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และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี

คือเห็นอกเห็นใจซงกันและกันชวยเหลือ
ในทุกเมื่อชวยกันคิดวาสงใดสมควร
สงใดไมสมควร สงใดที่จะทําใหนํามา

สูความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทํา
สงใดที่นํามาซงหายนะหรือเสยหายก็เวน

และชวยกันปฏิบัติหนาที่ทางกายทั้งหนาที่ทางใจ”

พระราชดํารัส ในโอกาสที่ผูนําสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ

ณ  ศาลาดุสตดาลัย พระราชวังดุสต

วันศุกรที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๑๙

 พระราชวรวงศเธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแหงการสหกรณไทย
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 วารสารฉบบันีเ้ปนฉบบัแรกของคณะกรรมการชดุที ่ 51  จงึถือโอกาสน้ี

แนะนาํคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยครลูาํพนู จาํกดั ภายใตการนาํ

ทีมของทานประธานสมคิด  ปญญาแกว พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการอีก

จํานวน 14 คน ซึ่งแบงเปนคณะอนุกรรมการฝายตางๆจํานวน 6 คณะ ดังนี้

1  คณะกรรมการอํานวยการ

 1 นายสมคิด   ปญญาแกว  ประธานกรรมการ

 2 นายชูชาติ   ไชยลังกาพิงค  กรรมการ

 3 นายวุฒิ   สัมฤทธิ์   กรรมการ 

 4 นายสถาพร  สุภายอง    กรรมการ

 5 วาที่ ร.ต. วสันต   ทํากลา     กรรมการและเลขานุการ

2  คณะอนุกรรมการฝายพิจารณาเงินกู 

 1 นายจรูญ   สมดี     ประธานกรรมการ

 2 นายชูชาติ   ไชยลังกาพิงค  กรรมการ

 3 นายวุฒิ   สัมฤทธิ์   กรรมการ

 4 นายปกรณชัย   มะโนสมุทร  กรรมการ

 5 นายณัฐจักร  รชตะไพโรจน  กรรมการและเลขานุการ

3  คณะอนุกรรมการฝายปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับ

 1 นายโกวิทย   ลิ้นฤาษี             ประธานกรรมการ

 2 นายสุพจน    แสนหาญ  กรรมการ

 3 นายวุฒิ   สัมฤทธิ์   กรรมการ

 4 นายศักดิ์สุรีย   ศรีคํา  กรรมการ

 5 นายนิคม  พรหมอนันต  กรรมการและเลขานุการ

4  คณะอนุกรรมการฝายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ

 1 นายณัฐจักร  รชตะไพโรจน  ประธานกรรมการ

 2 นายอารี  วงศพนัสสัก  กรรมการ

 3 นายโกวิทย   ลิ้นฤาษี             กรรมการ

 4 นายจรูญ  สมดี   กรรมการ

 5 นายธวัชชัย   ชัยปญญา  กรรมการและเลขานุการ

5  คณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการ

 1 นายปกรณชัย   มะโนสมุทร  ประธานกรรมการ

 2 นายนิคม  พรหมอนันต  กรรมการ

 3 นายอารี  วงศพนัสสัก  กรรมการ

 4 นายธวัชชัย   ชัยปญญา  กรรมการ

 5 นายทวีศักดิ์   จอมอิ่น  กรรมการและเลขานุการ

6  คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 1 นายศักดิ์สุรีย   ศรีคํา   ประธานกรรมการ

 2 นายสถาพร  สุภายอง    กรรมการ

 3 นายทวีศักดิ์   จอมอิ่น  กรรมการ

 4 วาที่ ร.ต. วสันต   ทํากลา     กรรมการ 

 5  นายสุพจน    แสนหาญ    กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการชุดน้ี ทุกคนมุ งมั่นที่จะทํางานเพื่อพัฒนาสหกรณ         

ออมทรพัยครลูาํพนูของพวกเราในทุกดาน เพือ่ความมัน่คงของสหกรณ และเพือ่

ความอยูดีกินดีของมวลสมาชิก ดังคําขวัญของสหกรณที่วา

บทบรรณาธิการ
นายศักดิ์สุรีย์			ศรีค�า

ประธานคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ์

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 
คํ้าจุนและซื่อตรง   มั่นคงดวยรากฐาน 

บริการดวยนํ้าใจ   ผลกําไรเปนของสมาชิก

บทบรรณาธิการ
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	 สวัสดีมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	

ทีเ่คารพทกุท่านครบั	พบกนัในวารสารฉบับแรกของการด�าเนนิ

กิจการ	ปี	2560	

	 การด�าเนินการ	การบริหารและ	การพัฒนาสหกรณ์ฯ	

กระผมในนามประธานกรรมการด�าเนินการพร้อมท้ังคณะ

ท�างาน	ทุกฝาย	ยังคงยึดหลักให้สมาชิกอยู่ดี	กินดี	มีสุข	และ

พัฒนาสหกรณ์ฯเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก	ปี	2560	นี้	

ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนา	ของสหกรณ์ฯ	อีก								

ขัน้หนึง่	โดยเราได้พฒันาระบบข้อมลูสมาชกิ	ให้สมาชกิดูข้อมลู

ต่างๆ	รวมถึงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน	ได้ในแอพพลิเคชั่นสหกรณ์	

“แอพแอ็ดวำนซ์	สำนสัมพันธ์อันทันสมัย	ดั่งใจสมำชิก”											

ซึ่งสหกรณ์ฯ	ได้เริ่มต้นจัดท�าแอพพลิเคชั่น		ในปี	พ.ศ.	2558		มี

ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าครั้งแรก	150,000	บาท	และมีค่าบ�ารุง

รักษารายปี	14,000	บาทต่อปี		นับว่าเป็นการลดรายจ่ายด้าน								

ใบเสรจ็	ได้ถงึ	186,000	บาท	ต่อปี	การทีส่หกรณ์ฯ	ใช้แอพลเิคชัน่	

เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิก	ถือเป็นการพัฒนาให้เรา

ก้าวทนัโลกยคุสมยัทีก่�าลงัพฒันาเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็		รวม

ถึงการริเริ่มจัดท�าโครงการสวัสดิการบ�านาญสมาชิกอาวุโสโดย

สหกรณ์ฯ	เราเป็นสหกรณ์แรก		ในประเทศไทยที่ได้ริเริ่มจัดท�า

โครงการน้ีขึ้น	ทั้งนี้เพราะเราเห็นถึงความส�าคัญสวัสดิการรวม

ถงึคณุภาพชวีติทีด่ขีองสมาชิกบ�านาญ	เราเป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ

เพราะฉะนัน้เจ้าของย่อยจะต้องได้รบัผลประโยชน์จากองค์กรท่ี

นายสมคิด ป˜ญญาแก้ว
ประธานกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

เราก่อต้ังข้ึนทุกคนมโีอกาสได้รับประโยชน์นีเ้มือ่เท่าอาย	ุ60	

ปีและมอีายกุารเป็นสมาชกิ	15-20	ปี	แน่นอนต้ังแต่ปี	2564	

เป็นต้นไป

	 อกีโครงการหนึง่ทีท่างสหกรณ์ฯ	ได้ด�าเนินการเสรจ็

สิน้ไปในต้นปี	2560		คอืการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ฯ		

ที่มีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวแทนมวลสมาชิกร่วมกัน

พฒันาสหกรณ์ฯ	เราได้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ผูแ้ทน	มวีาระ		2	ปี	

คือ	2560-2561	จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	5,630	คน	ได้

ผูแ้ทนท้ังสิน้จ�านวน	563	คน	ทัง้นีจ้ะได้ออกประกาศแต่งตัง้

ให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง	ส่วนโครงการอื่นๆ	ที่ได้วางแผน

งานไว้	เช่น	การแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ	การปรับปรุง

เพิม่สวสัดกิาร	และอืน่ๆ	เรายงัคงมุง่มัน่พฒันาเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของสมาชิก		ท้านท่ีสุดนี้	ขออวยพรให้มวลสมาชิก

ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และมี

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับ
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ผู้จัดการบอกกล่าว

	 สวัสดี	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ที่รัก
เคารพ	ทุกท่าน	พบกันฉบับแรก	ในปี	2560	การบริหารงาน										
สหกรณ์ฯ	ในไตรมาสที	่1	(เดอืนธนัวาคม	2559	ถงึ	28	กมุภาพันธ์	
2560)	ระยะเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก	การบริหารงานสหกรณ์											
น�าโดยท่านประธานสมคิด	ปญญาแก้ว	เป็นการบริหารงานเข้า
ปีท่ี	4	วาระคณะกรรมการ	ที่	2	มีคณะกรรมการ	14	คน	ผู้ตรวจ
สอบกิจการ	5	คน	และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์	22	คน	ร่วมกันท�างาน
อย่างขนัแขง็	ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีส่หกรณ์สญัจร	ในการเลอืกตัง้ผูแ้ทน
สมาชกิ	ประจ�าปี	2560-2561	และพบปะสมาชิกท้ังจงัหวดั	ขณะนี้
การออกเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิและพบปะสมาชกิตามหน่วยบริการ
ต่างๆ	สหกรณ์ก�าหนดให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่	10	มีนาคม	
2560
	 การบรหิารงานสหกรณ์มทุีนด�าเนนิงาน	จ�านวน	8,662.30	
ล้านบาท	มีทุนเรือนหุ้น	จ�านวน	3,375.42	ล้านบาท	เงินรับฝาก	
จ�านวน2,067.17	ล้านบาท	เงินให้กู้แก่สมาชิก	จ�านวน	8,586.74	
ล้านบาท	และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น	จ�านวน	2,708.80	ล้าน
บาท	ทีส่�าคญัเงนิรบัฝากเพิม่ขึน้	จากต้นปี	จ�านวน	65.24	ล้านบาท	
และเงนิทนุเรอืนหุน้	เพิม่ขึน้จากต้นปี	จ�านวน	82.95	ล้านบาท	เงิน
รับฝากและทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน	ส่งผลถึงความเช่ือมั่น	และความ
ม่ันคง	ของสหกรณ์	ขณะนี้สหกรณ์ฯ	เรามีเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินภายนอก	จ�านวนมาก	กู้มาเพื่อบริการตามความต้องการ
ของสมาชิกนั่นเอง	และถึงเวลาแล้วที่สมาชิกทุกท่านต้องช่วยกัน	
ระดมทุนภายใน	คือระดมหุ้น	และเงินฝาก	จากสมาชิกเพื่อน�าไป
ช�าระหนีภ้ายนอก	เพือ่เป็นการลดต้นทนุในด้านบรหิารงาน	อตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายนอก	เฉลี่ยร้อยละ	4.40	บาท	อัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้แก่สมาชิกร้อยละ	6.00
	 การทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู	จ�ากดั	ได้มคีวามเจริญ
เติบโตขึ้นทุกปี	เนื่องจากการบริหารงาน	ประกอบไปด้วย	4	ฝาย	
คือ	1.คณะกรรมการด�าเนินการ	2.ผู ้ตรวจสอบกิจการ	3.ฝาย
จัดการเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ	4.สมาชิกสหกรณ์ฯ	ได้ประสานกนัตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝายให้ไปพบจุดหมายเดียวกันด้วยดี
	 ปจจุบัน	สหกรณ์ฯ	มีการบริการสมาชิกด้านการรับฝาก
เงิน	3	ประเภท	ออมทรัพย์ธรรมดาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.50	
ออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.75	และเงินฝากประจ�า

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.00	เชิญชวนสมาชิกมีเงินน�ามา
ฝากที่สหกรณ์ได้	การเปรียบเทียบฝากเงินไว้สหกรณ์	กับ
สถาบนัการเงนิอืน่	อย่างไหนดกีว่ากนั		ขอให้สมาชิก	ศึกษา
รายละเอียดดูได้ในเอกสารประกอบโครงการสหกรณ์
สัญจรพบปะสมาชิก	ท่ีสหกรณ์แจกให้สมาชิกทุกท่านที่
เข้าร่วมพบปะ	เรามาช่วยกันระดมทุนภายในของสหกรณ์		
ให้สหกรณ์ของเรายืนอยู่ได้ด้วยตนเอง	โดยไม่พึ่งสถาบัน
การเงินอ่ืนโดยเปลี่ยนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน	มาเป็น
เงินรับฝากและเงินทุนเรือนหุ้นแก่สมาชิก	ดอกเบี้ยที่เสีย
ให้แก่สถาบันการเงินอื่น	มากจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากแก่สมาชิก	ดีกว่าจะท�าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น	ถ้า
สหกรณ์เราช่วยกันส่งช�าระหนี้เงินกู้ยืมคืนได้	และโอกาส
ตามมาส่งผลถึงสมาชิกทั้งหมด	คือการลดดอกเบ้ียเงินให้
กู้ยืมแก่สมาชิก	และ	สมาชิกได้รับเงินปนผล	เงินเฉลี่ยคืน	
สวสัดิการต่างๆ	และทนุสะสมต่างๆ	เพ่ิมมากขึน้...............

	 เชิญชวนสมาชิกทุกท่านเมื่อมีเงินให้น�ามาฝาก
ไว้สหกรณ์	และเม่ือขาดเงินใช้ให้มากู้ยืม	เมื่อมีเงินกู้ยืม
เหลือใช้ให้น�ามาคืนเพ่ือให้หมดหนี้	ชีวิตคุณครูปนปลายข
องการเป็นสมาชิกบ�านาญไม่มีหนี้ได้	จะท�าให้สมาชิกทุก
ท่านมีความสุขมากขนาดไหน	สร้างความฝนให้เป็นจริง
ให้ได้	สมาชิกอยู่ดี	กินดี	มีสุข	อยู่ควบคู่กับสหกรณ์	ตลอดไป	
ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ยำมมีมำฝำก	ยำมล�ำบำกมำถอน	ยำม
เดอืดร้อนมำกู”้	และขอให้สมาชิกทุกท่านมีสขุภาพแขง็แรง	
สมหวังในสิ่งที่คิดด้วยเทอญ

ทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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ผู้ตรวจสอบกิจการฯ พบสมาชิก

ท�ำไมต้องมีผู้ตรวจสอบกิจกำร

	 ตามหลักการประชาธิปไตยของสหกรณ์ฯ	การด�าเนินการของสหกรณ์ฯ	ต้องถูกก�ากับและควบคุมโดย		ที่ประชุมใหญ	่

กฎหมายสหกรณ์ฯ	จึงบัญญัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์	นั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกบุคคลหรือคณะบุคคล

ข้ึนมาเป็นตัวแทนที่ประชุมใหญ่	ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแล		การด�าเนินการของสหกรณ์ฯ	อย่างใกล้ชิด	และเป็นการถ่วง

ดุลอ�านาจหน้าที่	การบริหารจัดการของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	ในฐานะที่เป็นตัวแทนของที่ประชุมใหญ่ผู้ตรวจ

สอบกิจการจึงไม่อยู่ภายใต้	การบังคับบัญชาของคระกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถทักท้วงแจ้งข้อ

บกพร่องและแนะน�าให้แก่ไขข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจกำร

	 ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ	และยังมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสรุปผลการตรวจสอบและยัง

ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการเสนอ

ต่อที่ประชุม

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของผูต้รวจสอบกจิการให้เป็นไปตามทีข้่อบงัคบัของสหกรณ์ฯ	แต่ไม่เกนิคราวละ	3	ปี	(ลงในราช

กิจจานุเบกษา	เม่ือวันที่	13	ธันวาคม	2559)	ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้	(ความหมายคือไม่มี

การเว้นวรรคในการท�าหน้าที่)	ครับ...	ฉบับหน้าพบกันใหม่	และคงจะทิ้งท้ายด้วยบทกลอนที่ไปเก็บมาเมื่อครั้งไปอบรม

ต่ำงจิตต่ำงใจ

ดอกไม้มำกหลำกสีพันธุ์อันสดสวย

เลือกสรรด้วยดวงจิตชอบตอบสนอง

มองดอกไม้ต่ำงคิดไปตำมใจปอง

คนเรำมองคิดสิ่งใดไม่เหมือนกัน

ดอกไม้มำกหลำกสีพันธุ์เกี่ยวกันไว้

เป็นมำลัยสลับสีที่งำมสรรพ์

ร้อยมำลัยด้วยเส้นด้ำยแสนง่ำยครัน

คนต่ำงกันร้อยด้วยรักสำมัคคี

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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ประวัติความเป็นมา
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน	จ�ำกัด	ได้จดทะเบียน										

ก่อตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2417	เป็นสหกรณ์

ออมทรัพย์และเครดิตส�ำหรับคนมีเงินเดือน	ใช้ชื่อว่ำ	“สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�ำพูน	จ�ำกัดสินใช้”	เมื่อวันที่	27	กรกฎำคม	พ.ศ.	

2510	เลขทะเบียนที่	87/11283	ต่อมำได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ

เป็น	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน	จ�ำกัด”	เป็นสหกรณ์ประเภท

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำมควำม	ในพระรำชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	2511

				 โดยมคีณะผูข้อจดทะเบยีนตัง้สหกรณ์	จ�ำนวน	10	คน	น�ำ

โดย	นำยจ�ำนง		เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยำ	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัล�ำพนู	

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร	นำยปอ	ขำวสะอำด	ศกึษำธกิำร

จังหวัดล�ำพูน	เป็นรองประธำนกรรมกำร	และ	นำงสำวประไพ	

ธนะแก้ว	เป็นเลขำนุกำร	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ได้ขอ

ข้ำรำชกำรครู	มำช่วยท�ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์	จนถึงปี	พ.ศ.	

2517	เป็นต้นมำ	จงึได้มกีำรจดัตัง้งบประมำณจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือ

ปฏิบัติงำนของสหกรณ์

							ในช่วงเริ่มแรกสหกรณ์มีสมำชิก	410	คน	ทุนจดทะเบียน	

7,000	บำท	ส�ำนักงำน	ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ได้ขอ

ใช้อำคำรของทำงรำชกำรเป็นส�ำนักงำน	คือ	หอประชุมศำลำ

กลำงจังหวัดล�ำพูน	ต่อมำในระหว่ำงปี	พ.ศ.	2529	–	2530					

นำยเล็ก	รัตนสุรังศ์	ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร	และคณะ

กรรมกำรด�ำเนินกำร	ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ให้จัดซื้อ

อำคำรส�ำนกังำนของตนเองเป็นอำคำรพำณชิย์	สงู	3	ช้ัน	จ�ำนวน	

1	คูหำ	ตรงกันข้ำมส�ำนักงำนไปรษณีย์ล�ำพูน	เมื่อกิจกำรของ

สหกรณเ์จรญิเตบิโตขึ้น	ส�ำนกังำนดังกลำ่วมีควำมคับแคบ	คณะ

กรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์		โดยนำยกุล	นิลแพทย์	ประธำน

กรรมกำรด�ำเนินกำร	ได้รับอนุมัติซื้อที่ดินบนเนื้อที่	1	ไร่	2	งำน	

28.40	ตำรำงวำ	โดยใช้งบประมำณจ�ำนวน	10	ล้ำนบำท	เพื่อ

สร้ำงอำคำรส�ำนักงำน	เป็นอำคำรคอนกรีต	สูง	3	ชั้น	และเปิดใช้

ในปี	พ.ศ.	2537	ซ่ึงเป็นอำคำรส�ำนักงำนที่ให้บริกำร	แก่สมำชิก

จนถึงปัจจุบันและสหกรณ์มีระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรเข้ำสู	่							

ปีที่	51	ในปัจจุบัน

ค่านิยม
ยึดหลักธรรมำภิบำล	G-Good	Governence

บริกำรอย่ำงกัลยำณมิตร	G-Good	Services

พัฒนำชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง	G-Good	Life

วิสัยทัศน์ (Vision) 
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน	จ�ำกัด	เป็นสหกรณ์

ชั้นน�ำบริหำรจัดกำร	โดยยึด	หลักธรรมำภิบำล	เน้น

สวัสดิกำร	ให้บริกำรอย่ำงกัลยำณมิตร

พันธกิจ (Mission)
1.		พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพ

2.		พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

3.		พัฒนำสหกรณ์ให้มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

4.		พัฒนำกระบวนกำรให้บริหำรและกำรจัดสวัสดิกำร

แก่สมำชิก

5.		พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร

ควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ

6.	พัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยองค์กรทั้งในระบบ

สหกรณ์และองค์กรทำงสังคม

การบริหาร
คณะกรรมกำรจ�ำนวน	15	คน		(ประธำน	1	คน,	

รองประธำน	3	คน,	เลขำนุกำร	1	คน,	กรรมกำร	10	คน)

คณะผู้ตรวจสอบกิจกำร	 												จ�ำนวน	 				5		คน

เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ		 	 จ�ำนวน			19		คน

เจ้ำหน้ำที่สมำคมฌำปนกิจ	 จ�ำนวน						1		คน

เจ้ำหน้ำที่	สสอค.	และ	สส.ชสอ.	 จ�ำนวน						1		คน

ระบบการท�างานของฝ่ายจัดการ  

แบ่งเป็น 5 ฝ่าย 
1.		ฝ่ำยธุรกำร												 	 4.		ฝ่ำยบัญชี

2.		ฝ่ำยสินเชื่อ												 	 5.			ฝ่ำยคอมพิวเตอร์

3.		ฝ่ำยกำรเงินและเงินฝำก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 
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ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

1.	นำยสมคิด	ปัญญำแก้ว	 ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร

2.	นำยชูชำติ	ไชยลังกำพิงค์								 รองประธำนกรรมกำรฝ่ำยบริหำร	และกรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยบ�ำนำญอ�ำเภอเมือง

3.	นำยวุฒิ	สัมฤทธิ์																		 รองประธำนกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน	และกรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยมัธยมเหนือ

4.	นำยสถำพร	สุภำยอง													 รองประธำนกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำและกรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยบ�ำนำญกลำง

5.	ว่ำที่	ร.ต.วสันต์	ท�ำกล้ำ											 กรรมกำรและเลขำนุกำร	และกรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอำชวีศกึษำเทศบำลเมืองล�ำพนูและ	กศน.

6.	นำยโกวิทย์	ลิ้นฤำษี															 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอเมืองเหนือ

7.	นำยธวัชชัย	ชัยปัญญำ												 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอเมืองใต้

8.	นำยปกรณ์ชัย	มะโนสมุทร							 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอป่ำซำง

9.	นำยนิคม	พรหมอนันต์												 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง

10.	นำยจรูญ	สมดี																				 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอลี้

11.	นำยอำรี	วงศ์พนัสสัก												 กรรมกำรด�ำเนินกำรกำรหน่วยอ�ำเภอแม่ทำ

12.	นำยศักดิ์สุรีย์	ศรีค�ำ														 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยอ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง

13.	นำยสุพจน์	แสนหำญ												 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยมัธยมใต้

14.	นำยทวีศักดิ์	จอมอิ่น													 กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยบ�ำนำญใต้

15.	นำยณัฐจักร์	รชตะไพโรจน์					กรรมกำรด�ำเนินกำรหน่วยโรงเรียนเอกชน

1.		นำยธงชัย	ชัยศรีมำ											 หน่วย	มัธยมเหนือ	+	บ�ำนำญเหนือ	+	เอกชน	

2.		นำยสุทัศน์	บุตรนุชิต									 หน่วย	อ.บ้ำนโฮ่ง	+	บ�ำนำญใต้	และ	มัธยมใต้	(อ.บ้ำนโฮ่ง)	

3.		ว่ำที่	พ.ต.โสภณ	ติ๊บใหม่					 หน่วย	บ�ำนำญกลำง	+	อ�ำเภอป่ำซำง	+	อ�ำเภอแม่ทำ	และ	มัธยมใต้	(อ.ป่ำซำง	และ	อ.แม่ทำ)	

4.		นำยสุเทพ	เทพพู่ทอง									 หน่วย	อ�ำเภอลี้	+	อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	และ	มัธยมใต้	(อ.ลี้	และ	อ.ทุ่งหัวช้ำง)	

5.	นำยกีรติ	ฟองทอง														 หน่วย	อ�ำเภอเมอืงเหนอื	+	อ�ำเภอเมอืงใต้	และ	อำชวีศกึษำ	–	เทศบำลเมอืงล�ำพนู	–	กศน.	

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 51(ป2560-2561)

ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
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ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

นำงทวัน	เทพวรรณ์	ผู้จัดกำร

นำงบรรเจิด	ค�ำศิริ	รองผู้จัดกำร

เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐà§Ô¹½Ò¡
นางปทมา	พรมเทศ			 หัวหน้าการเงิน	 	

นางสุชญา	กมลสิทธิ์				 เจ้าหน้าที่การเงิน

นายวีรพล	มาลยพันธุ์			 เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรณิชานันทน์	สุริยจักร์			เจ้าหน้าที่การเงิน

½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ
นางเกษร			เดชพงษ์					 หัวหน้าฝายสินเชื่อ
นางวิภาพร		พงษ์ประไพ				 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายคมสันต์	ศิริ																 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวเอื้อมพร	ตันมณี	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางเกษสุดา		นามกร												 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวนภาพร	พิมพ์สว่าง						เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

½†ÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅáÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วจันทร์								

หัวหน้าฝายประมวลผลฯ
นางดุษณี	ยศทองค�า

เจ้าหน้าที่ประมวลผลฯ

½†ÒÂºÑÞªÕ
นางพิราภรณ์	ณ	ล�าพูน			

เจ้าหน้าที่บัญชี

½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ
นางภวิกา	โสมนัส						 หัวหน้าฝายธุรการ	 	
นางดวงนภา	วงษ์วาน					 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกิตติคม		สายลาม			 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 	 	
นางสาวอรณิชา	อินทา				 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสุนทรี	ไชยเมืองดี							 เจ้าหน้าที่สมาคม	สฌ.ลพ.	
นางสาวศิริพร	กัณฑาซาว			 เจ้าหน้าที่สมาคม	สสอค.	/	สส.ชสอ.
นายมารุต	วงศ์ค�าตัน			 พนักงานขับรถและบริการ



10 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

คณะท�ำงำนผู้ประสำนงำนกิจกำรสหกรณ์ฯ  ประจ�ำป 2560  

สถำนภำพทำงกำรเงิน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560สถำนภำพทำงกำรเงิน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560สถำนภำพทำงกำรเงิน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560

ที่

ล�าดับ

ที่

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นายอนันต์	 บ�ารุงแจ่ม
นายไพบูลย์	 คุณชมภู
นายสุวิทย์	 ทุนอินทร์
นายสุวัฒน์	 ญาณะโค
นางวิมล	 	 มาละแซม
นางธีรนันท์	 แก้วเรือน
นายนิพนธ์	 ไชยเจริญ
นายนิมิตร	 ปญญายอง
นายไพฑูรย์	 ไชยจินดา
นางบุญผ่าน	 ไชยจินดา
นายบุญกิตติ	 ปินตาวะนา
นายอัญเชิญ	 ใจเหิม
นายบัณฑูรย์	 ตันมณี

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ

เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน

เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ

เงินทุนสวัสดิการ	สพส

เงินส�ารอง

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ

สินทรัพย์รวม

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

อ.เมืองเหนือ
อ.เมืองเหนือ
อ.เมืองใต้
อ.เมืองใต้
มัธยมเหนือ
มัธยมเหนือ
มัธยมใต้
มัธยมใต้
บ�านาญเหนือ
บ�านาญเหนือ
บ�านาญเหนือ
บ�านาญเหนือ
บ�านาญเหนือ

5,642.00

1,176.00

8,298,024,948.49

250,682,829.46

38,036,820.25

2,067,174,437.04

3,375,424,490.00

60,010,109.50

24,671,645.18

324,121,812.07

2,000,000.00

2,708,800,840.63

8,662,306,695.56

117,377,729.95

53,472,226.39

63,905,503.56

หน่วย

จ�านวน หมายเหตุ

หน่วยชื่อ	–	สกุล

ประเภท

ชื่อ	–	สกุล

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายประเวท	 ใจเงี้ยวค�า
นายจิตติภาคย์	 ภู่ม่วง
นางนิพันธ์	 วุฒิชาติ
นายสายัณห์	 ค�าลือ
นายอรรถพงศ์	 บุญมากาศ
นางรุ่งทิพย์	 ทาวดี
นางสาวกาญจนา	 ปาลี
นายชัยรัตน์	 ประกอบกิจ
นายสง่า	 	 แก้วสร้อย
นายอ�านาจ	 แสงนา
นายสมภพ	 แสนพรหม
นางศรีเพ็ญ	 เป็งธรรม
นายพิสูตร	 สุวรรณโรจน์

บ�านาญกลาง
บ�านาญกลาง
บ�านาญใต้
อ.ปาซาง
อ.แม่ทา
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.ลี้
อ.ลี้
อ.ทุ่งหัวช้าง
อาชีวะ	-เทศบาล-กศน.
อาชีวะ	-เทศบาล-กศน.
เอกชน
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ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

สวัสดิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ข่ำวสำรน่ำสนใจในแวดวงสหกรณ์

บานหลังใหมนํ้าใจสหกรณฯ แดนองนักเรียนผูขาดแคลน
	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพูน	จ�ากดั	เยีย่มบ้าน	ด.ญ.ณชิานนัท์		สาย

โงน	ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นประถม

ศกึษา	ปีที	่6	นกัเรยีนโรงเรยีน

บ้านปวง	อ.ทุ่งหัวช้าง	ประสบ

ปญหาความยากจน	ข้อมูล

เบื้องต้นในการเข้าช่วยเหลือ	

สหกรณ์ได ้รับหนังสือจาก

โรงเรยีนบ้านปวง	อ.ทุ่งหวัช้าง	

แจ้งขอความอนุเคราะห์ช่วย

เหลือ		เด็กนักเรียนที่ประสบ

ปญหาความยากจน	 คือ	

ด.ญ.ณิชานันท์	สายโงน	ซึ่ง

มีพี่น ้อง	3	คน	(เป ็นผู ้หญิง

ทั้งหมด)	บิดามารแยกทางกัน	ด.ญ.ณิชานันท์	เป็นลูกคนโต	อาศัยอยู่ร่วม

กันทั้งหมด	4	คน	รวมท้ังมารดา		พักอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียว	กว้าง

ประมาณ	3	X	4	เมตร		ฝาผนงัไม้ไผ่	ไม่มดิชดิ	ค่อนข้างอนัตราย	ส่วนมารดา

มอีาชีพรับจ้างทอผ้า	มรีายได้ค่อนข้างต�า่	ด.ญ.ณชิานนัท์	สายโงน	โดยส่วนตัว

การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ	ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกใน	2	กรณี	คือ
	 1.	กรณีที่มีชีวิตอยู่
	 2.	กรณีเสียชีวิต
1.	กรณีมีชีวิตอยู่	สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกกรณีใดบ้าง
	 1.1	อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่	25	ปี	ขึน้ไป	อาย	ุ60	ปี	หรอืเกษยีณ
อายุราชการ
	 1.2	จ่ายให้แก่สมาชิกท่ีเป็นโสด	หย่า	หม้าย	ไม่มีบุตรหรือบุตร
บุญธรรม
	 1.3	จ่ายให้สมาชกิทีม่ปีญหาการค�า้ประกันตามระเบยีบ	พ.ศ.	2555
	 1.4	จากการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเม่ือ	วันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.
2559	ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติ	ให้คณะกรรมการ	ด�าเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการสมาชิกบ�านาญอาวุโส	โดยให้เริ่มด�าเนินการเก่ียวกับกองทุน
ตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นไปถึงปี	2563		แล้วน�าจ่ายในปี	2564	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือ
	 1.			ตอบแทนและสร้างขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกท่ีมีวินัยการออม
อย่างต่อเนื่อง
	 2.			ช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลานานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต	และรับผิดชอบตลอดจนมีส่วนร่วมและให้ความร่วม
มือในกิจกรรมของสหกรณ์ฯ
	 3.			ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

เป็นเดก็กตญัชู่วยมารดาท�างานและเล้ียงดนู้องอกี	2	คน		สหกรณ์จงึ

จัดท�าโครงการช่วยเหลือเด็ก

ยากจน	มอบเงินทุนจ�านวน	

50,000	บาท	ในการปรับปรุง

สภาพบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น	ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค

ล�าพูน	ในการจัดท�าโครงการนี้

ให้นกัศกึษาออกค่ายอาสา	ช่วย

ปรบัปรงุซ่อมแซมบ้าน	โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานก่อสร้าง	

ขณะนี้ 	โครงการดังกล่าวอยู ่

ระหว่างการด�าเนินการในการ

ออกแบบบ้าน	และจัดเตรียม

อุปกรณ์ต่อเติมปรับปรุง	ในโอกาสนี้สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่

สนใจร่วมท�าบญุ	หรอืแบ่งปนน�า้ใจ	รวมถงึข้าวของเครือ่งใช้เพือ่บรจิาค

ให้กับเด็กยากจน	ด.ญ.ณิชานันท์	สายโงน	สามารถแจ้งความประสงค์

ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด

	 4.			พฒันาคณุภาพชีวติสมาชิกให้ม่ันคง	รูรั้กสามคัคแีละมนี�า้ใจ
ต่อกัน	มีความมั่งคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.	กรณีที่เสียชีวิต	สหกรณ์ฯ	จ่ายให้ตามอายุของสมาชิก	ที่ได้รับสูงสุด	
เมือ่สมาชกิเป็นสมาชกิ	ตัง้แต่	25	ปี				ขึน้ไป	จะได้รบัเงินสวสัดกิาร	ดงันี้
	 2.1		สวัสดิการสังคม																																			100,000	บาท
	 2.2		สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่														 160,000	บาท
	 2.3		กองทุนสมาชิกถึงแก่กรรม													 110,000	บาท
	 2.4		กองทุนช่วยเหลือสมาชิก															 200,000	บาท
	 2.5		สวัสดิการ	ส.พ.ส.																																	110,000	บาท
	 2.6		สมาคม	สฌ.ลพ.	 	 	 226,800	บาท
	 2.7		สมาคม	สสอค.	 	 	 600,000	บาท
	 2.8		สมาคม	สส.ชสอ.	 	 	 600,000	บาท
																																								 																					รวม	2,106,800	บาท
กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุได้รับอีก																						50,000	บาท
	 ดังนั้นจะเห็นว่าการด�าเนินการของสหกรณ์ฯ	ตามหลักคือ
	 1.			ด้านสินเชื่อ	 2.			ด้านเงินฝาก	 3.			ด้านสวสัดกิาร
	 ตามนโยบายของประธานคนปจจบุนั	นายสมคดิ	ปญญาแก้ว	ที่
จะให้สมาชิก	อยู่ดี	อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขจึงจัดสวัสดิการให้
เพิม่ขึน้	เมือ่สมาชิกทกุคนมคีวามภักดต่ีอสหกรณ์	ในด้านการออมและ
มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ตลอดไป

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร



12 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

อีกครั้งกับแอพพลิเคชั่น สหกรณ์
“อยากรู้เรื่องใดไม่ต้องไปสหกรณ์ฯ เพียงโหลด...ไว้ ในมือถือของท่านสามารถติดตาม
ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา...

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

วิธีกำรติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” ส�ำหรับ ระบบ IOS

1.	ท�าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น	“LPNTSC	ONLINE”	โดยกดที่ไอคอน

2.	ท�าการค้นหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ช่องค้นหา	แล้วพิมพ์ค�าว่า		“lpntsc”			หรือ	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน”		จากนั้นกด

ไอคอน										เมื่อค้นเจอแล้วกด		

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

จะปรากฏแอพพลิเคชั่น	ดังนี้

ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE”สําหรับ ระบบ Android 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 

2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่น โดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออมทรัพย 

ครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน        เม่ือคนเจอกเลือก            และกดยอมรับ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “ติดตั�ง” 
และ “ยอมรับ” 

1. 

2. 

3. 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE”สําหรับ ระบบ Android 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 

2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่น โดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออมทรัพย 

ครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน        เม่ือคนเจอกเลือก            และกดยอมรับ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “ติดตั�ง” 
และ “ยอมรับ” 

1. 

2. 

3. 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE”สําหรับ ระบบ Android 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 

2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่น โดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออมทรัพย 

ครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน        เม่ือคนเจอกเลือก            และกดยอมรับ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “ติดตั�ง” 
และ “ยอมรับ” 

1. 

2. 

3. 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคช่ัน 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

ท�ำกำรติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE”ส�ำหรับ ระบบ Android

1.	ท�าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น	“LPNTSC	ONLINE”	โดยกดที่ไอคอน

2.	ท�าการค้นหาแอพพลเิคชัน่	โดยกดทีช่่องค้นหา	แล้วพิมพ์ค�าว่า		“lpntsc”			หรือ	“สหกรณ์ออมทรัพย์	ครูล�าพูน”		จากนัน้กด

ไอคอน								เมื่อค้นเจอกเลือก															และกดยอมรับ

1

2

1

2

3
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กำรติดตั้ง แอพพลิเคชั่นเสริม เพื่อให้สำมำรถเปดอ่ำนเอกสำรใบเสร็จและเอกสำรต่ำงๆ ผ่ำนมือถือหรือ แท็บเล็ต

1.	ท�าการติดตั้งแอพพลิเคชั่นการอ่านเอกสารผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต

				โดยกดที่ไอคอน																						ส�าหรับระบบ	IOS	 	หรือ																																				ส�าหรับ	ระบบ	Android

2.	ท�าการค้นหาแอพพลิเคช่ัน				โดยกดท่ีช่องค้นหา	แล้วพิมพ์	“Adobe	Acrobat	Reader”	จากนั้นกดไอคอน								เมื่อค้นเจอ

แล้วกด		

กำรพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

อีกคร้ังกบัแอพฯ สหกรณ “อยากรูเรื่องใดไมตองไปสหกรณ เพียงโหลด.... ไวในมือ
ถือของทานสามารถตดิตามขอมูลสวนตัวของทานไดตลอดเวลา 
 
ทําการติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” สําหรับ ระบบ IOS 

1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” โดยกดที่ไอคอน 
2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่นโดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพคําวา  “lpntsc”   หรือ “สหกรณออม

ทรัพยครูลําพูน”  จากนั้นกดไอคอน      เมื่อคนเจอแลวกด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “รับ” 
เพื�อติดตั�ง 

กด “ติดตั�ง” 

สัญลักษณของ

แอพพลิเคชั่น 

หนาจอตอนรับของแอพพลิเคชั่น 

1. 

2. 

จะปรากฏแอพพลิเคชั่นดังนี ้

				โดยกดที่ไอคอน																						ส�าหรับระบบ	IOS	 	หรือ																																				ส�าหรับ	ระบบ	Android

การติดตั้ง แอพพลิเคชั่นเสริม เพื่อใหสามารถเปดอานเอกสารใบเสร็จและเอกสารตางๆ ผานมือถือ/ แท็บ
เล็ต 

 
1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่นการอานเอกสารผานมือถือ/ แท็บเล็ต 

    โดยกดที่ไอคอน                      สําหรับระบบ IOS 

 

หรือ                       สําหรับ ระบบAndroid 

 

2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่น    โดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพ “Adobe Acrobat Reader” 

จากนั้นกดไอคอน        เม่ือคนเจอแลวกด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “ติดตั�ง” 
 

พิมพคําคนหาแลวจะปรากฎ

แอพพลิเคชั่นเสริมดังนี ้

การติดตั้ง แอพพลิเคชั่นเสริม เพื่อใหสามารถเปดอานเอกสารใบเสร็จและเอกสารตางๆ ผานมือถือ/ แท็บ
เล็ต 

 
1. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่นการอานเอกสารผานมือถือ/ แท็บเล็ต 

    โดยกดที่ไอคอน                      สําหรับระบบ IOS 

 

หรือ                       สําหรับ ระบบAndroid 

 

2. ทําการคนหาแอพพลิเคชั่น    โดยกดที่ชองคนหา แลวพิมพ “Adobe Acrobat Reader” 

จากนั้นกดไอคอน        เม่ือคนเจอแลวกด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด “ติดตั�ง” 
 

พิมพคําคนหาแลวจะปรากฎ

แอพพลิเคชั่นเสริมดังนี ้

พิมพ์ค�าค้นหาแล้วจะปรากฎ

แอพพลิเคชั่นเสริม	ดังนี้

การพิมพใบเสร็จออนไลนของสหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 

 

1. เขาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยครลูําพูน จํากัด www.lpntsc.comคลิกคําวา “ขอมูลสมาชกิ”      

ทางเมนูดานขวามือ ดังรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แสดงหนาจอ เขาสูระบบ กรอกเลขสมาชิกของทาน 6 หลัก และ รหัสผาน จากนั้นคลิก“ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกเลขสมาชิก 
รหัสผ่าน และ
คลิก“ตกลง” 

 

การพิมพใบเสร็จออนไลนของสหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 

 

1. เขาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยครลูําพูน จํากัด www.lpntsc.comคลิกคําวา “ขอมูลสมาชกิ”      

ทางเมนูดานขวามือ ดังรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แสดงหนาจอ เขาสูระบบ กรอกเลขสมาชิกของทาน 6 หลัก และ รหัสผาน จากนั้นคลิก“ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกเลขสมาชิก 
รหัสผ่าน และ
คลิก“ตกลง” 

 

1.		เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	

www.lpntsc.comคลิกค�าว่า	“ข้อมูลสมาชิก”		ทาง

เมนูด้านขวามือ	ดังรูปภาพ

2.		แสดงหน้าจอ	เข้าสู่ระบบ	กรอกเลขสมาชิกของ

ท่าน	6	หลัก	และ	รหัสผ่าน	จากนั้นคลิก“ตกลง”

3.		คลิก	“+	ข้อมูลสมาชิก”	และเลือกเมนู	“ข้อมูล

เรียกเก็บและพิมพ์ใบเสร็จ”	เพื่อเข้าข้อมูลการเรียก

เก็บและการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์	

4.	แสดงข้อมลู	เดอืน/ปี	ดรูายละเอยีดใบเสรจ็แต่ละเดือนได้	ท�าการ

เลือ่นหาข้อมลูการเรยีกเกบ็ในส่วนทีต้่องการจะดหูรือพิมพ์ใบเสร็จ	

-	กรณีต้องการพิมพ์ใบเสร็จสหกรณ์		เลือก	ในส่วนใบเสร็จสหกรณ์		

-	กรณีต้องการพิมพ์	ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์	

เลือก	ในส่วนใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจฯ	(อาจไม่มีทุกเดือน)

และท�าการเลือกรายการที่ต้องการ	โดยคลิกปุม	“...”	เดือน/ปี															

ที่ต้องการ		

3. คลิก “+ ขอมูลสมาชิก” และเลือกเมนู “ขอมูลเรียกเก็บและพิมพใบเสร็จ” เพ่ือเขาขอมูลการเรียก
เก็บและการพิมพใบเสร็จออนไลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แสดงขอมูล เดือน/ป ดูรายละเอียดใบเสร็จแตละเดือนได ทําการเลื่อนหาขอมูลการเรียกเก็บในสวนที่
ตองการจะดูหรือพิมพใบเสร็จ  
- กรณีตองการพิมพใบเสร็จสหกรณ  เลือก ในสวนใบเสร็จสหกรณ   
- กรณีตองการพิมพ ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ เลือก ในสวนใบเสร็จสมาคม

ฌาปนกิจฯ (อาจไมมีทุกเดือน) 
     และทําการเลือกรายการที่ตองการ โดยคลิกปุม “...” เดือน/ป ที่ตองการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “+ ข้อมูลสมาชิก” 

คลิก“ข้อมูลเรียกเกบ็และพมิพ์ใบเสร็จ” 

คลิก “...” เพื�อแสดงข้อมูล 

3. คลิก “+ ขอมูลสมาชิก” และเลือกเมนู “ขอมูลเรียกเก็บและพิมพใบเสร็จ” เพ่ือเขาขอมูลการเรียก
เก็บและการพิมพใบเสร็จออนไลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แสดงขอมูล เดือน/ป ดูรายละเอียดใบเสร็จแตละเดือนได ทําการเลื่อนหาขอมูลการเรียกเก็บในสวนที่
ตองการจะดูหรือพิมพใบเสร็จ  
- กรณีตองการพิมพใบเสร็จสหกรณ  เลือก ในสวนใบเสร็จสหกรณ   
- กรณีตองการพิมพ ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ เลือก ในสวนใบเสร็จสมาคม

ฌาปนกิจฯ (อาจไมมีทุกเดือน) 
     และทําการเลือกรายการที่ตองการ โดยคลิกปุม “...” เดือน/ป ที่ตองการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “+ ข้อมูลสมาชิก” 

คลิก“ข้อมูลเรียกเกบ็และพมิพ์ใบเสร็จ” 

คลิก “...” เพื�อแสดงข้อมูล 



14 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนกำรดูรำยละเอียดใบเสร็จรับเงินผ่ำนแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE”

5.		แสดงข้อมูลการเรียกเก็บ	คลิก	“พิมพ์”	เพื่อแสดงใบ

เสร็จออนไลน์

6.		แสดงใบเสร็จออนไลน์	คลิก	“รูปเคร่ืองพิมพ์”	เพื่อสั่ง

พิมพ์หรือ	คลิก	“รูปแผ่นดิสก์”	เพื่อบันทึกเก็บไว้ในเครื่อง

1.		เปิดแอพพลิเคชั่น	“LPNTSC	ONLINE”	และท�าการเข้าสู่ระบบ

3.		กดเลือก	“ใบเสร็จสหกรณ์”เพื่อพิมพ์ใบเสร็จสหกรณ์			หรือ	กดเลือก	

“ใบเสรจ็ฌาปนกจิ”	เพือ่พมิพ์ใบเสรจ็สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

4.	กดเลือก	เดือน	ปี	ใบเสร็จที่ต้องการที่ละรายการ

5.	เมื่อดาวน์โหลดรายการเสร็จแล้ว	แสดง	ใบเสร็จออนไลน์	หรือกด							

เพื่อดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ

2.		ยินดีต้อนรับสู่	“LPNTSC	ONLINE”	กดเมนู	“พิมพ์ใบเสร็จ”

 

 

5. แสดงขอมูลการเรียกเก็บ คลิก “พิมพ” เพ่ือแสดงใบเสร็จออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 

6. แสดงใบเสร็จออนไลน คลิก “รูปเครื่องพิมพ” เพ่ือสั่งพิมพหรือ คลิก “รูปแผนดิสก”  เพ่ือบันทึกเก็บ

ไวในเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “พิมพ์” 

คลิกรูปเครื�องพมิพ์ 
เพื�อทําการสั�งพมิพ์ 

คลิกรูปแผ่นดิสก์ 
เพื�อทําบันทึก 

 

 

5. แสดงขอมูลการเรียกเก็บ คลิก “พิมพ” เพ่ือแสดงใบเสร็จออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 

6. แสดงใบเสร็จออนไลน คลิก “รูปเครื่องพิมพ” เพ่ือสั่งพิมพหรือ คลิก “รูปแผนดิสก”  เพ่ือบันทึกเก็บ

ไวในเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “พิมพ์” 

คลิกรูปเครื�องพมิพ์ 
เพื�อทําการสั�งพมิพ์ 

คลิกรูปแผ่นดิสก์ 
เพื�อทําบันทึก 

 

ขั้นตอนการดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงินผานแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” 

 

1. เปดแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” และทําการเขาสูระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยินดีตอนรับสู “LPNTSC ONLINE” กดเมนู “พิมพใบเสร็จ” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กรอกเลขสมาชิก � หลัก 
รหัสผ่าน และ 

กด “เข้าสู่ระบบ” 

กด “พิมพ์ใบเสร็จ” 

1. 

2. 

 

ขั้นตอนการดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงินผานแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” 

 

1. เปดแอพพลิเคชั่น “LPNTSC ONLINE” และทําการเขาสูระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยินดีตอนรับสู “LPNTSC ONLINE” กดเมนู “พิมพใบเสร็จ” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กรอกเลขสมาชิก � หลัก 
รหัสผ่าน และ 

กด “เข้าสู่ระบบ” 

กด “พิมพ์ใบเสร็จ” 

1. 

2. 

3. กดเลือก “ใบเสร็จสหกรณ”เพ่ือพิมพใบเสร็จสหกรณ   หรือ กดเลือก “ใบเสร็จฌาปนกิจ” เพ่ือพิมพ

ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ 

 
 
 
 
 

 
 

4. กดเลือก เดือน ป ใบเสร็จที่ตองการที่ละรายการ 

 
 
 
 

 

 

5.  เมื่อดาวนโหลดรายการเสร็จแลว แสดง ใบเสร็จออนไลน หรือกด       เพ่ือดาวนโหลดเก็บไวใน

โทรศพัทมือถือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

กด เดือน ปี ที�ต้องการ 

กด “ใบเสร็จสหกรณ์” 

4. 

5. 

กด เพื�อดาวน์โหลด 
ใบเสร็จ 

3. กดเลือก “ใบเสร็จสหกรณ”เพ่ือพิมพใบเสร็จสหกรณ   หรือ กดเลือก “ใบเสร็จฌาปนกิจ” เพ่ือพิมพ

ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ 

 
 
 
 
 

 
 

4. กดเลือก เดือน ป ใบเสร็จที่ตองการที่ละรายการ 

 
 
 
 

 

 

5.  เมื่อดาวนโหลดรายการเสร็จแลว แสดง ใบเสร็จออนไลน หรือกด       เพ่ือดาวนโหลดเก็บไวใน

โทรศพัทมือถือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

กด เดือน ปี ที�ต้องการ 

กด “ใบเสร็จสหกรณ์” 

4. 

5. 

กด เพื�อดาวน์โหลด 
ใบเสร็จ 

3. กดเลือก “ใบเสร็จสหกรณ”เพ่ือพิมพใบเสร็จสหกรณ   หรือ กดเลือก “ใบเสร็จฌาปนกิจ” เพ่ือพิมพ

ใบเสร็จสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ 

 
 
 
 
 

 
 

4. กดเลือก เดือน ป ใบเสร็จที่ตองการที่ละรายการ 

 
 
 
 

 

 

5.  เมื่อดาวนโหลดรายการเสร็จแลว แสดง ใบเสร็จออนไลน หรือกด       เพ่ือดาวนโหลดเก็บไวใน

โทรศพัทมือถือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

กด เดือน ปี ที�ต้องการ 

กด “ใบเสร็จสหกรณ์” 

4. 

5. 

กด เพื�อดาวน์โหลด 
ใบเสร็จ 

การประชมุใหญสามัญประจําป มีทีเด็ด...สหกรณไดประชมุใหญสามัญประจําป 

2559 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลําพนู  
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15วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

การประชมุใหญสามัญประจําป มีทีเด็ด...สหกรณไดประชมุใหญสามัญประจําป 

2559 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลําพนู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี มีทีเด็ด...สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคล�าพูน 



16 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและสัญจรสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ผู้แทนครบถ้วนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปี 2560-2561 

จากสมาชิกทั้งหมด 5,630 คน ได้ผู้แทน จ�านวน 563 คน

หน่วยบ�ำนำญเหนือ

หน่วย อ.เมืองเหนือ

หน่วย อ.แม่ทำ

หน่วย อ.ลี้

หน่วยบ�ำนำญใต้

หน่วย อ.เมืองใต้

หน่วย อ.ทุ่งหัวช้ำง

หน่วยมัธยมเหนือ

หน่วยอำชีวะ-เทศบำล-กศน. หน่วยเอกชน

หน่วยบ�ำนำญกลำง

หน่วย อ.ป่ำซำง

หน่วย อ.บ้ำนโฮ่ง

หน่วยมัธยมใต้ 



17วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

การประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและสัญจรสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ผู้แทนครบถ้วนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปี 2560-2561 

จากสมาชิกทั้งหมด 5,630 คน ได้ผู้แทน จ�านวน 563 คน
ป˜ญหานี้มีค�าตอบ
1.		 ถำม		 สหกรณ์	ก�าหนดการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชกิ	และพบปะสมาชกิ	ตามหน่วยบรกิารต่างๆ	และมกีาร
จ่ายค่าตอบแทน	ให้แก่สมาชิกทุกคนที่เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและพบปะสมาชิก	อย่างไร	ครับ	
					 ตอบ		 สหกรณ์ฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้สมาชิกทุกท่านทุกหน่วยบริการ	ที่สหกรณ์ออกสัญจรเลือกตั้ง
ผู้แทนและประชุม	พบปะสมาชิก	หลังเสร็จการเลือกตั้งและประชุมพบปะ	ให้แก่สมาชิกทุกคนท่ีอยู่ในท่ี
ประชุมเหมาจ่ายคนละ	500	บาทค่ะ

3.			ถำม	 สมาชกิทีเ่ป็นข้าราชการคร	ูหรอื	บคุลากร	ทีโ่อนย้ายไปอยูต่่างจังหวดั	และยงัมีหนีส้นิอยูกั่บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพนู	จ�ากดั	ท�าไม
สหกรณ์ฯ	ไม่ให้	สมาชิกคนที่โอนย้ายไป	มาท�าการช�าระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ	ให้เสร็จก่อนการโอนย้าย	เพื่อไม่ได้ให้ผู้ค�้าประกันเดือดร้อน
	 ตอบ		 การที่สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด	เดิมการโอนย้ายไม่ได้อยู่ที่สหกรณ์	อนุมัติหรืออนุญาตให้สมาชิกโอนย้ายไปเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของสมาชิกให้โอนย้าย	และสหกรณ์จะทราบก็ต่อเมื่อสมาชิกได้โอนย้ายไปต่างจังหวัดแล้ว	ขณะนี้สหกรณ์ฯ	ได้แก้
ปญหาดังกล่าวแล้ว	คือ		1.ได้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทุกหน่วยท่ีสมาชิกสังกัดอยู่	ก่อนที่จะพิจารณาโอนย้าย
ให้ข้าราชการครู	หรือบุคลากร	ในหน่วยงานไปต่างจังหวัด	ขอให้แจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนด้วย	เพื่อที่สหกรณ์จะได้แจ้งให้สมาชิกดังกล่าว
มาท�าเรื่องการเป็นหน้ีสินสหกรณ์ก่อนให้เรียบร้อย	(กรณีคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์)		2.ขอความร่วมมือกับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน	ที่มีความ
ต้องการจะโอนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด	ก่อนโอยย้ายขอให้มาติดต่อสหกรณ์	ท�าเรื่องโอนย้ายไปยังสหกรณ์ที่ท่านสังกัดใหม่	หรือท�าเรื่องช�าระ
หนี้สินทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะท�าให้ผู้ค�้าประกันไม่ได้เดือดร้อน	คะ

รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลíาพูน
	 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่	ชุดที่	๕๑	(ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๑)ได้คนท�างานหลากหลายรุ่นทั้ง	รุ่นก่อนเกษียณ	ใกล้
เกษียณ	และหลังเกษียณ..เชื่อได้ว่าอายุและวัยไม่ส�าคัญเท่าอุดมการณ์ที่แต่ละท่านมีต่อสหกรณ์ของเรา..จริงๆครับท่าน.....เริ่มต้นรับงานใหม่ก็ได้
ท�าบญุร่วมกนั..	ทัน่ประธานสมคิดหัวเรือใหญ่ของเราลูกศษิย์วดัทีเ่คยบวชเรยีน....เชญิชวนเพือ่นพ้องน้องพีท่ีม่ใีจเป็นกศุลทอดผ้าปาสามคัคที�าความ
ดีสร้างวหิารวดัสันใต้	อ�าเภอสนัก�าแพง	จงัหวดัเชียงใหม่รวบรวมปจจัยได้เกินห้าหม่ืนสามพนับาท	อิม่อกอิม่ใจกันถ้วนหน้า...สาธ	ุสาธ.ุ..ขอยกนิว้ให้.....
ท่านเป็นผู้น�าทุกด้านจริงๆ.	.....ขยันขันแข็งสมต�าแหน่งรองประธานคนใหม่	ท�างานฉับไวทันใจทุกเร่ือง	เป็นฟนเฟองอันส�าคัญประสานสัมพันธ์เช่ือม
โยงไม่มีพลาด	ต้องชูชาติ	ไชยลังกาพิงค์...รองฯวุฒิ.	ก้อใช่เล่นเน้นเรื่องคุณภาพและความชัดเจน..	ข้าน้อยขอกราบงามๆ	....ทุกสิ่งต้องไม่ตกขอบแต่
คิดนอกกรอบเสมอ	คอยน�าเสนอเร่ืองราวดีๆเพราะมีเวลาเหลืออีกสิบเดือน..ท่านรองฯสถาพร.	ของเราไง..คริคริ.....สโลแกนคณะท�างานกรรมการ
ชุดใหม่	ท่านประธานสั่งไว้	“เราทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียว”ทั้งกรรมการและท่านผู้ตรวจฯ	รับทราบ/ปฏิบัติครับผ้ม.....หลายท่านนั่งแท่นเป็นประธาน
อนุกรรมการคนใหม่ขมกัเขม้นท�างาน..ให้ท่านประธานชืน่ใจไม่น้อย	เพราะประชมุครัง้ใดต้องให้ถงึหกชัว่โมง...จรงิจรงิครบัพีน้่อง....และแล้วกรรมการ
หน้าใหม่(ซงิๆ)	กถ็กูทดสอบความกล้าและใจถึงจากพีน้่องเมอืงน่านพาลไม่ได้หลบัไม่ได้นอนทัง้คืน..ส่วนเร่ืองไรถามได้ที	่ผอ.ธวชัชยั	และครอูาร.ี..ครบั
เจ้านาย.....ส�าหรับเจ้าหน้าที่ขอเน้นการให้บริการที่ดีเป็นหัวใจส�าคัญของงาน	สมาชิกมีปญหาปรึกษาได้หากยังไม่ถูกใจท่านผู้จัดการใหญ่บอกจัดให้	
จัดเต็ม...ให้สมกับค�าว่า	“บริการด้วยน�้าใจผลก�าไรเป็นของสมาชิก”	.....คนขยันที่ท�างานแข่งกับเวลา	ทั่นเลขาฯ	วสันต์.ต้องท�างานทุกวันทันทุกเรื่อง	
เพราะเบือ้งหน้าคือความกนิด	ีอยูด่	ีมสุีขของสมาชกิตามทีท่่านประธานสมคิดบอก...สมกับเป็นแม่บ้านสหกรณ์ฯ	จริงจร๊ิง	…..การเลือกต้ังผูแ้ทนสมาชกิ
สมยันีม้คีกึคกัไม่น้อยเพราะแต่ละท่านคอยให้ก�าลังใจผู้แทนคนใหม่หลายคนแถมไปเลอืกต้ังแล้วได้ตังต้ังห้าร้อย	แล้วยงัได้นกัอภปิรายหน้าใหม่หลาย
ราย..จรงิมัย๊	ท่านปกรณ์ชัย......ผอ.ประชากร	เขือ่นปญญา	บอกประชมุสมาชกิปีนีท้ีป่าซางจัดห้องให้อย่างดีเพราะมีงานเปิดบ้านวชิาการของโรงเรยีน..
จะบอกว่ายงิปนนดัเดยีวได้นกสองตัวกว่็าไป..ออิ	ิ.....ส่วนเจ้าหน้าทีบ่อกสนกุดีทีห่น่วยบ�านาญเมือง(เหนอื)เร่ืองคุณปูคุณย่าและตายายพากนัมาหลาย
คน	จนเจ้าหน้าทีง่งเป็นแถบแถบ..ท่านประธานฯ	ธงชยัชยัศรีมา	น่ามีค�าตอบ...วันสดุท้ายของการเลอืกต้ังผูแ้ทนฯ	ทีเ่วยีงหนองล่อง	รองฯ	สายสนุย์ีขอ
สมาชกิร.ร.น�า้ดบิวทิยาคม	เข้าร่วมประชมุด้วย	เพราะตดิภารกจิส�าคญัในวนัประชมุหน่วยมธัยมใต้บอกไม่ไปไม่ได้เดีย๋วเบีย้ประชมุเหลอืเข้าคลงัมาก
ไป	กลายเป็นเงินเหลือจ่ายซะน่ี.....ผอ.ไพจิตร	พายุม่ัง	คณะท�างานจากเวียงหนองล่องไม่ขัดข้องแต่ประการใดครับเจ......มีประชุมไม่เคยพลาดการ
งานไม่เคยขาด	คณะท�างานจากหน่วยอ�าเภอลีแ้ละบ้านธ	ิขอปรบมือให้ผอ.สนัน่	และผอ.ณฐัวฒุ	ิด้วยความเต็มใจครับ......การประชมุสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัดได้รับความสนใจจากท่านผู้แทนฯไม่น้อย	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านประธานที่
ประชมุ	ดร.นพินธ์	แสงเนตร	ขอขอบคณุ....ต่อไปนี	้เราจะไม่ท�างานแบบชาวบ้านแล้ว...แต่เอ้!!!	ชาวบ้านกับชาวเมือง	ท�างานต่างกันยงัไงนา...	ท่านฉาย	
ชัยวิสิษฐ์	บอกข้าน้อยหน่อยครับ....ถอดประสบการณ์ได้น่าฟงจนทุกคนต้องนั่งนิ่งไม่ไหวติงกันสักราย	คนร่ายยาวคือ	ทั่นจงเจตน์	ลวงระแหง	ครับพ่ี
น้อง.......ปีใหม่นี	้ขอแสดงความยนิดกีบัชมรมTo	Be	Number	One	โรงเรยีนธรีกานท์บ้านโฮ่งชนะเลศิภาคเหนอื	เมือ่ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์	ได้เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศเพื่อรักษาระดับเพชรปี	๓และโรงเรียนแม่ตืนวิทยาได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ	ประเภทชมรม	To	Be	Number	One		ดีเด่น...ได้
ไปต่อระดบัประเทศเช่นกนั.....ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาการในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัประเทศทีผ่่านพ้นไป	ผอ.หลายท่านได้พานพบความ
ดีใจจากความส�าเรจ็ของลกูศิษย์คนเก่ง	สหกรณ์ฯของเราขอแสดงความยนิดอีย่างสดุซึง้ครบัท่าน..โอกาสหน้าคงได้กล่าวค�านีอ้กี..และโอกาสนีข้อแสดง
ความเสียใจกับสมาชิกและครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในห้วงเวลาที่ผ่านมา	“อนิสจังทุกขัง	อนัตตา”	เรื่องธรรมดาของสัตว์โลกสหกรณ์ฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดสวัสดิการให้เต็มก�าลัง...และขอเป็นก�าลังใจให้สมาชิกทุกท่านครับ.

2.		ถำม	 สมาชิกที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งและประชุมพบปะสมาชิก	เงินในส่วนของสมาชิกที่ไม่ได้เลือกตั้งและพบปะสหกรณ์เอาเงินไปไว้ไหน	
	 	 หรือมีใครรับไป	ได้หรือไม่ค่ะ	
				 ตอบ		 สมาชกิทีไ่ม่ได้เลอืกตัง้และประชมุพบปะตามก�าหนด	เงนิในส่วนของสมาชกิกเ็กบ็เข้าเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนอยูใ่นสหกรณ์ตามเดมิ	
	 	 ไม่ได้จ่ายให้ใครรับแทนท่านได้	ค่ะ



18 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

“เกร็ดความรู้ใกล้ตัว”



19วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จ�ำกัด

คณะกรรมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย และกิจกำรพิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำป 2559

สหกรณ์ออทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองเรือ กองฝกยุทธกำร 
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ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2560

มำรดำ นำงภวิกำ โสมนัส  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ
ต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร

อ.วรรณำ  ปัญญำภู
หน่วยบ�ำนำญเหนือ

แม่อุไรวรรณ บุญทำกลำง
มำรดำ อ.ลลิตำ  บุญทำกลำง

หน่วย อ.บ้ำนโฮ่ง

นำยเฮือน ชัยทำ บิดำ อ.อัมพร  ชัยนุ
หน่วยบ�ำนำญ อ.บ้ำนธิ

อ.สมหมำย  เจริญด้วยฤทธิ์ 
บ�ำนำญสำมัญศึกษำจังหวัด

นำยสุจิตต์  ไชยชนะใหญ่
บิดำ อ.ประภัสสร  ไชยชนะใหญ่

หน่วยบ�ำนำญ เขต 2

อ.นิรันดร  สุยะดุก
หน่วยบ�ำนำญ อ.แม่ทำ

นำยไพฑูรย์ พงษ์สุรินทร์ 
มัธยมเหนือ

นำงกองค�ำ เขื่อนแก้ว
มำรดำ อ.สำยทอง  ขันแก้วหล้ำ 

หน่วยบ�ำนำญเหนือ

นำยอดุลย์  จอมสัก
หน่วย อ.เมืองใต้

มำรดำ อ.จันทร์เพ็ญ ธิมำ 
หน่วยอ�ำเภอลี้

อ.ฉวีวรรณ เขื่อนปัญญำ 
บ�ำนำญใต้

คาราวะศพและแสดงความเสียใจ
กับความสูญเสียของสมาชิกฯ


