


สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ที่เคารพ
 พบกันในเดือน มกราคม 2563 ฉบับน้ีเปนฉบันท่ี 9 แลวนะครับ
เนื่องในศุภาวาระดิถีขึ้นปใหม 2563  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ้งหลาย โปรดดลบันดาลใหทานและเจาหนาที่           
จงประสบแตความสุข ความสําเร็จ สมบูรณ พูลลาภ ในสิ่งอันพึง
ปรารถนา ตลอดไป
 ในชวงเดือนมกราคมของทุกปจะมีวันสําคัญหลายวัน เชน 
วันขึ้นปใหม วันเด็กแหงชาติ วันครู อยางที่ทานสมาชิกทราบแลว
และมีอีกวันที่มีความสําคัญกับสมาชิกสหกรณฯ นั่นก็คือวันเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและผู ตรวจสอบกิจการที ่ครบวาระ
ที่ดําเนินการลงคะแนนสรรหาในวันอาทิตยที่ 19 มกราคม 2563 
เวลา 08.00 – 15.00 น. และกิจกรรมในวันเดียวกันคือการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกประจําป 2563 – 2565  เนื่องจากผูแทนสมาชิกได
ครบวาระ 3 ป ตามระเบียบฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่มาใชสิทธิ์ใชเสียง
ของทานในการเลือกต้ังดวยความบริสุทธ์ิใจ ใหการเลือกต้ังมีความใส
สะอาด ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เลือกคนดีมาบริหารงาน
สหกรณแทนทาน เพื ่อเปนแบบอยางในการเลือกตั ้งในระบบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง
 ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีผานการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ชุดที่ 56/2563 และคณะผูตรวจสอบกิจการ
ชุดใหม ประจําป 2563 – 2564  ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
และจะมีการรับรองจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
ประมาณเดือน มีนาคม 2563 เม่ือไดใหการรับรองจากท่ีประชุมใหญ
แลวทานก็จะไดเปนคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการโดยสมบูรณ
 เนื่องในวันเด็กแหงชาติที่ผานมาในปนี้ ตรงกับวันเสาร
ที่ 11 มกราคม 2563 (เสารที่ 2 ของเดือนมกราคม) เปนวันสําคัญ         
อีกหนึ่งวันของไทย โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
ไดมอบคําขวัญ ไวดังนี้  “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่
พลเมืองไทย” หลายหนวยงานในหลายจังหวัด รวมจัดกิจกรรม
เพื่อเปนการ เติมพลังฝนใหเด็กและเยาวชนไดมีเปาหมายใน
การเจริญเติบโต เปนอนาคตของชาติตอไป  ในสวนของสหกรณฯ 
ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกลาวโดยมอบ
ใหกรรมการเขตรับไปดําเนินการ ขอใหเด็ก ๆ ทุกคน มีความสุข 
สนุกสนาน ในวันเด็กปนี้และอยาลืมจําและนําคําขวัญวันเด็กแหง
ชาติประจําป 2563 ไปปฏิบัติใชกันดวยครับ
 วันครูแหงชาติ Teachers’ Day ป 2563 ตรงกับ             
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี แตเริ่มจัด
ใหมีคําขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อป 2522 แรกๆ เปนของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการ
คุรุสภา ตอมาก็เปนคําขวัญของบุคคลทั่วไปที่สงเขาประกวด และ
จากนายกรัฐมนตรี    ความหมายของคําวา “ครู”   คําวา “ครู” มา
จากศัพทภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” ที่แปลวา 
“หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน  โดยในป 
2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ไดใหคําขวัญ
วันครู  เนื่องในโอกาสวันครูแหงชาติ  ครั้งที่ 64 ไววา  “ครูไทย       
รักศิษย คิดพัฒนา”
  ประการสุดทาย ขอแสดงความความยินดีกับทานประธาน
กรรมการ ดร.ณสรวง กอนวิมล ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ป 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย 
ดวยความยินดียิ่ง  พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ....

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน 
 สวัสดีครับเนื่องในวาระอันเปนศุภมิ่งมงคลขึ้นปใหม พ.ศ. 2563 
ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ
และเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ท่ีสมาชิกทุกทานเคารพนับถือ
จงดลบันดาลใหทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแต ความสุข
ความเจริญ ร่ํารวย สมหวังตลอดปและตลอดไปดวยเทอญ
 สําหรับผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(มีนาคม -ธันวาคม 2562 ) ระยะเวลา 10 เดือน สหกรณฯ       
มีสินทรัพยรวม 11,172.12 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 258.95 ลานบาท
และอีก 2 เดือนจะถึงสิ้นปบัญชีของสหกรณ ในเดือนกุมภาพันธ 
2563 เปนที่ทราบกันดีทุกคนตางรอคอย ที่จะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุน (เงินปนผล+เงินเฉลี่ยคืน) ในปนี้ คาดวาจะ       
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที ่ต ั ้งไว ผมและ              
คณะกรรมการดําเนินการพรอมดวยบุคลากรมีความตั้งใจและ
พยายามขับเคลื่อน การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว มีบางโครงการอยูระหวางดําเนินการ   
 เม่ือวันอาทิตยท่ี 19 มกราคม 2563 ท่ีผานมา ผมขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทานทุกเขตสรรหาที่สละเวลาและใหความสําคัญใน
กิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ทุกเขตเลือกตั้งตาม
สถานท่ีท่ีกกต.สอ.ครูเลย กําหนด เพ่ือใหการเลือกต้ังคร้ังน้ีเปนไป
โดยโปรงใส เปนประชาธิปไตย มีมารยาทในการหาเสียง มีจิตใจ
เปนนักกีฬาและมีจิตสํานึกในหลักการสหกรณ ใชสิทธ์ิเลือกคนดี
มีประสบการณเพื่อเปนตัวแทนของสมาชิก และอีกหน่ีงกิจกรรม
ในปน้ีมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกท่ีครบวาระจากการติดตาม
สังเกตการณหนวยเลือกตั้งทุกเขตผานไปดวยความเรียบรอย 
ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีผานการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการครั้งนี้ดวย 
 ทายสุดน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ
สหกรณฯ ท่ีรวมดวยชวยกันพัฒนาสหกรณฯ ของเราใหมีความม่ันคง
ยั่งยืน และขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหขอคิด ขอเสนอแนะ
ปญหาตาง ๆ จะนํามาวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาองคกรของเรา 
ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป  สวัสดีครับ…

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายวิรัตน  พุทธทองศรี 

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
 พบกับแวดวง สอ.ครูเลย สําหรับเดือน มกราคม 2563 น้ี
เนื ่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2563 ผมขออาราธนา     
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลายที่ทุกทาน
เคารพนับถือ จงดลบันดาลใหสมาชิกทุกทานพรอมครอบครัว 
ใหประสบแตความสุข ดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพูนผลใน
สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
 ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ ( กกต.
สอ.ครูเลย จํากัด) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณฯ ประจําป 2563 แทนตําแหนงที่จะครบ
วาระและดําเนินการลงคะแนนสรรหา ในวันอาทิตยที่ 19 
มกราคม 2563 ที่ผานมา  ขอแสดงความยินดีกับทานที่ได
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณและผูตรวจ
สอบกิจการ ป 2563 ผลการลงคะแนนสรรหา ตามประกาศ
ทายวารสารขาว สอ.ครูเลย ฉบับนี้และเวปไซตของสหกรณ 
LT-Coop.com 
 เรื่องสําคัญสําหรับสมาชิกหนวยเอราวัณ เขต 7/1 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ (กกต.สอ.ครูเลย จํากัด) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงกอนถึงคราว
ออกตามตามวาระ หนวยเอราวัณ เขต 7/1 โดยเปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ที ่ฝ ายสําน ักงานสหกรณออมทรัพยคร ูเลย จ ําก ัด                      
ในวันเวลาราชการ และจะดําเนินการลงคะแนนสรรหา
ในวันอาทิตยท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. -15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนจะแจงใหทราบในภายหลัง   รายละเอียด
ติดตามไดจากประกาศและเวปไชตของสหกรณ LT-Coop.com
 ขอเชิญชวนสมาชิกหนวยเอราวัณ 7/1 ทุกทานไป 
ใชสิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการในครั้งนี้
เพ่ือเลือกคนดี มีประสบการณ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สหกรณและบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
เขามาเปนตัวแทนของทานในการบริหารงานสหกรณ อนึ่ง 
ในการดําเนินการเลือกตั้งครั้งนี้สหกรณฯ ไมมีงบประมาณใน
การจายคาตอบแทนแกสมาชิก 
 ทายสุดน้ี  ผมขอใหสมาชิกทุกทานจงโชคดี มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ.....

ประกาศคณะกรรมการ

การเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

เรื่อง  ประกาศผลการลงคะแนนในการสรรหาบุคคล

เพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  

ประจําป  2563

.......................................................

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพย

ครูเลย จํากัด ไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือการเลือกต้ังเปน

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

ครูเลย  จํากัด  เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  2563  น้ัน 

 บัดน้ี การลงคะแนนสรรหาไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว

คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด    

มีมติในคราวประชุมคร้ังท่ี  18/2562  เม่ือวันท่ี  20  มกราคม  

พ.ศ. 2563 ใหประกาศผลการลงคะแนนในการสรรหา

กรรมการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย  

จํากัด  ตามบัญชีผลการลงคะแนนที่แนบทายประกาศนี้หาก

ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาซึ่งมีไมนอยกวาหาคน  หรือผูสมัคร  

เห็นวาการสรรหาหรือการนับคะแนนสรรหาทุจริต ไมเท่ียงธรรม

ใหรองคัดคานการสรรหาตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ภายในสิบวัน  นับแตวัน

ประกาศลงคะแนนสรรหา.

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่   20  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563

(นายสมาน  ชัยพร)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

อานตอหนา 9
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 ปฏิเสธไมไดวามนุษยเงินเดือนทุกคนอยากเห็นตัว
เองกาวหนา และตัวชี้วัดความกาวหนา  คือ เงินเดือน  และ
ตําแหนงหนาที่การงาน การทํางานในองคกรทุกองคกร 
โครงสรางองคกรจะมีรูปทรงเปนปรามิด คือเจาของหรือ
ผูบริหารจะอยูตรงจุดสูงสุดของสามเหลี่ยม คือ มีคนเดียว 
ตําแหนงก็แลวแตบริษัท อาจเรียก ซีอีโอ  แมนเนจจ้ิงไดเร็กเตอร
เจเนอรัลแมเนเจอร มีหนาที่ดูแลกําไรขาดทุนของบริษัท     
น่ันหมายถึงการบริหารทีมงานเพ่ือใหบรรลุในเปาหมายท่ีต้ังไว
ดังนั้นผูบริหารก็จะมีทีมบริหารในแตละฝายหรือแผนกที่ชวย
ขับเคลื่อนองคกรตามลําดับ องคกรที่มีขนาดใหญ พนักงาน
เปนพันก็จะมีการทํางานที่ตางกับองคกรขนาดเล็ก พนักงาน
เปนรอยหรือเปนสิบ วัฒนธรรมองคกรก็ยอมจะแตกตางกัน 
เชน องคกรใหญก็จะมีพิธีรีตองมากกวา การเขาถึงผูบริหาร
ใหรูจัก ยอมรับก็จะมีโอกาสนอยกวา แตก็ไมไดหมายความ
วาทํางานในองคกรใหญแลวจะไมสามารถทําใหผูบริหาร
เห็นผลงาน  ไมวาองคกรใหญหรือเล็ก วัฒนธรรมในองคกร
จะเปนอยางไรนั้น ไมสําคัญเทาเราทํางานอยางไร หากเคย
ไดยินวา “คาของคนอยูที่ผลของงาน” เปนคําพูดที่ไมผิดเลย 
ผูบริหารอาจไมรูจักเราแตหากมองเห็นและชื่นชมในผลงาน 
ผลงานนั้นจะพาผูบริหารมารูจักเราเอง ถายังนั้นทํายังไงที่จะ
ใหมีผลงานแลวผูบริหารรูจัก 

 1.  ทํางานราวกับเปนเจาของกิจการ ไมใชแคผูรับ
เงินเดือน แปลวาเห็นแกประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ     
ในกรณีนี้ไมไดหมายถึงการเอาเปรียบลูกคาแตอยางใด        
ในทางกลับกันคือหาแนวทางทํางานท่ีลูกคาจะรักองคกรมากข้ึน
สรางมูลคาใหกับองคกรทําใหลูกคาอยากเลือกองคกรเรา
มากกวาคูแขง 
 2. ตั้งใจทําหนาที่ตนใหดีที่สุด มีความรับผิดชอบใน
งานของตนอยางเต็มท่ี รูจริง รูรอบในงานตน ถามอะไรตอบได
การทําหนาที ่ใหดีที ่สุดหมายรวมถึงหารทํางานเปนทีม 
มีใจพรอมชวยเหลือเพื่อนรวมงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของบริษัทรวมกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จในหนึ่งโครงการ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของหลายฝายที่จะทําใหบรรลุ
เปาประสงครวมกัน 
 3. มีทัศนคติบวก คนท่ีมากความสามารถและเปนท่ี
ไวใจของหัวหนาหรือผูบริหาร มักจะไดรับมอบหมายใหทํางาน
มากตามความสามารถ จงดีใจกับความไววางใจเหลานั้น
เพราะน่ันหมายถึงอนาคตท่ีจะเติบโตในหนาท่ีการงาน อยาให
ความคิดลบที่วา “อะไรๆ ก็มาลงที่ฉัน” มาเปนอุปสรรค
ในการทําในสิ่งที่ไดรับความไววางใจ 
 4. ทํางานดวยใจ ใชใจ ใสใจในสิ่งที่ทํา เพราะหากเรา
มีใจ เราจะสามารถแกไขไดในทุกปญหา ใจจะทําใหเรามอง
เห็นตนตอปญหาและนําพาไปสูทางแก ตัวอยางงายๆ การแก
ปญหาเรื่องรองเรียน หากเพียงแคเราใสใจ ฟงผูรองเรียน    
เราจะเขาใจวาผูรองเรียนโกรธเรื่องอะไร เอาใจเราไปใสใจเขา
เราจะเขาใจที่มาของเรื่องนั้นๆ การตั้งใจฟงนั้นจะไดใจจาก
ผูรองเรียนในทันที เพราะผูรองเรียนเริ่มรูสึกวามีคนไดยิน 
เขาใจและพรอมชวยเหลือ การแกปญหาก็จะงายขึ้น
  5. ไมคาดหวัง ทํางานใหเต็มที่โดยไมคาดหวังวา
ผูบริหารจะรูจักหรือไม หัวหนาจะช่ืนชมหรือไม เพราะการ
ทํางานอยางมีความคาดหวังจะทําใหเราทุกขมากกวาสุข 
เพราะทุกครั้งที่ทําจะรอคอยวาจะมีใครเห็นสิ่งที่ทําหรือไม 
จะมีคนชมหรือเปลา ใจก็จะทอถอยหากไมไดมาซึ่งสิ่งที่หวัง 
และเมื่อทุกขเพราะไมไดอยางหวัง ผลงานที่ไดก็ไมใชสิ่งที่ดี 
การเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เราเองควบคุมไมไดจะนํามาซึ่งความ
ทุกข 
 หากทําไดทั้ง  5  ขอ  ผูกระทําจะมีความสุขใจใน 
การทํางานเพราะทํางานดวยใจ และทําโดยไมคาดหวัง แต
มุงมั่นตั้งใจที่จะทําอยางดีที่สุดราวกับเปนเจาของเอง แคนี้
คุณคาก็อยูในตัวเราเองโดยไมตองมีใครมายกยอง แตเช่ือเถอะ
วาสิ่งที่ทํา ใจที่ใสลงไปยอมมีคนเห็นแนนอน ผลเกิดจากเหตุ 
และถาเราสรางเหตุที่ดี ยังไงผลตองดี หลักการเปนเชนนั้น 

ที่มา :

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

5 ทัศนคติ

ที่จะชวยใหคุณทํางาน

อยางมีความสุขมากขึ้น
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 

ประโยชนของการด� มน้ําอุน 5 ประการ 

ดีตอสุขภาพและความงามอยางน�าทึ่ง!

โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

เรียน   สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานดวยความเคารพ
 สวัสดีครับพบกับความเคลื่อนไหวของสหกรณในเดือนนี้
เปนฉบับที่ 9 แลว ปใหมที่ผานมาก็หวังวาสมาชิกทุกทานคงมีความสุข
กันถวนหนา  ขอใหมีแตสิ่งใหม ๆ เรื่องดี ๆ เขามาในชีวิตขอใหร่ํารวย 
มียศ มีเกียรติ และมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและชีวิต
ครอบครัวกันทุกทาน  สําหรับเดือนนี้มีเรื ่องที่จะนําเรียนใหทาน
สมาชิกไดรับทราบดังนี้
 1. ในวันอาทิตยที่ 19 มกราคม 2563  ที่ผานมาสําหรับ
กิจกรรมการรณรงคสงเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งสหกรณฯ เปนไป
ตามงบประมาณตามแผนกลยุทธ และการดําเนินการลงคะแนน
สรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการและผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และขอแสดง
ความยินดีกับผูที่ผานการเลือกตั้งในครั้งนี้
 2. อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญเชนกันคือการดําเนินการเลือกต้ัง
ผูแทนสมาชิกประจําป 2563-2565 เนื่องจากผูแทนชุดเดิมครบวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป  ท่ีดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกในวันอาทิตย
ที่ 19 มกราคม 2563  และขอแสดงความยินดีกับผูแทนสมาชิกที่ผาน
การเลือกตั้งทุกคน 
 3. สหกรณฯ ไดประกาศเงินกู สามัญโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ เพื่อใหเงินเดือนคงเหลือ 30%  
โดยกําหนดรับคําขอกูตั้งแต วันที่ 15 มกราคม 2563   หลักเกณฑ 
และวิธีการเกี่ยวกับโครงการเปนแนวปฏิบัติ  สําหรับสมาชิกผูที่สนใจ
สมาชิกยื่นคําขอกูดวยตนเองที่ฝายสินเชื่อ รายละเอียดตามประกาศ
และเวปไซตของสหกรณ http://www.lt-coop.com
 4. อีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญสําหรับขบวนการสหกรณไทย
และเครือขาย 7 ชุมนุมสหกรณระดับชาติท่ีจะเวียนมาบรรจบในวันพุธ
ที่ 26 กุมภาพันธ 2563  “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2563”  
สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดจัดงานเฉลิมฉลอง
เนื่องในงาน “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563” เพื่อถวาย 
สักการะและรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยา
ลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” เพื่อสงเสริมและการพัฒนา
ระบบสหกรณใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุข และยั่งยืนตอไป 
 สําหรับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ประกาศหยุด
ทําการ 1 วัน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เพื่อเขารวมกิจกรรม 
วันสหกรณแหงชาติจังหวัดเลยประจําป 2563  ที่เครือขายขบวนการ
สหกรณในจังหวัดเลยจัดกิจกรรมทุกป ตองขออภัยในความไมสะดวก
ในการใหบริการแกสมาชิกในครั้งนี้ดวย 
 ทายนี้ผมขออวยพรใหสมาชิกทุกทานจงมีแตความสุข  
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ รักษาสุขภาพดวยและโชคดี
ตลอดไป  ฉบับหนาพบกันใหม  สวัสดีครับ............

 เชื่อวาทุกคนตางทราบกันดีอยูแลววานํ้านั้นเปนสวนประกอบที่สําคัญ        
ของรางกายอยางมาก ดังท่ีจะเห็นวามีการรณรงคใหด่ืมนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว เพ่ือสุขภาพ
ที่ดี แตสวนใหญยังไมทราบวาการดื่มน้ําอุนนั้นมีขอดีมากกวาน้ําเย็น ใหประโยชนในหลายๆ
ดานกับรางกายของเรามากกวา ดังนั้นลองมาดูกันดีกวาวา ประโยชนของการดื่มน ้ ําอุน
มีอะไรกันบาง เผื่อจะเปลี่ยนใจทุกคนใหหันมารักการดูแลสุขภาพดวยการดื่มน้ําอุนมากขึ้น
ก็เปนได
1. ชวยลดอาการปวดประจําเดือนได
 หากคุณผูหญิงที่กําลังเปนประจําเดือนแลวมีอาการปวดทองอยูบอยครั้ง       
ใหลองดื่มน ้ ําอุนสักแกว เพราะความรอนของน ้ ํานั้นจะชวยใหกลามเนื้อบริเวณหนาทอง
คลายตัวลง ลดอาการเกร็ง ซึ่งจะชวยลดอาการปวดประจําเดือนไดอยางเห็นผลทีเดียว
2. ชวยลดน้ําหนักได
 นํ้าอุนสามารถเขาไปชวยเสริมสรางกระบวนการเผาผลาญในรางกายให
ทํางานไดดีข้ึน ซ่ึงเปนวิธีท่ีคนอยากลดนํ้าหนักควรทํามากท่ีสุด ลองเปล่ียนจากการด่ืมนํ้าเย็น
มาเปนการดื่มน้ําอุนแทน และดื่มน้ําเย็นแคบางชวงเวลา หรือจะใชสูตรกระตุนระบบเผา
ผลาญดวยการดื่มน้ําอุนที่ผสมน้ํามะนาวสัก 1 แกว หากดื่มเปนประจํารับรองไดเลยวาจะ
ชวยลดน้ําหนักไดอยางแนนอน
3. ลางพิษได
 การดื่มน้ําอุน จะทําใหรางกายของคุณมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น กระบวนการนี้
จะสงผลใหรางกายพยายามขับเหงื่อออกมา ซึ่งถือวาเปนการลางพิษจากผิวหนังวิธีหนึ่ง        
หากรางกายขับน้ําออกมาตามผิวหนังแลวสารพิษที่อยูในตัวเราก็ถูกขับออกมากับเหงื่อดวย 
ถือเปนการทําความสะอาดรางกายดวยวิธีการงายๆ และปลอดภัยอีกดวย
4. ลดอาการเจ็บคอ
 อาการเจ็บคออาจเกิดไดจากเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่เรามองไมเห็น 
อาการเจ็บคอเปนจุดเริ่มตนของอาการปวย เพื่อการฆาเชื้อโรคที่อยูบริเวณลําคอไมใหแพร
กระจายมากเกินไป ในระหวางนี้ควรดื่มน้ําอุนแทนการดื่มน้ําเย็น สังเกตไดเลยวาอาการ
เจ็บคอจะทุเลาลง และหายไดรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้น้ําอุนยังชวยละลายเสมหะที่ขนเหนียว
ใหรูสึกโลงสบายมากขึ้นอีกดวย
5. ชวยชะลอความแก
 การดื่มน ้ ําอุนสงผลดีตอผิวพรรณมากเลยทีเดียว เพราะชวยกําจัดสารพิษ
ตางๆ ออกจากรางกายได ซึ่งสารพิษเหลานั้นเปนตนเหตุของการเกิดริ้วรอยและความเสื่อม
สภาพของผิวไดงาย การดื่มน้ําอุนจะชวยซอมแซมเซลลผิวหนังและชวยเพิ่มความยืดหยุน
ใหผิวแลดูออนเยาวและมีน้ํามีนวลไมแหงเหี่ยวไปตามอายุจริง
 เห็นไหม เพียงแคดื่มน้ําอุนอยูเปนประจํา ก็สามารถชวยใหไดรับประโยชน
มากมายเลยทีเดียว เชื่อวาประโยชนที่กลาวไปขางตนเหลานี้ จะเปนทางเลือกใหทุกคน  
หันมารักสุขภาพดวยการดื่มน้ําอุนกันมากขึ้น รับรองเลยเพียงไมนานจะเห็นผลลัพธอันนา
พึงพอใจจากการดูแลสุขภาพที่งายแสนงายแบบนี้ไดอยางแนนอน

ที่มา : 



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน พฤศจิกายน 2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน มกราคม 25636

เรียน   พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน  

 สําหรับเดือนนี้ (ธันวาคม 2562) คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกต

เกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณและการตดิตามเรงรดักระตุนการทาํงาน

ที่ผานมาใหเอาใจใสและหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา  และสานตอ

ในสวนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก  ดังนั้น  เดือนนี้คณะผูตรวจได

สรุปขอสังเกตใหสมาชิกไดรับรู  จํานวน  6  ขอ  สวนรายละเอียดฉบับ

เต็มใหสมาชิกคนหาและอานไดที่  www.lt-coop.com (พี่นองครับ 

เมื่อทานอานแลว  อยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติม

ยินดีรับขอเสนอ  เพื่อพิจารณาตอไปครับ)

 ขอสังเกตที่ 1. การจัดโครงการสงเสริมพัฒนาเจาหนาที่   

การเงินของหนวยงานเพื่อศึกษาดูงานจังหวัดนาน  

  - การจัดโครงการเปนการใหความสําคัญแกเจาหนาที ่        

การเงินของหนวยงานที่หักเงินใหกับสหกรณ ใชงบประมาณที่ตั ้งไว 

450,000 บาท โดยกลุมเปาหมาย 80 คน ก็ถือวาเปนโครงการที่ดี

เปนการใหกําลังใจผูหักเงิน   จากการสอบถามผูที่ไปรวมโครงการทราบ

วาทางสหกรณจัดไดดีเหมาะสม แตสิ่งที่ผูตรวจไดเสนอแนะถาเปนไป

ไดควรจัดปเวนปเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ ใหผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงจริงๆไปรวมโครงการตามสัดสวนที่เหมาะสม  ไมใชจัดบุคคลไม

เกี่ยวของไป.       

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการแจงวาจะรับไวพิจารณา 

 ขอสังเกตที่ 2.  การติดตามทวงเงินยืมคืนจากสหกรณบริการ

สวัสดิการไทเลย  จํากัด  ของทนายความผูรับมอบอํานาจ  

  -  ตามที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดตั้งงบคาใชจาย  

ทางศาลไวป 2562 จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

เพ่ือจางทนายความและคาวางศาล เพ่ือติดตามทวงถามเงินท่ีลูกหน้ีคางสง

หรือไมสงตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้เพื่อตองการทราบวาทนายที่จางไว

ดําเนินการการติดตามทวงถามไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เงินยืมของสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลยที่คางสง  

  -  จากการตรวจสอบติดทวงถามไดความวา  ทางทนายได

ทําหนังสือแจงเตือนไปแลว  3  ฉบับ และสุดทายทางสหกรณบริการฯ       

ก็ยังไมไดสงคืนทั้งหมดยังคงเหลือ  383  ลานบาท  ไมรวมดอกเบี้ย     

 -  ฝายจัดการแจงวา  คณะกรรมการไดเขาปรึกษานายทะเบียน

สหกรณจังหวัดเลยเพื่อดําเนินการตอไป     

  ขอสังเกตที่  3.  การเบิกเบี้ยประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบ

จากคําพิพากษาทางศาลปกครองกลาง 

 - คณะผูตรวจไดตรวจการเบิกคาใชจายในการไปประชุมของ
คณะกรรมการ  ท้ังน้ีวาเปนไปเพ่ือความประหยัดเหมาะสมหรือไมการไป ๆ
กี่คน  จากการตรวจสอบหนังสือเชิญใหเขารวมปรากฏวาเขาเชิญ 3 คน
แตไปทั้งหมด  8  คน  ใชเงินไป  45,000  บาท  ถาไป  3  คน  จะใชเงิน
16,900 บาท  เทานั้น คณะผูตรวจเห็นวามากเกินไปที่จะไปรับฟงและ
นําปญหาและแนวทางแกไขมาเสนอตอคณะกรรมการ     
 -  ไดเสนอแนะใหประหยัด  
 -  ความเห็นฝายจัดการแจงวา  ถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่
จะนําขอมูลมาแกปญหาใหสมาชิกจึงไดใหไปเพิ่มจากที่เขาเชิญ.  
 ขอสังเกตที่ 4. คุณสมบัติของคณะกรรมการดําเนินการและ 
ผูจัดการ
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ได
รับคําสั่งลงโทษปลดออก 2 ราย วาจะเปนผูมีคุณสมบัติหรือจะทําหนาที่
ตอไปไดหรือไมถาขาดคุณสมบัติจะอนุมัติหรือทํานิติกรรมใด ๆ อาจจะ
ไมชอบดวยระเบียบและเปนโมฆะ คณะผูตรวจรวมกันพิจารณาแลวเห็น
วานาจะขาดคุณสมบัติการเปนคณะกรรมการ จึงไดเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตามหนาที่
 - ความเห็นฝายจัดการแจงวาทางสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
ไดหารือตอนายทะเบียนเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2 ทาน
ไปแลว  และนายทะเบียนไดสงหนังสือที่  ลย 0010/130 ลงวันที่ 18  
พฤศจิกายน  2562  แจงสหกรณขอขยายเวลาออกไปอีก  15  วัน      
ผลเปนประการใดจะแจงใหทราบโดยเร็ว
 ขอสังเกตที่ 5. การติดตามการขายทอดตลาดหลักทรัพยที่ดิน
ที่ จ.อุบลราชธานี   
 - คณะผูตรวจไดติดตามการขายทอดตลาดกรณีท่ีดินท่ี   จ.อุบลราชธานี 
เนื่องจากไดรับทราบขอมูลการเสียชีวิตของ  นายศรีสุข  รุงวิสัย  ที่เปน
เจาของบริษัทเทวาสิทธิ์  พิฆเนศ ที่ไดมีสวนในการโกงฉลากกินแบง
รัฐบาลและไดใชท่ีดินเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน คณะผูตรวจเห็นวาการตาย
ของ นายศรีสุข  รุงวิสัย  จะมีผลกระทบตอสหกรณออมทรัพยครูเลย 
เราหรือไม    
 -  ความเห็นของฝายจัดการแจงวา  นายศรีสุข  รุงวิสัย  ศาลสั่ง
ใหเปนบุคคลลมละลาย การจัดการทรัพยสินเปนอํานาจของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย  สหกรณจะตองติดกับเจาพนักพิทักษทรัพยเพื่อดําเนิน
การตอไป  จึงไมมีผลกระทบตอสหกรณ.   
  ขอสังเกตที่  6. การเบิกจายโครงการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับเครือขายสหกรณและสังคม
 -  คณะผูตรวจไดตรวจการเบิกจายเงิน จํานวน  149,340  บาท  
ที่นําไปจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับเครือขาย การดําเนินการถือวาเปนเปน
โครงการที่ดี แตผูตรวจอยากเห็นการจายวาทานไดจายใหโรงเรียน   
หรือหนวยงานใด  เพราะไมไดแจงใหทราบ  เกรงวาจะจายซาํหนวยงานเดิม
ควรจะมีภาพกิจกรรมใหเห็นดวย  คณะผูตรวจจึงไดตรวจติดตาม  
 -  ความเห็นของฝายจัดการแจงวา  ไดจัดซื้ออุปกรณกีฬามอบ
ใหกรรมการประจําหนวยนําไปมอบกับโรงเรียนแลว  สวนภาพกิจกรรม
จะไดติดตามจากกรรมการตอไป.  

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โทร.  098-691-9199



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนธันวาคม 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน มกราคม 2563 7

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 - ธันวาคม 2562) 

7,604   คน

6,290            คน

1,314            คน

5,418   คน

125,766,930.77  บาท

552,538,937.20  บาท

10,582,489,796.00   บาท

23,512,500.00  บาท

182,390.00  บาท

2,657,337,171.33  บาท

249,135,647.92  บาท

111,508,416.87  บาท

2,157,073,659.50  บาท

139,619,447.04  บาท

3,079,145,560.00  บาท

485,175,300.23  บาท

11,172,129,647.57  บาท

258,957,901.14  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 3 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1. นายพสุธร  เลิศสพุง      บุตรสมาชิก         4851
2. นายนพรัตน  วงศพยัคฆ        สมาชิก         2207
3. นางลําไย  สิทธิมงคล         สมาชิก          79

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 9 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1. นายณัฐพงษ  ศรีประเสริฐ     คูสมรสสมาชิก         6573
2. นายพสุธร  เลิศสพุง       บุตรสมาชิก         9768
3. นางสมจิตร  แกนศรียา      มารดาสมาชิก          801
4. นายลิน  บุตรเต        บิดาสมาชิก          908
5. นางศิรินทร  บอนสิทธิ์      คูสมรสสมาชิก         5419
6. นางมาลี  การะเกษ      มารดาสมาชิก         4608
7. นางทองคํา  วัฒนศรีทานัง      มารดาสมาชิก          764
8. นางลําไย  สิทธิมงคล        สมาชิก         2260
9. นางฝน  จันทะคุณ       มารดาสมาชิก          835

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  3  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1. นางลําไย  สิทธิมงคล        สมาชิก           759
2. นายพสุธร  เลิศสพุง    สมาชิกสมทบ         70305
3. นายนพรัตน  วงศพยัคฆ    สมาชิกสมทบ          7565

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1,2 / เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

1.  สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย  (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
2.  สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4.  สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5.  ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล /ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน
     (กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล  พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน  พรอมประทับตราโรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9.  บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12.  สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)   

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,684    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,277    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,407    ราย



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน มกราคม 25638

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี

ขอมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

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
20-ธ.ค.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
สาขา ถ.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  

 สาขาสันกําแพง 

 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 

 5,000.00 
 

255,039.11 

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

65,111.75 
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
3,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00
5,300.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน มกราคม 2563 9

ผลการลงคะแนนการสรรหาบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
ของ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ป 2563 

แบบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ลงวันที่  20  มกราคม  2563

ผลการลงคะแนนการสรรหาบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ของ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ป  2563 

แนบทายประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ลงวันที่  20  มกราคม  2563

(นายสมาน  ชัยพร)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน มกราคม 256310

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ

ของสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  แทนตําแหนงที่วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ประจําป  2563
…………………………………

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ประจําเขตสรรหาที่  7/1  (หนวยอําเภอเอราวัณ)  วางลงกอน
ถึงคราวออกตามวาระตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  
พ.ศ. 2548  ขอ 13  (11) อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย  จํากัด  พ.ศ. 2548  ขอ  9  และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด (กกต.สอ.) พ.ศ. 2548  ขอ 12  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด  ในคราวประชุมครั้งที่  16/2562  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือก
ตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  แทนตําแหนงที่วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้
 1. ตําแหนงที่รับสมัคร
 รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณประจําเขตสรรหาที่  7/1  (หนวยอําเภอ
เอราวัณ)   จํานวน  1  คน
 2. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
 ผูประสงคจะเขารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ใหยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนด พรอมเอกสารการหลักฐานการสมัครดวยตนเอง 
ระหวางวันท่ี  27 - 31  มกราคม  2563 ต้ังแตเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขท่ี  510 หมู 9
บานติดตอ ตําบลนาอาน  อําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย                                                                                                                  
 3. คุณสมบัติของผูสมัคร
 ผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย 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 จะไมคืนใหผูสมัคร
ไมวากรณีใด ๆ
 4.4  สมาชิกที่ยื่นใบสมัครไวและไดชําระเงินคาธรรมเนียมครบถวนแลวจะถอนใบสมัครในภายหลังมิได
 5. คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิ
รับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้ง  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
 6. วัน  เวลา  สถานที่ลงคะแนนสรรหา
 เปดใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ลงคะแนนเพื่อการสรรหาทั่วไปในเขตสรรหาที่  7/1 ณ  หนวยลงคะแนน
ในวันอาทิตยที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  เวลา  08.00 น. - 15.00  น. ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย  
จํากัด  จะประกาศแจงสถานที่ลงคะแนนใหทราบในภายหลัง
 7. วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
 การลงคะแนนทั่วไปเพื่อการสรรหากรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหสมาชิกขีดเครื่องหมายกากบาทเลือกผูสมัคร
เพียงเบอรเดียวเมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนนับบัตรเปนคะแนนและรายงานผลการนับ
คะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ  (กกต.สอ.) ทราบตามแบบที่กําหนด
                                    
 ประกาศ  ณ  วันที่   15  มกราคม  พ.ศ.  2563

                                                                                
                                                          

 (นายสมาน  ชัยพร)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด





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


