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เน่ืองจากปก Cover Story

ประวัติวันแม่แห่งชาติ
 วนัแมแหงชาต ิหรือทีค่นไทยทัว่ไปนยิมเรยีกกนัสัน้ ๆ วา 
“วนัแม” ทกุคนรบัทราบและซาบซ้ึงกนัดี เนือ่งจากวันสาํคญันี้
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเปนวันคลาย
วันเสด็จพระราชสมภพและถือวาเปนวันแมของชาติดวย
 แตเดิมนั้น วันแมของชาติไดกําหนดเอาไววันที่ 15 
เมษายนของทุก ๆ  ป ทั้งนี้เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
ประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2493 ซึ่งได
พจิารณาเหน็วาการจดังานวนัแมของสาํนกัวฒันธรรมฝายหญงิ 
สภาวัฒนธรรมแหงชาติผู รับมอบหมายใหจัดงานวันแม            
มาตัง้แตวนัที ่15 เมษายน พ.ศ.2493 เปนครัง้แรกเปนตนมา 
ไดรับความสําเร็จดวยดี ดวยประชาชนใหการสนับสนุน             
จนสามารถขยายขอบขายของงานใหกวางขวางออกไป มกีาร
จดัพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคําขวญัวนัแม 
การประกวดแมของชาติ เพื่อใหเกียรติและตระหนักใน
ความสําคญัของแม และเพ่ือเพ่ิมความสําคญัของวันแมใหยิง่ ๆ  
ขึ้นไป ดวยเหตุนี้งานวันแมจึงเปนวันแมประจําปของชาติ
ตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
แตโดยทั่วไปเรียกกันวาวันแมของชาติ
 ตอมา พ.ศ.2519 ทางราชการไดเปล่ียนใหมใหถือ        
เอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชนินีาถ คือ วนัที ่12 สงิหาคม เปนวนัแมแหงชาต ิเริ่มใน
ป พ.ศ.2519 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

 วนัแมแหงชาต ิเปนวนัทีท่างราชการกําหนดในวันที่ 
12 สงิหาคม ของทุกป และถอืวาเปนวนัสาํคญัยิง่ของปวงชน
ชาวไทย โดยกําหนดใหถือวา “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์
เปนสัญลักษณของความดีงามของแมผูใหกําเนิดแกเรา

สัญลักษณ์ประจําวันแม่
ดอกมะลิ ดอกไมสัญลักษณ
ประจําวันแม
 
กิจกรรมต่าง ๆ  ทีค่วรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
 1. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน 
  2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับวันแม เชน การจัด
นิทรรศการ
  3. จดักิจกรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
  4. ทําบุญใสบาตรอุทิศสวนกุศล เพื่อรําลึกถึง
พระคุณของแม
  5. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม
 ในปนี้ตรงกับวันเสารที่ 12 สิงหาคม ขอเชิญชวน
สมาชกิทุกทาน ทาํกจิกรรมในชวงวนัหยดุวนัแมแหงชาติ 
เพื่อแสดงถึงความเคารพรักแมของแผนดิน และแมของ
ตนเอง วนัแมจงึเปนวนัสาํคญัมากวนัหนึง่ของปวงชนชาวไทย 
เปนวันมงคล วันแหงความรักภายในครอบครัว รวมถึง      
การแสดงออกของความรกัท่ีมตีอแม เราไมจาํเปนตองทํา
เฉพาะภายในวันแม แตเราสามารถทําไดทุก ๆ วัน

12 สิงหา มหาราชินี
"สอนใหลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทําทุกอยางพอดีมีเหตุผล
ประกอบดวยคุณธรรมนําทางตน
ยอมไดคนดีพอตอบานเมือง"
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน “คําขวัญวันแม ประจําป 2559”



3ปีที่ 27  ฉบับไตรมาสท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

บทบรรณาธิการ

สารบัญ“ไม่มีความรักใดจะยิง่ใหญ่
เท่ากับความรักของแม่”

12 สิงหา มหาราชินี
 
 อาศิรวาทกราบบังคมทูลแทบฝาพระบาท ขาพระพุทธเจาพรอมดวยเหลา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชยีงใหม จาํกดั ทกุคนขอนอมรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ
ตอแผนดินและปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ เน่ืองดวยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม มาบรรจบ
อีกวาระหน่ึง ขอพระองคทรงพระเกษมสําราญพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป 
 กราบสวัสดีพี่นองเพื่อนสมาชิกทุกทานครับ วารสารประชาสัมพันธสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด กําลังเขาสูไตรมาสท่ี 3 ของคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 46/2/2560 นําโดย ทานประธานกรรมการ นายเอนก  คําจํารูญ ฉบับนี้                
เปนปที ่27 ฉบบัไตรมาสที ่3 แลวนะครบั เนือ้หาของวารสารประชาสมัพนัธสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทางคณะผูจัดทําก็ยังคงพยายามจะนําเสนอขอมูล
ขาวสาร ตลอดถงึการนาํเอาปญหา ขอเสนอแนะ และขอบกพรองตาง ๆ  ของมวลสมาชิก 
นํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสมาชิกไดรับรูความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของสหกรณ             
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ที่ทุกทานรวมเปนเจาของ ไดอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ โดยเฉพาะในสวนของเนื้อหาตางๆในฉบับนี้ เชน เนื่องจากปกเพื่อเปน  
การนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแมแหงแผนดิน รวมไปถึงการดําเนินงาน        
ของคณะกรรมการชุดปจจบุนันีไ้ดมกีารปรับปรุงหลักเกณฑการใหสนิเช่ือแกสมาชิก ใน
รูปแบบของ โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตแกสมาชิก (สินเช่ืออเนกประสงค)            
ประจําป พ.ศ. 2560 ตลอดถึง โครงการอุนใจใกลเกษียณ เปนการใหบริการสมาชิก
เพ่ือตอบสนองความตองการในเรือ่งของสนิเชือ่แกสมาชกิใหเหมาะสมกับสภาวการณ
เศรษฐกิจและการครองชีพในปจจุบัน 
 จึงอยากใหสมาชิกทุกทานไดโปรดติดตามขาวสารและความเคล่ือนไหว
ตาง ๆ ของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เราตอไป และพบกันใหม              
ในฉบับหนา สวัสดีครับ 

วารสารสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด
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ประธานคุยกับสมาชิก

 กราบสวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จาํกดั ในวารสารฉบับนีไ้ดก้ล่าวถึง 
สวัสดิการเพ่ือแก้ไขปัญหา หน้ีสินและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานเพื่อการศึกษา (สมาชิก ช.พ.ค. 
หรอืสมาชิก ช.พ.ส.) โดยมกีารกาํหนดหลกัเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการจัดสวสัดิการดังนี้.-

หลักเกณฑ
  ขอ 1 คุณสมบัติของผูรับสวัสดิการ
  1.1 เปนสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส.
  1.2 เปนผูที่มีหนี้สินภาวะวิกฤตที่บังคับได
ตามกฎหมาย
  1.3 ไมเคยไดรับเงินสวัสดิการเพื่อชําระ           
หนี้สินตามระเบียบนี้
  1.4  เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรัก
และศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จ               
จนเปนที่ยอมรับ
  ขอ 2 ผูรบัสวสัดกิารตองเปดเผยขอมลูหนีส้นิและ
ขอมูลอื่นตามท่ีคณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด 
และผู ขอรับสวัสดิการตองยอมรับและสัญญากับ

นายเอนก คําจํารูญ

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามขอตกลงตาม        
ขอ 7 จึงจะไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับสวัสดิการ
 ขอ 3 เมือ่ไดรบัสวสัดกิารแลว ผูรบัสวสัดกิารตองมี
รายไดเพยีงพอทีจ่ะดาํรงชพีใหเปนปกตไิดตามอตัภาพ
 ขอ 4 เมื่อไดรับสวัสดิการแลว ผูรับสวัสดิการ         
จะต องไม ก อหนี้ ใหม  โดยยินยอมให สํานักงาน                   
คณะกรรมการ สกสค. แจงบัญชีเครติดบูโรแกสถาบัน
การเงินทุกแหงและเจาหน้ีเดิม โดยมีผูบังคับบัญชา                 
คูสมรสและทายาท บันทึกยืนยันท่ีจะไมเห็นชอบหรือ
อนุญาตใหไปกอหนี้ผูกพันใหม
 ขอ 5 หลกัประกนัการจดัสวสัดกิาร ผูรบัสวสัดกิาร
ตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันโดยใหใช หลักทรัพย          
คํ้าประกันหน้ีเดิม หากมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกัน                
หนี้เดิมไมเพียงพอ ใหใชหลักทรัพยใหม และหรือใช
บุคคลคํ้าประกัน รวมทั้งใหใชเงินสงเคราะหครอบครัว 
ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เปนหลักประกันรวม ทั้งนี้ตามที่               
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
 ผู รับสวัสดิการตองทําประกันสินเชื่อเพื่อเปน              
หลักประกันการจัดสวัสดิการตามที่คณะกรรมการ                   
จัดสวัสดิการกําหนด
 ขอ 6 การชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีของผูรบัสวัสดกิาร 
ใหสํานักงาน สกสค. จังหวัดหรือสหกรณหรือสถาบัน
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การเงินอื่นที่เขารวมการจัดสวัสดิการ ชําระหน้ีใหกับ
เจาหน้ีโดยตรง โดยจัดทําบันทึกการรับเงินสวัสดิการ
และการรับชาํระหน้ีของเจาหน้ีผูรบัสวัสดกิารตามแบบบันทกึ
ตอทายสัญญาการรับเงินสวัสดิการพรอมใหเจาหนาท่ี
ออกหลักฐานการรับเงินชําระหน้ีใหสํานักงาน สกสค. 
จงัหวัดหรือสหกรณหรอืสถาบันการเงินอืน่แลวแตกรณี
 ขอ 7 ผูรบัสวัสดกิารตองทาํขอตกลงและดาํเนนิการ
ตามขอตกลงในการรับสวัสดิการตามท่ีคณะกรรมการ
จัดสวัสดิการกําหนด
   ขอ 8 ใหมกีารกํากบั ตดิตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินการตามขอตกลงในการรับสวัสดิการ           
ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด

เงื่อนไข
 ขอ 1 การใหสวัสดิการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําไป
ชําระหน้ีเงินกูจากสถาบันการเงิน หรือแหลงอื่นๆ ของ
ผูรับสวัสดิการ
 ขอ 2 วงเงินสวัสดิการตอราย เปนไปตามมูลหนี้           

ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.             
โดยสํานักงาน สกสค. จงัหวัด สหกรณหรือสถาบันการ
เงินที่เขารวมโครงการ จะใหผูรับสวัสดิการกูเงินตามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
 ขอ 3 อัตราดอกเบ้ียเงินสวัสดิการเทากับรอยละ 
3.50 ตอป และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสวัสดิการ
 ขอ 4 ระยะเวลาการใหสวัสดิการกําหนดระยะ
เวลาการผอนชําระ ไมเกิน 400 งวด
 ขอ 5 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดสวัสดิการ         
เชน คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยคํ้าประกัน           
คาธรรมเนียมตางๆ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.   
จะเปนผูรับผิดชอบ
 ขอ 6 หลักประกันเงินสวัสดิการใหเปนไปตาม
เงื่ อนไขของการให  เ งินอุดหนุนของสํ านักงาน                      
คณะกรรมการ สกสค. และระเบียบของสหกรณ
  ขอ 7 ผูขอรบัสวสัดกิารตองทาํแผนพฒันาวิชาชีพ
ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด

วิธีการ สามารถติดต่อได้ที่สํานักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร. 053-211681
หรือ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด เบอร์โทร.088-2605357
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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ส่ิงดี ๆ ท่ีคุณอาจไมเคยรู
นายณัฐพงศ มะโนคํา

 หลักการของสหกรณ คือการจัดสรรผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจดวยความเปนธรรม และเพื่อประโยชนสวนรวม                    
ซึง่กม็วีตัถปุระสงค เพือ่สงเสรมิใหสมาชกิออมทรพัย ซึง่ชวยให
สามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอันมั่นคง และ            
ไดรบัประโยชนตามสมควร พรอมท้ังบริการทางการเงินแกสมาชิก 
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก จากหลักการ
และวัตถุประสงคนี้ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด              
โดยคณะกรรมการดาํเนนิการทีไ่ดมโีอกาสเขามาปฏบิตังิานทกุยคุ
ทกุวาระ ไดดาํเนินงานบรหิารจดัการท่ีจะเอือ้ประโยชนไปทีม่วล
สมาชิกเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ 
หรอืจดักจิกรรมทาํโครงการชวยเหลอืสมาชกิ รวมท้ังบคุคลใน
ครอบครัว ตั้งแตเร่ิมแรกกอตั้งจนถึงในปจจุบัน....
  บคุคลทีส่มคัรเขาเปนสมาชกิสหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม 
จํากัด จะไดรับประโยชนผลตอบแทนคือ สวัสดิการเงินปนผล
ประจาํปจากหุน ประมาณรอยละ 6 (ป 2559 ปนผล 6.05%) และ
ดอกเบีย้เงนิฝากอตัราสงูสดุ 4.5% สวนการกูเงนิ สมาชกิจะไดรบั
อตัราดอกเบ้ียทีถ่กูกวาหลายๆสถาบันการเงินอืน่ คอืรอยละ 6.25 ตอป 
และส้ินปไดรบัเงนิเฉลีย่คนือกี (ป 2559 เฉลีย่คนื 11.50%) สาํหรบั
ผูคํา้ประกนั สหกรณกม็รีะบบกองทุนชวยเหลอืผูคํา้ประกันในชวงผูกู
เกดิวกิฤตชวีติดานการเงนิ และเม่ือผูคํา้ประกนัยนิยอมแปลงหน้ี 
หรือ รบัสภาพหน้ี ผูคํา้ประกันจะไดรบัการชวยเหลือจากกองทุน
ในอัตราประมาณรอยละ 20 นอกจากนี้แลว ยังมีการจัด
สวสัดกิารใหแกสมาชิกโดยตรง คอื สวัสดกิารท่ีจดัใหจากกองทุน
เสริมสรางความม่ันคงสหกรณ ซึ่งไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
รายจายประจําปและจากการจัดสรรกําไรสุทธิ คือ
 - เสียชีวิตทุกกรณี สหกรณจะจายเงินโดยมีเงื่อนไข           
โดยเริ่มเปนสมาชิกไมถึง 6 เดือน ไดรับ 10,000 บาทและ            
เมื่อเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงิน 200,000 บาท
 - โครงการ “หกสิบยีส่บิแสน” สาํหรบัสมาชกิท่ีมอีายคุรบ 
60 ปบรบิรูณ เปนสมาชกิไมนอยกวา 20 ป และมีคาหุนไมนอยกวา 
100,000 บาท จะไดรับเงินตั้งแต 30% ตามตารางหลักเกณฑ 
และเม่ือเสยีชวีติจะไดรบัอกี 70% โดยมเีงือ่นไขและหลักเกณฑ
การรบัเงนิ เชน เปนสมาชกิระหวาง 22 ป ถงึ 24 ป มหีุน 200,010 บาท 
จะไดรบัเงนิ 105,800 บาท และสาํหรบัสมาชิกสมทบก็จะไดรบั
เงนิอีกหลกัเกณฑ โดยรับเงนิประมาณครึง่หนึง่ของสมาชกิสามญั
  - ทนุการศกึษาแกบตุรสมาชกิ โดยมเีงือ่นไขและหลกัเกณฑ
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การรับเงินในระดับช้ันตางๆ อนุบาลรับ 1,000 บาท ประถม
ศกึษาปที ่3 รบั 1,500 บาท ประถมศกึษาปที ่6 รบั 1,500 บาท 
มัธยมศึกษาปที่ 3 รับ 2,000 บาท มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ                
ปวช.3 รับ 2,000 บาท และระดับปริญญาตรี ปที่ 2 หรือ                
ปวส.2 รับ 2,500 บาท
 และอกีสวสัดกิาร เปนสวสัดกิารอืน่ทีส่หกรณจดัหาใหแก
สมาชิก โดยสมาชิกเปนผู รับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง             
คอื สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตางๆ และบริษทัประกันภยัดงันี้
  - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู
เชยีงใหม จาํกัด หรอื สคช. สมาชกิเสยีชีวติจะไดรบัเงนิสงเคราะห
หลังจากหักคาดําเนินการ 3% แลวประมาณ 500,000 บาท
  - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ        
ออมทรัพยครไูทย หรอื สสอค. โดยศูนยประสานงานสมาคมจะเก็บเงิน
คาสงเคราะหลวงหนา จาํนวน 4,800 บาท ตอป และสมาชิกเสียชีวิต
จะไดรบัเงินหลังหักคาดําเนินการ 4% แลว จํานวน 576,000
  - สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชกิของชมุนมุ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยหรือ สส.ชสอ. โดย                   
ศูนยประสานงานสมาคมจะเก็บเงินคาสงเคราะหลวงหนา 
จํานวน 4,800 บาทตอป และสมาชิกเสียชีวิตจะไดรับเงินหลัง
หักคาดําเนินการ 4% แลว จํานวน 576,000
  - บรษิทัประกนัภยั ทีม่เีงือ่นไขเปนปๆ  ไป แบบประกนั
ชวีติกลุมรวม 7 กรมธรรม แตละกรรมคุมครองถงึอายสุงูสดุ ตัง้แต 
65,75 และ 80 ป คาเบี้ยประกันตอป มีตั้งแต 2,350 บาท             
ถึง 3,800 บาท ทุนประกันเสียชีวิตทุกกรณี รับ 500,000 บาท
  -สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูประถมศึกษาจังหวัด
เชยีงใหม หรือ ฌคป. เงินคาสงเคราะหศพละ 20 บาท สมาชิก          
เสียชีวิตจะไดรับเงินหลังจากหักคาดําเนินการ 4% แลว 
ประมาณ 220,000 บาท
 ดังนั้น จะเห็นวาเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกตลอดจน
กระทัง่เสียชวีติลง สมาชกิจะไดรบัประโยชนจากสวสัดกิาร
เปนชวงระยะๆ ทัง้โดยตรง และจากสหกรณจดัหาให ในรปูแบบ
ตางๆ ซึง่จากรายงานประจาํป 2559 สหกรณออมทรพัยครู
เชยีงใหม จาํกดั มกีาํไร 751.2 ลานบาท และพจิารณาจดัสรร
กําไรสุทธิ เปนเงินเพื่อประโยชนของสมาชิกรอยละ 97.74 
ซึ่งขอมูลนี้ คงจะเปนคําตอบวา เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม จาํกดั แลวสมาชกิไดอะไร ?
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี  ธินะ

 คาํวา “สหกรณ” แปลวา การทาํงานรวมกนั การทาํงาน
รวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาจะตองรวมมือกันในทุกดาน 
ทัง้ในดานงานทีท่าํดวยรางกาย ทัง้ในดานงานทีท่าํดวยสมอง 
และงานทีท่าํดวยใจ ทกุอยางนีข้าดไมไดตองพรอม งานทีท่าํ
ดวยรางกาย ถาแตละคนทาํก็เกิดผลขึน้มาได เชน การเพาะปลกู
ก็มีผลขึ้นมา สามารถท่ีจะใชผลนั้นในดานการบริโภค คือ 
เอาไปรับประทาน หรือเอาไปไวใช หรือเอาไปจําหนาย           
เพ่ือใหมีรายไดเล้ียงชีพได ถาแตละคนทําไปโดยลําพัง             
งานที่ทํานั้น ผลอาจไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย และอาจจะไม
พอเพียงในการเล้ียงตัวเอง ทําใหมีความเดือดรอน ฉะน้ัน             
จะตองรวมกัน แมในขั้นที่ทําในครอบครัวก็จะตองชวยกัน 
ทุกคนในครอบครัวก็ชวยกันทําการทํางาน เพื่อท่ีจะเลี้ยง
ครอบครัวใหมีชีวิตอยูได แตวาถารวมกันหลายๆ คนเปน 
กลุมเปนกอน กส็ามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดอยางมีประสทิธภิาพ 
มีความสามารถ มีผลไดมากข้ึน (พระราชดํารัสที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทาน        
แกผูนําสหกรณทั่วประเทศเม่ือคร้ังเขาเฝาทูลละอองธุลี
พระบาท ณ ศาลาดุสดิาลยัฯ เม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม 2536)
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเปนรัชกาลที่ 9 เมื่อวันท่ี 9 
มิถุนายน 2489 ตลอดระยะเวลาท่ีพระองคทรงปกครอง
ประเทศ ทรงไดประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชนสขุของพสกนิกรชาวไทยท่ัวทุกทองถ่ินของประเทศ
ไมมีที่ใดที่พระองคไมไดเสด็จพระราชดําเนินไป พระองค
ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชน ศึกษารับฟงป ญหา                        
ทั้งพระราชทานพระราชดําริอันสูงสงดวยพระเมตตา          
พระกรุณา และพระปรชีาสามารถใหแกขาราชการในพระองค 
ซึง่เปนผูปฏบิติังาน และ ประชาชนในทองถ่ินไดนาํไปปฏิบตัิ 

หรอืใหความชวยเหลือ หรอืสนบัสนนุเพือ่ใหเกดิการพฒันา
ในดานตางๆ อันยังประโยชนแกพสกนิกรมากที่สุด
  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเปนโครงการที่
สงผลประโยชนใหแกประชาชนในสวนตางๆ ของประเทศ
โดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดาร                  
และยากจนอยางแทจรงิ โครงการพระราชดํารซิึง่มมีากกวา 
2,000 โครงการ อยูในทุกภูมิภาคของประเทศ ในดาน
โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ 
หมูบานทีห่บุกะพง เปนหมูบานตวัอยางในโครงการพระราชดําริ 
ซึง่จดัในรปูสหกรณทีส่มบรูณแบบเปนแหงแรกในประเทศไทย 
และตอมาไดขยายผลนํารูปแบบและวิธีการสหกรณ                    
ไปเผยแพร ปลูกฝง ใหความรูแกประชาชนในพ้ืนทีโ่ครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดํารแิหงอืน่ๆ เพือ่ใหเกดิการรวมกลุม
ของประชาชน บนพ้ืนฐานแหง “การชวยเหลอืตนเอง และ
ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั” ในสวนของภาคเหนอื หมูบานสหกรณ
สันกําแพง เปนโครงการตามพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เริ่มดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2518            
โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ขอใชพื้นที่บริเวณตําบล
ออนหลวย อาํเภอสนักําแพง จงัหวดัเชยีงใหม ตอมาเกษตรกร
สมาชกิไดรวมตัวกนัขอจัดตัง้ “สหกรณการเกษตรหมูบาน
สหกรณอาํเภอสันกาํแพง จาํกดั” เพือ่ชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีธุรกิจ เชน โรงผสมอาหารสัตว
ธรุกจิรวบรวมนํา้นมดบิ ธรุกจิไขไก ธรุกจินํา้มนั ธรุกจิจดัหา
สินคามาจําหนาย ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร 
เปนตน และตัง้แต พ.ศ.2546 ถอืเปนตนแบบของสหกรณที่
ประสบผลสําเรจ็ในการบรหิารในรปูแบบของสหกรณไปดวยดี 
สามารถขยายผลและตอยอดเปนธุรกิจที่คอนขางจะครบ
วงจร ทาํใหสมาชกิคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นเรื่อยๆ 

ในหลวงกับการพัฒนาสหกรณ
ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
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MONEY REPORT

สรุปผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ไตรมาสท่ี 2 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560)

1. จํานวนสมาชิก   จํานวนสมาชิกท้ังหมด  31,644 คน 
  สมาชิกสามัญ จํานวน 19,437 คน
  สมาชิกสมทบ จํานวน 12,207 คน
  สมาชิกท่ีเปนหนี้ จํานวน 14,458 คน
  สมาชิกท่ีไมเปนหน้ี จํานวน 17,186 คน
2.  ทุนเรือนหุน จํานวนเงิน  8,906.39 ลานบาท
3.  ทุนสํารอง    จํานวนเงิน  917.39 ลานบาท
4.  เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   จํานวนเงิน  4.40 ลานบาท
5.  เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ จํานวนเงิน  19.97 ลานบาท
6.  เงินรับฝากจากสมาชิกท้ังสิ้น จํานวนเงิน  7,821.44 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพย จํานวนเงิน  227.94 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยกรณีพิเศษ จํานวนเงิน  18.59 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวนเงิน  6,693.30 ลานบาท
 - เงินฝากประจํา จํานวนเงิน  706.93 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพย  ATM   จํานวนเงิน  50.06 ลานบาท
 - เงินฝากออมทรัพยสะสมรายเดือน  จํานวนเงิน  20.47 ลานบาท
      (โครงการลูกเงินลานหลานเงินแสน) 
 - เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุนทอง)  จํานวนเงิน  3.30 ลานบาท
 - เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน    จํานวนเงิน  0.16 ลานบาท
  (ครบรอบ 57 ป)  
 - เงินรับฝากออมทรัพย-รอจายเบี้ยประกัน จํานวนเงิน  100.69 ลานบาท
7.  เงินรับฝากสหกรณ/หนวยงานอื่นท้ังสิ้น จํานวนเงิน 756.41 ลานบาท
 - เงินฝากประจํา-สหกรณอื่น ๆ  จํานวนเงิน  407.78 ลานบาท
 - เงินรับฝากประจํากรณีพิเศษ จํานวนเงิน  300.99 ลานบาท
 - เงินรับฝากออมทรัพย-สหกรณอื่น ๆ จํานวนเงิน  47.41 ลานบาท
 - เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น ๆ จํานวนเงิน  0.23 ลานบาท
8.  เงินกองทุนเสริมสรางความมั่นคง จํานวนเงิน  107.46 ลานบาท
9.  เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น จํานวนเงิน  2,800 ลานบาท
10. ตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ จํานวนเงิน  236.95 ลานบาท
11.  เงินใหกูแกสมาชิก จํานวนเงิน  21,312.98 ลานบาท

เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูสามัญ ATM
เงินกูสามัญสวัสดิการ
เงินกูพิเศษ

ประเภทเงินใหกูแกสมาชิก จํานวนสัญญา จํานวนเงิน 
    976 
18,087 
3,269 

528 
249 

26,832,511.88
20,009,310,305.04

673,515,667.12
63,711,438.77

539,605,856.89

12.  สินทรัพย จํานวนเงิน  22,020.23 ลานบาท
13.  กําไรสุทธิ จํานวนเงิน  374.71 ลานบาท

นางอุบล  มาตัน เหรัญญิก

ส
ไ



9ปีที่ 27  ฉบับไตรมาสท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

สารจากกรรมการเงินกู
นายสมยงค  คําอาย

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.)
สิทธิ์กู  - กูไดไมเกิน2เทาของเงินไดรายเดือนและ              
ไมเกินมูลคาหุนสะสมและตองไมเกินวงเงินกูสามัญ
ชําระคืน - ภายใน 12 งวด ตองสงชําระสัญญาเดิมมา
แลวไมนอยกวา 2 งวด จึงมีสิทธิ์ยื่นกูใหมได

2. เงินกูสามัญทั่วไป(สป.)
สิทธิ์กู - ตองเปนสมาชิกสามัญอายุสมาชิกตั้งแต                 
6 เดือน ขึ้นไป
 - ตามหลักเกณฑ กูไดไมเกิน 100 เทา ของ              
เงินไดรายเดือน (เงินเดือน+เงินประจําตําแหนง)
 - กูไดสูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท ผูกูตอง              
มีคาหุนไมนอยกวา 20% ของวงเงินกู
ชาํระคนื - สงชําระคืนภายในอายุไมเกิน 80 ป และ             
สงชําระไมเกิน 240 งวด  ยกเวนวงเงินกู ไมเกิน 
1,500,000 บาท สงชําระคืนไมเกนิ 180 งวด (กรณลีกูจาง
ไมมสีทิธิไ์ดรบัเงนิบาํเหน็จรายเดอืน ตองชาํระคนืภายใน
อายุ 60 ป โดยมีบุคคลคํ้าประกันตามวงเงินกู)

 - เงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังจากหักชําระ
ประจําเดือน ตองไมนอยกวา 30% หรือไมตํ่ากวา 
5,000 บาท

3. เงินกูสามัญทุนเรือหุน(สห.) (ตองไมมีสัญญา   
เงินกูสามัญท่ัวไปหรือสัญญาเงินกูพิเศษ)
 กูไดไมเกิน 90%ของมูลคาหุ นที่ชําระแลว                    
สงชําระคืนไมเกิน 240 งวด หรือขั้นตํ่า 500 บาท  

4. เงินกูพิเศษ(พร.)
สิทธิ์กู - ตองเปนสมาชิกสามัญ อายุสมาชิกตั้งแต 3 
ปขึ้นไป
 - วงเงนิกูสงูสดุไมเกนิ 4,000,000บาท  ผูกูตอง
มีคาหุนไมนอยกวา 20%ของวงเงินกู  
ชาํระคืน - สงชําระคืนภายในอายุไมเกิน 80 ป และ               
สงชําระไมเกิน 300 งวด  
 - เงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังจากหักชําระ
ประจําเดือนแลว ตองไมนอยกวา 30% หรือไมตํ่ากวา 
5,000 บาท

สวสัดคีรบัสวสัดคีรบั สมาชกิสหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม จาํกดั ทีเ่คารพรกัทกุทาน วารสารฉบบันี้  สมาชกิสหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม จาํกดั ทีเ่คารพรักทุกทาน วารสารฉบับน้ี 
เปนฉบับประจําไตรมาสที่ 3/2560 ในสวนของฝายสินเชื่อหรือเงินกู ขอทบทวนแจงขาว              เปนฉบับประจําไตรมาสที่ 3/2560 ในสวนของฝายสินเชื่อหรือเงินกู ขอทบทวนแจงขาว              
หลกัเกณฑการใหสนิเชือ่ของสหกรณออมทรพัยครเูชยีงใหม จาํกดั ในปจจบุนั เพือ่เปนแนวทาง              หลกัเกณฑการใหสนิเชือ่ของสหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั ในปจจบุนั เพือ่เปนแนวทาง              
ใหสมาชิกที่มีความประสงคใชบริการงานสินเชื่อไดทราบพอสังเขป ในสวนรายละเอียด                     ใหสมาชิกที่มีความประสงคใชบริการงานสินเช่ือไดทราบพอสังเขป ในสวนรายละเอียด                     
ขอเชิญสมาชิกทุกทานติดตามขาวไดทางเว็บไซด ของสหกรณ www.cmcoop.or.th นะครับขอเชิญสมาชิกทุกทานติดตามขาวไดทางเว็บไซด ของสหกรณ www.cmcoop.or.th นะครับ
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 - ใชหลกัทรพัยคํา้ประกนั ไมตํา่กวาวงเงนิกูตาม
ราคาประเมนิของทางราชการ หลกัทรพัยตองอยูในจงัหวดั
เชยีงใหม โดยสมาชกิ หรอืคูสมรส หรอืบดิา มารดาหรอื
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูกู เปนผูถือกรรมสิทธิ์

5. เงินกูสามัญ ATM(สก.)
สิทธิ์กู - กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินไดรายเดือน และ     
กูไดสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท
 - เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจาย           
รายเดือน ตองไมนอยกวา 2,000บาท
 - มคีาหุนไมนอยกวา 20% ของวงเงินกู นอกเหนือ
จากที่เปนหลักประกันของเงินกูประเภทอื่นแลว
ชาํระคนื - สงชาํระคนืภายใน 100 งวด และอายไุมเกนิ 
80 ป  กรณีลูกจางที่ไมมีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จรายเดือน 
ตองชาํระคนืภายในอาย ุ60 ป  ใชบคุคลคํา้ประกนั 2 คน  
กรณีกูเกินกวา 200,000 บาท (โดยผูคํ้าตองไมเคยค้ํา
ประกันซ้ําซอนกับสัญญาเงินกูประเภทอื่นของผูกู) 

6. เงินกูสินเชื่ออเนกประสงค (สิ้นสุดโครงการ               
31 ตุลาคม 60)
 - เปนสมาชิกสามัญต้ังแต 2 ปขึ้นไป (ยกเวน
พนักงานราชการ)
 - ตองไมเปนสมาชิกปรับโครงสรางหน้ี ประนอมหน้ี 
ขาดสงชําระหน้ีหรือคืนใบเสร็จเกิน 3 เดือนขึ้นไป
 - มหีนีA้TM หรอืหน้ีสวสัดกิารอ่ืนๆ ทีส่ามารถ
นํามารวมเปนสัญญาเดียว และเพ่ิมวงเงินไดไมเกิน 
200,000บาท ตอสัญญา และวงเกินกูสูงสุดไมเกิน 
1,200,000 บาท
 - สงชาํระคนืไมเกนิ 120 งวดและไมเกนิอาย ุ80 ป
 - มเีงินไดหลงัหกัชาํระรายเดอืนแลวไมนอยกวา 
30% หรือไมตํ่ากวา 3,000 บาท

7. เงินกูสินเชื่อเพื่อดํารงชีพ  โครงการ 3 (สิ้นสุด
โครงการ 31 ตุลาคม 60)
 - เปนสมาชิกสามัญ มีอายุการเปนสมาชิก
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป
 - ตองไมเปนสมาชิกปรับโครงสรางหน้ี ประนอมหน้ี 

ขาดสงชําระหนี้หรือคืนใบเสร็จเกิน 3 เดือนขึ้นไป
 - วงเงินกูสงูสดุไมเกิน 300,000 บาท  มเีงนิได
รายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 2,000 บาท
 - สงชําระคืน ไมเกิน 60 งวด และอายุ                    
ไมเกิน 80 ป

8. เงินกู สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิก               
(อุนใจใกลเกษียณ) 55/15/150,000 สิ้นสุดโครงการ 
31 ตุลาคม 2560
 - เปนสมาชกิสามญัมาแลว 15 ป และมอีายคุรบ 
55 ปบรบิรูณ และมทีนุเรอืนหุนไมนอยกวา 150,000 บาท
 - ชาํระคนืภายใน 240 งวด หรอืภายในอาย ุ75 ป 
และตองชาํระขัน้ตํา่ 750 บาทตอเดอืน วงเงนิกู สมาชิกกู
ไดไมเกินรอยละ 90 ตามเกณฑของเงินสวัสดิการที่พึง
ไดรับจากสหกรณ ขณะยื่นกู
 - ในกรณีสมาชิกผูกูทีไ่ดรบัสวัสดกิารรอยละ 30 
ไปแลว ใหกูไดอีกรอยละ 60 ตามเกณฑเงินสวัสดิการ
ที่พึงไดรับ
 - ในกรณีที่สมาชิกท่ียังไมไดรับเงินสวัสดิการ 
รอยละ 30 เมือ่ยืน่กูตามโครงการน้ี ตองนาํเงนิสวสัดกิาร 
รอยละ 30 ที่จะไดรับสวัสดิการตามโครงการ 60/20 
/100,000 มาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูโครงการนี้
 - ใชบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกสามัญคํ้าประกัน                
1 คน ทั้งนี้สิทธิ์คํ้าประกัน 1 คน ตอ 1 สัญญา และ      
ตองอยูภายใตเงื่อนไขสิทธิ์คํ้าประกัน 1 คน ไมเกิน              
8 สัญญา

 ขอใหสมาชิกท่ีมีความจําเปนตองใช
บริการสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด ไดโปรดใชบริการสินเชื่อตาม
สิทธ์ิและความจําเปนของแตละทาน ตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขอให
สมาชิกทุกทานมีความสุขในการดํารงชีวิต 
พรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ตอตนเองและ
สังคมตอไป........
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คุยกับผูตรวจสอบกิจการ
นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์

 จากชือ่บทความผมกห็าเรือ่งถามไปงัน้ละครบั จรงิๆ แลว
ทานกร็ูวาสหกรณไมไดเปนสมบัตสิวนตวัของใคร ไมไดเปนของ
กรรมการดําเนนิการ ไมไดเปนของผูตรวจสอบกิจการและไมได
เปนของเจาหนาที่สหกรณ แตสหกรณเปนสมบัติของสมาชิก
สหกรณทกุทาน สามหมืน่กวาคนรวมกนัทกุคนมสีทิธเิทาเทยีม
กันไมนับวาใครจะมีเงินมากหรือนอยกวากัน
 การบรหิารงานสหกรณตามโครงสรางตามกรอบงานตาม
ขอบงัคบัสหกรณทีก่าํหนด มบีคุลากรทีห่ลากหลายท่ีเกีย่วของ
เขามาบรหิารจัดการซึง่เกือบทัง้หมดมาจากสมาชกิ ผูแทนสมาชกิ
ในฐานะเจาของรวม(หุนสวน)ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามา
ทาํหนาทีเ่ขามามสีวนรวมในการบรหิารตัง้แตระดบัหนวยบรกิาร
เปนเบือ้งตน กรรมการดาํเนนิการ กรรมการผูตรวจสอบกจิการ
และรวมถึงฝายสํานักงานตามวาระของการดํารงตําแหนง                   
ซึง่มทีัง้ขอดแีละขอเสียในเวลาเดียวกัน
  ขอดี สมาชิกเจาของกิจการบริหารเอง แถมโชคดีถาได
คนดีมีความรูความสามารถมีวิสัยทัศนทางดานการบริหาร 
ดานตลาดการเงิน มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตยสุจริต          
มีความสนใจในเรื่องราวของสหกรณเปนพื้นฐาน
  ขอเสีย ถาไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงขามกับขอแรก
บุคลากรกลุมตางๆทีก่ลาวแลวขางตนลวนมสีวนทาํใหสหกรณ 
มีการพัฒนาเจริญกาวหนาจะมากจะนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของคณะกรรมการและทีมงานแตละชุดละครับ
  ขอสังเกต สําคัญประการหนึ่งคือความรู สึกของ                 
คนทํางานในองคกรทกุระดับวามีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ของแตละบทบาทหรือไมวา กรอบงาน หนาที่หลักคืออะไร  
ทํามากไปเกินหนาที่หรือไม ทํานอยไปไมเต็มศักยภาพหรือ        

ทําอยูนานจนสับสน สําคัญผิดในบทบาทหรือไมจนบางครั้ง         
ผูใชบริการสัมผัสไมไดวาใครเปนใคร
  ขอสังเกตมสีมาชิกบางสวนวพิากษกนัในหลายๆ ครัง้วา
ทําไมคนท่ีเขามาทําหนาที่บริหารสหกรณสวนใหญจึงเปน            
กลุมคนหนาเดิมๆ ทัง้ๆท่ีกลุมคนเหลาน้ันกถ็กูคดักรองมาตาม
ระบบและผานการคัดเลือกจากมือทานสมาชิกเองท้ังนั้น             
คนอืน่ๆจะคิดอยางไรไมรู ในสวนตวัผูเขยีนเองมีวธิคีดิสวนตวั
(เนนสวนตวั) วากอนตดัสินใจเลอืกใครเขามาทาํหนาทีส่าํคญันี้   
ไมจาํเปนวาจะเปนคนเกาหนาเดิมๆ หรอืคนใหมซงิๆ อยางนอย
ควรมีคําอธิบายประกอบหรือขอมูลประกอบการตัดสินใจอยู
บางไมมากก็นอย อาทิเชน
  1. ประวตัิการทํางาน (profile) ที่ผานมาวามีผลงาน
อะไรที่เปนเชิงประจักษจับตองเปนชิ้นเปนอันได
  2. มีคุณสมบัติ (property) มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน               
เปนทีย่อมรับไดในภาพกวางในการท่ีจะเปนผูบรหิารองคกรใน
ระดับสูงได ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน
  3. มีเวลา (time) ใหกับงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มที่  
ไมตองหวงหนาหวงหลัง ไมเห็นการบริหารเงินวงเงินหมื่นๆ 
ลานเปนงานอดิเรก ทําเปนเรื่องที่สนุกสนาน
  4. มคีวามซือ่สตัยสจุรติ (honesty) เปนทีต่ัง้ เสยีสละ
ทั้งเวลา กําลังกาย กําลังทรัพยใหกับสมาชิกและองคกรได
อยางเต็มที
   ทานครบัอยางนอยมีขอมลูสวนหน่ึงไวเพือ่ประกอบการ
ตดัสินใจ คดักรองคนเขามาทําหนาทีส่าํคัญนีแ้ทนทานสมาชิก
ซึ่งผูเขียนเองก็เชื่อวาทานสมาชิกสวนใหญเองก็มีขอมูลของ
ทานเองแลวเชนกนั ดกีวาเลือกโดยไมมทีีไ่ปทีม่า เหน็ดวยไหมครบั
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ถามไดถามแปลกๆ คนที่ไมคอยปกติก็มักหาเรื่องถาม อยากรู อยากเห็นในเร่ืองทั้งที่เปนเรื่องและไมเปน
เรื่องคละเคลากันไปวาไหมครับ บางก็ถามวาน่ีสหกรณออมทรัพยหรือวาสหกรณกู ทรัพยกันแน                        
วากันไปไดเอาเปนวาสหกรณเปนที่พึ่งของพวกเราสมาชิกทุกคน  ยามมีมาฝาก ยามยากมาถอน                     
ยามเดือนรอนมากูดกีวาบากหนาไปกูคนอื่นเขาจริงไหมครับ

“รอยเ ท้าที่ ผ่ านมาคือคําอธิบายครับ”
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วาแลวกูตองออม
นายจรูญ วงคคํา

 ผมจําไดวาตอนผมเรียนวิทยาลัยครูเชียงใหม                   
แมใหเงินผมเดือนละ 500 บาท ดูเหมือนจะนอยนิด                   
แตผมสามารถอาศัยเงนิจํานวนน้ีประทังชวีติได 1 เดือน 
อาหารการกนิสมยันัน้ตางกบัสมยันีอ้ยางเปรยีบกนัไมได 
ผมไปท่ีตลาดขวงสิงห ซือ้ขาวมา 1 หอๆ ละ 1 บาท กบัขาว
อีก 1 บาท มากินรวมกับเพื่อนๆก็อิ่มไปไดมื้อหนึ่ง              
ตอมาข้ีเกยีจเดนิไปตลาด กผ็กูปนโตกิน ไอคาํเพือ่นผม
มนัจะถบีสามลอมาสงทีห่อทกุเชา คดิเปนรายเดอืนๆ ละ 
200 บาท ตอมากเ็ปลีย่นวธิกีารโดยไปผกูทองไวกบัแมคา
ในแคนทนี เดอืนละ 200 บาท ทกุตนเดอืนทีแ่มสงเงนิมา 
ผมกจ็ะตองเอาไปใหแมคาไวกอน 200 บาท เพราะเกรงวา
ใกลสิน้เดอืนเงนิจะหมดกอน จะเอาที่ไหนไปซ้ือขาวกิน 
คนเราจะยากดีมีจนอยางไรขอใหมีขาวกิน สวนเสื้อผา
และของอื่นๆ ก็ใชตามมีตามเกิด ไมมียี่หอราคาอะไร 
ซือ้ของถกูๆ มาใช อยางกางเกงในซือ้ทีก่าดหลวง 3 ตวั 
15 บาท แตใชไปไมนานยางมันก็ยึด จนหลวมโละเละ
ตามประสาของดีไมถูก ของถูกไมดีทํานองนั้น
  พอเรยีน 2 ปจบไดวฒุ ิประกาศนยีบตัรวชิาการ
ศกึษา (ป.กศ.) ทีเ่รยีกกนัวา ป.กศ.ตนหรอื ป.กศ.เตีย้           
บรรจคุรไูดรบัเงินเดอืนๆ ละ 1,080 บาท ดอีกดใีจไดมาก 
ไดเงนิเพิม่มากขึ้นกวาตอนเรียน 580 บาท  อีกปตอมา    

สอบวุฒิ พม.(พิเศษมัธยม)ได ทางการปรับเงินเดือน  
เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 1,440 บาท ไดเงินเดือนมากกวา
เดิมอีก 360 บาท สมัยนั้นขาวยาปลาปงราคาถูก          
เงนิ 100 บาทกอ็ยูไดเปนอาทติยแลวหละ ทองบาทละ 
400 เอง เงนิเดอืน 1,440 บาท ซือ้ทองได 3 บาท 2 สลงึ 
นํา้มนักล็ติรละเพยีง 2.50 บาท เตมินํา้มนัรถมอเตอรไซด 
10 บาท ขับจากเชียงใหมไปเมืองฝางก็ยังไมหมด            
เปนครูไดเกือบ 9 ป มสีมบัตอิยู 1 ชิน้คอื รถมอเตอรไซด 
เกาๆ ชวีติสนกุสนานตามประสา ไมเคยคดิทีจ่ะออมเงิน 
ไมเคยคดิถึงอนาคตวาภายภาคหนาจะอยูจะกนิอยางไร 
สุขสบายไปวันๆ ตามประสาคนหนุม
  มาถึงวันนี้ เงินเดือนมากขึ้นจากพันเปนหมื่น             
จากหม่ืนเปนหลายหม่ืนเกือบแสน ชวีติดแูยกวาสมัยท่ี
เงินเดือน 1,440 บาทเสียอีก ขาวของพาเหรดขึ้นราคา
กันหมด ดูอยางนํ้ามันจากราคา ลิตรละ 2.50 บาท           
ขึ้นเปนลิตรละ 35.50 บาท ทองจากราคา 400 บาท  
เปนราคา 21,000 บาท  ขาวหอละ 1 บาท เดีย๋วนี ้10 บาท 
กินได 5-6 คํา เปนยุคขาวยากหมากแพง ยุคเงินฝด 
พอคาแมคาตางบนกัน สงสารก็แตประชาชนที่หา        
เชากินคํ่า ขนาดขาราชการยังหงอยเหงาไปตามกัน            
ไมรูวาเงินไปอยูไหนหมด
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  อนัขาวยากหมากแพงนี ้มใิชเพิง่เกดิขึน้ครัง้แรก
ในประเทศไทย มนัเกดิมาแลวหลายยคุ หลงัสงครามโลก
ครัง้ที ่2 ประเทศไทยของเราก็เกดิวกิฤตการณขาวยาก
หมากแพง  ผู นําประเทศในสมัยน้ันคือจอมพล                     
ป.พบิลูสงคราม กร็ณรงคใหคนไทยกินกวยเต๋ียวแทนขาว 
มาถึงยุค นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี       
เกิดมะนาวแพงจาก 10 ลูก 5 บาท เปน 5 ลกู 10 บาท 
นายบรรหาร เปนคนมาจากบานนอกสุพรรณบุรี                   
ก็นําภูมิป ญญาชาวบ านมาแก ป ญหาโดยขอให 
ประชาชนใชมะมวงแทน เทานั้นแหละสื่อมวลชน            
ฝายคานและชาวบานตางรมุดานายบรรหารกนัยกใหญ 
ตอมายุคนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี                     
เกดิขาวยากหมากแพง นายสมัครแนะนําประชาชนให
แกปญหาโดยการตมฟกใสซี่โครงไก แตไมเปนที่สนใจ
ของประชาชน มาถึงยคุคุณประยุทธ จนัทรโอชา มาเปน
ผูนาํ รายน้ีมาแปลกมะนาวแพงก็ใหปลกูกนิเอง ขาวราคา
ถกูกใ็หปลกูหมามุยแทน ราคาสนิคาตกตํ่าก็ใหไปขาย       
บนดาวองัคาร จนเปนทีโ่จษขานกันทัง้เมอืง 
  ครับ ขาวยากหมากแพง คนอยางเราทานควร
จะอยูอยางไร กนิอยางไรใหเอาตวัรอด ทามกลางสนิคา
อปุโภคบรโิภคตางแหกนัขึน้ราคา แตสิง่ทีไ่มขึน้ตามไปดวย
ก็คือรายไดของเราท่ีสวนกระแสกับรายจายเหลือเกิน           
เราจงึตองปรบัพฤตกิรรมของตนเอง จะอยูอยางไรให
เปนสุขในยุคขาวยากหมากแพง กินใหนอยลงดีไหม 
หรอืจากกิน 3 มือ้ ลดลงใหเหลือ 2 มือ้กพ็อ วธินีีจ้ะชวย
ใหประหยัด แตรางกายจะแยลง เหมาะสาํหรบัคนอวนๆ 
ที่ตองการลดน้ําหนักอยูแลว แตคงไมเหมาะสําหรับ      
วัยรุ นที่กําลังเจริญเติบโต สวนของมีราคาแพงก็ให           
งดซื้องดกิน อยางกาแฟถวยละ 120-150 บาท หันมา
ซื้อแลวมาชงเอง ราคาเปนรอยนี้คงกินไดเปนเดือน             
คนอื่นเขากินแกวเดยีว แตเราสามารถกนินานเปนเดอืน 
ประเภทของกินเนือ้หม ูเน้ือ  ไก ผกัตางๆ ซือ้มาตนุไวใน
ตูเย็น การไปจายตลาดสัปดาหละคร้ังใหเลือกตลาด        
ที่ชาวบานปลูกเองเอามาขายเองแถวบานนอก ไมตอง
ไปตลาดท่ีพอคาแมคาคนกลางมาขายเพราะราคาแพง
กวากัน เวลาทําอาหารก็ใหใชประเภทเน้ือผสมกับ          
ผักตางๆ ซื้อไกมาตัวก็สามารถทํากินไดหลายม้ือ                     
คนท่ีชอบดื่มของมึนเมาก็ใหลดลง ไมอาจลดลงไดก็ให
เปล่ียนจากเคร่ืองด่ืมราคาแพงมาด่ืมราคาถูกลง             
จากรเีจนซีก่็เปลี่ยนเปนหงสทอง หรืออาจเปนเชียงชูน 
ยาดองหรอืเหลาขาวไปเลย เสือ้ผาเครือ่งแตงตวักใ็หใช
ชุดเกาไปกอน รองเทาก็ใชของเกา หากชํารุดก็เอาไป
ซอมกลับมาใชใหม รถเกาก็ยังใชไดก็ใหใชตอไป              

ไมตองขวนขวายหารถใหม พยายามไมกอหนี้เพิ่มข้ึน
โดยเด็ดขาด มีเทาไรกินเทานั้นใชเทานั้น บารเหลา           
ของดกอนชวงนี้ สวนพืชผักตางๆ ก็ควรปลูกกินเอง           
ทําสวนผักหลังบานเหมือนท่ีผมทําอยูทุกวันนี้ มีทั้งขิง 
ขา ตะไคร โหระพา สะระแหน พริก มะเขือ ฟกทอง 
ผกักาด ผกับุง ผกัช ีนอกจากน้ันยงัตองแบงเงนิออกเปน
สวนๆ กาํหนดคาใชจายไวเปนรายวนั รายเดอืน วนัไหน
จะใชเทาไรหอกระดาษไว หรือแมแตเวลาจะไปตลาดก็
ใหเขียนรายการสิง่ของไวกอนแลวกซ็ือ้ตามนัน้ ไมใหจาย
เกนิทีก่าํหนดไว คนทีเ่คยเทีย่วเตร กนิขาวนอกบานบอยๆ 
ก็หัดกินขาวที่บาน ทํากับขาวกินเอง อิ่มหนําสําราญ
แลวก็หลับจะดีกวาไปกินนอกบาน แลวไปตออีกราน
แลวกไ็ปตออกีราน สดุทายรานขาวตมอกีแบนทํานองนี้ 
สิง่สาํคญันอกจากประหยดักินประหยดัใชแลวก็หาทาง
เกบ็ออมไวใชจายในยามท่ีจาํเปน ไมวาจะมไีมม ีหากมเีงนิ
รายไดเขามา ตองหาทางออมไวสวนหนึ่งใหได อยาคิด
วาอายุนอยยังไมตองออมหรือเงินเดือนเยอะแลวคอย
ออมกไ็ด หดัทําเปนนสิยัตัง้แตวนันี ้แลวทานจะอยูเยน็
เปนสุขในวันหนา
 ยคุขาวยากหมากแพงน้ี เปนสถานการณทีท่าทาย
ใหเราไดเกิดจิตสาํนกึ เห็นคณุคาของเงิน และระมัดระวัง
ในการใชจายยิง่ข้ึน ทีม่หีนีอ้ยูกอ็ยากอหนีเ้พิม่ขึน้ บตัรเครดติ
กค็วรเลกิใช ใหใชแตเงนิสดทีเ่รามอียู หากจะหาความสุข
กห็าไดโดยใหมคีาใชจายนอยลงหรอืไมตองมคีาใชจาย             
ไปเดนิเลนออกกาํลงักาย ดหูนงั ฟงเพลงอยูทีบ่าน หรอื
ถอืโอกาสลด ละ เลกิ สิง่ไมจาํเปนตอชีวติโดยอาศยัชวง
เทศกาลเขาพรรษาเปนการเริ่มตนก็ได เมื่อนึกถึง              
การตองประหยัดทําใหผมนึกถงึอาจารยวทิยาลัยครูเชยีงใหม
ทานหน่ึงซ่ึงศษิยเกาหลายคนรูจกัทานเปนอยางดี ไมวา
อาจารยทานน้ีจะไปไหนทานจะอาศยัสองเทาของทาน
เดนิไป ทานอาจารยประพฒัน โพธกิลางดอน ไงละครับ 
แมนเวลาจะผานไปนานเน่ิน แตคําสอนของอาจารย          
ดังกองอยูในหูของผมเสมอวา

กินขาวราดแกง
ของแพงไมเกี่ยว
ไมเที่ยวกลางคืน
สดชื่นท่ีบาน
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เรื่องจากสมาชิก....

สบช.-สบท.

นายประพันธ   อูปเงิน

 สหพันธขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม
(สบช.) จัดตั้งขึ้นโดยชมรมขาราชการครูบํานาญของ
แตละอําเภอในจังหวัดเชียงใหมมารวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงาน  
การดาํเนนิงานรวมกนัของขาราชการบาํนาญในจงัหวดั
เชยีงใหม  แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
สงเสรมิความสามคัคใีนหมูคณะ ชวยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนั
และกนั เพือ่พิทกัษสทิธิแ์ละผลประโยชนของขาราชการ
บํานาญ สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกมีสุขภาวะดี         
ในทกุดานและมกีจิกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชนรวมกนั  
ไดจดัทาํขอบงัคบัของสหพันธขาราชการบาํนาญจงัหวดั
เชยีงใหมขึน้ ม ี12 หมวด 46 ขอ ประกาศใชตัง้แตวนัที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ม ีนายมานพ จนิะนา เปนประธานฯ  
นายชยัวฒัน อตุอิน่แกว เปนเลขาธกิาร มปีระธานเลขา
และตวัแทนชมรม/องคกร ของแตละอาํเภอ เปนกรรมการ 
คณะกรรมการแบงเปน 7 ฝาย คือ คณะกรรมการฝาย
วชิาการ ฝายประชาสัมพนัธ ฝายกิจกรรม  ฝายการเงิน 
ฝายทะเบยีน ฝายปฏิคม ฝายเลขานกุาร และอนุกรรมการ
ฝายโสตทศันูปกรณ ขณะนีไ้ดมหีนวยงานอืน่ไดเขามารวม

เปนสมาชิกเพ่ิม เชน ชมรมขาราชการบํานาญมัธยมศึกษา
มหาดไทยสาธารณสุข และตํารวจเชียงใหม
 ตอมาสหพันธขาราชการบํานาญจังหวดัเชียงใหม 
(สบช.) ไดรวมกับ 16 จังหวัดภาคเหนือรวมกันจัดตั้ง
สหพันธขาราชการบํานาญภาคเหนือข้ึนและไดเช่ือมโยง
กบัทกุภาคของประเทศไทยรวมกันเปนสหพันธขาราชการ
บาํนาญแหงประเทศไทย(สบท.) มกีารประชุมและดําเนิน
กิจกรรมรวมกันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 
ปจจุบัน มีนายมานพ จินะนา เปนประธานสหพันธ
ขาราชการบํานาญแหงประเทศไทย มรีองประธานฯ คอื
ประธานสหพนัธขาราชการบาํนาญภาคตางๆ ภาคเหนอื 
นายประเทือง เหมือนเคย ภาคกลาง นายจําเนียร         
คชประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรชัย           
บตุรสิงห ภาคใต นายศักดิช์ยั เสนวีงศและมีนายชัยวฒัน 
อุตอิ่นแกว เปนเลขาธิการฯ โดยไดทํางานรวมกับศูนย
พิทักษสิทธิ์และสวัสดิการขาราชการบํานาญแหง
ประเทศไทย ซึ่งมี นายศรศักดิ์ อวนลวน เปนเลขาธิการ 
และ นายคําสุข สาอาย ประธานพิทักษกองทุนเงิน                
สนับสนุนพิเศษฯ ช.พ.ค.



15ปีที่ 27  ฉบับไตรมาสท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

 เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 สหพันธ
ขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม (สบช.) ไดเขารวม
ประชุมกับสหพันธขาราชการบํานาญแหงประเทศไทย 
(สบท.)  ครัง้ที ่ 2/2560  ณ  โรงเรียนเทศบาลศรีสะเกษ 2 
โดยมตีวัแทนสหพันธขาราชการบาํนาญ จากจงัหวดัตางๆ 
เขารวมประชุมจาํนวน  250  คน ทีป่ระชุมมมีตริวมกัน
ใหกองเลขาธิการทําหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิประธานกรรมาธิการ และกระทรวงท่ีเกีย่วของ
กบัเรือ่งตางๆ ทีส่หพันธขาราชการบาํนาญแหงประเทศไทย 
(สบท.) จะติดตามและนําเสนอใหม  โดยนัดหมายตัวแทน
แตละภาครวมกนั ไปยืน่หนงัสอืขอความอนเุคราะหชวย
เหลือตอไป เรื่องที่จะติดตามมีดังนี้
  1. ขอแกไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. สภาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ม.4 คําจํากัดความของ           
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหหมายความรวมถึง
ขาราชการบํานาญดวย เพราะในสวัสดิการบางอยาง
ขาราชการบํานาญไมมีสิทธิไดรับ  ม. 64(4)  ใหตัวแทน
ขาราชการบํานาญมีสวนรวมในการเปนกรรมการ ช.พ.ค./ 
ช.พ.ส. ดวยเพราะเปนสมาชกิ จงึควรมโีอกาสรวมบริหาร 
และไดรบัสวสัดกิารรวมถงึสทิธปิระโยชน จาก พ.ร.บ.นี้
 2. การขอมสีวนรวมเปนคณะกรรมการบริหาร
เงนิกองทนุสนับสนุนพเิศษและสงเสรมิความมัน่คง ตาม
โครงการสวัสดกิารเงินกู ช.พ.ค.  เพราะเปนสมาชิกและ
เปนผูกูเงิน ตามโครงการฯ จึงควรมีโอกาสรวมบริหาร  
ดูแลและพิทักษสิทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
 3. ขอใหรวมเงนิบาํนาญ ตาม พ.ร.บ. เงนิบาํนาญ 
และ พ.ร.ฎ. เงนิ ชคบ. เขาดวยกนั เพือ่จะทาํใหขาราชการ
บํานาญมีเงินเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีการปรับเพิ่มเงินบํานาญ 
และทายาทจะไดรับเงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้น
 4. ขอใหปรับเพ่ิมเงินบํานาญของขาราชการ
บาํนาญทกุสงักดั  เพ่ือใหขาราชการบาํนาญซึง่เปนกาํลงัสาํคญั
ของประเทศชาติมากอน ดํารงชีพอยูไดตามสภาวะคา
ของเงินและภาวะเศรษฐกิจคาครองชีพที่สูงขึ้น

 5. การปฏิรปูระบบบริหารจัดการและกํากบัดแูล
สหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนีย่น ซึง่ขาราชการ
บํานาญสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอยู              
เหน็ควรปฏริปูโดยแกไข เพิม่เตมิ พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 
เพื่อคงความเปนเอกภาพ หลักการและอุดมการณของ
สหกรณ โดยจัดใหมีคณะกรรมการหรือองคกรอิสระ           
ทีป่ระกอบดวยผูเชีย่วชาญและผูทรงคุณวฒุดิานสหกรณ  
การเงนิ  การจดัการดานเทคโนโลยสีารสนเทศทางการเงนิ  
ดานกฎหมาย และผูแทนของสหกรณฯ รวมเปนกรรมการ
ดวย โดยไมควรใหแตละสหกรณมภีาระคาใชจายเพ่ิมขึน้ 
และใหสหกรณไดรับการยกเวนภาษีตอไป
 และที่ขอเรียกรองเพิ่มเติมคือ ขอใหปรับเงิน
บํานาญของขาราชการบํานาญ อยางตํ่าเริ่มที่เดือนละ 
15,000 บาท(ไมรวมเงิน ช.ค.บ.) สาํหรับงานท่ี สบช.และ 
สบท. ไดรวมกนัดาํเนนิการทีเ่หน็ผลแลว คอื การเสนอให 
ช.พ.ค. สาํรองเงินจายแทนคาสงเคราะหศพ สมาชิก ช.พ.ค 
สําหรับสมาชิกที่มีอายุมากและเปนสมาชิกมานานและ
การปรับบํานาญของขาราชการบํานาญท่ีไดรบับาํนาญ
นอยกวา เดอืนละ 9,360  บาท ใหไดอยางนอยเดอืนละ 
9,360 บาท ขอช่ืนชมและขอบคุณคณะกรรมการทุก
ทานโดยเฉพาะกองเลขาธิการ สบช.และ สบท. ที่เปน   
ผูเสยีสละและเปนผูนาํในการใหผูมอีาํนาจและผูทีเ่ก่ียวของ
ไดรบัทราบถึงปญหาตางๆ ของขาราชการบํานาญ ซึง่เปน
บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ เปนกําลังสําคัญของชาติมากอน
 สหพันธขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม
(สบช.) ขอขอบคณุสมาชกิทกุทานทีต่ดิตามขาวการทาํงาน
ของคณะกรรมการ สบช. และชวยใหกําลังใจในการ
ทํางานของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ดําเนินการฯ และผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหมฯ ทุกทาน ที่ไดอนุมัติเงินสหกรณฯ สนับสนุน
การดําเนนิกิจกรรม ของ สบช. รวมทัง้มลูนธิคิรเูชียงใหม
และสมาพันธครูเชียงใหม
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นายสําราญ   จอมขันเงิน

นายทองเข็ม    ใสญาติ

นายบุญมา   วงคเตจา

นางพรรณี   ทิพยรัตน

นางบุญยม   เกียรติสกุล

นางบุญปน   คําปนแกว

นายณรงค   สามารถ

นางสวางศรี   โกมลรัตน

นางจงจิตต   อินทพันธ

ร.อ.ชาญวิทย   สวางผล

นายประสาน   ตรีสุวรรณ

นายจตุพร   รมแกว

นางจันทรแรม บูรณา

นายชุมพล   บุญเหมย

น.ส.สมทรง   อินทชัย

นายสุทัศน   ลําจวน

นายนิกร   จักรแกว

นายนิคม   วงศายะ

นายมนตรี   ทนันไชยชมภู

นายประสิทธิ์   แกนจันทร

น.ส.ชนิดาภา   ศรีสม

นางแดง   กันทา

นายสุแกว   พินิจ

นางอําพร   ถากวาง

นางปราณี   ปนทะนา

ด.ต.ศราวุธ อุปาลี

นายไกรสร   โพธิรักษ

นายประชัน   ปนปวง

นายวีระศักดิ์   เผามณี

นายทวี   ตะคํา

นายวัชระ   นิมมานวัฒนา

นายอภิรัฐ   ศรีสุข

สมทบ

สมทบ

สามัญ

สามัญ 

สามัญ 

สมทบ 

สามัญ 

สามัญ 

สามัญ 

สมทบ 

สามัญ 

สามัญ

สามัญ

สามัญ 

สามัญ 

สมทบ 

สามัญ 

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สามัญ 

สมทบ

สมทบ 

สามัญ

สมทบ

สมทบ

สามัญ
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สมทบ

สามัญ 
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039900

051270

024255

030497

044483

038591

025795

027938

020208

037845

053175

017181

027794

004041

011036

047045

030771

032288

046393

024434

056834

036797

040496

039447

041187

036595

019249

049121

053865

057033

019612

027875

เวียงพิงค 1

อ.แมแจม

อ.ฝาง

อ.เมือง

เวียงพิงค 2

อ.แมริม

อ.สันปาตอง

อ.เมือง

อ.สารภี

อ.แมริม

อ.ไชยปราการ

อ.พราว

อ.สันปาตอง

อ.หางดง

อ.สันปาตอง

อ.เชียงดาว

ม.ราชภัฎ

อ.ไชยปราการ

เวียงพิงค 2

อ.เชียงดาว

อ.เชียงดาว

อ.เชียงดาว

อ.แมอาย

ม.ราชภัฏ

อ.สะเมิง

อ.พราว

อ.พราว

อ.แมริม

อ.สะเมิง

อ.แมแจม

อ.ฝาง

อ.สันกาํแพง

รายช่ือสมาชิกถึงแกกรรม
 ประชาสัมพันธ

รายชื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ถึงแกกรรม ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 รับเงินสวัสดิการ 
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด
เพื่อความม่ันคง สคช. สส.ชสอ.สวัสดิการ สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการท่ีสมาชิกไดรับ
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

นายมานิตย   จิตฐาน

นายเรียง   ขวดแกว

นายอินปน   พรมเสน

นางลมาย   สารศิริ

น.ส.จุลนีย   เนตรสวาง

นายวัชรพล   ดลภักดี

น.ส.วราภรณ   ปญญาวดี

นายอินทรศวร แยมแสง

นางนํา   วงศเขียว

นางคําแปง   เขียวกันยะ

จาสิบเอกบัญญัติ  จันทรใส

นายวัฒนชัย   จิตติ

นายจรินทร   ทรายคํา

นายสมเพชร   วงศเพิ่ม

นายวันชัย   ไชยคําอุดม

นายจรัส   อินตายวง

นายทองอินทร  มรรคกุล

นางนันทนา   สุขพัทธี

นายพายัพ   พงษสวัสดิ์

สามัญ

สมทบ 

สมทบ

สมทบ 

สามัญ 

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สมทบ 

สามัญ 

สมทบ

สามัญ

สามัญ 

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ 

สามัญ 

สามัญ 

034143

048375

040762

034216

032094

051205

021459

007020

036595

016272

043494

033052

029875

023828

024039

010673

009818

011710

027619

อ.เชียงดาว

อ.ดอยเตา

ม.ราชภัฏ

เวียงพิงค  2

อ.ดอยสะเก็ด

อ.ฮอด

ม.แมโจ 

อ.เมือง

เวียงพิงค 1

อ.จอมทอง

อ.เชียงดาว

อ.แมอาย

อ.ฝาง

อ.แมแตง

อ.สันปาตอง

อ.สันกําแพง

อ.จอมทอง

ม.ราชมงคล

อ.เชียงดาว

ที่ ช่ือ  -  สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด
เพื่อความม่ันคง สคช. สส.ชสอ.สวัสดิการ สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการท่ีสมาชิกไดรับ
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โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝน ประจําปี 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายณัฐพงศ มะโนคํา และนายไมตรี ธินะ รองประธานฯ พรอมดวยกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดรวมกันถวายเทียนพรรษา ผาอาบนํ้าฝน และ ปจจัย ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน 
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม              
ที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวย

COOP EVENT
ประชาสัมพันธ
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สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมิน "โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย           
ธรรมาภิบาล" ครัง้ที่ 1

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ครัง้ที่ 1
สหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั จดัโครงการพฒันาผูแทนสมาชกิ ครัง้ที ่1/2560 โดยมนีายเอนก คาํจาํรญู ประธานกรรมการ
ดาํเนนิการเปนประธานในพิธเีปดภาคเชา การบรรยายบทบาทหนาทีข่องผูแทนสมาชกิ โดย นายสมพล ตนัตสินัตสิม ผูจดัการ 
สส.ชสอ. และ การสรุปบรรยายภาพรวมการดําเนินงานของสหกรณฯ โดย นายจรูญ วงคคํา ผูจัดการ ภาคบายเปน                     
การประชาพิจารณ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ มีผูแทนสมาชิกเขารวมจํานวน  867 คน เมื่อวันอาทิตยที่                      
28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว

19

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด รับนโยบายการสงเสริมพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง จึงไดเขารวมโครงการสหกรณ           
สีขาวดวยธรรมาภบิาล เพือ่สงเสรมิพฒันาสหกรณใหมกีารบรหิารจดัการดวยการนาํหลกัธรรมาภบิาล มาปฏบิตัถิอืใชอยาง
เครงครัด และดําเนินงานโดยยึดหลักความเปนสหกรณ ใหสหกรณตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของธรรมาภิบาล                
และมกีารปฏบิตัใินทกุระดบัทัง้กรรมการเจาหนาทีส่หกรณและสมาชกิ อยางจรงิจงัและตอเนือ่งอนัจะสงผลใหสหกรณเปนท่ี
เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ
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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 และหนวยงาน                     
ที่เกี่ยวของเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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. นางสาวนิตยา  ไตรปน 8. นางจุไรรัตน  ศิริแกว 
บรรณาธิการ : นายสมาน  เผือกออน

คณะผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

อนุผูตรวจสอบกิจการ

นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ ์นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ ์
ประธานประธาน

นางภาทิวรรณ  อุดมศรีนางภาทิวรรณ  อุดมศรี
เลขานุการเลขานุการ

นายปรีชา เตง็ศริวิฒันา      

นายวิสุทธิ์ หอมมณี        

นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ

นายสุพัฒน์ ฉลอม             

 น.ส.วิไลวรรณ พันธ์ุไชยศิลป์    

นายอนนัต ์คาํหนอ่แกว้

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี          

นายสุชาติ บุญมา           

นายหัศนัย ไชยวงศ์

น.ส.อุทิศพร ยอดปวน

นายสงวน  แก้วน้อยนายสงวน  แก้วน้อย
รองประธานรองประธาน

นายจํารัส  คํามูลนายจํารัส  คํามูล
เหรัญญิกเหรัญญิก

นายประพันธ์  จิโนด้วงนายประพันธ์  จิโนด้วง
ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ


