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	 เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ที่รักและเคารพทุกท่านครับ	ห่างหายกันมานาน	หลายเดือนมาก	 

วารสารฉบับน้ีเป็นฉบับแรกของคณะกรรมการชุดที่	54	โดยการน�าของท่านประธานสมคิด	ปัญญาแก้ว	ด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่อาสาเข้ามาท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน	ด้านคุณภาพชีวิตด้วยความอยากเห็น 

เพื่อนสมาชิกได้มีชีวิตที่ดีขึ้น	ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาภาวะหนี้สิน	ประกอบกับเกิด

เหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด-19	เข้ามาซ�้าเติมอีกจึงเกิดค�าพูดที่ว่า	“เราไม่ทิ้งกัน”	หมายถึง	เราคือ	ท่านสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ซึ่งถือว่าเราเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน

	 ท่านสมาชิกทีร่กัครับด้วยเหตดุงักล่าว	จงึเกดิโครงการต่างๆข้ึนมาหลายโครงการเพ่ือตอบสนอง	และแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก 

โดยเฉพาะภาระหนี้สินอันเกิดจากปัจจัยภายนอก	ไม่ว่าจะเป็นในระบบ	(ธนาคาร)	นอกระบบ	(ไฟแนนซ์บัตรเครดิต	ฯลฯ)	 

สิ่งส�าคัญยิ่งคือ	เกิดโรคระบาดที่เรียกว่าโรคโควิดอันเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วโลก

	 1.	โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ

	 2.	มาตรการช่วยเหลอืสมาชกิกรณีท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า	โควดิ-19	คอืการงดช�าระเงนิต้น

เงินกู้สามัญ

	 3.	ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้	แก่สมาชิก	การปรับลดหุ้นให้น้อยลง

	 4.	โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์	พ.ศ.	2563

	 ท่านสมาชกิท่ีรักและเคารพครบั	การด�าเนนิการทีผ่่านมาเป็นการแก้ปัญหาเบือ้งต้นและจะต้องท�าโดยเร่งด่วน	จะเหน็ได้

ว่ามกีารปรบัแก้ไขระเบียบเพือ่ท่ีจะใช้เป็นแนวทางปฏบัิติให้สอดคล้องกบัโครงการต่างๆ	ดังกล่าวในนามสมาชกิทกุคนจงึขอขอบคณุ 

คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะฝ่ายเงินกู้	ฝ่ายระเบียบฯ	ท่ีประสานงานกันได้เป็นอย่างดี	ซ่ึงผู้ที่สมาชิก 

ควรต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือท่านประธานสมคิด	ปัญญาแก้ว	ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย	แรงใจทุกอย่างเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ทุกคนตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	“อย่างยั่งยืน”

	 สดุท้ายนี	้กระผมขออ�านาจคุณพระศรรัีตนตรัย	จงดลบนัดาลให้เพ่ือนสมาชกิทกุท่านจงประสบแต่ความสุข	ความเจรญิ	 

ท่านที่ประสบปัญหาทางการเงินก็ขอให้ได้รับการแก้ไขและผ่านพ้นไปด้วยดี	ภัยโควิดอย่าได้มาแวะหากล�้ากลาย	 

จงคิดเสมอว่าสหกรณ์ครูมีสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ	สมาชิกควรรู้จักการช่วยเหลือตนเอง	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตามหลักการของสหกรณ์

	 นายชุมพล	ปันอิ่น

	 รองประธานฝ่ายบริหาร
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	 สวัสดีมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ทุกท่าน	เร่ิมต้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ	2563	ณ	วันท่ี	1	ธันวาคม	 
พ.ศ.2562	ผมนายสมคิด	ปัญญาแก้ว	ได้รับโอกาสกลับเข้ามาท�างานสหกรณ์ฯอีกครั้งครับ	ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
ทีไ่ว้วางใจผม	และคณะกรรมการด�าเนนิการชดุที	่54	การด�าเนนิงานสหกรณ์ฯ	ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา	ผมในนามประธานกรรมการ 
ด�าเนนิการสหกรณ์ฯ	มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจพัฒนาสหกรณ์ฯ	พฒันาระบบการปฏิบัติงาน	รวมถงึระเบยีบแบบแผนงานโครงการต่างๆ	 
ให้รองรบัความต้องการของมวลสมาชกิสหกรณ์ฯ	ให้ทัว่ถงึ		ในปีงบประมาณ	2563	สหกรณ์ฯ	ก�าหนดอตัราดอกเบ้ียเงนิกู้อยูท่ี่	 
5.80	ปรบัลดจากปี	2562	ดอกเบีย้	5.90	เพือ่เป็นการลดภาระของสมาชกิทางด้านดอกเบีย้เงินกู	้และก�าหนดอัตราดอกเบีย้เงนิรบัฝาก	 
ออมทรพัย์/ออมทรัพย์	ATM	ดอกเบ้ีย	3.25	ออมทรพัย์พเิศษ	ดอกเบ้ีย	3.50	รอบปีทีผ่่านมา	สหกรณ์ฯ	เปิดโครงการเกีย่วกบัเงนิกู	้
	 1.	โครงการกู้เพื่อสุขภาพ	
	 2.	โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์	(รวมหนี้)	เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้
หลายสถาบัน	น�ามารวมไว้กับสหกรณ์ฯ	ส่งช�าระเพียงที่เดียว	เพื่อให้มีเงินเดือนเหลือมากขึ้น	ไว้ใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิต 
และครอบครัว	ซึ่ง	ณ	ขณะนี้	มีสมาชิกยื่นค�าขอกู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า	900	ราย	
	 3.	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	(แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)	อัตราดอกเบี้ย	5.30		
	 รวมถึงมีการปรับลดค่าหุ้นพื้นฐาน	จากเดิมสมาชิกสามัญหัก	5%	ปรับเป็น	2.5%	ของเงินเดือน	สมาชิกสมทบ	 
จากเดิม	500	บาท	ปรับเป็น	100	บาท		
	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้	แน่นอนว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ 
เรานั้นได้รับผลกระทบเช่นกัน	โดยทางสหกรณ์ฯเราจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก	คือชะลอการช�าระเงินต้นในสัญญา
เงินกู้สามัญ	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	–	กรกฎาคม	2563	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	เพื่อให้มีเงินเหลือเข้าบัญชีเพิ่มขึ้น	ไว้ใช้ใน 
การด�าเนินชีวิตช่วงระยะวิกฤตในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ที่ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจย�่าแย่	แน่นอน
ครับว่าโครงการของสหกรณ์ฯนั้น	ต้องชะลอไปหลายโครงการ	ไม่ว่าจะเป็น	โครงการสหกรณ์ฯสัญจรพบปะสมาชิก	โครงการ
อบรมอาชีพเสริม	รวมถึงการประชุมใหญ่วิสามัญ	ซ่ึงหากว่าสถานการณ์คลี่คลายมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	แล้ว	สหกรณ์ฯจะด�าเนินการโครงการตามแผนงานท่ีได้วางไว้อย่างแน่นอน	อีก	1	โครงการ
คือกิจการผ้าป่าสหกรณ์ฯ	ปีนี้สหกรณ์ฯ	มอบเงินจ�านวน	100,000	บาท	ให้กับโรงพยาบาลล้ี	เพ่ือซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย	์ 
เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2563	ขอให้สมาชิกร่วมอนุโมทนาในการท�าบุญครั้งนี้ด้วยครับ
	 ผมในนามประธานกรรมการด�าเนินการ	ขอเน้นย�้าว่าคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	54	พร้อมบริหารงานสหกรณ์ฯ	
ด�าเนินกิจการต่างๆของสหกรณ์ฯเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก	ต้นปีที่ผ่านมาอาจเห็นว่าเราเน้นช่วยเหลือสมาชิก 
ทางด้านเงินกู้	เป็นเพราะต้องเร่งช่วยเหลือในความเดือดร้อนของสมาชิกและสภาวะเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกันดี	ซึ่งในด้านอื่น	
ทั้งเงินฝากและสวัสดิการเราก็ไม่ได้ละเลยเช่นกัน	อยากให้สมาชิกคอยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวสหกรณ์ฯ	เพราะยังมี
อีกหลายโครงการท่ีผมและคณะกรรมการได้คิดไว้เพื่อสมาชิก	สุดท้ายนี้ผมขออ�านวยอวยพรให้สมาชิกทุกท่านมี	อายุ	วรรณะ	 
สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	ประสบความสุข	ความเจริญตลอดไปครับ
                                                                                

	 (นายสมคิด	ปัญญาแก้ว)
	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	54
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด
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	 สวสัดคีรบั	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู	จ�ากดั	ทกุท่าน	วารสารฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรก	ของรอบปีบญัช	ี2563	ซึง่เรา 
ได้ปรับการออกวารสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ	คือ	2	ฉบับ	ต่อปีบัญชี	หรือ	2	ไตรมาสต่อเล่ม	ไตรมาสที่1-2	ธันวาคม-
พฤษภาคม	ไตรมาสท่ี3-4	มิถุนายน–พฤศจิกายน	ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	ลดกระดาษ	เช่นเดียวกัน	
กับที่เราเคยยกเลิกการออกใบเสร็จแล้วนั้น	ในด้านการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ	ได้ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามยุคสมัย	ที่เน้น
การประชาสัมพันธ์ทางโซเซียล	หรือเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวก	เน้นการเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว	ช่องทางประชาสัมพันธ์หลัก
ที่สหกรณ์ฯ	มีอยู่คือเว็ปไซต์	WWW.lpntsc.com	และ	แอพพลิเคชั่น	LPNTSCONLINE	
	 การบริหารสหกรณ์ฯของคณะกรรมการ	ชดุที	่54	น�าโดยท่านสมคดิ	ปัญญาแก้ว	ประธานคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ	 
ทีเ่น้นในการช่วยเหลอืสมาชิกเป็นส�าคญั	ประกอบกบัปีนีเ้ราประสบกบัปัญหาโรคระบาดไวรสัโคโรน่า	โควดิ-19	สงัเกตเห็นได้ว่า 
ปีนีส้หกรณ์ฯมีผลติภณัฑ์ทางด้านสนิเชือ่ออกมาหลายโครงการ	เพือ่ช่วยให้สมาชิกมคีณุภาพชวีติให้ดข้ึีน	และทัง้ผูท้ีป่ระสบกับ 
วกิฤตด้านเศรษฐกิจจากโควดิ-19	ด้านเงนิฝากปีนีส้หกรณ์ฯปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิฝากลง	0.25	%	ของแต่ละประเภทเงนิรบัฝาก	 
ซ่ึงก็เป็นไปตามหลักการบริหารจากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้	จาก	5.90	%	เหลือ	5.80%	ด้านสวัสดิการหลายท้ังคงยังจ�ากัน
ได้กับสวัสดิการกองทุนบ�านาญสมาชิกอาวุโสที่ท่านประธานสมคิดและคณะกรรมการชุดเดิม	ได้คิดริเริ่มสวัสดิการไว้และผ่าน 
ความเห็นชอบจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2559	แล้วนัน้	ซึง่เงือ่นไขของโครงการ	คอืสหกรณ์ฯจดัหาทนุให้ได้	80,000,000	บาท	 
ใช้เวลา	4	ปี	ตั้งแต่ปี	2560	ถึง	2563	กองทุนมาจาก
	 	(1).	จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	ปีละไม่ต�่ากว่า		2		ล้านบาท	
	 (2).	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ปีละ	18,000,000	บาท	ส้ินปีบัญชี	2563	นี้ถือว่าครบตามก�าหนดที่วางไว้	 
ปีหน้า	ปีบัญชี	2564	ก็จะได้น�าดอกผลจากเงินทุน	80	ล้านบาทกลับคืนสู่สมาชิกบ�านาญต่อไป	
	 ในส่วนของฝ่ายจดัการได้น�านโยบายของคณะกรรมการด�าเนนิการมาเป็นแนวทางในการปฏบิตั	ิผมได้มีโอกาสเข้ามาท�างาน 
ในสหกรณ์ฯ	และได้ร่วมงานกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที	่ผมได้เห็นถึงความทุ่มเทและความต้ังใจในการบริหารสหกรณ์ฯ	
ความเสยีสละ	เพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุของสมาชกิสหกรณ์ฯ	และฝ่ายจดัการมคีวามพร้อมในการให้บรกิารกบัสมาชกิอย่างเตม็ที	่ 
แน่นอนว่าสหกรณ์ฯของเราจะต้องมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมัย	จงึอยากฝากให้สมาชกิคอยตดิตามข่าวสารความเคล่ือนไหว 
ของสหกรณ์ฯ	ปรับวิถีชีวิตให้ทันต่อเทคโนโลยี	ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
	 ท้ายน้ีในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	ในฐานะผู้จัดการร่วมกับน้องๆจะท�าหน้าที่ให้ดีท่ีสุด		ในการด�าเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการ	ช่วยพัฒนาสหกรณ์ฯ	ที่เป็นองค์กรทางการเงินให้เกิดความเชื่อมั่นมีความก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของ
สมาชิกให้อยู่กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดล�าพูน	ตลอดไป

	 นายวิทยา	ปาอินทร์
	 ผู้จัดการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน		จ�ากัด

ผู้จัดการบอกกล่าว
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2563
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สมาชิกสามัญ 																			5,964	คน	

สมาชิกสมทบ 																			1,487	คน	

เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ 					9,132,774,791.09	

เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน 								253,798,868.00	

เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ 										58,893,826.25	

เงินฝากออมทรัพย์ 					3,397,287,162.63	

ทุนเรือนหุ้น 					4,201,923,390.00	

ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ 										52,544,608.13	

เงินทุนสวัสดิการ	ส.พ.ส. 										24,671,645.18	

เงินส�ารอง 								418,893,858.94	

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 										62,000,000.00	

เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น 					1,212,450,000.00	

สินทรัพย์รวม 					9,598,359,144.91	

รายได้ 								299,509,518.55	

ค่าใช้จ่าย 								103,107,057.70	

ก�าไรสุทธิ 								196,402,460.85	

สถานภาพทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2563
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คณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ 

	 สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ทุกท่าน	ในปี	2563	นี้	เร่ิมต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการด�าเนิน

การชุดที่	54	น�าโดยท่านประธานสมคิด	ปัญญาแก้ว	ได้เปิดโครงการเงินกู้ให้กับสมาชิก	หลายโครงการ	ได้แก่	**	โครงการกู้ 

เพื่อสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกท่ีมีความจ�าเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพน�าไปรักษาสุขภาพให้สอดคล้องกับ 

ความจ�าเป็นของแต่ละคน	โครงการรอบที่	1	เปิดให้ยื่นค�าขอ	3	กุมภาพันธ์	ถึง	2	เมษายน	โครงการรอบที่	2	เปิดให้ยื่นค�าขอ	 

5	ถึง	29	พฤษภาคม	**โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์	พ.ศ.	2563	แบ่งเป็น	2	กรณี	คือ	

	 1.	ยื่นกู้รวมหนี้ภายในสหกรณ์	(รวมทุกสัญญาในสหกรณ์เป็นสัญญาเดียว)	

	 2.	ยืน่กูร้วมหนีน้อก	(รวมหนีจ้ากสถาบนัการเงินอืน่)	เพ่ือให้สมาชกิท่ีร่วมโครงการส่งช�าระหนีท่ี้เดียว	มเีงินได้รายเดอืน

เหลือมากขึ้น	เปิดค�าขอ	3	มีนาคม	ถึง	15	กรกฎาคม	

	 ล่าสุด	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	(แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)	ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาด 

ของโรคโควดิ-19	ส่งผลให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพูน	จ�ากดั	มปัีญหาในการส่งใช้ช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์	คณะกรรมการ

จึงได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกจึงได้เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	(แบบไม่มีเฉล่ียคืน)	 

ขึ้นมาในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	5.30	บาทต่อปี	เปิดยื่นค�าขอ	15	พฤษภาคม	ถึง	15	กรกฎาคม		พ.ศ.2563

	 ปีนี้พูดได้ว ่าทั้งโลกของเราต้องประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	กระทบทั้งสุขภาพ	 

และการด�าเนินชีวิต	ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ	ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ฯเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน	ในส่วนนี้สหกรณ์ฯ	 

ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือในการให้สมาชิกงดส่งเงินต้นสัญญาเงินกู้สามัญ	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	–	

กรกฎาคม	พ.ศ.2563	วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือเข้าบัญชีเพิ่มขึ้น	เพื่อเยี่ยวยาผลกระทบที่ได้รับจาก	โรคระบาด

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	54	น�าโดยท่านประธานสมคิด	ปัญญาแก้ว	ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจ 

คณะกรรมการให้มาบริหารสหกรณ์ฯ	แน่นอนว่าเราจะบริหารให้เป็นไปตามหลักสหกรณ์เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก	 

ในครึง่ปีหลงั	พ.ศ.2563	นี	้อาจจะมโีครงการกูใ้หม่เพิม่ขึน้มาทีมุ่ง่เน้นในเรือ่งของการประกอบชพีอาชพี	เพือ่สร้างรายได้ให้กบั

สมาชิกในอีกช่องทางหนึ่ง	ต้องรอดูกับครับ	ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ		

 นายณัฐจักร์	รชตะไพโรจน์

	 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้

วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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คณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ ไขระเบียบและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ในรอบปี	2563	คณะอนกุรรมการฝ่ายปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบข้อบงัคบัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบทีถ่อืใช้ในปัจจุบันดงันี้

ครั้งที่	1		วันที่		25		มกราคม		2563
1.	 พิจารณาระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้	พ.ศ.	2563
2.	 พิจารณาระเบยีบว่าด้วย	การให้เงนิกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงนิกู	้ส�าหรบัผู้รบัใบอนญุาต	ผู้จดัการ	ผู้อ�านวยการ	และครโูรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.2563
3.	 พิจารณาระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับพนักงานราชการใน		จังหวัดล�าพูน	พ.ศ.2563
4.	 พิจารณาระเบยีบว่าด้วย	การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิและดอกเบีย้เงินกูส้�าหรบัพนกังานคร	ูบคุลากรทางการศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.2563

ครั้งที่		2	วันที่			13		กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563
1.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ
2.	 เรื่องพิจารณาก�าหนด	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ส�าหรับกรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และผู้อื่นใด
3.	 เรื่องพิจารณาก�าหนด	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
4.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	หุ้น	พ.ศ.2563
5.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	วิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2563

ครั้งที่		3		วันที่		13		มีนาคม		2563
1.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้	พ.ศ.	2563
2.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับพนักงานราชการในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.	2563
3.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	สมาชิกสมทบ	พ.ศ.	2563

ครั้งที่		4		วันที่		16		เมษายน		2563
1.	 แก้ไขข้อบังคับ	ข้อ25,26
2.	 แก้ไขเพ่ิมเตมิระเบยีบว่าด้วย	การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิและดอกเบ้ียเงนิกูส้�าหรบัผูร้บัใบอนญุาต	ผูจ้ดัการ	ผูอ้�านวยการ	และครเูอกชน	พ.ศ.	2563
3.	 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับ	พนักงานราชการในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.	2563
4.	 แก ้ไขเพิ่มเติมระเบียบว ่าด ้วย	 การให ้เงินกู ้แก ่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้ส�าหรับ	 พนักงานครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 
	 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.	2563
5.	 แก้ไขเพ่ิมเตมิระเบยีบว่าด้วย		กองทนุสวสัดกิารช่วยเหลือสมาชกิผู้อยู่ในฐานะค�า้ประกนัเงนิกูข้องสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู	จ�ากดั	พ.ศ.2563
6.	 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย		การท�างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	พ.ศ.	2563
7.	 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย		เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง	พ.ศ.	2563

ครั้งที่	5		วันที่		14		พฤษภาคม		2563
1.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การรับฝากเงิน	พ.ศ.	2563
2.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	หุ้น	พ.ศ.2563
3.	 เรื่องพิจารณาประกาศและโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ	(แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
4.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้	พ.ศ.2563
5.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว ่าด ้วย	 การให ้เงินกู ้แก ่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้ส�าหรับ	 	 ผู ้รับใบอนุญาต	 ผู ้จัดการ	 
	 ผู้อ�านวยการ	และครูโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.2563
6.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู ้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้ส�าหรับ	พนักงานครู	บุคลากรทางการศึกษา	 
	 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.2563
7.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับพนักงานราชการในจังหวัดล�าพูน	พ.ศ.	2563
8.	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย	การจ้างทนายความ	พ.ศ.	2563

นางชนาพร			ทองน้อย
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและประชาสัมพันธ์
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คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและฝ่ายสวัสดิการ

	 วารสารฉบับแรกของคณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ฯและของฝ่ายพัฒนาและฝ่ายสวัสดิการพบกันครั้งแรก 
ฝ่ายพัฒนาฯ	จะได้แจ้งรายงานผลการด�าเนินงานในภาพรวมของการด�าเนินการของฝ่ายพัฒนาฯ	จากการด�าเนินการมาแล้ว
ตั้งแต่เดือนมกราคม	2563-พฤษภาคม	2563	ในเรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด-19	พอสรุปได้คือ
	 1.	เดือนมกราคม	พ.ศ.2563
	 จดัท�าแผนปฏิบัตกิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปี	2563.......ด�าเนนิการทัง้หมด	15	โครงการ	งบประมาณ	
10,126,000	บาท	และอนุมัติให้ด�าเนินการได้ตามแผนฯ
	 2.	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2563
	 สหกรณ์ฯ	ได้เดนิหน้าปรบัปรงุทางเข้าสหกรณ์ด้านทศิตะวนัตก	รวมทัง้ปรบัปรงุถนนคอนกรตี	ถมดินตามร่องขอบถนน
ให้มีความสวยงามปลอดภัย	แก่มวลสมาชิกในการติดต่อกับสหกรณ์
	 3.	เดือนมีนาคม	พ.ศ.2563
	 เดือนที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากโรคโควิด-19	ท�าให้สหกรณ์จ�าเป็นต้องเล่ือนการประชุมใหญ่วิสามัญ
ในวันที่	4	เมษายน	2563	ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด	และสหกรณ์ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	2563	เช่น	การปรับปรุงส�านักงานสหกรณ์ให้สมาชิกที่มาติดต่อได้รับความสะดวก
สบายมีการซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ	ปรับปรุงเคาน์เตอร์ฝ่ายสินเชื่อ	โดยการติดตั้งแผงกั้น	ป้องกันการติดเชื้อไวรัส	ติดตั้ง 
อ่างล้างมือและมีเจลล้างมือให้กับสมาชิกในการมาติดต่อสหกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
	 4.		เดือน	เมษายน	พ.ศ.2563
	 ในปีนี้สหกรณ์ได้ยกกิจกรรมรดน�้าด�าหัวสมาชิกอาวุโส	และเนื่องจากสหกรณ์ได้มีโครงการรวมหนี้ของสมาชิกท�าให้
สมาชิกมาตดิต่อกับสหกรณ์จ�านวนมากรวมทัง้สหกรณ์ต้องจดัระยะห่างในการนัง่และตดิต่อกบัฝ่ายสนิเชือ่สหกรณ์ได้ปรบัปรงุ
เคาน์เตอร์ฝ่ายสนิเชือ่ให้มจี�านวนเพิม่มากขึน้	ประกอบกบัสหกรณ์ได้รบัพนกังานเพิม่ในส�านกังานจ�านวน	2	คน	จ�าต้อง	ปรับปรงุ
ห้องท�างานของฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายธุรการเพิ่มอีก	เพื่อให้สะดวกต่อการมาติดต่อของสมาชิกให้ได้รับความสะดวกสบายต่อไป
	 5.	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2563
	 เดอืนนีเ้กดิวาตภยัแก่สมาชกิสหกรณ์จ�านวนมากสหกรณ์ได้ให้ความอนเุคราะห์ช่วยเหลือสมาชกิท่ีร้องขอตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ลดภาระแก่สมาชกิได้ไม่ท้ังหมดแต่กเ็ป็นก�าลงัใจให้สมาชกิได้......ขึน้มาบ้างครบัและเดือนนีเ้ป็นการเริม่ต้นของการ
ขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์จึงแจ้งแก่สมาชิกได้ส�ารวจตรวจสอบเพื่อเตรียมขอรับทุนต่อไปนะครับ
	 6.	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2563
	 ครึง่ปีแรก	ของการด�าเนนิงานคณะกรรมการด�าเนนิงานชดุที	่54	น�าโดยท่านประธานสมคดิ	ปัญญาแก้ว	ได้ด�าเนนิการ
ตามนโยบายของประธานฯ	ครบ	8	ข้อ	อย่างบรบิรูณ์	สมาชกิพูลสขุถ้วนหน้า	รวมทัง้ได้พฒันาสหกรณ์ฯ	ทัง้บคุลากร	ทุกฝ่ายทุก
คระ	โดยเฉพาะฝ่ายสินเชื่อ	ต้องท�างานสนองนโยบาย	ข้อ	4	รวมหนี้แก่สมาชิกอย่างแข็งขันต่อเนื่อง	เพ่ือความสุขของสมาชิก	
สอ.ครูล�าพนู	ทกุคน	และด้านอาคารสถานท่ีได้ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	คอื	ปรบัปรงุเรอืนรบัรองให้มคีวามพร้อมใช้อย่างด	ี	มกีาร
ปรบัปรงุส่วนห้องน�า้	ห้องครวั	ของสหกรณ์ฯ	อย่างเป็นสดัส่วนเหมาะสม	อ�านวยความสะดวกแก่มวลสมาชกิและเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ฯ	ทุกคน
	 ด้านสวัสดิการปัจจุบันสวัสดิการที่สหกรณ์ฯจัดให้	กรณียังมีชีวิตอยู่	คือ	1.	สวัสดิการกองทุนบ�าเหน็จสมาชิก	 
2.	สวสัดกิารแก่สมาชกิไม่มบุีตรหรอืบุตรบุญธรรม	3.	สวสัดกิารบ�านาญสมาชกิอาวโุส	4.	สวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชกิผูอ้ยูใ่นฐานะ 
ผูค้�า้ประกนั		สวสัดกิารกรณสีมาชกิถงึแก่กรรม	(สหกรณ์จดัให้)	1.สวสัดกิารสงัคม		2.	สวสัดกิารชวีติหมู	่3.	สมาชกิถงึแก่กรรม	
4.	สวัสดิการ	ส.พ.ส.	(สมาชิกสมัครเอง)	1.สวัสดิการ	(สฌ.ลพ.)	2.สวัสดิการ	(สฌ.ลพ.	2)	3.สวัสดิการ	(สสอค.)	4.สวัสดิการ 
(สส.ชสอ.)	5.สวัสดิการ(สฌอน.)	รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกดูได้ที่	www.lpntsc.com	และแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ฯ	
LPNTSCONLINE
	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ	ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการด�าเนินการตามโครงการต่างๆ
ของสหกรณ์มาโดยตลอด	ขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความโชคดี	ตลอดไป	

นายจ�ารัส		มูลรัตน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ
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ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์พบสมาชิก

 การประกันชีวิต...ช่วงนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนได้เปิดโครงการเงินกู ้อยู ่หลายประเภททั้งกู ้เพื่อสุขภาพ 

และกู้เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจการประกันชีวิตจึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกู้เงินของสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเป็น 

หลักค�้าประกันของผู้กู้	ผู้ค�้าประกันเพื่อให้สหกรณ์เกิดความมั่นคงในอนาคต

	 การประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตายทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยบริษัท 

ประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจ�านวนท่ีระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามท่ีก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน

ชีวติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา	861	ประกอบกบัมาตรา	889	อธบิายความหมายของการประกนัชวีติไว้ว่า	 

หมายถึง	“สัญญาซื้อผู ้รับประกันชีวิตตกลงจะใช้เงินจ�านวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญากล่าวคือ	 

เมือ่ผูเ้อาประกันชีวติหรอืผูถ้กูเอาประกนัชวีติมรณะลงภายในเวลาตามท่ีตกลงกนัไว้หรอืเมือ่ผูถ้กูเอาประกนัชวีติมรณะลงภายใน

เวลาตามที่ตกลงกันไว้หรือเมื่อผู้นั้นยังทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามท่ีได้ตกลงกันไว้และในการนี้	ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงิน 

ซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันชีวิต

	 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการประกันชีวิต	(Life	Insurance)	หมายถึงการที่บุคคลผู้หนึ่ง 

เรียกว่า	“ผู้เอาประกันภัย”	ได้จ่ายเงินจ�านวนหนึ่งเรียกว่า	“เบี้ยประกันภัย”	ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัท

ประกันชีวิตเพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิต	ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะการทุพพลภาพภายในเวลาท่ีก�าหนดตาม 

ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	บริษัทประกันจะจ่ายเงินจ�านวนหน่ึงเรียกว่า	“จ�านวนเงินเอาประกันภัย”	ให้แก่	“ผู้รับผลประโยชน์”	

หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณีท้ังนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซ้ือตามความเหมาะสม 

ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

	 ตดิตามเรือ่งประกนัชวีติต่อฉบบัหน้า	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความนีจ้ะท�าให้สมาชกิเข้าใจการประกนัชวีติเพิม่ขึน้ท้าย

นี้ขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีมีเงินใช้	ไม่เจ็บ	ไม่จน	อดทนต่อโควิด	19	เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอีกไม่นานเกินรอ	

                                                                         		ว่าที่	พ.ต.โสภณ	ติ๊บใหม่
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การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	กลับมาคึกคักอีกรอบเพราะสมาชิกเข้ามาใช้บริการกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหา 

ด้านการเงินประจ�าปี	2563	ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเฝ้าระวังดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 

(COVID	2019)	สมาชกิทีเ่ข้ามาใช้บรกิารก็ปฏบิตัติามขัน้ตอน	ทีท่างสหกรณ์ฯ	จดัไว้เป็นอย่างด	ีสมาชกิเราดใีจ	สมาชกิมคีวามสขุ	 

สหกรณ์ฯก็มีความสุข	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนสมาชิกบางหน่วยงานอาจจะได้รับประสบภัยพิบัติที่เกิดจากพายุท�าให้บ้านเรือน 

ท่ีอยู่อาศัย	เรือกสวนไร่นา	เสียหาย	สมาชิกขอความช่วยเหลือมาทางสหกรณ์ฯได	้การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ ์

ปี	2563	สมาชกิสหกรณ์ทีป่ระสงค์ขอรบัทุนการศกึษาให้แก่บตุรของตนให้กรอกข้อความต่าง	ๆ 	พร้อมท้ังแนบเอกสารทีถ่กูต้อง

ให้ครบถ้วนโดยให้ยืน่ระหว่างวนัท่ี	1	มถินุายน	2563	ถงึวนัที	่30	กนัยายน	2563	หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสทิธิจ่์ายเงนิภายใน

เดือนตุลาคม	2563	การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา	วิทยานิพนธ์	การศึกษาอิสระ	ระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก

ของสมาชกิสหกรณ์ฯ	ยืน่ค�าขอรบัทนุสนบัสนนุได้ตัง้แต่	1	มถินุายน	2563	ถงึวนัที	่30	กนัยายน	2563	จ่ายเงินทนุภายในเดอืน

ตุลาคม	สมาชิกที่ยื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ	ของสมาชิกสหกรณ์ฯ	พ.ศ.	2563	ตั้งแต ่

วันที่	1	มีนาคม	2563	ถึง	15	กรกฎาคม	2563	เท่านั้น	สมาชิกที่มีความประสงค์	จะยื่นเงินกู้สามัญตามโครงการแก้ไขปัญหา 

หนี้สิน	(แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)	ในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ	5.30	บาทต่อปี	สมาชิกยื่นค�าร้องเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่	 

15	พฤษภาคม	2563	ถึงวันที่	15	กรกฎาคม	2563	

วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2563
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โครงการรวมหนี้จะได้เงินเมื่อไหร่
	 โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์	พ.ศ.	2563	(รวมหนี้)	เปิดให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มค�าขอกู้เข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต่วันท่ี	3	มีนาคม	ถึง	15	กรกฎาคม	2563	ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการจนถึงขณะนี้มีสมาชิกยื่นค�าขอกู้มากกว่า	900	ราย	ในส่วนของการพิจารณาอนุมัตินั้น	 
กลุ ่มแรกท่ีคณะกรรมการอนุมัติเงินกู ้ ให ้	(ประมาณเดือนเมษายน)	คือกลุ ่มสมาชิกที่ถูกฟ้องร ้องหรือได ้รับหมายศาลแล้วซ่ึงเป ็นกลุ ่มท่ีมี 
ความเดือดร้อนเร่งด่วนโดยอาจไม่ได้เรียงตามล�าดับที่ยื่นค�าขอกู้มาเป็นจ�านวน	99	ราย	ซึ่งช่วงแรกการพิจารณาเงินกู้รวมหนี้อาจมีความล่าช้าเนื่องจาก 
คณะกรรมการต้องคิดวิเคราะห์หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ	รวมถึงวงเงินกู้เพดานสูงถึง	5.5	ล้านบาท	และต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบ 
ต่อสมาชิกในระยะยาว	เมื่อคณะกรรมการได้แนวทางเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิและอนุมัติแล้ว	การพิจารณาก็จะรวดเร็วขึ้นซึ่งค�าขอกู้ 
ทีย่ืน่มาขณะนีไ้ด้คัดแยกกลุม่ทีฟ้่องร้องและอนมุตัไิปเรยีบร้อยแล้ว	กลุม่สมาชิกท่ีเหลอืน้ีเป็นกลุม่ปกตทิีจ่ะสามารถพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
ได้ง่ายขึ้นและพิจารณาตามล�าดับที่ยื่นมา	แต่อาจต้องใจเย็นรอกันหน่อยเพราะจ�านวนสมาชิกที่ยื่นค�าขอเข้าร่วมโครงการมีจ�านวนมาก

ท�าไมถึงปรับหุ้นรายเดือนลดลง
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	54	ครั้งที่	4/2563	วันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	ได้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ฯ	ให้
สอดคล้องกบัสภาพ	ปัจจบุนัทีส่หกรณ์ฯ	มสีภาพคล่องทางการเงนิเพิม่ขึน้	เพือ่ให้การบรหิารจดัการทางการเงนิ	เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	มคีวามเหมาะสม	 
และเกิดประโยชน์กับสหกรณ์ฯ	สูงสุด	จึงมีมติปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน	ดังต่อไปน้ี		สมาชิกสามัญให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่า	2.5	%	 
ของเงินเดือน	สมาชิกสมทบให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า	100	บาท	และได้ออกประกาศ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน		จ�ากัดเรื่อง	การปรับอัตรา 
การส่งค่าหุ้นรายเดอืน	ลงวนัที	่24	มนีาคม	2563	ให้สมาชิกรบัทราบแล้ว	โดยเริม่หกัค่าหุ้นรายเดอืนตามมตกิรรมการทีก่ล่าวข้างต้นตัง้แต่เดอืนเมษายน	2563	 
เป็นต้นมา	และหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน	สมาชิกเพิ่มได้	สมาชิกสามัญค่าหุ้นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน	10	%	ของเงินเดือน	
สมาชิกสมทบ	ไม่เกิน	1,000	บาท	โดยให้ยื่น	“บักทึกข้อความเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน”	รับแบบฟอร์มบันทึกข้อความได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ	หรือ
ดาวน์โหลดที	่www.lpntsc.com>เมนดูาวน์โหลดแบบฟอร์ม	>	แบบฟอร์มสนิเชือ่		กรอกข้อมลูลงรายมอืชือ่ให้เรยีบร้อย	ยืน่เอกสารด้วยตนเองทีส่หกรณ์ฯ	
หรือส่งไปรษณีย์หรือฝากบุคคล	/กรรมการ/ผู้ประสานงาน	

รอบรั้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนจ�ากัด ชุดท่ี 54 ปี 2563
	 วารสารประชาสัมพันธ์	ไตรมาสที่	2	ประจ�าปี	2563	เป็นช่วงเวลาแห่งการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพร่างกายเพ่ือต่อสู้กับโรคระบาด	เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
(	COVID	2019)	แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ก็ยังให้บริการสมาชิกด้วยดีตลอดมา	โดยเฉพาะประธานและคณะด�าเนินการสหกรณ์ฯ	รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านยินดีให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง555		คณะกรรมการและผู้จัดการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน	ส�าหรับท่านประธานสมคิด	ปัญญาแก้ว  
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ท่านได้เอาใจใส่ความเดือดร้อนของสมาชิก	ให้อยู่ดี	กินดี	โดยยึดหลักการของสหกรณ์	บนความถูกต้อง
และถกูระเบยีบเป็นส�าคญัโดยเฉพาะสมาชกิ	ท่านพดูเสมอว่าสมาชกิต้องอยูด่	ีกนิด	ีมสีขุ	มปัีญหาเข้ามาพบท่านได้ตลอด	“ใจถึง	พ่ึงได้”	บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและ
ความอยู่รอด	ส่วนคณะกรรมการคนอื่นๆ	ก็แสดงพลังความรู้ความสามารถพัฒนาสหกรณ์ฯ	ไปสู่สหกรณ์ดีเด่น	โดยเฉพาะท่านรองทั้งหลาย	ดังค�าที่ว่า		“ยิ้มงามถามไถ่ 
มธีรุะเรือ่งใด	เต็มใจบรกิาร”		เริม่ต้นทีท่่านรองปกรณ์ชยั	มะโนสมทุร รองประธานฝ่ายการเงนิกรรมการจากหน่วยบ�านาญกลางซึง่เป็นขวญัใจของสมาชกิทัง้ใหม่และเก่า	 
ทั้งประจ�าการและบ�านาญ	ออกเดินสายดูแลความเดือดร้อนของสมาชิกที่กู ้เงินตลอดเวลา	ทุกปัญหาท่านให้ค�าแนะน�าและคอยช่วยเหลือตลอดสมกับค�าที่ว่า	 
“ร้อยอนัพนัอย่างตกทีท่่านหมด”	ต่อมาท่านรองชมุพล	ปันอิน่	รองประธานฝ่ายบรหิารผูม้รีอยยิม้เป็นอาวธุ	ผูพ้บเหน็แล้วมคีวามสขุชุม่เยน็แต้ๆ	เยน็ไปหมด	กรรมการจาก
หน่วยอาชวีศกึษา+เทศบาล+กศน.	เปิดบ้าน	เปิดมอืถอื	รบัสมาชกิตลอด	24	ชัว่โมง	ถัดไปท่านรองธงชัย	ชัยศรีมา รองประธานฝ่ายพัฒนา	สขุุมนุ่มลกึเป็นพีใ่หญ่ของเรา
ชาวสหกรณ์ฯ	มคีวามสามารถสุดยอดคือยิม้พร้อมหวัเราะได้	อารมณ์ดตีลอดเวลาดอูย่างไรท่านกด็ไูม่แก่สักทีมเีคลด็ลบัอะไรมาแชร์บอกด้วย	ส่วนท่านจรญั	ชมภ ูกรรมการ
จากหน่วยเมืองใต้	เลก็พรกิขีห้น	ูผูม้ากด้วยประสบการณ์เป็นทกุอย่างทีเ่ขาให้เป็น	จะมบีางคร้ังทีขั่ดบ้างแต่กต้็องยอมเพ่ือสหกรณ์ฯ	และสมาชิกของเราจะได้อยูด่มีสีขุ	555	 
มาดทู่านสากล	ฐานนัตานนท์	กรรมการจากหน่วยอ�าเภอเมอืงเหนอื	ผูร้อบรูเ้รือ่งกฎหมายและถาม-ตอบ	แต่เวลากรรมการด้วยกนัโทรศพัท์หาจะไม่ค่อยรบับอกท�าอาหาร 
ให้แม่บ้าน	เจอหน้าก็เจอรอยยิ้มและมีเอกลักษณ์เด่น	คือ	เสียงหัวเราะ	555	ส่วนท่าน	อรรถพงศ์	บุญมากาศ	กรรมการหน่วยแม่ทา	ฉายาท่าน	เจ้าพ่อเงินฝาก	 
เข้ามาสหกรณ์วันใดก็เห็นไปยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์การเงินตลอด	แนะๆสงสัยแล้วนะมาฝากเงินหรือมาดูเจ้าหน้าที่อิอิ	555	ท่านขุนหาญ	นิตตา		รอง	ผอ.ร.ร.	ส่วนบุญฯ	 
หนุ่มหล่อคมเข้มขวัญใจชาวมัธยม	มีหลักการในการบริหาร	ความรู้รอบด้าน	เฉียบขาดทุกประเด็น	สุดยอดจริงๆครับ	หน่ึงในสตรี	2	ท่าน	คือ	ท่านชนาพร	ทองน้อย 
กรรมการหน่วย	อ.ป่าซาง	ท่ีเข้ามาด้วยใจรกัสหกรณ์ฯ	ให้ค�าแนะน�าทีด่ต่ีอสมาชกิเสมอมาและกเ็ป็นขวญัใจของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ	ร่วมทัง้สมาชกิทกุหน่วยทกุครัง้ทีเ่จอ
หน้ากันจะยิ้มและไหว้ทักทายตลอด	สวัสดีไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก	เพราะท่านถือว่าเป็นการทักทายกันแบบไทยๆ	ที่มีสัมมาคารวะ	
	 สตรอีกี	1ท่าน		คอืท่านวนัเพญ็	อนิตะขตัย์ิ กรรมการหน่วย	อ.ทุง่หวัช้าง	สาวสวย	สาวแกร่งทีม่คีวามสามารถรอบด้าน	ช่วยแย้ง	ช่วยต	ิหลายครัง้ในการประชมุ	
ก็เพื่อให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดกับสหกรณ์ฯและสมาชิก	อีกอย่างคนนี้อย่าปล่อยให้อยู่ใกล้ไมโครโฟนนะเพราะสร้างเสียงหัวเราะได้สุดๆเลย	555		ท่านจ�ารัส	มูลรัตน์	หนุ่มหล่อ 
เสยีงดงั	ไม่ใช่ๆ	หนุม่หล่อเสยีงด	ีออิ	ิเข้ามาสหกรณ์ฯ	ทไีรอธัยาศยัดแีวะทกัทายเกอืบทกุโต๊ะ	เรยีกรอยยิม้เรยีกเสยีงหวัเราะได้ตลอด	สมาชกิตดิข้องเรือ่งอะไรสงสัยเรือ่งไหน 
ท่านเคลยีร์ได้ทกุเรือ่งเล้ยยย	ท่านไตรรงค์	บตุรนชุติ ขวัญใจสมาชกิอกีท่าน	เก่ง	ฉลาด	รอบรู้	ปรึกษาแนะน�าได้เสมอ	ไม่ว่าจะสมาชกิหรือกรรมการด้วยกันเอง	ใจด	ีใจถงึ	
ไปอบรมนอกสถานที่ทีไรถึงไหนถึงกันใช่ไหมครับท่านนน	55
	 ท่านณฐัจกัร์	รชตะไพโรจน์ ท่านนายกเอกชน	ขวัญใจสมาชกิชาวเอกชน	หนุ่มใหญ่มาดน่ิง	ใจด	ีสขุุม	แต่เวลาท�างานจริงใจ	จริงจงัไม่เป็นรองใคร	ท่านปฏญิาณ	
บุญมา	หนุ่มเมืองลี้	ส�าหรับท่านี้ระยะทางไกลไม่ใช่ปัญหา	พร้อมมาหาพร้อมช่วยเหลือ	ยินดีให้บริการพ่ีน้องเมืองลี้ครับผม	พูดถึงคณะท�างานกันบ้างปีน้ีสหกรณ์ฯ 
มคีณะท�างาน	4	ท่าน	เริม่ต้นด้วย	ท่านทนงศกัดิ	์ทะหล้า	ดแูลสมาชกิบ�านาญเหนอื	ควบต�าแหน่งนายก	สฌ.ลพ.2	ผูใ้หญ่ใจด	ีทัง้ยงัอธัยาศยัด	ีพบท่านนีเ้มือ่ไรมแีต่รอยยิม้ 
และได้รับค�าแนะน�าดีๆ	มากมายเลยครับ	ท่านประหวิง	แก้วพรหม คณะท�างาน	อ.บ้านธิ		ให้บริการทั้งครูประจ�าการและบ�านาญ	ได้ใจสมาชิก	มาสหกรณ์ฯทีไรเต็มที่ 
ไม่มถีอย	ประชมุดกึ	ประชมุค�า่	ท่านไม่หนกีลับก่อนแน่นอนคร๊าบบบ	ออิ	ิท่านประพนัธ์	งามชืน่ คณะท�างาน	อ.เวยีงหนองล่อง	ตดิต่อประสานงานยอดเยีย่มเป็นธรุะและ
ให้บริการสมาชิกไม่มีที่ติ	ไปไหนไปกัน	ถึงไหนถึงกัน	ไม่มีบ่นสักค�า	ใช่ไหมครับท่าน	สุดท้าย	ท่านณัฐวุฒิ	หลวงธิจา	คณะท�างานอ.ลี้	เร่ืองบริการสมาชิกไม่เป็นรองใคร	 
ท่านนี้ยิ้มเก่ง	สุภาพนอบน้อม	ที่ส�าคัญไม่นอกลู่นอกทางนะครับจะบอกให้	̂ ___^

ปัญหานี.้..มีค�าตอบ
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ภาวะแทรกซ้อนจาก โรคความดนัโลหิตสงู 
และความเชือ่เร่ืองการรบัประทานยา

 หัวใจ	–	เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

หนา	ผนังกล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้นแต่

ไม่แข็งแรง	ท�าให้หัวใจต้องท�างานหนักขึ้น	 

หลอดเลือดหัวใจหนาขึ้น	 เสี่ยงต ่อการ 

ขาดเลือดได้ง่ายยิ่งขึ้น

 สมอง	–	โรคความดันโลหิตสูงเป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดต่อการเกิดอัมพฤกษ	์

อัมพาต	ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบ

ตันหรือเลือดออกในสมอง	หากลดความดัน

โลหิตโดยเฉลี่ยลงมาได้	10	มิลลิเมตรปรอท	

จะสามารถลดการเกิดอัมพฤกษ์ตลอดชั่วอายุ

ได้ถึง	ร้อยละ	20

 ไต	–	ความดันโลหิตสูงเรื้อรังท�าให้ 

เนื้อไตท่ีเ ก่ียวข ้องกับการกรองของเสีย

ออกจากร่างกายเสื่อม		ส่งผลให้ไตเสื่อม

สมรรถภาพ		มีการสูญเสียโปรตีนออกมา

ในปัสสาวะ	เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือ 

ไตวายเรื้อรังได้

 ตา	–	ท�าให้หลอดเลือดบริเวณจอ 

รบัภาพของตาแตก	หรอืมเีลอืดออก	ประสาท

ตาเสื่อม	ตามัว	และตาบอดได้

	 โรคความดนัโลหิตสูง	เป็นกลุ่มโรคไม่ตดิต่
อทีเ่ป็นสาเหตกุารเสยีชีวติอนัดบั	1	ของคนไ

ทย	 

หากมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา	จะเป็นเสมือนระเบิดเวลา 

ท่ีฝังอยูใ่นตัวเรา	รอวนัแสดงอาการ	ซึง่โรค
ความดันโลหิตสงูก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวยัวะ

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

เรื่อง:	อ.	นพ.ไพโรจน์	ฉัตรานุกูลชัย	|

เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน		จ�ากัด		ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก		ประจ�าปี		2563	
และประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา	วิทยานิพนธ์,	การศึกษาอิสระ	ระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน		จ�ากัด	ประจ�าปี		2563	ก�าหนดยื่นค�าขอรับทุนระหว่างวันที่		
1	เดือน	มิถุนายน		ถึงวันที่	30	เดือน	กันยายน	พ.ศ.		2563	หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ	และก�าหนดให้ทุน 
ภายในเดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด		เมนู	"ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	/	แบบฟอร์มอื่นๆ"

		 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด		เรื่อง	โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ	
เศรษฐกจิของสมาชกิสหกรณ์	พ.ศ.	2563	ฉบบัลงวนัท่ี		22		กมุภาพันธ์		พ.ศ.	2563	โดยให้สมาชกิท่ีมคีวาม
ประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้	ส่งแฟ้มข้อมูลรายบุคคลได้ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2563	เป็นต้นไป	นั้น
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดท่ี	54	 
ครัง้ที	่9/2563		เมือ่วนัท่ี	23		พฤษภาคม		พ.ศ.		2563	เหน็ชอบก�าหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงนิและเศรษฐกจิ
ของสมาชิกสหกรณ์	พ.ศ.	2563	สิ้นสุดโครงการถึงวันที่	15	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563

***สมาชิกสมารถยื่นค�าขอกู้เข้าร่วมโครงการรวมหนี้ได้ถึง	15	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563***	

	 คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	ล�าพูน	จ�ากัด	2	 
(สฌ.ลพ.	2)		ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ ์
ออมทรพัย์คร	ู	ล�าพูน	จ�ากัด	2		(สฌ.ลพ.	2)	เรื่อง	ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม	สฌ.ลพ.	2	 
ลงวันที่	7	พฤษภาคม	2563

						 และขอประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ	กรณีพิเศษ	ตามประกาศฉบับ	ลงวันที่	28	พฤษภาคม	2563 
	เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ประเภทสมาชิกสามัญ 
และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	(สฌ.ลพ.)	ไม่จ�ากัดอายุ	เปิดรับ
สมัครตั้งแตว่ันที่	1	มิถุนายน	2563	จนถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2563
	 **หากพ้นก�าหนดดงักล่าวสมาชกิทีส่มคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ	จะต้องมอีายไุม่เกนิ	40	ปี	ตามข้อบงัคับของสมาคม

		 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)	รับสมัคร 
สมาชิกอายุไม่เกิน	55ปี	(ผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2508	เป็นต้นไป)	โดยไม่มีเงินบริจาค	ช�าระค่าสมัคร 
และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	4,880	บาท	รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์	 
คู่สมรส	บุตร	บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ	เอกสารประกอบ	
	 1.	ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ		
	 2.ส�าเนาบัตรประชาชนของตนเองและของผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์	รับสมัครภายในปี	2563	 

***ในปี	2564		รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน	50	ปี***					

ข่าวสารน่าสนใจ....ในแวดวงสหกรณ์ฯ

	 					สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครภูาคเหนอื	(สฌอน.)	เปิดรบัสมคัรสมาชกิกรณพีเิศษ	
อายุไม่เกิน	70	ปี	(ปีเกิดไม่เกิน	พ.ศ.	2493)		ตั้งแตว่ันที่	1	-	31	ส.ค.	2563
 คุณสมบัติ
	 1.	เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดที่ตนสังกัด	หรือ
	2.	เป็นบิดามารดา	คูส่มรส	บุตรหรือบตุรบญุธรรมทีบ่รรลนุติิภาวะของสมาชกิสามญัสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

ภาคเหนือ	(สมาชิกสามัญต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคม	สฌอน.	ก่อน)
	 3.	อายุไม่เกิน	70	ปี	(นับปี	พ.ศ.)
	 4.	มีสุขภาพแข็งแรง	ณ	วันสมัคร
	 5.	ไม่เป็นบคุคลทีก่�าลังป่วยด้วยโรคร้ายแรง	(โรคมะเร็ง,โรคหัวใจ,โรคเบาหวานขัน้รุนแรง,วณัโรคระยะอนัตราย, 
โรคปอดเรื้อรัง,	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง,โรคไตวายระยะร้ายแรง)

***	อายุตั้งแต่	56	ปีขึ้นไป	มีเงินบริจาคแรกเข้า	รายละเอียดตามประกาศ	ในเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ	

ทุนการศึกษา

สฌอน.
รับไม่เกิน 70

รวมหนี้

สฌ.ลพ 2

รับไม่จ�ากัด
อายุ

สสอค.
รับโดยไม่มีเงิน

บริจาค
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กิจกรรมส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด
ในไตรมาสที่หนึ่ง-สอง  ประจ�าปี  2563

	 สหกรณ์ออมทรัพย ์ครูล�าพูน	 จ�ากัด	 พ ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป ้องกันภาวะเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19		

และตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองสมาชิกผู้ให้บริการ		เพื่อป้องกันและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	ณ	วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน	ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด
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คณะกรรมการด�าเนินการ	คณะท�างาน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	คณะเจ้าหน้าที่	จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่		

ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	วันเสาร์	ที่	25	เมษายน	25623	ซึ่งจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ทอดผ้าป่า	ประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2563	โดยมอบเงิน	

จ�านวน	100,000	บาท	ให้กับโรงพยาบาลลี้	เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวการกลั่นกรอง

หรือฟอกโลหิตด�า	3	เครื่องๆ	ละ	70,000	บาท

นายวิทยา	ปาอินทร์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ล�าพูน	จ�ากด	ตัวแทนสหกรณ์ฯ	มอบน�้าดื่มสหกรณ์ฯ	

ณ	ตู้ปันสุข	บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

ล�าพูน	(วันพฤหัสบดี	ที่	21	พฤษภาคม	2563)


