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ประเพณียี่เป็ง
วันขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๑๒

 ประเพณยีีเ่ป็งเป็นงานประเพณีอนัยิง่ใหญ่

แห่งดนิแดนล้านนา ท่ีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่คร้ัง
โบราณกาล "ยี่เป็ง" หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนา 
ตรงกบัวนัเพญ็เดอืน 12 อนัเป็นช่วงปลายฤดฝูน ต้นฤดหูนาว 
อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ธรรมเนียมปฏิบัติของ
ชาวล้านนาอย่างหนึง่นอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น�า้
กค็อื การจดุประทปีโคมลอยข้ึนไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดย
มคีตคิวามเชือ่ว่า เพ่ือบชูาพระเกตแุก้วจฬุามณ ีบนสรวงสวรรค์
  ในภาษาค�าเมืองของทางเหนือ “ยี่” แปลว่า สอง 
และค�าว่า “เป็ง” หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง 
ดังนั้น จึงหมายถึงประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง 
โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบนัทกึว่าครัง้หนึง่ได้เกดิ 
อหิวาตกโรคขึ้น ในแคว้นหริภุญไชย ท�าให้ชาวเมืองต้อง
อพยพไปอยูเ่มอืงหงสาวด ีนานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับ 
มายงับ้านเมอืงเดมิได้ เมือ่เวลาเวยีนมาถงึวนัทีจ่ากบ้านจาก
เมอืงไป จงึได้มกีารท�ากระถางใส่เครือ่งสักการบชูา ธปูเทยีนลอย 
ลอยตามน�้า เพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไป เรียกว่า 
การลอยโขมด หรือลอยไฟ 

ประเพณียีเ่ป็งเชียงใหม่ 

 ในงานบญุยีเ่ป็ง ยงัมกีารเทศน์มหาชาต ิผูค้นจะออก
มาตกแต่งบ้านเรือน วัดวาอาราม และถนนหนทาง ด้วยต้นกล้วย 
อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็ง
แบบต่าง ๆ  ขึน้เป็นพทุธบชูา ยามค�า่คนืจะมกีารจดุโคมลอย 
ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวง
สรรค์ชั้นดาวดึงส์ จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อยโคมลอย 
ขึน้ไปในท้องฟ้า โดยเชือ่กนัว่า เปลวไฟในโคมเป็นสญัลกัษณ์
ของความรู ้และแสงสว่างทีไ่ด้รบัจากโคม จะส่งผลให้ด�าเนนิ
ชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง

กจิกรรมทีป่ฏิบตัใินคนืยีเ่ป็ง

 1)  การลอยสะเปาหรือภาชนะรปูร่างต่างๆ ท�าจาก
หยวกกล้วยใส่เครือ่งสกัการะ ธปูเทยีน พร้อมเครือ่งอปุโภค

แล้วน�าไปลอยในแม่น�้าเพื่อเป็นการสักการะแม่พระคงคา 
ประกอบกับความเช่ือที่ว่า การลอยสะเปาเป็นการท�าบุญ
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการสร้างบุญไว้ส�าหรับ
ตนเองในภพชาติหน้า
 2) การจบิอกไฟดอก(การจดุดอกไม้ไฟ) ซึง่ดอกไม้ไฟ
มลีกัษณะเป็นกระบอกหรอืกระปกุดนิเผา นยิมน�าไปวางบน
พืน้หรอืฝังดนิไว้ให้ปลายกระบอกโผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อย 
เวลาจดุชนวน ดอกไม้ไฟจะลกุเป็นไฟพุง่ขึน้จากพืน้ดนิแล้ว 
กระจายตวัเป็นสะเกด็ไฟคล้ายพุม่ดอกไม้ ชาวล้านนาเชือ่ว่า 
การจิบอกไฟดอกเป็นการน้อมสักการบูชาพระรัตนตรัย 
และเป็นการละเล่นสนุกสนานอย่างหนึ่ง
 3)  การปล่อยโคมลอยมี 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ 
   1. ปล่อยโคมลอยในเวลากลางวัน เรียกว่า 
“ว่าว” โดยท�าโคมด้วยกระดาษสี แล้วให้ลอยสู่ท้องฟ้าด้วย
ความร้อนคล้ายบอลลนู เพือ่ปล่อยทกุข์โศกและสิง่ไม่ดต่ีาง 
ๆ ไป
   2. ปล่อยโคมลอยในเวลากลางคนื เรยีกว่า “โคมไฟ” 
โดยใช้ไม้พนัด้ายเป็นก้อนกลม ชบุน�า้มนัยางหรอืน�า้มนัขีโ้ล้
แขวนปากโคม แล้วจุดไฟปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นการ
บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
 โคมลอย ทีค่นท้องถิน่ล้านนาส่วนใหญ่เรยีกตดิปากว่า 
ว่าว สามารถแบ่งย่อยได้สองประเภท ได้แก่ โคมลอยกลางวนั 
(ว่าวโฮม-ว่าวควนั) กับ โคมลอยกลางคนื (ว่าวไฟ) นอกจาก
นี้ยังมีโคมแขวน ที่จัดเป็นโคมอีกชนิดเช่นกัน เพียงแต่ใช้
แขวนตามบ้านเรือน โคมทีใ่ช้ลอยกลางวนันัน้จะใช้กระดาษ
ที่มีสีสันจ�านวนหลายสิบแผ่นในการท�า เพื่อให้เห็นในระยะ
ทางไกลแม้จะอยูบ่นท้องฟ้า จะมกีารตกแต่งด้วยการใส่หาง 
หรือขณะที่ท�าการปล่อยมักใส่ลูกเล่นต่างๆเข้าไปด้วย เช่น 
ใส่ประทัด ควันสี เครื่องบินเล็ก ตุ๊กตากระโดดร่ม เป็นต้น 
บางท้องทีน่ยิมใส่เงนิลอยขึน้ไปอกีด้วย วธิกีารปล่อยจะต้องใช้
การรมควันให้เต็มโคม เมื่อได้ที่แล้วจึงปล่อย
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สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก
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ที่เคารพทุกท่าน

  ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ 
ชดุที ่46/2/2560 ในรอบ 10 เดอืนทีผ่่านมา  ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการฯ 
มีผลก�าไร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 579 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 800 ล้านบาท หรือบวกลบไม่เกิน 10 ล้าน ขอให้สมาชิกให้
ความเชือ่มัน่ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ และฝ่ายจดัการนะครบั ช่วงนีส้มาชิกทีแ่วะเวยีน
ไปยงัสหกรณ์ฯ คงได้เหน็สภาพภมูทิศัน์ภายนอกอาคารทีม่กีารปรบัปรงุให้เกิดความสวยงาม 
การปรับพื้นที่การท�างานต่าง ๆภายในส�านักงาน ทั้งนี้การด�าเนินงานทั้งหมดทั้งมวล
มุ่งหวังเพื่อให้สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบาย ในการให้บริการแก่สมาชิก อีกทั้ง
เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุของอาคารส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ 
จ�ากัด ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของมวลสมาชิกทุกท่าน ดังนี้ครับ
 บรเิวณชัน้ที ่1 กลุ่มอ�านวยการและบริการ, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและ
สวสัดกิาร, กลุม่บรหิารทรพัยากรและนติกิาร, กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ และงาน
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 4 สมาคมประกอบด้วย สคช./ สสอค./ สส.ชสอ./ ฌคป. 
 บริเวณชั้นที่ 2  กลุ่มการเงินและการลงทุน และกลุ ่มงานประมวลผล
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ในส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินการด�าเนินการของสหกรณ์ ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561ขอแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้ครับ
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของหน่วย
บริการสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2560 วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2560 
  2. โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 /2560 วันอาทิตย์ที่ 17 
ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่
  3. โครงการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 
1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม2560 
  4. การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 วนัอาทติย์ที ่21 มกราคม 
2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�าวารสารฉบับนี้

เจ้าหน้าทีก่องบรรณาธกิารตลอดจนผูเ้ขยีนบทความอันเป็น สาระประโยชน์เพือ่สมาชกิ
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ก
ราบสวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ทีเ่คารพทกุท่าน 

 เข้าสู่เดือนพฤศจกิายน 2560 ในวารสารฉบับนี้ 
คงได้บอกเล่า ถึงการด�าเนินการของคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ชุดที ่46/2/2560 ว่าตลอดระยะเวลา 10 เดอืน
ที่ผ่านมา คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ฝ่ายจัดการ ได้ร่วมการบริหาร ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้สหกรณ์ฯเรามั่นคงและ
เป็นที่พึ่งของสมาชิก ดังวิสัยทัศน์ท่ีว ่า “สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด เป็นสหกรณ์ท่ีมั่นคง 
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน” 
 เม่ือก้าวผ่านรั้วสหกรณ์ฯเข้ามา สมาชิกหลาย
ท่านคงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง 
ทัง้ด้านภมิูทศัน์ภายนอกอาคาร การปรับปรุงพ้ืนท่ีภายใน
อาคารส�านักงาน ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง.. 
ด้านหน้าอาคารส�านักงาน ได้ท�าการจัดสร้าง อนุสาวรีย์ 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารชันีแจ่มจรัส กรมหมืน่
พิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
 ซึ่งได้ท�าพิธีอัญเชิญพระรูปพระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
เวลา 07.45 น. ซึ่งเป็นราชฤกษ์ตามหลักของการวางฤกษ์ดี
ของโหราจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ประธานคุยกับสมาชิก

นายเอนก ค�าจ�ารูญ
บริเวณภายในอาคาร

 บรเิวณโถงทางเข้าด้านหน้า จดัท�าห้องประชุมเลก็ 
เพ่ือเป็นท่ีพบปะ บรกิารหัวหน้าหน่วยบรกิารและสมาชกิ 

บรเิวณชัน้ 1 ปรบัปรงุให้เป็นส่วนบรกิารสมาชกิ

 • กลุ่มอ�านวยการและบริการ 
  งานประชาสมัพนัธ์ รับ-ส่งหนังสือ
 • กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเช่ือ งานบริการสินเช่ือ 
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติการ 
  งานด้านกฎหมาย
 • กลุ ่มส ่ง เสริมการศึกษาและสวัสดิการ 
  งานประกันชวีติ งานทนุการศกึษา งานฝึกอบรม
 • งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 สมาคม 
  สคช. สส.อค สส.ชสอ ฌคป.

บรเิวณชัน้ 2 ปรบัปรงุให้เป็นส่วนบรกิารสมาชกิ

 • กลุ่มงานการเงินและการลงทุน
  บริการรับฝาก-ถอนเงิน
 • กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  งานสมาชิกภาพ สมัครสมาชิกใหม่ ลาออก
 • ห้องท�างานผู้จัดการ 
 • ห้องท�างานรองผู้จัดการ 
 • ห้องประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

บรเิวณด้านหลงัอาคารส�านักงาน ได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงบริเวณรางระบายน�้าให้เกิดประโยชน์ โดยการ
จัดสร้างที่นั่งพักผ่อนส�าหรับสมาชิก เพิ่มจากศาลาเดิมที่
มีเพียงหลังเดียว 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด เป็นของ
สมาชิกทุกท่าน หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯเพ่ือให้มคีวามเจริญก้าวหน้า 
มัน่คง ขอได้โปรดแสดงความคิดเหน็มาได้เลยครบั.... 
 ท้ายน้ี ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพท่ีดี 
แข็งแรง สดชื่น สมหวังทุกประการ สวัสดีครับ
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ธรรมาภิบาลใน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2503 นับถึงปัจจุบันเกือบ 60 ปี 
สหกรณ์ฯได้น�าหลักการของสหกรณ์สากลมาใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ คือ 1. การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปและด้วยความ
สมัครใจ 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักการ
ประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4. การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ 5. การให้การศึกษา 
การฝึกอบรม และข่าวสาร 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
  การด�าเนนิงานสหกรณ์ฯทีผ่่านมา ประสบพบเจอ
อปุสรรคนานปัการ การบรหิารจดัการมคีวามสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลในปัจจุบัน ซ่ึงธรรมาภิบาล(Good 
Governance) หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบ 
เพือ่ให้สงัคมประเทศทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ใน
ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลกัพืน้ฐานการบรหิารกจิการ
บ้านเมอืงทีด่ ีดงัทีน่ายวลัลภ สขุม ีนกัวชิาการสหกรณ์อิสระ 
ได้บรรยายไว้ว่า การบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดีหรือใช้
หลักธรรมาภบิาลนัน้ สหกรณ์จะต้องสร้างความสมดลุเชือ่ม
องค์ประกอบ 3 ด้าน ภายในสหกรณ์เข้าด้วยกนั คอื ด้าน
สมาชกิผูเ้ป็นเจ้าของและผูใ้ช้บรกิาร ด้านการจัดการธรุกิจ 
และด้านการบริหารงานสหกรณ์ ให้ด�ารงอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและมีความมั่นคง โดยองค์ประกอบเหล่านี้ อยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ
  ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการทุกยุคทุกวาระ ได้
น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด คือ 
 1. หลกันติธิรรม มกีารก�าหนด ทบทวน ระเบยีบ 
ข้อบงัคบัต่าง ๆ  รวมถงึการขอแก้ไข เพิม่เตมิ ทีถ่อืใช้ปฏบิตัิ 
ให ้ เป ็นป ัจจุบันทันสมัยและเป ็นธรรมเสมอภาค 
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก เช่น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ากัดว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความม่ันคง
สหกรณ์ พ.ศ.2557 ทีม่วีตัถปุระสงค์ช่วยเหลอืจดัสวสัดกิาร
ให้แก่สมาชิก หรือการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการผิดนัดและ
การขาดส่งการช�าระหนี้ เป็นต้น
 2. หลักคุณธรรม สหกรณ์ฯได้ด�าเนินการโดย
ยึดมั่นความถกูต้องดงีาม ในการปฏิบัตงิานในหน้าท่ี ได้แก่

สิ่งดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้
นายณัฐพงศ์ มะโนค�า

ความขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย 
มีความจริงใจ มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก การจัดให้ทุน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ และจดัท�าโครงการสหกรณ์สขีาวขึน้
 3. หลกัความโปร่งใส ซึง่เป็นหลักการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบการ
ท�างานให้มคีวามโปร่งใส การรายงานข้อมลูการเงนิการบญัชี
ของสหกรณ์ฯให้สมาชิกทราบอย่างตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ สมาชิกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 4. หลักการมีส่วนร่วม สหกรณ์ฯเปิดโอกาสให้
หน่วยบริการ และสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนรับรู้ และ
เสนอข้อคิดเห็น ในการคิดตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญ ๆ และ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ฯ โดยการออก
ไปพบปะสมาชิก หรือการจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ 
นอกและในพื้นที่ที่ตั้งส�านักงาน
 5. หลกัความรบัผดิชอบ คณะกรรมการด�าเนนิการ 
บคุลากรทกุฝ่ายทกุต�าแหน่งในสหกรณ์ฯต้ังใจปฏบิตัหิน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ กล้า
ที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท�าของตนเอง พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
 6. หลกัความคุม้ค่า คณะกรรมการด�าเนนิการได้
บรหิารงาน ตามทนุทรพัย์ทีม่อียู ่โดยยดึหลกัความประหยดั 
คุม้ค่า ด�าเนนิงานตามโครงการแผนงาน ทีผู่แ้ทนสมาชิกได้
พิจารณาอนุมัติตามแผนโครงการการใช้เงินประจ�าปี 
  ธรรมาภิบาล จึงเป ็นหลักการที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด น�ามาใช้ปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์ฯได้เติบโตไปอย่างม่ันคง 
และมีคุณภาพ ดั่งค�าขวัญที่ตั้งไว้ 

มั่นคง มั่นใจ

ก้าวไกลสู่สากล
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี ธินะ

 มีเพื่อนๆครูหลายท่านได้ถามค�าถามนี้กับผม 
คงต้องนึกย้อนสมยัเมือ่ผมเร่ิมบรรจเุข้ารับราชการเป็น
ครูใหม่ๆ ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แทบไม่มีความรู้
ซักนิด พ่ีๆในหน่วยงานของผมก็แนะน�าว่าควรสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 
เพ่ือกู้เงนิมาใช้ แต่ตอนนีเ้ริม่เข้าใจแล้วว่าคนทีจ่ะสมคัร
เข้าเป็นสมาชกิน้ันควรได้รบัความรู ้ความเข้าใจในเรือ่ง
สหกรณ์ฯบ้าง จึงเป็นที่มาว่า “ท�าไมต้องมีการอบรม
สมาชิกเข้าใหม่” บุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกจึงต้อง
ควรรู้ถึง
 1. หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ฯ
 2.  ประวตัสิหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากัด
 3.  ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัด
 4.  ประเภทของสมาชิก
 5.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
 6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์
 7.  ประเภทของการรับบริการฝากเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย
 8.  สวสัดกิารด้านต่างๆ เช่น ทนุการศึกษาบตุร 
การฝึกอบรมวิชาชีพ ฯลฯ
 9.  งานสมาคมต่างๆในสงักดัเครือข่ายสหกรณ์ 
เช่น สสอค., สส.ชสอ., ฌคป.
 ดงันัน้พอสรปุได้ว่า สมาชกิเข้าใหม่น้ันควรได้รู้
ถึงหลกัการและอดุมการณ์สหกรณ์ฯ ข้อบงัคับ ระเบยีบ
ต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์

ส�าหรับผู้ที่สมัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1.  ต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รับเงินเดือนประจ�าในจังหวดั
เชียงใหม่

 2.  ต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ
 3.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 4.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5.  เป็นบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  5.1 เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ�าที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  5.2  เป็นพนักงานราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  5.3  เป็นข้าราชการ พนกังานราชการ หรอื
ลูกจ้างประจ�า ท่ีปฏิบัติงานด้านการศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่
  5.4  เป็นข้าราชการ พนกังานราชการ หรอื
ลูกจ้างประจ�า เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดส่วน 
ราชการอื่น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด
  5.5  เป็นเจ้าหน้าท่ีหรอืลกูจ้างประจ�าสงักัด 
ดังนี้
   5.5.1  สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ 
จ�ากัด
   5.5.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
   5.5.3  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครู
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   5.5.4  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อนครูเชียงใหม่
   5.5.5  ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม่

ท�ำไมต้องมีกำรอบรมสมำชิกเข้ำใหม่?
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บอกกล่าวเล่าเรื่อง
ดร.นิติธร เทพเทวิน

 วัยเกษียณ เป็นวัยที่ต้องการการพักผ่อน 

ดังนัน้จึงไม่น่าแปลกใจท่ีวยั 60 ปี เป็นวยัทีต้่องเกษียณ

ออกจากการท�างานเพื่อพักผ่อนอยู่กับบ้าน แต่เชื่อว่า

ผูสู้งอายทุีม่วียั 60 ปีหลาย ๆ  คนคงไม่ต้องการหยดุพกั

อยู่กับท่ี เน่ืองจากว่าผู้ที่เกษียณรู้สึกว่าตนยังคงมี

ก�าลังพอและไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นภาระต่อลูกหลาน 

ดังน้ันการหาอาชีพเสริมท่ีสามารถท�าได้หลังเกษียณ 

จึงเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งข้อท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจ

ในตนเอง ส�าหรับอาชีพเสริมหลังเกษียณ ที่น่าสนใจ 

และช่วยให้ผู้สงูวัยรู้สกึผ่อนคลาย ไม่เหงา มีดังต่อไปนี้

 
1.เพาะต้นไม้จ�าหน่าย
 ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัเกษียณหลาย ๆ  คนอาจชืน่ชอบที่
ได้ใช้ชวิีตใกล้ชดิธรรมชาติ หรอืบางคนรกัการปลกูและ
ดูแลต้นไม้อยู่แล้ว ชีวิตหลังเกษียณจึงถือเป็นโอกาสได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเพาะต้นไม้ส�าหรับ
จ�าหน่าย โดยการเลอืกปลกูต้นไม้ไม่ควรเลอืกพชืทีต้่อง
ใช้ก�าลังในการดแูลหรือพชืยนืต้น แต่ควรเลอืกเพาะไม้ดอก
จะดกีว่า เน่ืองจากมรีาคาสงู เพาะพนัธุง่์ายและใช้เวลา
ไม่นาน

2.ท�าอาหาร-ขนม
 ผู ้ที่เกษียณซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านการท�า
อาหารหรือขนมอยู่แล้วอาจเลือกเปลี่ยนงานอดิเรก
ที่ตนชอบเป็นงานเสริมสร้างรายได้ เน่ืองจากว่า
การจ�าหน่ายของกินเป็นส่ิงที่สร้างรายได้ซึ่งง่ายและ
รวดเร็วที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การท�าวุ้นกะทิจ�าหน่าย 

การท�าขนมอบ การท�าขนมไทย ฝากวางจ�าหน่ายตาม
หน้าร้าน ซ่ึงหากฝีมือการท�าขนมหรืออาหารอร่อยก็
อาจมลีกูค้าเพิม่มากข้ึน ส�าหรบัการท�าขนมหรอือาหาร 
ไม่ควรเลอืกขนมทีต้่องใช้แรงมากจนเกินไป เนือ่งจาก
ไม่เหมาะสมกับวัย ยกตัวอย่างเช่น การท�าขนมกวน 
ที่ต้องใช้แรงในการกวน เป็นต้น

3.ที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ
 ส�าหรบัการเป็นท่ีปรกึษาบรษิทั นบัว่าเป็นอกี
หนึง่อาชพีทีน่่าสนใจในวยัเกษยีณ แต่ผูป้ระกอบอาชพี
นีไ้ด้ ต้องมคีวามสามารถสงูหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผู ้อ�านวยการของหน่วยงานก่อนเกษียณอยู ่แล้ว 
ซ่ึงอาชีพนี้นับว่ามีรายได้ดีและเป็นการสร้างคุณค่าให้
กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง

4.ผู้เขียนคอลัมน์ต่าง ๆ ในนิตยสาร
 ผู้เกษียณที่มีฝีมือในด้านการเขียนหรือชอบ
อ่านหนังสือเป็นทุนเดิม อาจเลือกเขียนคอลัมน์หรือ
บทความเพื่อที่จะน�าไปตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ 
เนื่องจากวัยเกษียณเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต 
ทุกรปูแบบ ย่อมมีข้อคิดท่ีสามารถสอนใจคนรุ่นใหม่ 
ได้อย่างแน่นอนซึง่จะดกีว่าหรอืไม่ หากมกีารถ่ายทอด
ความรู้ออกเป็นตัวอักษรให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้น�าไป
ปฏิบัติตาม

อาชีพเสริมหลังเกษียณ
น่าสนใจ สร้างรายได้หลังวัยท�างาน
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5.รับสอนพิเศษ
 ส�าหรบัผูเ้กษยีณท่ีเคยประกอบอาชพีครูมาก่อน 
การรับสอนพิเศษท่ีบ้าน นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ไม่น้อย เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างทีส่ร้างมูลค่าได้แล้ว 
ยังถือเป็นการแบ่งปันความรู้อีกทางหนึ่งด้วย ส�าหรับ
การสอนพิเศษนั้นไม่ควรจ�ากัดเฉพาะการสอนเด็ก 
แต่อาจเลอืกสอนผูใ้หญ่ เน่ืองจากเป็นวยัทีพ่ร้อมเรยีนรู้
อยู่เสมอ

6.ลงทุนในหุ้นปันผล
 แม้ว่าวัยเกษียณจะไม่เหมาะกับตลาดหุ ้น
เท่าใดนัก ในความคิดของหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็น
ตลาดท่ีมีความเสีย่งสูง สญูเสยีเงินต้น แต่หากผูเ้กษียณ
เลือกหุ้นที่ดี มีปันผลสูงก็สามารถเป็นรายได้เสริมได้
อย่างแน่นอน ทัง้น้ีผูเ้กษยีณควรหลกีเลีย่งการเล่นหุน้ป่ัน
หรือหุ้นตามกระแส เพราะอาจท�าให้เกิดการขาดทุน
และก่อให้เกิดความเครียดจนเกินไปได้อีกด้วย

7.ธุรกิจหยอดเหรียญ
 ในปัจจุบันจะเห็นว ่าธุรกิจหยอดเหรียญ 
เร่ิมเข้ามามีบทบาทในทุกสังคมของประเทศไทย 
เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจหยอดเหรียญ
นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างย่ิงส�าหรับผู้สูงอายุ 
เนือ่งจากไม่เป็นภาระให้ต้องดูแลมากเกนิไป โดยธรุกจิ
หยอดเหรียญที่น่าสนใจ ได้แก่ ตู ้น�้าหยอดเหรียญ 
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมน�้ามันหยอดเหรียญ 
ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เป็นต้น

8.สร้างงานฝีมือ- งานศิลปะจ�าหน่าย
 วัยเกษียณเป็นวัยที่มีสมาธิมากขึ้น ดังนั้น
การสร้างงานศลิปะจงึไม่ใช่เร่ืองยากและท�าให้เกดิความ
เพลิดเพลินได้อีกด้วย ส�าหรับการสร้างงานฝีมือนั้นมี
หลายงานด้วยกัน ได้แก่ การถักโครเชต์ การถักนิตติ้ง 

การท�าดอกไม้ประดิษฐ์ ส่วนงานศิลปะก็ ได้แก่ 
การวาดภาพ การท�าผ้าบาติก การท�าสบู่เป็นรูปต่าง ๆ  
เป็นต้น ซึ่งการเลือกงานฝีมือแต่ละอย่างต้องค�านึงถึง
ความชอบของผูเ้กษยีณเป็นหลกั เพราะหากได้ท�างาน
ตามความชอบแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้
แล้วยังเป็นการสร้างความสุขใจอีกด้วย

9.เกษตรกร
 อาชีพเกษตรกรเหมาะส�าหรับผู้ที่อยู ่ในวัย
เกษียณอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสุขและความ
เพลิดเพลิน แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณไม่ควรเลือก
อาชีพเกษตรกรที่หนักจนเกินไป แต่ควรเลือกเป็น
อาชีพที่เหมาะกับก�าลังและแรงกายของตน เช่น การ
เพาะสัตว์เลี้ยง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เป็นต้น

10.ซื้อห้องเช่า ห้องแถว
 หากเป็นผู้เกษียณที่พอมีเงินเก็บอยู่สักหน่อย 
อาจซื้อห้องแถวหรือห้องเช่าไว้เป็นสมบัติของตนเอง
และเกบ็เงนิค่าเช่าเพือ่เป็นรายได้ในแต่ละเดอืน ซึง่การ
หารายได้เสรมิในลกัษณะนีเ้หมาะกบัผู้สงูวยัทีส่ขุภาพ
ไม่แข็งแรงเท่าใดนัก เนื่องจากไม่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
งานมากเกินไปจนเสียสุขภาพ
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MONEY REPORT

สรุปผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

  สมาชิกสามัญ จ�านวน 19,574 คน
  สมาชิกสมทบ จ�านวน 12,269 คน
  สมาชิกที่เป็นหนี้ จ�านวน 14,555 คน
  สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้ จ�านวน 17,288 คน
2.  ทุนเรือนหุ้น จ�านวนเงิน  9,179.06 ล้านบาท
3.  ทุนส�ารอง  จ�านวนเงิน  917.39 ล้านบาท
4.  เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  จ�านวนเงิน  4.40 ล้านบาท
5.  เงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ จ�านวนเงิน  22.51 ล้านบาท
6.  เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น จ�านวนเงิน  8,036.52 ล้านบาท
  - เงินฝากออมทรัพย์ จ�านวนเงิน  230.48 ล้านบาท
  - เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ จ�านวนเงิน  23.9 ล้านบาท
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�านวนเงิน  6,862.59 ล้านบาท
 - เงินฝากประจ�า จ�านวนเงิน  742.25 ล้านบาท
 - เงินฝากออมทรัพย์ ATM  จ�านวนเงิน  44.27 ล้านบาท
     -  เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน จ�านวนเงิน  28.23 ล้านบาท
        (โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน) 
 -  เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุ้นทอง)  จ�านวนเงิน  1.46 ล้านบาท
     -  เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน จ�านวนเงิน  0.7 ล้านบาท
   (ครบรอบ 57 ปี)   
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน   จ�านวนเงิน  102.64 ล้านบาท
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น จ�านวนเงิน  621.48 ล้านบาท
     -  เงินฝากประจ�า-สหกรณ์อื่น ๆ  จ�านวนเงิน  555.54 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ จ�านวนเงิน  65.71 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ  จ�านวนเงิน  0.23 ล้านบาท
8.   เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง จ�านวนเงิน  93.19 ล้านบาท
9.   เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น จ�านวนเงิน  2,700 ล้านบาท
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก จ�านวนเงิน  21,473.03 ล้านบาท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก จ�านวนสัญญา
จ�านวนเงิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน                        939 24.98

เงินกู้สามัญ                    19,786 20,152.03

เงินกู้สามัญ ATM                     3,507 715.12

เงินกู้สามัญสวัสดิการ                        476 53.95

เงินกู้พิเศษ                        245 526.95

11.  สินทรัพย์ จ�านวนเงิน  22,472.73 ล้านบาท
12.  ก�าไรสุทธิ จ�านวนเงิน  639.81 ล้านบาท

1. จ�านวนสมาชิก   จ�านวนสมาชิกทั้งหมด  31,843 คน

นางอุบล มาตัน เหรัญญิก
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สารจากกรรมการเงินกู้
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์

ส
วัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ากัดที่เคารพทุกท่าน วารสารฉบับนี้

เป็นฉบบัประจ�า ไตรมาสท่ี 4/2560 ในส่วนของฝ่ายสินเช่ือหรือเงนิกู ้ขอช้ีแจงผลการบริหาร

งานสินเช่ือของสหกรณ์ฯ จากการประชุมกจิการสหกรณ์ไตรมาสที ่4/2560 ประจ�าปี 2560 ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากดั วันจนัทร์ท่ี 23 ตลุาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ทางฝ่ายงานสินเช่ือหรือเงนิกู ้ซึง่มปีระธานเงนิกูแ้ละ รองผู้จดัการ

ฝ่ายสินเช่ือได้ช้ีแจงให้ประธานหน่วยและหัวหน้าหน่วยบริการอ�าเภอต่างๆได้รับทราบไปแล้ว แต่

สมาชิกบางท่านอาจจะยงัไม่ทราบ ซึง่ผมเองคดิว่าถ้าน�าเอาเร่ือง การบริหารสินเช่ือของสหกรณ์ฯ

ลงในวารสารฯกจ็ะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึน้ ท่านลองสละเวลาอ่านและคดิตาม ท�าตาม เพือ่

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯและท่านด้วย นะครับ

วเิคราะห์เกณฑ์การบรหิารความเส่ียงด้านเครดติ 

 : ความเสี่ยงเกิดจาก ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกไม่ปฏิบัติตามสัญญา
  - ท�าให้สหกรณ์ไม่ได้รับช�าระหนี้ตามจ�านวนและช่วงเวลาตามก�าหนด
  - เกิดหนี้ช�าระค้างเกินก�าหนดเวลา
  - ท�าให้เกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อเกดิรายได้(NPL) หรอืหนีส้ญู  ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและรายได้ของสหกรณ์

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 - ก�าหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
 - สหกรณ์ฯมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการบริหารลูกหนี้
 - การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการช�าระหนี้
 - สหกรณ์ฯก�าหนดวงเงินกู้ให้ผันแปรไปตามอายุของการเป็นสมาชิก
 - ระยะเวลาของการคืนเงินกู้ของสมาชิก เป็นไปตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน

- โปรโมชัน่ทางการตลาดของสถาบนัการเงินอืน่ทีจู่งใจ
ให้แก่สมาชิกก่อภาระหนี้

- ความเพียงพอของหลักประกัน

- การใช้จ่ายสมาชิกบางคนที่ใช้จ่ายเกินความจ�าเป็น - ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกจิอาจส่งผลต่อการด�ารงชพีของสมาชิก

- การออกจากงานหรือถูกให้ออกจากงานของสมาชิก - ก�าหนดเงินได้คงเหลือต�่าเกินไป

- การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่งผล
กระทบท�าให้สหกรณ์หักเงินไม่ได้

- ขยายเพดานวงเงินกู้งวดที่สูงไป

- หน่วยงานหักเงิน ไม่หักเงินให้แก่สหกรณ์ท�าให้ไม่ได้
รับการช�าระหนี้

- กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีขั้นตอน

- ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
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 - สมาชิกผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือ เป็นไปตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 - สหกรณ์ฯให้ความส�าคัญและแก้ปัญหาสมาชิกกลุ่มที่มีปัญหาการช�าระหนี้
 - สหกรณ์ฯมีวิธีด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้หน่วยงานหักช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ
 - สหกรณ์ฯมกีารรายงานและวิธปีฏบิตัทิีช่ดัเจนกับลกูหนีท้ีจ่ดัชัน้ต�า่กว่าคณุภาพ ลกูหนีร้ะหว่างด�าเนนิคดี 
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา เป็นประจ�าทุกเดือน

มาตรการบริหารจัดการหนี้สมาชิก 

ข้อมูลสมาชิกผิดนัดช�าระหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เอกสารแจ้งหน่วยบริการ

วิธีที่ วิธีการด�าเนินการ

1 ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการติดตาม/แจ้งสมาชิก

2 ปรับโครงสร้างหนี้

3 กู้เงินปันผลช�าระหนี้ ร้อยละ 90

4 เปลี่ยนสัญญาเงินกู้สามัญทั่วไปเป็นสัญญาเงินกู้ค่าหุ้น (กรณีมีหุ้นมากกว่าหนี้)

5 เชิญผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน เจรจาหาทางออกร่วมกัน

6 ออกติดตามภูมิล�าเนา

ระดับชั้น จ�านวน ร้อยละ จ�านวนเงิน

ไม่เกิน 3 เดือน 251 ราย 80 218.16 ลบ.

3 – 6 เดือน 48 ราย 15 18.29 ลบ.

6 – 12 เดือน 16 ราย 5 20.24 ลบ.

ฉบับที่ วิธีการด�าเนินการ

1 ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการติดตามแจ้งเตือนสมาชิกผิดนัดขาดส่งทุกระดับชั้น
 - 1 เดือน – 3 เดือน
 - 3 เดือน – 6 เดือน
 - 6 เดือน – 12 เดือน

2 ขอความอนุเคราะห์ประสานติดตามให้สมาชิกยื่นกู้เงินปันผล

 ในเมือ่ท่านอ่านหัวข้อนีแ้ล้วเป็นไงบ้างครับ ท่านคงทราบถงึแนวทางการบริหารงานสินเช่ือ

ของสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการเงนิกูไ้ด้ประชุมกนัทกุเดอืน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข หาช่องทางให้

สมาชิกได้มีโอกาสแก้ปัญหาสภาพหนี้สินที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อสหกรณ์ฯจะด�ารงอยู่อย่างมั่นคง 

สมาชิกมคีวามสุขในการด�าเนินชีวิต ครับ
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คุยกับผู้ตรวจสอบกิจการ
นายก�าจรเดช พรหมสวัสดิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

 เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากัด ทุกท่านครับเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กระผม ในนาม
คณะกรรมการผูต้รวจสอบกจิการ ได้ใช้พ้ืนทีข่องวารสาร 
สหกรณ์ในคอลัมน์ผู้ตรวจสอบกิจการน้ีเป็นช่องทาง
พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสมาชิก ถึงแม้จะเป็นการ
สื่อสารในทางเดียวก็ตาม แต่ถ้าหากสมาชิกต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและหรือ
ต้องการให้ผูต้รวจสอบฯด�าเนนิการในเรือ่งใดทีเ่ก่ียวข้อง
กับสหกรณ์ฯกส็ามารถท�าได้โดยแจ้งผ่านทางคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบฯในเขตที่ท่านสังกัดอยู่ หรือติดต่อได้ตาม
เบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ ทางผู้ตรวจสอบฯยินดี
และพร้อมรับฟังทุกปัญหา
 ท่านสมาชิกครับในช่วงการใช้ชีวิตที่ผ่านมา
ท่านคงเคยได้ยนิ ได้ฟัง ได้อ่าน ค�า 3 ค�าน้ีผ่านห ูผ่านตา
กันมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อยคือ 
 - มือสมัครเล่น (non professional)
  - มือกึ่งอาชีพ (Semi professional)
  - มืออาชีพ (professional)
 ซึง่ในทกุวงการ อาท ิบรษิัท หา้งร้าน ธนาคาร 
ใหญ่ๆไม่เว้นแม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด
ของเราเอง กค็งไม่มใีครปฏเิสธได้ว่าไม่ต้องการผู้บรหิาร
มืออาชีพเข้ามาบริหารเพราะการบริหารองค์กรใน
ปัจจบุนัและเน้นโดยเฉพาะองค์กรทีเ่ป็นสถาบนัการเงิน
ท่ีมีการแข่งขันกันสูงมาก องค์กรใหญ่ๆหลายองค์กร
ถึงกับต้องส่องกล้องจ้างมอือาชพีเข้าไปท�าหน้าทีบ่ริหาร
เพือ่บรรลเุป้าหมายขององค์กรส่วนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัดของเรา ยิ่งนานวันถ้ามองไปข้างหน้าก็
ยิ่งเติบโต คนมาก เงินมาก สมาชิกเราทุกคนซึ่งเป็น
เจ้าของร่วมกันย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทางขององค์กร 
อยูท่ีว่่าพวกเรายอมรบัการเปลีย่นแปลงกล้าทีจ่ะก้าวข้าม
ปัจจุบันกันหรือไม่เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ควร
มองข้าม
 อน่ึงถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
จากมมุมองและการวเิคราะห์ของผูเ้ขยีนเอง ซึง่จะตรง

หรือสอดคล้องกับแนวคิดของท่านสมาชิกส่วนใหญ่ 
อ้างจากงานวิจัยทางวิชาการ องค์กรใดที่มีการเปลี่ยนแปลง
พบว่า คนในองค์กร 60 เปอร์เซ็นต์ ต่อต้าน เหลืออีก 
40 เปอร์เซ็นต์ 20 แรกเห็นด้วย 20 หลังอะไรก็ได้
 ส่วนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด
ของเรา  ถ้าจะมกีารเปลีย่นแปลงพอจะวเิคราะห์ได้ดงันี้ 
สมาชกิส่วนใหญ่จะมแีนวคดิแตกออกเป็น 2 แนวทางคอื
มทีัง้ส่วนทีเ่หน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยกบัการเปลีย่นแปลง 
ดังนี้
 1. กลุ่มท่ีเห็นด้วย เป็นกลุ่มท่ีอยากก้าวข้าม 
อยากเห็นการเปลีย่นแปลงในองค์กรและมคีวามคดิบวก
เชื่อว่าผู ้บริหารมืออาชีพน่าจะบริหารได้ดีกว่าเดิม 
ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่
  2. กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วย เป็นกลุ่มท่ีเห็นว่าคนท่ี
เข้ามาถ้าเป็นคนนอกไม่ใช่สายเลอืดสหกรณ์เกรงว่าจะ
ใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าทุจริตคดโกง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นคนรุ่นเก่า
 และจากแนวคิดดังกล่าว จึงท�าให้ผู้บริหาร
มอือาชพียงัมาไม่ถงึสกัท ีเหมอืนว่าเราซอยเท้าอยูกั่บที่
ไม่ยอมก้าว ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามออกจากจุดเดิม ในมุม
มองผู้เขียนเองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายน่าลอง และด้วยกระบวนการ ข้ันตอน การก�ากับ 
ท่ีเรามี การเปลี่ยนแปลงจึงไม่น่ากลัวอย่างท่ีคิดครับ 
ขออนญุาตน�าค�าพดูของอดตีประธานกรรมการท่านหนึง่
มาเป็นค�าลงท้ายว่า

จะท�าอะไรก็ติด

ถ้าจิตไม่พัฒนา

มือสมัครเล่น (nonprofessional)
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ว่าแล้วกูต้องออม

จดหมายจากพ่อ

นายจรูญ วงค์ค�า

ลูกๆ ที่รัก
 จดหมายที่พ ่อเขียนขึ้นฉบับน้ีก็เพื่อให้ลูก
สบายใจ ไม่ต้องวิตกกังวลยามที่พ่อจากไป ขณะนี้พ่อ
อายุ 60 กว่าปี เกษียณมาแล้วปีกว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีก
นานเท่าไร พ่อรับราชการมา 40 ปี ผ่านชีวิตมาทั้งสุข
ทั้งทุกข์ ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ ได้รับการ
สรรเสริญและนินทามามากมาย หากวันใดพ่อไม่อาจ
อยู่ดูโลกน้ีลูกจงท�าใจให้สดชื่น เพราะโลกนี้มันเป็น
อนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดมาแล้วต้องตายเป็น
สจัธรรมทีไ่ม่มใีครหลกีเว้นได้ พ่อมสีมบตัใิห้ลกูอยูน่ดิหน่อย 
มีที่สวน 2 ไร่ 3 งาน เป็นสมบัติไว้ให้ลูกได้ใช้เป็นทุนไป
ในภาคหน้า มนัเป็นสมบตัอินัน้อยนดิส�าหรบัลกู แต่มนั
ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานตลอดชีวิตของพ่อ...
 อ้อ ? พ่อยังมีที่ดินอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอีก 5 ไร่ 
ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นล�าห้วย อีกสัก 4 - 5 ปี 
ข้างหน้ารับรองว่าราคาคงหลายล้าน เพราะอยู่ในเขต
อ�าเภอเมอืง ห่างจากตัวจงัหวดัแค่ 2 กโิลเมตร หลังพระธาตุ
ดอยกองม ูแต่พอ่ก็มหีนี้สนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิอยู่
หลายแห่ง ส่วนใหญ่ก็กู้มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลัก
ปักฐานไว้ให้ลกูนัน่แหละ ถงึวนันีย้งัมหีนีอ้ยู ่3 ล้านกว่าบาท
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ซึ่งเป็นหนี้
ก้อนสุดท้าย ลูกก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไร เพราะพ่อได้
ลงทุนทุกอย่างไว ้ให ้ลูกแล้ว ถ ้าพ่อตายวันใดให้
ถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตรไว้ให้เยอะๆ
เพราะจะต้องน�าเอกสารเหล่านี้ไปยื่นขอรับเงินต่างๆ 
 ทีแ่ห่งแรกกคื็อสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ 
จ�ากัด พ่อมีหุ ้นอยู ่ 1,000,000 บาท สวัสดิการ 
60/20/100,000 อกีประมาณ 70,000 บาท สวสัดกิาร
กรณีเสียชีวิตอีก 200,000 บาท และยังมีประกันชีวิต
อีก 4 กรมธรรม์ๆละ 500,000 บาทรวม 2,000,000 บาท 
 แห่งที ่2 ทีต้่องไปตดิต่อกค็อืสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ช้ันล่างของสหกรณ์ฯ 4 สมาคม 
พ่อได้ลงทุนเป็นสมาชิกเพื่อให้ลูกได้รับเงินสงเคราะห์
ยามขาดพ่อ ดงันี ้1.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่(สคช.) จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ 
ประมาณ 500,000 บาท 2.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.) จะได้รบัเงนิ
สงเคราะห์ประมาณ 220,000 บาท 3.สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชกิชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครไูทย (สสอค.) 
600,000 บาท 4.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
600,000 บาท ท้ังนีก่้อนเขาจะมอบเงนิเหล่านีใ้ห้ลกูเขา
จะหักลบกลบหนี้ที่พ่อมีอยู่เหลือเท่าไรลูกก็รับไป 
 แห่งที่ 3 ที่ลูกต้องไปติดต่อก็คือส�านักงาน
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูเชียงใหม่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ส�านักงานศึกษาธิการภาค 15 แจ่งหัวริน มีเงิน
สงเคราะห์อยู่ 2 ประเภทที่จะได้รับ คือ ชพค.จ�านวน
ประมาณ 970,000 บาทและเงิน ชพส.จ�านวน 
360,000 บาท 
 แห่งท่ี 4 ก็คือส�านักงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ (สพค.) ต้ังอยู่บนถนน
วงแหวนรอบ 2 ก่อนลอดอโุมงค์ไปศาลากลาง จะได้รบั
เงินสงเคราะห์ประมาณ 200,000 บาท 
 แห่งที ่5 ก็คือที่ท�างานเก่าของพ่อก่อนเกษียณ
ออกจากราชการคือ เงินบ�าเหน็จตกทอด พ่อมีบ�านาญ 
40,000 บาท ลูกจะได้รับประมาณ 1,000,000 บาท 
เพราะพ่อเอามาใช้แล้ว 200,000 บาท อ้อ?หลวงจะให้
ค่าท�าศพอกี 3 เดอืนก็ประมาณ 120,000 บาท 
 แห่งท่ี 6 แห่งสุดท้ายน้ีลูกจะต้องเดินทางไป
ไกลหน่อย ลูกจะต้องไปติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล�าปาง จ�ากัด เพื่อรับเงิน 200,000 บาท เพราะพ่อเคย
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง จ�ากัด ตอนที่
ท�างานอยูจั่งหวัดนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าปาง จ�ากดั
หกัเงนิพ่อไว้เมือ่หลายสบิปีก่อน 10,000 บาท และจะจ่าย
ในกรณีที่พ่อตาย 200,000 บาท 
 เห็นไหมละลูกเกิดมาเป็นลูกครูไม่มีวันจน 
พ่อคิดว่าหักลบกลบนี้แล้วลูกยังคงเหลือเงินไว้เป็นทุน
ต่อชีวิต ส�าหรับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของพ่อที่เขามา
งานศพ ให้ดูแลต้อนรับอย่างเต็มที่ หาข้าวปลาอาหาร
ไว้บริการ อย่าได้ตระหนี่ถี่เหนียวเป็นอันขาด เหล้าก็
ต้องชั้นยอด อาหารก็ต้องชั้นเลิศ หาคนไว้บริการด้วย
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ศึกษา...สาระดี
 นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์

ส
วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน วารสารฉบับประจ�าไตรมาสที่ 4 ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้ 

คงเป็นฉบบัสุดท้ายหรือเกอืบท้ายสุดเพราะยงัคงเหลือฉบบัพิเศษ อกี 1 ฉบบั ซึง่ในฉบบัพิเศษ

คงจะได้สรุปและประมวลผล แผนงาน/โครงการและงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุติัจากทีป่ระชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2559 ส�าหรับความเคล่ือนไหวด้านสวัสดิการเพื่อสมาชิกในไตรมาสที่ผ่านมา

ขอแจ้งให้สมาชิกดงัน้ีครับ.........

 1. โครงการเกษียณอย่างเกษม ปี 2560 วตัถปุระสงค์เพือ่ให้สมาชกิได้มกีารวางแผนการใช้เงนิและมกีาร
บริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 641 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 
2560 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเอื้องค�าหลวง ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

 2. โครงการอบรมวิชาชีพท่ัวไปส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ ฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 
ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชยีงใหม่ จ�านวน 8 หลกัสตูร ผูเ้ข้ารบัการอบรม 137 ราย และมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
จ�านวน 4 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 267 ราย สหกรณ์ฯจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 
399,400 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท )

 4. โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะส�าหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจ�าปี 2560 หลกัสตูร "การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอมีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะช�านาญการ/ช�านาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21)(ว.22)" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบ้านแสนตอง ชั้น 4 โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 222 คน

 3. การจ่ายเงนิทุนการศกึษาบตุรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากดั ประจ�าปี 2560 จ�านวน
ทั้งสิ้น 1,531 ทุน รวมเป็นเงิน 2,701,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาท) สมาชิกสามารถ ตรวจสอบรายชื่อ
ผูไ้ด้รับทนุการศกึษาบตุรได้ที ่หน่วยบรกิารทีท่่านสงักดั กลุม่งานสวสัดกิาร หรอืที ่เวบ็ไซด์ www.cmcoop.or.th



ฌคป.

เรื่องจากสมาชิก....
นายประพันธ์ อูปเงิน
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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่
ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก�าไรหรือรายได้เพื่อ
แบ่งปันกนั ซึง่การตายนี ้รวมถงึการสาบสญูตามค�าส่ังศาล 
ส�านักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ ส�านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด เลขที่ 175 หมู่ 2 ต�าบล
ท่าศาลา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000 โทรศพัท์ 
053-850375 โทรสาร 053-850376 เปิดท�าการในวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
 สมาคมฯ บรหิารงานตามข้อบงัคับของสมาคมฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
มี 11 หมวด 55 ข้อ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็น
คณะกรรมการชุดที่ 6 ประจ�าปี 2559 – 2560 โดยได้
รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ มีนายสกุล หล้าปาวงศ์ เป็น
นายกสมาคม นายสมพร เจนจัด เป็นอุปนายกฯ 
นายชลอ คชาประดษิฐ์ เป็นเหรญัญิก นายประเสรฐิ สรุยิโต้ 
เป็นเลขานุการ นายระพินทร์ สุวรรณธัช เป็นนาย
ทะเบยีน นายนันทวฒัน์ กตีสิทิธิ ์กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 
นายมานิตย์ ขอดแก้ว กรรมการผูแ้ทนสมาชกิ นายชยัวตัร์ 
เทพวงศ์, นางนลินี กิติน่าน, นางไอซา แก้วประภา, 
น.ส. เรณู อุตรชัย และ นายสิทธิชัย มูลเขียน เป็น
กรรมการผู้แทนส�านักงาน มี น.ส. พรวิมล สิงห์ชมพู, 
น.ส. หนึ่งฤทัย เริ่มกูลและ นางนงนุษย์ นะระ เป็นเจ้า
หน้าที่สมาคม มีนายเอนก ค�าจ�ารูญ, นายจรูญ วงค์ค�า 
นายสวสัดิ ์อนิแถลง, นายสทุศัน์ ประสาธน์สวุรรณ์ เป็น
ที่ปรึกษาของสมาคม
 ตามข้อบงัคบัของสมาคม ข้อ 31 ให้ทีป่ระชมุใหญ่
เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสมาคม จ�านวน 3 คน โดยมหีน้าท่ีตรวจสอบการเงนิ 
และการบัญชี เกี่ยวกับเงินสด การฝากถอน หลักฐาน
การใช้จ่ายเงนิ การรับเงนิ – การจ่ายเงนิ ทุกระยะ 3 เดอืน 
และน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อทีป่ระชมุใหญ่ ผูต้รวจสอบ
กิจการของสมาคมฯจะต้องไม่เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการของสมาคม ฯลฯ 
  ในปี 2560 มี นายสุวิทย์ เอ่ียมรัศมี สมาชิก
อ�าเภอเมือง เป็นประธานผู ้ตรวจสอบกิจการ นาย
ประพันธ์ อูปเงิน สมาชิกอ�าเภอแม่ริม เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และ น.ส. เพ็ญพรรณ จันทรคณา สมาชิก สพม.
34 เป็นเลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ปี พ.ศ. 2560 
 รายรบั จากค่าสมคัรสมาชกิ ค่าบ�ารงุสมาชกิราย
ปีแรกเข้า ค่าบ�ารงุสมาชกิรายปี ค่ารายได้ ค่าด�าเนนิการ 
(ร้อยละ 4) จ�านวน 4,053,630 บาท
 รายจ่าย ค่าบริหารจัดการ เงินเดือนเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ จดัประชมุใหญ่ ค่าวสัด ุค่าสาธารณปูโภค ค่าภาษี 
ค่าตรวจสอบบัญชี และค ่าใช ้จ ่ายอื่นๆ จ�านวน 
2,632,170 บาท
 ประมาณการ รายรับสูงกว่ารายจ่าย จ�านวน 
1,421,460 บาท
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ มีเงินฝาก
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด และธนาคาร
กรงุไทย รวม 7 บญัช ีรวมเงนิฝากทัง้สิน้ 65,138,687.06 บาท
 งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ มี
สนิทรพัย์หมนุเวยีน รวม 65,367,880.24 บาท มหีนีส้นิ
หมุนเวียน รวม 6,838,303.44 บาท มีทุนรวม 
58,529,576.80 บาท มีรายรับสูงกว ่ารายจ ่าย
662,992.53 บาท



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.16

 ณ วนัที ่18 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ มสีมาชกิ
รวมทั้งหมด 11,570 คน สพป.ชม.1 จ�านวน 2,304 คน 
สพป.ชม.2 จ�านวน 2,561 คน สพป.ชม.3 จ�านวน 1,308 คน 
สพป.ชม.4 จ�านวน 2,256 คน สพป.ชม.5 จ�านวน 354 คน 
สพป.ชม.6 จ�านวน 914 คน สพม. 34 จ�านวน 381 คน 
และหน ่วยสมาคม จ�านวน 1,492 คน ขณะนี้
คณะกรรมการสมาคมฯ ก�าลังด�าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกอยู่ มีสมาชิกที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์อยู่ 
จ�านวน 263 คน สมาชิกติดต่อสอบถามได้ท่ีหน่วย
บริการในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท่ีตนสังกัดอยู่
หรือติดต่อที่ส�านักงานสมาคมฯโดยตรงหรือโทรติดต่อ
สอบถามได้ ในแต่ละส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จะมี
หน่วยบรกิารตัง้อยู ่มคีณะอนุกรรมการซึง่มาจากตัวแทน
แต่ละอ�าเภอเป็นกรรมการอยู ่ให้การช่วยเหลอืดแูลสมาชิก
ในแต่ละเขต มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง
 ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการสวสัดกิารส�าหรบัสมาชกิ ฌคป. เพือ่ช่วยเหลอื
สมาชิกที่ล�าบาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 
สิงหาคม 2560 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีสมาชิก
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 6 ราย โดยสมาคมฯ 
จะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แทน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 
เป็นต้นไป ขณะนี้คณะกรรมการสมาคมฯได้จัดท�า
ประกาศของสมาคมฯ ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ เช่น ประกาศ 
สมาคมฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารได้มาของคณะกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสมาคมฯ 
เรือ่งหลกัเกณฑ์การรบัสมคัรคดัเลอืก หรอืสอบคัดเลอืก 
และสอบแข่งขนั เพือ่บรรจุแต่งตัง้เจ้าหน้าทีฯ่ เรือ่งหลกั
เกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ท�าการฯลฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนบ�าเหน็จ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
 ส�าหรับท่านสมาชิกท่ียังไม่ได้น�าคู่สมรส บุตร 
บดิา มารดา ทีช่อบด้วยกฎหมาย เป็นผู้บรรลนุติภิาวะแล้ว 
และมอีายไุม่เกนิ 45 ปีบรบูิรณ์ในวนัสมคัร กข็อเชิญชวน
ให้สมัครได้ตามวธิกีารรบัสมคัรสมาชิกของสมาคมฯ โดย
ช�าระเงนิค่าสมัคร คนละ 50 บาท ค่าบ�ารงุปีละ 20 บาท 
เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 บาท และเงนิสงเคราะห์ศพ 
รายละ 20 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินค่า
จดัการศพ รายละ 50,000 บาท และได้รบัเงนิสงเคราะห์ 
รวม 230,920 บาท (ข้อมูล 24 กรกฎาคม 2560)
 ท่ีส�าคัญการสมัครเป ็นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(ฌคป.) เป็นหลกัประกนัการค�า้ประกนัเงนิกูข้องสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ได้ด้วย
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นางวรพินธ์  ใจเฉพาะ

นายดวงดี  ปัญญาดี

นายศรีนุต  สุริยศ

นางพรพรรณ  สุขเสาร์

น.ส.วชิราภรณ์  อรุณภาส

นายบุญภพ  เกติยศ

น.ส.อุบลศรี  พรหมขัติแก้ว

นางสาวศรัญญา เตชะวงศ์

นายสาคร  อึ่งบ�าเหน็จ

นางเสงี่ยม  ดาวเวียงกัน

นางวงศ์เดือน  จนัทร์จรมานติย์

นายสหรัก  ขาวแสง

นายอินทร์  ด้วงมะโน

นายสมยศ  ภูเรือน

นายสุชาติ  ยอดยา

นางศรัญญา  ค�าแสน

นายปวีณ  มีธัญญากร

นายญาณวุฒิ  สุทู

น.ส.อ�าไพร  ไชยมหา 

นางจันทร์ศรี  สุวรรณจันทร์

นางนันทา  เภาเสงี่ยมสุขขี

นายสกุล  วีระบูลยฤทธิ์

นายชัญญ  จันทรมานนท์

นายพิสิทธิ์  พันธเสน

นางมนภัส  เป็งปานันท์

นายประทาน  บุญมาปะ

นายสมจิต  ค�าปัน

นายณรงค์  ไชยจินดา

นายเอนก  วงศ์ก�่า

นายสมจิตต์  กองทุ่ม

นายสมชัย  สมยศ

นายอาทิตย์  แก้วสัน
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049703
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025914
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033740

056727

028136

006731
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024288

024647

047623

046187

043038

042369

044337

028671

014004

018264

040272

023828

016082

อ.ฝาง

 อ.สันทราย

ม.แม่โจ้

 อ.สันก�าแพง

 อ.สันทราย

อ.หางดง

 ม.ราชภัฏ

อ.แม่อาย

 อ.แม่อาย

อ.ดอยสะเก็ด

อ.พร้าว

อ.แม่ริม

เวียงพิงค์ 2

 อ.สันทราย

 อ.แม่แตง

 อ.แม่แตง

 อ.สันป่าตอง

 อ.อมก๋อย

อ.ดอยสะเก็ด

 อ.หางดง

 อ.แม่ริม

เวียงพิงค์ 2

 อ.หางดง

 อ.แม่วาง

เวียงพิงค์ 1

อ.จอมทอง

อ.หางดง

อ.สันป่าตอง

 อ.ไชยปราการ

 อ.ฝาง

อ.พร้าว

 เวียงพิงค์ 1

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ถึงแก่กรรม ประจ�าเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 รับเงินสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด

60/20/100,000

กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

สคช. สส.ชสอ.
สวัสดิการ

สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
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COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะส�าหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจ�าปี 2560
 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะส�าหรับ

สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจ�าปี 2560 หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมี

หรอืให้เลือ่นวทิยฐานะช�านาญการ/ช�านาญการพเิศษและเชีย่วชาญตามหลกัเกณฑ์ใหม่ (ว.21)" โดยม ีนายณฐัพงศ์ 

มะโนค�า รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพธีิเปิด ซ่ึงได้รบัเกียรตจิากวทิยากร 3 ท่าน จาก ส�านกังานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)บรรยายให้ความรู้ จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 222 คน
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COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขึ้นประดิษฐาน ณ ส�านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด
 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.45 น. ซึ่งเป็นราชฤกษ์ตามหลักของการวางฤกษ์ดีของโหราจารย์ 

ได้มีพิธียกรูปหล่อ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ บริเวณหน้าส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ�ากัด โดยมีนายเอนก ค�าจ�ารูญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ

การประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2560
 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัด ไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2560 โดยมี นายเอนก ค�าจ�ารูญ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม
กิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธาน
กรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อน�าเสนอความเคล่ือนไหวการด�าเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปี ให้
หน่วยบริการได้รับทราบและน�าไปสู่การปฏิบัติในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพ่ือให้คณะกรรมการด�าเนินการได้รับทราบและพิจารณา 
ณ ห้องประชุมเอื้องค�าหลวง ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด



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

เจ้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�กัด
175 หมู ่2 ถ.สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี แยกศรบีวัเงนิพัฒนา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-851888 โทรสาร : 053-850924-5

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ของสมาชกิ ข้อเขยีนหรอืบทความตีพมิพ์ในวารสารนี้
เป็นความคิดเห็นเฉพาะของผู้เขียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากัด ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

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

ที่ปรึกษา : 1. นายเอนก ค�าจ�ารูญ 2. นายณัฐพงศ์ มะโนค�า 3. นายไมตรี ธินะ 
4. ดร.นติธิร เทพเทวนิ 5. นางอบุล มาตนั 6. นายสมยงค์ ค�าอ้าย 7. นายประเทอืง ชมชืน่ 
8. นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ 9. นายไพศาล เนตรสุรา 10. นายประเวทย์ สันยาย
กองบรรณาธิการ : 1. นายวิชิต พิทาค�า 2. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ 
3. นายสิงห์ค�า จริยา 4. นายสมาน เผือกอ่อน 5. นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์ 
6. นางอัญชลี อุปนันท์ 7. นางสาวนิตยา ไตรปิ่น  8. นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว
บรรณาธิการ : นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์

หมดปัญหา...เรื่องโอนเงิน
 ด้วยสหกรณ์มเีงนิในบญัชตีัง้ค้างรอการตรวจสอบ จากกรณสีมาชิกโอนเงนิมาแล้วไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นของใคร 

และโอนเงนิมาเพ่ือวตัถปุระสงค์อะไร ท�าให้ปัจจบุนัมเีงนิค้างในบญัชเีป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ หากสมาชกิท่านใดเคยโอนเงนิ

มายังสหกรณ์และสงสัยว่าทางสหกรณ์จะรับรู้ยอดเงินของท่านหรือไม่อย่างไร ขอให้ท่านตรวจสอบมายังสหกรณ์อีกครั้ง 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิกเองเพราะหากท่านโอนเงินเข้ามาแต่ไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ยังจะคงตั้ง

บญัชเีป็นเงนิรอตรวจสอบต่อไป และจะบนัทกึรายการของท่านเข้าระบบกต่็อเมือ่ได้รับการยนืยนัการโอนจากสมาชกิผูโ้อน 

ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน เพราะระบบได้ท�าการปิดงานประจ�าวัน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสมาชิกสามารถตรวจสอบจาก http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=288

โลโก้ ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี

กรุงเทพ ประตูช้างเผือก ออมทรัพย์ 390-026695-2

กรุงไทย ถนนสุเทพ ออมทรัพย์ 521-1-10293-2

กสิกรไทย ถนนศรีดอนไชย ออมทรัพย์ 258-2-17877-4

ทหารไทย เชียงใหม่ ออมทรัพย์ 322-2-27048-4

ออมสิน ประตูช้างเผือก ออมทรัพย์ 052220909775

ธนชาติ ท่าแพ ออมทรัพย์ 300-2-24343-2

ธกส. เชียงใหม่ ออมทรัพย์ 01-023-2-86409-3

ไทยพาณิชย์ สี่แยกสันก�าแพง
(หนองป่าครั่ง) ออมทรัพย์ 664-245197-2

ช่องทางในการโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ

สิ่งที่สมาชิกต้องท�า

 แจ้งการโอนเงิน
  สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด” เรียบร้อย 

  1. เขียนชื่อ-นามสกุล เลขสมาชิก พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อ (รายละเอียดของผู้ท�าธุรกรรม)

  2. ส่งโทรสารมาที่ (053)851890 หรือ E-mail: COOP_CM @ Hotmail.com

  3. พร้อมทั้งโทรศัพท์ตรวจสอบ (053)851888ต่อ 300-305


