
วารสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 1



วารสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด2

 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด เป็นวารสารท่ีจัดท�าขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด รวมท้ังเป็นส่ือกลางในการแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ และให้ข้อคิดเห็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน ไม่มีข้อผูกพันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ที่ปรึกษา
 นายสมคิด ปัญญาแก้ว
 นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
 นายนิพนธ ์ แสงเนตร
 นายสุรัตน ์ วรรณตุง
 นายไตรรงค ์ บุตรนุชิต

คณะบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสถาพร สุภายอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 นายโกวิทย ์ ลิ้นฤาษี

กองบรรณาธิการ
 นายสถาพร สุภายอง
 นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
 นายศักดิ์สุรีย ์ ศรีค�า
 นายทวีศักดิ ์ จอมอิ่น
 นายโกวิทย ์ ลิ้นฤาษี
 นางทวัน เทพวรรณ์
 นางภวิกา โสมนัส
 นางดวงนภา วงษ์วาน
 นายกิตติคม สายลาม
 นางสาวอรณิชา อินทา

ฝ่ายศิลป์
     นายสถาพร สุภายอง

วารสารประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด2

ที่ปรึกษา
 นายสมคิด  ปัญญาแก้ว
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร
 นายนิพนธ์  แสงเนตร
 นายสุรัตน์  วรรณตุง
 นายไตรรงค์  บุตรนุชิต 
 

คณะบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี

กองบรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง       
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร    
 นายศักดิ์สุรีย์  ศรีค�า     
 นายทวีศักดิ์  จอมอิ่น      
 นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี
 นางทวัน  เทพวรรณ์           
 นางภวิกา  โสมนัส          
 นางดวงนภา  วงษ์วาน    
 นายกิตติคม  สายลาม      
 นางสาวอรณิชา  อินทา 

ฝ่ายศิลป์
 นายสถาพร  สุภายอง

  วารสารสหกรณอ์อมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด เป็นว�รส�รที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร ่
ข่�วส�ร และคว�มเคลื่อนไหวในด้�นต่�งๆ เกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด  
รวมทั้งเป็นสื่อกล�งในก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้�งสรรค์ และให้ข้อคิด
เห็นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในว�รส�รประช�สัมพันธ์ฉบับน้ีเป็นคว�มคิดเห็นเฉพ�ะตัวของผู้เขียน 
ไม่มีข้อผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด

เจ้�ของ : สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�พนู  จำ�กัด

พิมพ์ที่  :  หจก.ณัฐพลก�รพิมพ์  2015
ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง   จังหวัดลำ�พูน             

จำ�นวนที่พิมพ์    1,500  เล่ม

103/1  ถนนพระคงฤ�ษี  ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดลำ�พูน     

0-5351-1653, 0-5353-4916, 0-5351-0442    โทรส�ร  ต่อ 26

cooplpntsc@hotmail.com  www.lpntsc.com

 www.facebook.com/lpntsclamphun ID : lpntsc

0979231200   ฝ่�ยประช�สัมพันธ์

- บทบรรณาธิการ       
- สารจากประธาน  
- ผู้จัดการบอกกล่าว 
- ผู้ตรวจสอบพบปะสมาชิก       
- ชี้แจ้งแถลงไขจากใจกรรมการ
- สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
- สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
- สรุปผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯไตรมาส 1และ 2
- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ 31 กรกฎาคม 2559
- รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
- เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
- กิจกรรมสัมพันธ์
- ข่าวสารโรงเรียน
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สารบัญ

ส า ร บั ญ   C o n t e n s

บทบรรณาธิการ

สารจากประธาน

ผู้จัดการบอกกล่าว

ชี้แจงแถลงไขจากใจกรรมการ

ผู้ตรวจสอบพบปะสมาชิก

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 

ผลการด�าเนินงานสหกรณ์ 

สรุปไตรมาสที่สาม

รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน

เกร็ดความรู้ใกล้ตัว

กิจกรรมสัมพันธ์

ข่าวสารโรงเรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
 103/1 ถนนพระคงฤาษี ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

 0-5351-1653,0-5353-4916,0-5351-0442 โทรสาร ต่อ 26

 cooplpntsc@hotmail.com www.lpntsc.com

 www.facebook.com/lpntsclamphun   ID : lpntsc

 097-9231200 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

วารสารประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด2

ที่ปรึกษา
 นายสมคิด  ปัญญาแก้ว
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร
 นายนิพนธ์  แสงเนตร
 นายสุรัตน์  วรรณตุง
 นายไตรรงค์  บุตรนุชิต 
 

คณะบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี

กองบรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง       
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร    
 นายศักดิ์สุรีย์  ศรีค�า     
 นายทวีศักดิ์  จอมอิ่น      
 นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี
 นางทวัน  เทพวรรณ์           
 นางภวิกา  โสมนัส          
 นางดวงนภา  วงษ์วาน    
 นายกิตติคม  สายลาม      
 นางสาวอรณิชา  อินทา 

ฝ่ายศิลป์
 นายสถาพร  สุภายอง

  วารสารสหกรณอ์อมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด เป็นว�รส�รที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร ่
ข่�วส�ร และคว�มเคลื่อนไหวในด้�นต่�งๆ เกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด  
รวมทั้งเป็นสื่อกล�งในก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้�งสรรค์ และให้ข้อคิด
เห็นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในว�รส�รประช�สัมพันธ์ฉบับน้ีเป็นคว�มคิดเห็นเฉพ�ะตัวของผู้เขียน 
ไม่มีข้อผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด

เจ้�ของ : สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�พนู  จำ�กัด

พิมพ์ที่  :  หจก.ณัฐพลก�รพิมพ์  2015
ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง   จังหวัดลำ�พูน             

จำ�นวนที่พิมพ์    1,500  เล่ม

103/1  ถนนพระคงฤ�ษี  ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดลำ�พูน     

0-5351-1653, 0-5353-4916, 0-5351-0442    โทรส�ร  ต่อ 26

cooplpntsc@hotmail.com  www.lpntsc.com

 www.facebook.com/lpntsclamphun ID : lpntsc

0979231200   ฝ่�ยประช�สัมพันธ์

- บทบรรณาธิการ       
- สารจากประธาน  
- ผู้จัดการบอกกล่าว 
- ผู้ตรวจสอบพบปะสมาชิก       
- ชี้แจ้งแถลงไขจากใจกรรมการ
- สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
- สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
- สรุปผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯไตรมาส 1และ 2
- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ 31 กรกฎาคม 2559
- รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
- เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
- กิจกรรมสัมพันธ์
- ข่าวสารโรงเรียน
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สารบัญ

วารสารประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด2

ที่ปรึกษา
 นายสมคิด  ปัญญาแก้ว
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร
 นายนิพนธ์  แสงเนตร
 นายสุรัตน์  วรรณตุง
 นายไตรรงค์  บุตรนุชิต 
 

คณะบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี

กองบรรณาธิการ
 นายสถาพร   สุภายอง       
 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร    
 นายศักดิ์สุรีย์  ศรีค�า     
 นายทวีศักดิ์  จอมอิ่น      
 นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี
 นางทวัน  เทพวรรณ์           
 นางภวิกา  โสมนัส          
 นางดวงนภา  วงษ์วาน    
 นายกิตติคม  สายลาม      
 นางสาวอรณิชา  อินทา 

ฝ่ายศิลป์
 นายสถาพร  สุภายอง

  วารสารสหกรณอ์อมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด เป็นว�รส�รที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร ่
ข่�วส�ร และคว�มเคลื่อนไหวในด้�นต่�งๆ เกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด  
รวมทั้งเป็นสื่อกล�งในก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้�งสรรค์ และให้ข้อคิด
เห็นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในว�รส�รประช�สัมพันธ์ฉบับน้ีเป็นคว�มคิดเห็นเฉพ�ะตัวของผู้เขียน 
ไม่มีข้อผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด

เจ้�ของ : สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�พูน  จำ�กัด

พิมพ์ที่  :  หจก.ณัฐพลก�รพิมพ์  2015
ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง   จังหวัดลำ�พูน             

จำ�นวนที่พิมพ์    1,500  เล่ม

103/1  ถนนพระคงฤ�ษี  ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดลำ�พูน     

0-5351-1653, 0-5353-4916, 0-5351-0442    โทรส�ร  ต่อ 26

cooplpntsc@hotmail.com  www.lpntsc.com

 www.facebook.com/lpntsclamphun ID : lpntsc

0979231200   ฝ่�ยประช�สัมพันธ์

- บทบรรณาธิการ       
- สารจากประธาน  
- ผู้จัดการบอกกล่าว 
- ผู้ตรวจสอบพบปะสมาชิก       
- ชี้แจ้งแถลงไขจากใจกรรมการ
- สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
- สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
- สรุปผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯไตรมาส 1และ 2
- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ 31 กรกฎาคม 2559
- รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
- เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
- กิจกรรมสัมพันธ์
- ข่าวสารโรงเรียน
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สารบัญ

จ�านวนที่พิมพ์............เล่ม



วารสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด3

สารจากประธาน

สมคิด ปัญญาแกว้                                                                      
ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สวสัดมีวลสมาชกิทกุท่าน นบัว่าถึงช่วงโค้งสดุท้ายของปีบญัชี 
2559 แล้วครับ ในรอบปีทีผ่่านมาถอืได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลง
อย่างหลากหลาย เปล่ียนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการ 
ให้สมาชิก อยู่ดี กินดี มีสุข
 เริม่ต้ังแต่ต้นปี เราปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้จาก 6.25 % 
เป็น 6.00 % เพิ่มประเภทเงินฝาก จากเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา 
ดอกเบ้ีย 3.50 % เพิ่มเติม เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.75 % เงินฝากประจ�า ดอกเบ้ีย 
4.00 % เป็นการระดมทุนด้านเงินฝาก  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มียอดเงินฝากทุกประเภทอยู่ท่ี 
1,948,625,148.46 บาท รวมถึงได้ประกาศใช้แอพพลิเคชั่นสหกรณ์ฯ คือการให้บริการข้อมูลสมาชิกผ่าน
แอพพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟนอย่างเตม็รูปแบบ ปรบัแก้ระเบยีบสวสัดกิารส�าหรบัสมาชกิท่ีเป็นโสด หย่า หม้าย 
ไม่มีบุตรหรือบุตรบุญธรรมให้ได้รับเงินสวัสดิการ จากเดิม 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท มอบทุน
การศึกษาบุตรสมาชิก และทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 756,000 บาท (ยอด ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2559) จัดท�าโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559 
มีจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 390 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6,709,600 บาท เป็นต้น
 การด�าเนินงานในปีบัญชี 2560 เราได้วางแผนงานโครงการของสหกรณ์ฯ เพื่อให้มีการพัฒนา 
ระบบงาน ให้มคีวามก้าวหน้ายิง่ๆขึน้ไป และเพ่ือเตรียมพร้อมกบัสภาวะเศรษฐกจิ รวมไปถงึการเปล่ียนแปลง
ของสถาบนัการเงิน ซึง่เราได้วางแผนเตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในทกุๆด้าน เพือ่ไม่ให้สมาชกิได้รบัผลก
ระทบในด้านลบอย่างแน่นอน ทั้งนี้เรายังสร้างระเบียบสวัสดิการที่จะช่วยให้สมาชิกผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ 
ได้รบัเงนิสวสัดิการเป็นเงนิรายเดอืนจากสหกรณ์ฯ ซึง่จะมีผลใช้จริงกบัสมาชกิในอนาคต คาดว่าอีกประมาณ 
4 ปีข้างหน้า สดุท้ายนีข้ออวยพรให้มวลสมาชกิทุกท่านมีความสุข มีคณุภาพชวีติทีด่ ีและมีสุขภาพพลานามยั
สมบูรณ์แข็งแรงครับ
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ผู้จัดการบอกกล่าว
 สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ทุกท่าน 
พบกันอีกในไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสสุดท้ายของการบริหารงาน
สหกรณ์ ปีบัญชี 2559 เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน จะมีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ซึ่งเป็นการรอคอยที่สมาชิก
ต้องการและวางแผนใช้เงินจากการได้รับเงินปันผล-เฉล่ียคืน อดใจรอ 
คณะกรรมการด�าเนินการน�าโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้วและ
คณะกรรมการอกี 10 คน ผูต้รวจสอบกิจการอกี 5 คน ได้ก�าหนดการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2559 เป็นวนัเสาร์ที ่24 ธนัวาคม 2559 
สถานที่วิทยาลัยเทคนิค ล�าพูน 
 ในการบรหิารงานสหกรณ์ ในรอบปีบัญชสีหกรณ์ 2559 น้ี ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2559 สหกรณ์ฯ 
บริหารงานในด้านเงินทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนให้
สวัสดิการแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น จ�านวน 3,268.35 ล้านบาท มีเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.00  ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 0.25 สตางค์ มีเงินกู้ยืมในมือสมาชิก 8,519.99 
ล้านบาท ให้เงินรับฝากแก่สมาชิกฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 บาท ฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.75  
ฝากประจ�าร้อยละ 4.00  มีเงินรับฝากจ�านวน 1,948.62 ล้านบาท สหกรณ์มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงินอืน่ 
รวมถึง 8 สถาบัน10 สัญญา หนี้ ณ 31 ตุลาคม 2559 จ�านวน 2,818.43 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
เฉล่ีย ต้นปี อยู่ที่ ร้อยละ 4.63  ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 4.11 สหกรณ์บริหารหาแหล่งเงินกู้ยืมที่ต�่าที่สุดมาบ
ริหารสมาชิกเพื่อลดต้นทุน คาดว่าสิ้นปีบัญชีน้ี สหกรณ์มีรายได้ ประมาณ 491.00 ล้านบาท มีรายจ่าย
ประมาณ 220.00 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิประมาณ 271.00 ล้านบาท รวมยอดสุทธิจริง ต้องวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการคาดหวังไว้ว่า สิ้นปี บัญชีนี้ จะจ่ายปันผลให้
แก่สมาชิกร้อยละ 5.75 และเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.00 
 ส่วนในด้านสวัสดิการต่างๆ สหกรณ์มีสวัสดิการให้สมาชิกทั้งที่สมาชิกถึงแก่กรรมและมีชีวิตอยู่ 
สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกทุกท่านใช้แอพแอดวานซ์ สานสัมพันธ์อันทันสมัย ดั่งใจสมาชิก เพ่ือที่สมาชิกจะได ้
ดูระบบข้อมูลขอสมาชิกเองทุกระบบคือ สมาชิกภาพ,หนี้,เงินฝาก,เงินกู ้,ปันผล,เฉลี่ยคืน,ข้อมูลการค�้า
ประกัน,ข้อมลูสวสัดกิาร,ค�านวณเงนิกู,้พมิพ์ใบเสรจ็  ซึง่สามารถดไูด้ทกุท่ี ทกุเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีส�าคญั
จะได้ดสูวสัดิการต่างๆ ทีส่หกรณ์จัดให้และสมาชิกสมคัรเอง มไีว้ให้ลกูหลานหรอืช�าระหน้ี เพ่ือให้คุม้กับเงนิกู ้
ที่สมาชิกมีอยู่ อย่างไรก็ตาม สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ เข้าใช้แอพแอดวานซ์ดังกล่าว หรือเข้าไม่ได้ ไม่มีรหัส 
โปรดดูวิธีการเข้าขอรหัสและวิธีลงแอพฯ ในวารสารเล่มนี้ได้
 สิน้ปีน้ีสหกรณ์ฯ ได้ สร้างระเบยีบว่าด้วยการให้สวสัดกิารแก่สมาชกิบ�านาญอาวโุสเพือ่เป็นการสร้าง
เพ่ิมสวสัดิการสมาชกิขณะยงัมชีวีติอยูเ่มือ่เกษยีณ 60 ปี จะได้เงนิบ�านาญจากทางราชการแล้ว ยงัมีบ�านาญ
จากสหกรณ์ฯอีก สมาชิกจะต้องรออีก 5 ปี ข้างหน้าในปี 2564 ระหว่างปี 2560-2563 สหกรณ์ต้องหา
เงินกองทุนสะสมไว้ก่อน และสหกรณ์ฯ จะน�าเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ สิ้นปี 2559 นี้ สมาชิกศึกษาข้อมูล 
ได้จากระเบียบดังกล่าวในวารสารนี้
 สุดท้ายนี้ผู้จัดการขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทุกท่านครอบครัวมีความสุข มีความสนุก 
ในหน้าที่การงาน ตลอดปีใหม่ 2560 และตอลดไป ด้วยเทอญ

ทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการสหกรณออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
 คณะอนุกรรมการสวัสดิการส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ในรอบปี 2559 

ใช้จ่ายเงินงบประมาณดังต่อไปนี้
1. สวัสดิการสังคม
  1.1 สวัสดิการสังคมให้กับสมาชิกที่ไม่มีบุตร มีสิทธิได้รับสวัสดิการต้องอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 

20 ปี ข้ึนไป และได้รับครั้งเดียว 2,000.- บาท(สมาชิกโสด,หย่า,หม้าย,สมรส ต้องไม่มีบุตรหรือบุตร
บญุธรรม) มสีมาชกิทัง้หมด 461 คน (สมาชกิรับปี 2553-2558 จ�านวน 196 คน ได้รับเพ่ิมอีกคนละ 
1,000.- บาท สมาชิกรับเงินปี 2559 จ�านวน 265 คน คนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 786,000 
บาท

  1.2 สวสัดกิารสงัคม สมาชกิถงึแก่กรรม ปี 2559 จ่ายเงนิกองทนุเป็นค่าคาราวะศพ สมาชกิถงึแก่
กรรม คูส่มรส/บดิา/มารดา/บตุร ถึงแก่กรรมบดิาเจ้าหน้าที ่ถงึแก่กรรม, สมาชกิสมทบถึงแก่กรรม รวม
เป็นเงินทั้งหมด 2,676,820.- บาท

2. สวสัดกิารกองทนุชวีติหมูส่มาชกิถงึแก่กรรม จ�านวน 27 คน รวมเป็นเงนิท้ังหมด 4,100,000 บาท
3. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 27 คน รวมเป็นเงินทั้งหมด 

2,780,000.- บาท
4. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัดสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 26 คน 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,120,000.- บาท
5. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก สพส. สมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 31 คน รวมเป็นเงินท้ังหมด 

2,870,000.- บาท
6. สวัสดิการกองทุนบ�าเหน็จสมาชิก
  6.1 สมาชิกอายุ 60 ปี จ�านวน 2,290 รายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,145,000.- บาท
  6.2 สมาชกิอายกุารเป็นสมาชกิ 25-35 ปี จ�านวน 1,542 รายๆ500 บาท เป็นเงนิ 771,000 บาท
  6.3 สมาชกิอายกุารเป็นสมาชกิ 36-45 ปี จ�านวน 556 รายๆละ 800 บาท เป็นเงนิ 444,800 บาท
  6.4 สมาชกิอายกุารเป็นสมาชกิ 46 ปี ขึน้ไป จ�านวน 38 รายๆละ 1,800 บาท เป็นเงนิ 68,400  บาท
            รวมจ่ายเงินทั้งหมด 2,429,200.- บาท
7. สวัสดิการเงินทุนสาธารณประโยชน์
 ทุนสาธารณประโยชน์ใช้จ่าย เพื่อการศึกษา เป็นทุนในการอบรม สัมมนา การวิจัย การค้นคว้า 
เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรสมาชิก เพื่อสาธารณประโยชน์ จ่ายเพื่อการกุศล บ�ารุงการศาสนา
สงเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษา และสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในปี 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 ได้ใช้งบประมาณทั้งหมดเป็นเงินจ�านวน 1,552,491.- บาท
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8. สมาชิกสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมปี 2559
(31 ตุลาคม 2559) จ�านวน 28 ราย

9. คู่สมรส,บิดา,มารดา ,บุตร สมาชิกสหกรณ์
ถึงแก่กรรม (31 ตุลาคม 2559) จ�านวน 8 ราย

ล�าดับที่ รายชื่อ สังกัดหน่วย

1 นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด บ�านาญส่วนบญุ

2 นายนพสรณ์  สุปัญญา อาชีวะ

3 นายปิยมิตร  จอมขันเงิน บ�านาญเหนือ

4 นางนิตย์บูรณ์  ค�าดี บ�านาญกลาง

5 นายสุจินต์  เตชาวงศ์ บ�านาญกลาง

6 นางบัวจันทร์  ภักดี บ�านาญเหนือ

7 นายสนั่น  สุภากาศ อาชีวะ

8 นายประเสริฐ  วรรณวิจิตร บ�านาญกลาง

9 นายสุวรรณ  จันทร์ศิลป์ อ.ป่าซาง

10 นายเมืองชุม  ลังกาฟ้า บ�านาญเหนือ

11 นายอินถา  เชษฐธง บ�านาญเหนือ

12 นายนิวัติ  ทามะนิตย์ อ.แม่ทา

13 นางโสภา  จันทร์สวัสดิ์ อาชีวะ

14 นายพิรุณ  ยาวิละ บ�านาญใต้

15 นายสมบัติ  ถาน้อย บ�านาญเหนือ

16 นายสุวิท  บุญอุปละ มัธยมใต้

17 นายชวลิต  ยาวีระ อ.แม่ทา

18 นายปรีชา  ณ น่าน อ.แม่ทา

19 นางประนอม  เมืองอินทร์ บ�านาญเหนือ

20 นายสุวิทย์  ยศชัย บ�านาญใต้

21 นางจ�าเนียร  ขอดสันเทียะ บ�านาญเหนือ

22 นายผ่อง  ใจสุนทร บ�านาญใต้

23 นางสายเพ็ญ  จามพฤกษ์  อ.แม่ทา

24 นางบัวเขียว  บุญมา บ�านาญเหนือ

25 นางจินดา  โพธาสินธุ์ บ�านาญเหนือ

26 นายสนอง  ไชยกันทา บ�านาญใต้

27 นางฉวีวรรณ  คุณเศรษฐ์ บ�านาญกลาง

28 นายด�ารงค์  ปินชัย อ.เมืองเหนือ

ล�าดับที่ รายชื่อ สังกัดหน่วย

1 นางสุข  ไชยเมืองยอง อ.ป่าซาง

2 นายอิ่นค�า  ญาณะวงศา อ.เมือง

3 นายสุวรรณ์  จินะเป็งกาศ อ.เมือง

4 นายด�ารัส  นรปัญญา อ.แม่ทา

5 นายปัญญา  ลือศักดิ์ อ.เมือง

6 นางจันทรา  สุพรหมมา อ.เมือง

7 นายเจย  จ่อจันทร์ อ.ลี้

ล�าดับที่ รายชื่อ หมายเหตุ

1 นายวีรวัฒน์  มาลยพันธ์
บิดา

นายวรีพล  มาลยพนัธ์
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ

ล�าดับที่ รายชื่อ สถานะเกีย่วข้อง
สมาชกิสหกรณ์

1 นางเหรียญ  ชัยวิศิษฐ์
คูส่มรส

นายฉาย ชยัวศิษิฐ์

2 นายบัญฑิต  เหลี่ยมโสภณ
คูส่มรส

นางสมุติรา เหลีย่มโสภณ

3 นายนิกร  สิทธิวงค์
คูส่มรส

นางสมุาล ีสทิธวิงค์

4 นางมัทกา  ชัยวงค์
คูส่มรส

นายมนตร ีชยัวงค์

5 นางกรรณกิาร์  กนัทะอโุมงค์
คูส่มรส

นายทองค�า กนัทะอโุมงค์

6 นางอิ่นแก้ว  วิชัยยอง
มารดา

นายสรุเชษฐ์ ค�าสวุตัร์

7 นางค�าเอ้ย  พุทธสอน
มารดา

นางอจัฉรา สงิห์แก้ว

8 นางบัวตอง  ชมภูธัญ
มารดา

นางผ่องพรรณ เตชะเทพ

10. สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
(31 ตุลาคม 2559) จ�านวน 7 ราย

11. สวัสดิการ คณะกรรมการด�าเนินการ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่

(31 ตุลาคม 2559) จ�านวน 1 ราย



วารสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด8

คณะผู้ตรวจสอบกิจการภายใน

การเลือกตั้ง

“สหกรณ์คือชีวิต ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
การเลือกตั้งที่ส�าคัญไปเลือกกันอย่างเสรี”

 การเลือกตั้งถือเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนิน
งานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูนเพราะการ
เลือกต้ังคือการที่สมาชิกได้มอบอ�านาจให้ตัวแทน
เข้าไปบรหิารงานในสหกรณ์ให้บรรลเุป้าหมายน�าพา
สหกรณ์ไปในทางที่ถูกต้องตามครรลอง และสร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กรที่มีต่อสมาชิกผู้ที่จะสมัครเป็น
คณะกรรมการต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ประเภทสามัญ
เท่านัน้ ส่วนผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้กต้็องเป็นสมาชกิสามัญ
เช่นเดียวกัน
 เม่ือสหกรณ์ใช้ระบบตัวแทนเข้าไปบริหาร
งานก็เป็นสทิธขิองสมาชกิทีจ่ะเลือกใครก็ได้เข้าไปท�า
หน้าทีแ่ทนเราโดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ
และมีศีลธรรมที่ดีงามไม่ใช่เลือกเพราะความเกรงใจ 
หรือเพราะอามิสสินจ้างรางวัล
 ถ้าเราเลือกด้วยเหตุผลดังกล่าว แล้วปรากฏ
ว่าพวกคณะกรรมการเหล่านั้นท�าหน้าท่ีไม่ดีหรือไม่
ตรงกับความคิดเห็นและความต้องการของเราแล้ว 
เราจะโทษใครจะโทษว่าคณะกรรมการไม่ดีอย่างน้ัน
หรอืแล้วเราไม่ถามตัวเองก่อนเลยหรอืว่าเราท�าหน้าที่
ของเราอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง
 ฉะน้ันถึงเวลาแล้วหรือยังที่สมาชิกทุกคน
จะร่วมมือกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการโดย
พิจารณาจากความรูค้วามสามารถและมศีลีธรรมอนั
ดีงามเป็นส�าคัญไม่ใช่ความเกรงใจหรือามิสสินจ้าง
รางวลัเพือ่ให้เกิดความเชือ่ม่ัน และศรทัธาต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัดของเราสืบต่อไป

 อย่าลืมวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 
09.00-14.00 น. ไปเลอืกตัง้ ตัวแทนของเราเข้าไป
บริหารงานในสหกรณ์ สมาชิกทุกคนที่ไปลงคะแนน
เลอืกตัง้จะได้รบัค่าพาหนะ คนละ 500 บาท หน่วย
เลือกตั้งทั้งหมด มี 7 หน่วย ดังนี้คือ
 1. หน่วยอ�าเภอเมืองใต้
 2. หน่วยมัธยมใต้
 3. หน่วยบ�านาญใต้
 4. หน่วยอ�าเภอป่าซาง
 5. หน่วยอ�าเภอบ้านโฮ่ง
 6. หน่วยอ�าเภอแม่ทา
 7. หน่วยอ�าเภอทุ่งหัวช้าง

คณะผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ว่าที่ พ.ต.โสภณ  ติ๊บใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน 
 จ ากัด เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2559 

 
ที่ 

รายการ 
ยอด     

30 พย 58 
เป้าหมายประมาณการที่ตั้งไว้ ปี 2559 

ไตรมาสที่ 1 ท าได ้
ไตรมาสที่ 2 ท าได ้

ไตรมาสที่ 3 ท าได ้
ไตรมาสที่ 4 ท าได ้

เป้าที่ตั้งไว้ 
เป้าที่ท าได ้

เปรียบเทียบกับ
เป้าเพิ่ม (-ลด) 

ยอดเงิน ณ 
31 ตค 59 เพิ่มจากต้น

ป ี
เพิ่มสิ้นปี 30 

พย 58 
ต่อเดือน 

เพิ่ม 
รวมยอด 
สิ้นปี 59 

ธค 
มค 

กพ 
มีค 

เมย 
พค 

มิย 
กค 

สค 
กย 

ตค 
พย 

11 
11 

ปี 58 
ปี 59 

ปี 59 
ปี 59 

ปี 59 
ปี 59 

ปี 59 
ปี 59 

ปี 59 
ปี 59 

ปี 59 
ปี 59 

11เดือน 
ต่อเดือน 

11เดือน 
ต่อเดือน 

 
 

 
1 

ทุนเรือนหุ้น 
2,970.28 

120.00 
10.00 

3,090.28 
29.61 

32.20 
32.40 

41.42 
23.21 

27.67 
29.84 

19.51 
19.42 

24.84 
17.95 

 
110.00 

10.00 
298.07 

33.12 
188.07 

สูง 
3,225.56 

255.28 

2 
เงินรับฝาก 

1,623.14 
72.00 

6.00 
1,695.14 

-16.30 
63.07 

1.46 
-0.10 

42.34 
46.71 

56.90 
12.49 

22.37 
31.89 

64.67 
 

66.00 
6.00 

325.48 
36.16 

259.48 
สูง 

1,852.07 
228.93 

3 
เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 

7,515.48 
1,056.00 

88.00 
8,571.48 

57.08 
88.30 

157.54 
295.43 

129.26 
58.53 

71.51 
38.88 

35.00 
56.74 

16.24 
 

968.00 
88.00 

1,004.51 
111.61 

36.51 
สูง 

8,447.01 
931.53 

4 
รายได้ 

424.30 
353.05 

39.08 
469.00 

30.48 
39.56 

35.97 
43.37 

38.58 
41.38 

44.66 
39.92 

43.62 
43.81 

39.12 
 

429.88 
39.08 

440.57 
48.94 

10.59 
ต่ า 

357.53 
357.53 

5 
รายจ่าย 

183.33 
152.42 

19.77 
237.32 

16.55 
16.48 

17.05 
18.34 

17.26 
20.11 

18.35 
17.06 

19.57 
16.68 

17.69 
 

217.47 
19.77 

194.93 
21.66 

22.54 
ต่ า 

160.57 
160.57 

6 
ก าไรสุทธ ิ

240.97 
200.63 

19.30 
231.68 

13.93 
23.08 

18.92 
25.02 

21.53 
21.27 

26.31 
22.86 

24.04 
27.13 

26.43 
 

212.30 
19.30 

250.52 
27.84 

38.22 
สูง 

196.97 
196.97 

 

-50 0 50

100

150

200

250

300

ธค 
มค 

กพ 
มีค 

เมย 
พค 

มิย 
กค 

สค 
กย 

ตค 

29.61 
32.2 

32.4 
41.42 

23.21 
27.67 

29.84 
19.51 

19.42 
24.84 

17.95 

-16.3 

63.07 

1.46 

-0.1 

42.34 
46.71 

56.9 

12.49 

22.37 
31.89 

64.67 
57.08 

88.3 

157.54 

295.43 

129.26 

58.53 
71.51 

38.88 
35 

56.74 

16.24 

30.48 
39.56 

35.97 
43.37 

38.58 
41.38 

44.66 
39.92 

43.62 
43.81 

39.12 
16.55 

16.48 
17.05 

18.34 
17.26 

20.11 
18.35 

17.06 
19.57 

16.68 
17.69 

13.93 
23.08 

18.92 
25.02 

21.53 
21.27 

26.31 
22.86 

24.04 
27.13 

26.43 

ทุนเรือนหุ้น 
เงินรับฝาก 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 
รายได้ 

รายจ่าย 
ก าไรสุทธิ 
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สถานภาพทางการเงิน
 ณ วัน 31 ตุลาคม 2559

สมาชิกสามัญ 5,627.00
สมาชิกสมทบ 1,170.00
เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ 8,247,515,937.99
เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน 236,355,812.45
เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ 35,759,254.50
เงินฝากออมทรัพย์ 1,948,625,148.46
ทุนเรือนหุ้น 3,268,357,730.00
ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ 52,420,978.15
เงินทุนสวัสดิการ สพส 24,671,645.18
เงินส�ารอง 296,521,348.56
เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ 2,818,438,439.43
สินทรัพย์รวม 8,698,876,362.69
รายได้ 440,465,346.07
ค่าใช้จ่าย 194,932,414.41
ก�าไรสุทธิ 245,532,931.66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ประจ�าปี 2560

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยอ�าเภอเมืองใต้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยอ�าเภอป่าซาง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายวีระ สุขทอง

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายปกรณ์ชยั มะโนสมทุร

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายธวัชชัย ชัยปัญญา

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายสุคนธ์ กาสุยะ

เชิญชวนสมาชิกไปลงคะแนนสรรหากรรมการ
ในวันพุธ ที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

อย่าลืม...เตรียมบัตรประชาชน  หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
ติดตัวไปด้วย และ ท่านจะได้รับเงินค่าตอบแทนท่านละ  500  บาท
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รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยอ�าเภอบ้านโฮ่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยอ�าเภอแม่ทา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายนิคม พรหมอนันต์

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายศักดิ์สุรีย์ ศรีค�า

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายปกรณ์ ศรีวิชัย

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายสุพจน์ แสนหาญ

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๑ นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายจ�ารัส มูลรัตน์

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายคาร เรือนฟ้างาม

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายอารี วงศ์พนัสสัก

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายนิพนธ์ แสงเนตร

หมายเลข ชื่อ - สกุล รูปผู้สมัคร

๒ นายมานิตย์ วงศ์ค�าตัน

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยอ�าเภอทุ่งหัวช้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยบ�านาญใต้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการ  หน่วยมัธยมใต้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  ประจ�าปี 2560
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ปัญหานี้มีค�าตอบ...
1. ถาม : สหกรณ์ฯ มีการประชุมใหญ่ประจ�าปี 2559 เมื่อไรครับ
   ตอบ : คณะกรรมการด�าเนินการมีมติเห็นชอบให้ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 
24 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ใช้สถานที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคล�าพูน

2. ถาม : สหกรณ์ฯ มกีารให้สมาชกิยืน่กูฉ้กุเฉินเพ่ือการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ โดยก�าหนดให้ กู ้ร้อยละ 5 ของ
ทุนเรือนหุ้นปีที่ผ่านมาและวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท ดีมากแต่ให้กู้ระยะเวลาส้ันไปปีต่อไปถ้ามีอีกขอ
เพิ่มระยะยาวอีกนิดนะค่ะ
   ตอบ : รับไว้ให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดปี 2560 พิจารณาให้ค่ะ

3. ถาม : ช่วงปลายปีนีส้มาชกิมายืน่กูเ้งนิจากสหกรณ์ฯ ไม่มกีารรอควิเหมอืนปีทีผ่่านมา ท�าไมไม่มคีวิเพราะอะไร 
   ตอบ : เป็นช่วงที่สหกรณ์ฯ มีเงินสภาพคล่องดีมากมีสมาชิกสนใจน�าเงินมาฝากสหกรณ์ฯ อยู่ตลอดเวลา 
ในปีนี้ท�าให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ต้องการเงินกู้ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ถาม : ในปี 2559 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมด กี่คน และสรรหาเมื่อไหร่ มีค่าตอบแทน ให้
คนละเท่าไหร่ จ�าได้ปีที่ผ่านมาจ่ายคนละ 300 บาท ครับ
   ตอบ : ในปี 2559 นี้ มีคณะกรรมการด�าเนินการครบวาระ 2 ปี ในปีบัญชีนี้ จ�านวน 7 หน่วยบริการ 
คณะกรรมการจ�านวน 7 คน สหกรณ์จะมีการสรรหาตามหน่วยบริการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. และมีค่าตอบแทนในการเดินทางมาสรรหาคณะกรรมการ คนละ 
500 บาท ส่วนรายละเอียดมีข้อมูลอยู่ในวารสารเล่มนี้ค่ะ

สถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ
เชญิชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ทกุท่าน ไปใช้สทิธิ ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าพนู  จ�ากดั ประจ�าปี 2560 ในวนัศกุร์ที ่9 ธนัวาคม 2559 ตัง้แต่เวลา 09.00 – 14.00 
น. ณ หน่วยสรรหา ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกหน่วยอ�าเภอเมืองใต้ สถานที่ โรงเรียนอนุบาลล�าพูน
2. สมาชิกหน่วยมัธยมใต้ และ หน่วยอ�าเภอป่าซาง สถานที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง
3. สมาชิกหน่วยมัธยมใต้, หน่วยบ�านาญใต้ และหน่วยอ�าเภอบ้านโฮ่ง สถานที่ โรงเรียนบ้านห้วยห้า
4.  สมาชิกหน่วยมัธยมใต้และหน่วยอ�าเภอแม่ทา สถานที่ โรงเรียนบ้านร้องเรือ
5. สมาชิกหน่วยมัธยมใต้ และหน่วยบ�านาญใต้ สถานที่ ที่ว่าการอ�าเภอลี้
6. สมาชิกหน่วยมัธยมใต้ สถานที่ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
7. สมาชิกหน่วยอ�าเภอบ้านโฮ่ง สถานที่ โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
***ตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธิล์งคะแนนสรรหา วนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 ได้ทางเวป็ไซต์สหกรณ์ฯ www.lpntsc.
com
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   วันสิบสามตุลามาบรรจบ ทั้งพิภพ พสุธา แสนก�าสรวล
ดั่งฟ้าฟาดลงมาดังคร�่าครวญ ช่างแสนหวนโศกาสุดฤทัย
พระบิดรสยามจากไปแล้ว ดั่งดวงแก้วแสงเทียนดับแขไข
น�้าตาท่วมทั่วราษฏร์สุดอาลัย ภูวนัยพ่อหลวงภูมิพล
   เจ็ดสิบปีครองราชย์ทรงงานหนัก มิหยุดพักทรงเสด็จทุกแห่งหน
ต่อให้เหนื่อยทุกข์ยากตรากตร�าตน มิทรงบ่นพระเสโทหลั่งลงดิน
ทรงก่อตั้งโครงการทุกทั่วทิศ ทุกชีวิตผาสุขแสนถวิล
ประชาชนชาวไทยได้อยู่กิน ดั่งฝนรินจากฟ้าชโลมใจ
   ทรงมิเคยทอดทิ้งประชาราษฎร์ ภูวนาททรงเมตตาช่างผ่องใส
ทรงให้การศึกษาประชาชัย สร้างวินัยความรู้มุ่งสู่ตน
ทรงแนะน�าแนวทางเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตพอเพียงแลเห็นผล
สร้างฐานะเป็นอยู่ได้ด้วยตน ให้เป็นคนเข้มแข็งสู้ชีวา
   ทรงประกาศรวมใจคนในชาติ ทรงประกาศอุปถัมภ์ศาสนา
ทรงเป็นจอมทัพไทยเจ้าพระยา สร้างแสนยานุภาพกองทัพไทย
ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทุกทั่วราษฎร์น้อมจิตพิศมัย
แลก้มกราบพระบาทด้วยฤทัย นับถือนัยพระบิดรของปวงชน
   แม้พระองค์ทรงจากลูกไปแล้ว ดั่งดวงแก้วสลายกลางสายฝน
ลูกขอกราบพระบาทด้วยจิตตน ขอกุศลต่อองค์ภูวนัย
ด้วยกุศลสร้างมาของข้าจิต มอบอุทิศพระองค์ด้วยผ่องใส
ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป เสด็จในสรวงสวรรค์นิจนิรันดร์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

รอบรั้วสหกรณ์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 50 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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 9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง เคล็ดลับสุขภาพด ี
โรคมะเร็งอยู ่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะนัก หนึ่งในนั้นคือ 
อาหารที่เรากินกันทุกวันนั่นเอง ลองมาดูว่าถ้าไม่อยากเพ่ิม
ความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต้องทานอาหารประเภทไหน 
เลี่ยงอาหารแบบไหนบ้าง?
	 1.	กินผักหลากสีทุกวัน
 สีสันของผักนอกจากจะดูสวยงามแล้ว ผักแต่ละสี 
แต่ละชนิดยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและให้คุณค่าทีแ่ตกต่างกนั
ไป ดงัน้ันการรบัประทานผกัให้หลากหลายหรอืรบัประทานให้
ครบทั้ง 5 สี จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพ ตัวอย่างของผัก
และสารสีต่างๆ ได้แก่
 สารสีแดง ได้แก่ มะเขือเทศ มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่เรียกว่า ไลโคปีน [Lycopene] ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงใน
การเกดิมะเรง็ต่อมลกูหมาก มะเรง็กระเพาะอาหารและมะเรง็
ปอด สารสีเหลือง/ส้ม ได้แก่ ฟักทอง แครอท มีสารต้านอนุมูล
อิสระแคโรทีนอยด์ [ Beta –Carotene] และอุดมไปด้วย
วิตามินที่สามารถต้านการเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย สาร
สเีขยีว ได้แก่ คะน้า บลอ็คโคลี ่อดุมไปด้วยวติามนิซ ีรวมถึงผกั
บุ้ง กวางตุ้ง ต�าลึง ที่มีวิตามินเอและพิกเมนต์คลอโรฟิลล์ สาร
สีม่วง ได้แก่ กะหล�่าสีม่วง ชมพู่มะเหมี่ยว สีม่วงในดอกอัญชัน 
พืชผักสีม่วงเหล่านี้มีสารแอนโทไซยานิน [Anthocyanin] ซึ่ง
จะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง สารสีขาว ได้แก่ มะเขือเปราะ ผัก
กาดขาว ดอกแค โดยเฉพาะยอดแค มสีารเบตาแคโรทนีสงู ซึง่
มีคุณสมบัติในการก�าจัดสารอนุมูลอิสระ

	 2.	ขยันหาผลไม้เป็นประจ�า
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าผลไม้ประกอบไปด้วย วติามนิและ
แร่ธาตหุลากหลายชนดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทัง้ยงัมี
เส้นใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบการขับถ่าย
ท�างานได้อย่างปกติ คุณประโยชน์ของผลไม้ ส้ม: มีวิตามินเอ
และซี ซ่ึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ลดความเสี่ยงในการเป็น
มะเร็ง สับประรด	:	มีวิตามินซี เบตาแคโรทีน และแมงกานีส 
ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระและยังมีความส�าคัญ
ต่อระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย มะละกอ: มวีติามนิเอ บ ีและซี 
ช่วยลดความเสีย่งในการเป็นมะเรง็ ช่วยให้ระบบขบัถ่ายท�างาน
เป็นปกต ิมะม่วง: มวีติามนิเอและซ ีซึง่เป็นสารต้านอนมุลูอสิระ
ช่วยในการป้องกันมะเร็งอีกทั้งยังแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนได้
อีกด้วย

เกร็ดความรู้ใกล้ตัว...

	 3.	ท�าอาหารธัญพืชและเส้นใย
 ธัญพืชเต็มเมล็ดคือธัญพืชท่ีไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสี
น้อยท่ีสุดท�าให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น วิตามิน แร่ธาตุ 
ไฟโตนวิเตรยีนท์ เส้นใยอาหาร และสารต้านอนมุลูอิสระต่างๆ 
ตวัอย่างของธญัพชืเตม็เมลด็ ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวสาล ีข้าวโพด 
ลูกเดือย เป็นต้น นอกจากนี้ใยอาหารในธัญพืชยังท�าหน้าที่
ส�าคัญในการพาสารต่างๆที่เป็นโทษต่อร่างกายซึ่งเกาะติด
บริเวณล�าไส้ให้ขับถ่ายออกไป จึงมีส่วนส�าคัญในการลดความ
เสี่ยงต่อโรคมะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งในล�าไส้ใหญ่
 คุณค่าทางอาหารของธัญพืช ข้าวกล้อง ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย มีเส้นใยอาหาร ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา ปากนก
กระจอก ลดความเส่ียงในการเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ และ
ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ลูกเดือย มีวิตามินบี 1 วิตามินเอ 
โพแทสเซยีม และใยอาหาร ช่วยแก้เหน็บชา แก้ร้อนใน บ�ารุงไต 
ปอด กระเพาะอาหาร ถ่ัว ถ่ัวชนิดต่างๆเช่นถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 
ถั่วด�า ถั่วแดง มีสารอาหารโปรตีนและเส้นใยอาหารช่วยลด
ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งล�าไส้

	 4.	ใส่เครื่องเทศเสริมรสชาติอาหาร	
 เครื่องเทศ หมายถึง ส่วนต่างๆของพืชที่น�ามาเป็น
เครือ่งปรงุรสอาหารหรอืเพือ่ให้อาหารมกีลิน่หอม สารประกอบ
อินทรีย์ที่เป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศนั้นมาจากส่วนที่เป็น
น�้ามันและน�้ามันหอมระเหย ส่วนรสชาติท่ีเผ็ดร้อนนั้นมาจาก
ส่วนทีเ่ป็นยาง เครือ่งเทศประกอบด้วยสารหลายชนดิ เช่น แป้ง 
น�า้ตาล แร่ธาต ุวติามนิและสารประกอบอืน่ๆ ซึง่มสีรรพคณุลด
ความเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็ รวมถงึกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัได้
 คุณประโยชน์จากเครื่องเทศ พริก มีสาร Capsa-
icin ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกายและลดความ
เสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ขมิ้น มีสาร Curcuminoids ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ท�าให้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือด รวมท้ังช่วยป้องกันมะเร็งล�าไส้ใหญ่  กระเทียม มีสาร 
Dially Sulphide ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง
 ขงิ มสีาร [6]-Gingerol ช่วยลดการดดูซมึ LDL Cho-
lesterol และช่วยป้องกันมะเร็งล�าไส้ใหญ่
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	 5.	เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ
 เครือ่งดืม่จากธรรมชาติมสีารต้านอนุมลูอิสระ ช่วยแก้
กระหาย ท�าให้ร่างกายสดชื่น เครื่องดื่มนี้สามารถเตรียมจาก
ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ผล เมล็ด ราก เป็นต้น
 ชาเขียว ชาเขียวมีสาร Epigallocatechin Gallate 
[EGCG] ซึง่มส่ีวนช่วยลดความเสีย่งในการเกดิเซลล์มะเรง็ การ
ด่ืมชาเขยีวให้ได้ประโยชน์เต็มทีน่ัน้ ควรด่ืมทนัทหีลงัชงชาเสรจ็ 
เนื่องจากหากทิ้งไว้ชาเขียว จะท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนใน
อากาศท�าให้เสียคณุค่าไป นอกจากชาเขยีวแล้วยงัมนี�า้ผกัและ
ผลไม้รวมถงึสมนุไพรอหีลายชนดิทีน่ยิมน�ามาท�าเป็นเคร่ืองดืม่
กนัอย่างแพร่หลาย เช่น น�า้แครอท น�า้ดอกอญัชญั น�า้ขงิ น�า้ส้ม 
น�้าเสาวรสเป็นต้น

	 6.	อย่าละลืมปรุงอาหารถูกวิธี
 วิธีการปรุงอาหารที่ถูกต้องก็มีความส�าคัญเช่นกัน 
ได้แก่ ไม่ปิ้งย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์จนไหม้เกรียม การปิ้ง
ย่าง รมควัน เนื้อสัตว์จนไหม้เกรียมจะท�าให้เกิดสารก่อมะเร็ง 
การน�าอาหารไปท�าให้สุกโดยไมโครเวฟก่อนน�าไปปิ้งย่าง และ
การน�าส่วนทีไ่หม้เกรยีมทิง้ก่อนการรบัประทานจะช่วยลดสาร
พษิดงักล่าวได้  ไม่รบัประทานอาหารแบบสกุๆดิบๆ โดยเฉพาะ
ปลาน�้าจืดที่มีเกล็ด การรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆอาจ
ท�าให้เกดิการตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตับและเกดิอาการอกัเสบเรือ้รงั
ส่งผลให้เป็นมะเรง็ได้ ดังนัน้จึงควรปรงุอาหารเหล่านีใ้ห้สกุก่อน
การรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ไม่ใช้น�้ามัน
ทอดซ�้าหลายๆครั้ง น�้ามันที่ผ่านการทอดซ�้านานเกินไปจะมี
คุณค่าทางโภชนาการลดลงและท�าให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกดิโรค จงึควรหลกีเลีย่งไม่รบัประทานอาหารทอดจากร้านค้า
ที่ใช้น�้ามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนี่ยง สีด�าคล�้า ฟองมาก

	 7.	หลีกหนีอาหารไขมัน	
 ไขมันในอาหารพบได้ทั้งในพืชและในสัตว์ โดยมีส่วน
ประกอบท่ีส�าคัญคือกรดไขมันซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของ

กรดไขมัน ได้ดังนี้กรดไขมันอิ่มตัว พบมากในอาหารท่ีมาจาก
เนื้อสัตว์และน�้ามันท่ีได้จากพืชบางชนิด เช่น เนย ไขมันสัตว์ 
กะท ิน�า้มนัมะพร้าว และน�า้มนัปาล์ม หากร่างกายได้รบักรดไข
มันอิ่มตัวในปริมาณมากเกินจ�าเป็น จะท�าให้เสี่ยงต่อโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคหัวใจกรดไขมันไม่อิ่มตัว พบในน�้ามันถั่ว
เหลอืง น�า้มนัข้าวโพด น�า้มนัดอกค�าฝอย น�า้มนัดอกทานตะวนั
และปลา เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแซลม่อน ปลาทูน่า ปลาจาระ
เม็ดเป็นต้น การบริโภคกรดไขมันชนิดนี้จะช่วยลดระดับ LDL 
Cholesterol หรือ คลอเรสเตอรอลตัวร้ายในเลือด ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

	 8.	หมั่นลดบริโภคเนื้อแดง	
 เนื้อสัตว์สีแดงเช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ เป็น
อาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัสงู การบรโิภคเนือ้สตัว์สแีดงเป็นประจ�า
อาจท�าให้มีความเส่ียงในการเป็นมะเร็งล�าไส้และทวารหนัก 
มะเร็งเต้านมและโรคอ้วน ดังนั้นจึงควรจ�ากัดการรับประทาน
เนื้อดังกล่าวให้เหลือเพียงสัปดาห์ละ 500กรัม เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเป็นมะเร็ง
 การรับประทานปลาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจาก
ปลาเป็นอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงและยังเป็นโปรตีนที่ย่อย
ง่ายมปีรมิาณไขมนัน้อย นอกจากนีใ้นปลาทะเลน�า้ลกึยงัพบว่า
มีกรดไขมันที่เรียกว่า โอเมก้า 3 ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่จ�าเป็น
ต่อร่างกายช่วยให้การท�างานของสมอง ตบั และระบบประสาท
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้

	 9.	เกลือแกงอาหารหมักดองต้องน้อยลง
 เกลือแกง เกลือสมุทร เกลือสินเถาว์ เป็นของคู ่
ครัวเรือนซ่ึงใช้ปรุงอาหารเพื่อให้มี”รสเค็ม”เราควรได้รับ
โซเดียมไม่เกินวันละ 6 กรัมต่อวันโซเดียม มีบทบาทส�าคัญต่อ
กระบวนการต่างๆในร่างกาย แต่ถ้าหากได้รบัในปรมิาณทีม่าก
เกนิไปกจ็ะเป็นโทษต่อร่างกายได้เช่นกนัโซเดยีม จะพบได้มาก
ในเนื้อเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า ผักดองและผลไม้ดอง เป็นต้น ดัง
นั้นจึงควรลดการรับประทานอาหารประเภทหมักดองหรือ
อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป โดยเฉพาะที่มีการถนอม
อาหารหรือปรุงสีด้วยดินประสิว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็ง

ข้อมูล https://www.bangkokhospital.com
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กิจกรรมส�าคัญในไตรมาส

จัดสถานที่ให้สมาชิกร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมกับขึ้นป้ายถวายความอาลัย

การประชุมประจ�าเดือน ของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 50 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
(เจ้าหน้าที่) ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากส�านักงานตรวจบัญชีจังหวัดล�าพูน และสหกรณ์จังหวัดล�าพูน

การประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการอ�านวยการ,
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ, คณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ,
คณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้, คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

โดยจัดการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ ในรอบเดือนนั้นๆ

การประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด เพื่อชี้แจงและแจกแจงงานต่าง ๆ

สหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพูน จ�ากดั เข้าร่วม การประชมุสมัมนาโครงการ การท�างานสู่สมัฤทธผิลของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ระหว่างวนัท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมิพเิรยีลภูแก้วฮลิล์ รสีอร์ท จ.เพชรบรูณ์ จดัโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ โดยการประชมุครัง้นีท่้านประธานสมคดิ ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั 

ได้รบัต�าแหน่งเป็น ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคเหนือ
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อ.จินดา โพธาสินธุ์ อ.ด�ารงค์  ปินชัย อ.บัวเขียว บุญมา

อ.ผ่อง ใจสุนทร อ.สนอง ไชยกันทา อ.สายเพ็ญ จามพฤกษ์

มารดา อ.อจัฉรา สงิห์แก้ว มารดา
อ.ผ่องพรรณ เตชะเทพ

มารดา
อ.รววีรรณ คณุทเศรษฐ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด โดยตัวแทนคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 50 พร้อมฝ่ายจัดการ น�าโดยท่าน
ประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ากัด

(วนัท่ี 14 ตลุาคม 2559) ทีม่คีวามสนใจเข้ามาศกึษาดูงานเกีย่วกับการให้บรกิารข้อมูลสมาชกิผ่านแอพพลเิคชัน่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด โดยตัวแทนคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 50 พร้อมฝ่ายจัดการ น�าโดยท่าน
ประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด

(วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด�าเนินงานระหว่างสหกรณ์ฯ

การประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2560-2563
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