¾ÃÐÃÒªÇÃÇ§¤à¸Í ¡ÃÁËÁ×è¹¾Ô·ÂÒÅ§¡Ã³ ¾ÃÐºÔ´ÒáË‹§¡ÒÃÊË¡Ã³ä·Â
“ÊË¡Ã³à»š¹ÇÔ¸Õ¨Ñ´¡ÒÃÃÙ»áººË¹Öè§ «Öè§ºØ¤¤ÅËÅÒÂ¤¹ÃÇÁ¡Ñ¹â´Â¤ÇÒÁÊÁÑ¤Ãã¨¢Í§μ¹àÍ§ã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹Á¹ØÉÂ
â´ÂÁÕÊÔ·¸ÔàÊÁÍË¹ŒÒ¡Ñ¹ËÁ´ à¾×èÍºÓÃØ§μÑÇàÍ§ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¨ÓàÃÔÞã¹·Ò§·ÃÑ¾Â”
¾ÃÐ´ÓÃÑÊ ¾ÃÐÃÒªÇÃÇ§Èà¸Í ¡ÃÁËÁ×è¹¾Ô·ÂÒÅ§¡Ã³ (¾ÃÐÍ§¤à¨ŒÒÃÑª¹Õá¨‹Á¨ÃÑÊ)

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562
à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ “Line @”
ºÃÔ¡ÒÃ¢‹ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ÃÇ´àÃçÇ ã¹¡ÒÃÃÑºÃÙ¢Œ ÍŒ ÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ áÍ´à¾×Íè ¹¡Ñ¹
ÇÑ¹¹Õé¾ÃŒÍÁÃÑº¢‹ÒÇÊÒÃ´Õæ

¢ŒÍÁÙÅ Application Line à¾×èÍμÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡º¹Á×Í¶×Í
à¾×Íè à¾ÔÁè ª‹Í§·Ò§ãËŒÊÁÒªÔ¡μÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ
Ê‹Ç¹μÑÇ ËØŒ¹ Ë¹Õé¤§àËÅ×ÍáÅÐà§Ô¹½Ò¡

ËÃ×Íà¢ŒÒ¼‹Ò¹
Link : www.pcbmli.com/ltcoop
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สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
วารสารฉบับนี้เปนฉบับเดือนกุมภาพันธ 2562 เปนที่ทราบ
กันดีวาเปนชวงที่สหกรณฯ ดําเนินกิจการมาครบรอบปบัญชี
2561 เปนไปตามขอบังคับของสหกรณ “ วันสิน้ ปทางบัญชีของ
สหกรณใหสนิ้ สุด ณ วันสุดทายของเดือนกุมภาพันธในปนนั้ ๆ ”
ผลการดําเนินงานในเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม
2562 มีกําไรสุทธิ 264 ลานบาทเศษ คาดวาผลกําไร ณ สิ้นป
ทางบัญชี ( 28 กุมภาพันธ 2562 ) จะอยูในระดับที่นาพอใจ
ั ชี และจํานวนเงินทีต่ งั้ คาเผือ่ หนี้
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั คาใชจา ยสิน้ ปบญ
สงสัยจะสูญครับ สําหรับปนนี้ นั้ คณะกรรมการดําเนินการไดกาํ หนด
วันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เปนวันที่ 31 มีนาคม 2562
สถานที่ นั้ น จะแจ ง ให ท ราบอี ก ครั้ ง ครั บ มี เ พื่ อ นๆ สมาชิ ก
สอบถามวาปนี้จะปนผลและเฉลี่ยคืนมากกวาปกอนหรือไม
แลวจะทราบตอนไหน ขอเรียนวาสมาชิกทุกทานโปรดใจเย็นๆ
รอใหผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบสรรพบัญชีพรอมจัดทํางบการ
เงินใหเรียบรอยและสรุปผลใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
รับรองงบการเงินใหเรียบรอยถึงจะทราบอยางชัดเจนแลวจะได
ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันตอไปครับ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานทีต่ ดิ ตามวารสารขาว ประชาสัมพันธ
ป นี้ เ ป น ป ที่ 28 สํ า หรั บ ป บั ญ ชี 2561 คณะอนุ ก รรมการ
ประชาสั ม พั น ธ ไ ด จั ด ทํ า จํ า นวน 10 ฉบั บ ที่ ผ า นมาอาจมี
บางประเด็ น ที่ ไ ม ค รอบคลุ ม หรื อ ไม มี ค วามชั ด เจนหรื อ ไม
ตรงกับความตองการของเพื่อนสมาชิกในฐานะบรรณาธิการ
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานสามารถเสนอความคิดเห็นตางๆ
รวมถึงการสอบถามขอสงสัยผานFacebook ของสหกรณ
และทานสามารถรับรูขาวสารที่รวดเร็วผาน “ไลนของสหกรณ
โดยแสกนคิวอารโคท ในดานซายปกวารสารฉบับนี้ไดครับ
ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ...

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทีเ่ ครารพทุกทาน
สวัสดีครับกอนอืน่ ตองขอขอบคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ที่เคารพทุกทานที่ใหความไววางใจทีมงานพลังรักสหกรณเขามา
บริหารงาน ในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด อีกครั้งหนึ่งเราทุกคน
ขอยืนหยัดในเจตนารมณที่ใหไวกับมวลสมาชิกทุกๆ ทาน ดังนโยบายที่
เราใหไวเราจะทําทุกวิถีทาง ใหมีความมั่นคง เชื่อมั่น และโปรงใส ดั่งที่
ทุกๆ ทานใหความไววางใจ
และในเดือนนีเ้ ปนเดือนทีม่ คี วามสําคัญของขบวนการสหกรณไทยใน
ประเทศไทยซึง่ ทางรัฐบาลไดกาํ หนดใหวนั ที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกป เปน
“วั น สหกรณ แ ห ง ชาติ ” เพื่ อ น อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณ
ไทย สหกรณไทยและเครือขายรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศ
ทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าคกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนือ่ งในงาน
วันสหกรณแหงชาติประจําป 2562 ตามความเหมาะสมครับ
สําหรับการติดตามเงินฝากกับสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย
จํากัด ณ 31 มกราคม 2562 มีเงินตนคงเหลือ 389,000,000.00 บาท
ไมมีดอกเบี้ยคาง สหกรณฯ ไดเรงรัดใหคืนเงินฝากโดยเร็วที่สุดครับ
ชวงตนปสหกรณฯ มีตน ทุนจากแหลงทุนภายนอกทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ สูง
รอยละ 5.870 ตอปจากธนาคารกรุงไทยเงินตนคงเหลือตนป 1,740 ลานบาท
ปจจุบัน 22 ก.พ. 2562 เงินตนคงเหลือ 400 ลานบาท โดยสหกรณฯ
ได รั บ การช ว ยเหลื อ จากเครื อ ข า ยสหกรณ แ ละมี อั ต ราดอกเบี้ ย ตํ่ า
คาดวาจะไดรบั การสนับสนุนแหลงทุนจากเครือขายสหกรณมาชําระหนี้
ไดอีกไมนานครับ
ประการสุดทายทีส่ าํ คัญครับในรอบปบญั ชี 2561 สําหรับปสนิ้ สุด ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 การดําเนินงานครบรอบปบัญชีแลว คาดวา
จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว สมาชิกทุกทานก็รอ
คอยที่จะไดรับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน ในปนี้คณะกรรมการชุดที่ 54/2561
ในการประชุมครั้งที่ 30/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติเห็น
ชอบใหกาํ หนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม
2562 ครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพมา ณ โอกาสนีอ้ กี
ครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ...

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือน กุมภาพันธ 2562
ฉบับนี้ถือเปนเดือนที่มีความสําคัญอีกวาระหนึ่งสําหรับการ
สหกรณไทย “วันสหกรณแหงชาติ”ครับ
กําเนิดกิจการสหกรณของไทย สหกรณแหงแรกของประเทศไทย
ถือกําเนิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั รัชกาล
ที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 มีชื่ออยางเปนทางการ
วา “สหกรณวัดจันท ไมจํากัดสินใช” ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเปนแหลงกูเงินไปทําทุนของ
ชาวนา ผูท รงริเริม่ จัดตัง้ คือ พระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ
ซึง่ ตอมาทรงไดรบั ยกยองใหเปน “บิดาแหงกิจการสหกรณของไทย”
โดยทางราชการไดกําหนดใหวันที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกปเปน
“วันสหกรณของไทย” ดวย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 โอกาสทีว่ นั สหกรณแหงชาติไดเวียน
มาบรรจบครั้งนี้ขบวนการสหกรณทั่วประเทศรวมกันจัดกิจกรรม
เพื่อถวายสักการะและรําลึกถึงถึงพระมหากรุณาคุณขององคผูให
กําเนิด “สหกรณ” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงสหกรณ
ไทย” เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณใหเปนกลไกสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งนําไปสูสังคมที่อยูเย็น
เปนสุขและยิ่งยืนตอไป
สหกรณจงั หวัดเลยและสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด รวมกับ
ขบวนการเครือขายสหกรณในจังหวัดเลยรวมกิจกรรมวันสหกรณ
แหงชาติจังหวัดเลยประจําป 2562 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี
ของขบวนการสหกรณและเพือ่ รวมกันเผยแพรอดุ มการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณใหเปนที่ยอมรับของสมาชิกและประชาชนใน
จังหวัดเลยตอไปครับ โดยมีสหกรณเครือขายและขบวนการสหกรณ
ในจังหวัดเลยรวมจัดกิจกรรม จํานวน 30 สหกรณ มีกิจกรรม ดังนี้
พิ ธี ส งฆ พิ ธี ว างพุ ม สั ก การะพระบิ ด าแห ง การสหกรณ ไ ทย
การอานสารนายกรัฐมนตรี กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธและงาน
สังสรรคชาวสหกรณ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ปดทําการ 1 วัน ในวันที่ 26
กุมภาพันธ 2562 ขออภัยในความไมสะดวกในการติดตอครับ
ขอขอบคุณและพบกันใหม สวัสดีครับ....
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หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ
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§Ò¹ÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§ “The effect of phubbing on social interaction”
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Douglas ¨Ò¡ University of Kent »ÃÐà·ÈÍÑ§¡ÄÉ «Öè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃμÕ
¾ÔÁ¾ã¹ÇÒÃÊÒÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ Journal of Applied Social Psychology
ÃÐºØÇ‹Ò ÊÑ§¤Á¡ŒÁË¹ŒÒ ËÃ×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×ÍÃÐËÇ‹Ò§Ê¹·¹Ò
à»š¹¡ÒÃÅÐàÅÂ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í
·Ñé § ¹Õé ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÔ ¨Ñ Â ¾ÄμÔ ¡ ÃÃÁ¿˜ º ºÔé § (Phubbing) ËÃ× Í
¡ÒÃÅÐàÅÂ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Íä´ŒÃÇºÃÇÁ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ
¨Ó¹Ç¹ 153 ÃÒÂ áÅŒÇÊØ‹Ááº‹§ÍÍ¡à»š¹ 3 ¡ÅØ‹Ááμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á¨ÐμŒÍ§´Ù
áÍ¹ÔàÁªÑè¹¤ÇÒÁÂÒÇ 3 ¹Ò·Õ à»š¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§¤Ù‹Ê¹·¹Ò 2 ¤¹ã¹
ËŒÍ§¹Ñ§è àÅ‹¹ â´Â¼ÙàŒ ¢ŒÒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÂÑ ¶Ù¡ÁÍºËÁÒÂãËŒ¨¹Ô μ¹Ò¡ÒÃÇ‹Òμ¹àÍ§à»š¹
Ë¹Öè§ã¹¤Ù‹Ê¹·¹Ò¹Ñé¹ â´ÂáÍ¹ÔàÁªÑè¹·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÅØ‹Á·´ÅÍ§áÅÐ
¡ÅØ‹Á¤Çº¤ØÁ ÁÕ 3 áºº·ÕèÁÕ¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ã¹»ÃÔÁÒ³¢Í§¾ÄμÔ¡ÃÃÁ
¿˜ º ºÔé § «Öè § ¡ÅØ‹ Á áÃ¡¨ÐäÁ‹ ÁÕ ¡ ÒÃ¿˜ º ºÔé § à¡Ô ´ ¢Öé ¹ ã¹¡ÒÃÊ¹·¹ÒàÅÂ
¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨ÐÁÕ¡ÒÃ¿˜ººÔé§à¡Ô´¢Öé¹¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃÊ¹·¹Ò ã¹¢³Ð·Õè
¡ÅØ‹ÁÊØ´·ŒÒÂ¨Ðä´Œ´Ùà¾×èÍ¹(ã¹¤ÅÔ»)¹Ñè§¡ŒÁË¹ŒÒÁÍ§â·ÃÈÑ¾·μÑé§áμ‹μŒ¹¨¹
¨º¡ÒÃ·´ÅÍ§
¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ¾ºÇ‹Ò ÂÔ§è ¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹¢Í§¡ÒÃ¿˜ººÔ§é ã¹¡ÒÃÊ¹·¹ÒÁÒ¡
¢Öé¹ ¼ÙŒ·Õè¶Ù¡ÅÐàÅÂ¨ÐÂÔè§ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ¡ÒÃÊ¹·¹Ò¹Ñé¹áÂ‹Å§ä»àÃ×èÍÂæ â´Â¼Å
ÇÔ¨ÑÂªÕéÇ‹Ò¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ (relationship satisfaction)
áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¡ÒÃÊ¹·¹Ò (communication quality) Å´Å§ÍÂ‹Ò§
ªÑ´à¨¹¨Ò¡¡ÒÃ¶Ù¡¿˜ººÔ§é Ê‹Ç¹´ŒÒ¹ÍÒÃÁ³¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ¡çÂ¹× ÂÑ¹Ç‹Ò ¡ÒÃ¿˜º
ºÔé§¨Ðà¾ÔèÁÍÒÃÁ³·Ò§Åº¢Í§Á¹ØÉÂ àª‹¹ â¡Ã¸ à¡ÅÕÂ´ ¡Ñ§ÇÅ ã¹¢³Ð
à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÅ´ÍÒÃÁ³·Ò§ºÇ¡¢Í§Á¹ØÉÂ àª‹¹ ´Õã¨ ÊØ¢ Ê´ª×è¹ ä»´ŒÇÂ
·ÕèÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¢Í§§Ò¹¹Õé ¤×Í ¡ÒÃ¾ºÇ‹Ò¿˜ººÔé§Ê‹§¼ÅÃŒÒÂªÑ´à¨¹μ‹Í¤ÇÒÁ
μŒÍ§¡ÒÃ¢Ñ¹é ¾×¹é °Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂ (Basic human needs) ´ŒÇÂ â´Â¤ÇÒÁ
μŒÍ§¡ÒÃ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂã¹àªÔ§¨ÔμÇÔ·ÂÒ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ

àº×éÍ§ÅÖ¡ã¹¨Ôμã¨¢Í§Á¹ØÉÂμ‹Í¡ÒÃ´ÓÃ§ÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤Á¹Õé
«Öè§μÒÁ·ÄÉ®ÕÁÕ 4 »ÃÐ¡ÒÃ
1. sense of belonging: ¤¹àÃÒμŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
2. self-esteem: ¤¹àÃÒμŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹μ¹àÍ§
3. meaningful existence: ¤¹àÃÒμŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÁÕμÇÑ μ¹·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁËÁÒÂ
4. sense of control: ¤¹àÃÒμŒÍ§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μ‹Ò§æ ä´Œ
¹¾.ÇÃμÁ ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¨Ø´àÃÔèÁμŒ¹¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¹ÕéÇ‹Ò à¡Ô´¨Ò¡ã¹ª‹Ç§ 5-6
»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ àËç¹¤¹ä·Â¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÍÍ¡ÁÒ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§æ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
áμ‹¡ÅÑºäÁ‹ÁÍ§Ë¹ŒÒ¡Ñ¹ à¾ÃÒÐáμ‹ÅÐ¤¹¡ŒÁË¹ŒÒÁÍ§â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í
¢Í§μ¹àÍ§ ¨¹¡ÅÒÂà»š¹ÀÒ¾àËÁ×Í¹¤¹ÁÒ¹Ñè§ÃÇÁμÑÇàÅ‹¹â·ÃÈÑ¾·
μÒÁ·Õè μ‹ Ò §æ á·¹·Õè ¨ Ð¾Ù ´ ¤Ø Â Ê¹Ø ¡ Ê¹Ò¹àÎÎÒ¡Ñ ¹ àËÁ× Í ¹ÊÁÑ Â ¡‹ Í ¹
ËÅÒÂ¤¹·Õè¶Ù¡à¾×èÍ¹ÅÐàÅÂ¨Ò¡¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¹Õé¡ç¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨Ðàμ×Í¹à¾×èÍ¹
ãËŒÅ´¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¹ÕéÅ§ áμ‹¡çÁÑ¡¶Ù¡μÍº¡ÅÑºÁÒÇ‹ÒäÁ‹àËç¹¨Ðà»š¹ÍÐäÃ
·Ø¡¤¹¡ç·Ó¡Ñ¹ ºÒ§¤¹ÃÙŒÊÖ¡à©Âæ ¡Ñº¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¹Õé ã¹¢³Ð·ÕèºÒ§¤¹ÃÙŒÊÖ¡
à¨çº»Ç´ Ë§Ø´Ë§Ô´ã¨ ´Ñ§¹Ñé¹ ¼Á¡ÑºÈ¨.¤ÒàÃç¹ ¨Ö§à¡Ô´¤Ó¶ÒÁÇÔ¨ÑÂ¢Öé¹ÁÒ
Ç‹Ò ¾ÄμÔ¡ÃÃÁÅÐàÅÂ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·ÁÍ× ¶×Í¹Ñ¹é ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í
Á¹ØÉÂ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹? áÅÐÊ‹§¼Åä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ?
¹¾.ÇÃμÁ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò §Ò¹ÇÔ¨ÑÂªÔé¹¹ÕéªÕéãËŒàËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃÅÐàÅÂ¤¹ÃÍº
¢ŒÒ§¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·ÁÍ× ¶×Í¹Ñ¹é äÁ‹ä´ŒÊ§‹ ¼ÅÃŒÒÂμ‹Íà¾ÕÂ§¡ÒÃÊ¹·¹ÒËÃ×Í¡ÒÃ
»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¤¹ã¹¡ÅØ‹Á áμ‹ÂÑ§Ê‹§¼Åà¢ŒÒä»¶Ö§ÊÀÒÇÐ·Ò§¨Ôμã¨
¢Í§μÑÇ¼ÙŒ¶Ù¡ÅÐàÅÂÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§´ŒÇÂ â´Â¼ÙŒ·Õè¶Ù¡ÅÐàÅÂ¨Ðà¡Ô´ÍÒÃÁ³
´ŒÒ¹ÅºÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ «Öè§ËÒ¡ÁÕÍÒÃÁ³´ŒÒ¹Åºàª‹¹¹ÕéÍÂÙ‹μ‹Íà¹×èÍ§ã¹¨Ôμã¨¡ç
ÍÒ¨Ê‹§¼ÅãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμä´Œã¹Í¹Ò¤μ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§·ÓÃŒÒÂ
¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¾×¹é °Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂ â´Â·ÓÅÒÂ¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö μ‹Í¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØÁ‹
·ÓÅÒÂ¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹μ¹àÍ§ ·ÓÅÒÂ¤Ø³¤‹Ò¢Í§¡ÒÃÁÕμÇÑ μ¹ áÅÐ·ÓãËŒ
ÃÙÊŒ ¡Ö Ç‹ÒàÃÒäÃŒ¾ÅÑ§·Õ¨è Ð¤Çº¤ØÁÊÔ§è μ‹Ò§æ ÃÍºμÑÇ ¼Å·Ñ§é ËÁ´¹Õáé ·ºäÁ‹μÒ‹ §
¨Ò¡¡¡ÒÃ¨§ã¨¡Õ´¡Ñ¹¢ÑºäÅ‹à¾×èÍ¹¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§ÍÍ¡¨Ò¡¡ÅØ‹ÁàÅÂ
¹¾.ÇÃμÁ ¡Å‹ÒÇμ‹ÍÇ‹Ò §Ò¹ÇÔ¨ÑÂªÔé¹¹Õé ÊÒÁÒÃ¶μÍº¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇ‹Ò
¡ÒÃ¡éÁË¹éÒàÅè¹â·ÃÈÑ¾·ìÁ×Í¶×Íâ´ÂäÁèÊ¹ã¨¤¹ÃÍº¢éÒ§¹Ñé¹·íÒÃéÒÂ
¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ÍÂ‹Ò§äÃ? ¼Å·ÕèáÊ´§ÍÍ¡ÁÒ¹Ñé¹¨Ðª‹ÇÂãËŒÊÑ§¤ÁÃÍº¢ŒÒ§
μŒÍ§μÃÐË¹Ñ¡ÁÒ¡¢Öé¹¶Ö§ÀÑÂá½§·ÕèÁÒ¨Ò¡¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¿˜ººÔé§¹Õé àÁ×èÍàÃÒ
ËÂÔºâ·ÃÈÑ¾·¢Öé¹ÁÒàÅ‹¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊ¹·¹ÒàÃÒ¡ç¤ÇÃμŒÍ§μÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò
àÃÒ¡ÓÅÑ§·ÓÅÒÂÇ§Ê¹·¹Ò¹Ñé¹ ·Ñé§ÂÑ§ÍÒ¨ÊÃŒÒ§ºÒ´á¼ÅáÅÐ·ÓÃŒÒÂ
ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ¢Í§¤¹ÃÍº¢ŒÒ§â´Â·Õàè ÃÒàÍ§äÁ‹ä´Œμ§Ñé ã¨“¼ÁÍÂÒ¡ãËŒ§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ
ªÔ¹é ¹Õªé Ç‹ ÂÅ´¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¿˜ººÔ§é ¢Í§¤¹ä·Â ãËŒàÃÒ¡ÅÑºÁÒà»š¹ÊÑ§¤Á·Õ¾è ´Ù
¤ØÂàÎÎÒÂÔéÁáÂŒÁá¨‹ÁãÊàËÁ×Í¹à´ÔÁ ä´Œ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ÁÒ¡¢Öé¹
¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö¹é ä´ŒÁÍ§Ë¹ŒÒÊºμÒ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¢Í§àÃÒÁÒ¡¢Ö¹é ãªŒàÇÅÒ
·Ø¡ª‹Ç§¹Ò·Õã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒá¡‹¡¹Ñ áÅÐ¡Ñ¹ã¹âÅ¡¢Í§¤ÇÒÁà»š¹
¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐ¤¹·Õè¨Ð¤ÍÂÍÂÙ‹à¤ÕÂ§¢ŒÒ§àÃÒã¹ÇÑ¹·ÕèÅÓºÒ¡ÍÒ¨¨Ðà»š¹¤¹·Õè
ÍÂÙ‹μÃ§Ë¹ŒÒ äÁ‹ãª‹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í”
¹¾.ÇÃμÁ âªμÔ¾Ô·ÂÊØ¹¹· ¡Å‹ÒÇ

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾
â´Â...¹ÒÂÊØ·¸Ô¹¹Ñ · ºØº¼Ò´Ò

½Ø†¹¾ÔÉ PM 2.5
ÍÑ¹μÃÒÂÃŒÒÂáÃ§á¤‹äË¹…
ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹

ËÒ¡ÊÑ§à¡μ´Õæ ¨Ð¾ºÇ‹Òã¹ÃÐÂÐËÅÑ§æ ¹Õé ªÒÇ¡ÃØ§à·¾Ï μŒÍ§à¼ªÔÞ¡ÑºÁÅ¾ÔÉ
ã¹ÍÒ¡ÒÈáÅÐ»˜ÞËÒàÃ×Íè §½Ø¹† ÅÐÍÍ§ÍÂÙº‹ Í‹ Â¤ÃÑ§é áÅÐÅ‹ÒÊØ´»˜ÞËÒ»ÃÔÁÒ³½Ø¹† ¾ÔÉ
PM 2.5 ã¹ÍÒ¡ÒÈà¡Ô¹ÁÒμÃ°Ò¹ áμ‹ËÅÒÂ¤¹ÍÒ¨ÂÑ§Ê§ÊÑÂÇ‹ÒáÅŒÇ ½Ø†¹¾ÔÉ PM
2.5 ¹ÕÁè ¹Ñ à»š¹ÂÑ§ä§½Ø¹† ¾ÔÉ PM 2.5 à»š¹ÊÒÃ¾ÔÉ·ÕÁè Í§äÁ‹àËç¹ àμçÁä»´ŒÇÂâÅËÐË¹Ñ¡
äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ áμ‹à»š¹ÍÑ¹μÃÒÂμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡ â´Âà¢ŒÒÊÙ‹Ã‹Ò§¡ÒÂ·Ò§â¾Ã§¨ÁÙ¡
à»š¹ÊÒàËμØ¢Í§âÃ¤ÁÐàÃç§»Í´ âÃ¤ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ã¹ÊÁÍ§ áÅÐ
âÃ¤·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹ÍÑ¹μÃÒÂμ‹Íà´ç¡àÅç¡ ¼ÙŒ»†ÇÂ ÊμÃÕÁÕ¤ÃÃÀ
áÅÐ¤¹ªÃÒ´ŒÇÂËÒ¡ÊÙ´´Áà¢ŒÒä»ã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡áÅÐ¨Ò¡¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´ã¹¨Ø´μÃÇ¨
·ÑèÇ¡ÃØ§à·¾Ï ¾ºÇ‹ÒÁÕ»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§¢¹Ò´àÅç¡¡Ç‹Ò 2.5 äÁ¤ÃÍ¹ÍÂÙ‹ËÅÒÂ¨Ø´
â´Â¨Ø´Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·ÕèÂ‹Ò¹à¢μàÁ×Í§áÅÐÂ‹Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ½Ø†¹ÅÐÍÍ§¢¹Ò´
àÅç¡¡Ç‹Ò 2.5 äÁ¤ÃÍ¹¹Õé à»š¹½Ø¹† ÅÐÍÍ§·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡æ áÁŒáμ‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ
·Õãè ªŒ¡¹Ñ ã¹»˜¨¨Øº¹Ñ ¡çàÍÒäÁ‹ÍÂÙ‹ «Ö§è ¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨¾º½Ø¹† ÅÐÍÍ§à¡Ô¹¤‹ÒÁÒμÃ°Ò¹
ÊÙ§ÁÒ¡¨Ò¡·Õ¡è ÓË¹´äÇŒ ¤×ÍäÁ‹¤ÇÃà¡Ô¹ 50 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁμ‹ÍÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ áμ‹ã¹ºÒ§
¨Ø´ÇÑ´¤‹Òä´ŒÊ§Ù ¶Ö§ 116 ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃàÅÂ·Õà´ÕÂÇË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ ¶×Íà»š¹ μÑÇª‹ÇÂ
¾×é¹°Ò¹·Õè¨Ðª‹ÇÂ»¡»‡Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ¨Ò¡½Ø†¹¾ÔÉ PM 2.5 ä´Œ áμ‹μŒÍ§äÁ‹ãª‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡
Í¹ÒÁÑÂ·ÑÇè æ ä»¹Ð ÅÍ§ÁÒ´Ù¡¹Ñ Ç‹ÒË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂáººäË¹·Õ¨è Ðª‹ÇÂÅ´ÍÑ¹μÃÒÂ
¨Ò¡½Ø†¹¾ÔÉàËÅ‹Ò¹Õéä´ŒºŒÒ§ áÅÐáººäË¹ª‹ÇÂäÁ‹ä´ŒºŒÒ§
1. Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂª¹Ô´ N95
à»š¹Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÊÙ§ÊØ´ã¹¢³Ð¹Õé à»š¹Ë¹ŒÒ¡Ò¡·Õèä´Œ
ÁÒμÃ°Ò¹áÅÐä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÂÍÁÃÑºÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹àª×Íé âÃ¤ä´Œ´·Õ ÊÕè ´Ø à¾ÃÒÐ»‡Í§¡Ñ¹
ä´Œ·§Ñé ½Ø¹† ÅÐÍÍ§áÅÐàª×Íé âÃ¤·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´àÅç¡¶Ö§ 0.3 äÁ¤ÃÍ¹ àËÁÒÐÊÓËÃÑº»‡Í§¡Ñ¹
ÁÅ¾ÔÉ ½Ø†¹ÅÐÍÍ§¢¹Ò´àÅç¡ÍÂ‹Ò§·Õè¾ºàËç¹¡Ñ¹·Ø¡ÇÑ¹¹Õé ¤ÇÑ¹¾ÔÉ äÍàÊÕÂÃ¶Â¹μ
áÅÐäÍÃÐàËÂ¢Í§ÊÒÃà¤ÁÕμ‹Ò§æ ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ
2. Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂáºº¼ŒÒ½‡ÒÂ
à»š¹Ë¹ŒÒ¡Ò¡¤ÅŒÒÂáººàÂ×èÍ¡ÃÐ´ÒÉ à¹Œ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§¹íéÒÁÙ¡
ËÃ×Í¹íÒé ÅÒÂ¨Ò¡¡ÒÃäÍ¨ÒÁ áμ‹ÍÒ¨äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÍ§àª×Íé âÃ¤·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡æ ä´Œ
ÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹½Ø¹† ÅÐÍÍ§¢¹Ò´ãËÞ‹¡Ç‹Ò 3 äÁ¤ÃÍ¹¢Ö¹é ä» áμ‹½¹Ø† ÅÐÍÍ§·Õ¾è ºã¹
»˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéÁÕ¢¹Ò´àÅç¡¡Ç‹Ò 2.5 äÁ¤ÃÍ¹ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ
3. Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂáººàÂ×èÍ¡ÃÐ´ÒÉ 3 ªÑé¹
Ë¹ŒÒ¡Ò¡ª¹Ô´ãªŒ¤ÃÑ§é à´ÕÂÇáÅŒÇ·Ô§é à»š¹áºº·Õ¤è ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¤¹ØŒ à¤Â à»š¹Ë¹ŒÒ¡Ò¡
·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃÑº»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂàª×éÍâÃ¤¨Ò¡¡ÒÃäÍËÃ×Í¨ÒÁ »‡Í§¡Ñ¹¼ÙŒ
ÊÇÁãÊ‹¨Ò¡àª×éÍâÃ¤¨Ó¾Ç¡àª×éÍáº¤·ÕàÃÕÂ ËÃ×Íàª×éÍÃÒä´Œ áμ‹ËÒ¡à»š¹àª×éÍäÇÃÑÊ«Öè§
ÁÕÍ¹ØÀÒ¤àÅç¡ÃÐ´ÑºäÁ¤ÃÍ¹ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹½Ø†¹¾ÔÉä´Œ
ËÒ¡à»š ¹ ä»ä´Œ ¤ÇÃÊÇÁË¹Œ Ò ¡Ò¡Í¹ÒÁÑ Â ·Ø ¡ ¤ÃÑé § ·Õè Í Í¡¨Ò¡ºŒ Ò ¹
ãËŒà´ç¡áÅÐ¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØÊÇÁãÊ‹´ÇŒ Â à¾×Íè »‡Í§¡Ñ¹ÁÅ¾ÔÉÍÑ¹ÃŒÒÂáÃ§·Õ¡è ÃÐ¨ÒÂμÑÇÍÂÙã‹ ¹
ÍÒ¡ÒÈ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ª‹ÇÂÂÑºÂÑé§¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§àª×éÍâÃ¤ã¹ÍÒ¡ÒÈ ¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹
Ë¹ŒÒ¡Ò¡ãËÁ‹·¡Ø ÇÑ¹ äÁ‹¤ÇÃãªŒ«Òíé ¢Í§à´ÔÁ ÅŒÒ§Á×ÍãËŒÊÐÍÒ´·Ø¡¤ÃÑ§é ¡‹Í¹ãÊ‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡
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สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่รักและเคารพ
ทุกทาน พบกันฉบับที่ 9 สําหรับความเคลื่อนไหวของ สอ.ครูเลย ครับ
ชวงนีก้ เ็ ปนเดือนแหงความรัก วันวาเลนไทน เปนเดือนทีอ่ บอวนดวยการ
แสดงความรัก ความหวงใยถึงคนทีเ่ ราปรารถนาดีและอยากใหมคี วามสุข
และเปนที่รับรูกันทั่วโลกวาวันที่ 14 กุมภาพันธ เปนวันแหงความรักหรือ
วันวาเลนไทน (Valentine’s Day) ความรักคืออะไรทุกคนมีคําตอบใน
ตัวเองอยูแ ลว ความรักเปนสิง่ คูก บั มนุษยมาชานานและทุกคนลวนมีความ
รักอยูภายในใจกายมากหรือนอยแตกตางกันไปครับ
26 กุมภาพันธ 2562 วันสหกรณแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26
กุ ม ภาพั น ธ ของทุ ก ป รั ฐ บาลกํ า หนดให เ ป น วั น สหกรณ แ ห ง ชาติ
เพื่ อ น อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระราชวรวง เ ธอกรมหมื่ น
พิทยาลงกรณ“พระบิดาแหงการสหกรณไทย” เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งนํา
ไปสูสังคมที่อยูเย็นเปนสุขและยั่งยืนตอไปครับ
สําหรับจังหวัดเลยโดยสหกรณจังหวัดเลย สหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด และขบวนการเครือขายสหกรณไดรวมกิจกรรมวันสหกรณ
แหงชาติจังหวัดเลย ประจําป 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ณ สํานักงานสหกรณจงั หวัดเลยและสนามหญาเทียมโปรชอคเกอร จ. เลย
โดยมีกิจกรรม พิธีสงฆ พิธีวางพุมสักการะพระบิดาแหงการสหกรณไทย
กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธและกิจกรรมสังสรรคชาวสหกรณ สหกรณฯ
หยุด 1 วันเพื่อรวมกิจกรรมครับ
ขอประชาสัมพันธการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ
(กกต.สอ.) แทนตําแหนงที่วางเนื่องจากครบวาระสามป โดยรับสมัคร
ระหวางวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ณ ฝายสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประกาศรายชื่อและ
หมายเลขผูส มัคร วันที่ 4 มีนาคม 2562 วัน เวลา สถานทีเ่ ลือกตัง้ กําหนด
เลือกตั้งในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตั้งแตเวลา 11.00 –
13.00 น. เชิญสมาชิกทีส่ นใจสมัครดวยตนเองทีฝ่ า ยสํานักงาน สอ.ครูเลย
ตามประกาศครับ
อีกเรื่องสําคัญคือเดือนนี้เปนเดือนที่สหกรณฯ ทําการปดบัญชีเพื่อ
สรุปผลการดําเนินกิจการในครบรอบปบัญชีตามขอบังคับของสหกรณ
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ คือ 28 กุมภาพันธ 2562 สหกรณฯ จะได
จัดทํางบการเงินเพื่อแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของสหกรณ
กับทัง้ กําไรขาดทุน ตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกาํ หนดครับและคาด
วาสหกรณจะดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ไดกาํ หนดไวเปน
วันที่ 31 มีนาคม 2562 หวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการทุกอยางนาจะ
เปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย ทันตามกําหนดการครับ
ฉบับหนาพบกันใหม
สวัสดีขอบคุณทุกทานที่ติดตามครับ....

5

6

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ

¾ºÊÁÒªÔ¡

à´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562
เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัดทุกทาน
- คณะผูตรวจสอบไดตั้งขอสังเกตการบริหารงานของคณะกรรมการ
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเดือน มกราคม 2562 จํานวน 5 ขอ
สรุปประเด็นการตรวจที่สําคัญใหทานสมาชิกไดรับรูรับทราบเปนเบื้อง
ตน สวนรายละเอียดใหทานไดคนหาและอานไดที่ www.lt-coop.com
(หากทานเปดหาแลวไมมีหรือไมเจอ กรุณาแจงใหผูตรวจทราบดวย)
ขอสังเกตที่1 การทํางานลวงเวลาของเจาหนาที่
- จากการตรวจสอบการทํางานลวงเวลาของเจาหนาที่ คณะผูตรวจ
ไดตรวจสอบบกระบวนการขอทํางานลวงเวลา ตั้งแตบันทึกเหตุผลความ
จําเปนที่ตองทํามีคําสั่งใหใครทํา การลงเวลามาทํางาน ตลอดการเบิกจาย
จากการตรวจสอบ ในกรณีที่ไมมีความจําเปนเรงดวนหรือไมเหมาะสม
คณะผูต รวจก็ไดเสนอแนะใหผมู อี าํ นาจไดพจิ ารณาตรวจสอบกอนอนุมตั ใิ ห
ทําวาสมควรเหมาะสมหรือไม ไมทําจะเกิดผลเสียหายหรือไม การทํางาน
อยากใหทาํ ใหเสร็จในเวลาทํางาน นอกจากนัน้ ก็ไดเสนอใหเปนแนวคิด เงิน
ทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หทาํ งานลวงเวลาจากทีป่ ระชุมใหญ ถาไมมกี ารเบิกจาย เงิน
สวนนีก้ ไ็ มไดหายไปไหนเปนของสมาชิกทุกคนรวมทัง้ เจาหนาทีด่ ว ย เพราะ
การทํางานลวงเวลามีทงั้ ผลดีและผลเสีย ผลดี (ถาจําเปนจริง) ถาไมทาํ จะ
เกิดผลเสียหายตอสหกรณ ผลเสีย (ถาไมจําเปนจริง) เพิ่มคาใชจายของ
สหกรณเชน คาไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ
ขอสังเกตที่ 2 การเบิกจายเบี้ยประชุมโครงการพัฒนาสมาชิก ป 2561
- คณะผูตรวจสอบไดสุมตรวจการเบิกจายเงินโครงการพัฒนาสมาชิก
จากการตรวจสอบการประชุมเพื่อพัฒนาสมาชิกในแตละจุด สมาชิกมาลง
เวลาเพือ่ เขารวมเกือบรอยเปอรเซ็นต แตเวลาเขารวมรับฟงจะนอยกวาการ
ลงเวลามากในบางจุดซึง่ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคทจี่ ดั ทําโครงการ เพราะ
ในคราวตอไปเกรงวาจะไมมใี ครสนใจฟงการรายงานผลการดําเนินงานของ
สหกรณที่ไดออกมาพบและรับฟงขอมูลปญหา นอกจากนั้นการเบิกจาย
เงินก็มกี ารมอบอํานาจรับเงินแทนกัน สวนมากจะมอบใหกรรมการประจํา
หนวยรับเงินให การมอบเปนการมอบดวยวาจา คณะผูตรวจเห็นวาเพื่อ
มวลสมาชิกและในฐานะเปนกรรมการประจําหนวยสามารถทําไดแต
ควรหาวิธีการที่รัดกุมในการเบิกจายเงินแทน โดยใหมีใบมอบฉันทะให
รับเงินแทนจึงจะเปนการถูกตอง และประธานที่ประชุมก็ไดรับปากวาจะ
ไดนําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตอไป
ขอสังเกตที่ 3 การปรับปรุงซอมแซมถนนเขาหนาประตูสหกรณออมทรัพยครูเลย
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบกระบวนการจัดจางปรับปรุงถนนเขาหนา
สหกรณ ซึ่งงบประมาณจัดจาง 98,000.00 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน)

โดยขอใชงบฉุกเฉิน จากการตรวจสอบคณะผูตรวจเห็นวาเปนการดีที่
ไดปรับปรุงดูแลถนนในสวนนี้เพราะจําเปนตองปรับปรุง ในสวนการ
ตรวจสอบและไดแนะนําคือการจัดทําเอกสารการจางยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนและไมละเอียดพอ ที่ผูรับจางไดเสนอใบเสนอราคากอน
ไดรับอนุมัติดําเนินการและเงื่อนไขความตองการใชพัสดุ แตไมไดกอ
ใหเกิดความเสียหาย และเมือ่ มีการจายเงินใหผรู บั จางแลวจะตองเรียก
ใบเสร็จจากผูรับจางไวเปนหลักฐานการจาย นอกจากนั้นคณะผูตรวจ
ก็ไดกําชับใหคณะกรรมการไดเอาใจใสตรวจสอบขอมูลเอกสารหลัก
ฐานที่เจาหนาที่ไดเสนอมาใหถูกตองกอนอนุมัติ
ขอสังเกตที่ 4 การใชจา ยเงินตามแผนงบประมาณรายจายประจําปบญั ชี
- คณะผูตรวจไดตรวจสอบการใชเงินตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญประจําป หมวดคาใชสอย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมที่ไมใชโครงการ คาดอกไม
ของที่ระลึก สําหรับแขกผูมาเยี่ยมสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
จากการตรวจสอบงบประมาณที่เบิกจายก็ไมมาก ไมจําเปนตองทํา
จัดซื้อจัดจาง แตบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ (ประธาน/หรือ
ผูรับมอบหมาย) แลวใชบันทึกพรอมใบเสร็จหรือใบสงของที่ผูขายมอบ
ใหนาํ มาเปนหลักฐานเพือ่ ไวตรวจสอบก็ได หากกรณีมกี ารจัดซือ้ จัดจาง
และมีการแตงตั้งผูตรวจรับ (กรณีเงินไมเกิน 50,000 บาทจะตั้งคน
เดียวเปนผูตรวจรับก็ได และหรือถาแตงตั้งเปนคณะตั้งแตสองคน การ
ตรวจรับตองเปนเปนเอกฉันท คือ กรรมการตองครบและเห็นเปนแบบ
เดียวกัน) คณะผูตรวจสอบก็ไดเสนอหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
จางใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติใหถูกตองตอไป
ขอสังเกตที่ 5 การสํารองหนี้สูญ
- คณะผูตรวจไดสุมตรวจขอมูลการสํารองหนี้สูญ ปบัญชี 25592560 กรณีจากการเรียกเก็บไมได จากการบริหารที่ผานมาตั้งแต
ป 59 - 60 - 61 ทั้งนี้จากการตรวจสอบการเรียกเก็บไมไดมีอัตราการ
เพิม่ ขึน้ เกรงวาจะมีผลกระทบตอการสํารองหนีส้ ญ
ู และสงผลตอสมาชิก
ถามีการเรียกไมไดเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆจะสงผลตอการบริหารแนนอน คณะผู
ตรวจก็ไดเสนอแนะใหคณะกรรมการหาวิธีการติดตามและดําเนินการ
ไมใหมกี ารสํารองหนี้ หรือมีกใ็ หนอ ยทีส่ ดุ เพราะการเรียกเก็บไดหรือไม
ไดก็มีผลตอความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินอื่นที่เขาจะนําไปพิจารณา
ปลอยใหเรากูเชนเดียวกัน
พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ สอ.ครูเลย จํากัด
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ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Ê¤Ê.1, Ê¤Ê. 2 áÅÐ ÊÊÍ.

à´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2562

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 5 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ชื่อ – สกุล
นายสถิตย บุญปน
นางแจมจันทร โสสุทธิ
นางบัวไย แกววงษา
นายอุทิศ เกษทองมา
นายนิติรัฐ โสระสิงห

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
273
6667
2020
4638
1047

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 11 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายสถิต บุญปน
นางแจมจันทร โสสุทธิ
นายประยุทธ พันธวิทย
นางบัวไย แกววงษา
นายสุนี สุวรรณสนธิ์
นายเพ็ชร วงษมานิตย
นางนาค ศรีมงคล
นายอุทิศ เกษทองมา
นายนิติรัฐ โสระสิงห
นายสุรพล ตะโนนทอง
นายประยูร ปดถา

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก
บิดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก

เลขทะเบียน
1811
1643
830
6779
4239
1869
1053
9515
7917
4809
6111

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé - ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่ ชื่อ – สกุล

สถานภาพ

เลขทะเบียน

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á 2562

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

1. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
7,639
- ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ
6,295 ¤¹
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
1,344 ¤¹
2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ
5,389
3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 37,375,378.50
4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³Í×è¹
464,500,000.00
5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í
9,948,750,229.00
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¡
2,369,422,329.30
»ÃÐ¨Ó
150,034,000.00
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
101,393,274.69
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
2,006,337,804.72
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
111,657,249.89
9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
2,834,728,550.00
10. ·Ø¹ÊÓÃÍ§
463,590,379.02
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
10,384,236,785.79
12. ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. - Á.¤. 62) 264,092,600.81

¤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´”

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 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2562

มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,790 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,216 ราย - สมาชิกสมทบ 2,574 ราย

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

8

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

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
¡ÒÃâÍ¹

à§Ô¹

·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

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
14 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
30 พ.ย. 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

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
1,500.00
1,962.38
3,500.00

¸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

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

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

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

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 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

¸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 ¾.Â. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,736.10

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-0-89526-3

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

29 ม.ค. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
270.00

ËÁÒÂàËμØ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡ÃØ³Ò¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμÔ´μ‹ÍÊË¡Ã³Ï ´‹Ç¹
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 11 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ÊÊÍ¤. à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
ÊÓËÃÑºÊÁÒªÔ¡ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 60 »‚

ÊÊ.ªÊÍ. à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
ÊÓËÃÑºÊÁÒªÔ¡ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚

¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ
1. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 ºÒ· ÍÒÂØ 51-60 »‚
¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 + à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ ÊÊÍ¤.)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³á¢ç§áÃ§ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã
¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÁ·º
1. à»š¹¤Ù‹ÊÁÃÊ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ºØμÃ ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ¤.
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 ºÒ· ÍÒÂØ 51-60 »‚
¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 + à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ ÊÊÍ¤.)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã

¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ
1. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
2. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË
ÍÒªÕ¾ (ÊÊÍ¤.)
3. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚ (à¡Ô´»‚ ¾.È. 2506 áÅÐ 2507 à»š¹μŒ¹ä»)
4. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³á¢ç§áÃ§ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã
¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÁ·º
1. à»š¹¤Ù‹ÊÁÃÊ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ºØμÃ ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ÊÊ.ªÊÍ.
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚ (à¡Ô´»‚ ¾.È. 2506 áÅÐ 2507 à»š¹μŒ¹ä»)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã

»ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡
1. à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË·Õèä´ŒÃÑºËÅÑ§¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡àÊÕÂªÕÇÔμ
»ÃÐÁÒ³ 600,000 ºÒ·
2. à»š¹·Ø¹»ÃÐ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ
3. à»š¹ÃÒ¡°Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ãËŒá¡‹·ÒÂÒ· áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
4. Å´ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹ãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ·ÒÂÒ·
5. à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒ¡ÑºÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
áÅÐ¼ÙŒ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ÒÊÁÑ¤Ã
-à§Ô¹Ê´ -»˜¹¼Å -¡ÙŒªÓÃÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ(ª¾Ê.)
¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
- ÊÊÍ¤.
4,860 ºÒ·
- ÊÊ.ªÊÍ. 4,840 ºÒ·
¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
1. Â×è¹ãºÊÁÑ¤ÃμÒÁáºº¿ÍÃÁ¢Í§ÊÁÒ¤Á ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹·Õè ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ÍÒ¤ÒÃ
ÊÊÍ¤. - ÊÊ.ªÊÍ.

ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã
1. ÊÓà¹ÒºÑμÃ»ÃÐªÒª¹ËÃ×ÍºÑμÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã
2. ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹
3. ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ ¡Ã³ÕÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
4. ãºÊÓ¤ÑÞ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ ª×èÍ-Ê¡ØÅ (¶ŒÒÁÕ)
5. ãºÃÑºÃÍ§á¾·ÂÍÍ¡â´ÂÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ
¢Í§ÃÑ°©ºÑº¨ÃÔ§áÅÐμŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 30 ÇÑ¹
6. ÊÓà¹ÒºÑμÃ»ÃÐªÒª¹áÅÐÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹
¼ÙŒÃÑºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
- ÊÊÍ¤.
4,860 ºÒ·
- ÊÊ.ªÊÍ. 4,840 ºÒ·
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃμÔ´μ‹Í
ÍÒ¤ÒÃ ÊÊÍ¤-ÊÊ.ªÊÍ. ÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÊÍ¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
â·ÃÈÑ ¾ · 042-811149 μ‹ Í 25 ËÃ× Í 083-1510007
Line ID : fsct.loei
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ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 9 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹ÊË¡Ã³áË‹§ªÒμÔ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 ÇÑ¹·Õè 26 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562
³ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂáÅÐÊ¹ÒÁËÞŒÒà·ÕÂÁâ»Ã«Í¤à¡ÍÃ ¨.àÅÂ

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ªØÁ¹ØÁÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 14 – 15 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562 áÅÐ
Ã‹ÇÁ·ÓºØÞ¾Ô¸Õà»´ÍÒ¤ÒÃãËÁ‹ÍÒ¤ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐËÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Âä·Â (Ê¬.ÊÍ.)

»ÃÐªØÁ ÊÑÁÁ¹Ò à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡ÒÃà§Ô¹ËÑ¡à§Ô¹ ³ ·Õè¨‹ÒÂ (Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹)
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 16 - 17 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562
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â
ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
Ã
Ò
¡ à¾×èÍ«×éÍËØŒ¹½Ò¡à§Ô¹ ËÃ×ÍªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ â´Â¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃμ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé
¸¹Ò¤ÒÃ

¡ÃØ§ä·Â
¡ÃØ§ä·Â
¡ÃØ§à·¾

ÊÒ¢Ò

àÅ¢ºÑÞªÕ

¸¹Ò¤ÒÃ

àÅÂ
´‹Ò¹«ŒÒÂ
àÅÂ

403-1090-471
433-1089-045
332-0323-821

ÊÒ¢Ò

àÅ¢ºÑÞªÕ

ä·Â¾Ò³ÔªÂ àÅÂ
ÍÍÁÊÔ¹
àÅÂ
¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ àÅÂ

648-2000-96-5
050-99045-224-0
249-1173-486

àÁ×èÍ·‹Ò¹âÍ¹à§Ô¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ¡ÃØ³Òá¨Œ§ãËŒ·Ò§ÊË¡Ã³·ÃÒºâ´Â¡ÒÃâ·ÃÈÑ¾·
ËÃ×Íá¿¡« ÊÓà¹ÒãºâÍ¹à§Ô¹ á¨Œ§ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡
á¨Œ§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ã¹¡ÒÃâÍ¹ àª‹¹ μŒÍ§¡ÒÃªÓÃÐË¹Õé ËÃ×Í½Ò¡à§Ô¹
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾· 042-811149, 812192, á¿¡« 042-832433
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
ÊË¡Ã³ (042-811149, 812192, á¿¡« 832433)

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 094-9033818 (สสอ.ครูเลย)
ฝายแผนงานและสวัดิการ 080-7245400 (ศูนยประสาน สสอค.เลย)

081-2638606
083-4143301
082-8417119
084-5149461
087-2253811
083-1510007

μ‹Í

Ê¹ã¨μÔ´

Ò
³
É Â
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ÙàÅ
Ã ÊÍ.¤Ã

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø ¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ
¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· ºØº¼Ò´Ò Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ
½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ¹ÒÂ³ÊÃÇ§ ¡ŒÍ¹ÇÔÁÅ ¹ÒÂ¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡É ¹ÒÂªÒμÔªÒÂ Ç§È¡ÔμμÐ
¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÊÓà¹ÕÂ§ ÈÃÕºØÃÔ¹·Ã ¹ÒÂà¨ÃÔÞÈÑ¡´Ôì ºÃÃ¾ÅÒ
¹ÒÂÍØ´Á ÂÈ»˜ÞÞÒ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø ¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ
¹ÒÂ¨Ñ¡ÃÀÑ·Ã ¨Ó»ÒÍ‹Í¹ Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ ¹ÒÂ¾¹Áä¾Ã ¾ÔÁ¾·Õ
¹ÒÂÊÁÑÂ ¾Ç§¡Ñ¹ÂÒ ¹ÒÂ¢ÇÑÞªÑÂ ºÑÇâ¤¡ÃÑ§ ¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· ºØº¼Ò´Ò
½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ ¹ÒÂàÍ¡¾Ñ²¹ ¹ÔÊÕ´Ò ¹Ò§¹Ñ¹·Ô´Ò ÊØ¤¹¸ºÒÃÁÕ ¹Ò§ÊØ¨ÔμÃÒ ºÃÃ¾ÅÒ
¹Ò§ä¾ÃÇÑÅÂ ¾Ù¹âμ ¹.Ê.ÅÅ´Ò ¾ÃËÁ¾Ø·¸Ò ¹Ò§ÈÃÔÞÞÒ ÍÔ¹·ÃÑ¡É
¹Ò§¹ÃÔ¹·Ô¾Â ¡§ÀÙ¸Ã ¹Ò§ÊÁÈÃÕ ¤§·Ô¾Â ¹Ò§à»ÃÁÇ´Õ äªÂÊÑ¨
¹Ò§ÃμÔ ·Ñ¹Ç§ÉÒ ¹.Ê.ÃÁÔ´Ò Ç§ÉÈÔÃÔ ¹ÒÂÊØ¹·Ã Ê¹¸ÔÁØÅ ¹Ò§¹ÒÃÕ ¾§É¾Ò¹Ôª
¾ÔÁ¾·Õè ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§áÊ§¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¨Ó¡Ñ´ â·Ã. 042-811586

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¢Í§ÊË¡Ã³
ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
»ÃÐ¨Ó 6 à´×Í¹
»ÃÐ¨Ó 12 à´×Í¹
»ÃÐ¨Ó 24 à´×Í¹

ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ

3.25
3.80
4.50
3.75
4.00
4.25

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ·Ø¡»ÃÐàÀ·
ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 6.50 ºÒ·/»‚

μÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 à»š¹μŒ¹ä»

ÊÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
5510 ¶¹¹à¨ÃÔÞÃÑ° μÓºÅ¹ÒÍÒ¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 42000 www.Lt-coop.com
TTel. 042-812192 Fax.042-832433

ªÓÃÐ¤‹Ò½Ò¡Ê‹§à»š¹ÃÒÂà´×Í¹
ãºÍ¹ØÞÒμ·Õè 93/2532
ä»ÃÉ³ÕÂàÅÂ

