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บทบรรณาธิการ

นายชุมพล ปันอิ่น

 

บทบรรณาธิการ 

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ที่เคารพ
ทุกท่านครับ วารสารฉบับน้ีนับเป็นฉบับแรกของคณะกรรมการ
ชุดที่ ๕๒ โดยการนําของท่านประธานกรรมการคนใหม่คือ ท่าน
ผอ.สุรพลโพธาเจริญ พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่อีก ๗ ท่าน ซึ่ง
ผ่านการเลือกต้ังโดยได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิก 
ผลจาการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เข้ามาบริหาร
เป็นตัวแทนสมาชิกทุกคนร่วมกับคณะกรรมการชุดเดิมอีก ๗ 
ท่าน จะได้ช่วยกันบริหาร พัฒนานําพาองค์กรของเราให้ก้าวไกล
และมั่นคงท้ังนี้ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็น
สําคัญอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักที่ว่า “สานงานเก่า ก่องานใหม่” 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือการที่คณะบุคคลร่วมกันดําเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินท่ีส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิก 
รู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และ 
การให้กู้ยืมฯ คณะกรรมการชุดที่ ๕๒ มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความจริงใจ โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาลและยึดระเบียบปฏิบัติเป็นสําคัญ สะท้อนความเห็นตลอดจนคําช้ีแนะของสมาชิกเพ่ือนํามา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยการให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ มีคณะทํางานแต่ละฝ่าย 
ประสานเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดรัดกับงานในการอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก ก่องานใหม่
มีการปรับปรุง พัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ทั้งอาคารสถานท่ี เช่นรั้วสํานักงาน 
สถานที่จอดรถ ตลอดทั้งอาคารสํานักงาน พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธ์ิผลในทุกๆ
ด้าน 
 ที่สุดน้ี ขอให้สมาชิกเราระรึกอยู่เสมอว่า”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด” เราสมาชิกทุกคนต่าง
เป็นเจ้าของร่วมกัน คณะกรรมการชุดนี้พร้อมและยินดีน้อมรับข้อช้ีแนะ ข้อเสนอ ข้อติ-ชม ทุกอย่างและยินดีที
จะนําไปปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้โดยเฉพาะในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติ ดัง
วิสัยทัศน์ที่ว่า”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ช้ันนํา บริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เน้นสวัสดิการ ให้บริการอย่างกัลยาณมิตร” 
 
 

นายชุมพล ปันอ่ิน 
     (ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)  
 
 

 

	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด													

ที่เคารพทุกท่านครับ	วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่	๒	แล้ว

นะครับ	วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน	แต่ถึง

อย่างไรก็นับว่าเสมือนเป็นสิ่งเตือนให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการ	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตระหนักดีว่า
ต้องรีบด�าเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการบริการแก่สมาชิกให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกๆด้านอาทิ	เช่น

	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	ได้จัดให้มีการประชุม

สัมมนาผู้ประสานงาน	ท�าให้เกิดความเข้าใจในการ
ด�าเนินการ	เป้าหมาย	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัดของเราได้มีโอกาสพบปะ	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	การน�าคณะ

กรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	คณะท�างาน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงาน	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม	จ�ากัด	

ระหว่างวันที่11-13	พค.2561	อีกทั้งสหกรณ์อื่นได้มาศึกษา
ดูงานของเราคือจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครอง											
ส่วนท้องถิ่น	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2561		
และการจัดสัมมนาผู ้แทนสมาชิก	ที่มาจากตัวแทนของ
แต่ละหน่วย	ซ่ึงจ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณห้าร้อยคน									
นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก	จากการประเมินและสังเกตพบว่าสมาชิก				
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา	มคีวามพงึพอใจเป็นอย่างยิง่	ทัง้นีด้้วยเหตุ
มีความพึงพอใจในตัววิทยากรผู้บรรยายเป็นอย่างมาก	
ขอขอบพระคณุท่านอาจารย์ปรเมศวร์	อนิทรชมุนมุ	รอง
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	

จ�ากดั	ไว้ในโอกาสนีเ้ป็นอย่างสงูครบั	ขอขอบพระคณุท่าน					
ผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังไม่มีใครหนีเลยขอ
ปรบมอืให้ครบั	ขอขอบคณุวทิยาลัยสงฆ์ล�าพนู	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	ที่ ได ้

อนุเคราะห์สถานที่

	 นอกจากน้ี	ได้ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่โดยเฉพาะ

ให้มีสถานที่จอดรถแก่สมาชิกเพิ่มขึ้นและอยู ่ระหว่าง

ด�าเนินการ	ปรับปรุงประตูและรั้วสหกรณ์ให้ปลอดภัยและ

สวยงาม	การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก	การให้ทุน
สนับสนุนงานวจิยัศกึษา	วทิยานิพนธ์	การศกึษาอสิระระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิก	ประจ�าปี	2561	

การจัดโครงการอบรมอาชีพเสริม	ประจ�าปี	2561	ประการ
ส�าคัญการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม	สฌ.ลพ.2	เป็นกรณี
พิเศษ	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดินทรเทพวรางกรู	รชักาลที	่10	

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคมถึง	31	สิงหาคม	2561	
	 ที่สุดนี้	ขอให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	

จ�ากัด	ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข	สมหวัง	มีสุขภาพ
สมบูรณ์	แข็งแรง	มีคุณภาพชีวิตที่ดีประสพความส�าเร็จใน

หน้าที่ตลอดจนอาชีพการงานตลอดไปครับ
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สารจากประธาน

 สวัสดีครับ พ่ี เพ่ือน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูล�าพูน จ�ากัด ที่เคารพทุกท่าน  พบกันอีกครั้งในวารสารฉบับ
ที่ 2   เกือบ 5 เดือนแล้วครับที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้มา
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 
จ�ากัด ชุดที่ 52  อาศัยที่กระผมมีประสบการณ์ในการบริหารงาน
และประสบการณ์ในด้านสหกรณ์มาก่อน  ท�าให้การบริหารงาน
สามารถด�าเนินการต่อเนื่องจากชุดเดิมได้เลย  กระผมได้ให้ค�าม่ัน
สัญญากับมวลสมาชิกว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง                                   
ดังนั้นการท�างานต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทาง
ในการท�างาน  เป็นธรรมดาที่มีทั้งคนที่พอใจ บางคนอาจผิดหวังที่
ไม่ได้ด่ังใจ เนื่องด้วยเราบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล มิใช่บริหาร
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 การบริหารงานสหกรณ์นั้นจะต้องค�านึงถึงสมาชิกทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้ฝากเงิน ที่ต้องการความมั่นใจและความน่า
เชื่อถือ พร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุนภายในให้แก่สหกรณ์ฯ ส�าหรับ
สมาชิกผู้กู้ก็ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดี
ยิ่งขึ้น เพราะสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อ “ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน”จาก
การทีต้่องดแูลสมาชกิทกุฝ่ายนัน้คณะกรรมการด�าเนนิการฯได้มกีาร
ปรบัปรงุแก้ไข ระเบียบ ข้อบงัคบั  เพือ่รองรบัการช่วยเหลอืบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก ในประเด็นที่สามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ และสามารถช่วยเหลือสมาชิกบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม
การกูเ้งินใดๆกแ็ล้วแต่ ขอให้สมาชกิมีวจิารณญาณในการกูเ้งนิอย่าง
มีเหตุผล   ด�ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท และยึดหลักตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สิ่งที่กระผมและทีมงานระมัดระวังอย่างยิ่ง คือ การก�ากับ
ดูแลเงินของสหกรณ์ให้มีความสมดุล โดยเป็นการลงทุนความเสี่ยง
ต�่า ก่อนเป็นล�าดับแรก ซึ่งยากมากที่จะท�าให้ผลตอบแทนสูง ขณะ
เดียวกันการบริหารอื่น ๆ ก็ต้องบริหารไปพร้อมๆกันในทุกด้าน 
สมาชกิสามารถดูความเคลือ่นไหวข้อมลูของสมาชกิ เช่นเงนิฝาก หุน้ 
เงินกู ้สวสัดกิาร ใบเสร็จรบัเงนิฯลฯ ของตนเองได้จากแอพพลเิคชัน่ 
“LPNTSC ONLINE” ปีนีเ้ราออกสญัจรพบสมาชกิทกุหน่วยบรกิาร 
เพื่อรับฟังเสียงสะท้อน กลับมาปรับปรุงการให้บริการ และเก็บเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน
 กระผมมองว่าในระยะอีก2-3ปี เมือ่ Fin Tech (Financial 
Technology) มีบทบาทต่อผู้ใช้บริการของสถาบันการเงินอย่าง
ส�าคัญ สหกรณ์เราต้องวางแผนรองรับตรงน้ีให้ได้ ในท่ีสุดโลกใบ
นี้จะไม่มีการใช้เงินสดอีกต่อไป ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาทุกที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน 

ผู้จัดการ 

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

สหกรณ์เราก็ต้องมองภาพนี้ให้ทะลุ เพื่อปรับวิสัยทัศน์ในปีถัด
ไปให้ทนัสถานการณ์โลกด้วยในยคุนีม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท่ีเห็นชัดคือนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ท�าให้ผู้
บริโภคสะดวกสบายมากข้ึน ขณะท่ีหลายท่านก็เริ่มตามไม่ทัน
แล้ว การรบัข่าวสารต่าง ๆ  จงึเป็นเรือ่งส�าคญัมาก ขณะเดยีวกัน 
สิ่งที่สหกรณ์ไม่อยากให้ท่านลืม คือ การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ส�าหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการใน
เดอืนกนัยายนนีส้หกรณ์หวงัว่าท่านจะวางแผนปรบัการใช้ชวีติ
หลังเกษียณอย่างมีความสุข 
 ท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการในวาระน้ี  จะสามารถบริหารสหกรณ์ฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ขอให้สมาชิกเช่ือมั่นว่าการ
บริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการฯ ยังคงยึดมั่นผล
ประโยชน์ของสมาชกิเป็นส�าคญัและขอให้สมาชกิเชือ่ว่า  ความ
ต้องการใด ๆ  ของสมาชิกหากไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ไม่ขัดต่อ
หลักการและอดุมการณ์ของสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนนิการฯ 
ยินดีด�าเนินการให้ด้วยความเต็มใจ  เราหวังว่าสมาชิกทุกท่าน
จะร่วมกันบริหารสหกรณ์ฯ ให้ประสบความส�าเร็จด้วยดีและ
มีความสุขถ้วนหน้า ด�าเนินไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคง 
สวัสดีครับ

(นายสุรพล  โพธาเจริญ)
  ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 52

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ผู้จัดกำรบอกกล่ำว

 สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ที่รักเคารพทุกท่าน 
พบกันฉบับที่ 2 ในปี 2561 การบริหารงานสหกรณ์ฯ ไตรมาสที่ 1 และ 2 
(เดือนธันวาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) ระยะเวลาผ่านไปรวดเร็ว
มาก เช่นเดียวกับการท�างานของผู้จัดการเหลือเวลาอีก ไม่ถึง 6 เดือน จะ
เกษยีณอาย ุ60 ปี การบรหิารงานสหกรณ์น�าโดยท่านประธานสรุพล โพธาเจรญิ 
เป็นการบรหิารงาน ปีที ่1 วาระคณะกรรมการ ที ่1 มคีณะกรรมการ 14 คน 
ผูต้รวจสอบกจิการ 5 คน และเจ้าหน้าที ่23 คน ร่วมกนัท�างานอย่างขนัแขง็ 
ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีส่หกรณ์ฯ จดัโครงการอบรมอาชพีเสรมิให้แก่สมาชกิได้เรียนรู้ 
และน�าเอาความรูไ้ปประกอบอาชพีเสรมิและสร้างรายได้เพิม่แก่ครอบครวั 
โดยเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 16 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2561 เป็นการ เสร็จสิ้น
โครงการ รายละเอียดโครงการสหกรณ์มีปฏิทินก�าหนดเวลา ให้ทุกหน่วย
บริการ จ�านวน 14 หน่วย  อยู่ในวารสารเล่มนี้ด้วย

 ระยะเวลา 6 เดือน การบริหารงานสหกรณ์ มีทุนด�าเนินการ รวมจ�านวน 9,053.82 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้นจ�านวน 3,697.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากต้นปี 138.88 ล้านบาท มีเงินรับฝากจ�านวน 2,582.77 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น จากต้นปี 236.34 ล้านบาท มีเงินให้กู้แก่สมาชิกจ�านวน 8,875.62 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากต้นปี 48.30 ล้านบาท และเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิอืน่ จ�านวน 2,139.98 ล้านบาท ลดลงจากต้นปี 159.84 ล้านบาท มรีายได้ 
จ�านวน 253.35 ล้านบาท มีรายจ่าย จ�านวน 106.86 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 146.48 ล้านบาท ขณะน้ีสหกรณ์ฯ เรามีเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงนิภายนอก จ�านวนมาก กูม้าเพือ่บริการตามความต้องการของสมาชกินัน่เอง และกถ็งึเวลาแล้วทีส่มาชิกทกุท่านต้องช่วยกนั ระดมทนุภายใน 
คือระดมหุ้น และเงินฝาก จากสมาชิกเพื่อน�าไปช�าระหน้ีภายนอก เพื่อเป็นการลดต้นทุนในด้านบริหารงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมภายนอก อยู่ท่ี
ร้อยละ 3.60-5.75 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 6.00 เพื่อให้ลดต้นทุนการบริหารสหกรณ์ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
เมื่อมีเงินให้น�ามาฝากไว้สหกรณ์ และเม่ือขาดเงินใช้ให้มากู้ยืม เมื่อมีเงินกู้ยืมเหลือใช้ให้น�ามาคืนเพ่ือให้หมดหนี้ ชีวิตคุณครูปั้นปลายของการเป็น
สมาชกิบ�านาญจะได้หมดหนีแ้ละ จะท�าให้สมาชิกทกุท่านสบาย การบรหิารงาน ช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา เดอืนนีเ้ข้าเดอืนที ่7 สหกรณ์ได้บรหิารงาน
หลายโครงการไปแล้วคอื 1. การออกสหกรณ์สญัจรพบปะสมาชกิให้ความรู้ด้านต่างๆ 2. การหาแหล่งเงินทนุ ต้นทนุดอกเบีย้ต�า่เพือ่ลดต้นทนุด้าน
การกูย้มื 3. ไม่เพิม่เพดานเงนิกูใ้ห้แก่สมาชกิเนือ่งจากทนุด�าเนนิงานต้องไปกูย้มืมาต้นทนุสงู 4. สหกรณ์จะลดเพดานการกูย้มืสถาบนัการเงนิอืน่ เพือ่
ลดต้นทุนบริหาร 5. จัดการสัมมนาให้แก่ผู้ประสานงาน 6. มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ของ สฌ.ลพ. และ สฌ.ลพ.2 7. มีการประกาศ
รบัสมคัรเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 1 ต�าแหน่ง แทนเจ้าหน้าทีท่ีล่าออก 8. จดัการสัมมนาให้แก่ผู้แทนสมาชกิ ผูป้ระสานงาน และทีป่รกึษา เชญิวทิยากรให้
ความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก 9. จัดการศึกษาดูงานให้แก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ากัด เก่ียวกับเงินกู้ไร้เพดาน 10. มีการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถไว้บริการสมาชิก 11. สหกรณ์ได้
เข้าโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก เร่ิมปี 2561 ส้ินสุด ปี 2562 สหกรณ์ได้ผ่านไปแล้ว 4 หลัก ปี 2561 และปี 2562 จะต้องถูก
ประเมนิ 5 หลกัทีเ่หลอื และจะประเมนิ ครัง้ที ่2 ประมาณวนัที ่4-6 กรกฎาคม 2562 ถ้าหากสหกรณ์ฯ ประเมนิผ่าน 9 หลกั เมือ่สิน้ปี 2562 จะได้
เป็นสหกรณ์คนดี และสหกรณ์คนเก่ง 12. สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบ และสร้างระเบียบใหม่ถือใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
 สหกรณ์ฯ ร่วมกบัโรงพยาบาลศุภมติรสพุรรณบรุ ีจดัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชกิผูส้งูวยั หรือข้าราชการบ�านาญ เกีย่วกับสมาชกิ
เป็นโรคต้อกระจกทีต่า สมาชกิทีเ่ข้าโครงการและได้เดนิทางไปรกัษากลับมาทกุคนจะมคีวามสุขพบกบัโลกทีส่ดใสและสุดสวย โดยมดีวงตาทีไ่ด้รบั
การรกัษามกีารมองเหน็สว่างไสวขึน้ และเหน็ความสวยงามชดัเจนมากยิง่ขึน้ สมาชกิท่านใดทีส่นใจแจ้งชือ่ได้ทีส่หกรณ์ และหากรวมกลุม่ได้จ�านวน 
30-40 คน ขึน้ไป สามารถแจ้งให้โรงพยาบาลมาตรวจคดักรอง หรอืข้าราชการบ�านาญนัดกนัตรวจวนัประชมุของสมาคมหรือชมรมบ�านาญก็ได้ตาม
ที่สะดวก 
 สุดท้ายนี้ผู้จัดการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดล�าพูน จงคุ้มครองสมาชิกทุกท่าน และครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเทอญ

ผู้จัดกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
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ทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด



6 วารสารประชาสมัพนัธ ์สหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�าพนู จ�ากดั

ฉบบัที ่2 ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2561

สถานภาพทางการเงิน 

ณ วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2561

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ

เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน

เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ

เงินทุนสวัสดิการสพส

เงินส�ารอง

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ

สินทรัพย์รวม

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

                   5,789

                   1,246     

8,491,586,025.41         

307,058,482.77 

          82,058,940.25      

2,582,773,267.33      

3,697,361,110.00 

          56,710,022.67 

          24,671,645.18         

356,048,857.09 

          22,000,000.00      

2,139,980,500.00      

9,053,826,656.74         

253,351,502.35         

106,865,879.32         

146,485,623.03 

จ�านวนประเภท

6 วารสารประชาสมัพนัธ ์สหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�าพนู จ�ากดั

ฉบบัที ่2 ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2561



7วารสารประชาสมัพนัธ ์สหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�าพนู จ�ากดั

ฉบบัที ่2ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2561

คณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 

 ฉบบันี ้ขอน�าบทความบางส่วนของจมุพล พลูภทัรชวีนิ คอลมัน์ จติววิฒัน์ หนงัสอืพมิพ์มตชิน มาให้ท่านได้

พนิจิพเิคราะห์ถงึความหมายและหลักการบรหิารจดัการสหกรณ์ฯ ในมมุมองของสือ่มวลชนเป็นอย่างไร มาตดิตาม

กันครับ.......................

สหกรณ์เป็นของใคร? ใครคือฆาตกรสหกรณ์ตัวจริง?
 ในขณะทีอ่กีไม่เกนิ 16 ปีข้างหน้า นกัอนาคตคาดว่าจะมหุ่ีนยนต์บรกิาร (Service Robots) ประมาณ 1,000 

ล้านตัว กระจายไปทัว่โลกและจะเพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ และในขณะท่ีปัจจบุนั เรือ่งของ IOT (Internet of Things) 

ทะลุทะลวงไปในเกอืบจะทกุวงการ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงแบบพลกิผนัอย่างมากมาย แต่วงการสหกรณ์ของ

ไทยยังคงมะงุมมะงาหรา ติดกับดักอยู่กับวังวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบผิดฝาผิดตัว ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินปันผล สมาชิกสมทบ สัดส่วนการลงทุนของสหกรณ์ 

 การรายงาน...ซึ่งทั้งหมดรวมเรียกว่า “เกณฑ์ก�ากับ” โดยหวังว่าจะควบคุมและป้องกันปัญหาที่เคยเกิด

ข้ึนในอดีตที่ส่งผลกระทบมายังปัจจุบัน มากกว่าการสร้าง การแสวงหา การพัฒนาเกณฑ์และมาตรการในการ                            

“ส่งเสริม” และ “พัฒนา” เพื่อสร้างความส�าเร็จให้กับสหกรณ์แต่ละแห่ง ในทุกขนาดของสหกรณ์แต่ละประเภท              

การอ้างองิเกณฑ์มาตรฐานทางการเงนิ การบัญช ีการบริหารความเสีย่ง...แล้วน�ามาเป็นต้นแบบในการออกประกาศ 

ค�าสัง่ เกณฑ์ก�ากบั บงัคบัใช้กบัสหกรณ์ โดยมไิด้ค�านงึถึงหลกัการ อดุมการณ์ และจติวญิญาณสหกรณ์อย่างถ่องแท้ 

ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสหกรณ์ และสร้างความสับสน ปั่นป่วน ในขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างมาก 

ข้อมูล ข่าวสารเชิงลบที่ออกมาจากภาครัฐผู้ก�ากับดูแลสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

 หยุด... ใคร่ครวญ ทบทวนอย่างรอบคอบ รอบด้านก่อนจะดีใหม?สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกลุ่ม 

ไม่เหมือนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเช่นเดียวกับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และท่ีชัดเจนคือไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น การน�าเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ

มาตรการทางการเงนิการบญัชทีีใ่ช้กบัสถาบนัการเงินท่ัวๆ ไปมาใช้กบัสหกรณ์จึงไม่น่าจะถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะ

จดุเริม่ต้น และจดุมุง่หมายของการรวมตวักนัของกลุม่คน ก่อต้ังเป็นสหกรณ์ เป็นสถาบนัการเงนิ มคีวามแตกต่างกนั

อย่างสิน้เชงิกบัสถาบนัการเงนิทัว่ๆ ไป หลักและแนวปฏิบัติก็ย่อมต้องแตกต่าง เมือ่สหกรณ์ก่อต้ังข้ึนมาเพือ่ช่วยเหลือ

สมาชกิ เพือ่นสหกรณ์ และสังคมโดยรวม การด�าเนนิงานของสหกรณ์จงึเน้นท่ีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัอย่างยืดหยุน่ 

มีคุณธรรม มีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ตามศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง 

 โดยนยัน้ี การบรหิารของสหกรณ์จงึเป็นการบรหิารความช่วยเหลอืเพือ่ให้ผู้รบัความช่วยเหลอืสามารถก้าว

ผ่านปัญหาทางการเงินและการด�าเนินชีวิตท่ีเผชิญอยู่ไปได้ เป็นการบริหารที่เอื้อให้สมาชิก หรือเพื่อนสหกรณ์ก้าว

ไปสู่ความส�าเร็จ ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยงตามนัยที่ใช้กันในระบบการบริหารกระแสหลักในสถาบันการเงินทั่วๆ 

ไป ดังนั้น เกณฑ์ก�ากับและมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่ออกมา รวมถึงที่ก�าลังคิดจะออกมาใช้และด�าเนินการกับ

สหกรณ์ จ�าเป็นต้องพจิารณาอย่างถีถ้่วนรอบด้าน ว่ามส่ีวนไปสกดักัน้ไม่ให้สหกรณ์ช่วยเหลอืกนัตามศกัยภาพ ตาม

ความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์หรือไม่?

 ผู้บริหารสหกรณ์ผิดก็ควรด�าเนินการกับผู้ผิด ไม่ใช่ไปปิดสหกรณ์ เพราะการปิดหรือยุบเลิกสหกรณ์เป็นการ

ลงโทษสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ที่รุนแรงและผิดฝาผิดตัวสหกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงกว่า 
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นายสุพจน์ แสนหาญ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ

มีเจตนาดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ท่ีก�าลังประสบปัญหาเพื่อให้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ กลับถูกลงโทษด้วยการ

บังคับให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้/เงินฝากสงสัยจะสูญ (NPL) ตามหลักความระมัดระวัง ส่งผลให้สหกรณ์ที่ให้ความช่วย

เหลอื ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรอืจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชกิได้น้อยลงค�าสัง่และเกณฑ์ก�ากบัเชงิลงโทษดงักล่าว 

บงัคบัให้เราท�าได้แค่ยนืดเูพือ่นด้วยความห่วงใย เอามอืท้ังสองข้างเกบ็ไว้ในกระเป๋า ไม่สามารถเอือ้มมอืออกไปช่วย

เหลอืเพือ่นสหกรณ์ด้วยกนัได้ใครท�าให้จติส�านกึสาธารณะเลอืนหาย จิตวญิญาณสหกรณ์สลายลง คงเหลือไว้แต่เพยีง

สถาบันการเงินเชิงธุรกิจล้วนๆ 

 ขอฝากทางภาครฐั และหน่วยงานของรฐัท่ีก�ากับดูแลสหกรณ์ ช่วยกรณุาพจิารณาอย่างจรงิจงัว่าท่านควรจะ

เข้ามาควบคุม ก�ากับดูแลสหกรณ์หรือไม่? ในเรื่องใด? อย่างไร? และมากน้อยแค่ไหน?  อย่าลืมว่า สหกรณ์มีสมาชิก

เป็นเจ้าของ ผูบ้รหิารสหกรณ์ได้รบัการสรรหา/เลอืกตัง้มาจากสมาชกิ ไม่มเีงนิเดอืน บางแห่งมโีบนสัและสวสัดกิาร

บ้าง บางแห่งไม่มีแม้กระทั่งเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจิตอาสาล้วนๆ 

 หากรัฐและหน่วยงานของรัฐท่ีก�ากับดูแลสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจและศรัทธาในปรัชญาสหกรณ์อย่าง

แท้จริง รัฐและหน่วยงานของรัฐก็จะเปล่ียนความคิด และการปฏิบัติต่อสหกรณ์ จะไม่คิดและท�าในลักษณะของผู้

มี “อ�านาจเหนือ” ในการควบคุมและก�ากับสหกรณ์ แต่จะคิดและท�าในลักษณะผู้ร่วมเดินทาง แต่มีหน้าที่ส�าคัญที่

ทา้ทายมากในการส่งเสริม เอือ้อ�านวย และก�ากบัให้สหกรณ์ด�าเนินการไปไดด้้วยดีมีประสทิธิภาพตามหลักการและ

อดุมการณ์ของสหกรณ์เกณฑ์ก�ากบั ประกาศ ข้อบงัคับ หรอืมาตรการใดๆ ท่ีประกาศใช้แล้ว หากมผีลกระทบทางลบ

มากกว่าทางบวก ก็ควรมีการทบทวนแก้ไข อย่าคิดว่าเป็นการ “เสียหน้า” เพราะคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาด

ได้ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่ารัฐและหน่วยงานของรัฐมีเจตนาดีในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ส�าหรับน�ามาใช้กับสหกรณ์ 

แต่เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า 

“Destructive Helping...” หรือการมีเจตนาดีที่จะช่วยแต่กลับกลายเป็นการท�าร้ายต่อสหกรณ์

 ที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนความคิดจากการเน้นการ “แก้” ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยฝ่ายเดียว มาเป็นการร่วมกัน 

“สร้าง” ความส�าเร็จ กล่าวคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ หน่วย

งานภาครัฐ ต้องร่วมกันคดิ ร่วมกนัท�า ร่วมกนัรบัผดิชอบ ในขณะท่ีแต่ละฝ่ายต่างกท็�าหน้าท่ีของตนเองให้ดทีีส่ดุ ไม่

มุ่งเน้นการจับผิดหรือหาแพะรับบาป

 ที่เขียนมาทั้งหมด เพราะไม่อยากเห็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยเหนือขึ้นไป

ที่เกี่ยวข้องผลักดันและออกมาตรการ ค�าสั่ง หรือเกณฑ์ก�ากับมาท�าร้ายหรือท�าลายจิตวิญญาณสหกรณ์ จิตส�านึก

แห่งการช่วยเหลือเก้ือกูลกันของสหกรณ์ และในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นสหกรณ์มีมุมมองและทัศนคติทางลบ

ต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่ส�าคัญคือไม่อยากเห็นใครถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรสหกรณ์ตัวจริง.

คอลัมน์ จิตวิวัฒน์

โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน www.thaissf.org, twitter.com/jitwiwat



9วารสารประชาสมัพนัธ ์สหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�าพนู จ�ากดั

ฉบบัที ่2ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2561

นายสถาพร สุภายอง

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ 

 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ทางสหกรณ์ฯ ได้แก้ไขระเบียบ สหกรณ์ว่าด้วยการ

ให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

 ข้อ 6 ให้สมาชิกบุคคลหนึ่งกู้เงินจากสหกรณ์ได้ดังนี้

  (1). เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�านวน 2 สัญญา

   - เงินกู้ฉุกเฉินปกติ

   - เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

   - เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

  (2). เงินกู้สามัญ จ�านวน 2 สัญญา

   - เงินกู้สามัญปกติ หรือเงินกู้สามัญกระแสรายวัน

   - เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาตนเองและการกู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

   - เงินกู้สามัญเพื่อช�าระหนี้ตามค�าสั่งศาล หรืออุบัติเหตุ

  (3) . เงินกู้พิเศษ จ�านวน 1 สัญญา

 ส�าหรับการกู้เพื่อช�าระตามค�าสั่งศาลหรืออุบัติเหตุ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่ทุก

สัญญารวมกันต้องไม่เกิน 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาท)

 แต่เดิมเราช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาตามค�าส่ังศาลหรืออุบัติเหตุเราใช้มติที่ประชุมช่วยเหลือสมาชิกมา

ตลอด ต่อไปนี้เรามีระเบียบในเรื่องนี้รองรับแล้ว

 จากการดูงาน สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมทุรสงคราม จ�ากดั ทีผ่่านมา เมือ่วนัที ่ 11-13 พ.ค. 61 ทาง สหกรณ์

ออมทรพัย์ครสูมทุรสงคราม จ�ากดั เขามนีวัตกรรมดเีด่นในเรือ่งการให้เงนิกูไ้ร้เพดาน เมือ่ครบเกษียณ หมดหนีห้รือ 

74 ปี หมดหนี ้จริงๆ แล้วทางสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมุทรสงคราม จ�ากดั ใช้ 10 % ของเงนิเดอืนเป็นตวัก�าหนด คอื

ทกุคนกูไ้ด้แต่เงนิเดอืนต้องเหลือ 10 % เม่ือหกัทกุอย่างแล้ว ต่างจากของเราคอืของเราใช้จ�านวนเท่าของเงนิเดอืน

เป็นตัวก�าหนดวงเงินกู้ครับ และมีอีกหลายอย่างที่เราจะน�ามาพัฒนาสหกรณ์เราต่อไป

ยามมี   ให้ฝาก
ยามยาก   ให้ถอน

ยามเดือดร้อน   ให้กู้ 
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำและขยำยกิจกำรสหกรณ์ฯ

นายอารี วงศ์พนัสสัก

     ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัดทุกๆท่าน วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล�าพนู จ�ากัด ฉบบัที ่2เดอืนพฤษภาคม 2561 ฉบบัน้ี คณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาและขยายกจิการสหกรณ์ ขอน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ให้สมาชิกได้ทราบโดยท่ัวกัน โดยไตรมาส
ที ่1 มกีจิกรรมหลายอย่างทีค่ณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาและขยายกิจการสหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏบัิตกิารและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี 2561ของสหกรณ์ฯ ได้แก่
 1.  โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่จัดซื้อใหม่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ในปี 2561 นี้สหกรณ์ฯมีโครงการสร้างลานจอดรถส�าหรับสมาชิกที่มาติดต่องานกับส�านักงานสหกรณ์ฯ ขณะน้ี
ก�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างอยู ่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณเดอืนมถินุายน 2561 งบประมาณทีใ่ช้  647,000 บาท (หกแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เม่ือด�าเนินการแล้วจะท�าให้สมาชิกที่มาติดต่องานกับสหกรณ์ฯมีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย
กว้างขวางขึ้น
 2.  การพัฒนาอาคารส�านักงาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์ฯ 
 ได้ปรับปรุงอาคารส�านักงานส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์ฯมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส�านักงานหลาย
รายการซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น  
 -  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่       จ�านวน  10  เครื่อง  
 -  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ          จ�านวน    1  เครื่อง 
                นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงอาคารส�านักงานสหกรณ์ฯใหม่โดยได้ติดตั้งผ้าม่านใหม่ภายในอาคารส�านักงาน                  
สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ ห้องประชุมเลิศนรี ชั้น 3 ห้องประชุมจามจุรีห้องประชุมกาสะลองห้องรองประธานกรรมการฯ และ               
ห้องโถงชั้น 2 ซึ่งสหกรณ์ฯได้ด�าเนินการแล้ว โดยใช้งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
 3.  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ได้เข้ารับการประเมินตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ทกุแห่งเข้าร่วมโครงการฯ และได้มคีณะท�างานตรวจประเมนิธรรมาภบิาลในสหกรณ์จากส�านักงานสหกรณ์จงัหวดัล�าพนู
ได้เข้ามาประเมินสหกรณ์ฯของเราครัง้ที ่1 ไปแล้วเมือ่เดือนมนีาคม 2561ขณะนีก้�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนที ่2 ซึง่ทางสหกรณ์ฯ
ก�าลังปรับปรุงแก้ไขและเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อรอรับการประเมินในครั้งต่อไป
 4.  การปรับปรุงรั้วส�านักงานสหกรณ์ฯเดิมด้านทิศใต้ส�านักงานสหกรณ์ฯ
 ขณะนี้ได้ด�าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณ 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )  และสหกรณ์ฯ               
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆศาลาไทยให้สวยงามร่มรื่น บรรยากาศน่าไปนั่งพักผ่อนส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคล
ทั่วไป
                ก่อนจากกันคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด                        
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านที่ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการด�าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล�าพูน จ�ากัด ด้วยดีเสมอมา มีอะไรที่จะชี้แนะ ติชม และให้ค�าปรึกษา ก็ขอเชิญได้ที่สหกรณ์ฯทุกวันท�าการนะครับ
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 

 สวสัดคีรบัสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ตามทีส่หกรณ์ได้จดัท�าแบบสอบถามความคดิเหน็โครงการอบรมอาชพีเสรมิ ประจ�า
ปี 2561 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท สรุปแบบส�ารวจข้อมูลสมาชิกมีความสนใจตามหน่วยบริการ 14 หน่วยดังนี้

 ส�าหรับ การสมคัรเข้ารบัการอบรมหน่วยบรกิารละ 30 คน อบรม 1 วนั ได้ด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของสมาชกิ โดยเร่ิมโครงการตัง้แต่
วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. เป็นต้นมา
 ในปี 2561 การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์และการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระระดับ
ปรญิญาโทและปริญญาเอก สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ประกาศให้สมาชิกทีส่นใจ ยืน่ค�าขอรบัทนุ ระหว่างวนัที ่1 มิถนุายน พ.ศ.2561 ถงึ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
สวัสดิการบ�านาญสมาชิกอาวุโส
 สมาชิกอาวุโส หมายถึง เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต่อเนื่องกัน และเกษียณหรือออกจากการท�างานประจ�า
หรือราชการ โดยมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
วัตถุประสงค์กองทุน เพื่อ 
 (1) ตอบแทนและสร้างขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกที่มีวินัยการออมต่อเนื่อง
 (2) ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนร่วมและให้ความร่วม
มือในกิจกรรมกับสหกรณ์
 (3) ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
 (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มั่นคง รู้รักสามัคคี มีน�้าใจต่อกัน มีความมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คุณสมบัติของสมาชิก ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ�านาญจากกองทุน
 (1) เป็นสมาชิกอาวุโสของสหกรณ์ 
 (2) มีทุนเรือนหุ้นสะสมในสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 150,000 บาท
 (3) ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์
 (4) ให้ความร่วมมือและหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับสหกรณ์
 (5) ไม่เคยค้างส่งและหรือผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เว้นแต่คณะกรรมการผ่อนผัน
 (6) ไม่เคยค้างส่งและหรือผิดนัดเงินงวดช�าระหนี้ เว้นแต่ คณะกรรมการผ่อนผัน
 (7) ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์และหรือไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ค�าสั่งของสหกรณ์อยู่เนืองๆ 
 (8) สมาชิกอาวุโสคนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินบ�านาญรายเดือนและหรือรายปี ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
การจ่ายกองทุน ให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
 (1) เป็นเงินบ�านาญแก่สมาชิกอาวุโส ต่อเดือนหรือ ต่อปี โดยค�านวณจากยอดงบประมาณรายปีที่ได้รับหารด้วยจ�านวนสมาชิกบ�านาญ
 (2) เมือ่ฐานะทางการเงนิของกองทนุมเีพยีงพอ สมาชกิอาวโุสอาจได้รบัเงนิบ�านาญเพิม่จากการสะสมทุนเรอืนหุน้ของตนท่ีมอียูใ่นสหกรณ์ 

หน่วยบริการ
อ�าเภอเมืองเหนือ
อ�าเภอเมืองใต้
บ�านาญกลาง
อ�าเภอบ้านโฮ่ง

เอกชน
บ�านาญเหนือ
อ�าเภอป่าซาง
อ�าเภอแม่ทา

อ�าเภอทุ่งหัวช้าง
มัธยมเหนือ
มัธยมใต้

อาชีวะ-เทศบาล-กศน.
อ�าเภอลี้

บ�านาญใต้

หลักสูตรอบรม
ขนมไทย
ขนมไทย
ขนมไทย
ขนมไทย
ขนมไทย

ขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่

ของที่ระลึกของช�าร่วย
มะม่วง-ล�าไย
มะม่วง-ล�าไย

วันที่อบรม
16/มิ.ย./61
23/มิ.ย/61
30/มิ.ย/61
7/ก.ค./61
14/ก.ค./61
17/มิ.ย/61
24/มิ.ย/61
1/ก.ค./61
8/ก.ค./61
15/ก.ค./61
22/ก.ค./61
16/มิ.ย/61
23/มิ.ย/61
24/มิ.ย/61

สถานที่ 
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค

ศูนย์สาธิตเกษตร อ.ลี้
ศูนย์สาธิตเกษตร อ.ลี้

นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
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นายสุทัศน์ บุตรนุชิต

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ พบสมำชิก

 สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน    คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการขอใช้วารสารสหกรณ์ในคอลัมน์ ผู้ตรวจ

สอบกิจการนี้พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับสมาชิกทุกท่าน สมาชิกท่านใดต้องการ แลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็น  

ให้ข้อเสนอแนะ  และหรือ ต้องการให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ด�าเนินการในเรื่องใดที่เก่ียวข้อง กับสหกรณ์ฯ ก็

สามารถท�าได้ โดยแจ้งผ่านทางคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกจิการ หรือตดิต่อได้ตาม เบอร์โทรศพัท์ของสหกรณ์ฯ 

ทางผู้ตรวจสอบฯ ยินดี และพร้อมรับฟังทุกปัญหา การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  ระยะเวลา 

2 ไตรมาสที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ แทนสมาชิกทุก

ท่านอย่างเตม็ที ่ คอยตรวจสอบว่าคณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ ได้ด�าเนนิงานหรือท�าธรุกรรมเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบงัคบัของสหกรณ์ หรอืไม่   ทกุเดอืนทีเ่ข้าตรวจสอบ หากพบข้อสงัเกตได้แจ้ง ให้คณะกรรมการด�าเนนิ

การทราบ  ทางคณะกรรมการก็ได้มีการทบทวน  พิจารณาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข   นอกจากนี้ 

คณะผูต้รวจสอบกจิการได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่ให้การด�าเนนิงาน

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ฯ

 คณะผู้ตรวจสอบกิจการค�านึงถึงอยู่เสมอว่า   การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยใน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สามารถลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องทางบัญชีให้กับสหกรณ์ได้ ส่งผล

ให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อสมาชิก คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ได้ตระหนกัถงึหน้าท่ี  ความรับผดิชอบในการปฏบิตังิานอยูเ่สมอได้ปฏบิติัหน้าทีเ่ตม็ความสามารถให้สมกับทีท่่าน

สมาชิกทุกท่านได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

 คุยกันในเรื่องกฎหมาย  ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

รบัจดทะเบยีนข้อบงัคับเกีย่วกบัสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 มถินุายน พ.ศ.2561ได้

กล่าวถึง คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การขาดสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่   สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ บิดา 

มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกสมทบก็ให้ศึกษาระเบียบนี้และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

 ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกูส้หกรณ์ออมทรัพย์

ครูล�าพูน จ�ากัด   ได้มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิกท่านใดที่ประสงค์ขอกู้เงิน   

สามารถศึกษาระเบียบดังกล่าวได้เพื่อจะได้วางแผนในการยื่นขอกู้เงิน ได้ตรงตามกับความต้องการ   เนื่องจาก

ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ก�าหนดไว้เป็นประเภทของเงินกู้ วงเงินที่ให้กู้ได้  งวดการช�าระหนี้เงินกู้

 ในวารสารเล่มนี้  ขอพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านไว้เพียงเท่านี้    
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ข่าวสารน่าสนใจในแวดวงสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนจ�ากัดเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจ�าปี 2561

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 52 ได้ก�าหนดจ�านวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจ�าปี  2561  ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ประจ�าปี 2561 ดังนี้

 1.1 ให้ทุนแต่ละระดับ จ�านวน 8 ระดับ คือ

                   1.1.1  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 3

                   1.1.2  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                1.1.3  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                    1.1.4  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                     1.1.5  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

                     1.1.6  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. 3

                     1.1.7  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. 2

                     1.1.8  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย                                   

 1.2  จัดสรรเงินให้ตามโครงการของคณะกรรมการด�าเนินการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท

ข้อ 2.  คุณสมบัติของบุตรและสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษามีดังนี้

              2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

             2.2  ต้องก�าลงัเรยีนอยูใ่นระดบัก่อนประถมศกึษา, ประถมศกึษา, มธัยมศึกษา, อาชีวศกึษา หรอื อนปุรญิญา  และปรญิญาตรี  

ในวันที่รับทุน

 2.3  ต้องเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมีคณุธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ขีองนกัเรยีนในสถานศกึษา  โดยหวัหน้าสถานศกึษา หรือผูท้ีไ่ด้

รับมอบหมายเป็นผู้รับรองและประทับตราสถานศึกษา

ข้อ 3. การขอรับทุน

             3.1  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร  เพื่อ

ขอรับทุนการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด

             3.2  ต้องใช้แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  โดยกรอกข้อความต่าง ๆ   พร้อมทั้งแนบ

เอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน

             3.3  การยืน่ค�าขอรบัทนุการศกึษาของบตุร ให้ยืน่ระหว่างวนัที ่1 เดอืน มถินุายน พ.ศ. 2561  ถงึวนัที ่31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ.  

2561   หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ 4  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้

 4.1ทุนระดับชั้นอนุบาล 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 

ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ทุนระดับ ปวช. 3,  ทุนระดับปวส. 2  และทุนระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย  ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู  จ�ากัด  เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะอนกุรรมการเป็นผูก้ลัน่กรอง แล้วแจ้งรายชือ่ผูท่ี้ได้รบัทุนให้คณะกรรมการด�าเนนิ

การพิจารณาอนุมัติ

 4.2  การพจิารณาให้ทนุการศกึษาทกุระดบัให้พจิารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชกิ  ประจ�า

ปี  2561

ข้อ  5.  ก�าหนดให้ทุนการศึกษาในวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ววว... 
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 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนจ�ากัดเร่ืองการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาวิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนจ�ากัดประจ�าปี 2561

 คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่ 52 ได้ก�าหนดจ�านวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  

การศึกษาอิสระ  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์  ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ประจ�าปี  2561  ไว้ดังต่อ

ไปนี้

ข้อ  1.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ ประจ�า

ปี  2561  ดังนี้

 1.1  ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพูน จ�ากดั  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วนัทีข่อยืน่ รับทนุสนบัสนนุงานวจิยัการ

ศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ

           1.2  ในปีท่ีขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือรับรองจากสถาบัน

การศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนดไว้

           1.3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู

           1.4  ต้องมีค�ารับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด

ข้อ  2.  การขอรับทุน

           2.1  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ทีป่ระสงค์จะขอรบัทนุสนบัสนนุงานวจิยัการศกึษา เป็นผูย้ืน่ใบสมคัร

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

         2.2  ต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนบัสนนุงานวจัิยการศกึษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากดั  โดยกรอกข้อความ

ต่าง ๆ  พร้อมแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน

         2.3  การยื่นค�าขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่ 31 

เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2561

ข้อ  3.  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

        3.1  การพิจารณาอนุมัติ  ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด   เป็นผู ้แต่งต้ังคณะ

อนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองแล้วแจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา

อนุมัติ

        3.2  การพจิารณาให้ทนุสนบัสนนุงานวจัิยการศกึษา  ให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วย ทุนสนบัสนุนงานวจิยัการ

ศึกษาของสมาชิก ประจ�าปี 2561

ข้อ  4.  ก�าหนดมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ทุนวิจัย ปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ววว...



<<< ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ. 2 
อายุไม่เกิน 70 ปี >>>

 

 คณะกรรมการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สฌ.ลพ. 2) ชุดท่ี 1 ได้ประชุมเมื่อวัน

ที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เปิด รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน

โอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร   

รชักาลท่ี 10 เปิดรบัสมคัรตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

สมาชิกจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ จะต้องช�าระค่าสมัคร 50 บาท ค่าบ�ารุง  

สมาคมฯ 50 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

        1. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด (ไม่จ�ากัดอายุ) หรือ

        2. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด และมีอายุไม่เกิน 70 ปี 

บริบูรณ์ในวันรับสมัคร หรือ

        3. เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของ

สมาชิก สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูล�าพูน จ�ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) แล้วเท่านั้น และมีอายุ

ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร

        4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมาสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการสมาคม

หมายเหตุ

 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสมาคมฯ สฌ.ลพ 2 เมือ่วนัที ่30 พ.ค. 2561 เหน็ควรให้รบั

สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ สฌ. ลพ.  2 

สามารถยื่นใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกับบุคคลในครอบครัวในคราวเดียวกัน
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รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

โดย..”  นิ๊งหน่อง ” 

 

 ก่อนอ่ืนขอแสดงความยนิดแีละต้อนรบัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดัคนใหม่ ซึง่ได้สอบผ่านข้อเขยีน และ

สอบสมัภาษณ์  ไปเมือ่วนัที ่21 – 22  เมษายน 2561  ทีผ่่านมา คอื นางสาวจติตราภรณ์ ศลิประเสรฐิหรอื น้องเปียโน ท�าให้สหกรณ์ฯ ของ

เรามีบคุลากรเพิม่ขึน้อกีหนึง่คน  คดิว่าคงจะได้ใช้วชิาความรู ้และประสบการณ์ มาช่วยกนัท�างานเพือ่ให้สหกรณ์ฯ มีความเจรญิ

ก้าวหน้าต่อไป.......ในไตรมาสที ่1  การท�างานของคณะกรรมการด�าเนนิการ  ผู้ตรวจสอบกจิการ รวมทัง้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯทกุ

คนต่างก็ช่วยกันท�างานอย่างขยันขันแข็งสมกับที่ทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกสหกรณ์ฯให้เข้ามาท�าหน้าที่เป็น

ตวัแทน และท�างานเพือ่ผลประโยชน์ของสมาชกิและของสหกรณ์ฯ เริม่ตัง้แต่  ท่านประธานสรุพล โพธาเจรญิ และท่าน                   

ผู้จัดการคนสวยของเรา ท่านทวัน เทพวรรณ์  ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเลย ตะรอนๆไปประชุม อบรมสัมมนาบ่อยๆ......ขยันขันแข็ง

สมกบัต�าแหน่งรองประธานฝ่ายพฒันา ท่านธวชัชยั  ชยัปัญญา  ท�างานฉับไว ทันใจทุกเร่ืองราว เป็นฟันเฟืองอนัส�าคญัทีป่ระสาน

สมัพันธ์เชือ่มโยงกบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งจัดซ้ือจดัจ้าง สหกรณ์สขีาว ท่านเน้นคณุภาพและความโปร่งใส

มาตลอดนิง้หน่อง ยกนิว้ให้เลยนะ เยีย่มจรงิๆ  .....ท่านศักด์ิสุรีย์   ศรีค�า  รองประธานฝ่ายบริหาร แม้ว่าจะอยูไ่กลจากสหกรณ์ฯ 

ไปนดิ แต่กไ็ม่ย่อท้อมาประชมุทันเวลาเสมอๆ  นิง้หน่อง  นบัถือๆๆ......ส่วนท่านปกรณ์ชยั  มะโนสมทุร  รองประธานฝ่ายการเงนิ 

ท�างานควบคูก่บัประธานอนกุรรมการฝ่ายเงินกู ้ ท่านสถาพร  สภุายอง  แทบจะไม่ได้พกัผ่อนอยูท่ีบ้่านเลย  ระวงันะ นิง้หน่องเป็น

ห่วงกลวัคนทีบ้่านจะไม่รูจ้กัครบั ออิอิ.ิ..ส่วนท่านนคิม  พรหมอนนัต์   เลขานกุารคนเก่งผูม้ากด้วยความสามารถสมกับท่ีได้ช่ือว่า 

ซือแป๋ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต 2  งานหลวงไม่เคยขาด  งานราษฎร์ไม่เคยเว้น จนได้รับเครื่อง

ราชอสิรยิาภรณ์ช้ันสายสะพาย  ยงัไงกเ็พลาๆลงบ้างนะ อย่าโหมงานให้มากนกั  อายจุะ 60 แล้วนะจ๊ะบอกให้ อิออิิ (เล้ียงเมือ่ไหร่

บอกด้วยนะจ๊ะ) .....ส่วนพีใ่หญ่ของเรา ท่านทวศีกัดิ ์จอมอิน่  ประธานอนกุรรมการฝ่ายสวสัดกิาร เจ้าของสโลแกน “แห๋มเจด็เดอืน

บ่าดาย ”  ช่างขยันเดนิสายมอบหรดีคารวะศพสมาชกิในหน่วยบรกิารของตวัเองจงันะ หยดุเดนิสายได้แล้วนะครบั  นิง้หน่อง 

 เป็นห่วงขวัญและก�าลังใจของสมาชิกนะครับ กลัวจะขวัญเสียครับ  อิอิอิ.......ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ท่าน

ชุมพล  ปันอิ่น  ท�าหน้าท่ีได้ดีเยี่ยม สมกับท่ีท่านประธานสหกรณ์ฯได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้รับผิดชอบท�างานร่วมกับเลขานุการ

อนกุรรมการ   ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ท่านนรนิทร์  สทิธเิดช ได้อย่างเป็นป่ีเป็นขลุย่เลยครบั......ช่วงนีก้�าลงัเข้าสูฤ่ดฝูน นิง้หน่องเป็น

ห่วงการเดนิทางไปไหนมาไหนของเราชาวสหกรณ์ฯทกุคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีห่ลายๆคน เวลาขึน้รถลงรถ กค็วรระวงัประตดู้วย

นะครับ ตวัอย่างมอียูแ่ล้ว เมือ่คราวไปประชมุที ่อ.แม่สอด จ.ตาก  ส่วนจะเป็นเรือ่งอะไร ใครสงสยักไ็ปถามน้องแหวน เอาเองนะ

ครับ.....อีกคนหน่ึงท่ีน่าเป็นห่วง อยากฝากให้คณะกรรมการด�าเนินการดูแลเป็นพิเศษ คือ น้องออย   ( นภาพร ) ตอนนี้น้องเขา

ก�าลงัปรบัปรงุบคุลกิภาพอยู ่ แนะน�าว่า อย่าจ้องหน้าน้องเขานานๆนะครับ น้องเขาจะอาย  นิง้หน่องแนะน�าว่า  ควรไปท�าบัตร

ประชาชนใหม่รุ่นสมาร์ทการ์ดได้แล้ว  เพราะเวลาขึ้นเครื่องบินกลัวจะไม่ผ่าน  การตรวจ  เวลานอนควรสวมหมวกกันน็อคด้วย

นะครบั  แซวกนัเล่นๆอย่าถอืสากนัเนาะออิอิ…ิ…ด้านผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ทุกท่านท�างานอย่างเตม็ความสามารถ พบเหน็

สิ่งใดก็ได้ช้ีแนะ ให้ค�าปรึกษาเสมอมา ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง หวังว่า เราคงจะท�างาน

ไปดว้ยกันสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และของสหกรณ์ฯร่วมกัน  ส่วนท่านใดไม่มีรายชื่อในรอบรั้วสหกรณ์ฯนี้ 

อย่าน้อยใจนะครับ  นิ้งหน่องมิบังอาจก้าวล่วง และหยอกล้อครับผม.......

 โอกาสนีอ้ยากฝากข้อคดิส�าหรบัทกุๆท่านว่า “  คนเราเมือ่มวีาสนาต่อกนัแม้อยูห่่างไกลกนัย่อมได้พานพบกัน หากแม้น

ไม่มีวาสนาต่อกัน อยู่ใกล้กันยังไม่ได้คุยกันเลย ”สวัสดี....
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รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด “เกร็ดความรู้ใกล้ตัว”

 เมื่อคนเรามีอายุ 60ปี ข้ึนไป สภาพร่างกายเร่ิมเสื่อมลง ร่างกายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว 

ผิวหนังเริ่มเหี่ยว ระบบประสาทเริ่มเส่ือม การตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า การประสานสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อ

ลดลง สายตา การรับฟังก็เริ่มท�างานได้ไม่ดีเท่าที่ควร กระดูกเริ่มมีการเปราะบางข้ึน กล้ามเนื้อลดความแข็งแรง และที่

ส�าคญัหัวใจกบัปอดกเ็ริม่เสือ่มสภาพลง การทราบถงึความเปลีย่นแปลงของร่างกายเมือ่มอีายมุากขึน้ก็จ�าเป็นต้องมคีวาม

ระมัดระวังเกี่ยวกับร่างกายให้มาก

 • ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ�าตัว ก่อนออกก�าลังกายจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนท่ีจะเริ่มออกก�าลังกาย 

เพราะคนทีม่อีายมุากขึน้มกัจะมโีรคภยัไข้เจบ็ซ่อนเร้นอยู ่เช่นโรคหัวใจ โรคความดนัโลหติสงู และโรคเบาหวาน เป็นต้น

 • ผู้สูงอายุที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่ว่าจะออกก�าลังกายไม่ได้ แต่ต้องออกก�าลังกายภายใต้การดูแลและค�า

แนะน�าของแพทย์ พร้อมกับได้รับการตรวจสมรรถภาพทางกายด้วย

หลักการออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ

 • ความหนักของการออกก�าลังกาย ควรออกก�าลังกายที่ความหนักร้อยละ 60 ของอัตราการเต้นหัวใจ

สูงสุดของแต่ละบุคคล และไม่ควรเกินร้อยละ 85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแต่ละบุคคล

 • ความบ่อย หรือความถีใ่นการออกก�าลงักาย ในช่วงต้นของการออกก�าลงักายควรปฏบิตัอิย่างน้อยสปัดาห์

ละ 2-3 ครัง้ท�าวันเว้นวันเพือ่ให้กล้ามเนือ้ได้รบัการผกัผ่อน เมือ่ร่างกายเริม่ปรบัตวัได้แล้วกส็ามารถเพิม่เป็น 4-5 ครัง้ต่อ

สัปดาห์ แต่ไม่ควรเกิน 5ครั้งต่อสัปดาห์

 • ระยะเวลาในการออกก�าลังกายการออกก�าลังกายควรอยู่ในช่วง 20-30 นาทีโดยแบ่งเป็นช่วงอบอุ่น

ร่างกาย ซึง่รวมถงึการเหยยีด ยดื กล้ามเนือ้ประมาณ 5-10นาท ีช่วงออกก�าลงักาย ไม่ต�า่กว่า 12นาท ีและช่วงฟ้ืนร่างกาย

สู่สภาพปกติประมาณ 5-10 นาที เวลาในแต่ละช่วงต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 • ความก้าวหน้าในการออกก�าลังกาย เริ่มด้วยจ�านวนน้อยก่อนแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มขนาด หรือความหนัก

ของการออกก�าลังกาย ในช่วงแรกควรเริ่มด้วยการออกก�าลังกายที่ความหนักร้อยละ 55 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 

จากนั้นค่อยๆ เพิ่มเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ไปตามล�าดับ
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 • ชนดิของการออกก�าลงักาย หรอืเล่นกฬีา ต้องหลกีเลีย่งกฬีาทีต้่องใช้แรงปะทะ หรอืกีฬาทีต้่องใช้ความ

สมัพนัธ์ของประสาทสูง เพราะอาจท�าให้เกดิอนัตรายต่อร่างกายได้ หากเป็นโรคความดนัโลหิตไม่ควรออกก�าลงักายด้วย

การยกน�้าหนัก เพราะจะท�าให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดได้ เนื่องจากการออกก�าลังกายชนิดนี้ท�าให้ความดันโลหิตสูง

ขึ้นไปอีก

การเตรียมตัวออกก�าลังกาย

 ไม่ว่าท่านจะอายเุท่าใด และไม่ได้ออกก�าลงักายนานแค่ไหน การออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมจะช่วยให้ท่านมสีขุภาพ

ที่ดีขึ้น แต่การออกก�าลังให้ได้ผลจะต้องค่อยๆ สร้าง ต้องใช้เวลา แบ่งการออกก�าลังกายเป็น 3 ชนิด คือ ความยืดหยุ่น 

ความแข็งแรง และความทนทาน โดยเรียงล�าดับจากระดับเบาไปจนถึงระดับหนัก และปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน หากยัง

ไม่เคยออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายที่ดี ประกอบด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนออกก�าลังทุกครั้ง อาจจะใช้วิธีเดินรอบ

บ้านหากอากาศไม่ร้อน หรอืหนาวเกนิไป หรือเดินในบ้าน เดินบนสายพาน ข่ีจักรยาน เป็นต้น ปกติจะใช้เวลาในการอบอุน่

ร่างกายประมาณ 5-10 นาที การอบอุ่นร่างกายจะท�าให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น หัวใจและหลอดเลือด

มีการเตรียมพร้อมมากขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกาย หลังจากนั้นจึงเริ่มยืดกล้ามเนื้อ

การออกก�าลังกายในผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. การออกก�าลังกายเฉพาะส่วน เช่น การบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติด การบริหารกล้ามเนื้อหลังในผู้ป่วย

ที่มีอาการปวดหลัง และการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าในกรณีข้อเข่าเสื่อม

 2. การออกก�าลังกายโดยทั่วไป ซึ่งจะมีผลท�าให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง และมีผลดีโดยอ้อมคือ ท�าให้ผู้สูง

อายุมีการทรงตัวที่ดีขึ้น ลดอุบัติการณ์การลื่นล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุของกระดูกหักรวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

อื่น ๆ  เช่นภาวะปอดบวม ภาวะติดเชื้อ เป็นต้น

 การออกก�าลังกายในผู้สูงอายุควรเป็นการออกก�าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ เช่นการว่ิงเหยาะๆ ในกรณีที่

ไม่มีอาการข้อเข่าเสื่อม การเดิน การเต้นแอโรบิก การร�ามวยจีน การร�าไม้พลอง เป็นต้น

ภาวะที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการออกก�าลังกาย

 1. อาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่ยังควบคุมไม่ได้  2. มีความดันโลหิตสูงขณะออกก�าลังกาย

 3. การเต้นของหัวใจไม่สม�่าเสมอ    4. อาการเวียนศีรษะ

 5. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศไม่เหมาะสม  6. หลังรับประทานอาหารมื้อหลัก

อ้างอิงข้อมูลจาก

 http://www.paolohospital.com
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กิจกรรมส�ำคญัของสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�ำพนู จ�ำกดั

ในไตรมำสท่ีสอง ประจ�ำปี 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานและเป้าหมายที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด

ไว้ ในปี 2561 โดยมีโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่  

ซึง่มเีป้าหมายในการพัฒนาบคุลากร คอื คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจ้าหน้าที ่ทีต้่อง

ศึกษาและพัฒนากิจการของสหกรณ์ฯให้ก้าวหน้า โดยโครงการศึกษาดูงานฯประจ�าปี 2561 น้ี สหกรณ์ฯได้

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ากัด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เกี่ยวกับ    

ด้านนวัตกรรม “การค�านวณเงินกู้แบบไม่จ�ากัดเพดานถึงเกษียณอายุ”  จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อ

ให้คณะกรรมการด�าเนินการ คณะท�างาน ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ใน

กระบวนการการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ และมีความตระหนักร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ฯ และเพื่อให้ได้น�า

ความรู้ แนวคิดหลักการมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ฯให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ร่วมสบืสานประเพณพีืน้เมืองภาคเหนอื ประเพณกีารรดน�า้ด�าหัว

เนือ่งในเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ ปี 2561 ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ พร้อมกบัร่วมสมทบทนุในการจัดกจิกรรม 

ดังกล่าวให้กับทุกหน่วยพื้นที่บริการ

กิจกรรมสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 
ในไตรมาสท่ีสอง ประจําปี 2561 
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สงกรานต์ ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พรอ้มกับรว่มสมทบทุนในการจดักิจกรรม ดังกล่าวใหก้ับทกุหนว่ยพื้นที่บริการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด  ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานและเป้าหมายท่ีสหกรณ์ฯ กําหนดไว้ ในปี 2561 โดยมีโครงการศึกษาดู
งานของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร คือ คณะกรรมการดําเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี ท่ีต้องศึกษาและพัฒนากิจการของสหกรณ์ฯให้ก้าวหน้า โดยโครงการศึกษาดูงานฯประจําปี 2561 นี้ 
สหกรณ์ฯได้เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จํากัด ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เก่ียวกับ  ด้านนวัตกรรม 
“การคํานวณเงินกู้แบบไม่จํากัดเพดานถึงเกษียณอายุ”  จากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ คณะทํางาน ผู้
ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี ได้รับการศึกษาเรียนรู้ในกระบวนการการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ และมีความตระหนักร่วมในการพัฒนา
สหกรณ์ฯ และเพ่ือให้ได้นําความรู้ แนวคิดหลักการมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ฯให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 
ในไตรมาสที่สอง ประจําปี 2561 
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สงกรานต์ ป ี2561 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พรอ้มกับรว่มสมทบทุนในการจดักิจกรรม ดังกล่าวใหก้ับทกุหนว่ยพื้นที่บริการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด  ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานและเป้าหมายท่ีสหกรณ์ฯ กําหนดไว้ ในปี 2561 โดยมีโครงการศึกษาดู
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สหกรณ์ฯได้เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จํากัด ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เกี่ยวกับ  ด้านนวัตกรรม 
“การคํานวณเงินกู้แบบไม่จํากัดเพดานถึงเกษียณอายุ”  จากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ คณะทํางาน ผู้
ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี ได้รับการศึกษาเรียนรู้ในกระบวนการการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ และมีความตระหนักร่วมในการพัฒนา
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20 วารสารประชาสมัพนัธ ์สหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�าพนู จ�ากดั

ฉบบัที ่2 ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานสมาชิก ประจ�าปี 2561 ขึ้นเมื่อ 

วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าคือ เพื่อให้ผู้ประสานงานของสหกรณ์ มีความรู้

ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์และตระหนักร่วมในการพัฒนาตนเองและสหกรณ์โดยรวม และเพื่อให้ผู้ประสานงาน

ของสหกรณ์ ได้น�าแนวคิดหลักการมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ ซึ่งปีบัญชี 2561 นี้ สหกรณ์ได้ประกาศแต่งต้ังผู้ประสานงานประจ�าหน่วยพ้ืนท่ีบริการ จ�านวน 14 คน จากการ

จัดท�าโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความพึงพอใจ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

 โครงการคัดกรองโรคต้อกระจก จากรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี คัดกรองโรคต้อกระจก ส�าหรับ ข้าราชการ 

ข้าราชการบ�านาญ ญาติสายตรงที่ใช้สิทธิร่วมข้าราชการ  เป็นการร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 

และโรงพยาบาลศภุมติรสพุรรณบุร ีในโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดเพือ่ให้ผูป่้วยสทิธิ

ข้าราชการ,ข้าราชการบ�านาญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด และญาติสายตรง ที่เป็นต้อกระจก ได้เข้า

ถึงการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีกโดยโรงพยาบาลจะจัดรถรับ-ส่ง ไปกลับ ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับ

การคัดกรอง เพื่อน�าไปรับการรักษาผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี พร้อมทั้งติดตามผลจนหายปกติ ปัจจุบันมี

สมาชกิสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะสมาชกิข้าราชการบ�านาญให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการซ่ึงผู้เข้ารับการรักษามคีวามพงึ

พอใจในการรกัษาเป็นอย่างมาก โครงการนีถ้อืเป็นสวสัดิการหนึง่ทีส่หกรณ์มอบให้กบัสมาชกิ เพือ่ผลดีต่อสขุภาพสายตา

ของสมาชิกโดยเฉพาะวัยเกษียณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานสมาชิก ประจําปี 2561 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําคือ เพื่อให้ผู้ประสานงานของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
สหกรณ์และตระหนักร่วมในการพัฒนาตนเองและสหกรณ์โดยรวม และเพื่อให้ผู้ประสานงานของสหกรณ์ ได้นําแนวคิดหลักการ
มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความเข้าใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปีบัญชี 2561 นี้ สหกรณ์ได้
ประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วยพื้นที่บริการ จํานวน 14 คน จากการจัดทําโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความพึงพอใจ

โครงการคัดกรองโรคต้อกระจก จากรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี คัดกรองโรคต้อกระจก สําหรับ ผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ 
ข้าราชการบํานาญ ญาติสายตรงท่ีใช้สิทธิร่วมข้าราชการ  เป็นการร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด และ
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเพ่ือให้ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ,
ข้าราชการบํานาญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด และญาติสายตรง ที่เป็นต้อกระจก ได้เข้าถึงการบริการท่ี
รวดเร็วขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกโดยโรงพยาบาลจะจัดรถรับ-ส่ง ไปกลับ ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อนําไปรับ
การรักษาผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี พร้อมทั้งติดตามผลจนหายปกติ ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะ
สมาชิกข้าราชการบํานาญให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการซ่ึงผู้เข้ารับการรักษามีความพึงพอใจในการรักษาเป็นอย่างมาก 
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สหกรณ์และตระหนักร่วมในการพัฒนาตนเองและสหกรณ์โดยรวม และเพื่อให้ผู้ประสานงานของสหกรณ์ ได้นําแนวคิดหลักการ
มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความเข้าใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปีบัญชี 2561 นี้ สหกรณ์ได้
ประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วยพื้นที่บริการ จํานวน 14 คน จากการจัดทําโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความพึงพอใจ

โครงการคัดกรองโรคต้อกระจก จากรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี คัดกรองโรคต้อกระจก สําหรับ ผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ 
ข้าราชการบํานาญ ญาติสายตรงท่ีใช้สิทธิร่วมข้าราชการ  เป็นการร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด และ
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเพ่ือให้ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ,
ข้าราชการบํานาญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด และญาติสายตรง ที่เป็นต้อกระจก ได้เข้าถึงการบริการท่ี
รวดเร็วขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกโดยโรงพยาบาลจะจัดรถรับ-ส่ง ไปกลับ ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อนําไปรับ
การรักษาผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี พร้อมทั้งติดตามผลจนหายปกติ ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะ
สมาชิกข้าราชการบํานาญให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการซ่ึงผู้เข้ารับการรักษามีความพึงพอใจในการรักษาเป็นอย่างมาก 
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