัง รายละเอียดตาม
ประกาศทายวารสารขาว สอ.ฉบับนี้หนาที่ 9 - 10
 ทายสุดน้ีผมขอใหสมาชิกทุกทาน จงโชคดี มีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ ขอใหทุกครอบครัวมีแตความสุขสวัสดีครับ..

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

       กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

       (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

          ออมทรัพย

     (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

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

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

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)
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 ในปใหมน้ีนับเปนชวงเวลาดีท่ีจะไดทบทวนเร่ืองการเงินของตัวเอง

วาที่ผานมา มีอะไรที่ตองทําเพิ่มเติม อะไรที่ทําไดดีแลว และตอไปนี้เปน

หัวของายๆ ที่ทุกคนสามารถนําไปตรวจสอบดูไดวาแผนการเงินของตัวเอง

นั้นมีอะไรที่ควรทําบางอยามองขามตัวสํารองตามหลักการแลว เงินสํารอง

ฉุกเฉินควรมีอยูประมาณ 3-6 เทาของรายจายในแตละเดือน เก็บไวในรูป

ของทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูง เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือกองทุน

รวมตลาดเงินแตในทางปฏิบัติจริงๆ อาจจะมากหรือนอยแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของรายไดแตละคน คนที่มีเงินไดเปนกระแสเงินสดอยางตอเนื่อง 

หรือมีเงินไดจากหลายแหลง เชนพอคาแมคา อาจจะเก็บไวท่ี 3 เทาก็เพียงพอ

ในขณะที่คนที่มีลักษณะงานที่เปนแบบ Project Base หรืองานที่ไมไดมี

กระแสเงินสดเขามาบอยๆ แตมาเปนจํานวนเยอะๆ ก็อาจจะสํารองเงินไว

มากกวานี้ อาจจะเปน 9-12 เดือนก็เปนได

 รมฉุกเฉิน พรอมใชงานแคไหน??? ประกันภัยตางๆ ท่ีเปรียบเหมือน

กับรมที ่ต องพรอมกางในกรณีฉุกเฉิน หากวางแผนผิดพลาดก็อาจ

กลายเปนวา เม่ือเกิดเหตุแลว รมไมยอมกาง หรือเกิดเหตุแลว ขนาดรมเล็ก 

เกินไปไมพอตอการรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น วิธีงายๆ คือลองสํารวจดูกอนวา

สวัสดิการที่มีอยูตอนนี้พรอมรับมือกับเหตุรายแรงไดแคไหน ทรัพยสิน    

ที ่สําคัญๆ เชน บานอยู อาศัย ไดทําประกันไวมีทุนประกันครอบคลุม

ความเสี่ยงภัยหรือไม ชวงสิ้นป อาจจะลองติดตอกับตัวแทนหรือนายหนา

ประกันใหมาชวยทบทวนความคุมครองตางๆ ท่ีมีอยูท้ังหมดในชวงน้ีก็จะดีมาก

 ภาษี วางแผนไดก็เห็นเงินทันที การจัดการกับภาษี โดยเฉพาะ      

ในวาระสิ้นป มักมีเรื่องตางๆเขามาเชน งานปดบัญชี งานเลี้ยงปใหม 

วางแผนไปเที่ยว ฯลฯ ทําใหเราลืมตรวจเช็คตัวเอง โดยเฉพาะโบนัส   ที่เขา

มาพรอมๆกับภาษี กวาจะรูก็ปาเขาไปวันท่ี 31 ธันวาคม ซ่ึงจะทําอะไรก็ไมทันแลว

ดังนั้น กอนจะสายเกิน เราควรทบทวนดูวาในปนี้ มีรายไดจากแหลงใดบาง

รวมกันแลวตกอยูที่ฐานภาษีขั้นใด ตัวลดหยอนภาษีที่เปนเงินออม เชน  

ประกันชีวิตและบํานาญ  เราไดซื้อครบ ตามจํานวนที่ตั ้งใจไวหรือไม

 Serious Money เงินเก็บเพื่อเก็บ หรือที่บางคนเรียกกันวา         

Serious Money ปกติแลวเงินสวนนี้จะเปนเงินที่ใชเพื่อเรื่องสําคัญแบบ

สุดๆในชีวิต ไมมีไมได นั่นคือเงินเก็บเพื่อชีวิตในยามเกษียณ

 ทบทวนพอรตการลงทุน  ลองสํารวจดูวาในปที่ผานมา เงินที่

เราลงทุนไปนั้นเติบโตงอกงามมากนอยแคไหน กับดักที่เราจะติดบอยๆ 

คือ เรามักโฟกัสไปกับการกําไรหรือขาดทุนจากหลักทรัพยท่ีลงทุนแคกลุมหน่ึง

แตในแงมุมของการวางแผนการเงินหากลองมาน่ังทบทวนดู จะรูวาทรัพยสิน

ที่เราถือครองมีหลากหลายมากกวานั้น (ลองดูทั้งหมดทั้งเงินฝากธนาคาร 

ประกันชีวิต หุน ทอง กองทุน อสังหาฯ พันธบัตร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ) แนะนําวาผลตอบแทนข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดควรจะมีผล

งานท่ีไมนอยไปกวาเงินเฟอ ท่ีประมาณ 3%  ตอป (การฝากเงินกับสหกรณฯ 

ก็ถือเปนการลงทุนที่คุมคาเชนกันครับ)

 หาเวลานั่งคุยกับที่ปรึกษาการเงิน การไดคุยกับที่ปรึกษาการเงิน

ที่ดี เคาจะชวยแนะนําไมเพียงแคเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตจะเปนคําแนะนําแบบ

องครวม ซึ่งรวมไปถึงเปาหมายทางการเงินที่มีความสอดคลองไปกับการใช

ชีวิตของเรา เชน แผนกระแสเงินสด แผนเกษียณอายุและมรดก ถาเราโชคดี

ไดที่ปรึกษาคนไหนที่มีคอนเน็คชั่นดีๆ เราก็จะไดประโยชนจากคอนเน็คชั่น

ของที่ปรึกษาไดดวย แตถาหากไมไดนั่งคุยกับที่ปรึกษาการเงิน จะนั่งคุย

กับผูที่อยูในวิชาชีพอื่นๆเกี่ยวกับการเงินก็ได เชน ตัวแทนประกัน พนักงาน

ธนาคาร โบรกเกอรหุน นักบัญชี เพราะวาสวนใหญคนท่ีเราคุยดวยจะก็จะมี

ความรูลึกๆ ในดานท่ีพวกเคาทํางานอยูอยูแลว และสามารถเปนประโยชน

กับเราไดเชนกัน

 เครื่องผลิตเงินของเราทํางานไดดีขึ้นรึเปลา??? เรื่องนี้อาจจะ

ไมไดเกี่ยวของกับการวางแผนโดยตรง แตตราบใดที่เรามีศักยภาพที่จะทํา

เงินไดมากขึ้น นั่นก็แปลวาเราสามารถไปถึงเปาหมายทางการเงินไดเร็วขึ้น 

เครื่องผลิตเงินในที่นี้ก็คือตัวเรานี่แหละ ลองทบทวนดูวาในปที่ผานมา เราได

พัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพดีขึ้นแคไหน ยิ่งเรามีความสามารถมากขึ้นไมวา

ทางใดก็ทางหนึ่ง เราก็ยิ่งมีโอกาสสรางงานสรางเงินไดมากขึ้น ความรูความ

เขาใจที่นํามาใชในการทํางาน ทักษะตางๆที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงสายสัมพันธ

และเครือขายตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอแผนการเงินในอนาคตทั้งนั้น

 ขอแถมอีกขอ ซึ่งสําคัญมากในยุค 4.0 นี้ นั่นคือการทบทวนเรื่อง

รหัสผานบัญชีออนไลนตางๆที่เราใชอยูเปนประจํา คอยตรวจสอบ ดูวามี

การตั้งรหัสผานที่รัดกุมแคไหน รวมไปถึงบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม ทั้งหมด

ทุกใบที่เราใชอยูดวยการไดเริ่มวางแผนการเงิน ก็เหมือนเปนการวางแผน

ชีวิตไปในตัว การวางแผนการเงินที่รัดกุม ก็จะทําใหการใชชีวิตราบรื่น 

เมื่อเริ่มปฏิบัติตามแผนการเงิน ก็เหมือนกับการ  เริ่มเดินเครื่องจักรและ

สายพานการผลิต ทุกอยางดําเนินไปโดยระบบ รอวันที่จะบรรลุเปาหมาย

การเงินในอนาคต แนนอนวาแผนการเงินไมใชสิ่งที่วางแผนจบในครั้งเดียว 

แตจะตองหมั่นทบทวนปรับปรุงในแผนท่ีเราวางไวดวย เพราะในชีวิตยอมมี

เหตุการณและความไมแนนอนตางๆ เขามาตลอดเวลา แตอยางนอย การได

มีแปลนที่เปนหลักจับตองได ก็จะชวยใหการดําเนินชีวิตราบรื่นมากขึ้น และ

สุดทายเราควรยึดหลักของแผนการเงินที่วา “แผนการเงินที่ดี ไมใชแผนที่

ทําใหไดผลตอบแทนสูงที่สุด แตเปนแผนที่ทําใหเราสามารถใชชีวิตไดโดย

ปราศจากความกังวล”

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ปใหม ชีวิตใหม 
เริ่มตนจัดระบบ

แผนการเงินกันดีกวา!
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 

โรคหลอดเลือดสมอง  

รู ไดเร็ว รักษาไดทัน

โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

เรียน   สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
 พบกับความเคลื่อนไหวของสหกรณในเดือนนี้มีเรื่องที่
จะนําเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบดังนี้ครับ
 1. ตามที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ขบวนการ
สหกรณ พรอมดวยชาวบานทาลี่และผูมีจิตศรัทธาทุกทาน
ไดรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีประจําป 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี         
บานทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย เมื่อวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยมี 
ยอดเงินทําบุญรวมทั้งสิ้น จํานวน 520,569 บาท ผมขอขอบคุณ
ทุกทานที่รวมทําบุญและรวมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ดวย
 2. แจงผลการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรม
การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ระดับประเทศ ประจําป
2562 ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจํานวน 1,500,000 บาท 
คณะกรรมการดําเนินการไดอนุมัติเกณฑจัดสรรใหโรงเรียนและ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเรียบรอยแลว โดยมอบใหกรรมการ
เปนผูจายเงินใหกับโรงเรียนหรือตัวแทนของโรงเรียนโดยตรงและ
ใหติดตามผลการแขงขันในครั้งนี้ดวย
 3. ตามที ่สหกรณฯ ไดเปดใหบริการเงินกู สามัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562 กําหนด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางวันที่ 17 เมษายน 2562 - 
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยใหกูสําหรับสมาชิกรายหนึ่งไมเกิน 
3 ลานบาทถวน สําหรับหลักเกณฑและเงื ่อนไขเปนไปตาม
ประกาศขณะนี้ โครงการใกลเสร็จส้ินแลวขอเชิญชวนสมาชิก      
ที่สนใจสงคําขอกูไดที่ฝายสินเชื่อ หรือติดตอสอบถามรายละเอียด
โทร. 082-8417119, 083-4143301, 042811149 ตอ 21 
โทรสาร. 042-832433
 4. การจัดสรรเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน หนวยงาน
และกลุมสมาชิก ประจําป 2562 ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
จํานวน 200,000 บาท ฝายคณะกรรมการศึกษาไดนําเสนอ
เกณฑจัดสรรตอคณะกรรมการดําเนินการและอนุมัติใหตามกลุม
ตามจํานวนสมาชิกรายละ 40 บาท โดยมอบใหคณะกรรมการ
รับไปดําเนินการตามเขตบริการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุม    
ตอไปครับ
 ทายนี้ผมขออวยพรใหสมาชิกทุกทานจงมีแตความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและประสบความสําเร็จ    
ในทุกส่ิง สวัสดีครับ.....

 จากบทความ ผศ. น.ท. นพ.สรยุทธ ชํานาญเวช  สาขาประสาทศัลยศาสตร 
ภาควิชาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง แบงเปน 2 กลุมหลัก
 กลุมหนึ่ง ประมาณ 80-90% เปนภาวะที่ไมมีเลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งอาจจะเกิด
จากภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ
 กลุมที่สอง ประมาณ 15-20% จะเปนภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งโรค        
ท่ีทําใหเกิดก็มาจากการฉีกขาดของหลอดเลือดเล็ก ๆ ท่ีหลาย ๆ คนเรียก หลอดเลือดฝอย     
ฉีกขาด และอีกประมาณ 5% จะเปนลักษณะของหลอดเลือดโปงพองแลวมันแตก อันนี้
อัตราเสียชีวิตคอนขางสูง เพราะฉะนั้น สรุปก็คือ ภาวะหลอดเลือดผิดปกติจะแบงเปน 2 
กลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่สมองขาดเลือด กับ กลุมที่มีเลือดออกในสมอง
สาเหตุ
 โรคหรือภาวะหลอดเลือดในสมองผิดปกติ เราพบไดตั้งแตอายุ 20, 30, 40      
ไปจนถึงวัยกลางคน ไปจนถึงผูสูงอายุ สาเหตุรูปแบบของการผิดปกติ มันมีความแตกตาง
กันหลายรูปแบบ
 ในกลุมคนอายุนอย ๆ อาจจะเปนลักษณะของความผิดปกติแตกําเนิด        
เปนความผิดปกติของระดับพันธุกรรมที่ใหหลอดเลือดในสมองผิดปกติเกิดเปนปาน เกิดมี
การตอกันของหลอดเลือดผิดปกติ
 สวนในวัยกลางคนก็มักจะเกิดจากการใชชีวิต สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล  
สวนใหญสาเหตุหลัก ๆ จะมาจากการสูบบุหรี่ นอกนั้นก็จะเปนเรื่องของสารเคมีที่ใชหรือ 
ยาที่ใช ยาบางอยางก็ทําใหเกิดความผิดปกติของหลอดเลือด เชน มีการอุดตัน หรือมี
การอักเสบของหลอดเลือดได
 สวนในผูสูงอายุก็จะเปนลักษณะของความเสื่อม คือผนังหลอดเลือดมันเสีย
ความยืดหยุนไป หรือมีภาวะของโรค เชน เบาหวาน ความดัน โรคเลือด ก็เปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในวัยกลางคน และวัยผูสูงอายุ
สัญญาณเตือน
 อาการหลักคือ อาการปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน ตาพรามัว แขนขาออนแรง
หรือมีการพูดไมชัด แตโอกาสที่มันจะเตือน ระยะเวลามันสั้นมาก บางคนไมคิดดวยซ้ําวา 
อันนี้คือการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง เพราะจริง ๆ แลว อาการปวดศีรษะ อาการ
คลื่นไส อาเจียน มันเปนอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้น มันคอนขางยากที่จะ
บอกวาเปนอาการของหลอดเลือดสมอง แตก็ตองบอกวาอาการปวดศีรษะ อาการคลื่นไส 
อาเจียน เปนอาการนําของการเกิดภาวะของหลอดเลือดผิดปกติในสมอง
การรักษา
 ทุกคนก็ทราบดีวาเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นในสมองแลว โอกาสที่เราจะ
กลับมาเหมือนเดิมเรียกวามันคอนขางยาก เพราะวามันขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย เชน ขนาด
ของเลือดที่ออก หรือขนาดของตําแหนงของสมองที่เสียหาย ขนาดของสมองที่ขาดเลือด 
ตําแหนงที่มีการเสียหายของสมอง อันนี้จะเปนตัวแปรที่จะทําใหเราบอกไดวาคนไขจะกลับ
มาไดแคไหน
 สวนอีกเรื่องหนึ่งคือ เวลามันมีการเสียหายของระบบประสาทหรือสมองเกิด
ขึ้นแลว มันเกิดขึ้น ณ วินาทีนั้นเลย ที่มีการฉีกขาดหรือมีการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง เพราะ
ฉะนั้น โอกาสที่คนไขจะกลับมาเหมือนเดิมเลย มันก็ขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย
 แตอยางไรก็ตาม ก็ตองรักษา และวิธีการรักษา เราก็ตองจัดการในหลาย ๆ 
เรื่อง ไมวาจะเปนโรคประจําตัวของคนไขเอง เบาหวาน ความดัน โรคไต โรคหัวใจ ถัดมา
ก็คือปญหาที่ตัวสมองเอง เราจะสามารถควบคุมการอักเสบของสมองไมวาจะเปนจากการ
ที่สมองขาดเลือด หรือมีเลือดออกในสมองไดอยางไร และหลังจากนั้นแลว  ถาคนไข
รอดชีวิตมาแลว การฟนฟูสภาพรางกายใหกลับมาหรือพอที่จะขยับแขนขา หรือลดการกด
ทับของรางกายไดนี่ อันนี้ตองปฏิบัติ ตองทําตอไป
การปองกัน
วิธีการปองการดีที่สุด งายที่สุดและลงทุนนอย คือ
 1. ตองไมสูบบุหรี่ สําหรับเรื่องแอลกอฮอล ถาหลีกเลี่ยงไดก็ยิ่งดี
 2. การควบคุมโรคพื้นฐานที่เราเรียกวา โรคที่ไมติดตอ เบาหวาน ความดัน    
โรคไต ภาวะโภชนาการเกิน ถาเราสามารถควบคุมตรงนี้ได เราก็สามารถปองกันภาวะผิด
ปกติของหลอดเลือดในสมองได
 3. หลีกเลี่ยงการใชยาบางกลุมที่มีโอกาสทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง    
ผิดปกติ เชน ยาที่กระตุนใหกระปรี้กระเปรา หรือยาที่ทําใหอวัยวะเพศแข็งตัว แมแต ยาคุม
กําเนิด วิตามินบางชนิดก็อาจจะทําใหเกิดภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองไดเหมือน
กัน เพราะฉะนั้น ถาเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือใชในปริมาณที่เหมาะสม เราก็จะสามารถลด
โอกาสในการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองได
   ที่มา :  https://med.mahidol.ac.th/



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน พฤศจิกายน 2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 25626

เรียน   พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน 

  -  สําหรับเดือนนี้ (พฤศจิกายน 2562) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอ

สังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุน

การทํางานที่ผานมาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา  

และสานตอในสวนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก  ดังนั้น  เดือนนี้     

คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู  จํานวน 6 ขอ สวนรายละเอียด

ฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและอานไดท่ี  www.lt-coop.com (พ่ีนองครับ

เมื่อทานอานแลว อยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติม

ยินดีรับขอเสนอ เพื่อพิจารณาตอไปครับ)   

  ขอสังเกตที่  1.  การเบิกจายโครงการพัฒนาสมาชิก

หนวยเมือง 1/1,1/2 หนวยเชียงคาน, หนวยปากชม.  

  -  คณะผูตรวจไดตรวจสอบการเบิกจายเงินที่นําไปใชจายใน

โครงการนี้ก็เพื่ออยากทราบวาจายใหใคร จายใหกี่คน คนที่ไมไปเขารวม

ไมวาจะเปนกรรมการ  เจาหนาที่  และสมาชิก  มีการจายหรือไม  เงินที่

เหลือไดสงคืนถูกตองหรือไม.    

 จากการตรวจสอบ  4  หนวย  คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบ

แลวเอกสารหลักฐานการจายถูกตองครบถวน  บุคคลที่ไมมาก็ไมไดจายเงิน

ที่เหลือเจาหนาที่ก็ไดนําสงคืนตามระเบียบ.และไดเสนอแนะคณะกรรมการ

และเจาหนาที่ใหกําชับผูแทนสมาชิกใหดูแลสมาชิกในกลุมตัวเองให

เขารับการประชุมตามหลักการประชุมและหามไมใหเบิกจายแทนกัน 

เพราะถือวาไมถูกตอง.

 - ฝายจัดการไดนําเสนอฝายอํานวยการไดรับทราบเรียบรอยแลว.  

 ขอสังเกตที่ 2. การเบิกจายคาปรับปรุงหองโถงสหกรณ  

 - คณะผูไดตรวจสอบกระบวนการจัดจางปรับปรุงหองโถง   

เพื่ออยากทราบการดําเนินการเปนอยางไร สัญญารัดกุมถูกตองหรือไม  

วงเงินจัดจางครั้งนี้  144,250 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองรอยหาสิบ

บาทถวน)  

 -  จากการตรวจเอกสารหลักฐานการจัดจางตั้งแตการบันทึก 

ขออนุมัติ แหลงของงบประมาณ จนสุดทายการเบิกจายมีอะไรนํามา

เปนหลักฐาน ขบวนการท้ังหมดท่ีตรวจสอบมีใบส่ังจางเทาน้ันท่ีไมสมบูรณ

ขาดขอความบางประเด็น  ผูตรวจสอบไดเสนอใหเพิ่มเติมใหเปนไปตาม

แบบฟอรมที่ผูตรวจไดใหไวเปนแนวทาง และนํามาใหตรวจสอบอีกครั้ง 

 - ฝายจัดการไดไปดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีใหไวเรียบรอยแลว

คณะผูตรวจขอขอบคุณที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  

     

 ขอสังเกตที่  3, 4 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีรอบ     

6  เดือน(ผูสอบบัญชี) 

 - คณะผูตรวจสอบไดอานรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

รอบ 6  เดือน  ของผูสอบบัญชีนครพิงค  เห็นวามีหลายประเด็นที่ผูสอบ

บัญชีไดเสนอใหดําเนินการและใหขอเสนอแนะไวผูตรวจเห็นวาเปนไป

ตามขอเท็จจริงหากไมดําเนินการหรือแกไขอาจจะทําใหสหกรณเสีย

หายไดเชน

 -  การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การแบงแยกหนาที่ของเจาหนาที่

ที่ไมเหมาะสม  การปฏิบัติที่ขัดแยงทางผลประโยชน  ความเสี่ยงดาน

เครดิต  ความเสี่ยงดานสภาพคลองและเงินลงทุน  สภาพคลองทางการ

เงิน  การกอหนี้. และผลดําเนินงานของสหกรณ   

 - ฝายจัดการไดเห็นชอบตามคําแนะนําของผูสอบบัญชีนครพิงค  

และไดนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ                                                

 ขอสังเกตที่ 5. รายไดคาบํารุงรถบัสสหกรณและการขอ

อนุญาตใชรถ   

 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบคาใชจายท่ีไดจากการใหบริการรถบัส

สหกรณตลอดการขออนุญาตใชจากหนวยงานอื่น  ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดรับรู

รายได – คาใชจาย  คุมคาหรือไมหากไมคุมคา  ถาแตละเดือนใชจาย

มากเกินไป  จะไดเสนอขายเพื่อไมใหเปนภาระของสหกรณ. หรืออยาง

นอยไมใหใชงบประมาณรายไดจากสหกรณ 

 -  จากการตรวจสอบพบวา  สภาพรถบัสเริ่มมีคาบํารุงมากขึ้น

เนื่องจากอายุการใชงานมานาน  รายไดไมคุมคา    

 - คณะผูตรวจจะไดติดตามตรวจสอบคาใชจายอีกในคราวตอไป

เพื่อประเมินถึงความคุมคา  และไมใหเปนภาระของสหกรณตอไป  

 -  คณะกรรมการยังไมไดใหความเห็นในการจําหนาย  คงรอตอไป

 ขอสังเกตที่  6.   การซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (แอร)   

  - คณะผูตรวจไดตรวจสอบกระบวนการจัดจางและตัวแอร  

อายุการใชงานของตัวที่ซอม  มีอายุการใชงานกี่ป  ราคาซอมเกิน 50 %

ของราคาซื้อหรือไม                  

 -  จากการตรวจสอบในเอกสารการบันทึกเสนอรายงานดําเนิน

ไปดวยดี เปนไปตามกระบวนการ ราคาคาซอมแซมก็ไมเกิน 50% ถือวา

เปนไปตามหลักเกณฑ      

 - คณะผูตรวจไดเสนอแนะ  ถาครุภัณฑตัวใดใชงานมานานคิดคา

เสื่อมเหลือ  1  บาท  ถามีการซอมแซมราคาเกิน  50% ไมควรซอมแซม 

ควรจําหนายออก  เพื่อไมใหเปนภาระในการใชจายงบประมาณของทาง

สหกรณอีกตอไป.

    

พบกันใหมฉบับหนา

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด.

โทร. 098-691-9199



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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1.จํานวนสมาชิก

- สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอื่น

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

8. เงินรับฝาก

 ประจํา 

 ออมทรัพย 

 ออมทรัพยพิเศษ 

 สินทรัพยทวี 

9. ทุนเรือนหุน

10. ทุนสํารอง

11. สินทรัพยรวม

12. กําไรสุทธิ  (เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2562) 

7,609   คน

6,293            คน

1,316            คน

5,418   คน

192,856,392.11   บาท

502,158,615.12   บาท

10,589,363,481.00   บาท

23,512,500.00   บาท

182,390.00   บาท

2,665,425,449.69   บาท

249,135,647.92             บาท

124,135,742.40             บาท

2,154,660,655.56             บาท

137,493,403.21             บาท

3,068,873,070.00   บาท

485,175,300.23  บาท

11,195,958,051.26  บาท

223,234,954.39  บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

KTB Co-op
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย
 กดปุม บริการอื่นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
 7.  รายการสําเร็จจะได
     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาชิก  ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 9 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายปารีส  สารศรี         สมาชิก          842
2.  นายชาญชัย  ทองจันทรศักดิ์         สมาชิก         5037
3.  นายวิชิต  ถีเศษ          สมาชิก         3411
4.  นายสมยศ  แกงตัน         สมาชิก         5232
5.  นายสุธา  เสาวดี          สมาชิก         6274
6.  นายทวีศักดิ์  ขันติยะ         สมาชิก         4324
7.  นายสําเนียง  นามวงษ         สมาชิก         998
8.  นายสํารวย  ศรีสันต         สมาชิก         309
9.  นายภูเวียง  นามลา         สมาชิก        2062

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 21 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายแสวง  ทิพราช      บิดาสมาชิก         562
2.  นายริน  อุนพรม       บิดาสมาชิก        6781
3.  นายปารีส  สารศรี         สมาชิก        1291
4.  นางทองทิพย  อาจทอง     มารดาสมาชิก        7243
5.  นางหมุน  เกาะน้ําใส     มารดาสมาชิก        8806
6.  นางสังเวียน  เนตรแสงศรี     มารดาสมาชิก        5195
7.  นายวิชิต  ถีเศษ          สมาชิก        4656
8.  นางสมหมาย  พลซา     มารดาสมาชิก        1799
9.  นายเหลา  นวลขาว      บิดาสมาชิก        3867
10. นางกิมลี้  คงสมทอง    มารดาสมาชิก        2396
11. นายสมยศ  แกงตัน        สมาชิก        5702
12. นายสุธา  เสาวดี         สมาชิก        5965
13. นายประพันธ  สิงหลอ     บิดาสมาชิก        2631
14. นายแจง  ศรีเพ็ชร     บิดาสมาชิก        4711
15. นางคําหวัน  โกมาสถิตย    มารดาสมาชิก        3609
16. นายทวีศักดิ์  ขันติยะ       สมาชิก        2049
17. นายสําเนียง  นามวงษ       สมาชิก        3730
18. นายสัมภาษณ  พรมสวัสดิ์       สมาชิก        3217
19. นายสํารวย  ศรีสันต       สมาชิก        3921
20. นายประชัน  ไชยภา       สมาชิก        7996
21. นายภูเวียง  นามลา       สมาชิก        3102

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  13  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นายวิชิต  ถีเศษ          สมาชิก          7331
2.  นายปารีส  สารศรี         สมาชิก         14688
3.  นางทองทิพย  อาจทอง     สมาชิกสมทบ         90417
4.  นายสมยศ  แกงตัน         สมาชิก         13375
5.  นายทวีศักดิ์  ขันติยะ         สมาชิก         11958
6.  นายสําเนียง  นามวงศ         สมาชิก          2270
7.  นายสํารวย  ศรีสันต         สมาชิก          5400
8.  นายสัมภาษณ  พรมสวัสดิ์         สมาชิก         12841
9.  นายประชัน  ไชยภา         สมาชิก         12523
10. นายภูเวียง  นามลา         สมาชิก          7139
11. นายสุธา  เสาวดี           สมาชิกสมทบ         12496
12. นายสนธยา  เหงาพรหมมินทร  สมาชิกสมทบ         70089
13. นายกองสิน  สารวงศ     สมาชิกสมทบ          12010

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,834    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,270    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,564    ราย



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี

ขอมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี  เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จํานวนเงิน ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

8 มี.ค.541
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

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
10-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
29-ก.ย.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
23-เม.ย.-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
5-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
9-ก.ย.-62

27-พ.ย.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาดานซาย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาศาลากลาง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาดานซาย 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาหนองบัวลําภู 

 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 
 1,100.00 

 800.00 
 856.00 

 1,147.00 
 950.00 

 3,600.00 
 958.00 

 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 
 5,000.00 

 600.00 
 600.00 

 2,000.00 
 500.00 
 600.00 

 43,919.00 

1 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

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

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

 สาขาเลย 
 สาขาชุมแพ  

 สาขาโพนพิสัย 
 สาขาเลย 

 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเลย 
  สาขาเลย 
 สาขาเลย 

 สาขาหนองบัวลําภู 
 สาขาเลย 

 สาขาหลมสัก 
 สาขาเลย 

 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 

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

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

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

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2563

.........................................................
 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําเขตสรรหาท่ี 1/1 (หนวยอําเภอเมือง 1), เขตสรรหาท่ี 2/1 (หนวยอําเภอวังสะพุง 1)
เขตสรรหาที่ 3/2 (หนวยอําเภอดานซาย 2, อําเภอนาแหว), เขตสรรหาที่ 4/1 (หนวยอําเภอปากชม), เขตสรรหาที่ 5/2 (หนวยอําเภอผาขาว), เขตสรรหาที่ 6/1 
(หนวยจังหวัด 1)  และเขตสรรหาที่ 7/2 (หนวยอําเภอภูหลวง) จะครบวาระการดํารงตําแหนง  ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  พ.ศ.2548  ในวันที่  29  กุมภาพันธ  2563  ซึ่งเปนวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  (กกต.สอ.)  
พ.ศ. 2548 ขอ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  แทนตําแหนงที่จะครบวาระ 
ตามรายละเอียดดังนี้
 1.  ตําแหนงที่รับสมัคร
 รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณประจํา เขตสรรหาที่ 1/1 (หนวยอําเภอเมือง 1) เขตสรรหาที่ 2/1 
(หนวยอําเภอวังสะพุง 1) เขตสรรหาที่ 3/2 (หนวยอําเภอดานซาย 2, อําเภอนาแหว) เขตสรรหาที่ 4/1 (หนวยอําเภอปากชม) เขตสรรหาที่ 5/2 (หนวยอําเภอ   
ผาขาว) เขตสรรหาที่ 6/1 (หนวยจังหวัด 1) และเขตสรรหาที่ 7/2 (หนวยอําเภอภูหลวง)  เขตสรรหาละ  1  คน
 2.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
 ผูประสงคจะเขารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ ออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานการสมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่  9  -  13  ธันวาคม  2562  ตั้งแตเวลา 09.00  
-  15.00 น.  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 3.  คุณสมบัติของผูสมัคร
 ผูสมัครเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2548  ขอ 8 ขอ 11 และขอ 12
 4.  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร  คาธรรมเนียมและขอกําหนด
 4.1  ใบสมัครตามแบบที่ กกต.สอ. กําหนด
 4.2  รูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนกันแดด ไมสวมหมวกขนาด 8.5 ซ.ม. x 13.5 ซ.ม. จํานวน  5  แผน
 4.3  เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะไมคืนใหผูสมัครไมวากรณีใด ๆ
 4.4  สมาชิกที่ยื่นใบสมัครไวและไดชําระเงินธรรมเนียมครบถวนแลวจะถอนใบสมัครในภายหลังมิได
 5.  คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิรับการสรรหาเพื่อการ
เลือกตั้ง  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันที่   24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562
 6. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนสรรหา
 6.1  เปดใหเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจางของสหกรณ ฯ ที่จําเปนตองไปปฏิบัติหนาที่ใหบริการแกสมาชิกในการลงคะแนนตามเขตสรรหาตาง ๆ 
ในวันลงคะแนนสรรหาทั่วไป ไดลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ในวันเสารที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2563 ระหวางเวลา  
11.00 น.  -  13.00 น.
 6.2  เปดใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ลงคะแนนเพื่อการสรรหาทั่วไปในเขตสรรหาตาง ๆ  ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขตสรรหา
ในวันอาทิตยที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะประกาศแจงสถานที่ลง
คะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขตใหทราบในภายหลัง
 7.  วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
 7.1  การลงคะแนนสรรหาลวงหนาเพื่อสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เปดใหเฉพาะเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจาง
ของสหกรณฯ ลงคะแนน ใหสมาชิกขีดเครื่องหมายกากบาทเลือกผูสมัครไดเพียงเบอรเดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนน
นําหีบบัตรลงคะแนนฝากไว  ณ  ศูนยอํานวยการสรรหา
 7.2  การลงคะแนนทั่วไปเพื่อการสรรหากรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหสมาชิกขีดเครื่องหมายกากบาทเลือกผูสมัครเพียงเบอรเดียว 
เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนนําหีบบัตรลงคะแนนไปยังหนวยลงคะแนนที่เปนเขตสรรหา (กรณีเขตสรรหานั้นมีหนวย
ลงคะแนนเกินกวา  1  หนวย) เพื่อทําการคละบัตรลงคะแนนเขาดวยกันกอนนับบัตรเปนคะแนนและรายงานผลการนับคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตามแบบที่กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่   8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

(นายสมาน  ชัยพร)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน พฤศจิกายน 256210

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2563

.........................................................
 ดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกเขตการสรรหา จะครบวาระการดํารงตําแหนง ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ.  2548 ในวันท่ี  29  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  ซ่ึงเปนวันส้ินปทางบัญชีสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณ(กกต.สอ.) พ.ศ. 2548  ขอ 12 ประกอบกับ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาเขารับการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด แทนตําแหนงท่ีจะครบวาระ ดังน้ี
 1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร
 รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเพ่ือการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จํานวน  5  คน  โดยมีเขตสรรหา  3  เขต  ดังน้ี
 1.1  เขตสรรหาท่ี  1  หนวยอําเภอเมืองเลย 1,2 อําเภอนาดวง อําเภอปากชม อําเภอเชียงคาน หนวยจังหวัด 1,2 อําเภอทาล่ี  จํานวน  2  คน
 1.2  เขตสรรหาท่ี  2  หนวยอําเภอวังสะพุง 1,2 อําเภอภูกระดึง อําเภอหนองหิน อําเภอผาขาว อําเภอเอราวัณ อําเภอภูหลวง จํานวน  2  คน
 1.3  เขตสรรหาท่ี  3  หนวยอําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ อําเภอนาแหว  จํานวน  1  คน
 2.  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร
 ผูประสงคจะเขารับการสรรหาฯตามขอ  1  ใหย่ืนใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนด พรอมเอกสาร
หลักฐานดวยตนเอง ระหวางวันท่ี  9 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ต้ังแตเวลา 09.00 น. - 15.00 น.  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขท่ี  510            
บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2548 ขอ 2 ขอ 22 ขอ 23 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559      
ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร,คาธรรมเนียมและขอกําหนด
 4.1 ใบสมัครตามแบบท่ี กกต.สอ.กําหนด
 4.2 รูปถายสีหรือขาวดําหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดดขนาด 8.5 ซ.ม. x 13.5 ซ.ม.  ดังน้ี
   4.2.1 เขตสรรหาท่ี  1  จํานวน  12  แผน
   4.2.2 เขตสรรหาท่ี  2  จํานวน  10  แผน
   4.2.3 เขตสรรหาท่ี  3  จํานวน   7  แผน
 4.3 หลักฐานการผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 4.4 เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน  1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน) ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะไมคืนใหแกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ
 4.5 สมาชิกท่ีย่ืนใบสมัครไวและไดชําระเงินคาธรรมเนียมครบถวนแลวจะถอนการสมัครในภายหลังมิได
 5. คณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะประกาศรายช่ือและหมาเลขประจําตัวผูสมัครท่ีมีสิทธิรับการสรรหาเพ่ือการเลือกต้ังใน
วันท่ี  24  ธันวาคม พ.ศ. 2562
 6. วัน เวลา สถานท่ีลงคะแนนเพ่ือการสรรหา
 6.1 เปดใหเจาหนาท่ีและพนักงานของสหกรณฯท่ีจําเปนตองไปปฏิบัติหนาท่ีใหบริการแกสมาชิกตามเขตสรรหาตาง ๆ ในวันลงคะแนนสรรหาท่ัวไปไดลง
คะแนนสรรหาลวงหนา  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันเสารท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.  -  13.00 น.
 6.2  เปดใหสมาชิกลงคะแนนเพ่ือการสรรหาท่ัวไปในเขตสรรหาตาง ๆ  ณ  หนวยลงคะแนนของแตละเขตสรรหาในวันอาทิตยท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. 2563 
เวลา 08.00 น.  -  15.00 น. ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะประกาศสถานท่ีลงคะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขตใหทราบในภายหลัง
 7. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนในการสรรหา
 การลงคะแนนสรรหาผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ใหสมาชิกขีดเคร่ืองหมายกากบาทเลือกผูสมัครไดเพียงเบอรเดียว เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนแลวให
คณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนน นําหีบบัตรลงคะแนนสงไปยังเขตสรรหาเพ่ือทําการนับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตอไป
 ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนเพ่ือสรรหาผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ปฏิบัติ ดังน้ี
 เขตสรรหาท่ี 1  นําหีบบัตรลงคะแนนไปสงมอบใหคณะกรรมการประจําเขตสรรหา ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 เขตสรรหาท่ี 2  นําหีบบัตรลงคะแนนไปสงมอบใหคณะกรรมการประจําเขตสรรหา ณ  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
 เขตสรรหาท่ี  3  นําหีบบัตรลงคะแนนไปสงมอบใหคณะกรรมการประจําเขตสรรหา ณ  โรงเรียนชุมชนภูเรือ เพ่ือทําการคละบัตรเขาดวยกันกอนนับบัตรเปนคะแนน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

(นายสมาน  ชัยพร)
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

www.Lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com

สหกรณ์ (042-811149, 812192  แฟกซ์ 832433)

ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา 088-3189755

รองผู้จัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน 1 083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน 061-1616567 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 065-2801684 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 

สสอ.  042-811165, 087-8077289, 096-7575075             

(ศูนย์ประสาน สสอค.เลย)   083-1510007, 042-811149 ต่อ 25 

บรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์

กองบรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม

 นายสุทธินันท์  บุบผาดา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

ฝ่ายอำานวยการ นายณสรวง  ก้อนวิมล, นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ์

 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์  บรรพลา 

 นายอุดม  ยศปัญา นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน, ส.อ.มงคล  ศรนวล, นายพนมไพร พิมพ์ที

 นายสมัย  พวงกันยา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง, นายสุทธินันท์  บุบผาดา

ฝ่ายจัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา, นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี, นางสุจิตรา  บรรพลา

 นางไพรวัลย์  พูนโต, น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา, นางศริญญา  อินทรักษ์

 นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ, นางสมศรี  คงทิพย์, นางเปรมวดี  ไชยสัจ

 นางรติ  ทันวงษา, น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ, นายสุนทร  สนธิมูล

 นางนารี  พงษ์พานิช, น.ส.จุฑาทิพ  กองพอด

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ  3.25

  ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ  3.80

  สินทรัพย์ทวี ร้อยละ  4.50

  เงินฝากประจำา 

  ประจำา  6 เดือน    ร้อยละ  3.75

  ประจำา 12 เดือน   ร้อยละ  4.00

  ประจำา 24 เดือน   ร้อยละ  4.25


