สหกรณ์ฯ ลดเวลาการยื่นเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก 12 งวด เป็น 9 งวดแล้ว เริ่ม กรกฎาคม 55 นี้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความต้องการใช้เงิน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ดังนั้น มติที่ประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ชุดที่ 31 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ให้ปรับระยะ
เวลาการยื่นกู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งใหม่ จากเดิมต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เป็นต้อง
ผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 งวด จึงมีสิทธิ์กู้ครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป แต่ยังไงก็อยากให้
สมาชิกได้วางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนะคะ.....
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกเรา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรสมาชิก และเป็นรางวัลพิเศษ
สำหรับบุตรของเราที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม 2555   ซึ่งได้หมดกำหนดเวลาไปแล้ว   ทางคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ก็ได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว  จึงสรุปผลการพิจารณา ได้ดังนี้  
w ผู้ยื่นขอรับทุน จำนวน 266 ราย 
w คุณสมบัติมีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 258 ราย และผู้ที่มีความสามารถพิเศษจำนวน 23  ราย  
w ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8  ราย  
w สรุป จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 167,700 บาท และผู้ที่มีความสามารถพิเศษจำนวน 23  ทุน  เป็นเงิน 14,950 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  182,650  บาท  
ผู้ที่ผ่านการพิจารณา สามารถขอยื่นรับเงินทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม  –  30 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ฯ  หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.lphosaving.com
สำหรับในปีนี้   บางคนมายื่นขอรับรับทุนเกินเวลาที่กำหนด บางคนมียื่นซ้ำกับปีที่ผ่านมา บางคนหลักฐานไม่ครบ จึงอยากให้
สมาชิก ที่ไม่ได้รับทุนในปีนี้ เตรียมตัวยื่นขอทุนในปีหน้าแต่เนิ่นๆ  นะครับ  ......

จากการฝึกอบรม “ ถ่ายรูป ด้วยกล้องคอมแพ็ค” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ที่ผ่าน
มา เป็นเวลา หนึ่งวันเต็ม ๆ มีสมาชิกสหกรณ์เรามาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน และมีทีม
วิทยากรผู้มากประสบการณ์ถ่ายภาพ จาก ชมรมถ่ายภาพนครลำปาง (Lampang Photo Club) ซึ่ง
ทีมวิทยากร ได้ทุ่มเท และ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก เรียกได้ว่าแทบจะตัวต่อตัวกันเลยที
เดียว 
การถ่ายภาพที่ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับเราๆ ท่านๆ ทั่วไป เมื่อได้ผ่านการอบรม
แล้ว พบว่า แม้จะถ่ายรูปด้วยกล้องคอมแพ็ค ที่เราใช้กันทั่วไป การถ่ายรูปก็ไม่หมูอย่างที่เราคิด
อีกต่อไป เพราะ หากจะถ่ายรูปให้สวย มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ การเลือกมุมมอง
การจัดองค์ประกอบของภาพ การวัดแสง การเลือกฟังค์ชั่นต่างๆ ภายในกล้องแต่ละตัว ซึ่งมีอยู่มากมาย (โดยส่วนใหญ่ พวกเราเลือดโหมด อัตโนมัติกัน
อย่างเดียว..) อีกทั้งยังมีกฎพื้นฐานในการถ่ายรูปทั่วไป เช่น กฎ 3 ส่วนของการแบ่งพื้นที่ภาพ (Rule of Third) คือ การวางตำแหน่งภาพในสัดส่วน 2 : 3
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ท้องฟ้า 2 ส่วน

- จุดดำสี่จุด คือจุดที่
ควรโฟกัส

พื้นดิน 1 ส่วน
กฎจุดตัดเก้าช่อง คือการแบ่งพื้นที่แต่ละด้านออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ซึ่งแต่ละจุด คือตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางตำแหน่งของของจุดที่
เด่นที่สุดในภาพ
การใช้เส้นนำสายตา นำไปหาจุดเด่นของภาพ และ ความรู้อื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในการถ่ายภาพ รวมทั้งการถ่ายรูปในระยะใกล้ ที่เรียกกันว่า
การถ่ายรูปแบบ มารโค (Marco) การถ่ายรูปบุคคล  การถ่ายรูปเคลื่อนไหว 
จนถึงสุดท้ายของการอบรม สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ พร้อมกิจกรรมการประกวดรูปถ่ายของสมาชิกที่ผ่าน
การอบรมอย่างสดๆร้อนๆ นอกจากสมาชิกได้รับรางวัลรูปถ่ายของตนเองที่ถ่ายจากมืออาชีพกลับบ้านแล้ว ยังมีรางวัลการถ่ายภาพติดไม้ติดมือกลับบ้าน
อีกด้วย  ฝีมือดีแค่ไหน เพื่อนสมาชิกชมภาพตัวอย่างดูได้เลยครับ...

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จำนวนสมาชิก
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก
เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
เงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ฯ
เงินให้กู้สมาชิกทั้งสิ้น
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
กำไรสะสม

1,823.00
496,166,080.00
274,322,571.72
27,690,746.91
50,000,000.00
759,645,742.75
5,621,500.00
20,011,531.27

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปิดอีกครั้ง !!!! สำหรับเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุขโครงการ 2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้น รับ
ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 3.75 ต่อปี โดยมีเงื่อนไข เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และ สูงสุด ไม่เกิน 8,000
บาท ฝากได้ไม่เกินหนึ่งบัญชี กรณีสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุขโครงการ 1 แล้วสามารถเปิดบัญชี
ออมทรัพย์เปี่ยมสุขโครงการ 2 ได้อีก 1 บัญชี และ ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน สมาชิก สามารถฝาก
โดยหักจากเงินเดือน หรือเลือกฝากเป็นเงินสดก็ได้นะครับ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน
2555 นี้ รับของที่ระลึกฟรี เช่นเดิมสำหรับผู้เปิดบัญชี ครับ.....

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 4/2555 ประเภทสามัญและประเภทสมทบ กำหนดอายุการรับสมัครไม่เกิน 55
ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ค่าสมัคร 4,040 บาท  (จำนวนสมาชิก ณ วันที่   1 กรกฎาคม 2555 เท่ากับ 69,844 x
15 = 1,047,660 บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกประเภทสามัญ กำหนดอายุการรับสมัครไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ค่าสมัคร 790  บาท รับ
สมัครวันที่ 1 ก.ค. 2555 – 31 ส.ค.2555 มีผลคุ้มครอง 1 ต.ค. 2555
(จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2555 เท่ากับ 183,695x3.50 = 642,932.50)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (15 ส.ค.2555)
2. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ฯ หรือสมัครทาง e-mail: lphosaving.co.th
3. สหกรณ์จะทำการจับสลากคัดเลือกตัวแทนสมาชิกทุกหน่วยงานรวมกันโดยเรียงลำดับจำนวน 32 คน กรณีสมาชิกที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ให้แจ้งต่อสหกรณ์ เพื่อที่ สหกรณ์ฯ จะให้รายชื่อผู้สมัครในลำดับต่อไปมีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการทดแทน
4. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการและแจ้งรายชื่อผู้ติดตาม (ถ้ามี) พร้อมหนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ที่ไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา คนละ 8,900 บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสัมมนาจากสหกรณ์
ส่วนหนึ่ง โดยสมาชิกจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 3,900 บาท และสามารถมีผู้ติดตามได้ (ผู้ติดตามไม่จำเป็นต้องเป็น
สมาชิก) ผู้ติดตามจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 8,900 บาท
6. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
กิจกรรม
วันที่
1. รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
15 สิงหาคม 2555 – 14 กันยายน 2555
2. จับสลากคัดเลือกตัวแทน
21 กันยายน 2555
3. สหกรณ์ฯ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
25 กันยายน 2555
4. สมาชิกที่ได้รับคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการและแจ้งชื่อผู้ติดตาม (ถ้ามี) พร้อม
26 กันยายน 2555 – 17 ตุลาคม 2555
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ที่ไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน (ฉบับจริง) และ
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
5. สมาชิกที่ได้รับคัดเลือกชำระเงิน 3,900 บาท และผู้ติดตาม (ถ้ามี) ชำระเงิน 8,900 บาท
26 กันยายน 2555 – 17 ตุลาคม 2555
7. การเข้าร่วมโครงการสัมมนานี้ สมาชิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือผู้ที่ติดตามที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อ
การท่องเที่ยวของสหกรณ์ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน ผ่อนชำระ    ได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด
3 ถนนป่าขาม1 ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เรียน...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

จดหมายข่าวสหกรณ์สหกรณ์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน 55 – กรกฎาคม 55
กองบรรณาธิการ: ชุมพล จันทร์ศูนย์  ธาดา อุดมธาดา ภรตี ถูกจิตร  ดำหริ คิดอ่าน

