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เน่ืองจากปก Cover Story

วันสหกรณแหงชาติ
 วันสหกรณแหงชาต ิตรงกบัวนัที ่26 กมุภาพนัธ 
ของทุกป สืบเนื่องมาจากสหกรณในประเทศตางๆ  
เจริญกาวหนาสงผลดีในการพัฒนาประเทศ 
 สําหรับประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2458 นโยบาย
แหงรฐั เหน็สมควรนําวธิกีารสหกรณ เขามาชวยพฒันา
ประเทศใหประชาชนไดหลุดพนจากความยากจน              
โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศเธอ พระองคเจา
รัชนีแจมจรัส กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ พระบิดาแหง       
การสหกรณไทย ไดทรงสงเสรมิใหกอต้ังสหกรณแหงแรก  
คอื “สหกรณวัดจนัทรไมจาํกัดสนิใช”  ณ ตาํบลวัดจันทร 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเปน
นายทะเบยีนสหกรณ(พระองคแรก) รบัจดทะเบยีนเปน
สหกรณแหงแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459  
ตามรูปแบบสหกรณเครดิตแบบไรฟไฟเซน ทีไ่ดรบัความ
สาํเร็จมาแลวใน อนิเดยี และพมา ซึง่ทัง้สองประเทศได
สงคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี 

 ตอมา เมือ่วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2527 ทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดใหวันท่ี 26 กุมภาพันธ           
ของทุกป เปน “วันสหกรณแหงชาติ”
 ปจจุบันสหกรณเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชวยแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และ          
ชวยยกระดับความเปนอยู ของประชาชนใหดีขึ้น                  
รัฐและขบวนการสหกรณไทยไดรวมจิตใจจัดงาน “วัน
สหกรณแหงชาติ” ขึ้นเปนประจําทุกปไมวาจะศก.ปใด 
จัดข้ึนเพื่อรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค                 
ผูใหกาํเนดิ “สหกรณ” พระองคทานไมใชเปนเพยีงผูรบั
จดทะเบยีนเทานัน้ แตเปน “พระบิดาแหงสหกรณไทย” 
ยังเปนผูปูพื้นฐานและทรงเปนกําลังสําคัญในการเผย
แพรและจัดตั้งขยายกิจการ การสรางความผาสุก          
แกประชาชนเพื่อการกินดีอยูดี 

นางอัญชลี  อุปนันท
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บทบรรณาธิการ

สารบัญ

สวสัดเีพือ่นสมาชิกสหกรณออมทรัพยคร ูเชยีงใหม จํากดั ท่ีเคารพทกุทาน 
หลังจากท่ีมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทุกทานไดรับ
เงินปนผล  - เฉล่ียคืน ที่สูงเปนประวัติการณกําไรสุทธิก็เกินเปาหมาย และ

มากกวาป 2558 ถงึ 88.04 ลานบาทจึงทาํใหกระจายความสุขสูสมาชิกอยางท่ัวถงึกนั
นับเปนการเติบโตของสหกรณเราอยางเปนระบบและมีทิศทางท่ีจะรุงเรือง รุงโรจน
ชัชวาล ขณะน้ีเขาสูไตรมาสท่ี 1 ของการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ    
ชุดท่ี 46/2/2560 บนพืน้ฐานของการปรบัเปลีย่นโฉมวารสารสหกรณออมทรพัยครู
เชียงใหม จํากัด ดานรปูเลม สีสันเปนแบบ 4  สี การจัดพิมพเปนรายไตรมาสละ  1  ฉบับ  
และเพ่ิมฉบับพิเศษสงทายปทางบัญชี ตอนรบัปใหม อีก 1 ฉบับ รวมทั้งป จํานวน  5  
ฉบับ  โดยจะจัดสงโรงพิมพดังนี้ 

 ฉบับที่ 1  ไตรมาสที่  1 กําหนดไวใน เดือน กุมภาพันธ 2560
 ฉบับที่ 2  ไตรมาสที่  2  กําหนดไวใน  เดือน พฤษภาคม 2560
 ฉบับที่ 3  ไตรมาสที่  3  กําหนดไวใน  เดือน สิงหาคม 2560
 ฉบับที่ 4  ไตรมาสที่  4  กําหนดไวใน  เดือน พฤศจิกายน 2560
 ฉบับที่ 5  ฉบับพิเศษ  กําหนดไวใน  เดือน มกราคม 2561

 นบัเปนการปรบัเปลีย่นและกาวยางทีส่งางาม มัน่คงเปนเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู   
รับทราบขาวสาร ขอมูลอันจะเปนประโยชนโดยตรงกับมวลสมาชิก  
 นอกจากน้ีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมกราคม 2560 
ยงัมมีติปรบัลดการชําระคาทุนเรือ่งหุนราเดือน เชน สมาชิกทีเ่ปนขาราชการลดลงเหลือ 
3%  ( เดมิ 6/5 %) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ ลดลงเหลือ  2% ( เดิม 4 % )
สมาชิกสมทบลดลงเหลือเดือนละ 300 บาท ( เดิมเดือนละ 500  บาท ) เพื่อสมาชิก
จะไดเหลือเงินไดรายเดือนเพิ่มมากข้ึน พอใชจายตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 ทายสุดขอเชิญชวนมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  
รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูสง บทความ แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานรวมดวย
ชวยกัน  รูรักสามัคคี  เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณและ หลักการสหกรณนะครับ 
สวัสดีครับ พบกันฉบับตอไป
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ประธานคุยกับสมาชิก

ประธานพบสมาชิก
กราบสวัสดีทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด              

ทกุ ๆ ทานท่ีเคารพอยางสงู กอนอืน่กระผมตองขอขอบพระคณุ            
ผูแทนสมาชิก 953 คน ทีเ่ปนตวัแทนจากสมาชกิของสหกรณฯจาํนวน 
31,163 คน ที่รับรองและใหโอกาสกระผมเขามาดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ชุดที่ 46/2/2560 
 กระผมขอรับรองวาจะปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในตําแหนงให
ดทีีส่ดุ จะมุงมัน่ปรบัปรงุ พฒันา  นาํพาสหกรณกาวไปสูวสิยัทศัน (VISSION) ทีว่า 
“สหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั เปนสหกรณทีม่ัน่คง มุงพฒันา
คณุภาพชีวิตสมาชิกอยางยัง่ยนื” และตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลาวคือ การดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง สามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล
ทามกลางความเปล่ียนแปลง สามารถใชไดกบัคนทุกระดับทุกองคกร นัน่ก็คอื 
1) พอประมาณ  2) มีเหตุผลในการบริโภค 3) สรางภูมิคุมกันในการ
เปลี่ยนแปลง 
 โดยในป พ.ศ.2560 กระผมไดวางนโยบายในการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยครเูชยีงใหม จาํกดั รวมกบัคณะกรรมการดําเนนิการ ชดุที่ 
40/2/2560 ไวดังนี้
 1. พัฒนาบริหารทุนสูความมั่นคง
 2. ตอสายตรงระบบเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร
 3. ประสานและเช่ือมโยงเครือขายสหกรณ
 4. เอื้ออาทรการจัดสวัสดิการ
 5. ปูพื้นฐานและพัฒนาบุคลากร
 6. ปรับโครงสรางงานองคกร ระบบบริหารงาน 
  โดยการมสีวนรวมแบบธรรมาภิบาล

นายเอนก คําจํารูญ

โปรงใส
จริงใจ

มุงพัฒนา
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ญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ดํารงอยูไดอยางสมดุล
ดบัทกุองคกร นัน่กค็อื
รางภูมิคุมกันในการ

ในการบริหารจัดการ
มการดาํเนนิการ ชดุที่

ร

าน 



5ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เล็กๆ นอยๆ
เชียงใหมบานเรา

ส่ิงดี ๆ ท่ีคุณอาจไมเคยรู
นายณัฐพงศ มะโนคํา

หลายคน.. ในบางครั้งมักจะไดรับคําถามจาก               
คนตางถิน่ ตางพืน้ท่ีทีเ่ขามาอาศยัทาํมาหากิน 

มาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หรือแมแต
บคุคลรอบขางตวัเราเอง ถามเกีย่วกับเมอืงเชยีงใหม 
เรากม็กัจะตอบไมไดหรือไมรูเลย ทัง้ทีเ่ปนถิน่กาํเนดิ เปน
ทองทีท่ีเ่ราอาศยัอยู และเปนเร่ืองตวัเราท่ีสมควรรู 
จึงขออนุญาตนําเสนอทบทวนเร่ืองราวจังหวัด
เชียงใหม ใหสมาชิกไดรับทราบพอสังเขปอีกคร้ัง 
เพือ่เปนขอมลูในการดาํเนนิชีวิตอกีทัง้ตอบคาํถาม
กบับคุคลอ่ืนได ซึง่ไดคนควาศกึษาอางองิจากแหลง
เอกสารและอินเตอรเนต็ดงันี้
 เชยีงใหม (Chiang Mai) นพบรุศีรีนครพิงคเชยีงใหม 
อยูหางจากกรงุเทพมหานคร 696 กโิลเมตร มอีาณาเขตตดิตอ 
ทางทิศเหนือตดิกบัทวิเขาแดนลาวก้ันประเทศเมียนมาร 
ทิศใตติดจังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดจังหวัดเชียงราย 
จงัหวัดลาํปาง จงัหวัดลาํพนู และทิศตะวันตกติดบัจงัหวัด
แมฮองสอน มบีรเิวณพืน้ที ่20,107.057 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 12,566,911 ไร  กวางใหญเปนอันดับ 1 
ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก
จงัหวดันครราชสีมา มภีเูขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย คอื
ดอยอนิทนนท สงูประมาณ 2,565 เมตร อยูในเขตอาํเภอ
จอมทอง นอกจากนีย้งัมดีอยอืน่ทีส่งูรองลงมาอกีหลายแหง 
เชน ดอยผาหมปก อาํเภอฝาง อาํเภอแมอาย สงู 2,285 เมตร 
ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร และดอยสุเทพ 
อําเภอเมือง สูง 1,601 เมตร

 ดอกไม ที่ เป นสัญลักษณ ประจําจั งหวัดคือ             
ดอกทองกวาว มเีขตการปกครอง 25 อาํเภอ 204 ตาํบล 
2,066 หมูบาน ประชากร จากขอมูล ณ พ.ศ. 2559         
รวมทั้งสิ้น 1,735,762 คน แยกเปนชาย 843,088 คน 
หญิง 892,674 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 86 คน/ตาราง
กิโลเมตร รวมประชากรชนกลุมนอย 64,532 คน อาศัย
กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ซึ่งอําเภอฝางมีมากท่ีสุด 
รายไดประชากรตอหวัเฉลีย่ 89,542/คน/ป เปนอนัดบั 2 
ของภาคเหนอืรองจากจงัหวดัลาํพนู สาํหรบัรายไดประชากร 
เฉลีย่อยูที ่59,092.45 บาท/คน/ป อาํเภอทีม่รีายไดเฉลีย่
ตํ่าที่สุด 29,198.01 บาท/คน/ปที่สุด คือ อําเภออมกอย 
และอําเภอที่มีรายไดสูงสุด คือ อําเภอฝาง 110,592.77 
บาท/คน/ป มีแรงงานตางดาว 67,113 คน โดยเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวพมา 66,995 คน
 และเร่ืองท่ีเก่ียวของใกลตวัเราเขามาอีก คอื สหกรณ
ออมทรพัยครเูชยีงใหม จาํกดั เปนสมาชกิก็สมควรไดรบัรู 
และตอบไดบางอกีเชนกนั สหกรณของเรา กอตัง้ขึน้เมือ่
วนัท่ี 12 มนีาคม พ.ศ. 2503 จดัระบบโครงสรางการบรหิารงาน 
มหีนวยบริการ 31 หนวย สาํนกังานต้ัง ณ ตาํบลทาศาลา  
เนือ้ท่ี 8.3 ไร ราคา 28.8 ลาน อาคารสาํนกังาน 39 ลาน 
และอาคารบานพัก 10 ลาน มสีมาชิกทัง้สามัญและสมทบ 
จาํนวน 31,228 คน ทนุสหกรณทัง้สิน้ 10,051,140,173.04 
บาท เปนทุนเรือนหุ น8,444,890,410 บาท และ
ทุนสํารอง 831,911,171.91 บาท ดอกเบ้ียเงินเงินฝาก 
2.75-4.50 บาท จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปเปนเงินปนผล
ประโยชนแกสมาชกิประมาณรอยละ 97 ...นีค่อื เชยีงใหม
ของเรา สหกรณของเราครับ..
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รองฯ 2 พบสมาชิก

มารูจัก “เขื่อนแมกวง
อุดมธารากันเถอะ”

 เขื่อนแมกวงอุดมธาราเปนเข่ือนดินถมบดอัดแนน  
สูง 68 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร สรางปดกั้นลํานํ้า        
แมกวงและยังสรางเขื่อนดินปดชองเขาขาดดานฝงขวาสูง 
42 เมตร สนัเข่ือนยาว 640 เมตร และ เข่ือนดินปดชองเขา
ขาดดานฝงซายอีกแหงหนึ่งสูง 54 เมตร สันเขื่อนยาว      
655 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าเหนือเขื่อนไดประมาณ 263 
ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือนเฉล่ียปละ        
186 ลานลูกบาศกเมตร
 ที่ตั้ง อําเภอแมแตง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม
 ประโยชนที่ไดรับ
 1. เพื่อบรรเทาอุทกภัย ในฤดูนํ้าหลากลดความ     
เสียหายใหกับพื้นที่เกษตร
 2. เพื่อการประปาและอุปโภค-บริโภค 

 3. เพือ่การประมง และเปนแหลงประมงอกีแหงหนึง่
ของจังหวัดเชียงใหม
 4. เพื่อการทองเที่ยว  สภาพภูมิประเทศบริเวณ        
อางเก็บนํ้าสวยงามมาก ดวยตัวเขื่อนขนาดใหญที่ปดกั้น
หุบเขาสูงมีอางเก็บนํ้าเสมือนทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ         
ที่โอบลอมดวยทิวเขาและปาเขียวขจี ในยามเชาจะมีเมฆ
หมอกสีขาวคลายปุยฝ ายลอยตัวปกคลุมทั่วท องนํ้า                 
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสาํคญัของคนในทองถ่ินและพ้ืนท่ีใกลเคียง
 การกอสรางเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2531 และเสร็จสมบูรณ
ทัง้โครงการในป พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
รชักาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานช่ือเขือ่น
กกัเก็บนํา้โครงการชลประทานแมกวงใหกบักรมชลประทาน 
ทรงพระราชทานช่ือวา “เขื่อนแมกวงอุดมธารา” เมื่อ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2538

 นํ้าพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9    
หน่ึงในสี่พันกวาโครงการท่ีพระองคทรงทอดพระเนตรเห็น     
ความจําเปนตอพื้นที่เพาะปลูก 175,000 ไร ในอําเภอสันทราย 
อาํเภอดอยสะเกด็ อาํเภอสันกาํแพง จงัหวัดเชยีงใหม และจังหวัด
ลําพูน ปละ 1,500,000 ลูกบาศกเมตร แหลงนํา้ในนคิมอตุสาหกรรม
จังหวัดลําพูนอีกประมาณ 3,000,000 ลูกบาศกเมตรตอป 

นายไมตรี  ธินะ
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บอกกลาวเลาเรื่อง
นายนิติธร  เทพเทวิน

ทําไมน้ําแข็งถึง
อันตราย?
 ปจจบุนัน้ําแขง็พบสารปนเปอน สิง่แปลกปลอม ทัง้จาก
โรงงานทีผ่ลิต และระหวางการขนสง เนือ่งจากแหลงผลตินํา้แขง็
ในบานเราบางแหงยังไมไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงพบวาผูบริโภค
บางคน พบสิง่แปลกปลอมในน้ําแขง็ หรอืทีร่ายกวานัน้ อาจจะ
พบเช้ือจลุนิทรียทีเ่ขาไปเพาะพนัธุอยูในนํา้แขง็จากรอยรัว่ของ
กระสอบน้ําแข็ง การลากกระสอบน้ําแข็งกับพืน้ และรานอาหาร
หลายรานก็เลือกที่จะเอานํ้าแข็งมาแชของสด เชน หมู ไก ผัก 
รวมไปถึงเตาหู และอาหารอ่ืนๆ กอนท่ีจะนํานํ้าแข็งในน้ัน         
มาใสแกวเสิรฟเราที่โตะ นี่ยังไมรวมรานอาหารขางทางที่ให
ลุกไปตักนํ้าแข็งฟรีนะ

นํ้าแข็งชนิดไหน อันตราย
ควรเล่ียง?
 นํา้แขง็ทีพ่บการปนเปอน
มากที่สุด หนีไมพนน้ําแข็งปน
ละเอยีด กอนเลก็ๆ ขนาดไมคอย
จะเทากนั นํา้แขง็แบบนีท้าํมาจาก
นํ้าแข็งกอนใหญ ที่เราอาจจะเคย
เห็นเปนกอนสี่เหลี่ยม นํ้าแข็งแบบ
นี้มีทั้งแบบซ้ือจากแหลงผลิต และ        
นํา้แขง็ทําเอง แตแบบท่ีเส่ียงการปนเปอน
มากท่ีสดุ เปนนํา้แข็งปนทีม่าจากโรงงาน 
เพราะกระบวนการปนนํา้แข็ง เคร่ืองจักร 
ใบมีด อุปกรณเหลานี้มักไมมีความ
สะอาดเพียงพอ อาจพบสนิม ตะไคร 

ฝุนผงตางๆ และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ไดงาย นอกจากนี้
เมือ่ปนนํา้แขง็เสรจ็ กระบวนการขนสงในการขนใสกระสอบ
พลาสติก ก็มักพบวามีคราบ ดิน ฝุนผง และอื่นๆ เขาไป
ปนเปอนในกระสอบ และนํา้แขง็ปนนีแ่หละ ทีเ่หลาแมคา
พอคามักนํามาแชของสดในตูนํ้าแข็ง

เลือกทานนํ้าแข็ง ใหปลอดภัย ไรสารปนเปอน
 - เลือกทานน้ําแข็งที่อยูในบรรจุภัณฑที่ปดมิดชิด 
ไมมีรอยรั่วใหอากาศ และสิ่งแปลกปลอมเขาไปได
 - สังเกตท่ีถุงบรรจุ เพื่อมองหาช่ือผลิตภัณฑ

- เลขสาระบบอาหารในเครือ่งหมาย อย.
 - ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต
 - นํ้าหนักสุทธิ

 - ขอความตัวอักษรสีนํ้าเงิน 
"นํ้าแข็งใชรับประทานได''
 แตหากเปนการเลือกทานน้ําแข็ง
ทีร่านอาหาร ใหหลกีเลีย่งนํา้แขง็ปน
และเลือกเปนนํา้แข็งหลอด นํา้แข็ง
ยนูติ ทีม่คีวามเส่ียงของการปนเปอน
นอยกวา แตกระนัน้กค็วรตองสงัเกต
ภายในราน ตูเกบ็นํา้แขง็ กระตกิใสนํา้แขง็ 
และกระสอบนํ้าแข็งดวยวาวางอยูใน
ทีท่ีเ่หมาะสมหรอืไม จะไดไมเปนอนัตราย
ตอสุขภาพของตัวคุณเอง

แหลงขอมูล www.manyum.com  สืบคนวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 โดยนิติธร เทพเทวิน
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MONEY REPORT

รายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 

2. ทุนเรือนหุน จํานวนเงิน  8,549.01 ลานบาท
3. ทุนสํารอง       จํานวนเงิน  917.39 ลานบาท
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล      จํานวนเงิน  4.40 ลานบาท
5. เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ จํานวนเงิน  21.23 ลานบาท
6. เงินรับฝากจากสมาชิก จํานวนเงิน  7,525.97 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพย จํานวนเงิน  300.79 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยกรณีพิเศษ จํานวนเงิน   25.58 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวนเงนิ  6,351.22 ลานบาท
 - เงินฝากประจํา จํานวนเงิน  682.77 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพย  ATM   จํานวนเงิน  36.11 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยสะสมรายเดือน จํานวนเงิน  10.54 ลานบาท
  (สะสมรายเดือนโครงการลูกเงินลานหลานเงินแสน)
 - เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุนทอง)  จํานวนเงิน 3.47 ลานบาท
 - เงินฝาก-รอจายเบี้ยประกันชีวิต จํานวนเงิน  115.49 ลานบาท
7. เงินรับฝากจากหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน   686.28 ลานบาท
 - เงินฝากประจํา-สหกรณอื่น ๆ  จํานวน  345.91 ลานบาท
 - เงินรับฝากประจํากรณีพิเศษ จํานวน 301.02 ลานบาท
 - เงินรับฝากออมทรัพย-สหกรณอื่น ๆ จํานวน 39.13 .ลานบาท
 - เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น ๆ  จํานวน 0.22 ลานบาท
8. เงินกองทุนเสริมสรางความมั่นคง จํานวนเงิน   120.20 ลานบาท
9. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน จํานวนเงิน   3,554 ลานบาท
10.เงินใหกูแกสมาชิก จํานวนเงิน  20,937.50 ลานบาท

สมาชิกสามัญ
สมาชกิสมทบ
สมาชิกที่เปนหน้ี
สมาชิกที่ไมเปนหน้ี

เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูสามัญ ATM
เงินกูสามัญสวัสดิการ
เงินกูพิเศษ

ประเภทสมาชิก

ประเภทเงินใหกูแกสมาชิก

จํานวนราย(คน)

จํานวนราย

รอยละ

จํานวนเงิน 

 19,144
 12,082
14,298
16,928

1,217
17,574
3,707

691
256

 61.31
38.69
45.79
54.21

32.38
19,420.45

834.92
90.52

559.23

11. สินทรัพย จํานวนเงิน 21,644.39 ลานบาท  
12. กําไรสุทธิ จํานวนเงิน  47.34 ลานบาท

1. จํานวนสมาชิก
 จํานวนสมาชิกทั้งหมด 31,226 คน   เพ่ิมจากเดือนกอน 59  คน คิดเปนรอยละ 0.19

นางอุบล  มาตัน เหรัญญิก
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สารจากกรรมการเงินกู
นายสมยงค  คําอาย

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ที่เคารพรัก ทุกทาน วารสาร
ฉบบัแรกของคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดที ่46/2/2560 ซึง่จะออกวารสารเปนฉบบัประจํา

ไตรมาสละหน่ึงฉบับ ฉบับท่ีทานกําลังอานอยูนี้เปนฉบับปฐมฤกษสวนขาวสารความเคล่ือนไหว
แตละเดือน ขอเชญิสมาชิกทุกทานติดตามขาวไดทางเวป็ไซคของสหกรณ www.cmcoop.or.th
นะครับ
 กอนอื่น ขอแนะนําคณะกรรมการเงินกูชุดใหม ที่จะทําหนาท่ีในป 2560 นี้ ประกอบดวย
  1. นายสมยงค  คําอาย  ประธานคณะกรรมการเงินกู
  2. นายไพศาล   เนตรสุรา กรรมการ
  3. นายประเทือง  ชมช่ืน  กรรมการ
  4. นายประดิษฐ   ศรีไกรภักดิ์ กรรมการ
  5. นายประเวทย   สันยาย  กรรมการและเลขานุการ

 ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 75 
ไดระบุอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการเงินกูไว ดงันี้
 ขอ 75 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เงินกู  ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เกี่ยว
กับการพิจารณาเสนอรายการขออนุมัติเงินกูแก
สมาชิกตามขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของ
สหกรณรวมทั้งขอตอไปน้ี
  (1) ตรวจสอบการใชเงนิกูของสมาชิกให
เปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
  (2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลัก
ประกนัตามทีก่าํหนดไวในระเบยีบของสหกรณและ

เมือ่เห็นวาหลกัประกันสาํหรบัเงนิกูรายใดเกิดบกพรอง 
ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
  (3) ดูแลการชําระหน้ีของสมาชิกใหผูกู
ใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
  (4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอเท็จจริง 
ในกรณีทีส่มาชิกผูกูขอผอนเวลาสงเงินงวดชําระหน้ี
เงินกูหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูหรือ
ผดินดัการสงเงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใจ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผันหรือ
เรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิก             
ออกจากสหกรณ
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พอประมาณ
มเีหตผุล

มีภูมิคุนกัน
ในตัวท่ีดี

 สวัสดีครับ

       คณะกรรมการเงินกูชุดนี้ จะสานตอนโยบาย
ของคณะกรรมการเงินกูชุดป 2559 ที่ไดเสนอแนะ
ไวหลายอยาง  เชน ปจจบุนัสหกรณฯ มทีนุเรอืนหุน  
8,000 กวาลานบาท เราปนผลหุนประจําป 2559 
สูงถึง 6.05% ขณะท่ีเรามีอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ 
6.25% มีสวนตางเพียง 0.20% เรามีตนทุน
เงินปนผลสูง
 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงมี
มตเิหน็ชอบใหมมีาตรการลดหุนรายเดือน ของสมาชกิ
สามญั (ประจําการ) ใหสะสมหุนขัน้ตํา่เดอืนละ 3% 
สวนสมาชกิสามญั (บาํนาญ) ใหสะสมหุนข้ันตํา่เดอืนละ 
2% สมาชกิสมทบใหสะสมหุนข้ันตํา่เดอืนละ 300 บาท 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป           
"สวนสมาชิกทานใดมีความประสงคจะสะสมหุน
มากกวาท่ีกําหนด ก็ขอใหติดตอทําเร่ืองขอเพิ่ม
หุนเปนรายๆ ไป"   
 ในสวนของการใหสนิเช่ือเงินกูประเภทตางๆ  
คณะกรรมการเงนิกูกาํลงัหาแนวทางออกโปรโมชัน่ใหม 
เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก ซึ่งคงจะมี
ขาวดเีรว็ๆ นี ้อยางไรกต็ามสมาชกิกค็วรเฝาระวงัใน
การมภีาระหนีส้นิไวดวยเชนกนั ควรวางแผนการใช
จายเงนิในบัน้ปลายของชวีติใหด ี เพราะเมือ่เกษยีณ
ราชการแลว รายไดของทานลดลง ภาระหน้ีของทาน
ก็ควรจะลดลงดวย ทุกวันนี้สมาชิกกลุมบํานาญจะ
มปีญหาในการผดินดัขาดสงเงนิงวดชาํระหนี ้ทาํให
สหกรณฯตองตดิตามทวงถาม ทัง้ผูกูและผูคํา้ประกนั 
มีเรื่องตองนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมแตละเดือน
หลายราย
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
พ.ศ.2544 ไดกําหนดใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูก
หนี้เงินกูไว ดังน้ี

  (1)  ลูกหนี้ปกติ
  (2) ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
  (3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
  (4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
  (5) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ
 ทั้งนี้ ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพ ตั้งแต (2) ถึง (5) 
ถือเปนลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
 ถ าสมาชิกสหกรณเราไม มีความมั่นคง
ทางการเงินแลว สหกรณของเราจะอยูไดอยางไร 
เรามารวมกันสรางองคกรของเราใหมั่นคงเขมแข็ง 
สรางสมดุลยของชีวิตทางดานการเงิน โดยยึดหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่วา

การท่ีคนเราจะสามารถอยูรวมกันในสงัคมั
ไดอยางเปนสุขนัน้  ทกุคนจาํเปนตองอยูในระบบและ
กฏเกณฑที่ถูกตองเสียกอน หากมีผูหน่ึงผูใดได
สรางปญหาหรือออกนอกกฏเกณฑทีถ่กูกาํหนดไว 
ยอมตองเกิดความปนปวนเสียหายตอทุกคนใน
สังคมนั้นอยางแนนอน
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คุยกับผูตรวจสอบกิจการ
นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ ประธานผูตรวจสอบกิจการ

ทานสมาชิกครับเปดศักราชใหม 2560 ถือโอกาสใช
พื้นที่จุลสารฉบับแรกนี้สวัสดีปใหมทานสมาชิก 

สอ.ชม. ทกุๆ ทานครับขอทกุทานสุขภาพดี มคีวามสุข มเีงนิใช
กันทุกทานนะครับ ทานสมาชิกครับการเปล่ียนแปลงเปน
อนจิจงั การเกดิใหม ตั้งอยู ดับไป ลวนเปนไปตามวัฏจักร
ของสรรพส่ิง และเชนกันในวงรอบของสหกรณกระผม
นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ ไดรับโอกาสเขามาทําหนาท่ี
ประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการฯ พรอมคณะ
จากตัวแทนหนวยบริการตางๆ จํานวน 15 ทาน รายช่ือ
ตามเอกสารแตงตั้งของสหกรณดังที่ปรากฏแลวดังนี้

1. นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสงวน แกวนอย รองประธาน
3. นายจํารัส คํามูล เหรัญญิกฯ
4. นายประพันธ จิโนดวง กรรมการ
5. นางภาทิวรรณ  อุดมศรี กรรมการเลขานุการฯ
6. นายปรีชา เต็งศิริวัฒนา อนุกรรมการ
7. นายเรืองฤทธิ์ จันทรดี อนุกรรมการ
8. นายหัสนัย ไชยวงค อนุกรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ หอมมณี อนุกรรมการ 
10. นายอนันต คําหนอแกว อนุกรรมการ
11. นายสุพัฒน ฉลอม อนุกรรมการ
12. นายสุชาติ บุญมา อนุกรรมการ
13. นางวิไลวรรณ พันธุไชยศิลป อนุกรรมการ
14. นางฉวีวรรณ วองธนากร อนุกรรมการ
15. นางสาวอุทิศพร ยอดปวน อนุกรรมการ

 ในสวนของคณะผูตรวจสอบกิจการฯขอปวารณา
ตวัวาจะทําหนาทีต่รวจสอบการทาํงานของคณะกรรมการ
ดาํเนนิการและฝายจดัการแทนสมาชกิเจาของสหกรณตวั
จรงิอยางตรงไปตรงมาเต็มกาํลงัความสามารถโดยยดึหลกั
ขอกฎหมาย  ขอบังคับของสหกรณอยางเครงครัด แตที่
สําคัญไมนอยไปกวานั้นก็คือความรวมมือของสมาชิกเอง
ทีม่คีวามสาํคญัยิง่เชนกนัในการหมัน่ตรวจสอบขอมลูของทาน
เองท้ังหุนเงินฝากและรวมถึงการสงชําระเงินกูวาเปนไป
อยางถูกตองหรือไม ไมวาจะทางเอกสารสอบทวนบัญชี
ที่ทางสหกรณดําเนินการสํารวจหรือทางเวบไซดของ
สหกรณซึ่งจะไดชวยกันเปนหูเปนตาในการปองกันการก
ระทําที่นอกเหนือไปจากความถูกตอง 
 และจากการประชมุใหญสามัญประจาํปเมือ่เดอืน
มกราคมที่ผานมาไดประจักษกับสายตา
ของผูแทนสมาชิกเกือบ 1,000 คน สิง่ทีป่รากฏกลาวคือ…
 1.คณะกรรมการดําเนนิการและฝายจดัการรายงาน
ผลการดําเนินการ นําเสนอแผนงานงบประมาณเพ่ือขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูแทนสมาชิก
 2.ผูตรวจสอบกจิการนาํเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบการทํางานของคณะกรรมการและฝายจัดการตอท่ี
ประชุม
 3.ตวัแทนสหกรณจงัหวัดและผูสอบบญัชีนาํเสนอ
ขอมูลการตรวจสอบบัญชีการเงินของคณะกรรมการและ
ฝายจัดการรวมทั้งชี้แจงในขอกฎหมายที่เก่ียวของ
 4.สมาชิกอภิปรายซักถามขอสงสัยแผนงานท่ีนํา
เสนอรวมซักถามผลการทํางานขอบกพรองของคณะ
กรรมการดําเนินการและฝายจัดการในรอบปที่ผานมา
 อนึ่งในการประชุมอภิปรายซักถามของสมาชิกใน           
วนันัน้อาจมองไดวามคีวามดุเดอืดเผด็รอนรนุแรงกนัไปบาง
ไมใชเรื่องแปลกประการใดถือไดวาเปน รสชาต ิ เปนสสีนั  
ทีเ่ปนไปตามหลักการของสหกรณในขอทีว่าการบริหารงาน
โดยยึดหลักการการมีสวนรวมตามระบบประชาธิปไตย
และการอภิปรายซกัถามนบัไดวาเปนการรวมกันตรวจสอบ

การทํางานของคณะกรรมการและฝายจัดการไดเปน
อยางดอีีกชองทางหน่ึง ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในวนัประชมุดงักลาวอาจเรยีกอยางคนทีม่องโลกสวย 
ไดวา 
 “ความงดงามหรือส่ิงสวยงามใน
ระบบสหกรณ”  ทานวาไหม? 

สมาชิกคร
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วาแลวกูตองออม

วันกอนผมพบคุณพิสมัย ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 3 ไดเลาใหผมฟงวา ไดจดัเกบ็ขอเขยีน
ทีผ่มเขียนน้ีไวเปนเลม เพ่ือประกอบการศึกษาคนควา
เรือ่งสหกรณ และยังบอกวาเปนแฟนคลับคอลัมภนี้ 
ไดคอยติดตามอานมาอยางตอเน่ืองยาวนาน  ซึง่ผมก็ได
ขอบคุณที่กรุณาใหกําลังใจกัน ผมเขียน วาแลวกู
ตองออม ตัง้แตแรกเริม่เขามารบัตาํแหนงผูจดัการ
เม่ือป 2557 เปนตนมา ขอเขียนทุกชิน้เปนการเขียน
จากใจจริงๆ ไมไดไปลอกเลียนผูอืน่เอามาเขียน  ทกุสิง่
เปนเร่ืองท่ีเกิดจากประสบการณที่ผานมาซ่ึงมีทั้ง
เรือ่งทีเ่คยประสบความสําเรจ็หรอืลมเหลว โดยเนน

การเขียนตามสไตลของตัวเอง ใชภาษาธรรมดาๆ 
อานใหเขาใจงายโดยไมตองแปลความใหวุนวาย       
อกีทานหน่ึงคอื อาจารยจตพุร รมแกว หวัหนาหนวย
บริการอําเภอพราวก็เคยมาบอกผมวา มีสมาชิก
อาวุโส ผูเฒาผูแกแถวอําเภอพราวเขาคอยติดตาม
อานบทความของผมเชนกัน วันหน่ึงผมไปงานศพ 
ที่อําเภอแมริม ก็มีสมาชิกบํานาญทานหนึ่ง ซึ่งผม
ลืมถามชื่อของทานไปก็มาบอกวาชอบอานที่ผม
เขียนไดทั้งสาระความรูและความบันเทิงไปดวย           
ไมใชศพัทวชิาการมากนัก อานแลวสบายตวัสบายใจ 
ทีข่าดไมไดกค็อืคณุแมนองมด (หวัหนางานสมาคมฯ) 
กเ็ปนแฟนคอลัมนตวัยง ทีค่อยติดตามอานอยูเสมอ 

วาแลว
กูตองออม

นายจรูญ วงคคํา
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สมาชิกที่อานขอเขียนของผมสวนใหญเปนสมาชิก
อาวุโส ไมทราบวาสมาชิกหนุมสมาชิกสาวอานกัน
บางหรือเปลา เพราะคนรุนใหมมกัไมชอบอานหนังสอื 
สนใจไปทางเฟส ทางไลน และเนตเสยีมากกวา ชวยกนั
อานเถดิครบั สหกรณเราเสยีเงนิจดัทาํวารสารปละ
หลายแสนบาท กเ็พ่ือจะไดประชาสัมพนัธใหสมาชิก
ไดรบัทราบความเคล่ือนไหวท่ีเกดิข้ึน แตกน็าเสียดาย
ทีบ่างหนวยเอาวารสารทัง้เกาทัง้ใหมกองเปนพะเนนิ
ไมไดแจกจายใคร ทาํใหไมมคีณุคา ชวยกนัอานบาง
เถิดนะครับ
 ปพทุธศักราช 2559 ทีผ่านไป ผลการดําเนิน
งานสหกรณทานก็คงทราบกันบางแลว โดยเฉพาะ
ผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 
เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผานมา แตสมาชิก
สวนใหญที่ไมไดเขาประชุมก็อาจไมทราบหรืออาจ
ทราบเพยีงเลก็นอยไมลกึลงในรายละเอยีด ผมกจ็ะ
ถอืโอกาสนีเ้ลาใหทานสมาชกิไดรบัทราบกนั โดยจะ
ขอสรุปเปนเรื่องๆ ไปดังนี้นะครับ

เรื่องที่ 1 รางวัลเกียรติยศ สหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเปน 100 
สหกรณดเีดน ในโอกาสครบรอบ 100 ปสหกรณไทย
จากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พรอมกันนี้
คณุอัญชลี อปุนันท รองผูจดัการก็ไดรบัรางวัล  ไปดวย
ในโอกาสเดียวกันนี้
 เรื่องที่ 2 มกีารเกบ็ออม ปนีเ้ปนปทีส่หกรณ
ของเรานําเงินไปซื้อตั๋วสัญญาจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทยเดือนละ 20 ลาน 
จํานวน 9 เดือน เปนเงนิ 180 ลาน และนาํฝากอกี
เดือนละ 10 ลานบาท โดยที่สหกรณจะเก็บเงิน
ทนุสาํรองไวเปนตวัเงนิใหครบ
 เรื่องที่ 3 สหกรณมีความสภาพคลองสูง 
สามารถบริการสมาชิกไดอยางรวดเร็วมปีระสิทธภิาพ 
มกีารปลอยสินเช่ือระยะส้ันและระยะปานกลางมากข้ึน 
ทําใหกระแสไหลเวียนของเงินรวดเร็วขึ้น

 เรื่องที่ 4 สถาบนัการเงินตางๆ ลดดอกเบ้ีย
ทาํใหสหกรณมภีาระคาใชจายดอกเบีย้ลดลง จากที่
เคยกาํหนดดอกเบ้ียสงูเมือ่ป 2557  จากสงูสดุรอยละ 
5.875  ลดลงมาตามลําดับ ตํ่าสุดอยูที่รอยละ 3.60 
 เรื่องที่ 5 ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว จากท่ีมี
อยูเดิมป 2558  จํานวน  7,658,059,000.00 บาท 
ปนีเ้พิม่เปน 8,444,890,410.00 บาท เพิม่ขึน้จาํนวน 
786,831,410.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.27
 เรื่องที่ 6 เงนิรบัฝาก จากทีม่อียูเดิมป 2558 
จาํนวน 6,784,076,446.94 บาท เปน 8,052,282,961.14 
บาท ปนี้เพิ่มขึ้นจํานวน 1,268206,514.2 บาท           
คิดเปนรอยละ 18.69 
 เรื่องที่ 7 เงินกู ยืมจากสถาบันการเ งิน
ภายนอกลดลง  จากเดิมป 2558 สหกรณมีหนี้สิน
อยูที่ 5,387,070,700.00 บาท ปนี้ลดงเหลือเพียง 
3,274,000,000.00 บาท ลดลง 2,113,070,700 บาท 
หนี้ลดลงถึงรอยละ 39.22     
 เรื่องที่ 8 สหกรณมีกําไรเพิ่มขึ้น จากเดิมป 
2558 มีกําไรสุทธิอยูที่ 663,207,110.03 บาท             
ปนี้กําไรอยู ที่ 751,25,954.34 บาท เพิ่มขึ้น 
88,043,844.31 บาท เพิ่มคิดเปนรอยละ 13.28 
 เรื่องที่ 9 สหกรณปรับระบบเทคโนโลยี          
ใหทันสมัย สมาชิกสามารถดูขอมูลสวนตัวไดทาง
เว็บออนไลน ทั้งยังสามารถพิมพใบเสร็จเองได 
โดยทีส่หกรณไมตองพมิพใบเสรจ็ เปนการประหยดั
คาใชจาย

 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
ก าวหนามาไกลทุกด าน มีการเงิน                  
ที่มั่นคง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบ
การจัดการท่ีดี ขอใหพี่นองสมาชิก        
ไดมั่นใจครับ



นายวิชิต  พิทาคํา 
ประธานคณะกรรมการศึกษา

นายสิงหคํา  จริยา
กรรมการศึกษา 

นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงศ
กรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษา 

นายไมตรี  ธินะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา 

นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
กรรมการศึกษา

นายสมาน  เผือกออน      
กรรมการศึกษา 

ปปปปรรระะะธธธาาานนนนคคคคคคณณณะะกกรรรรรมมมมกกกกาาารรศกกษษา กกรรมการรศกษา รรม รร ษษ
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ศึกษา...สาระดี

แนะนําคณะกรรมการศึกษา ประจาํป 2560

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2558 
 ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรัพยครเูชยีงใหม จาํกดั 
พ.ศ. 2558 หมวด 8 ขอ 87 ไดกําหนด อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการศึกษาโดยกําหนดใหคณะกรรมการศึกษา 
มอีาํนาจหนาทีด่าํเนินกจิการตาม กฎหมาย ขอบงัคบั ระเบียบ 
มต ิคาํสัง่ และประกาศของสหกรณ ซึง่รวมทัง้ในขอตอไปนี้ 
 1. ใหการศกึษาอบรมสมาชกิและผูทีส่นใจใหทราบ
ถงึเจตนารมณ หลกัวธิกีาร  และการบริหารงาน ของสหกรณ 
 2. ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอก
ไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ไดดําเนินงานไป
 3. ดําเนินการในการหาผูสมัครเปนสมาชิก

 4. ใหการศกึษาอบรมแกสมาชิกถงึวธิกีารออมทรพัย
และการใชจายเงินอยางรอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ 
อันเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ 
 5. ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดาน        
การดําเนินงานของสหกรณอื่นท้ังในและนอกประเทศ 
เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณานํามาบริการแกสมาชิก 
 6. ดาํเนินการจัดสวัสดกิารดานตาง ๆ  ตามควรแก
ฐานะของสหกรณแกสมาชิกและครอบครัวอยาง ทั่วถึง      
และเปนธรรม

นายวิชิต  พิทาคํา
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นายพีรวัส นามแกว

นางจันทรแสง วงศชมภู

นางใจแกว สุภาสืบ

นายเตชิด  สุนทรศารทูล

นายมนัส   พรหมอารีรักษ

นายธงชัย   กันทะชัย

นายวิโรจน   สิทธิฟอง

นางสมศรี   มโนวงศ

นางเปง   มอญเต

นายพิมล   กันจินะ

นายสําราญ   สุขเสาร

น.ส.พจนีย   วานิช

นายกฤษฎากร  พรหมกร

นายสําราญ  สุขเสาร

นายวีระ  ธนจรัสพงค

นายมนัส  พรหมอารีรกัษ

นายวิโรจน      สิทธิฟอง

นายธนวัฒน  ถิรปญญา

นางจันทรคํา  คําหนอย

นายทวี   ตุนแกว

นายเฉลิม  ทิพยสมบัติ

นางสมศรี  มโนวงค

นายชาคริต  ปรีชา

นายภูษิต  จันทะทัย

นายจรัญ  เข็มวิชัย

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สมทบ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สมทบ

สมทบ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สมทบ

009440

016638

048995

039213

009255

052957

024717

017566

031582

030206

029491

16753

17181 

03799

01105

13313

12433

24646 

06525

21018 

02274

15745

13961 

08294

24993 

อ.อมกอย

อ.สันกําแพง

อ.แมแจม

 เวียงพิงค 2

อ.แมริม

อ.แมแตง

อ.ฝาง

 อ.สันปาตอง

 เวียงพิงค 2

อ.สันกําแพง

อ.สันกําแพง

ม.ราชภัฎเชียงใหม

อ.ดอยสะเก็ด

อ.สันกําแพง

อ.แมริม

อ.แมริม

อ.ฝาง

อ.ไชยปราการ

อ.แมอาย

อ.แมอาย

อ.สารภี

อ.สันปาตอง

อ.ดอยหลอ

อ.อมกอย

อ.อมกอย

รายช่ือสมาชิกถึงแกกรรม
 ประชาสัมพันธ

รายช่ือสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ถึงแกกรรม ประจําเดือนมกราคม 2560 รับเงินสวัสดิการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ที่

ที่

ช่ือ  -  สกุล

ช่ือ  -  สกุล

ประเภทสมาชิก 

เลขที่สมาคม

เลขที่สมาชิก

ประเภทสมาชิก

สังกัด

สังกัด

เพื่อความม่ันคง สคช. สส.ชสอ.สวัสดิการ สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการท่ีสมาชิกไดรับ

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ที่ถึงแกกรรมระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม  2560

ในเดือน กุมภาพันธ 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
จะเรียกเก็บเงินสงเคราะหจากสมาชิกจํานวน  280 บาท  (สองรอยแปดสิบบาทถวน)      
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เรื่องจากสมาชิก....

เม่ือวันวาน... เมื่อวันวาน...   

“คอย”“คอย”

ไชยยนต  คําจม

 สายตานกัเรยีนทกุคูจองไปสูเสาธงเปนจุดเดยีว 
ณ ที่นั้นเราเห็นผูหญิงคนหน่ึงทั้งสวยและสาว เธอสวม
กระโปงสีกรมทา เสื้อสีขาวระบายลูกไมรอบคอ               
ถอืกระเปาหนงัสดีาํ มทีาทางตืน่ ๆ  อยูในท ีดานซายมอื
มีครูใหญยืนอยูดวย ครูใหญกลาวแนะนําวา... 
 “ครมูคีวามยนิดทีีจ่ะบอกกบัพวกเราวา คณุครู
นารีจะมาสอนพวกเธอ โรงเรียนของเรายังไมเคยมี          
ครูผู หญิงมาสอนเลย ก็คงเปนโชคดีของพวกเธอ               
ที่ได ครูใหมเปนครูสตรีคนแรกของโรงเรียน ขอใหพวก
เธอตั้งใจเรียนและเช่ือฟงคุณครูนารี...”
 “หวาน...”   เจาเด็ด เพื่อนท่ียืนอยูขาง ๆ          
ผมเอยข้ึน หลังจากที่ครูใหญบอกวา จะจัดใหครูใหม
ของเราสอนช้ัน ป. 4 และมันคงหมายความตามน้ัน 
หมอนี่นอกจากจะเปนแชมปทางยิงหนังสะต๊ิกอยาง         
หาตัวจับยากแลว ยังเปนจิตรกรวาดภาพลามกตาม 
หองสวม และผนังกาํแพงวัดอนัลอืชือ่ รางวลั “โนเบล” 
เมื่อวานยังเปนรอยจํ้า ๆ ที่กน
 กอนจะเลิกเรยีนในวันนัน้  ครูใหมของเราสัง่ให
นักเรียน ป. 4 ทุกคนเขาแถวที่หนาหองก็เกี่ยวกับ  
เครือ่งทรงของพวกเรานัน่แหละสวนมากประดบัประดา
ไปดวยกล่ินเหงื่อ ฝุนและคราบไคล แถมดวยชายเสื้อ        
ที่ขาดกะรุงกะริ่ง ดังนักรบโบราณตามประสานักเรียน

ลูกทุงบานนอกอยางเรา
 “ความสะอาดเปนสิง่สาํคญั”  ครเูอยขึน้  หลงัจาก
ที่ตรวจตรานักเรียนทุกคนแลว  “เสื้อผาควรซักบอย ๆ  
ผม เล็บ ตองตัดใหสั้นอยูเสมอ อาบนํ้าก็ใหขัดถูขี้ไคล
ตามนอง หลังเทา และใบหูออกเสียบาง อีกอยางหนึ่ง
ครสูงัเกตเห็นวาบางคนใสรองเทาแตะมา บางคนก็ไมใส
อะไรมาเลย นักเรียนหองเรามี 38 คน ใสรองเทาที่ถูก
ตองเพียง 4 คน เธอรูไหมการเปลือยเทามาโรงเรียน           
มโีอกาสทีจ่ะตดิเชือ้โรคไดงาย บางทอีาจจะเดนิเหยยีบ
ถกูของมคีมตาํเทาได  ไหน...ใครพอจะบอกกบัครไูดไหม
คะวา  วันพรุงนี้จะใสรองเทามา...?”
 เงียบ  ไมมคีําตอบจากสวรรค
 “พอครถูามกน็ิง่กนัหมดเชยีวนะ  เอา...เจดิ จะ
ใสรองเทามาไหม...?”  ครูหันมาทางผม
 “ผม... ไมมีรองเทาครับ...” ผมตอบครูดวย 
เสียงสั่น ๆ 
 “ไมมีรองเทาอะไรเลยเหรอ งั้นตอนอยูที่บาน
ใสอะไรละ” ครูมองหนาผมอยางฉงน
 “ไมไดใสอะไรเลยครับ เพราะในชีวิตผมยังไม
เคยมีรองเทา” ผมตอบตามประสาซ่ือ ครมูสีหีนาผดิหวงั  
แลวหนัไปถามคนอ่ืน ๆ  แตละคนก็ตอบไปตาง ๆ  นานา  
สรุปแลววันพรุงนี้ มะรืนนี้ หรือวันตอๆไป ก็คงจะ         

ครูครู
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ใสรองเทา (หนังธรรมชาติ) คูชีพเหยียบฝุน โคลนตอไป
ตามเดิม
 “ผูหญงิกอ็ยางนี ้จูจีเ้ปนบา” เจาเดด็ บนเมือ่เรา
เดินทางกลับบาน
 “แตครูก็หวังดี...” ผมตอบมัน ถึงอยางไรผมก็
ชักจะชอบครูคนน้ีเสียแลวละซิ มาสอนเพียงวันแรก 
สามารถเรียกชือ่ผมและ “เพือ่นหัวโจก” ไดอยางถกูตอง
 “อกีอยางครูเปนคนในเมือง เพิง่มาอยูบานนอก
อาจจะยงัไมเขาใจอะไร ดแูตครชูาญชยัซ ีมาอยูบานเรา
เดือนแรก นํา้ตองกรองเสยีกอนจะดืม่ พอมาไดกบัพีส่าย 
และมีลูกออกมา 2-3 คนน้ีแหละ ความงาม ความ
สะอาดสะอาน มนัว่ิงกลบัไปอยูในเมอืงเสยีหมด  มุงเมือ่
กอนทีเ่คยลงครามแตเดีย๋วนีล้งควนัอยางเตม็ใจ ครชูาญชยั
เคยพูดกับพอกนัวา “เขาเมืองตาหล่ิวกต็องหล่ิวตาตาม
นะพี่”
 ครนูาร ีพกัอยูทีบ่านลงุกาํนนัซึง่อยูตดิกบับานผม
พอด ีแรก ๆ ผมไมคอยกลาสูหนา  แตพอ 2 เดอืนผานไป
กลับกลายเปนวา ผมติดครู รักครู ถึงขั้นอาสาวิ่งไปซื้อ
ของเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ตลาด และบอยครั้งที่ครูมักพูดถึง
เรือ่งตาง ๆ  ทาํใหผมมคีวามรูรอบตัวมากขึน้ การเรยีนจงึ
ลดจากรองท่ีโหลมาเปนที ่ 5-6 ของหอง ใชผมจะภูมใิจ
คนเดยีวเมือ่ไหร คณุแมผมกม็กัจะคยุกบัเพ่ือนบานเสมอวา
 “ฉนักเ็พิง่เคยเหน็น่ีแหละ แมคณุเอยชางดอีะไร
เชนนั้น ไปโรงเรียนแตเชาเชียว เด็กคนไหนเรียนออนก็
เรยีกไปเรียนหนาหองกอนเขาเรยีนทกุวนั เลกิจากการสอน
ก็เที่ยวเยี่ยมเยือนตามบานตาง ๆ  ชวยแนะนําการจัด
บานเรอืน หรอืบางทคียุเรือ่งโรคภยัไขเจบ็ เชนโรคทีไ่มควร
จะเปน แตชาวบานเรามักจะเปนกันบอย ๆ ฉันก็เพิ่งรู
จากครูนารเีมือ่เชานีเ้องวา ไอผงชรูสทีเ่ราใสกนัโครม ๆ  
นอกจากจะมีของปลอมแลว หากกินมาก ๆ ยังทําลาย
สมองดวย  ยาแกปวดกย็ิง่ราย กนิติดตอกนันาน ๆ  ลาํไส
เปนแผล เลือดออกถึงตาย  ฉันวา ยายมี ที่ถายออกมา
เปนเลือดจนตายนะ อาจจะเปนอยางที่ครูนารีวาก็ได 
เห็นไหมที่ฝาบานแกมีแตซองยาเสียบเต็มพรืดไปหมด 
สาธ.ุ..ขอใหครูนารีอยูกบัเรานาน ๆ  เถอะเจาประคุณ...”
 แตสิง่ทีผ่มรกัและศรทัธาคณุครขูองผม มนัตางไป
จากของผูใหญทีก่ลาวมา คอืมนัเกดิขึน้จากสิง่ธรรมดา...

ครบั  งาย ๆ  แตกม็พีลงัมากพอทีส่ามารถจะปรบัเปลีย่น
นิสัยพฤติกรรมของเพื่อนและผมไดอยางคาดไมถึง
 “เฮย...เด็ด เราไปเอามะมวงไหม”  ผมชวน      
มันกอน
 “ที่เดิม...”  “เออ...”
 ที่เดิม พวกเรารูจักกันดี  มะมวงตนนั้น ทั้งดก 
หวาน มนั และกรอบ ยิง่ตอนหาม ๆ  คณุเอย เราจบัมนัทบุ
กับเสาโรงเรียนเสียงดัง “โพละ” แคคิดนํ้าลายสอ            
เสียอยางเดียวมันดันไปข้ึนที่หลังกุฏิหลวงตา ซ่ึงเรากับ
หลวงตามคีวามเหน็เกีย่วกบัมะมวงตนนีต้างกนั เราเหน็
วาหลวงตาหวงมะมวงชะมัด และตนไหน ๆ ก็ไมอรอย
เทาตนนี ้เราใชหนงัสติก๊ยงิมนัรวงลงมาแลว เราจะกรกูนั
เขาไปเกบ็ ตืน่เตนโลดโผน และอาจจะผจญตอ “หตัถภยั 
บาทาภัย หรือ ตะพดภัย” แลวแตหลวงตาจะสะดวก  
สวนความเห็นของหลวงตาซ่ึงมักจะปรารภกับใครตอ
ใครบอย ๆ รวมทั้งครูใหญของเราวา
 “เดก็เวร...กระจกหนาตาง  กระเบือ้งมงุหลงัคา 
พงัหมด อกีหนอยกฏุกิค็งเหลอืแตเสา” และแลวในวนันัน้
 “ครูไมเคยคิดเลยวา ลูกศิษยของครูจะเปนไป
ไดอยางนี้...”  ครูมองเราดวยสายตาผิดหวัง
 “การขโมย เปนสิ่งไมดีอยางไร... ใหรูเองครู        
จะไมพูดถึง แตหากมีใครไปยิงมะมวงของเธอที่บาน
ตามใจชอบ เธอจะรูสกึอยางไร ลกูกระสุนไปถูกบานเรา 
โดยเฉพาะของวัด ของพระพุทธศาสนา สมบัติเหลานี้
ไดมาจากเงินของพอแมเราเอง ชวยกันซือ้หามาเพ่ือใชเปน
สมบัติสวนกลาง เปนท่ีทําบุญ เปนท่ีอยูของพระสงฆ  
ผูชายอยางพวกเธออาจจะไดบวชเปนพระตามประเพณี  
เมื่อฝนตก หลังคากุฏิไมดีจะทําอยางไร ครูอยากถาม
เธอวา การกระทําเชนนี้ดีหรือไมดี ..?”
 “ไมดีครับ...” เราตอบเกือบพรอมกันอยาง
สํานึกผิด
 “ถารูวาไมดี  ครูจะตีเธอบางไดไหมคะ...?”
 “ไดครับ...!” เปนครั้งแรกท่ีเรามีความรูสึก
ยอมรับ “โทษทัณฑ” อยางลูกผูชาย
 เขาหนาหนาวแลว ครูชอบตื่นแตเชาชวนผม      
ไปเดินเลนตามทุงนา ครูบอกวาเดินเลนตอนเชา ๆ            
ไดรบัอากาศบรสิทุธิท์าํใหมสีขุภาพด ีผมไมเขาใจนกัหรอก 
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เขาใจอยางเดียวคือนอนคลุมโปงบนท่ีนอนรอให         
ตะวันโดงชนศีรษะน่ันแหละคือความสุขของผม
 “จบ ป.4 แลวจะเรยีนตออกีหรอืเปลา ?”  ครถูาม
ผมเมื่อเรายืนอยูกลางทุงนาอันอางวางของบานเรา
 “ไมรูครับ...”
 “อาว...ตองรูแลวสิ พอวาไงบางละ”
 “พอวาแลวแตแม กค็งไมไดเรยีน เพราะตองไป
เรียนในเมืองเทานั้นบานเรามีแค ป.4 การกินอยู                 
ก็ลําบาก และเราจน อยางที่ครูเห็นนั่นแหละครับ”            
ผมตอบตามประสาความเขาใจของตนเอง
 “ครูอยากใหเธอเรียนตอ เผื่อวันขางหนาจะได
มาชวยพอแมและทองถ่ินของบานเราใหเจริญ เด๋ียวน้ี
ความเจรญิมนัไปอยูในเมอืงและในกรงุเทพกนัเสยีหมด  
กลางคืนก็สวางไสวดวยไฟฟาในขณะท่ีบานเราอาศัย
แสงดาว ในเมอืงมโีรงพยาบาลอนัทนัสมยัในขณะทีบ่านเรา
ใชนํา้มนตรและหมอผี  หากเราจะเอาคนไขไปรักษาในเมือง 
ทางเกวียนบานเราก็ฆาคนไขตายเสียกอนท่ีจะถึงถนน
ยางมะตอย ที่นั่นมีโรงเรียนสรางเปนตึกตระหงาน            
ตางกับของเรามุงดวยตองตึง (ใบพลวง) เปนเพิงพักพิง
กําแพงวัด  พื้นราดดวยดินธรรมชาติเย็นชื้อ เปยก           
และคราบโคลน...”
 ครูพดูพรอมกับมองหนาผมอยางมีความคาดหวัง
บางส่ิงบางอยาง  ผมไมคอยรูเร่ืองหรอกครับ รูอยางเดียว 
แมกบัพอใหเรยีนกเ็รยีน  ไมไดเรยีนกอ็อกมาเล้ียงควาย  
มีขาวใหกิน ก็กิน ไมมีก็อดกันเทาน้ัน ครูจองหนาผม
แลวพูดตอ
 “เจิด...เธอรูไหม  เพราะการเรียนหนังสือนอย  
ผนืนาทีเ่ราเหยียบอยูนี ้มนัจงึเปนแหลงทาํกาํไรใหพอคา
ในเมืองมั่งคั่งรํ่ารวยขึ้นเรื่อย ๆ  ในขณะที่ชาวบานเรา
ยากจนมหีนีส้นิรกรงุรงัทบัถมลงดงัใบไมรวง บางครัง้คดิ ๆ  
ไปกใ็จหายวา เราไดกลายเปนดนิ เปนทราย เปนฐานให
คนรวยทัง้หลายใชเหยยีบยํา่ขึน้เปนเทวดาไปแลวหรอื...?”
 “แลวจะใหผมทําอยางไรดีครับครู...?”
 “นั่นสิ...ครูจึงอยากใหเธอเรียนหนังสือตอ...”

 ใครไมรูเคยกลาวไววา  “ส่ิงที่แนนอนที่สุด คือ
สิ่งที่ไมแนนอน” ฉันใดก็ตามคุณครูของผมอาจจะเขา
กับหลักการนี้ก็ได เพราะหลังจากวันนั้นไมนานนัก           
ผมทราบขาววา ครนูารจีะไปกรงุเทพ  ...เรยีนตอปรญิญา... 
ครูจะจากพวกเราไปเสียแลว...
 เสียงเหลานี้มันอึงอื้ออยูในหูพวกเรากอนที่จะ
สอบไล ป.4 ไมกี่วัน เรารูสึกสะทกสะทอนปวดราว
เขาไปในอกคลายถูกมือปศาจลวงเขาไปบีบหัวใจของ
พวกเราใหแหลกลาญไรความปราน ีเชาวนันัน้ครมูใีบหนา
หมนหมอง จองหนาพวกเรานิ่งและนาน ดังจะแขวน
ดวงตาไวที่พวกเราทุกคน
 “ครรููสกึเสยีใจทีจ่ะตองจากพวกเราไป  มนัเปน
ความจําเปนที่เก่ียวกับการศึกษาของครู  ครูตั้งใจวาถา
เรยีนจบแลวจะกลบัมาสอนท่ีนีอ่กี  กอนท่ีครจูะจากไป  
อยากขออะไรกับพวกเราอยางหน่ึงคือ วันขางหนา           
ถาใครมโีอกาสเรยีนหนงัสอืเมือ่จบแลวใหกลบัมาทีน่ีอ่กี
เพื่อชวยกันพัฒนาทองถิ่นของเรา เทานี้แหละคะ...”   
ครูพูดจบพรอมกับซอนเม็ดนํ้าตาไวในผาเช็ดหนา           
แลวทําเมินมองออกไปนอกหนาตาง
 มีเสียงสะอึกสะอื้นแผวเบา  แตมันก็ดังกระห่ึม
เขาไปในหัวใจแตละคน  วนันัน้ผมขออนุญาตไปหองน้ํา
บอยครั้ง  ครับ...แอบรองไหในหองสวม !
 รปูรางสงูโปรงบาง  ผวิขาว ผมชอบสยายประบา 
ใบหนารปูไข คิว้ดกและดาํสนทิ มไีฝเมด็เลก็ทีใ่ตตาขวา 
เวลายิ้มจะมีรอยบุมนิด ๆ ที่คาง ปกติชอบแตงกาย
เรียบ ๆ นั่นแหละ... ครูนารีของผมละ ! ถาใครพบ         
ขอไดโปรดบอกครูผมดวยวา โรงเรียนหลังเดิมที่            
เอากําแพงวัดเปนฝาผนังนั้น เด๋ียวนี้ไดยายไปสราง
เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้นท่ีหนาวัดอยางสวยงาม 
สวนนักเรียนยังยากจนไมมีรองเทาใสเปนสวนมาก
เหมือนเดิม  และ ...
 ไดโปรดเถอะ ชวยเรยีนถามครนูารใีหผมทวีา 
เมื่อไหรคุณครูจะกลับมาสอนท่ีเดิมอีก นี่เวลา...              
ก็ลวงมากวา 10 ปแลวครับ !  

“คอย”  ตีพิมพครั้งแรกใน  “วิทยาสาร”  ฉบับท่ี 22 ปที่ 28 15 พฤศจิกายน 2520
      นาํเสนอ เพ่ือเปนอนสุรณตราไวในความทรงจําของครใูนอดตี ทีม่วีถิชีวีติอยูทามกลางความจนยากของมวลชน 
และเพื่อรําลึกถึงคุณครูผูมีอุดมการณ และ เปนปูชนียบุคคลที่ทํางานเพื่อบานเมืองทุกทาน ไว ณ โอกาสนี้
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด นําโดยนายธนู มีสัตย รองประธานกรรมการ             
และคณะกรรมการ พรอมฝายจัดการ รวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ 
ออมทรัพยครูตราด จํากัด จํานวน 90 ทาน ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ             
ผูตรวจสอบกจิการ สมาชิกชัน้นํา และฝายจดัการ โดยเขาพบปะแลกเปลีย่นขอมลูแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ

COOP EVENT
ประชาสัมพันธ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2559    
วนัอาทติยที ่22 มกราคม 2560 สหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จัดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2559  โดยมี นายธนู  มีสัตย 
ประธานกรรมการ แถลงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 
แกผูแทนสมาชกิสหกรณฯ เพือ่รบัทราบขอมลู
ในการดาํเนนิงานตลอดทัง้ป 2559 และรวม
พจิารณาอนมุตัเิรือ่งตาง ๆ  ตามระเบยีบวาระ
การประชุม

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธขาราชการบาํนาญจังหวัดเชยีงใหม (สบช.)
เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2560 นายอเนก คําจํารูญ ประธานกรรมการดําเนินการ ผูแทน
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธขาราชการ
บาํนาญจงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ณ หองประชมุเอ้ืองผึง้  
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด โดยมี คณะกรรมการดําเนินการและ           
ฝายจัดการรวมเปนสักขีพยานในการรับมอบ

พธิสีงมอบตําแหนงประธานกรรมการ
เม่ือวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46/2/2560 
และมีพิธีสงมอบงานในตําแหนงประธาน
กรรมการสหกรณ โดย นายธนู  มีสัตย  อดีต
ประธานกรรมการ สงมอบงานและตําแหนงแก 
นายเอนก คําจํารูญ ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง 
สาํนกังานสหกรณออมทรัพยครเูชยีงใหม จาํกดั 

ใหความรูดานการสหกรณแกคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพหฤทัย
เม่ือวัน 3 กุมภาพันธ 2560 นายอเนก คําจํารูญ ประธานกรรมการดําเนินการและนาง
อญัชล ีอปุนนัท รองผูจดัการ ไดเขาพบผูบรหิารและคณะครโูรงเรยีนพหฤทยั และรวมเปน
วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับหลักการสหกรณและประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ 
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารพระแมมารี



ชุดท่ี 46/2/2560

CMCOOP Chiang Mai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.

เจาของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด
175 หมู 2 ถ.สมโภชเชยีงใหม 700 ป แยกศรบีวัเงนิพฒันา ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชยีงใหม
โทรศัพท : 053-851888  โทรสาร : 053-850924-5

วารสาร สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการของสหกรณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณของสมาชิก ขอเขียนหรือบทความตีพิมพในวารสาร
นีเ้ปนความคดิเหน็เฉพาะของผูเขยีนสหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม 
จํากัด ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Http://www.cmcoop.or.th   E-mail : coop_cm@hotmail.com

ทีป่รกึษา : 1.  นายเอนก  คาํจาํรูญ 2. นายณฐัพงศ  มะโนคาํ 3. นายไมตร ี ธนิะ  
4. นายนิตธิร  เทพเทวิน  5.  นางอบุล  มาตนั  6. นายสมยงค  คาํอาย  7. นายประเทือง  
ชมชืน่ 8. นายประดษิฐ  ศรไีกรภักดิ ์ 9. นายไพศาล  เนตรสรุา  10. นายประเวทย  สนัยาย
กองบรรณาธิการ :  1. นายวิชิต  พิทาคํา 2. นายสุทัศน  ประสาธนสุวรรณ  
3. นายสิงหคํา จริยา 4. นายสมาน  เผือกออน  5. นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงศ    
6. นางอัญชลี อุปนันท 7.นางวิจิตรา เขตตภูมิเมือง 8.นางสุนีรัตน ศรีวิชัย
บรรณาธิการ :  นายวิชิต  พิทาคํา

คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครู เชียงใหม จํากัด

นายณัฐพงศ  มะโนคํา
รองประธานกรรมการ

นายประเทือง  ชมช่ืน
กรรมการเงินกู

นายไพศาล  เนตรสุรา
กรรมการเงินกู

นายนิติธร  เทพเทวิน
เลขานุการ

นายไมตรี  ธินะ
รองประธานกรรมการ

นายประดิษฐ  ศรีไกรภักดิ์
กรรมการเงินกู

นายประเวทย  สันยาย
กรรมการเงินกู

นายสมยงค  คําอาย
ประธานกรรมการเงินกู

นางอุบล  มาตัน
เหรัญญิก

นายเอนก  คําจํารูญ
ประธานกรรมการ

นายสุทัศน  ประสาธนสุวรรณ
กรรมการศึกษา

นายสมาน  เผือกออน
กรรมการศึกษา

นายวิชิต  พิทาคํา
ประธานกรรมการศึกษา

นายสิงหคํา  จริยา
กรรมการศึกษา

นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงศ
กรรมการศึกษา


