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“การกู้เงิน เงินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์

มิใช่กู้ส�าหรับไปเล่น ไปท�าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์

ถ้ากู้เงินแล้วท�าให้มีรายได้ ก็เท่ากับใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้

ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”
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บทบรรณาธิการ

นายชุมพล ปันอิ่น
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

 

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)  
 
 

 

	 ก ้าวไปข ้างหน ้าร ่วมพัฒนาสหกรณ์														

ออมทรัพย์ครูล�าพนู	จ�ากดั	ของเรา	ท่านสมาชกิฯ	

ที่เคารพทุกท่านครับ	สหกรณ์ออมทรัพย	์			

ครลู�าพนู	นบัเป็นองค์กรทีเ่ปรยีบเสมอืนมชีวีติ	

จะไม่หยุดน่ิงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา	

ในทุกๆด้าน	ไม่ว ่าจะเป็นด้าน	บุคลากร

ตั้งแต่ฝ่ายอ�านวยการ	กรรมการด�าเนินการ													

ฝ่ายตรวจสอบกิจการ	ฝ่ายจัดการ	เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง	แม้กระทั่งอาคารสถานที่	

	 มีการพัฒนาอะไรบ้าง	พัฒนาการบริหาร

การจัดการสหกรณ์ฯ	เช่น	มีการปรับปรุง

ระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันและเหมาะ

สมกับสถานการณ์	การศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น					

เพือ่น�ามาปรบัปรงุแก้ไข	และเป็นแนวการปฏิบตัิ	

พฒันาการบริหารการเงิน	เช่น	การให้กู ้ ยืม			

การรับฝาก	การพิจารณาการกู้เงินจากสถาบัน

การเงนิอืน่	อย่างรอบคอบ	และเหมาะสม	พฒันาการ

ให้บริการแก่สมาชิก	เช่น	ให้มีระบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการรบับรกิาร	การให้	ค�าปรกึษา

แก่สมาชกิทีม่าตดิต่อสหกรณ์ฯ	การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ	พัฒนา

อาคารสถานท่ี	เราได้สถานท่ีจอดรถเพ่ิมเติม	

สามารถแก้ปัญหามีที่จอดรถไว้ส�าหรับสมาชิก

บริเวณภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยผ้าม่าน				

ที่สวยงาม	ทาสีรั้ว	ก�าแพงใหม่	ดูสดใสงามตา

	 อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการด�าเนินการ				

ทุกคนระลึกอยู ่เสมอว่าการด�าเนินการใดๆ	จะ

ต้องค�านึงถึงสมาชิกเป็นส�าคัญจะเห็นได้จาก										

แผนงาน	/โครงการท่ีก�าหนดไว้จะต้องตอบสนอง

ต่อการบรหิารสหกรณ์ฯ	และมวลสมาชกิ	ให้ก้าวต่อไป	

อย่างม่ันคง	มปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	สมาชกิ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	เมื่อคราวมาอยู่

สหกรณ์	ฯ	ผมขออ�านวยพรให้ทุกท่านจงมีความสขุ	

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	อย่าเจ็บ	อย่าป่วย	และ

จงอย่าจน	สมกบัค�าพดูทีว่่า	“อะโร	คยาปรมาลาภา”	

ความไม่มีโรค	เป็นลาภอันประเสริฐ	
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สารจากประธาน

 สวัสดีครับ พ่ี เพ่ือน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์          
ครูล�าพนู จ�ากดั ทีเ่คารพทกุท่าน  พบกนั   อกีครัง้ในวารสารฉบบัที ่3   
กระผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มาท�าหน้าท่ีประธาน
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ชุดท่ี 52   
ตัง้แต่เดอืน ธนัวาคม 2560 ถงึปัจจบุนั   เป็นเวลา 8 เดือน แล้วครบั
 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ ่านมาเป็นวันคล้าย         
วนัก่อตัง้สหกรณ์ ครบรอบ 51 ปี ทางสหกรณ์ ฯ ได้จดัให้มีการท�าบญุ
ส�านักงานเพื่อเป็นสิริมงคลกับสมาชิกทุกท่าน พร้อมกันนั้นได้จัด
ท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบโรงพยาบาล
บ้านธิ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ท�าให้กิจกรรมประสบ           
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย
 ในช่วงที่ผ่านมา กระผมและคณะกรรมการด�าเนินการ       
มีความมุง่มัน่ตัง้ใจพฒันาสหกรณ์ฯ อย่างจรงิจงั  ในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะ 
เป็นการบริหารด้านการเงิน ไปกู้ยืมเงินสถาบันการเงินท่ีดอกเบ้ีย
ต�่า ไปปิดเงินกู ้ที่ดอกเบี้ยสูง  การประหยัดหรือลดค่าใช้จ ่าย
ที่ ไม่จ�าเป็น การให้บริการสมาชิก รวมถึงการพัฒนาอาคารสถานท่ี               
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ พร้อมใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสหกรณ์ฯ  
และบริเวณลานจอดรถ สร้างที่จอดรถในพ้ืนที่ที่จัดซ้ือเพิ่มเติมซ่ึง
ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี2560  ปรบัปรงุ
แก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ
 ได ้ประชุมเชิ งปฏิบั ติการจัดท�าแผนงานโครงการ             
เป็นแนวทางในการบรหิารและพฒันาสหกรณ์ฯ ประชุมคณะกรรมการ  
ทีป่รกึษา  จดัประชมุสมัมนาผูป้ระสานงาน และประชุมสมัมนาผูแ้ทน
สมาชิกให้ทราบถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ของแต่ละท่าน เป้าหมาย
ส�าคญัคอืร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มคีวามมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป
การบริหารงานสหกรณ์ฯ ของคณะกรรมการชดุที ่52 นัน้ บรหิารโดย 
องค์คณะบคุคล ยดึหลกัธรรมมาภบิาลเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน  
การพิจารณาช่วยเหลอืสมาชกิทีย่ืน่ค�าร้องขอกูเ้งนิประเภทต่างๆนัน้
พิจารณาตามสิทธิของสมาชิกท่ีพึงได้รับ  ส�าหรับสมาชิกท่ีประสบ
ปัญหาความเดอืดร้อน เช่นประสบอบุตัเิหต ุได้รบัค�าสัง่ศาลให้ช�าระหนี้ 
คณะกรรมการพจิารณาช่วยเหลอืเป็นรายๆไป โดยมรีะเบยีบรองรบั
 ในโอกาสนี้  กระผมและคณะกรรมการ ทุกท ่ าน                
ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ท�าหน้าที่ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์  
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  ซึง่กระผมและคณะกรรมการมคีวามตัง้ใจ         
ที่จะดแูลและพฒันาสหกรณ์ ฯ ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า มคีวามมัน่คง 
และยั่งยืน ภายใต้นโยบายการบริหารงานอย่างเต็มท่ี   และในปีนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  ได้เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาว

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ด้วยธรรมมาภิบาล 9 หลัก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ�านาจ หลักนิติธรรมและ 
หลักความเสมอภาค ซ่ึงเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตามหลัก              
ธรรมาภบิาลทีเ่ข้มข้นขึน้ อนัเป็นเป้าหมายในการพฒันาสหกรณ์ฯ 
ให้มีความเจริญ อย่างย่ังยืน กิจการสหกรณ์ฯ มีความม่ันคง 
สร้างความเชือ่มัน่ และความศรทัธาให้เกดิขึน้ในระบบสหกรณ์ ฯ สบืต่อไป
ในสิ้นปีบัญชี 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561) ผู้จัดการเกษียณ
อายุตามข้อบังคับ  ทางสหกรณ์ฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�า
ประกาศรับสมัครผู้จัดการ สมาชิกท่านใดสนใจโปรดติดตาม 
รายละเอียดต่างๆจากสหกรณ์ฯ ได้เร็วๆนี้ครับ
 ท้ายนีก้ระผมในนามคณะกรรมการด�าเนนิการ ขอขอบคณุ 
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ฯ 
กระผมและคณะกรรมการทุกท่านมีความยินดีและพร้อม            
ท่ีจะรบัฟังข้อคิดเหน็ต่างๆจากสมาชิก  เพือ่น�ามาปรบัปรุงพฒันา 
สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนูของเรา กระผมเช่ือมัน่ว่าการบรหิาร
งานของคณะกรรมการด�าเนินการฯ ยังคงยึดมั่นผลประโยชน์
ของสมาชิกเป็นส�าคัญ เราหวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมกัน
บริหารสหกรณ์ฯ ให้ประสบความส�าเร็จ มีความมั่นคงและ       
เจริญยิ่งๆขึ้นไป สวัสดีครับ

(นายสุรพล  โพธาเจริญ)
  ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 52

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

 สวัสดี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ที่รัก
เคารพ ทุกท่าน พบกันฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนสิงหาคม 2561 เป็น
ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2561 การ
บริหารสหกรณ์ ปีบัญชี 2561การบริหารสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2561 
เหลือเวลาอีก 3 เดือนจะสิ้นปีบัญชีที่สมาชิกทุกท่านตั้งตารอคอย    
ที่จะได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืน ในปี 2561 นี้ คณะกรรมการด�าเนิน
การ ชุดที่ 52 ได้ครบวาระการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ จ�านวน 8 คน 
และสหกรณ์ฯ ต้องด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการ ชุดท่ี 53 อีกจ�านวน 
8 คน โดยมี กรรมการหน่วยบริการที่ครบวาระ คือ 1.อ�าเภอป่าซาง 
2 อ�าเภอเมืองใต้ 3.อ�าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ�าเภอทุ่งหัวช้าง 5. อ�าเภอ
แม่ทา 6.อ�าเภอลี้ 7.มัธยมใต้ 8.บ�านาญใต้ สหกรณ์ฯ จะได้ประกาศ
รับสมคัรกรรมการ ในเวลาอันใกล้นี ้เชญิชวนสมาชกิทกุท่านทีม่คีวามรู้ 
ความสามารถ ใจรักในอุดมการณ์สหกรณ์ สมัครเป็นกรรมการ    
ช่วยกันบริหารสหกรณ์ฯ ได้ และสิ้นปีบัญชี 2561 นี้ เป็นปีที่             
ผูจ้ดัการเกษยีณอาย ุ60 ปี สหกรณ์ฯ จะได้ประกาศรบัสมคัรผูจ้ดัการ     
พร้อมกับรับสมัครคณะกรรมการ สมาชิกท่านใดหรือบุคคลใดสนใจ 
ยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ตามวันเวลา ขอให้ติดตาม
การออกประกาศของสหกรณ์ต่อไป
 ระยะเวลา 9 เดือน ที่ผ่านมาการบริหารงานสหกรณ์ฯ 
น�าโดยประธานสุรพล โพธาเจริญ และคณะกรรมการด�าเนินการ อีก 
14 คน คณะท�างาน 3 คน ผูต้รวจสอบกจิการ 5 คน ฝ่ายจดัการ 23 คน
ได้บริหารงานในทุนด�าเนินการทั้งหมด  9,026,958,182.98 บาท 
หุ ้นจ�านวน 3,775,347,370.00 บาท เงินรับฝากจ�านวน 
2,580,471,154.50 บาท เงินกู ้ยืมสถาบันการเงินอื่นจ�านวน 
1,933,370,100.00 บาท เงินสะสมตามข้อบังคับ จ�านวน 
51,442,631.92 บาท เงินทุนส�ารองจ�านวน 356,318,557.0 9 บาท    
มีเงินให้กู้อยู่ในมอืสมาชกิ  จ�านวน 8,938,359,640.68  บาท มีรายได้ 
จ�านวน 393,761,445.47 บาท รายจ่ายจ�านวน 159,140,423.03 บาท 
ก�าไรสุทธิ 234,621,022.44 บาท
 ในช่วงนี้สหกรณ์ฯ มีโครงการให้เงินกู้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯ  
(กู้เงินฉุกเฉินปันผล) สมาชิกท่านใดต้องการเงินกู้ ยื่นใบค�าขอกู้
ได้ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น โครงการจัดงาน
เกษียณอายุให้แก่สมาชิกที่เกษียณในวันที่ 22 กันยายน 2561 สถานที่
มจร. สมาชิกท่านใดที่มปีัญหาเกี่ยวกับช�าระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ขอให้
สมาชิกมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่ท่านได้รับเงินบ�านาญ      
เรือ่งส�าคญัทีค่ณะกรรมการเป็นห่วงสมาชกิคอืขณะนี ้สมาชกิทีเ่ป็นหนี้
ธนาคารออมสินอยูร่ะหว่างการถกูเรยีกเงนิคนื หรอืฟ้องร้องในนาม
คณะกรรมการได้หาวิธีท่ีจะช่วยให้สมาชิกปลอดหน้ีได้อย่างไร     
ขอให้เวลาคณะกรรมการได้ศึกษาหาข้อมลูก่อนและได้ความอย่างไร 
แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป และคณะกรรมการด�าเนินการได้พัฒนา

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ผู้จัดกำรบอกกล่ำว

ผู้จัดกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน 

ผู้จัดการ 

ทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ปรับปรุงพ้ืนที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ คือปรับปรุงเปล่ียนแปลง
รั้วและประตูส�านักงานเป็นสแตนเลส ทาสีรั้วภายในให้เข้ากับ
สีส�านักงาน ดูสวยเด่นขึ้น
 สหกรณ์ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี 
จัดโครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกผู้สูงวัย หรือข้าราชการ
บ�านาญ เก่ียวกับสมาชิกเป็นโรคต้อกระจกที่ตา สมาชิกที่เข้า
โครงการและได้เดินทางไปรักษากลับมาทุกคนจะมีความสุข
พบกับโลกท่ีสดใสและสุดสวย โดยมีดวงตาที่ได้รับรักษา
มีการมองเห็นสว่างไสวข้ึน และเห็นความสวยงามชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น สมาชิกท่านใดที่สนใจแจ้งชื่อได้ที่สหกรณ์ฯ และหากได้ 
จ�านวน 30-40 ข้ึนไป แจ้งให้โรงพยาบาลมาตรวจคัดกรอง  
หรอืข้าราชการบ�านาญนดักนัตรวจวนัประชมุชมรมครบู�านาญ
ก็ได้ตามที่สะดวก
 เชิญชวนสมาชิกทุกท่านเมื่อมีเงินให้น�ามาฝากไว้    
สหกรณ์ฯ และ เมือ่ขาดเงนิใช้ให้มากูย้มื เมือ่มเีงนิกูย้มืเหลอืใช้ 
ให้น�ามาคืนเพื่อให้หมดหนี้ ชีวิตคุณครูปั้นปลายของการเป็น
สมาชิกบ�านาญไม่มีหนี้ได้ จะท�าให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข
มากขนาดไหน สร้างความฝันให้เป็นจริงให้ได้ สมาชิกอยู่ดี   
กนิด ีมสีขุ อยูค่วบคูก่บัสหกรณ์ฯ  โดยให้สหกรณ์ฯ  มคีวามมัง่คัง่ 
มั่นคง ยั่งยืน อยู่ชั่วลูกหลานตลอดไป
 พบกนัใหม่ฉบบัหน้า ขอให้สมาชกิทกุท่านมคีวามสขุ
และโชคดีตลอดไปนะคะ สุดท้ายนี้ผู้จัดการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในจังหวัดล�าพูน คุ ้มครองสมาชิกทุกท่านและครอบครัว               
จงมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเทอญ
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ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

สถานภาพทางการเงิน 

ณ วันที่ 31  สิงหาคม 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

เงินทุนสวัสดิการ ส.พ.ส

เงินส�ารอง

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ

สินทรัพย์รวม

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

5,825.00

1,255.00

8,529,658,916.35

321,957,146.38

86,807,926.00

2,580,471,154.50

3,775,347,370.00

51,442,631.92

24,671,645.18

356,318,557.09

22,000,000.00

1,933,370,100.00

9,026,958,182.98

393,761,445.47

159,140,423.03

234,621,022.44

จ�านวนประเภท
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ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

คณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 

 ฉบับนี้... ยังคงน�าเสนอเรื่องเก่ียวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ฯ ของเราอยู่นะครับ  โดยสาระส�าคัญของการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ ก็เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายแห่งการปฏิรูปประเทศ แต่ก็ต้องเป็นไปตามหลักการ กระบวนการสหกรณ์ และเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลัก  ซึ่งในห้วงของการปฏิรูปประเทศ นัยว่าทุกภาคส่วน/องค์กร 
จะต้องได้รับการปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน
 จากการพจิารณาร่วมกนัของสมาชิกชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย มีมตใิห้เสนอ
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี...)พ.ศ.... ซึ่งคณะผู้ริเริ่มได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อน�าเสนอแก้ไขต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทั้งนี้ ผู้แทน
หรือสมาชิกจะต้องลงชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยขณะน้ี ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าลังด�าเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างฉบับนี้อยู่
 ขณะเดียวกัน ได้มีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ เรียกว่า              
“พระราชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัที.่...) พ.ศ. .... ขึน้แล้ว  ซึง่ถือว่าเป็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ภาคประชาชน 
โดยร่างดงักล่าวม ี3 ฉบบั ทีส่ภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิห็นชอบรบัหลักการเรยีบร้อยแล้ว เม่ือวนัที ่17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้แก่
 1. ร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับประชาชน) ท่ีเสนอโดย นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกระบวนการสหกรณ์ไทย http://www.clt.or.th/main/
Pr_news/2561/61.01.31.CLT.3_Cooperative-Act,which-presides-over-the-draft-leg-
islative-resolution-of-the-National-Assembly.pdf
 2. ร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ที่เสนอโดย พลเรือเอกศักด์ิสิทธิ์ เชิดบุญเมือง  สมาชิกสนช.                   
http://www.clt.or.th/main/Pr_news/2561/61.01.31.CLT.5_Draft-National-Legisla-
tive-Assembly.PDF
 3. ร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ที่เสนอโดยรัฐบาล ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว
 http://www.clt.or.th/main/Pr_news/2561/61.01.31.CLT.4._The-draft-is-con-
sidered.pdf
              หากสมาชิกอยากรู้ว่าร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ทั้ง 3 ฉบับ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ
รับหลักการแล้วเป็นอย่างไร สามารถเข้าไปดูได้ตามที่อยู่เวปไซด์ข้างบนได้เลยครับ
 สิ่งท่ีเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นเรื่องที่เราไม่อาจปฏิเสธและ
สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ

นายสุพจน์ แสนหาญ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
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นายสถาพร สุภายอง

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ชุดที่ 52 โดยการน�าของท่านประธาน สุรพล                       
โพธาเจริญ ก็ด�าเนินงานมาถึงไตรมาสที่ 3  แล้วนะครับ เร็วจริงๆ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ ก็ขอกล่าวถึงเรื่องที่คณะกรรมการด�าเนินการ 
ก�าลังวุ่นอยู่หรือจะพูดว่าก�าลังปวดหัวอยู่ก็คงไม่ผิด คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้จัดการฯ ของเราก�าลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ปี 2561 นี่ซิครับ
ซึ่งต่อไปนี้ต้องกล่าวถึงการได้มาในต�าแหน่งผู้จัดการ ที่ใจซื่อมือสะอาด ดูแลสหกรณ์ฯได้
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ข้อ 103-107 ผู้จัดการฯ ต้องอยู่ในต�าแหน่ง คราวละ 4 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี          
ต้องผ่านการสอบคดัเลอืก สอบสมัภาษณ์และรายละเอยีดมอีกีเยอะครบั สมาชกิฯ ท่านใดสนใจกล็องตดิตามดคูรบั จะมกีารประกาศสมคัรเรว็ๆนี ้ครบั 
 เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 คณะกรรมการได้ไปศึกษาดงูาน ณ สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากัด จดุประสงค์ส�าคญักเ็พ่ือศึกษาเกีย่ว
กับเร่ืองการได้มาซ่ึงผู้จัดการสหกรณ์ฯน่ันเอง เพราะทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ฯ เขาเพิ่งสอบคัดเลือกผู้จัดการฯ มาได้ไม่กี่เดือนเองครับ 
วุฒิการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ฯ เขาก�าหนดไม่ต�่ากว่าปริญญาโท ต่างจากของเราและค่าจ้างของเขาก�าหนดค่าจ้างเริ่มต้นที่ 
47,640 บาทต่อเดือนครับ ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ข้างเคียงนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการกู้สมาชิกที่มีปัญหาการส่งช�าระหนี้ ทางสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ฯ เขาใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้โดยน�าหุ้นมาหักค�านวณด้วย แต่หุ้นก็ยังเป็นหุ้นอยู่รายละเอียดปลีกย่อยมีอีกหลายอย่าง 
ฝ่ายเงินกู้ก�าลังพิจารณาศึกษาอยู่ครับ ขอเวลาอีกนิดถ้าเป็นยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบต่อไปครับ
 ส�าหรับเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงงวดช�าระหนี้ดังต่อไปนี้ครับ
 ข้อ 52 เงินงวดช�าระหนี้ส�าหรับเงินกู้นั้น ให้ก�าหนดไว้ดังนี้
 (1) เงินกู้ฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ฉุกเฉินเต็มจ�านวนพร้อมด้วยดอกเบ้ียภายในวันส้ินเดือน หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันสามงวด 
งวดละเท่าๆกนั ของจ�านวนเงนิกูพ้ร้อมดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดอืนแรก ส่วนต้นเงนิทีเ่หลอืพร้อมด้วยดอกเบีย้ให้ส่งภายในวนัสิน้เดอืนถดัไปตดิต่อ
กัน ทุกเดือนจนครบจ�านวน ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก
 (2) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรเต็มจ�านวนพร้อมด้วยดอกเบ้ียภายในวันสิ้นเดือน หรือ
ให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน 12 งวด งวดละเท่าๆ กันของจ�านวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในวันส้ินเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย      
ให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไปติดต่อกันทุกเดือนจนครบจ�านวน ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก
สมาชิกจะกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรใหม่ได้จะต้องช�าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด 
 (3) เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ให้ผู้กู้ส่งเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันเต็มจ�านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนหรือให้ส่งเป็นงวด  
รายเดือนรวมกัน 80 งวด งวดละเท่าๆกัน ของจ�านวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่ง
ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ติดต่อกันทุกเดือนจนครบจ�านวน ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก
 (4) เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาก�าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้ายซ่ึงอาจน้อยกว่าหรือมากกว่างวดรายเดือนปกติ) พร้อมด้วยดอกเบ้ียหรือส่งเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือน       
เท่ากนัทกุเดอืน เป็นจ�านวนกีง่วดกส็ดุแต่จะเหน็เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู ้จ�านวนและความมุง่หมายแห่ง เงนิกูต้้องไม่เกิน 336 งวด สมาชกิ
อายเุกนิ 55 ปี ให้ส่งช�าระหนีเ้งนิกูต้ามอายรุาชการทีเ่หลอืทัง้นี ้เมือ่รวมอายกุบัระยะเวลาทีช่�าระหนีเ้งนิกูแ้ล้วไม่เกนิ 336 งวด ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุ
กับระยะเวลาท่ีช�าระหน้ีเงินกู้แล้วไม่เกิน 75 ปี สมาชิกอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป สามารถส่งช�าระหนีเ้งนิกูไ้ด้ไม่เกนิ 288 งวด ยกเว้น สมาชิกกูเ้พือ่
การศึกษาและกู้เพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด
 ในกรณทีีผู่กู้ม้หีนงัสอืขอผ่อนผนัการช�าระหนี ้และคณะกรรมการด�าเนนิการเหน็ว่ามเีหตผุลอนัสมควรเป็นพเิศษ คณะกรรมการด�าเนนิการ 
จะผ่อนผนัเวลาการส่งเงนิงวดช�าระหนีส้�าหรบัเงนิกูส้ามญัทีก่�าหนดไว้ในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผูกู้้คราวละหนึง่หรอืหลายงวดกไ็ด้ แต่การผ่อนผนัเวลา
ช�าระหนี้รวมกันทั้งหมดส�าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกงวด
 หรือคณะกรรมการด�าเนินการอาจจะขยายเงินงวดช�าระหนี้ออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 336 งวด โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ถ้าสมาชิกผู้กู้ ได้ยื่นค�าขอรับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ และคณะกรรมการด�าเนินการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สมาชิกปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบท้ายระเบียบนี้
 2. ถ้าสมาชิกผู้กู้ได้รับการขยายเงินงวดช�าระหนี้แล้ว จะขอผ่อนผันเวลาการส่งงวดช�าระหนี้อีกไม่ได้ส�าหรับเงินกู้นั้นๆ 
 (5) เงนิกูพ้เิศษ คณะกรรมการด�าเนนิการจะพจิารณาก�าหนดให้ผูกู้เ้งนิพเิศษส่งคนืเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั (เว้นแต่งวดทดุท้ายซึง่
อาจน้อยกว่าหรือมากกว่างวดรายเดือนปกต)ิ พร้อมด้วยดอกเบีย้หรอืส่งเงนิต้นพร้อมด้วยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากันทกุเดอืนจ�านวนกีง่วดก็
สดุแต่จะเหน็เป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้แต่จะต้องไม่เกนิ 360 งวด ในกรณทีีผู่กู้ม้หีนงัสอืขอผ่อนผนัการช�าระหนีแ้ละคณะกรรมการด�าเนนิ
การเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรเป็นพิเศษ คณะกรรมการด�าเนินการอาจผ่อนผันคราวหนึ่งได้ไม่เกินสามเดือน และ สัญญาหนึ่งไม่เกินหกเดือน
 ท้ายนี้ ฝ่ายเงินกู้ ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านจงประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง        
กันทุกท่านตลอดไปเทอญ
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำและขยำยกิจกำรสหกรณ์ฯ

นายอารี วงศ์พนัสสัก

     ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ฯ

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัดทุกๆท่าน  วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 
จ�ากัด  ฉบับที่  3  ประจ�าเดือนสิงหาคม 2561  ฉบับนี้   คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ ขอน�าเสนอ                   
ผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากดั ตามแผนปฏบัิติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี 2561ได้แก่
 1.  โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่จัดซื้อใหม่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
                สหกรณ์ฯได้สร้างลานจอดรถส�าหรบัสมาชกิทีม่าติดต่องานกบัส�านกังานสหกรณ์ฯ  ขณะนีก้ารก่อสร้างเสรจ็เรียบร้อย
แล้วเมือ่วนัที ่31  พฤษภาคม  2561   ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  581,000  บาท   (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  สหกรณ์ฯ 
หวังว่าคงจะท�าให้สมาชิกที่มาติดต่องานกับสหกรณ์ฯมีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย  กว้างขวางขึ้น
 2.  การพัฒนาอาคารส�านักงาน  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์ฯ 
               สหกรณ์ฯมีการปรับปรุงอาคาร  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในส�านักงานสหกรณ์ฯ   ในส่วนที่ได้ด�าเนินการ        
เสร็จสิ้นแล้ว  มีดังนี้ 
  1.  ได้จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  จ�านวน    1  เครื่อง  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   8,400   บาท  
                           2.  ได้ติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารส�านักงานสหกรณ์ฯแล้วตั้งแต่ห้องประชุมเลิศนรี ชั้น 3   
                                 ห้องประชมุจามจรีุ  ห้องประชมุกาสะลอง  ห้องรองประธานกรรมการฯ รวมทัง้ห้องโถงชัน้ 2ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น   80,000  บาท  
  3.  ได้ท�าฝา ค.ส.ล. ปิดร่องระบายน�้า พร้อมย้ายท่อประปาลงดินและต่อไปบ้านพักใช้งบประมาณทั้งส้ิน  
10,000   บาท 
  4.  ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถ - บ้านพัก  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   36,105.62   บาท
  5.  ได้จดัซือ้เครือ่งพมิพ์หวัเข็มส�าหรบัใช้งานฝ่ายประมวลผลและคอมพวิเตอร์  จ�านวน  1  เครือ่งยีห้่อ Fujitsu 
Dot  Matrix  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  72,900   บาท 
 ส่วนที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ มีดังนี้
  1.  จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์  จ�านวน  1 เครื่อง  ราคา  39,000   บาท  
  2.  ปรับปรุงบ้านพักโดยท�าสีใหม่ทั้งหลัง  ยกพื้นให้สูงกว่าลานจอดรถ  ปูกระเบื้องทั้งหมดรอบบ้านนอกบ้าน  
เทพื้นริมรั้วด้านทิศใต้  ปรับให้ได้ระดับน�้าทิ้งลงคลอง  งบประมาณ  164,000  บาท
  3.  ปรับปรุงรั้วด้านหน้าส�านักงานสหกรณ์ฯโดยเปลี่ยนเป็นประตูรั้วสแตนเลส รั้วสแตนเลส และติดตั้งเสาธง
งบประมาณ  109,600  บาท
 3.  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
  คณะท�างานตรวจประเมินจากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดล�าพูนได้เข้ามาประเมินสหกรณ์ฯของเราครั้งที่ 2         
ไปแล้วเมือ่วนัที ่5  เดอืนกรกฎาคม 2561 และต้องขอแสดงความยนิดีกบัสหกรณ์ฯของเราด้วยทีไ่ด้รับผลการตรวจประเมิน คือ 
98.70 คะแนน ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
                ก่อนจากกัน  คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ขอขอบคุณ
สมาชิกทกุๆท่านทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุการท�างานของสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ด้วยดเีสมอมา มคี�าชีแ้นะและตชิม และ
อยากให้ค�าปรึกษา  ก็ขอเชิญได้ที่สหกรณ์ฯทุกวันท�าการนะครับ...
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 

 สวัสดีครับ มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนทุกท่าน คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการได้ด�าเนินงาน        

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 2561 ผลการด�าเนินการตามโครงการและกิจกรรมได้แก่

 1. โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ มีหลักสูตรการอบรม คือ ความรู้ด้านขนมไทย ความรู้ด้าน

ขนมเบเกอรี่ ความรู้ด้านมะม่วง-ล�าไย ความรู้ด้านของที่ระลึกและของช�าร่วย ได้อบรมต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 

22 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้ารบัการอบรมทัง้หมด 397 คน ใช้จ่ายงบประมาณ จ�านวน 293,217 บาท สิน้สดุโครงการแล้ว

สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร จากสหกรณ์ฯ ส�าหรับผู้สนใจต้องการหลักสูตรขนมไทยและขนมเบเกอรี่ 

ขอให้สมาชิกเปิดดูข้อมูลหลักสูตรได้ที่เว็ปไซต์ของสหกรณ์ฯ www.lpntsc.com

 2. โครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก การให้บริการแก่สมาชิกจ�านวน 5 ระเบียบสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้ ตั้งแต่

เดือน ธันวาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2561

  2.1 ค่าคารวะศพ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม จ�านวน 81 คน

  2.2 สมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 31 คน

  2.3 สมาชิก ส.พ.ส. ถึงแก่กรรม จ�านวน 35 คน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 16,598,386 บาท 

 3. โครงการสนับสนุนและเชื่อมสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรอื่น เช่น การแข่งขันกีฬา ตามโครงการ

แข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์จังหวัดล�าพูน ครั้งที่ 2 ใช้งบประมาณ จ�านวน 150,000 บาท

 4. โครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และสังคม กิจกรรมที่สหกรณ์ฯ 

ได้ทอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 ได้ด�าเนินการได้แก่ 

 - ประเพณีด�าหัว

 - การท�าบุญส�านกังานและทอดผ้าป่า ณ โรงพยาบาลบ้านธ ิได้เงนิรวม 133,330 บาท ส�าหรบัการจัดกจิกรรมอยู่

ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ 

 - การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งให้สมาชิกที่มีบุตร ยื่นขอรับทุนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากพ้น

ก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์ ตามประกาศ และระเบียบของสหกรณ์ฯ

 - การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก          

ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นขอรับทุน ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามประกาศ และระเบียบของสหกรณ์ฯ 

 - การจัดงานเกษียณอายุราชการ ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดวันจัดงาน วันที่ 22 กันยายน     

พ.ศ.2561 ณ ห้องประชมุสมเด็จ พระมหารัชมงัคลาจารย์ วิทยาลยัสงฆ์ล�าพนู มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน ครับ คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด�าเนิน

งานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจะท�าให้สมาชิกฯ ได้มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กินดี อยู่ดี มีสุข ยิ่งๆ ขึ้นไป คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ

นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
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ว่าที่ พ.ต.โสภณ ติ๊บใหม่

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ พบสมำชิก

 สวสัดสีมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ทีร่กัทกุท่าน ห่างหายกนัไปหลายฉบบั ส�าหรบัวารสารสหกรณ์ฯ เพราะต้องรอคิว 

อีกอย่างก็ติดงานภารกิจส่วนตัวหลายอย่าง ฉบับนี้มาพบกันแล้วครับตอนน้ีข่าวแวดวงสหกรณ์ก�าลังเป็นท่ีวิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย

เรื่องความมั่นคงและสภาพคล่องของสหกรณ์   ออมทรัพย์ตามกระแสข่าวก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครแูละข่าวล่าสดุกค็อืชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทยการให้ข่าวแบบนีข้องสือ่ ไม่เป็นผลดต่ีอสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ทีม่อียูท่ัง้หมดหนึง่พนักว่าแห่ง การปล่อยข่าวลกัษณะนี ้อาจจะมเีบ้ืองหน้าเบ้ืองหลงัแอบแฝงเพือ่หวงัผลเข้ามาก�ากับดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์

ทั่วประเทศ ขอให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพนู จ�ากดั ทุกท่านได้ใช้วจิารญาณในการติดตามข่าวสารให้ละเอยีดรอบคอบอย่าตกเป็น

เครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่คิดจะเข้ามาเทคโอเว่อร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 
 ปัจจบุนั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั มสีมาชกิสามญั จ�านวน 5,825 คน สมาชิกสมทบจ�านวน 
1,255 คน รวมทั้งหมดมีสมาชิก 7,080 คน ทุนเรือนหุ้นช�าระแล้ว3,775,347,370.00 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสน            
สีห่มืน่เจด็พนัสามร้อยเจ็ดสบิบาท) เงินรับฝาก 2,580,471,154.50 บาท (สองพนัห้าร้อยแปดสบิล้านสีแ่สนเจด็หมืน่หนึง่พนัหนึง่ร้อย ห้าสิบ
สี่บาทห้าสิบสตางค์) เงินให้กู้แก่สมาชิก 8,933,359,640.68 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ
บาทหกสิบแปดสตางค์) เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ 1,933,370,100  บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสามแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาท) ก�าไรสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จ�านวน 234,621,022.44  บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่น
หนึ่งพันยี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด แทบจะไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าได้ปล่อย
เงนิกู้หมนุเวยีนให้สมาชกิกู้ไปเกอืบ 9 พนัล้านบาท ความเส่ียงกจ็ะมีบ้างตรงท่ีมีโครงการรวมหน้ี ของคณะกรรมการด�าเนินการชดุก่อน โครงการ
กูไ้ด้สงูสดุ 4,500,000 บาท รวมค่าเบีย้ประกันชีวติและซือ้หุน้ไม่เกนิ 700,000 บาท ยอดกูร้วมทัง้หมดไม่เกนิ 5,200,000 บาท แต่ระเบยีบ
เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ได้เขยีนเอาไว้ว่า ครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนกูส้ามญัได้สูงสุด 500,000 บาท 
และระดบัผู้บริหารกูส้ามญัได้สงูสดุได้ 1,000,000 บาท เมือ่มโีครงการรวมหนีจ้งึเปิดโอกาสให้สมาชกิสามญัทกุหน่วยเลือกตัง้ ได้เข้าร่วม
โครงการกูร้วมหนีด้งักล่าว จากการสรปุวเิคราะห์ความเสีย่งของฝ่ายจดัการเมือ่วันที ่4 กนัยายน 2561 ปรากฏว่าครโูรงเรยีนเอกชนจ�านวน 22 คน     
ยังมีหนี้รวมทั้งหมด 29,240,232.75 บาท (ย่ีสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เม่ืออายุครบ 60 ป ี
จะมีหนี้คงเหลือ 13,204,721.75 (สิบสามล้านสองแสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
 ผูต้รวจสอบกจิการไม่ได้ต�าหนหิรอืกีดกนัการเข้าร่วมโครงการกูร้วมหนีข้องสมาชกิบางหน่วยเพยีงแต่คณะกรรมการด�าเนนิการ 
ขาดมาตรการป้องกนั ไม่ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ให้รอบคอบเพราะในระยะยาวท่ีอาจก่อให้เกดิปัญหาการช�าระหนีค่้างวด ทางคณะผูต้รวจสอบ 
กจิการกไ็ม่ได้น่ิงนอนใจได้ให้ข้อเสนอแนะกบัคณะกรรมการด�าเนนิการชดุปัจจบุนัไปแล้ว เพือ่หาทางป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนถ้าเหมือนคนที่เป็นฝีซึ่งฝีไม่ได้แตกในวันเดียวต้องรอเวลา 4-5 วัน ฝีถึงจะแตก ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน 
การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ปล่อยให้สมาชิกสามัญ สมาชิกบางหน่วย กู้เงินเกินระเบียบท่ีวางไว้ ในขณะนี้ยังไม่เกิดปัญหา
การช�าระหนี้ แต่ในอนาคตข้างหน้าอีก 5-10 ปี ใครจะกล้ารับรองว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะผู้กู้ไม่มีเงินบ�านาญเหมือนข้าราชการประจ�า
 หากสมาชกิท่านใดมคีวามประสงค์ทีจ่ะทราบข้อมลูความเคลือ่นไหวในการแก้ปัญหาของคณะกรรมการด�าเนนิการชดุปัจจบุนั
ท่านสมาชกิสามารถสอบถามมาทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าพนู จ�ากัด กรรมการหน่วยเขตเลือกตัง้ของท่านหรอืฝากข้อซกัถามไปกบัผูแ้ทน
สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในเดือนธันวาคม 2561 หวังว่าท่านสมาชิกคงจะได้รับต�าตอบที่พึงพอใจแล้วพบกันใหม่ครับ 
ขอทิ้งท้ายข้อคิดค�าคมไว้ดังนี้

ผู้ที่เห็นมามาก ความรู้ย่อมกว้าง
ผู้ที่ฟังมามาก สติปัญญาย่อมเฉลียวฉลาด

ผู้ที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จะกลายเป็นเผด็จการผู้โดดเดี่ยว
“ หวนควน ”
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ข่าวสารน่าสนใจในแวดวงสหกรณ์ฯ
	 ประกาศ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	เรื่อง	การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วม

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2561	

	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วม

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2561	โดยให้สมาชิกที่สนใจยื่นค�าขอกู้ได้ตั้งแต่วันที	่

1	สิงหาคม	–	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้นั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข			

การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2561	ดังนี้

	 1.	เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	ตั้งแต่	2	ปีขึ้นไป

	 2.	ไม่เป็นผู้ที่ถูกอายัดเงินปันผล	และเงินเฉลี่ยคืน

	 3.	การคิดสิทธิ์การให้กู้	กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	5	ของทุนเรือนหุ้นสะสมยกมา	ณ	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	

	 4.	วงเงินที่จะกู้ได้	สหกรณ์ฯ	ต้องหักเงินสงเคราะห์รายปีของสมาคม	สสอค.,สส.ชสอ.,	สฌ.ลพ.สฌ.ลพ.	2	และ

บันทึกข้อตกลงของสมาชิกรายที่ให้หักเงินประกันชีวิตสินเชื่อส่งกับบริษัทเป็นรายปี	(ซึ่งข้อตกลงของสมาชิกต่อสมาคม	

และสหกรณ์ฯ	ว่าให้หักเม่ือได้รับเงินปันผล)ของสมาชิกออกก่อนจากเงินที่จะได้รับปันผลทั้งหมด	ส่วนที่เหลือคือสิทธิ์				

ที่กู้ได้แต่ต้องไม่เกิน	30,000.00	บาท

	 5.	การช�าระหนี้เงินกู ้	สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	เพื่อช�าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ย																			

ในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

รับสมัครคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 53
 คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่52 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพนู จ�ากดัจะครบวาระการด�าเนนิ

งานสหกรณ์ฯ จ�านวน 8 ท่านโดยสหกรณ์ฯ ต้องด�าเนินการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการ              

ชุดท่ี 53 เพิ่มอีกจ�านวน 8 คน โดยมี กรรมการหน่วยบริการท่ีครบวาระ คือ 1.อ�าเภอป่าซาง 

2. อ�าเภอเมืองใต้ 3.อ�าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ�าเภอทุ่งหัวช้าง 5. อ�าเภอแม่ทา 6.อ�าเภอลี้ 7.มัธยมใต้ 

8.บ�านาญใต้ สหกรณ์ จะได้ประกาศรับสมัครกรรมการ ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้  เชิญชวน

สมาชิกทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถ ใจรักในอุดมการณ์สหกรณ์ฯท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยพ้ืนที่

บริการดงักล่าว สมคัรเป็นกรรมการช่วยกนับรหิารสหกรณ์ฯ ในส่วนของรายละเอยีดการรับสมคัร 

คณุสมบตั ิและอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง สหกรณ์ฯจะได้ออกประกาศแจ้งให้สมาชกิทุกท่านทราบในอกีคร้ังหนึง่ 

ขอให้สมาชิกโปรดติดตามข่าวสารกันด้วยนะค่ะ
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รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

โดย..“ นิ๊งหน่อง ”  

 ผ่านเหตุการณ์ที่  12  นักฟุตบอลทีมหมู่ป่า อะคาเดมี และ ผู้ช่วยโค๊ช   1  คน ที่พลัดหลงเข้าไปในถ�้าหลวง         

ขุนน�้า - นางนอน อุทยานแห่งชาติขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย ท�าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและโด่งดังกันไปทั่วโลก             

ในเร่ืองความสามัคคี  ทีทุ่กฝ่ายรว่มมือกัน ทั้งในภาครฐั  เอกชนและประชาชนทกุหมู่เหล่าที่ได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน 

จนเหตุการณ์   ผ่านพ้นวิกฤตไป และเหลือไว้แต่ความทรงจ�าของชาวโลก  ถึงแม้จะมีความโชคดีแต่ก็มีความโชคร้าย

ปนอยู่ด้วยทีต้่องสญูเสยีบคุลากรทีม่คีณุค่าไป คอื  น.ต.สมาน   กนัุน ( จ่าแซม วรีะบรุษุถ�า้หลวง – ขนุน�า้นางนอน )  นกัท�าลาย

ใต้น�า้จูโ่จมนอกราชการ อดตีหน่วยซลีของกองทพัเรอืไทยทีไ่ด้เสยีสละชวีติช่วยเหลอืนกัฟุตบอลทมี 13 หมปู่าอะคาเดมี่  

จนตวัตาย  นิง๊หน่อง ขอเทดิทนูบชูาในความเสียสละของท่านผู้นี ้นบัถือ นบัถอื ****    ช่วงนี ้ ท่านประธานสรุพล โพธาเจรญิ 

และท่านผูจ้ดัการคนสวยของเรา ท่านทวัน   เทพวรรณ์  ไม่ค่อยจะมเีวลาว่างเลย    ต้องตะรอนๆไปประชมุ อบรมสมัมนา

ทีก่รงุเทพมหานครบ่อยๆ จนแทบไม่มเีวลาว่างทีจ่ะอยูก่บัครอบครวัเลย น่าเหน็ใจเนาะ  เรามาท�าหน้าทีค่นของสหกรณ์

เสียอย่าง ต้องสู้  สู้นะครับ **** โครงการอบรมอาชีพเสริมของสหกรณ์ฯ ที่น�าโดย ท่านทวีศักดิ์  จอมอิ่น พร้อมด้วย     

ทมีงานอนัประกอบด้วย  รองธวชัชยั  ชยัปัญญา   รองนิคม  พรหมอนันต์   รองปกรณ์ชยั  มะโนสมทุร และ ท่านจ�านง  อุประโจง 

ที่ได้เสียสละเวลาดูแลเอาใจใส่ และให้บริการสมาชิกที่เข้าอบรมต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  จนโครงการ

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่ามกลางความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้ารับการอบรมคิดว่า โครงการนี้ปีหน้าฟ้าใหม่คงจะมีอีก      

นะครบั**** ในไตรมาสท่ี 4  ทีจ่ะถงึนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพูน จ�ากัด   จะมคีณะกรรมการด�าเนินการ และผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ หลายคนท่ีต้องเกษียณอายุราชการ และเปลี่ยนอาชีพจากข้าราชการประจ�าไปเป็นข้าราชการบ�านาญ  

เริ่มต้ังแต่  รองผอ.สุพจน์  แสนหาญ  กรรมการหน่วยมัธยมใต้   ผอ.นิคม  พรหมอนันต์  กรรมการหน่วย อ.บ้านโฮ่ง   

ผอ.จ�านง  อุประโจง กรรมการหน่วย อ.ล้ี  และที่จะลืมเสียมิได้คือ นิ๊งหน่อง  กรรมการหน่วย อ.แม่ทา   นะคร้าบ ****     

เมือ่พดูถงึผูจ้ดัการคนเก่งของเราแล้วกน่็าใจหาย และแสนเสยีดายทีท่่านจะเกษียณอายจุากการท�าหน้าทีผู้่จดัการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ในวันสิ้นปีบัญชี 2561 นี้แล้ว  คิดๆแล้ว   ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย  ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น

เลย **** วันแม่แห่งชาติในปี 2561 ก็ผ่านพ้นไป  สมาชิกสหกรณ์ของเราหลายๆท่านคงได้ท�าหน้าที่ลูกที่ดี ได้ทดแทน

บุญคุณของแม่อันใหญ่หลวงแล้ว  แต่หลายๆคนก็ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไป เท่าที่นิ๊งหน่องทราบก็มี  คุณแม่ของ           

ผอ.อ�าพล  กะวัง สมาชิกบ�านาญเมืองเหนือ   คุณแม่ของ ผอ.สถาพร  ตนบุญ  สมาชิกบ�านาญเมืองเหนือ     คุณแม่ของ 

อ.นงค์นชุ  มณทีอง  สมาชกิหน่วย อ.แม่ทา และสดุท้าย คณุแม่ของ ผอ.ชุมพล  ปันอ่ิน  กรรมการหน่วยอาชวีะ +เทศบาล   

+ กศน. รวมทั้งคุณแม่ของสมาชิกสหกรณ์ ฯ ท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนาม    ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 

ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย นะครับ **** ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ น�าโดยท่านสุทัศน ์           

บุตรนุชิต  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ได้ชี้แนะการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่   โดยได้ให้            

ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าเสมอมา ทางสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพนู จ�ากัด ขอขอบคณุเป็นอย่างสงู หวังว่า เราคงจะท�างาน

ไปด้วยกัน  สรรค์สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯร่วมกัน  

 โอกาสนี้อยากฝากข้อคิดส�าหรับทุกๆท่านว่า    “ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวท�า  สูงหรือต�่าอยู่ที่ท�าตัว” สวัสดี....    
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“เกร็ดความรู้ใกล้ตัว”

 ข้าวของราคาแพง ค่าใช้จ่ายมแีต่จะเพิม่ขึน้ สนิค้าก็มแีต่ขึน้ราคา แต่เงนิเดอืนไม่ยกัขึน้ตาม สดุท้ายกต้็องกูห้นีย้มืสนิ มหีนีบ้ตัร

เครดติพ่วงยาวเป็นวา เงินออมไม่ต้องพูดถงึจรงิๆ แน่นอนอกีว่าผูค้นยคุสมยันีคุ้น้ชินกบัการใช้ชีวติสะดวกสบาย ซือ้ของกไ็ม่ต้องจ่ายเงนิสด 

นั่งช้อปปิ้งผ่านหน้าจอส่ีเหลี่ยมสบายจริงๆค่ะ อยากได้บ้าน อยากได้รถ ไม่ต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นเจ้าของ ผ่อนจ่ายระยะยาว

กันไปเลย ลดแลกแจกแถมมากมาย เห็นไหมค่ะชี่วิตยุคนี้มันสะดวกสบายแค่ไหน แต่ก็อย่างที่เค้าว่ากันค่ะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ 

ด้านหน่ึงสะดวกสบาย อกีด้านหนึง่ก็คอืค่าใช้จ่ายทีม่าโดยไม่ทันตัง้ตวั หากคนไม่มวีนิยัไม่คดิให้ดใีนการใช้จ่ายเงนิ ปัญหาหนักอกหนกัใจ 

ปัญหาระดับชาติก็คือต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโตนะค่ะ แต่ไม่ต้องเครียดไปค่ะชีวิตคนเรามันต้องกินต้องใช้ ตั้งใจท�างานหาเงินถ้าไม่ให้

กินไม่ใช้แล้วจะท�างานไปท�าไมใช่ไหมค่ะ ดังนั้นถึงแม้จะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแต่การออมเงินก็ไม่ได้เป็นเร่ืองยากนะคะ บางคนเป็นหนี้

อยู่ก็ยังออมเงินได้ เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจท�านิดนึงค่ะ วันนี้เรามาดู 9 วิธีการออมเงินง้ายง่าย เป็นคนเก็บเงินไม่เก่งก็ท�าได้

 1.เกบ็ก่อนใช้.....วธีินี ้เป็นวธิกีารเริม่ต้นง่ายๆ ของคนอยากมเีงนิออมค่ะ ใครๆ กท็�าได้ เหน็ผลง่าย แต่ต้องบงัคบัตวัเองไม่ให้เอา

เงินส่วนนี้ไปใช้นะคะ

 วิธีการ: เมื่อเงินเดือนออก แบ่ง 10% ของเงินเดือนเพื่อเป็นเงินออมทันที และเงินก้อนนี้เพื่อการออมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ 

ห้ามเอาออกมาใช้เด็ดขาดส่วนท่ีเหลือ ก็แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อจ่ายหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ และใช้จ่ายประจ�าวัน วิธีการออมเงิน

แบบนี้เป็นวิธีที่จะสามารถช่วยเราสร้างวินัยในการออมเงินได้

 2.พกเงนิน้อยลง.....หากเราเป็นอกีคนทีใ่ช้เงนิเก่ง เกบ็เงนิไม่เก่ง มเีท่าไหร่ใช้ได้หมดเท่านัน้ แปลว่าเราเป็นคนพกเงนิเยอะ กใ็ช้

เยอะ แล้วถ้าพกเงินน้อยล่ะ?

 วธีิการ: พกเงินติดตัวจ�านวนน้อยกว่าทีเ่คย อาจจะใช้ระบบการค�านวณค่าใช้จ่ายรายวนั ว่าเราใช้เงนิต่อสปัดาห์เท่าไหร่ แล้วพก

พอดีเท่านั้น และคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเงินท่ีเราต้องใช้ท้ังสัปดาห์นะ ไม่ใช่ใช้หมดใน 1 วัน แล้วถอนเงินเป็นรายสัปดาห์แทนที่จะถอน

เมื่อเงินหมด ก็จะสามารถช่วยคุณออมเงินได้เช่นกันค่ะ

 3.งดใช้บตัรเครดติ.....จ�ากดัการใช้บตัรเครดติเพือ่ช�าระค่าใช้จ่ายประจ�าเดอืนเท่านัน้ แทนทีจ่ะใช้บตัรเครดติในการซือ้สินค้าค่ะ

 วธิกีาร: ใช้บตัรเครดติเพือ่การช�าระค่าใช้จ่ายรายเดอืน เช่น ค่าเช่า ค่าน�า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ผ่อนสนิเชือ่ หรอืหากต้องซือ้สนิค้า

ชิน้ใหญ่ ราคาแพง เช่นต้องซือ้ตู้เยน็ใหม่ เครือ่งซกัผ้า ฯลฯ ถึงใช้บัตรเครดติไม่ใช้บัตรเครดติในการช็อปป้ิงสนิค้าฟุ่มเฟือย หรอืสนิค้าจกุจกิ

ค่ะ เพราะแบบนั้นจะท�าให้เราเผลอใช้บัตรเครดิตบ่อยมาก ท�าให้มียอดจุกจิกเต็มไปหมด แต่ยอดจุกจิกเนี่ยล่ะค่ะ รวมๆ กันแล้วมันกลับ

เยอะ เผลอๆ จะจ่ายไม่ไหวเอา ก็จ่ายได้แค่ขั้นต�่า ท�าให้เราต้องเสียดอกเบี้ยตามมา ใช้แต่พอดีนะคะ จะได้มีเงินออมกันค่ะ

 4.เก็บแบงค์50 บาท.....เป็นวิธีออมเงินที่ง่ายอีกอย่างที่เราสามารถท�าได้วันนี้เลยนะคะ เก็บแต่แบงก์ 50 บาทค่ะ

 วิธีการ: ได้แบงก์ 50 บาทมาเมือ่ไหร่ เก็บเมือ่นัน้ ซกุไว้ในมุมมดืของกระเป๋าตังค์ กลบับ้านก็เอาไปหยอดใส่กระปกุ หรอืกระป๋อง

ทีเ่ราเตรยีมไว้ พอกระปกุเต็ม หรอือาจจะครบระยะเวลาทีเ่ราก�าหนด กน็�าเงนิส่วนนีไ้ปฝากธนาคาร ง่ายมัย้คะสมยันีแ้บงก์ 50 บาทกเ็รียก
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“เกร็ดความรู้ใกล้ตัว” ได้ว่ายงัเป็นแบงก์ทีไ่ด้ไม่บ่อย คนใช้ไม่เยอะ คดิซะว่าเป็นของหายาก ต้องเกบ็รกัษา ถงึเดอืน หรอืทกุ 2-3 เดอืนกเ็อาไปฝากธนาคาร บาง

คนใช้วิธีนี้เก็บเงินได้เป็นหมี่นๆ น�าเงินเก็บไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยก็มีค่ะ

 5.เปิดบญัชฝีากประจ�าระยะยาว.....หากเราเป็นคนทีใ่จอ่อนกับตวัเอง วธิกีารบงัคบัตวัเองให้ออมเงนิอีกอย่าง คอืการเปิดบญัชี

เงินฝากประจ�าระยะยาว อาจจะเริ่มที่ 5 ปีก่อน แล้วค่อยขยับขยายก็ได้ค่ะ

 วธิกีาร: เปิดบญัชเีงนิฝากประจ�า เริม่ต้นทีฝ่ากประจ�าเป็นเวลา 5 ปี แล้วฝากเงนิจ�านวนเท่าๆ กนัในบญัชนีัน้ ทกุๆ เดอืน โดยใช้

ระบบการตัดยอดเงินอัตโนมัติตามจ�านวน และระยะเวลาท่ีเราต้องการ แล้วน�าฝากเข้าบัญชีฝากประจ�าทุกเดือนเพราะว่าบัญชีเงินฝาก

ประจ�าเราจะไม่สามารถน�าเงินออกมาได้จนกว่าจะครบก�าหนดระยะเวลา การตั้งให้มีการตัดเงิน โอนเงินอัตโนมัติจะท�าให้เราไม่ต้อง

คิดมาก ไม่ต้องไปโอนเงิน หรือฝากเงินด้วยตัวเอง ไม่ต้องท�าบัตร ATM ด้วยค่ะ แค่นี้เราก็มีเงินเก็บทุกๆ เดือนแน่นอนแล้วค่ะ

 6.หยอดกระปกุออมสนิ.....หยอดกระปกุ เร่ืองเดก็ๆ แต่บางคนหยอดกระปกุกจ็รงิแต่กแ็คะกระปกุมาใช้ตลอด แบบนีก็้เกบ็เงนิ

ไม่อยูเ่หมอืนกนันะคะ จรงิๆ แล้วการหยอดกระปกุ จะให้ด ีเราควรท�าการแบ่งกระปกุออกเป็นหลายๆ จดุประสงค์ แต่ละกระปกุกม็เีป้า

หมายที่แตกต่างกันไปค่ะ

 วิธีการ: หากระปุกออมสินมาหลายๆ ใบ น�ากระดาษเขียนจุดประสงค์การเก็บเงินของแต่ละกระปุกมาแปะไว้ที่กระปุก เช่น 

ส�าหรับเที่ยวต่างประเทศซื้อนาฬิกาใหม่ ซ้ือโทรศัพท์ใหม่ ซ้ือกระเป่าใหม่ เป็นต้น อย่าลืมแบ่ง 1 กระปุกไว้ส�าหรับการออมเงินด้วยนะ

คะคณุอาจจะแบ่งหยอดกระปกุ วนัละ 10-20 บาทต่อกระปกุ หยอดโดยแบ่งจากจ�านวนเงนิทีเ่หลอืใช้รายวนั รายสปัดาห์กไ็ด้ค่ะ ทนีีก็้มี

เงินสะสมเพื่อใช้ซื้อโน่นนี่แล้วยังมีแล้วแบ่งเงินหยอดกระปุกส�าหรับการออมเงินอีกด้วยค่ะ ได้ประโยชน์รอบตัวเลย

 7.เอาชนะใจตวัเอง.....สิง่ทีย่ากทีส่ดุส�าหรบัการออมเงนิ คดิว่าคงเป็นการเอาชนะใจตวัเอง ไม่ซือ้ ไม่ใช้ ไม่เอาเงนิในกระปกุออก

มาใช้จ่าย แต่จะท�ายังไงล่ะถึงจะบังคับตัวเอง สร้างวินัยในการออมเงินใหม่ได้?

 วิธีการ: สร้างเป้าหมายระยะยาวส�าหรบัการออมเงนิให้ตัวเอง ว่าเราต้องการออมเงนิเพือ่อะไร ซือ้บ้านซือ้รถ ดแูลครอบครวั ซือ้

คอนโด ฯลฯ มีเป้าหมายชัดเจนในการออมเงิน แล้วใช้เป้าหมายนี้เตือนตัวเองว่าเราต้องออมเงินไปเพื่ออะไรหากเรามีเป้าหมายชัดเจน

ส�าหรับการออมเงนิ ว่าเราต้องการออมเงินไปเพ่ืออะไร แม้ว่าจะเป็นการออมเงนิเพือ่การมเีงนิสะสม เพือ่อนาคตทีส่ขุสบาย กย็งัเป็นเป้า

หมายทีด่ค่ีะ แล้วเรากใ็ช้เป้าหมายเหล่านีแ้หละค่ะมาเตอืนตวัเองเวลาเราคดิจะแคะกระปุกเอาเงนิไปใช้ ว่าเราอตุส่าห์อดทนออมเงนิเพือ่

อะไรกันแน่ พอเรานึกถึงเป้าหมายแล้ว รับรองว่าสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แน่นอนค่ะ

 8.ไม่ยดึตดิแบรนด์เนม.....พวกเสือ้ผ้า ของใช้ต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมกไ็ด้นะคะ เลอืกยีห้่อทีร่าคาด ีคณุภาพด ีคุ้ม

ค่ากับราคา ใช้งานได้นานๆ จะดีกว่าเลือกของแพงๆ เพราะจะได้ใช้แล้วดูดีค่ะ

 วิธีการ: เลือกสินค้า ของใช้ที่คุณภาพ และความเหมาะสมของคุณภาพและราคา โดยใช้จุดประสงค์ที่เราต้องการซื้อเป็นหลัก

หากเราเป็นนักธุรกิจ อาจจะลงทุนเพื่อสั่งตัดชุดท�างานชุดเก่งสัก 2 ชุดท่ีดูดี เวลาเราต้องออกไปพบลูกค้า หรือหุ้นส่วน หรือเข้าประชุม 

ส่วนนอกจากนัน้ อาจจะซือ้เสือ้โปโล หรอืเสือ้เชิต้ทีด่ดู ีไม่ได้ต้องแพงใส่วนัท�างานธรรมดาแทนก็ได้ค่ะ ของแบบนีม้กิซ์แอนด์แมทช์ได้อยู่

แล้ว ทีนี้ก็มีเงินเก็บได้อีกเพียบเลยค่ะ

 9.ลดค่าใช้จ่าย.....วนัๆ หนึง่ คนท�างานต้องกนิต้องใช้ กาแฟ ชา ขนม นม เนย ของขบเคีย้วแก้ง่วง ถ้าซือ้บ่อย ซือ้ประจ�า กเ็ปลอืง

เงิน อะไรลดได้ก็ลดดีกว่าค่ะ ถือซะว่าเป็นการลดน�้าหนักไปในตัวด้วยเลย

 วิธีการ: ลดการซือ้ชา กาแฟ เปลีย่นมาซือ้ชาเป็นกล่อง กาแฟผงชงเอง ลดปรมิาณขนมขบเคีย้วทีร่บัประทานประจ�าวนั วางแผน

อาหารการกนิของตวัเองจรงิๆ แล้วหากเราท�ากบัข้าวเองอยูแ่ล้ว เรากส็ามารถท�ากับข้าวเพิม่ตอนกลางคนื แล้วน�าทีเ่หลอืใส่กล่องมารบั

ประทานทีอ่อฟฟิศแทนก็ได้นะคะ เป็นการลดค่าใช้จ่าย แถมได้กนิคลนี กินอาหารดีๆ  อกีด้วยค่ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นการเพ่ิมสิง่ทีเ่ราท�าประจ�า

วันแต่อย่างใดเลยด้วยค่ะ

 จรงิๆ แล้วคนทกุคนสามารถเกบ็ออมเงนิได้ทกุคนนะคะ เพยีงแค่เราจะต้องตัง้ใจสร้างวนิยัในการออมเงนิของเราให้ได้เสยีก่อน 

ตั้งใจว่าจะเก็บเงินจริงจัง ต้ังเป้าหมายการออมเงินให้ตัวเอง แล้วใช้เป้าหมายนี้ล่ะค่ะในการเตือนตัวเอง เราก็จะสามารถเก็บออมเงินได้

อย่างแน่นอนค่ะ

      ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จกับการออมเงินนะคะ ขอเอาใจช่วยค่ะ

        อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.sanook.com
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ปัญหำนี้มีค�ำตอบ
ยื่นกู้ได้  และ  ยื่นกู้ไม่ได้

สิทธิการกู้ของสมาชิกแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นกับ............

   การบรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพนู จ�ากดั บรหิารโดยองค์คณะบคุคลมใิช่บคุคลใดบคุคลหนึง่จะมอี�านาจเหนอืใคร การได้

รับอนุมัติใหกู้้ หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ เป็นมติของคณะกรรมการด�าเนินการ มิใช่เป็นอ�านาจของประธานเป็นผู้สั่ง การพิจารณาการให้เงินกู้แต่ละครั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการ ทุกครั้ง โดยมี สหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมทุกคร้ังหากมีการพิจารณาออกนอกกรอบ ระเบียบ  คณะกรรมการด�าเนินการจะถูกท้วงติง หรือทักท้วง 

ทุกคร้ัง จากผูเ้ข้าร่วมประชุม  การบรหิารสหกรณ์ฯ เพือ่ทีใ่ห้สมาชกิอยูดี่กนิดมีสีขุ และสหกรณ์ฯ ต้องมคีวามมัน่คง เงนิออมของสมาชกิต้องมคีวามมัน่คง 

และปลอดภยั ในทกุครัง้ได้พจิารณาให้สมาชกิอยูใ่นกรอบ และบางครัง้ออกนอกกรอบบ้าง เป็นบางรายเพ่ือช่วยเหลือสมาชกิทีมี่ความจ�าเป็นจรงิๆ 

แต่ก็ได้พิจารณาให้ดีที่สุดแล้ว เพื่อความอยู่รอดของสมาชิก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ขณะนี้มีค�าถามหรือข่าวสารจากสมาชิกได้แจ้งมายังสหกรณ์ฯ และถามข้อสงสัยดังนี้

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกคนหน่ึงได้รับทราบข่าวสารภายนอกมาว่าขณะนี้การยื่นกู้และการพิจารณาการให้เงินให้กู้ แก่สมาชิก นั้นกู้ได้ยากกว่า          

ปีทีผ่่านมา   อยากเรยีนถามคณะกรรมการด�าเนนิสหกรณ์ฯ  ว่าได้แก้ไขระเบยีบ ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้ โดยการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์  

เงื่อนไขการหรือไม่  หรือว่าพิจารณาตามใจนึกของคณะกรรมการ  ท�าให้มีปัญหาการพิจารณาหลายครั้งถึงจะได้กู้   ขอเรียนถามคณะกรรมการ

ด�าเนินการ  ดังนี้

  1 .การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ใช้หลักเกณฑ์  เงื่อนไขการกู้ ตามระเบียบเดิมที่ผ่านมา ถูกต้องหรือไม่

.  2. ท�าไมการพิจารณาสิทธิ์การกู้ไม่เหมือนกัน บางรายยื่นกู้ได้ 1-3 วัน บางรายพิจารณา 1 เดือนกู้ได้ บางรายพิจารณา  2 เดือน หรือ      

3 เดือน ถึงกู้ได้  และบางรายกู้ไม่ได้เลย 

  3. การยื่นค�าขอกู้ปีที่ผ่านมา ยื่นค�าขอกู้มาเมื่อไรกู้ได้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ท�าไมถึงกู้ไม่ได้  ทั้ง ๆ  ที่ผ่านมาเคยกู้ได้

  4. การพิจารณาให้กู้จะกู้ไม่ได้ไปอีกนานหรือไม่ครับ คณะกรรมการได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไรบ้างที่จะท�า ให้สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นกู้

ได้ เพื่อแก้ปัญหาให้สมาชิกอยู่รอด

ถาม  :  1. การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ใช้หลักเกณฑ์  เงื่อนไขการกู้ ตามระเบียบเดิมที่ผ่านมา ถูกต้องหรือไม่

ตอบ ;  1. ถูกต้องใช้เหมือนเดิมยังไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา  การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิก พิจารณาตามระเบียบ

ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกู ้ ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการแต่ ละชดุได้วางระเบยีบ  หลักเกณฑ์   เงือ่นไข  แยกไว้เป็นระบบ

ดีมาก ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ของสมาชิก สพฐ.  สมาชิกโรงเรียนเอกชน สมาชิกพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

ใน จังหวัดล�าพูน  และสมาชิกพนักงานราชการในจังหวัดล�าพูน  สมาชิกที่มายื่น กู้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสิทธิ์  การกู้ตามหลักเกณฑ์และ เง่ือนไข  

แล้วจัดน�าเสนอคณะกรรมการได้พิจารณา  อนุมัติให้กู้

ถาม 2. ท�าไมการพิจารณาสิทธ์ิการกู้ไม่เหมือนกัน บางรายย่ืนกู้ได้ 1-3 วัน บางรายพิจารณา 1 เดือนกู้ได้  บางรายพิจารณา  2 เดือน หรือ     

3 เดือน ถึงกู้ได้  และบางรายกู้ไม่ได้เลย 

ตอบ 2. การพิจารณาสิทธิ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพิจาณาให้กู้ได้ดังนี้

       2.1 เมื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สิทธิ์การกู้ของสมาชิกรายใด ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย          

เงินกู้  คณะกรรมการมอบอ�านาจให้ประธานเป็นผู้อนุมัติให้สมาชิก กู้ได้เลยทันที และน�ารายช่ือไป  แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบในคราว

ประชุมประจ�าเดือนทุกเดือน

                2.2 กรณีวิเคราะห์สิทธิ์การกู้รายใดไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์สิทธิ์แล้ว น�าเสนอให้คณะอนุกรรมการ    

ฝ่ายเงนิกูพิ้จารณาอนมุตัก่ิอน แล้วน�าเสนอคณะกรรมการฝ่ายอ�านวยการ และน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณาคราว ประชุมประจ�าเดือน 

เดือนละครั้ง ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การให้กู้กรณีพิเศษ  มติที่ประชุมเป็นอันสิ้นสุดอนุมัติให้กู้ได้ (ครั้งที่ 1)

   2.3 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติจากที่ประชุมประจ�าเดือน สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นกู ้ใหม่ เจ้าหน้าท่ีน�าข้อมูลเสนอผ่าน                    

คณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้  ฝ่ายอ�านวยการ  และประชุมประจ�าเดือนอีกเป็นเดือนที่ 2 หากไม่ไม่ได้รับอนุมัติอีก สมาชิกยื่นกู้ใหม่อีกเดือนที่ 3     

ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการกู้   ถือมติที่ประชุมเป็นอันส้ินสุด  หากกู้ได้แสดงว่า คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาให้กู้ได้ที่ ออกนอกกรอบซึ่ง

ขัดกับระเบียบฯ  และถือว่าได้ช่วยเหลือ  หรือช่วยแก้ปัญหาสมาชิกให้อยู่รอด แต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมด



   การช่วยเหลือให้กู้ได้กรณีออกนอกกรอบการกู้คือ 

    1.  ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

    2.  ไม่ถูกต้องตามมติการกู้กรณีพิเศษ

    3.  ไม่ถูกต้องตามมติการให้กู้กรณีพิเศษ คือสมาชิกมีเงินเดือนเหลือไม่ตามเกณฑ์ หรือไม่พอให้หัก 

ถาม  3. การยื่นค�าขอกู้ปีที่ผ่านมา ยื่นค�าขอกู้มาเมื่อไรกู้ได้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ท�าไมถึงกู้ไม่ได้  ทั้ง ๆ  ที่ผ่านมาเคยกู้ได้

ตอบ      3.1 การยืน่ค�าขอกูร้ะหว่างปีทีผ่่านมา ยืน่ค�าขอกูม้าเมือ่ไรพจิารณาให้กู้ได้ทกุครัง้ เมือ่วเิคราะห์สทิธิก์ารกูแ้ล้วถกูต้องตามระเบยีบสหกรณ์

อนุมัติให้กู้ได้รับเงินกู้ได้ภายใน 1-3 วันท�าการ

           3.2 แต่ครั้งนี้ยื่นค�าขอกู้มาแล้วกู้ไม่ได้  มีหลายเหตุผล

   1.พิจารณาให้กู้ได้ไปแล้วตามสิทธิ์  เต็มสิทธิ์

   2. พิจารณาให้กู้ได้ไปแล้ว ตามสิทธิ์แต่เงินเดือนเหลือไม่ตามเกณฑ์

   3 . พิจารณาให้กู้ได้ไปแล้วตามสิทธิ์  แต่เงินเดือนไม่เหลือให้หัก

   4 . พิจารณาให้กู้ได้ไปแล้ว ตามสิทธิ์   แต่เงินเดือนไม่เหลือให้หักติดลบ

   5 . พิจารณาให้กู้ได้ไปแล้ว เกินสิทธิ์  แต่เงินเดือนไม่เหลือให้หักติดลบ

  3.3  สมาชิกรายทีผ่่านมาเคยกู้ได้และออกนอกกรอบแล้ว กูเ้กนิสทิธิ ์มายืน่กูค้รัง้นีจ้ะกูไ้ม่ได้เหตุผล   เนือ่งจากสหกรณ์ฯ ช่วยเหลอืหรอื

แก้ปัญหาให้ท่านแล้ว และจะไม่อนุมัติให้ออกนอกกรอบอีก จะเป็นการให้กู้ที่เกินสิทธิ์ซ�้าแล้วซ�้าอีก สมาชิกต้องพยายามช่วยเหลือตนเองให้ได้    

เพ่ือให้ชวีติป้ันปลายของการเป็นข้าราชการบ�านาญทีม่คีวามสขุสนกุกบัการไม่เป็นหนีส้นิให้ได้ และส�าคญัในการพจิารณาการให้เงนิกูท้ีอ่อกนอกกรอบ 

คณะกรรมการด�าเนินการ จะถูกผู้เข้าร่วมประชุมคือสหกรณ์จังหวัด ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ทักท้วงและท้วงติง     

อยู่ทุกครั้ง

ถาม  4. การพจิารณาให้กูจ้ะกูไ้ม่ได้ไปอกีนานหรอืไม่ครบั คณะกรรมการได้มวีธิกีารแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไรบ้างทีจ่ะท�าให้สมาชกิมสีทิธิย์ืน่กูไ้ด้ 

เพื่อแก้ปัญหาให้สมาชิกอยู่รอด

ตอบ 4.1 การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ พ.ร.บ.  ระเบียบ  และมติคณะกรรมการด�าเนินการ 

พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกที่ยื่นค�าขอกู้มาถูกต้องทุกราย  ให้กู้ได้ทุกวันท�าการและทุกเดือน ส�าหรับรายที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการกู้  

ยื่นค�าขอกู้มาแล้วรับเงินกู้ได้ภาย 1-3 วันท�าการ

  4.2 รายทีม่ปัีญหาปฏบิตัขัิดต่อหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขการกู ้  พจิารณาให้กูอ้อกนอกกรอบเป็นรายๆ  ช่วยเหลือให้สมาชิกอยู่รอด สหกรณ์ฯ

อยู่ได้

  4.3 รายที่มีปัญหาสหกรณ์พิจารณาออกนอกกรอบไปแล้ว ยังมีความเดือดร้อนอยู่ คณะกรรมการด�าเนินการ ไม่ได้นิ่งนอนใจหาวิธีการ

ช่วยเหลือตามที่เดือดร้อนจริงๆ คือกรณีประสบอุบัติเหตุ  และกรณีมีค�าสั่งศาลถูกฟ้องร้องบังคับคดีถูกอายัดทรัพย์สิน  สร้างระเบียบรองรับ

  4.4 ส่วนกรณีที่ออกนอกกรอบอยู่แล้ว ขอให้สมาชิกได้ส่งช�าระหนี้ไปตามปกติ ให้เหลือหนี้ตามระเบียบแล้วค่อยกู้ใหม่

ถาม  5.  ท�าไมสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 นี้ สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกมากกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาครับ

ตอบ  5.1  สิน้เดอืนกรกฎาคม 2561  เงนิเดอืนข้าราชการบ�านาญออกวนัที ่ 20 กรกฎาคม นบัถงึวนัที ่31 กรกฎาคม ขาดไป 12  วนั เนือ่งจาก

ประมวลผล ณ วนัเงนิเดอืนบ�านาญออก  จ�านวน   12 วนั  น�าไป เรยีกเกบ็ในเดอืนสงิหาคม ในเดอืนสงิหาคม  เงนิเดอืนบ�านาญออกวนัท่ี 24 สงิหาคม 

นบัได้ 23 วนัรวมกบั 12  วนั ของเดอืนกรกฎาคม เป็นจ�านวนวนัทีเ่รยีกเกบ็ดอกเบีย้ข้าราชการบ�านาญในเดอืนสิงหาคมจ�านวน   35  วนั ( 23+12)

   5.2 ท�านองเดียวกัน สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561  เงินเดือนข้าราชการประจ�าปกติออกวันที่  24 กรกฎาคม นับถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม        

ขาดไป 8  วัน เนื่องจากประมวลผล ณ วันเงินเดือนช้าราชการประจ�าปกติออก  จ�านวน   8 วัน  น�าไปเรียกเก็บในเดือนสิงหาคม ในเดือนสิงหาคม  

เงินเดือนข้าราชการประจ�าปกติออก วันที่ 28 สิงหาคม นับได้ 27 วัน รวมกับ 8  วัน ของเดือนกรกฎาคม เป็นจ�านวนวันท่ีเรียกเก็บดอกเบี้ย

ข้าราชการ ประจ�าปกติในเดือนสิงหาคมจ�านวน   35  วัน ( 27+8)

 สมาชิกท่ีมีปัญหาปรึกษาสหกรณ์โดยตรงทุกวันท�าการอย่าเช่ือฟังคนอื่นท่ีบอกว่าต่อไปบ�านาญจะกู้ไม่ได้แล้วทุกคนยังมีสิทธ์ิคงเดิม ตามสิทธิ์

ของแต่ละคนที่มีอยู่

นายสหกรณ์

17วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561



18 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

กิจกรรมสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 
ในไตรมาสท่ีสามประจําปี 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ประจําปี 2561

กิจกรรมส�ำคญัของสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�ำพนู จ�ำกดั

ในไตรมำสท่ีสำมประจ�ำปี 2561

โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ประจ�าปี 2561



19วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

        ตามแผนงานโครงการสนับสนนุ ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ที่มวีัตถุประสงค์

เพือ่สนบัสนนุช่วยเหลอืกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชมุชนและสงัคม โดยได้จดัต้ังองค์ผ้าป่าสามัคค ีสหกรณ์ออมทรพัย์

ครลู�าพูน จ�ากดั ประจ�าปี 2561 เพือ่ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลบ้านธ ิอ.บ้านธ ิจ.ล�าพนู ในวนัที ่27 กรกฎาคม 2561 ซึง่ตรง

กับวนัคล้ายวนัครบรอบวนัก่อตัง้สหกรณ์ฯ ซึง่ปีนีส้หกรณ์ฯ มอีายุครบ 51 ปี จดุประสงค์ในการจดัตัง้องค์ผ้าป่าในปีนี ้เพือ่

สมทบทนุจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีท่างโรงพยาบาลยงัขาดแคลน คอื เคร่ืองควบคมุการให้สารละลายทางหลอดเลอืด

ด�าด้วยกระบอกฉดียา Syringe pump และเคร่ืองควบคมุการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�า Turumoโดยมีจ�านวนเงนิ 

ยอดผ้าป่าสามัคคี 120,021 บาท และได้รับสมทบจากต้นผ้าป่าท่ีทางโรงพยาบาลจัดต้ังข้ึนอีก 13,219 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 133,330 บาท

   โครงการ พฒันาอาคารส�านักงาน สิง่แวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์แผนงานฝ่ายพฒันาและขยายกจิการ

สหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 52 ได้จัดท�ากิจกรรมสร้างโรงจอดรถ ในพื้นท่ีที่สหกรณ์ซื้อเพิ่ม ได้รับอนุมัติจาก    

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2559 โดยมีการรื้อถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างเดิม ปรับพื้นดินและสร้างโรงจอดรถเพ่ือเป็น

พื้นทีจ่อดรถบริการสมาชิกทีม่าตดิต่องานสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพูน จ�ากัด ซึง่สามารถแก้ปัญญาสถานทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ            

ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ตามแผนงานโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยได้จัดต้ังองค์ผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ประจําปี 2561 เพ่ือ
ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันครบรอบวันก่อต้ังสหกรณ์ฯ ซ่ึงปีนี้สหกรณ์
ฯ มีอายุครบ 51 ปี จุดประสงค์ในการจัดตั้งองค์ผ้าป่าในปีนี้ เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทางโรงพยาบาลยังขาดแคลน คือ 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดําด้วยกระบอกฉีดยา Syringe pump และเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา 
Turumoโดยมีจํานวนเงิน ยอดผ้าป่าสามัคคี 120,021 บาท และได้รับสมทบจากต้นผ้าป่าท่ีทางโรงพยาบาลจัดต้ังข้ึนอีก 13,219 บาท รวมเป็นเงิน

  โครงการ พัฒนาอาคารสํานักงาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์แผนงานฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 52 ได้จัดทํากิจกรรมสร้างหลังคาลานจอดรถ ในพ้ืนท่ีท่ีสหกรณ์ซ้ือเพ่ิม ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 
โดยมีการรื้อถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างเดิม ปรับพ้ืนดินและสร้างโรงจอดรถเพื่อเป็นพ้ืนท่ีจอดรถบริการสมาชิกท่ีมาติดต่องานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครลําพน จํากัด ซ่ึงสามารถแก้ปัญญาสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ตามแผนงานโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยได้จัดต้ังองค์ผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ประจําปี 2561 เพ่ือ
ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันครบรอบวันก่อต้ังสหกรณ์ฯ ซ่ึงปีนี้สหกรณ์
ฯ มีอายุครบ 51 ปี จุดประสงค์ในการจัดตั้งองค์ผ้าป่าในปีนี้ เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทางโรงพยาบาลยังขาดแคลน คือ 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดําด้วยกระบอกฉีดยา Syringe pump และเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา 
Turumoโดยมีจํานวนเงิน ยอดผ้าป่าสามัคคี 120,021 บาท และได้รับสมทบจากต้นผ้าป่าท่ีทางโรงพยาบาลจัดต้ังข้ึนอีก 13,219 บาท รวมเป็นเงิน

  โครงการ พัฒนาอาคารสํานักงาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสหกรณ์แผนงานฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 52 ได้จัดทํากิจกรรมสร้างหลังคาลานจอดรถ ในพ้ืนท่ีท่ีสหกรณ์ซ้ือเพ่ิม ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 
โดยมีการรื้อถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างเดิม ปรับพ้ืนดินและสร้างโรงจอดรถเพื่อเป็นพ้ืนท่ีจอดรถบริการสมาชิกท่ีมาติดต่องานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครลําพน จํากัด ซ่ึงสามารถแก้ปัญญาสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอได้เป็นอย่างดี 



20 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561

ต้อนรับคณะตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล�าพูน จ�ากัด

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ศึกษาดูงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะตรวจประเมนิสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน จํากัด 

คระกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะตรวจประเมนิสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน จํากัด 

คระกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะตรวจประเมนิสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน จํากัด 

คระกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด 


