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สวัสดีครับพบกันฉบับนี้ กระผมมีเรือ่ งทีจ่ ะเรียนใหสมาชิกไดรบั
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การปฏิบัติงานของสมาชิกประจําป 2561 ซึ่งเปนโคงสุดทายแลว
ครับหากสมาชิกทานใดที่ยังไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการดังกลาว
ขอเรียนวา สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะดําเนินการโครงการ
ตามปฏิทนิ โครงการจุดสุดทาย ในวันเสารที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา
08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ในวันเดียวกันนี้เราก็จะสรุปโครงการและปดทายดวยการจับรางวัล
มอบใหแกผูโชคดีที่รวมโครงการรณรงคเงินฝากกับสหกรณ ก็ขอ
เรียนเชิญสมาชิกทีย่ งั ไมไดเขารับการประชุมตามจุดทีต่ นเองสังกัดได
เขารวมประชุมตามโครงการไดตามวันเวลาและสถานทีด่ งั กลาวครับ
ในการออกพบเพือ่ นสมาชิกตามโครงการนี้ ทําใหสหกรณทราบ
ถึงปญหา ความตองการ และมีขอเสนอแนะที่ดี ๆ จากเพื่อสมาชิก
มากมาย คณะกรรมการตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานดวย
ความเคารพ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้แลวคณะกรรมการจะได
รวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะสรุปปญหาทีไ่ ดรบั จากทานสมาชิก เพือ่
เปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณใหเจริญกาวหนา มัน่ คง ยัง่ ยืนตอไป
ขอฝากขาวโครงการสงเสริมใหสมาชิกมีรายไดเสริมตามงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติ ในปลายเดือนมกราคม 2562 สหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด ไดกาํ หนดจัดอบรมหลักสูตร “หลักเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักการปลูกพืช นําไปใชในชีวิตประจําวัน” ขอเชิญสมาชิกที่
สนใจเขารวมกิจกรรมไดครับ ทั้งนี้สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จะแจงขอความรวมมือไปยังบริหารกลุมผูแทนสมาชิก เพื่อสงราย
ชื่อสมาชิกในกลุมของทานเขารวมกิจกรรม กลุมละ 7 ทาน เทานั้น
เชิญสมาชิกสมาชิกทีส่ นใจเขารวมโครงการ และติดตามตอไปนะครับ

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

»ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³
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เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุก
ทาน
สวัสดีครับพบกันในเดือน พฤศจิกายน 2561 ก็เริ่มเขาสูฤดู
หนาวแลว อากาศบานเราก็อยูในชวงเปลี่ยนแปลงขอใหทุกทาน
ดูแลสุขภาพดวยนะครับ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดให
ความสําคัญเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติ
งานของสมาชิกประจําป 2561 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะอีกทัง้ ปญหา
ตาง ๆ จากพบปะสมาชิกครัง้ นีเ้ ปนประโยชนตอ สหกรณอยางยิง่ ครับ
ผมจะไดสรุปปญหาทีไ่ ดรับจากทานสมาชิก เพือ่ เปนแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณตอไปครับ
การจัดสรรเงินสวัสดิการสําหรับผูส งู อายุคณะกรรมการไดอนุมตั ิ
หลักเกณฑเงื่อนไขโดยสหกรณจะจัดสรรเฉลี่ยตามจํานวนสมาชิก
ที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไปและเกษียณอายุราชการไปแลว จะจาย
ใหสมาชิกเปนรายปครบรอบทุกเดือนเกิด รายละ 700 บาท เสร็จ
ภายใน 28 กุมภาพันธ 2562 ขณะนีเ้ จาหนาทีไ่ ดสาํ รวจขอมูลสมาชิก
อาวุโสและไดดําเนินการจายโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากสมาชิกแลว
ครับ ยินดีดวยนะครับ สําหรับสมาชิกบางทานสหกรณอาจบันทึก
ขอมูลวันเดือนปเกิดที่ไมตรงทานสามารถนําหลักฐานแจงเจาหนาที่
ไดนะครับ
ทายนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสหกรณเครือขาย หนวยงาน
และผูม จี ติ ศรัทธาเปนกุศลทุกทาน ทีบ่ ริจาคทรัพยรว มบุญถวายกฐิน
สามัคคี ประจําป 2561 กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวัน
อาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดอุทุมพรพัฒนา บ.บุงตาขาย
หมู 2 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย มีผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพื่อ
สมทบสรางศาลาการเปรียญในครัง้ นี้ จํานวน 404,421.25 บาท ผม
ขออนุโมทนาบุญใหจติ เปนกุศลครัง้ นี้ และขออาราธนา “คุณพระศรี
รัตนตรัย” และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิทงั้ หลายในสากลโลก คุณบารมีทงั้ หลาย
จงอภิบาลคุม ครองผองภัยใหทา นและครอบครัว บริวาร ญาติมติ ร จง
ประสพแตความสุข ความเจริญ ใหพน จากความทุกข ความโศก โรค
ภัย ใหเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนาสารสมบูรณ
พูลผล ตลอดทั่วทุกคนดวยเทอญ กระผมขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ครับ สวัสดีครับ
(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือน พฤศจิกายน 2561 เปนเดือนที่มี
งานเทศกาลแหงความสุขและรื่นเริง ของประชาชนทั่วไปวันลอยกระทงเปน
ประเพณีทมี่ มี ายาวนานในเมืองไทยมีมาตัง้ แตครัง้ กรุงสุโขทัยปนวี้ นั ลอยกระทง
2561 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า
เดือน 12
ประวัติการลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง
วันลอยกระทง การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตัง้ แตครัง้ กรุงสุโขทัย เรียก
วา การลอยพระประทีป หรือลอยโคม เปนงานนักขัตฤกษรนื่ เริงของประชาชน
ทั่วไป ตอมานางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณสนมเอกของพระรวง ไดคิด
ประดิษฐดดั แปลงเปนรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือ
ลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทําเพื่อเปนการสักการะรอยพระพุทธบาทที่
แมนํ้านัมมทานที ซึ่งเปนแมนํ้าสายหนึ่งอยูในแควนทักขิณาบถของประเทศ
อินเดีย ปจจุบันเรียกวาแมนํ้าเนรพุทท อันที่จริงลอยกระทงเปนประเพณีขอ
ขมาธรรมชาติมาแตดึกดําบรรพ เพราะชาวบานทั่วไปรูจากประสบการณวา
ถึงเดือนสิบเอ็ด (หรือราวเดือนตุลาคม) นํ้าจะขึ้นนองหลาก,พอถึงเดือนสิบ
สอง (หรือราวเดือนพฤศจิกายน) นํ้าจะทรงตัวคือไมขึ้นไมลง,ครั้นเดือนอาย
(หรือราวเดือนธันวาคม) ตอเดือนยี่ (หรือราวเดือนมกราคม) นํ้าจะลดลง
คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป วันลอยกระทง
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ
นะทิยา ปุเลเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ
อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังฆวัตตะตุ
เหตุผลในการลอยกระทง
1. เพือ่ ขอขมาแกพระแมคงคา เพือ่ บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจา
ตามคติความเชื่อ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว มิใหสูญหายไปตามกาลเวลา
3. เพื่อรูถึงคุณคาของนํ้าหรือแมนํ้าลําคลอง อันเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต
การลอยกระทงในปจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว เมื่อถึงวันเพ็ญ
พระจันทรเต็มดวงในเดือน 12 ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หา
งายตามธรรมชาติ เชน หยวกกลวย และดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทง
สวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไม เครื่องสักการบูชา กอนทําการลอยในแมนํ้า
ก็จะอธิษฐานในสิง่ ทีม่ งุ หวังพรอมขอขมาตอพระแมคงคา ตามคุม วัดหรือสถาน
ที่จัดงานหลายแหง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพ
สมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนัน้ ยังมีการจุดดอกไม ไฟ พลุ ตะไล ซึง่ ในการ
เลนตองระมัดระวังเปนพิเศษ วัสดุทนี่ าํ มาใชทาํ กระทง ควรเปนของทีส่ ามารถ
ยอยสลายไดงายตามธรรมชาติโดยใหทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงครับ
พบกันฉบับหนาขอบคุณที่ทุกทานติดตาม
สวัสดีครับ.....
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¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ATM)
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1.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ ATM

2.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
และทํารายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
4.ÊÍº¶ÒÁÂÍ´à§Ô¹¡ÙŒ
5.ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ
6.ãÊ‹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
7.¶Ù¡μŒÍ§

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ ATM)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ
1.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

2.ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

3.ÊÍº¶ÒÁÂÍ´
¡´¶Ù¡μŒÍ§ ¨Ð¢Öé¹Ë¹ŒÒ¨ÍàÁ¹Ù
»¡μÔ ãËŒà¢ŒÒ·ÓÃÒÂ¡ÒÃãËÁ‹μÒÁ
¢ŒÍ 1 , 2
4.à§Ô¹¡ÙŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
¡ÙŒÃÑºà§Ô¹Ê´
( ãÊ‹¨Ó¹Ç¹ )

¡ÙŒà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
(¡Ã³Õ½Ò¡à§Ô¹¡ÙŒã¹ºÑÞªÕ)
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
(ãÊ‹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¡ÙŒ)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

3

4
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“à§Ô¹”

·Ø¡¤¹¨Ðà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹...¨ÃÔ§ËÃ×Í!
เงิน เงิน เงิน! เงินเปนสิ่งที่เราทุกคนตองการอยางปฏิเสธไมได ถึงแม
ใครจะอยากพูดเทๆวา “เงินนั้นไมใชสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิต” แตก็ยังคง
ตองยอมรับวามัน “สําคัญ” และมีบทบาทอยางมากกับชีวิตคนเรา และ
ในโลกปจจุบนั ก็เห็นไดชดั วายิง่ คนเรามีเงินมากเทาไหร ชีวติ ความเปนอยู
ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเทานั้น จึงไมแปลกที่คนเรามักจะดิ้นรนไขวควาหาเงิน
ทอง เพราะตองการชีวิตดีดีกันทั้งนั้น
ไม ว า จะเป น บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ดี ก ว า เมื่ อ ยามเจ็ บ ป ว ย ชี วิ ต ที่
ปลอดภัยกวา แมกระทั่งวาคําพูดที่วา “คนรวย…ทําอะไรก็ไมผิด” ยังคง
เปนคําพูดทีม่ ใี หไดยนิ กันทุกยุคทุกสมัย ชีวติ ของคนมีเงินมากจึงเปนอะไร
ทีห่ ลายคนใฝฝน ถึง จนมีคนบางกลุม ทีอ่ อกมาพูดวา “หากโลกนีไ้ มมเี งิน
เราทุกคนก็คงจะเทาเทียมกันมากกวานี้”
อันที่จริงแลว แนวความคิดเรื่องความเทาเทียมกัน และการใชชีวิต
อยูโดยไมมีเงินนั้นไมใชเรื่องใหม…แนวคิดที่เกี่ยวกับการใชชีวิตอยาง
เทาเทียมกันและการใชชีวิตโดยไมมีเงินนั้นเปนสารตั้งตนของแนวคิด
ทางการเมืองที่เรียกวา“คอมมิวนิสต(Communism)” ที่อาจฟงดูนา
กลัว เพราะมีชวงหนึ่งในประวัติศาสตรที่การสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต
นัน้ ถือเปนอาชญากรรม เพราะคอมมิวนิสตนนั้ ถูกเอาไปเชือ่ มโยงกับลัทธิ
“เผด็จการ” แตจริงๆแลว หากมองในเชิงรัฐศาสตร…คอมมิวนิสตเปน
เพียงอุดมการณทางการเมืองอยางหนึง่ ทีม่ ตี น กําเนิดมาจากความไมพอใจ

ในความไมเทาเทียมกันตั้งแตยุคโบราณ ตั้งแตในยุคเจาขุนมูลนายมา
ผูที่มีศักดินามากกวาก็จะมีเงินทองและอํานาจกดขี่ผูที่อยูเบื้องลาง เมื่อ
เขาสูยุคสมัยใหมในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งทําใหธุรกิจและการคา
เฟอ งฟูจนเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ขึน้ มาซึง่ อํานาจและ
ศักดินาจากทีเ่ คยอยูใ นมือของเจาขุนมูลนายก็ถกู ถายโอนยายมาอยูใ นมือ
ของ “คนรวย” นั่นเอง
กลับกลายเปนวาคนจนก็ยิ่งจนลง และคนรวยก็กลับยิ่งรวยขึ้น และ
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมแบบนี้นี่เองทําใหมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต
ขึ้นมา ซึ่งเปนแนวคิดที่นําเสนอวา “ไมควรใหใครมีสิทธิในการครอบ
ครองทรัพยสมบัติเปนสวนตัว ของทุกอยางนั้นถือเปนของรัฐ และ
นํามาแจกจายใหทุกๆคนอยางเทาเทียมกัน” และ “ไมมีการใชเงินใน
การแลกเปลี่ยน แตใชระบบการแลกเปลี่ยนสินคาแทน” ซึ่งนั่นเปน
แนวคิดแบบคอมมิวนิสตสุดโตง แตแนนอน ในความเปนจริงจะพบ
ไดวา ลัทธิคอมมิวนิสตเองก็ยังไมสามารถแกปญหาความเหลื่อมลํ้า
ได เพราะประเทศคอมมิวนิสตก็ยังคงตองติดตอคาขายกับประเทศเสรี
ประชาธิปไตยเพื่อความอยูรอด และในประเทศคอมมิวนิสตเองก็ยังมี
ผูที่ไดสวนแบงมากกวาผูอื่น ไมวาจะเปนผูนําพรรคคอมมิวนิสต หรือ
เจาหนาทีร่ ะดับสูงดังนัน้ การเปนคอมมิวนิสตจงึ ไมไดตอบโจทยเรือ่ งความ
เทาเทียมดั่งที่นักปรัชญาทางการเมืองเคยวาดฝนเอาไว
นอกจากนี้ เราจะเห็นไดวาการคาขายตางๆ หากไมมีเงินเปนตัวแปร
แลวก็จะเกิดความยากในการประเมินมูลคา คิดงายๆวาหากเราจะเอา
ถัว่ ไปแลกกับขาว เราก็อาจตองคํานวณวาตองใชถวั่ กีเ่ ม็ดในการแลกขาว
หนึ่งกระสอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความยุงยาก
การนํา “เงิน” ออกไปจากระบบจริงๆจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก
อยางไรก็ตามความเทาเทียมนัน้ แทจริงจึงไมไดเกีย่ วกับเงิน แตเกีย่ วกับ
สิทธิพนื้ ฐานทีพ่ ลเมืองควรไดรบั หากประเทศเรามีสวัสดิการทีด่ ที เี่ ขาถึง
คนทุกชนชัน้ มีความปลอดภัยทีส่ งู มีกฎหมายทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ศาลทีไ่ มวา จะ
รวยหรือคนจนจะฟองกันก็ตัดสินเปนไปอยางยุติธรรม การมีเงินที่ทํา
หนาทีเ่ ปนเพียงตัวกลางในการแลกเปลีย่ นสินคาและบริการก็จะไมทาํ ให
เกิดความเหลื่อมลํ้ามากจนเกินไปนัก
แตการทีเ่ งินยังถูกเชือ่ มโยงวาเปนปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดความไมเทาเทียม
ก็อาจเพราะวาเรากําลังอยูใ นตําแหนงทีไ่ มมี “หลักประกัน” วาเราจะได
รับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเราอยางเทาเทียม เราอาจจะกําลังอยูใ นทีท่ เี่ ราไม
สามารถแนใจวาหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจะไดรับ “ความยุติธรรม”
อยางเต็มที่ อาจเพราะเราอยูในที่ที่คดีหลายๆคดียังคงเปนปริศนา และ
คนทีท่ าํ ผิดทีม่ เี งินมากก็ยงั คงไดรบั การเชิดหนาชูตาอยูใ นสังคม ทําใหเรา
รูส กึ ถึงความไมเทาเทียมและเขาใจวาหากโลกนีไ้ มมเี งิน…ทุกคนก็จะเทา
เทียมกัน
ซึ่งแทจริงนั้นอาจสรุปไดวา“เงิน” ไมใชปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ
ไมเทาเทียม…แตเปนเพียงสิ่งที่ทําใหเราเห็นความไมเทาเทียมไดชัดเจน
ขึ้นตางหาก
ขอบคุณที่มา
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“งานยุงจัง…จะลุกไปปสสาวะยังไมมีเวลา”..ประโยคสุดฮิตที่หนุม
สาวออฟฟศชอบพูดกันบอยๆ รูไวเลย…ยิ่งนั่งนาน ชอบกลั้น อั้นปสสาวะ
จนติดเปนนิสัย ระวังเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรีย!! จนเปน “โรคกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบ”
กลั้นปสสาวะแลวยังไง? ทําไมเชื้อแบคทีเรียถึงเขามาในรางกายได
เพราะการกลั้นปสสาวะ นานๆ ทําใหปสสาวะนั้นตองแชคางอยูใน
กระเพาะปสสาวะนานไปดวย เชือ้ โรคโดยเฉพาะ อีโคไล ตามบริเวณรอบๆ
ทวารหนัก ที่ชอบปนเปอนผานเขาไปในรางกายทางทอปสสาวะ ก็จะยิ่งมี
เวลาเจริญเติบโตไดมากขึน้ โดยเฉพาะผูห ญิงมีโอกาสติดเชือ้ จากแบคทีเรีย
ไดมากกวาผูช าย เนือ่ งจากทอปสสาวะของผูห ญิงนัน้ สัน้ และ อยูใ กลทวาร
หนักมากกวาผูชายนั่นเอง
อาการแบบไหนที่เรียกวา “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ”
เมื่อคุณ…เริ่มปสสาวะไมคอยออก ปวดมากแตก็ไมออก หรือมาแบบ
กะปริดกะปรอย รูส กึ ปวดขัด ปวดทองนอย ปวดชวงเอว แสบรอนเวลาขับ
ถาย ในบางคนแคปวดถายเบาก็ใชเวลาเปนชัว่ โมง หรือตองลุกไปแลวไปอีก
เพราะรูสึกปสสาวะไมสุดอยูตลอดเวลา ที่นากลัวคือบางครั้งถึงกับมีเลือด
ปนออกมากับปสสาวะดวย สังเกตตัวเองดูวาคุณชอบกลั้นปสสาวะ ถึงขั้น
สุดเกินทีก่ ระเพาะปสสาวะรับไหวหรือยัง ถาคุณมีอาการตามทีก่ ลาวมาละ
ก็ …คุณอาจกําลังเปน “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“
“โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“ นากลัวแคไหน??
นากลัวตรงความทรมานของอาการ เพราะ…. ปสสาวะไมสุด จะมี
ความสุขไดอยางไร??? และยิ่งถาปลอยใหเปนๆ หายๆ ไมไปพบแพทย
เพื่อรักษาใหถูกตอง เชื้ออาจลุกลามไปที่ไต ทําใหกรวยไตอักเสบ ทีนี้ละ!!
นากลัวของจริง เพราะถากรวยไตอักเสบเรือ้ รัง ก็อาจเปนสาเหตุของอาการ
ไตวายเรือ้ รัง ไดเลย!!ไมอยากเปน “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“ ตองเลิก
อั้นฉี่โรคนี้ถายังไมลุกลามก็รักษาไดไมยาก แพทยจะวินิจฉัยอาการแลว
ใหยารักษาตามอาการ ซึ่งแคนั้นไมพอผูปวยเองก็ตองปรับพฤติกรรมดวย
สําคัญคือเลิกอั้น ปวดแลวตองปลอย! ดูแลเรื่องความสะอาด ดื่มนํ้าเปลา
ที่สะอาดใหมากๆ อยางนอยวันละ 8-10 เพื่อขับเชื้อแบคทีเรียใหออกไป
กับปสสาวะ โดยปกติถา ไมมอี าการอืน่ แทรกซอน 5-7 วันก็จะหายเปนปกติ
โรคออฟฟศซินโดรม ไมไดมแี คแคอาการปวดเมือ่ ย แตนกี่ เ็ ปนโรคฮิต
ของชาวออฟฟศเชนกัน…เสียเวลาเดินไปหองนํ้านิดหนอยไดขยับรางกาย
คลายความตึงเครียด และไมเสี่ยงกับ “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ”
ดวยนะ
ขอบคุณขอมูลจาก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
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สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือนพฤศจิกายน 2561มีขาวสารที่จะแจง
ใหสมาชิกไดรับทราบหลายเรื่องใหทานไดติดตาม เรื่องแรกเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกประจํา
ป 2561 ที่สหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการมาแลวคงเหลือ 4 จุดที่
ยังไมไดดําเนินการ ไดแก 1. อ.ดานซาย 2 / อ.นาแหว 2. อ. เอราวัณ
3. อ.ปากชม 4. อ.เชียงคาน และจุดสุดทายเก็บตกจากสมาชิกทุกจุด
ที่ยังไมไดเขาอบรมพัฒนาก็ขอเชิญไดที่จุดสุดทายในวันที่ 22 ธันวาคม
2561เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ในวันเดียวกันนีเ้ ราก็จะสรุปโครงการและปดทายดวยการจับรางวัล
มอบใหแกผูโชคดีที่รวมโครงการรณรงคเงินฝากกับสหกรณครับ
ทุนการศึกษาบุตรสําหรับสมาชิกประจําป 2561 สหกรณฯ ขณะนีค้ ณะ
กรรมการบริหารกลุม สมาชิกก็ไดดาํ เนินการตามทีส่ หกรณฯ จัดสรรทุนให
และบางหนวยก็ไดดาํ เนินการจายทุนแลว สําหรับหนวยทีด่ าํ เนินการแลว
สหกรณฯ ขอใหทา นรายงานมายังสหกรณดว ยนะครับจะไดดาํ เนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปครับ
การดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 นั้น ขณะนี้เจาหนาที่ไดสํารวจขอมูล
สมาชิกอาวุโสแลวเสร็จเรียบรอยแลวและเริม่ จายเงินโดยโอนเขาบัญชีเงิน
ฝากสมาชิกที่มีในสหกรณครับคงจะไดรับทราบขาวเร็วๆ นี้ครับ
ขาวฝากจาก กกต.สอ.ครูเลย จํากัด ครับ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ
เขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณประจําป 2562 แทนตําแหนงทีจ่ ะครบวาระ ไดกาํ หนด
วันรับสมัครระหวางวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 และจะดําเนินการ
ลงคะแนนสรรหาทั่วไปตามเขตสรรหาตาง ๆ ณ หนวยลงคะแนนของ
แตละเขตสรรหาในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น.
ถึง 15.00 น.ครับ รายละเอียดอื่นติดตามไดที่ประกาศรับสมัครทาย
วารสารหนา 9 , 10 หรือทางเวปไซตและฝายสํานักงานสอ.ครูเลย จํากัด
นะครับ
แลวพบกันฉบับหนาสวัสดีครับ...
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¾ºÊÁÒªÔ¡

à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย ทุกทาน
- สําหรับเดือนนี้ คณะผูตรวจสอบไดตั้งขอสังเกตการบริหาร
งานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ ในเดือน
ตุลาคม2561 จํานวน 5 ขอ สรุปประเด็นการตรวจสอบใหทาน
สมาชิกไดทราบดังนี้ สวนรายละเอียดทัง้ หมดใหสมาชิกเปดคนหา
และอานไดที่www.lt-coop.com
ขอสังเกตที่ 1
การแกไขระเบียบขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด
- คณะผูตรวจสอบไดเสนอใหคณะกรรมการไดแกไขตามขอ
เสนอของคณะผูตรวจและผูแทนสมาชิกไดเสนอในที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได
เสนอรางแกไขในเรื่อง คุณสมบัติของผูสมัคร กรรมการ ประธาน
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2555 ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตอไป
ขอสังเกตที่ 2
การจายสินไหมทดแทนโครงการ สคส. 1 สคส. 2 อุบตั เิ หตุที่
คางจาย
- คณะผูตรวจสอบไดติดตามการจายสินไหมทดแทนที่ยังคาง
ชําระแกสมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธิ์ จํานวน 2 ราย โดยใหคณะ
กรรมการบริหารไดรีบดําเนินการหาทางแกไข และทางคณะ
กรรมการแจงวาจะนําเขาทีป่ ระชุมพิจารณาในเดือน ตุลาคม 2561 นี้

ขอสังเกตที่ 4
การบริหารงานบุคคลรอบ 6 เดือน (มี.ค.- ส.ค. 61)
- คณะผู ต รวจได ต รวจสอบการเลื อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของ
เจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 38 ราย โดยเนนการ
ดําเนินการใหยึดระเบียบ และคําสั่ง เพราะการทํางานของ
เจาหนาที่แตละคนยอมมีความตั้งใจไมเทากัน ถาการเลื่อน
ขั้นโดยเอาเม็ดเงินที่ตั้งไวมาแบงใหเปนเปอรเซ็นเทาๆกันตาม
อัตราเงินเดือนปจจุบันมันผิดหลักการการบริหารที่ดี แสดงวา
ผูบังคับบัญชาแยกการทํางานของเจาหนาที่ไมออก วิเคราะห
งานและดูคนยังไมครอบคลุม นอกจากนั้นยังเสนอใหมีการ
ทบทวนระเบียบที่ออกใหเหมาะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
รับจะนําไปแกไขปรับปรุงในสวนทีบ่ กพรองตอไป คณะผูต รวจ
จะไดติดตามอีกครั้งใน เดือน พฤศจิกายน 2561
ขอสังเกตที่ 5
การปลอยเงินกูเงินสิทธิ์ใหกับสมาชิก
( วงเงินกูไมเกิน 5,500,000 บาท )
- คณะผูตรวจไดสุมตรวจสอบสัญญาการกูเงินของสมาชิก
ที่กูเงินเกินสิทธิ์ การปลอยใหกูเกินสิทธิ์ใชเหตุผลอะไร เปน
ไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือไม ถาปลอยกูไปจะมีผล
กระทบตอการเรียกเก็บหรือไม หรือมีแนวดําเนินการอยางไร
จากการตรวจสอบก็มีการปลอยกูเกินสิทธิ์บางเปนบางราย
แตกด็ ว ยเหตุผลความจําเปนและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สหกรณคือ ชวยเหลือสมาชิกในการแกไขปญหาตางๆ คณะ
ขอสังเกตที่ 3
ผูตรวจสอบก็ไดเสนอแนะใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับโดย
การใชจายเงินโครงการเงินทุนสาธารณะประโยชนป 2561 เครงครัด และเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติทางคณะกรรมการ
- คณะผู ต รวจได ต รวจสอบการจ า ยเงิ น โครงการเงิ น ทุ น รับทราบ
สาธารณะประโยชนที่จายใหแกหนวยงานที่ขอสนับสนุนการ
ดําเนินการเปนไปตามเงื่อนไข และจายใหเหมาะสมหรือไมกับ
พบกันใหมฉบับหนา
รายการทีข่ อสนับสนุน จากการตรวจสอบก็เปนไปดวยดีเหมาะสม
คณะผูตรวจสอบกิจการ
หากไม เ หมาะสมหรื อ จ า ยเกิ น อํ า นาจอนุ มั ติ ก็ ใ ห เ รี ย กคื น
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ซึ่งเจาหนาที่ก็ไดดําเนินการตามที่คณะผูตรวจเสนอ
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ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Ê¤Ê.1, Ê¤Ê. 2 áÅÐ ÊÊÍ.

à´×Í¹ μØÅÒ¤Á ¾.È. 2561

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹μØÅÒ¤Á 3 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่
1.
2.
3.

ชื่อ – สกุล
นางคะเนย คําบูชา
นางสุดารัตน สืบสาย
นายสาโรจน เกื้อแกว

สถานภาพ
คูสมรสสมาชิก
คูสมรสสมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
172
4688
2823

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹μØÅÒ¤Á 5 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นางสุดารัตน สืบสาย
นางทองอิน นาวาเรือน
นายบุนมณีวัฒน
นางนงรัตน บุญไชยะ
นายสาโรจน เกื้อแกว

สถานภาพ
คูสมรสสมาชิก
มารดาสมาชิก
บิดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
8689
7711
140
1205
6124

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹μØÅÒ¤Á 10 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
นายทองจวน พิลาคุณ
สมาชิกสมทบ
นายวันดี บานเย็น
สมาชิกสมทบ
นางคํา นาโพธิ์
สมาชิกสมทบ
นางไพจิตร ปญญะ
สมาชิกสมทบ
นายวีระวงศ จันทรเขตต
สมาชิก
นายสุจินต ลีกระจาง
สมาชิก
นายเรืองเดช ผิวฝาด
สมาชิก
นางเพชรา พิมพพัฒน
สมาชิก
นายชะนะภัย ศรแกวธรรมรัง สมาชิก
นายประพิทย เอมพันธ
สมาชิก

เลขทะเบียน
90157
90258
90132
90598
11396
9222
8816
12293
3903
8169

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¢ÍÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ / Ê¤Ê. 1, 2 / à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ¹àª×èÍ
( ¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊÓà¹Ò¶Ù¡μŒÍ§·Ø¡á¼‹¹ ´ŒÇÂËÁÖ¡»Ò¡¡ÒÊÕ¹íéÒà§Ô¹ )

1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นต
ตัวจริงเทานั้น)
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรั บ แจ ง ตายจากผู ใ หญ บ า น/กํ า นั น /เขตเทศบาล/ด า นหลั ง ประทั บ ตราหน ว ยงาน
ผูสันนิษฐาน (กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัตเิ ขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายทีบ่ า นทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (ÊÊÍ.)
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
»ÃÐ¨Óà´×Í¹ μØÅÒ¤Á ¾.È. 2561

มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,785 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,205 ราย - สมาชิกสมทบ 2,580 ราย

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Óà´×Í¹ μØÅÒ¤Á 2561

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

1. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
7,642
- ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ
6,295 ¤¹
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
1,347 ¤¹
2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ
5,414
3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 288,880,387.77
4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³Í×è¹
420,500,000.00
5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í
9,906,207,297.00
6. ËØŒ¹ã¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 20,052,500.00
7. ËØŒ¹ã¹ ºÃÔÉÑ· ÊË»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ¨Ó¡Ñ´
200,000.00
8. à§Ô¹ÃÑº½Ò¡
2,395,151,235.70
»ÃÐ¨Ó
150,034,000.00
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
73,849,329.75
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
2,066,414,658.26
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
104,853,247.69
9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
2,802,482,060.00
10. ·Ø¹ÊÓÃÍ§
463,590,379.02
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
10,536,738,322.86
12. ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. 61 - μ.¤. 61) 192,170,684.48

¤¹

¤¹
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·

äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ “¤ÇÒÁ¾Íã¨” áμ‹àÃÒãËŒ¤Ø³ “ÁÑè¹ã¨” áÅÐ “ÊºÒÂã¨”

àÁ×èÍ½Ò¡à§Ô¹·Õè “ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´”

KTB Co-op
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´ ATM ½Ò¡à§Ô¹´ŒÇÂμ¹àÍ§

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

1. ÊÍ´ºÑμÃ ATM ¡ÃØ§ä·Â
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
2. ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
3. ¡´»Ø†Á ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
4. ¡´»Ø†Á ½Ò¡à§Ô¹½Ò¡
½Ò¡à§Ô¹½Ò¡
5. ¡´»Ø†ÁμÑÇàÅ¢ ÃÐºØ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð½Ò¡
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
àª‹¹ 10,000 ºÒ·
6. ¡´»Ø†Á ¶Ù¡μŒÍ§
¶Ù¡μŒÍ§
7. ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒàÃç¨¨Ðä´ŒÃÑºÊÅÔ»ÍÍ¡ÁÒ

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ
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¡ÒÃâÍ¹

à§Ô¹

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³
·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ´Ñ§¹Õé

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-09047-1
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

28 ธ.ค. 54
4 ก.พ. 54
30 มี.ค. 54
3 มิ.ย. 54
24 ก.ค. 54
26 ม.ค. 55
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
13 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
2 เม.ย. 60
10 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
4 ส.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
5 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
10 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาหลมสัก
สาขาชุมแพ
สาขาโพธาราม
สาขาเลย
สาขาเพชรบูรณ
สาขาเอื้ออารี
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
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาบางระกํา
สาขาเลย
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

26,390.00
3,000.00
10,070.00
8,880.88
17,960.00
9,540.00
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
20,500.00
178.50
5,000.00
1,100.00
800.00
10,540.00
5,000.00
856.00
1,147.00
950.00
3,600.00
958.00
5,570.00
4,000.00
1,500.00
1,962.38
28,100.00
37,403.74

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÍ×Íé ÍÒÃÕ àÅ¢ºÑÞªÕ 881-0-00205-9
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

8 ÁÕ.¤. 54

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢Ò¹¤Ã¾¹Á

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-97590-2
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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
28 ส.ค. 60
3 ก.ค. 61

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาเลย
สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขาพิษณุโลกเขต2
สาขาดานซาย

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
17,000.00
6,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢Ò´‹Ò¹«ŒÒÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 433-1-08904-5
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

24 ก.พ. 55

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาดานซาย

2,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 249-0-00674-3
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1
2

6 ¡.¤. 57
2 μ.¤. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
100.00
300.00

¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒË¹Í§ËÔ¹ àÅ¢ºÑÞªÕ 685-3-00050-6
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

9 มี.ค. 59

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาหนองหิน

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

100,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§ àÅ¢ºÑÞªÕ 980-8-56572-7
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

3 ¾.¤. 59

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

31,283.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 156-2-06862-3

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

21 พ.ย. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,736.10

¸¹Ò¤ÒÃ ¸¡Ê. (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 010-3-3765-8754

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

31 ส.ค. 61

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,800.00

ËÁÒÂàËμØ ÊË¡Ã³äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¡ÃØ³Ò¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμÔ´μ‹ÍÊË¡Ã³Ï ´‹Ç¹
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 6 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
àÃ×èÍ§ ÃÑºÊÁÑ¤ÃºØ¤¤Åà¾×èÍÊÃÃËÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³
¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562
------------------------------

ดวยประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ประจําป 2560 จะครบวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด พ.ศ. 2548 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันสิ้นปทาง
บัญชีของสหกรณฯ
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (กกต.สอ.)
พ.ศ. 2548 ขอ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาเขารับการ
เลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
แทนตําแหนงที่จะครบวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จํานวน 1 คน
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป ระสงคจะสมัครเพือ่ สรรหาเขารับการเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ดวยตนเอง ระหวางวันที่ 10 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัง้ แตเวลา 09.00 น.
- 15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 หมู 9
บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ.
2548 ขอ 8 ขอ 11 และขอ 12
4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร, คาธรรมเนียมและขอกําหนด
4.1 ใบสมัครตามแบบที่ กกต.สอ. กําหนด
4.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนกันแดด,
ไมสวมหมวกขนาด 8.5 ซ.ม. X 13.5 ซ.ม. จํานวน 25 แผน
4.3 เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน 1,000 บาท
( หนึ่งพันบาทถวน ) ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จะไมคืนใหแกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ

4.4 สมาชิ ก ที่ ยื่ น ใบสมั ค รไว แ ละได ชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม
ครบถวนแลวจะถอนการสมัครในภายหลังมิได
5. คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิรับการสรรหา
เพื่อการเลือกตั้ง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
6. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเพื่อการสรรหา
6.1 เปดใหเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจางของสหกรณฯ
ที่ จํ า เป น จะต อ งไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก ใน
การลงคะแนนตามเขตสรรหาตาง ๆ ในวันลงคะแนนสรรหา
ทั่ ว ไปได ล งคะแนนสรรหาล ว งหน า ณ สํ า นั ก งานสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
ระหวาง เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
6.2 เปดใหสมาชิกของสหกรณฯ ลงคะแนนเพื่อการสรรหา
ทั่วไปในเขตสรรหาตางๆ ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขต
สรรหาในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น - 15.00 น.
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จะประกาศแจงสถานที่ลงคะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขต
ใหทราบในภายหลัง
7. วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
7.1 การลงคะแนนลวงหนาเพือ่ สรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ลย จํ า กั ด ที่ เ ป ด ให เ ฉพาะเจ า หน า ที่ แ ละ
พนักงานหรือลูกจางของสหกรณฯ ลงคะแนนใหสมาชิกขีดเครือ่ งหมาย
กากบาทเลือกผูสมัครไดเพียงเบอรเดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลว
ใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนนําหีบบัตรลงคะแนนฝากไว
ณ ศูนยอํานวยการสรรหา
7.2 การลงคะแนนทั่วไปเพื่อการสรรหาประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหสมาชิกขีดเครือ่ งหมายกากบาทเลือกผูส มัคร
เพียงเบอรเดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลวใหคณะกรรมการประจํา
หนวยลงคะแนนนําหีบบัตรลงคะแนนไปยังหนวยนับคะแนนที่สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด เพือ่ ทําการคละบัตรลงคะแนนเขาดวยกันกอน
นับบัตรเปนคะแนน และรายงานผลการนับคะแนนใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตามแบบที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

¹ÒÂÊ¡Å ºÒ§»ÃÐÍÔ¹·Ã
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

9

10

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 6 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
àÃ×èÍ§ ÃÑºÊÁÑ¤ÃºØ¤¤Åà¾×èÍÊÃÃËÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§
à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³
¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562
------------------------------

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจํา
เขตสรรหาที่ 1/2 (หนวยอําเภอเมือง 2) เขตสรรหารที่ 2/2 (หนวยอําเภอ
วังสะพุง 2) เขตสรรหาที่ 3/1 (หนวยอําเภอดานซาย1 , หนวยอําเภอ
ภูเรือ) เขตสรรหาที่ 4/2 (หนวยอําเภอเชียงคาน) เขตสรรหาที่ 5/1 (หนวย
อําเภอภูกระดึง , หนวยอําเภอหนองหิน) เขตสรรหาที่ 6/2 (หนวยจังหวัด
2,หนวยอําเภอทาลี่) และเขตสรรหาที่ 7/1 (หนวยอําเภอเอราวัณ) เขตละ
1 คน จะครบวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
พ.ศ. 2548 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณฯ
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ลย จํ า กั ด
(กกต.สอ.) พ.ศ. 2548 ขอ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
เขารับการเลือกตัง้ เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
แทนตําแหนงที่จะครบวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนิน
การสหกรณประจําเขตสรรหาที่ 1/2 (หนวยอําเภอเมือง 2) เขตสรรหารที่
2/2 (หนวยอําเภอวังสะพุง 2) เขตสรรหาที่ 3/1 (หนวยอําเภอดานซาย 1
, หนวยอําเภอภูเรือ) เขตสรรหาที่ 4/2 (หนวยอําเภอเชียงคาน) เขตสรรหา
ที่ 5/1 (หนวยอําเภอภูกระดึง , หนวยอําเภอหนองหิน) เขตสรรหาที่ 6/2
(หนวยจังหวัด 2,หนวยอําเภอทาลี่) และเขตสรรหาที่ 7/1 (หนวยอําเภอ
เอราวัณ) เขตละ 1 คน
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป ระสงคจะสมัครเขารับการสรรหาฯเพือ่ รับการเลือกตัง้ เปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ดวยตนเอง ระหวางวันที่ 10 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัง้ แตเวลา 09.00 น.
- 15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 หมู
9 บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ.
2548 ขอ 8 ขอ 11 และขอ 12
4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร, คาธรรมเนียม
และขอกําหนด
4.1 ใบสมัครตามแบบที่ กกต.สอ. กําหนด
4.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนกันแดด,
ไมสวมหมวกขนาด 8.5 ซ.ม.X13.5 ซ.ม. จํานวน 5 แผน
4.3 เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะไมคืนให
แกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ
4.4 สมาชิ ก ที่ ยื่ น ใบสมั ค รไว แ ละได ชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม
ครบถวนแลวจะถอนการสมัครในภายหลังมิได
5. คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิรับการ
สรรหาเพื่อการเลือกตั้ง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
6. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเพื่อการสรรหา
6.1 เปดใหเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจางของสหกรณฯ
ที่จําเปนจะตองไปปฏิบัติหนาที่ใหบริการแกสมาชิกในการลง
คะแนนตามเขตสรรหาต า งๆ ในวั น ลงคะแนนสรรหาทั่ ว ไป
ไดลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ในวันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหวางเวลา
11.00 น. - 13.00 น.
6.2 เป ด ให ส มาชิ ก ของสหกรณ ฯ ลงคะแนนเพื่ อ การสรรหา
ทัว่ ไปในเขตสรรหาตาง ๆ ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขตสรรหา
ในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น - 15.00 น.
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จะประกาศแจงสถานที่ลงคะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขต
ใหทราบในภายหลัง
7. วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
การลงคะแนนทั่วไปเพื่อการสรรหากรรมการสหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ใหสมาชิกขีดเครื่องหมายกากบาทเลือกผูสมัครเพียงเบอร
เดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยลง
คะแนน นําหีบบัตรลงคะแนนไปยังหนวยลงคะแนนที่เปนเขตสรรหา
(กรณีเขตสรรหานัน้ มีหนวยลงคะแนนเกินกวา 1 หนวย) เพือ่ ทําการคละ
บัตรลงคะแนนเขาดวยกันกอนนับบัตรเปนคะแนน และรายงานผลการ
นับคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ สหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตาม
แบบที่กาํ หนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ผูจัดการ นายเอกพัฒน นิสีดา 088-3189755
รองผูจัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา
ฝายเรงรัดติดตามหนี้
084-7853970 ฝายสินเชื่อ 1
ฝายสํานักงาน 1
083-4143302 ฝายสินเชื่อ 2
ฝายบริหารเงิน
081-0545459 ฝายเงินทุน
ฝายบัญชี
042-811149 ตอ 23
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ตอ 13 น.ส.ธาดารัตน (สสอ.)
ฝายแผนงานและสวัดิการ 042-811149 ตอ 19 (ศูนยประสาน สสอค.เลย)
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