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บทบรรณาธิการ

 สถ�พร   สุภ�ยอง
บรรณ�ธิก�ร

สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนสม�ชิกที่เค�รพรัก
	 พบกับวารสารสหกรณ์ฯ	ของเราเป็นฉบับที่	3	แล้วในรอบปี

บญัช	ี2559	วนัเวลาผ่านไป	รวดเรว็เหลอืเกิน	แป๊บเดยีวถึงเดอืนสงิหาคม	

แล้ว	เดือนนี้มีกิจกรรมวันแม่ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	เราได้จัดพิธีท�าบุญครบ	

50	ปีสหกรณ์ฯ		จัดกิจกรรมในวันที่	12	สิงหาคม	2559	ถือเป็นวันมงคล

ฤกษ์ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วย		และท�าบุญผ้าป่าในช่วงบ่าย	เพื่อซื้อ

อปุกรณ์ทางการแพทย์	มอบให้กับ	โรงพยาบาลป่าซาง	รวมยอดเงนิผ้าป่า	

169,999	บาท	(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

	 วารสารสหกรณ์ฉบบันี	้มกีารปรบัปรงุเนือ้หาข้อมลูภายในเล่ม

ใหม่	ท่านจะได้พบกับอนกุรรมการฝ่ายต่างๆ	ทัง้	5	ฝ่าย	และผูจ้ดัการ	ท�าให้

วารสารมคีวามครบครนัย่ิงขึน้	อย่างเช่นฝ่ายอ�านวยการน�าเสนอโดยท่าน

เลขาฯ		ผอ.ไตรรงค์		บตุรนชุติ	ให้ข้อมลูเก่ียวกับเรือ่งความเคล่ือนไหวของ	

พรบ.	ที่ก�าลังจะคลอด	พูดง่ายๆ	คือ	พรบ.ที่จะมีการโอนสหกรณ์ออม

ทรัพย์และเครดิตยูเนียนทั่วประเทศไปขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลัง	ซึ่ง

เร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งทีส่หกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนยีนท่ัวประเทศ

ก�าลังเผชญิอยู่	ท่านสมาชกิลองติดตามอ่านดรูายละเอยีดได้ครบั		ต่อจาก

นั้นเป็นเรื่องของฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการท่านสมาชิกก็จะได้รับทราบ

ว่า	สหกรณ์ฯของเราปีนี้ได้พัฒนาด้านใดบ้าง		ต่อด้วยอนุกรรมการฝ่าย

สวัสดิการก็จะได้พูดถึง	สวัสดิการอะไรบ้างที่สมาชิกจะได้รับ		อีกฝ่ายก็

เป็นฝ่ายระเบียบ	ซึ่งได้พูดถึงระเบียบข้อบังคับของเราที่รับจดทะเบียนมา

หมาดๆคืออะไร	ต่อไปคืออนุกรรมการฝ่ายเงินกู้	พูดถึงการกู้เงิน	ท่านจะ

กู้จะฝากจะถอนอย่างไร		และฝ่ายอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คือเจ้า

ภาพผู้จัดท�าวารสารเอง	ตลอดจนถึงฝ่ายผู้ตรวจสอบที่ท่านได้มาให้ข้อ

ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบสหกรณ์ฯ	

	 สุดท้ายท้ายสุด	วารสารเล่มนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ฉบับ

แรกที่ได้เปิดโอกาสให้พ้ืนที่ให้โรงเรียนต่างๆ	ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

และกิจกรรมของทางโรงเรียน	ซึ่งในวารสารฉบับนี้	โรงเรียนที่ได้น�า

ข่าวสารมาประชาสมัพนัธ์คือ	โรงเรยีนสามคัคีศรวีชิยัและโรงเรียนวัด

สันคะยอม	ส�าหรับในส่วนของพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง

โรงเรียนนี้	กระผมในนามประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ของสหกรณ์ฯ	ของเรียนเชิญให้ทางโรงเรียนที่สนใจน�าข้อมูลมาฝาก

ประชาสัมพันธ์	ท่านสามารถส่งข้อมูลมาที่สหกรณ์ฯได้ทุกเมื่อ	และ

แจ้งความประสงค์ขอลงประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนผ่านทาง

วารสารสหกรณ์ฯ	หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่	เบอร์	

053-511653	ต่อ	10	เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์	(น.ส.อรณิชา	อนิทา)	

ซึง่ข้อมลูทีท่่านส่งมาทางคณะอนกุรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์จะได้

น�ามาพิจารณาเพื่อน�าลงประชาสัมพันธ์ในวารสารฉบับถัดไป

	 ท่านสมาชิกครับทุกวันนี้หากท่านสมาชิกได้เปิดวิทยุใน

เคลื่อน	1...เต็มร้อยเรดิโอ	FM	99.0	เมืองล�าพูน	2...	ซ่าเรดิโอ	FM	

89.75	เมืองล�าพูน	3...	เคเรดิโอ	FM	92.0	เมืองล�าพูน	4...	เสียง

ป่าซาง	FM	90.75				อ.ป่าซาง	5...ป่าซางเรดิโอ	FM	97.0	อ.ป่าซาง	

6...	คนป่าซาง	FM	106.25	ป่าซาง	7...	คนยองหละปนู	FM	102.25	

อ.บ้านโฮ่ง	8...	ต้ังใจเรดโิอ	FM	104.75	บ้านโฮ่ง	9...	ใจฟ้าเรดโิอ	FM	

107.0	อ.ลี	้10...	สร้างสรรค์สงัคม	FM	99.50	อ.เมอืง	11...เพ่ือคน

ล�าพูน	FM	97.75	อ.เมือง			ในช่วงเวลา	17.00	น.	–	18.00	น.	ทุกวัน

จนัทร์ถึงวนัอาทติย์	ท่านจะได้ยินได้ฟัง	ข้อมลูฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของ

สหกรณ์ฯ	ผ่านสถานีวิทยุทุกวัน	ลองฟังดูกันนะครับ

	 ในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ	ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ล�าพูน	จ�ากัด	ขออาราธนา	คุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่

ทกุท่านทัง้หลายเคารพนับถอื	โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมคีวามสขุ

ความเจริญด้วยอายุวรรณะ	สุขะ	พละ	ทุกประการเทอญ
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 กราบสวัสดีพี่น้อง เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 
จ�ากัด ท่ีรักเคารพทุกท่าน ย่างเข้าไตรมาสท่ี 4 ของปีบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว 
ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีบัญชีสหกรณ์ฯ 2559 นี้  ปีการท�างานท่ี
ผ่านมา    ถือเป็นช่วงแห่งการเปล่ียนแปลงในหลายเรื่องมากมาย ท้ังการ
เปล่ียนแปลงระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพ่ือขอจดทะเบียนใหม่ ปรับปรุง

 สมคิด ปัญญ�แก้ว
ประธ�นคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 50

สารจากประธาน

ภายในอาคารส�านักงานสหกรณ์ฯ  รับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินเพิ่ม 1 ต�าแหน่ง เพื่อรองรับการมาใช้บริการของสมาชิกสห
กรณ์ฯ สร้างท่ีประดษิฐานพระบิดาสหกรณ์ฯ ผู้ก่อตัง้สหกรณ์ไทย  “พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารชันีแจ่มจรสั กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์” เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เป็นต้น และการเปล่ียนแปลงครัง้
ใหญ่อกีอย่างหน่ึงของวงการสหกรณ์ไทย คอื การให้โอนย้ายสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยูเน่ียนท่ัวประเทศท่ีอยู่
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสังกัดกระทรวงการคลัง ซึง่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายประกอบกจิการทางการเงิน
เพือ่ปฏรูิประบบการบรหิารจดัการและก�ากับดูแลฯ  ซึง่มีการด�าเนินการคล้ายกบัธนาคาร  ท้ังน้ีในส่วนของแผนงานโครงการ
ต่างๆที่วางไว้ในปี 2559 สหกรณ์ฯ ยังคงเดินหน้าด�าเนินการต่อไปเพื่อสมาชิก
 กล่าวถึงการโอนย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศไปอยู่ในสังกัดระทรวงการคลัง ซึ่ง
ถือว่าจะสร้างผลกระทบกับเราในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การก�าหนดวงเงินกู้ งวดช�าระเงินกู้ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราเงินปันผล และเฉล่ียคืน โดยกระทรวงการคลังจะเป็น    ผู้ก�าหนดทั้งส้ิน ซึ่งขัดกับ ระเบียบที่เราถือใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน ที่สหกรณ์ฯเรามีสิทธิในการก�าหนดอัตราต่างๆ ด้วยตนเอง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามข่าวสารเพื่อ
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น       ในเบื้องต้นในนามของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์อออมทรัพย์
ครูล�าพูน จ�ากัด มีความคิดเห็นขอคัดค้าน ร่าง พรบ.ประกอบกิจการทางการเงินฯ  ดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของพี่น้องสมาชิก
 ตามข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกสบายใจได้ในส่วนของ ปันผล-เฉล่ียคืน ของปีบัญชี 2559 น้ี ซึ่งของ
รับรองว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน อัตราของปันผล-เฉล่ียคืน ในปีบัญชี 2559 น้ี    ยังคงอยู่ในอ�านาจการด�าเนินการ
ของสหกรณ์ฯ ซึ่งก็จะเป็นไปตามผลก�าไรของปีบัญชี สุดท้ายน้ีขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีความเป็นอยู่ ท่ีอยู่ดีกินดี 
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ครับ
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 ทวันเทพวรรณ์
ผู้จัดก�ร

สารจากผู้จัดการ
ถึงสมาชิก

 กราบเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ทุกท่าน พบ
กันในไตรมาสท่ีสามของสหกรณ์ฯ การท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการได้
ย่างเข้าสู่เดอืนที ่8 ของปีบัญช ี2559 แล้ว ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

สรปุไว้ในวารสารในเล่มน้ีแล้ว ประจวบกับ กระแสความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบันท้ังในด้านการเงิน สังคม และ
การเมือง ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การบริหารงานและการบริหาร
งานบุคคลของสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกบางท่านคงทราบข่าวเก่ียวกับการท่ีรัฐบาลจะน�าเอาสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดติยูเน่ียนไปสังกัดอยู่กระทรวงการคลัง ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติ และในนามสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภท 
ขอคัดค้านที่จะไป จะขออยู่ที่เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการประชุมของผู้น�าสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์
ทั้ง 7 ประเภท สรุปอยู่ในเล่มวารสารนี้ด้วยแล้ว
 ขณะนี้เหลือเวลาอีก 4 เดือน ใกล้ถึงเวลาปิดบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 30 พฤศจิกายน 2559 
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเพิ่ม
ขึ้น จากต้นปี 2558 ดังน้ีมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 235,862,690.00 บาท มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 206,554,992.63 บาท มีเงิน
ให้กู้อยู่ในมือสมาชิกเพิ่มขึ้น 896,523,882.52 บาท มีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 883,276,502.89 บาท มีเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินเพ่ิมข้ึน 465,290,406.03 บาท และมีรายได้ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 จ�านวน 313,917,125.51 บาท มีราย
จ่าย140,994,786.94 บาท มีก�าไรสุทธิ172,922,338.57 บาท
 ต่อไปการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกสหกรณ์จะต้องสร้างความเข็มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ในช่วงที่กระทรวงการคลังจะขอ
เข้ามาก�ากับดูแล และอนาคตการบรหิารด้านเงนิฝากและหุ้นจะได้รบัการคุม้ครอง      ซึง่มีท้ังผลดแีละผลเสีย อย่างไรก็ตาม 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการศกึษาอยู่ ขอให้สมาชกิได้ติดตามต่อไป สุดท้ายน้ีขอให้สมาชกิทุกคน มีความอยูด่กีนิดมีีสุข และรกัษา
สุขภาพด้วยนะคะ
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ผู้ตรวจสอบ
พบปะสมาชิก

(นายสุทัศน์ บุตรนุชิต)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด พ.ศ.

2558 ข้อ 96 ความว่า  “การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการโดยการ

สรรหา ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ แล้วน�าผลการสรรหาเสนอต่อท่ี

ประชุมใหญ่เลือกตั้ง   มติที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด”

 คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ

ด�าเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งอาจ แบ่งเป็น 2 งาน คือ

1. ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ได้แก่ เอกสารทางบัญชี ทะเบียน

การเงิน ทรัพย์สิน หน้ีสิน การจัดซื้อ การจัดจ้าง หนังสือสัญญา 

สลปิรายการโอน สลิปรายการรบั สลิปรายการจ่าย เป็นต้น ปัจจบัุน

สหกรณ์ได้จัดท�าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียนด้วยมือ

2. ตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ โดยยึด

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯเป็นหลัก เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

พัฒนาได้แก่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน การใช้จ่าย

เงินตามประมาณการรายจ่าย การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อบังคบั ข้อ 102 ความว่า “ความรบัผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 

หากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ฯ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิด

ชอบชดใช้ค่าเสียหาย อนัอาจเกิดแก่สหกรณ์ฯด้วยเหตุอนัไม่แจ้งน้ัน”

คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้แจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบ

ด้วยวาจาและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่ีประชุมเป็นประจ�าทุก

เดอืน ในไตรมาสท่ีผ่านมาได้เสนอข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะในประเดน็

ส�าคัญ ดังนี้

1. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรท�าให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อความถูกต้องในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน

ตามมติของที่ประชุม

2. ควรเพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินสด เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ฝากและถอนเงิน ในเวลาเช้าและก่อนเลิกงาน

3. การช่วยเหลือสมาชกิโดยการปรบัสภาพหนี ้ควรใช้ข้อมูลอย่าง

หลากหลายประกอบการพิจารณา

4. การอนุมติัเงนิกู ้ควรค�านงึถงึหลกัเกณฑ์เก่ียวกับร้อยละของเงนิ

รายได้ที่เหลือ และนโยบายลดจ�านวนงวดเงินกู้

5. ร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย บ�าเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ฯคณะกรรมการการด�าเนินการควรน�าเสนอท่ีประชุม

ใหญ่ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาลงมติ

 ขณะน้ี สหกรณ์ฯก�าลังก้าวสู่การเปล่ียนแปลงครั้งท่ี

ส�าคัญ กล่าวคือ รัฐบาลได้ร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการบริหาร

จดัการและการก�ากับดแูล สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ

ยูเนียน ผลกระทบอันดับแรกคือ ย้ายการก�ากับดูแลสหกรณ์ดัง

กล่าว จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสังกดักระทรวงการคลัง 

หลังจากน้ันผลกระทบด้านอื่นๆ ก็จะตามมา ดังน้ันบุคลากรของ

สหกรณ์ฯอนัประกอบด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ          ผู้ตรวจ

สอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกควรผนึกก�าลังกันสร้างความ

เป็นปึกแผ่นม่ันคงให้แก่องค์กร เตรียมตัว และปรับตัวให้พร้อมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

โดย นายสุทัศน์ บุตรนุชิต
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ชี้แจ้งแถลงไขจากใจกรรมการ

คณะกรรมการอำานวยการ....

จาก ...คณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำาพูน จำากัด

จับตาร่าง พรบ.ประกอบกิจการทางการเงิน

 ตามที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายประกอบกิจการ
ทางการเงินเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับ
ดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ซึง่เป็นการน�าสหกรณ์ออมทรพัย์ ท่ีสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปสังกัดกระทรวงการคลัง โดยให้ด�าเนินการ 
คล้ายกับธนาคาร ได้แก่การก�าหนดวงเงนิกู้ งวดช�าระเงนิกู้ 
อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก อตัราดอกเบ้ียเงนิกู้ อตัราเงนิปันผล 
และเฉลี่ยคืน โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก�าหนด
 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นอย่างมาก  สหกรณ์ท่ัวประเทศจึงได้ประชุมหารือเก่ียว
กับร่าง พรบ.ประกอบกิจการทางการเงินน้ี เมื่อวันท่ี 15 
สิงหาคม 2559 ท่ีธนาคาร ธกส. กรุงเทพฯ ท่ีประชุมมี
มติ “ไม่ยอมรับและขอคัดค้านร่าง พรบ.ประกอบกิจการ
ทางการเงินนี้  ด้วยเหตุผลดังนี้
 - ร่าง พรบ.ประกอบกิจการทางการเงินฯ ขัดกับ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พศ.2550 ม.84(9) และ
ฉบับลงประชามติ พศ.2559 ม.75 “รฐัพงึส่งเสรมิสนับสนุน
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ฯ”
 - ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 “สหกรณ์ 
หมายความว่า คณะบุคคลซึง่รวมตัวกันด�าเนินกิจการเพือ่
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตัวเองและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
 - ความเห็นหน่วยงานของรัฐก็ไม่เห็นด้วยกับร่าง 
พรบ. ประกอบกิจการทางการเงินฯ ได้แก่

 กรมบัญชีกลางและส�านักงบประมาณ ไม่เห็น
ด้วยกับการก่อต้ังหน่วยงานใหม่ เพราะท�าหน้าท่ีซ�้าซ้อน
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยัง
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณด้วย
 กรมการปกครอง ไม่เห็นด้วยกับการต้ังหน่วยงาน
ใหม่ ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบและก�ากับหน่วยงาน
ที่มีอยู่ให้เข้มข้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษีกา เห็นว่าควรมุ่ง
เน้นที่ระบบการก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัดมากกว่า
 การจัดท�าร่าง พรบ.ประกอบกิจการทางการเงนิฯ 
ขัดหลักการมีส่วนร่วม เพราะผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ 
ด้านสหกรณ์ ไม่มีส่วนร่วมในการจัดท�า
 ดังท่ีกล่าวข้างต้น “สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการ
รวมตัวกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือ
ซึง่กันและกัน”  ไม่ใช่ประกอบกิจการเพือ่หาผลก�าไรเหมือน
กับธนาคาร 
 ดังน้ันคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด จึงขอคัดค้าน ร่าง พรบ.ประกอบ
กิจการทางการเงินฯ  ฉบับนี้จนถึงที่สุด 
   

นายไตรรงค์ บุตรนุชิต 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ
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การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ

(นายศักดิ์สุรีย์ ศรีค�า)
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับ

คณะอนุกรรมก�รประกอบด้วย
1.	ศักดิ์สุรีย์		ศรีค�า			 	 ประธาน													

2.	นายนิพนธ์		แสงเนตร				 กรรมการ											

3.	นายสุรัตน์		วรรณตุง				 กรรมการ				

4.	นายปกรณ์ชัย		มะโนสมุทร		 กรรมการ				

5.	นายสถาพร	สุภายอง				 กรรมการ				

6.	นายณัฐจักร	รัชตไพโรจน์			 กรรมการและเลขานุการ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	เป็นสหกรณ์ขนาดกลางท่ีได้รับการยอมรับ	จากแวดวงสหกรณ์อย่างกว้างขวาง	มี

สมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมาชิกสมทบหกพันคนเศษ	ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์เราได้แก้ ไขข้อบังคับซึ่งใช้มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2542					จึง

มีความจ�าเป็นต้อง	ปรบัปรงุขอ้บังคบัใหเ้หมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงในยคุข้อมูลข่าวสาร	ซึง่การท�างานเราไดเ้ชญิทัง้ผูท้รงคณุวฒุิ	 

ผู้เชี่ยวชาญและได้รับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	จากผู้รู้	ผู้เก่ียวข้อง	เพ่ือให้ ได้ข้อบังคับที่ครอบคลุมภาระงาน	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

สมาชิก	และสหกรณ์มีความมั่นคง	พัฒนา	ก้าวหน้า	สร้างศรัทธาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ข้อบังคับใหม่นี้คือข้อบังคับสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	พ.ศ.	2558		ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่	และผ่านข้อเสนอแนะของกรมตรวจเมื่อ	 

13	มิถุนายน	2559		ที่เผ่านมา			หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ ไขระเบียบ	ข้อบังคับ	ท่ีต้องน�าระเบียบที่

ถือใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่	และสร้างระเบียบใหม่ให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อบังคับ	ซึ่งถือเป็นภาระที่

หนกัมาก												แต่คณะกรรมการทกุคนก็ช่วยกนัด�าเนนิการโดยไม่ย่อท้อ	ภายใต้การดแูล	เอาใจใส่เป็นอย่างดขีองท่านประธานสมคิด		

ปัญญาแก้ว	และผูจ้ดัการ	ทวัน	เทพวรรณ์	ระเบยีบทกุระเบยีบจะได้รับการปรบัปรุงแก้ไข	พฒันาให้สอดคล้องกับข้อบงัคับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูล�าพูน	พ.ศ.	2558		ขอขอบคุณคณะคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ ไขระเบียบ	ข้อบังคับทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

โดยไม่ค�านึงถึงวันหยุด	วันพักผ่อนทุ่มเท	ท�างานแข่งกับเวลา	มีการประชุมบ่อยบางเดือน	ถึง	3	ครั้ง	จนท�าให้ภาระงานที่แสนหนักนั้น

ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย	เราจะได้ถือใช้ระเบียบตามข้อบังคับใหม่อย่างครบถ้วนภายในปีงบประมาณน้ีแน่นอน	ซึ่งระเบียบใหม่

ส่วนใหญ่ก็เป็นผลดต่ีอสมาชกิมากขึน้และทีส่�าคัญความมัน่คงของสหกรณ์ต้องมาก่อน	สถาบนัการเงนิพันล้านของพวกเราต้องเป็น

ที่พ่ึงของมวลสมาชิกอย่างภาคภูมิ	สมกับค�าขวัญที่ว่า	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	ค�้าจุนและซื่อตรง	ม่ันคงด้วยรากฐาน	บริการ

ด้วยน�้าใจ	ผลก�าไรเป็นของสมาชิก”

 

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับ
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คณะอนุกรรมการฝ่ายงานสวัสดิการ...

การดำาเนินงานด้านฝ่ายอนุกรรมการด้านสวัสดิการ

โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายงานสวัสดิการ

 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม เพื่อรายได้เพิ่มขึ้นหลักสูตร “การปลูกผักโดย
ไม่ใช้ดิน” (Hydroponic) ใช้งบประมาณ 200,000 บาท จัดการอบรมตามหน่วยบริการ 14 หน่วย หน่วยละ 30 
คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 จ�านวนสมาชิกเข้าอบรมรวม 420 คน ได้รับ
ความสนใจ และมีความพึงพอใจเป็นอย่างดียิ่ง
 2.  โครงการสนับสนุน ช่วยเหลือและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม
  2.1  การท�าบุญทอดผ้าป่า ณ โรงพยาบาลป่าซางแผนกกายบ�าบัด วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได ้
    จ�านวนเงินถวายผ้าป่า เป็นจ�านวน 169,999 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ ์
           ทางกายบ�าบัด ของโรงพยาบาลป่าซางต้องการ 
   2.2 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องท�างาน ห้องประชุมชมรมข้าราชการคร ู
           บ�านาญ อ�าเภอเมืองล�าพูนเป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท
  2.3  สนับสนุนงบประมาณชมรมลูกจ้างประจ�าอ�าเภอแม่ทาและอ�าเภอบ้านธิ จัดอบรมช่างติดตั้ง 
                                 โซล่าเซลล์ จ�านวนเงินอ�าเภอละ 10,000 บาท
  2.4   สนับสนุนงบประมาณในการอบรม ชมรมลูกจ้างประจ�าอ�าเภอเมืองล�าพูน เกี่ยวกับวิชาชีพ 
                                 ในต�าแหน่ง ช่างไฟฟ้าจ�านวนเงิน 20,000 บาท
 3.  ได้กิจกรรมหลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมประเพณีด�าหัวแก่สมาชิกในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ที่ หน่วยบริก�ร จำ�นวนสม�ชิก ได้รับเงิน (บ�ท)

1 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 1 คน ถึง 300 คน 6,000.-

2 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 301 คน ถึง 400 คน “8,000.-

3 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 401 คน ถึง 500 คน 10,000.-

4 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 501 คน ถึง 600 คน 12,000.-

5 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 601 คน ถึง 700 คน 14,000.-

6 หน่วยบริการที่มีสมาชิกตั้งแต่ 701 คน ขึ้นไป 18,000.-

(นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ
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คณะอนุกรรมการฝ่ายงานการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้....

                                                                                                      
( น�ยวุฒิ   สัมฤทธิ์ )

ประธ�นอนุกรรมก�รฝ่�ยพิจ�รณ�เงินกู้

	 เป ็นครั้ งแรกที่กระผมในนามของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพิจารณาเงินกู ้ ได้มีโอกาสพบปะสมาชิกผ่านทางวารสาร
ประชาสัมพันธ์	สอ.ลพ.	ในครั้งนี้กระผมขออนุญาตแนะน�าคณะ
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้และน�าเรียนเสนอบทบาทหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้	ตลอดจนผลการด�าเนินงานที่
ผ่านมาตามล�าดับดังนี้
คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยพิจ�รณ�เงินกู้ ชุดที่ 50
1.	นายวุฒิ									สัมฤทธิ์										 ประธานอนุกรรมการ		
2.	นายชูชาติ						ไชยลังกาพิงค์	 กรรมการ
3.	นายณัฐจักร				รชตะไพโรจน์			 กรรมการ																
4.	นายนิพนธ์									แสงเนตร						 กรรมการ
5.	ว่าที่	ร.ต.วสันต์				ท�ากล้า									 กรรมการ
6.	นายจรูญ											สมดี												 กรรมการและเลขานุการ
บทบ�ทหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รฝ่�ยพิจ�รณ�เงินกู้
1.	ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสมาชิกขอกู้เงินทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง
								-	เรื่องสมาชิกขอกู้เงินพิเศษ	/	เรื่องสมาชิกขอกู้เงินฉุกเฉินกระแส 
											รายวันและเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ
2.	รับผิดชอบด�าเนินการตามแผนโครงการประจ�าปีบัญชี	2559	
จ�านวน	6	โครงการดังนี้
	 1.	โครงการการประกันความเสี่ยงของสมาชิก
	 2.	โครงการจดักระบวนการจดัการวิเคราะห์ข้อมลูทางบญัชี 
	 					เพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์
	 3.	โครงการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ให้สมดุล 
	 						ตามสภาวะการเงินปัจจุบัน
	 4.	โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า
	 5.	โครงการออมทรัพย์ออมความดี
	 6.	โครงการจัดสินเชื่อเพื่อความมั่นคง
	 สมาชิกทุกท่านครับ	โครงการที่	4	โครงการออมวันนี้เป็น
เศรษฐีในวันหน้าเป็นโครงการระดมทุนเรือนหุ้น		ทุนเรือนหุ้นเป็น

ทุนพื้นฐานส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ	อันเป็นหลักการสหกรณ์ส�าคัญ
ประการหนึ่ง	ทั้งยังเป็นทุนแสดงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์
ออมทรัพย์	ต่อมวลสมาชิกผู้ลงทุน	ผลการด�าเนินงานตาม
โครงการในปีนี้	สอ.ลพ.	สามารถระดมทุนด้านหุ้นได้จ�านวน	
43,368,320บาท
											โครงการที่	5	โครงการออมทรัพย์ออมความดี	เป็น
โครงการระดมทุนจากเงินรับฝาก	เงินรับฝากเป็นการบริการ
ทางการเงินส�าหรับสมาชิกที่จะฝากเงินไว้ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
และให้ผลตอบแทนที่ดี	ประการส�าคัญคือเป็นการระดมทุนให้
เข้ามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณ์ทั้งประเภทออมทรัพย์
และประเภทประจ�าโดยให้ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและสูง
กว่าธนาคารและสถาบันการเงินอื่น	ผลการด�าเนินงาน	ตาม
โครงการในปีนี	้สอ.ลพ.	สามารถระดมทนุด้านเงนิฝากได้จ�านวน	
253,131,121.23	บาท	การด�าเนินงานทั้ง	2	โครงการสิ้นสุด
โครงการเมือ่	วันที	่31	พฤษภาคม	2559	ทีผ่่านมา	แต่สมาชกิยงั
คงสามารถใช้บริการรับฝากเงินและการเพ่ิมทุนเรือนหุ้นได้ทุก
วันในวันท�าการของ	สอ.ลพ.	เพ่ือความมั่นคงของ	สอ.ลพ.	และ
ที่ส�าคัญอย่างย่ิงเป็นความมั่นคงด้านการเงินของสมาชิกและ
ครอบครัวโดยตรง	
												สมาชิกทุกท่านครับ	คณะกรรมการด�าเนินการ	ได้มอบ
หมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้พิจารณาจัดท�า
โครงการพเิศษเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเงนิและเศรษฐกิจ
แก่สมาชิกระยะสั้น	ก่อนปิดปีบัญชี	2559	สุดท้ายนี้กระผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลก	
จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข	
ความเจริญตลอดไป

สวัสดีครับ  สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูนจำ�กัดที่เค�รพรักทุกท่�น
(นายวุฒิ สัมฤทธิ์)

ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้
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สถานภาพ
ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

สมาชิกสามัญ 5,577

สมาชิกสมทบ 1,153

เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ 8,174,367,474.73

เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน 207,962,902.39

เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ 29,312,477.00

เงินฝากออมทรัพย์ 1,829,695,525.48

ทุนเรือนหุ้น 3,206,148,570.00

ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ 53,067,997.15

เงินทุนสวัสดิการ สพส 24,671,645.18

เงินส�ารอง 296,146,328.56

เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ 2,720,000.00

สินทรัพย์รวม 2,892,479,941.44

รายได้ 8,509,234,464.03

ค่าใช้จ่าย 313,917,125.51

ก�าไรสุทธิ 140,994,786.94

172,922,338.57
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สรุปผลการ
ดำาเนินงาน

ระยะเวลา 6 เดือน
ของคณะกรรมการดำาเนินการ

ปี 2559

 ระยะเวลา 6 เดอืน ท่ีผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
ได้ด�าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารสหกรณ์ฯ ในเรื่องต่างๆ แก่
สมาชิกสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
 1.  ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 จากร้อยละ 6.25 เป็นร้อยละ 6.00
 2.  แก้ไขระเบียบเงินฝาก เพ่ิมประเภทเงินรับฝาก จากประเภท
เดียว เป็น 3 ประเภท ดังนี้
   1. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา        ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50
   2. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ              ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75
   3. ประเภทเงินฝากประจ�า ระยะ 24 เดือน      ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
 3. การลดงวดช�าระลงจากต้นปี 396 งวด เป็น 372 งวด และ 1 
มิถุนายน 2559 สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญใหม่ให้ส่ง 360 งวด เพื่อพร้อมให้
สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 4. สหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก รวมท้ังหมด 14 หน่วย
บริการ สหกรณ์ออกพบปะเสร็จส้ินแล้ว เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 
ถึงมิถุนายน 2559 โดยสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในทุกเรื่องของ
สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการด�าเนินการได้ข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะและปัญหาท่ีสมาชิก
ประสบอยู่มาแก้ไขการบริหารสหกรณ์เป็นอย่างดี
 5. การจัดท�าคู ่มือแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ประจ�าปี 2559 จัดท�าเป็นรูปเล่ม
 6. จัดโครงการออมส่งท้ายปี ทวีทรัพย์รับปีใหม่ 2559 เป็น
โครงการระดมทนุภายใน ระดมเงนิรบัฝากและการระดมหุ้น ให้รางวลัเป็น
เงนิหุ้นแก่สมาชกิ โครงการดงักล่าวระดมเงนิออมหุ้นและเงนิฝากได้ยอด
รวม.....................
 7. ประกาศรบัสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.
ลพ.) เปิดรบักรณพีเิศษ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย เป็น
กรณีพิเศษ และสมาชิกสมทบ ที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป
 8. ประกาศรับสมัครสมาชิกท่ีสนใจเข้าอบรมโครงการอาชีพ

เสรมิปลกูผักไร้ดนิ รบัสมาชกิเข้าอบรม 14 หน่วยบริการ หน่วยบรกิาร
ละ 30 คน อบรมวนัเสาร์-วนัอาทิตย์ เริม่อบรมวนัเสาร์ที ่25 มิถนุายน 
2559 เป็นต้นไป โดยเริ่มหน่วยอ�าเภอเมืองเหนือเป็นหน่วยแรก
 9. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ เพิ่ม 1 คน โดย
ประกาศรบัสมคัรต้ังแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัที ่8 มิถนุายน 
2559 โดยท�าการสอบข้อเขียนวันที่ 25 มิถุนายน 2559 และสอบ
สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2559 
 10. สหกรณ์ฯ จัดทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจ
สอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี วันท่ี 7-9 พฤษภาคม 2559 โดยศึกษาดู
งานท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีและสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
 11. สหกรณ์ฯ ต้องแก้ ไขระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ ซึ่งขณะน้ีข้อบังคับท่ีสหกรณ์ขอแก้ไขใหม่
ท้ังฉบบั ได้รบัการจดทะเบียนเรยีบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ ต้องแก้ไขระเบียบ
ใหม่ทุกระเบียบท่ีสหกรณ์ถือใช้อยู่ปัจจุบัน และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มข้อ
บังคับ และระเบียบอยู่ในเล่มเดียวกัน
 12. มีการจัดประชุมท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิร่วม
กับคณะกรรมการด�าเนินการ
 13. สหกรณ์ฯ จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้แทนสมาชิก ผู้
ประสานงาน และท่ีปรึกษา ในวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2559 จ�านวน 
64 คน 2 คนัรถบัส ดงูานสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบรูณ์ จ�ากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ากัด
 14. สหกรณ์ฯ จัดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2559 เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอ�าเภอป่าซาง จัดถวายวัน
ศกุร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559 มีสมาชกิกรรมการ ผู้ตรวจ ฝ่ายจดัการ และ
ประชาชนท่ัวไปช่วยกันท�าบุญในครัง้น้ี ได้น�าเงนิไปมอบแก่โรงพยาลเป็น
จ�านวน 169,999 บาท
 15. ได้ปรบัปรงุอาคารส�านักงานชัน้ล่างของห้องท�างานของ
ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายธุรการ ขณะนีส้หกรณ์ฯได้รบัการตอบรบัในด้าน
การรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นอย่างดี สมาชิกมาใช้บริการท�าให้เจ้า
หน้าท่ีสมาคมไม่เพียงพอ สหกรณ์ได้รับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มมาท�างาน ฝ่าย
การเงนิ และขยายห้องท�างานให้กว้างขึน้ มีการปรบับรเิวณรอบอาคาร
ส�านักงานปรับปรุงบริเวณฟุตบาททางเดิน เน่ืองจากมีการทรุดของ
ดิน มีการปรับเปลี่ยนกรงเหล็กดัดหน้าต่างรอบส�านักงานชั้นล่างเพื่อ
ความปลอดภยั และมีการสร้างห้องรบัรองสมาชกิและห้องอาหารห้อง
ครวัส�าหรบัไว้เป็นท่ีรบัประทานอาหารกลางวนัแก่เจ้าหน้าท่ีมกีาร สร้าง
ท่ีประดิษฐานรปูเหมือนองค์พระบิดาสหกรณ์ไว้บรเิวณด้านหน้าอาคาร
ส�านักงานสหกรณ์
 16.มีการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ส�านักงาน เพื่อเป็นการปรับ
เปล่ียนครุภัณฑ์ท่ีช�ารุด และซื้อใหม่เพิ่มเพื่อเกิดความคล่องตัวในการ
บรหิารงานสหกรณ์ได้ท�าการซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์/เครือ่งปริน้เตอร์/
เคร่ืองพิมพ์สมุดเงินฝาก/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/เครื่องแท็บเล็ต
และเครื่องวัดความดัน
 17. มีการไปไปต่อสู้คดัค้าน ไม่ไปอยู่สังกดักระทรวงการคลัง 
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แหล่งที่มา  
และใช้ไป ของเงินทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2559

แหล่งเงินทุนที่ได้มา
ปี 2559

จำานวนเงิน
ร้อยละ

ทุนดำ�เนินง�นยกม� 1 ธค. 2558 7,625,957,961.14

ทุนเรือนหุ้น 3,206,148,570.00 37.68

เงินทุนสำ�รอง 296,146,328.56 3.48

เงินสะสมต�มข้อบังคับ 80,459,642.33 0.95

เงินรับฝ�ก 1,829,695,525.48 21.50

เงินกู้ยืมจ�กแหล่งสถ�บันก�รเงินอื่น 2,892,479,941.44 33.99

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 3,294,902.56 0.04

เงินสำ�รองบำ�เหน็จและอื่นๆ 28,087,215.09 0.33

กำ�ไรสุทธิ 172,922,338.57 2.03

รวมทุนดำาเนินการ 8,509,234,464.03 100.00

แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป
ปี 2559

จำานวนเงิน 
ร้อยละ

เงินให้สม�ชิกกู้ยืม 8,412,006,111.54 98.86

ที่ดิน อ�ค�รสิ่งปลูกสร้�งและอุปกรณ์ 10,594,090.32 0.12

เงินลงทุนอื่นๆ 14,555,796.53 0.17

เงินสดเงินฝ�กธน�ค�ร 72,078,465.64 0.85

รวม 8,509,234,464.03 100.00

ทุนดำาเนินเพิ่ม 883,276,502.89
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รอบรั้วสหกรณ์ฯ

โดย...............โกวิทย์ ลิ้นฤาษี

  ขอกร�บสวัสดีทุกท่�น ใกล้ผ่�นไตรม�สท่ีส�มและเข้�สู่ ไตรม�สท่ีสี่ ของปีบัญชีสหกรณ์ฯ          ปี 2559 แล้วนะครับ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�พูน จำ�กัด ได้ดำ�เนินกิจก�รม�จะครบ 50 ปี ในวนัท่ี 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2559 ท่ีผ่�นม�น้ี  คณะกรรมก�ร

ได้บรหิ�รจดัก�รสหกรณ์ ด้วยคว�มมุ่งม่ันและตัง้ใจรวมพลงัพร้อมเพือ่พัฒน�องค์กรให้เป็นสถ�บันก�รเงนิท่ีมีคว�มม่ันคงในปีน้ี 

วงก�รสหกรณ์ต้องพบกับก�รเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ เก่ียวกับก�รโอนย้�ยสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ไปสงักัด

กระทรวงก�รคลัง        ในเรื่องน้ีสหกรณ์ฯ เร�จะได้รับผลกระทบอะไรบ้�ง ง่�ยๆเลยครับ ท�งส่วนกล�งจะมีอำ�น�จในก�รกำ�หนด

อตัร�ดอกเบ้ีย ปันผล ดอกเบ้ียเงนิกู้ น่ีคอืก�รเปลีย่นแปลงเบ้ืองต้น ข้อเสยีท่ีเหน็ชดัเจนคอืเร�ข�ดอำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รด้วย

ตนเองเหมือนท่ีเร�เคยปฏิบัตกัินม� คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รของเร�ท้ังคณะและคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รขอคดัค้�นก�รโอนย้�ย

สังกัดในครั้งนี้อย่�งถึงที่สุด เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของสม�ชิกขอให้สม�ชิกโปรดติดต�มข่�วส�รกันด้วยนะครับ 

 ม�พูดถึงก�รทำ�ง�นในรอบปีท่ีผ่�นม�ของสหกรณ์ฯ เร�กันบ้�งครับ ตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่�นม� สหกรณ์เร�ได้ปรับลดอัตร�

ดอกเบ้ียเงนิกู้ลง จ�ก 6.25 % เหลอื 6.00% ในเรือ่งน้ียังมีสม�ชกิหล�ยคนท่ีสงสยัว่�ลดดอกเบ้ียเงนิกู้แล้ว แต่ทำ�ไมยังต้องส่งเงนิค่�

งวดเท่�เดิม กระผมขอชีแ้จงอย่�งน้ีครบั ค่�งวดท่ีสม�ชกิส่งให้สหกรณ์ฯ เท่�เดิมน้ัน สหกรณ์ฯ ได้ปรบัให้เป็นเงนิต้นม�กข้ึน คร�วน้ี

ก็เป็นผลให้ย่นระยะก�รส่งค่�งวดให้หมดเรว็ข้ึนครบั อกีโครงก�รหน่ึงคอืก�รปรบัเพ่ิมอตัร�ดอกเบ้ียเงนิฝ�กออมทรพัย์จ�กเดมิท่ี

มี 2 ประเภท คอืออมทรพัย์ธรรมด� และออมทรพัย์ ATM ให้ดอกเบ้ีย 3.50 % สหกรณ์ก็ได้เพิม่ ออมทรพัย์พเิศษ ดอกเบ้ีย 3.75%       

ฝ�กประจำ� ดอกเบ้ีย 4.00% ซ่ึงตัวท่ีได้รับคว�มสนใจจ�กสม�ชิกม�กท่ีสุดคือออมทรัพย์พิเศษ ตอนน้ี           มียอดเงินฝ�กออม

ทรัพย์สูงกว่� 42 ล้�นบ�ทแล้ว  ส่วนโครงก�รต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รออมเงินออมทรัพย์ เงินหุ้น โครงก�รพบปะสัญจร ส่วน

นีก้็เป็นทีช่ื่นชอบและสม�ชิกให้คว�มสนใจเหมอืนเช่นเคยทุกปี โครงก�รอบรมอ�ชีพเสริมปีนีเ้ร�จัดหลักสูตร “ก�รปลูกผกัโดยไม่

ใช้ดิน (Hydroponic)” ให้กับสม�ชกิสหกรณ์ท้ังหมด 14 หน่วย หน่วยละ 30 คน โดยสหกรณ์ออกค่�ใช้จ่�ยให้ท้ังหมดแถมได้ผักไป

ปลูกท�นท่ีบ้�นอีกเป็นกะบะเลย ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของสม�ชิกม�กเลยครับเรียกได้ว่�ขน�ดรับเต็มจำ�นวนแล้ว ยังมีสม�ชิกบ�งท่�น 

ขอเข้�ร่วมรับฟังข้อมูลเฉยๆ ง�นนี้เสียสละไม่รับของแต่ได้คว�มรู้ ไปเต็มๆเลยครับขอชื่นชมครับ 

 และง�นใหญ่อีกง�นหน่ึงคือก�รเตรียมจัดง�นมุทิต�จิต ให้ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�รให้กับสม�ชิกท่ีกำ�ลังจะเกษียณในปี 

2559 น้ีซ่ึงสหกรณ์มีโครงก�รจะเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดง�นให้กับสม�ชิก ซ่ึงจะเป็น วันเวล�ไหนสหกรณ์จะได้แจ้งให้สม�ชิกทร�บ

ในคร�วถัดไปครับ ว�รส�รเล่มน้ีไม่ได้เขียนแซวใครๆเหมือนเคย ขอม�พูดอัพเดทเหตุก�รณ์ของสหกรณ์ฯ และชี้แจงไขข้อข้องใจ

ในบ้�งประเด็นให้กับสม�ชิกแทนนะครับ ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้� โชคดีมีชัยกันทุกท่�นนะครับ...... กร�บสวัสดีครับบบ 
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เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
เมนูอาหารลดความดันโลหิตสูง ปลอดภัยจากโรคความดันด้วยการคุมอาหาร

 มีคนจ�านวนไม่น้อยต้องเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ คนอ้วน ผู้ท่ีมีความเครียดสูง ซึ่งผู้ที่
มีความดันโลหิตสูงอยู่ในความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  ตามมาได้ง่ายกว่าผู้ท่ีมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
ปกต ิผู้ป่วยควรได้รบัการตรวจรกัษาและปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์อย่างเคร่งครดั เช่นในเรือ่งของการรบัประทานยา การ
ออกก�าลังกาย ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือผู้ป่วยต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะในด้านการรับประทานอาหาร ซึ่งต้องให้ความส�าคัญและ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการควบคุมอาหารมีส่วนช่วยให้ความดันโลหิตปรับลดลงมาได้

 ในหน่ึงวันผู้ท่ีมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ควรได้รับเกลือและโซเดียมในปริมาณ 24,000 มิลลิกรัม
ต่อวัน แต่ส�าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้น ปริมาณ
เกลือและโซเดียมท่ีร่างกายได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 2,000 
มิลลิกรัมต่อวัน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท�าให้เห็นได้ชัด
ว่า ผู้ป่วยควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีรสเค็ม ซึ่งส่วนใหญ่พบ
ได้ใน
–   เครือ่งปรงุรสท่ีมีรสเคม็หรอืผสมสารปรงุแต่ง เช่น เกลือ 
น�้าปลา ซอสปรุงรส ผงชูรส

–   อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารหรือหมักดอง เช่น ปูเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า เนื้อเค็ม ไข่เค็ม
ผักดอง อาหารกระป๋อง 
–   อาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวและคอลเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ เพราะจะไปอุดตันหลอดเลือดส่งผลให้หัวใจบีบตัว
แรงขึ้นซึ่งจะท�าให้ความดันโลหิตสูงขึ้นตามไปด้วย
 ส�าหรับอาหารที่ควรรับประทาน ได้แก่ เนือ้สัตว์ทีเ่ป็นเนื้อขาว เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ที่ลอกหนังออกแล้ว เพราะมีปริมาณ
คอลเลสเตอรอลน้อยกว่าสัตว์ท่ีมีเน้ือแดง และควรรับประทานปลาทะเลน�้าลึก เพราะมีกรดโอเมก้า 3 ท่ีมีประโยชน์และสามารถ
ลดความดันโลหิตลงได้ ท่ีส�าคญัควรรบัประทานผกัและผลไม้ เพราะมีโซเดียมในปรมิาณท่ีต�า่ อกีท้ังยังมีใยอาหารช่วยชะลอการ
ดดูซึมน�า้ตาล ไขมัน และคอลเลสเตอรอล ซึง่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ส�าหรบัผักและสมุนไพรท่ีแนะน�าให้
รับประทาน คือ ขึ้นฉ่าย กระเจี้ยบแดง ใบบัวบก มะรุม
 สุดท้ายทุกคนควรรับประทานอาหารให้ครบท้ัง 5 หมู่ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ งดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ดูแลรักษา
สุขภาพ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า พกัผ่อนให้เพยีงพอ อย่าเครยีดเพราะความเครยีดเป็นอกีปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้เกิดโรคความ
ดนัโลหิตสูง และควรตรวจเชค็สุขภาพโดยแพทย์ทกุ 6 เดอืน หากพบว่าตนเองมีภาวะเส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสงูควรรกัษาแต่
เนิ่นๆ นะคะ
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 สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากัด ท�าบุญครบรอบวนัก่อต้ังสหกรณ์ 50 ปี 
สหกรณ์ฯ พร้อมกับถวายองค์ผ้าป่าสามัคี จ�านวน 169,999 บาท ณ โรงพยาบาล 
ป่าซาง จ. ล�าพูน เพ่ือสมทบทุนในการจัดซื้อ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ในวันศุกร ์
ท่ี 12 สิงหาคม 2559 ในภาคเช้ามีพิธีท�าบุญ ณ ส�านักงานสหกรณ์ออม ทรัพย์ครู 
ล�าพูนจ�ากัด เวลา 09.00 น. พร้อมกับพิธีอัญเชิญองค์พระรูปพระบิดาสหกรณ ์
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ ขึ้นประดิษฐาน
บนแท่น บริเวณหน้าอาคารส�านักงาน สหกรณ์ฯ ภาคบ่าย จัดต้ัง องค์ผ้าป่า ถวาย ณ 
โรงพยาบาลป่าซาง เวลา 15.19 น. โดยมีนายสมคดิ ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด เป็นประธาน ในพิธี และมีคณะ แพทย์จากทาง  โรง พยาบาล และ
คณะกรรมการ ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ร่วมพิธีด้วย

กิจกรรมสำาคัญในไตรมาส

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	โดยคณะ

กรรมการด�าเนินการชุดท่ี	50	มอบองค์จ�าลองเจ้าแม่จามเทว	ี 

เป็นของที่ระลึกมอบให้กับนางไพรินทร์	 เอี่ยมละออ	 

ผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุาตของสหกรณ์ออมทรัพย์	ครูล�าพูน	

จ�ากัด	ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ส�านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ	์จังหวัดเชียงใหม่

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ร่วมพิธีวาง

พวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี   ท่ีบริเวณอนุสาวรีย์  

พระนางจามเทว ีเน่ืองเป็นวนัคล้ายวนัสวรรคต ซึง่จดัขึน้ในวนัพฤหัส

ดท่ีี 11สิงหาคม 2558 เพือ่แสดงออก ถงึความกตัญญกูตเวทิตาคณุ 

และก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

อบรมอาชีพเสริมโครงการ

พัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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โครงการเด่นสูโ่รงเรียนสู่คุณภาพ 
  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนประชารัฐ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)    แกนน า STEM ศึกษา  
 

โครงการโรงเรียนหน้าอยู่ ครูพากเพียร นักเรียนมีคุณภาพ, โครงการลูกเสือเสริมสร้างใจ มีวินัย และรักชาติ  และโครงการปฐมวัย ใส่ใจ การเรียนรู้  
 

 

 
 
 

  
 
 

 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย  ตั้งอยูห่มู่บ้านหนองผ า  เลขที่  80 หมู่ 10 ต าบลทุ่งหัวช้าง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง   
จังหวัด ล าพูน  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  ปัจจุบันมีนกัเรียนจ านวน 374 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
26 คนโดยมี นายศักด์ิสุรีย์ ศรีค า ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
ความภาคภมูิใจของคนหล่ายดอย 

 

 
 
 
 

1. ได้รับรางวัล Best of Best  and  Best video  ในการแข่งขันการประกวดส่ือเยาวชนอาเซียน Asean children video award  จากเมืองยอกจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเชีย 
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รางวัลชนะเลิศ สื่อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยมโครงการจัดนิทรรศการและส่ือสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
4. รางวัล MOE AWARD สาขาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  2 ปีซ้อน 


