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วันพืชมงคล
 วันพืชมงคล คือ วันที่ก�ำหนดให้มี
พระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ นับว่ำเป็น
พระรำชพิธีที่มีควำมเก่ำแก่สืบต่อมำตั้งแต่โบรำณ
เพ่ือเสรมิสร้ำงขวัญและก�ำลงัใจให้กับเกษตรกรของชำติ 
อกีทัง้ยงัเป็นกำรระลกึถงึควำมส�ำคญัของเกษตรกร
ทีมี่ต่อเศรษฐกิจไทย ซึง่กำรจดัพระรำชพธิพีชืมงคล
จรดพระนังคัลแรกนำขวัญนี้มีสืบเนื่องมำตั้งแต่เมื่อ
สมยักรงุศรอียธุยำตอนปลำย กำรประกอบพระรำชพธิี
จะกระท�ำขึ้นที่ท้องสนำมหลวง อันประกอบด้วย 
2 พระรำชพิธี คือ พระรำชพิธีพืชมงคล และพระรำชพิธี
จรดพระนังคลัแรกนำขวญั ท่ีมคีวำมแตกต่ำงกนัดงันี้
 1. พธิพีชืมงคล เป็นพธีิท�ำขวัญเมลด็พนัธ์ุพชื
ต่ำงๆ อำทิ ข้ำวเปลือกจ้ำว ข้ำวเหนียว ข้ำงฟ่ำง 
ข้ำวโพด ถั่ว งำ เผือก มัน เป็นต้น กำรประกอบพิธี
พืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์เหล่ำนั้นปรำศจำกโรคภัย 
และอุดมสมบูรณ์ มีควำมเจริญงอกงำมดี
 2. พิธีแรกนำขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นกำร
ไถนำเพือ่หว่ำนเมลด็ข้ำว ซึง่กำรประกอบพธีิแรกนำ
ขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอำณัติสัญญำณว่ำ บัดนี้ ฤดูกำล
แห่งกำรท�ำนำ ท�ำไร่ และเพำะปลกูได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว
 พระรำชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนำขวญั หรอื
พิธีแรกนำ เป็นพระรำชพิธีท่ีมีมำตั้งแต่โบรำณเมื่อ
ครั้งที่สุโขทัยเป็นรำชธำนี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหำ
กษัตริย์มิได้ลงมือไถนำเอง เพียงแต่เสด็จฯไปเป็น
องค์ประธำนในพระรำชพิธีเท่ำนั้น เมื่อครั้นถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยำ พระมหำกษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯไปเป็น
องค์ประธำน แต่จะมอบอำญำสิทธิ์ให้โดยทรงท�ำ
เหมือนอย่ำงออกอ�ำนำจกษัตริย์และจะทรงจ�ำศีล
เป็นเวลำ 3 วัน โดยวิธีกำรเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดมำจนถึงปลำยสมัยกรุงศรีอยุธยำ

 ต่อมำ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่
รัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 ได้โปรดให้ข้ำรำชกำร
ชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระรำชพิธีแรกนำขวัญ
แทนพระองค์ และมิได้ถือว่ำเป็นพิธีหน้ำพระที่นั่ง 
จะยกเว ้นก็ต ่อเมื่อมีพระรำชประสงค์จะทอด
พระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถำนที่ประกอบพิธีที่ไม่
ตำยตัว แล้วแต่จะทรงก�ำหนดให้ ครัน้มำถงึในรชัสมัย
ของพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่4 
พระองค์ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นใน
พระรำชพิธต่ีำงๆ ทกุพิธี ฉะนัน้ พระรำชพธิพีชืมงคล 
จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมำ โดยได้จัด
รวมกบัพระรำชพิธจีรดพระนงัคลัแรกนำขวญั ท�ำให้
มีชื่อเรียกรวมกันว่ำ พระรำชพิธีพืชมงคลจรด
พระนงัคลัแรกนำขวญั ส่วนพิธกีรรมนอกเหนอืจำก
กำรท�ำเป็นตวัอย่ำงทีท่รงจ�ำแนกไว้ 3 อย่ำง 2 อย่ำง
แรกที่ว่ำ “อาศัยค�าอธิษฐานเอาความสัตย์เป็น
ที่ต้ังบ้าง ท�าการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิ
มงคลตามซึ่ งมาในพระพุทธศาสนาบ ้าง” 
ทรงหมำยถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระท�ำ 
ณ วดัพระศรรัีตนศำสดำรำม ส่วนอกีอย่ำงหนึง่ท่ีว่ำ 
“บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” 
ทรงหมำยถงึ พธิจีรดพระนงัคลัแรกนำขวญั อนัเป็น
พิธีทำงพรำหมณ์
 ฉะนั้น พอสรุปควำมมุ่งหมำยอันเป็นมูล
เหตุกำรณ์เกิด พระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนำขวญั ได้ว่ำ พระรำชพธินีีมุ้ง่หมำยทีจ่ะให้เป็น
ตัวอย่ำงแก่รำษฎร หวงัเพ่ือชกัน�ำให้มคีวำมมัน่ใจใน
กำรท�ำนำ อันเป็นอำชีพหลักที่ส�ำคัญของคนไทยที่
มีมำช้ำนำนและสืบต่อมำจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่
เช่นนั้น เพรำะด้วยกำรเกษตรที่มีกำรท�ำนำเป็น
อำชีพหลัก นับเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อชีวิตควำม
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
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ที่รักและเคำรพทุกท่ำน

  
 วำรสำร สอ.ชม. ยงัคงยนืหยดัท�ำหน้ำทีม่ำพบปะกบัพีน้่องสมำชกิเหมอืนเดมิ 
ถึงแม้จะลดจ�ำนวนฉบับลงกว่ำเดิมเกือบครึ่งก็ตำม แต่ยังคงครบถ้วนไปด้วยสำระ
ควำมรู้ต่ำงๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ที่น�ำมำมอบให้กับทุกท่ำน ไม่ว่ำโลกยุคปัจจุบัน
จะเปลี่ยนไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคข้อมูลข่ำวสำร ยุคของโซเซียล (Social) ที่คนมี
ค่ำนิยมในกำรอ่ำนหนังสือต่ำงๆ น้อยลงก็ตำม ท่ำนสมำชิกเองก็คงได้ทรำบข่ำวอยู่
บ้ำงแล้วว่ำมีหนังสือหลำยๆฉบับ ได้ท�ำกำรปิดตัวลงไปตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรกต็ำมวำรสำรสหกรณ์ก็ยงัคงต้องยนือยู่คูส่หกรณ์ออมทรพัย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ต่อไปครับ
 อนึง่ในรอบปีทีผ่่ำนมำมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆเกดิขึน้มำกมำย โดยเฉพำะในเรือ่งที่
เกี่ยวข้องกับวงกำรสหกรณ์ อำทิ ควำมเคลื่อนไหวทำงด้ำนกฎหมำย พรบ.ที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ กำรทุจริตในองค์กร ในสหกรณ์ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำถือว่ำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใน
กำรท�ำงำน แต่ก็ต้องช่วยกันในกำรก�ำกับดูแลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
 เปิดศกัรำชใหม่ปี 2561 ข่ำวใหญ่ทีม่ผีลกระทบกบัวงกำรสหกรณ์มำกข่ำวหนึง่
นอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้แล้วในวรรคต้นคือ กำรที่ทำงธนำคำรพำณิชย์มีกำร
เคลื่อนไหวโดยขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สูง โดยไม่มีกำรบอกกล่ำว อันเป็นผลกระทบ
โดยตรงกบัสหกรณ์ทีใ่ช้บรกิำรด้ำนกำรเงนิกบัธนำคำรพำณชิย์ รวมถงึสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั ซ่ึงกนั็บเป็นข่ำวดีท่ีสหกรณ์พนัธมติรต่ำงได้ให้กำรช่วยเหลอื ไม่ว่ำ
จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้ใช้เงินคืนให้กับ
ธนำคำรพำณิชย์หมดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรยังคงต้องด�ำเนินงำนตำม
กรอบแผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2561 อีกทั้งใช้ควำมระมัดระวังควำมรอบคอบ
ในกำรบริหำรเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สิ่งใดที่สมำชิกเห็นว่ำเป็นข้อเสนอแนะ
อันเกิดประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อสมำชิก สำมำรถเสนอแนะบอกกล่ำวได้เลยครับ 
เพื่อให้สหกรณ์ของเรำเดินไปได้อย่ำง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไปครับ
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 ในไตรมำสน้ีมเีดือนเมษำยน ซึง่เป็นเดอืนขึน้ปีใหม่
ของชำวล ้ำนนำที่สืบทอดมำเป ็นเวลำช ้ำนำน
โดยคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ที่ปรึกษำ ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ไม่ละในจำรีตประเพณีนี ้
ได้มกีำรจดักจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหวัผูมี้คุณูปกำรต่อสหกรณ์ 
เช่นอดีตประธำน อดีตกรรมกำร และอดีตผู้จัดกำร
สหกรณ์ขึ้น ในวันที่ 23 เมษำยน 2561 เพื่อขอพรจำก
ทุกท่ำน ให้สมำชิกและครอบครัวอยู่อย่ำงมีควำมสุข
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทั้งในหน้ำที่กำรงำนและกิจกำร
ของสหกรณ์ตลอดปีและตลอดไปครับ
 ในรอบสำมเดอืนทีผ่่ำนมำ (ก.พ.- เม.ย.) ผมในนำม
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรขอขอบคุณท่ำนสมำชิกเป็น
อย่ำงสูง ทีท่่ำนได้ให้กำรสนบัสนนุและให้ควำมร่วมมอื
ในกิจกำรของสอ.ชม.ด้วยดีเสมอมำ เช่น
 1. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพแก่พนักงำนบริกำร
(ภำรโรง) หลกัสูตร “ช่างปนูป้ัน” โดยมกีลุม่เป้ำหมำย 
100 คน เพื่อให้พนักงำนได้มีควำมรู้และน�ำควำมรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสังคม
 2. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิติักำรนวตักรรมกำรให้
บริกำรแก่สมำชิก (Work Shop For Service mind 
3rd) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหัวหน้ำหน่วยบริกำร 31 คน 
และผูป้ระสำนงำนหน่วย 31 คน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนฐำนทกัษะ
และต่อยอด กำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี ในกำรให้
บริกำรแก่สมำชิก

ประธานคุยกับสมาชิก

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์  3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยบริกำรและ
สมำชิกชั้นน�ำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือคณะกรรมกำร
หน่วยบรกิำร ผูป้ระสำนงำน และสมำชกิชัน้น�ำ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 324 คน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยบริกำร
มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ท่ีดีโดยกำรศึกษำดูงำนของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
 ผลกำรด�ำเนนิงำนท้ัง 3 โครงกำรเป็นไปอย่ำงหน้ำ
พอใจ
 ด้ำนสินเช่ือคณะกรรมกำรได้จัดโครงกำรให้
สมำชิกได ้ใช ้ในเดือนเมษำยน อยู ่  2 โครงกำร 
คือโครงกำรสินเชื่อเพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(กู้เงินวิทยฐำนะ) และโครงกำรสินเชื่อแสนเปี่ยมสุข 
สมำชิกที่มีควำมสนใจ สำมำรถติดต่อฝ่ำยสินเชื่อได้
ตลอดเวลำ
 ด้ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 
ทำงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ได้แจ้งไปยังหน่วย
บริกำร ให้แจ้งสมำชิกที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในกำรแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ ให้ส่งรำยละเอียด
เป ็นลำยลักษณ ์อั กษร ถึงสหกรณ ์ภำยในวัน ท่ี 
30 เมษำยน 2561 โดยคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้
แต่งตัง้คณะกรรมกำรยกร่ำงแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัและ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จะมี
ประชุมนัดแรกในวันที่ 19 พฤษภำคม 2561 เวลำ 8.30 น. 
เป็นต้นไป หำกผลกำรแก้ไขอย่ำงไรจะแจ้งให้
สมำชิกทรำบอีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2561 ทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

ท่านสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ทุกท่าน
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ครบรอบ 102 ปี
“สหกรณ์ไทย”

  วิวัฒนำกำรของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย 
เริ่มเมื่อ พ.ศ.2458 โดยพระรำชวรวงค์เธอ กรมหมื่น
พิทยำลงกรณ์ อธิบดีกรมพำณิชย์และสถิติ ได้ทรง
ทดลองน�ำวิธีกำรสหกรณ์เข้ำมำด�ำเนินกำรครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์
วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช้ ณ ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2459
 ต ่อมำวิธีกำรสหกรณ์ได ้รับกำรยอมรับว ่ำ 
สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำควำมเป็นอยูใ่ห้กบัชำวบ้ำนได้
และมีกำรขยำยผลกำรจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ต่ำงๆ
ทั่ วประเทศ คณะรั ฐมนตรีจึ งก� ำหนดให ้ วันที่ 
26 กมุภำพันธ์ของทกุปี เป็น “วนัสหกรณ์แห่งชาต”ิ 
และในวนัที ่26 กมุภำพนัธ์ 2561ทีผ่่ำนมำนี ้เป็นโอกำส
ของวันครบรอบ 102 ปี สหกรณ์ไทย
 กำรเติบโตของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้หลำยภำคส่วน

บอกกล่าวเล่าขาน
นายสงยงค์ ค�าอ้าย

เล็งเห็นถึงบทบำทและศักยภำพของสหกรณ์ โดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี คำดหวัง
จะใช้กลไกสหกรณ์ เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรยกระดบัชวีติ
ของประชำชนให้ดีข้ึน โดยมอบนโยบำยให้หน่วยงำน
ต่ำงๆเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้สหกรณ์ท�ำหน้ำที่ในกำร
ส่งเสริมอำชีพ สร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้กับประชำชน 
เพรำะในปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ท้ังในภำค
กำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตรกว่ำ 8,100 แห่ง 
สมำชิกรวม 12 ล้ำนครอบครัว สินทรัพย์สหกรณ์ท้ัง
ประเทศมีมำกถึง 2.7 ล้ำนล้ำนบำท ดังนั้น หน่วยงำน
หลักท่ีรับผิดชอบก�ำกับดูแลสหกรณ์ คือ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งมีภำรกิจหลักเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและ
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์ทัว่ประเทศ จงึได้
ร่วมมอืกบัทกุภำคส่วนพฒันำสหกรณ์ให้เจรญิก้ำวหน้ำ
และเข้มแข็งตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลคำดหวังไว้
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 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นำยกรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เข้มแขง็ให้กบัสหกรณ์ไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ เรือ่งสหกรณ์
เป็นประโยชน์กับประชำชนอย่ำงแท้จริง ถ้ำสหกรณ์
เข้มแข็งก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมควำมเป็นอยู ่ของ
ประชำชนให้เข้มแขง็ไปด้วย ในโอกำสสหกรณ์ก้ำวเข้ำสู่ 
102 ปี จำกนี้ไปรัฐบำลจะหำทำงยกระดับสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ล่ำสุดรัฐบำลก�ำลังคุยเร่ืองกำร
แก้ไขพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ที่เป็นกฏหมำยใหญ่ให้
รองรบักำรเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในอนำคตและสอดรบั
กับกำรพัฒนำระบบสหกรณ์มำกขึ้น
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่ำวว่ำกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
ภำคกำรเกษตรต้องท�ำองค์กรให้มีควำมพร้อมก่อน 
ท้ังด้ำนกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยใน กำรท�ำธรุกจิ
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก และที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ ต้องสร้ำงธรรมำภิบำลของผู้บริหำรสหกรณ์
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำยของกำรสร้ำงสหกรณ์
ขึ้นมำเป็นองค์กรส�ำคัญของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนต่ำงๆทั่วประเทศ

 ส่วนสหกรณ์นอกภำคเกษตร เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์และเครดิตยูเนียน สิ่งส�ำคัญที่ต้องกู้กลับมำคือ 
“ภาพลักษณ์”เพรำะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักมองภำพ
สหกรณ์ออมทรัพย์หรอืสหกรณ์เครดติยเูนีย่นในมมุของ
กำรทุจริต เรื่องนี้จะต้องเร่งสร้ำงกระบวนกำรของ
สหกรณ์ใหม่ โดยเฉพำะกรรมกำรสหกรณ์ต้องบริหำร
งำนโดยยึดประโยชน์ของสมำชิกเป็นที่ตั้ง และร่วมกัน
วำงเกณฑ์กติกำในกำรป้องกันควำมเสี่ยงให้กับตัวเอง
โดยไม่ต้องให้รัฐบำลคอยก�ำกับ เพื่อสร้ำงรูปแบบกำร
บรหิำรงำนได้เหมำะสมเช่นเดยีวกบักำรสร้ำงสวัสดกิำรต่ำงๆ
ให้สมำชกิ ซึง่จะช่วยลดภำระภำครฐัในกำรจดัสวสัดกิำร
ลงมำดูแลในแต่ละปีด้วย
 กำรจะให้ภำครฐัไปช่วยเหลอืเป็นรำยคนเป็นไป
ไม่ได้เลย วนันีห้ำกประชำชนมกีำรรวมกลุม่เป็นสหกรณ์ 
รฐับำลกส็ำมำรถผ่ำนควำมช่วยเหลอืผ่ำนสหกรณ์ไปยงั
ประชำชนได้ ดังนั้น สหกรณ์จะเป็นกลไกส�ำคัญท่ีจะ
เข้ำไปพัฒนำชุมชนแทนภำครัฐ กำรที่ทุกภำคส่วนได้
เข้ำมำด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลช่วยกัน
เสริมสร้ำงศักยภำพและยกระดับควำมเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อน�ำสหกรณ์ก้ำวเข้ำสู่ยุคใหม่ 
เป็นองค์กรทีช่่วยเสรมิสร้ำงเศรษฐกจิฐำนรำกและดแูล
สวัสดิกำรให้คนในสังคมไทยเรำ
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สวัสดีครับ

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ที่เคำรพทุกท่ำน วำรสำรฉบับนี้ คงเป็น

ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 

ผมขอน�ำเสนอ

รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ในฐำนะ
ทีเ่ป็นสถำบนักำรเงินประเภทหนึง่ แม้จะไม่อยูใ่นฐำนะ 
จะไปแข่งขันกับสถำบันกำรเงินอื่น แต่ยุคปัจจุบัน 
กำรเงนิไร้พรมแดน ธรุกรรมกำรเงินมกีำรเปลีย่นแปลง
อย ่ำงรวดเ ร็วและรุนแรงขึ้น  ฝ ่ ำยจัดกำรและ
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
กำรบริหำร ให้ชัดเจน มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ เพื่อน�ำมำหำจุดอ่อน 
ปัญหำ อุปสรรค น�ำมำแก้ไขปรับปรุง ให้มีระบบ
ควบคุมที่ดี ตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจกับทุกฝ่ำย
 ดงัเช่นปัจจบุนับำงธนำคำรเริม่ขึน้ดอกเบีย้เงนิกู้ 
(กำรขึน้ดอกเบีย้เงนิกู้ อยู่ทีผู้่มีอ�ำนำจ คอื ผู้จัดกำรใหญ่) 
(ซึง่ต่ำงจำกสหกรณ์ฯ ท่ีอ�ำนำจกำรตัดสนิใจอยู่ท่ีองค์คณะ)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยฝ่ำย
จัดกำรและคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ได้ปรับกลยุทธ์ 
ไปเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อน�ำเงินมำช�ำระตั๋วสัญญำเงินกู้
ของธนำคำรที่จะขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งในอนำคตกำร
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่ำงสหกรณ์ต่อสหกรณ์จะมี
ควำมมั่งคง มีเสถียรภำพทำงที่ดีขึ้นอย่ำงแน่นอน 
เพรำะกำรจัดตั้งสหกรณ์ มีอุดมกำรณ์อย่ำงเดียวกัน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็น
สถำบนักำรเงนิทีส่่งเสริมให้บุคคลทีเ่ป็นสมำชกิรู้จักกำร
ประหยดั กำรออม และสำมำรถบรกิำรเงนิกู้แก่สมำชิก
เพื่อน�ำไปใช้จ่ำยเมื่อเกิดควำมจ�ำเป็น โดยยึดหลักกำร
ช ่วยเหลือตนเองและช ่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
จงึเป็นกำรร่วมกนัแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกจิและสงัคม
ด้วยกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์โดยกำรถือหุ้น กำรรับ
ฝำกเงิน และวัตถุประสงค์เพื่อกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก

 ในกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมี
กำรบริหำรงำนที่ดี เพื่อให้สหกรณ์ด�ำเนินงำนเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์หรือเป ้ำหมำยท่ีได ้ก�ำหนดไว ้ 
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้บริหำร
กิจกำรของสหกรณ์เป็นไป อย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส 
มีควำมรับผิดชอบ และมีกำรใช้กระบวนกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อให ้กำรใช ้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และประหยัด
ท�ำให้เกดิประโยชน์สงูสดุ แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำย
อย่ำงเป็นธรรม ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
 ดังนั้นสมำชิกทุกท่ำนจงมั่นใจได้ว่ำ สหกรณ์
ออมทรพัย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกดั มีควำมม่ันคงร้อยเปอร์เซน็ต์ 
กำรบริหำรงำนโดยฝ่ำยจัดกำรและคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำร มีควำมโปร่งใส ไม่มีกำรแสวงหำผล
ประโยชน์ มีกำรตรวจสอบที่เข้มข้นจำกทุกฝ่ำย ท�ำให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีควำมมั่นคง 
เจรญิก้ำวหน้ำ เป็นสหกรณ์ช้ันน�ำระดบัประเทศซ่ึงเป็น
ควำมภูมิใจของสมำชิกทุกๆคน

    co-operative Identity เรำม ี“อัตตำลักษณ์” 

แตกต่ำงจำกนิติบุคคลอื่น 

 Principles เรำมีหลักกำรในกำรด�ำเนิน

กิจกำรของเรำ

 Values เรำมีคุณค่ำแห่งของควำมเป็น 

“ฅนสหกรณ์”

เพราะเราคือสหกรณ์ co-operative

เพราะเราไม่ใช่ธนาคาร

ก�รบริห�ร
ก�รพัฒน�สหกรณ์
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ความลับ 
บอกกล่าวเล่าเรื่อง
นายสมาน เผือกอ่อน

ของ "ปูนา"
ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้ ! 

 เมื่อเอ่ยถึงปู ใครๆก็ร้องอ๋อ! เพราะเนื้อปู
น้ันมรีสชาตทิีอ่ร่อยใครๆกอ็ยากกนิ และยังมวีธิี
การถนอมอาหารอีกมากมาย
 ปูนา (Rice field Crab) เป็นปูน�้ำจืดที่พบแพร่พันธุ์
มำกในช่วงฤดูท�ำนำ เป็นปูที่นิยมน�ำมำประกอบอำหำรอย่ำง
มำกในฤดทู�ำนำ อำท ิแกงอ่อมปูนำ ลำบปนูำ ปนูำทอด ปนูำป้ิง 
เป็นต้น รวมถึง นิยมน�ำมำแปรรูปเป็นอำหำรอื่น เช่น ปูดอง
ส�ำหรับใส่ส้มต�ำ หรือเคี่ยวท�ำมันปูส�ำหรับใช้ปรุงอำหำร 
เป็นต้น

แหล่งที่อยู่อาศัย 
 ปนูำชอบขดุรอูำศยัอยูต่ำมทุง่นำ คนันำ บรเิวณชำยคลอง 
คนัคู และคันคลองชลประทำนต่ำง ๆ  โดยมแีหล่งอำหำรและ
น�ำ้เป็นปัจจัย ปจูะขดุรูในที ่ๆ  น�ำ้ท่วมไม่ถงึ รูปจูะเอียงเลก็น้อย
และไม่ลกึนกั ปำกรจูะอยูเ่หนอืน�ำ้ หรอืต�ำ่กว่ำระดบัน�ำ้เลก็น้อย 
เพือ่ควำมสะดวกในกำรเข้ำออกของปแูละมรีขูนำนไปกบัพืน้ดนิ
 ปูนำกินอำหำรทุกชนิด ตั้งแต่สำรอินทรีย ์ในดิน
จนกระทั่งพืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตและตำยแล้ว จึงมีควำมเชื่อ
อย่ำงสนิทใจว่ำ ปูนำมีบทบำทส�ำคัญและมีส่วนช่วยท�ำให้
ระบบนิเวศน์ในแผ่นดินมีควำมสมบูรณ์ เพรำะปูนำมีระบบ
ย่อยอำหำรที่สำมำรถดูดซึมสำรอินทรีย์จำกดินได้ 

ประโยชน์ของปูนา…
 ปูนำท�ำอำหำรได ้หลำกหลำย ปูนำมีรสชำติ ดี 
มเีอกลกัษณ์กลมกลืนกบัวถิกีำรกนิของคนอสีำนและคนเหนอื
ได้อย่ำงแนบแน่น ปูนำจึงจัดได้ว่ำเป็นแหล่งอำหำรโปรตีน
รำคำถูก สำมำรถจับหรือแสวงหำจำกธรรมชำติ โดยไม่ต้อง
ซือ้หำ มีสรรพคุณแก้ช�ำ้ใน แก้หดิ เกลือ้น ไฟไหม้ น�ำ้ร้อนลวก 
และสำมำรถน�ำมำประกอบอำหำรได้หลำยชนิดทั้งน�ำไปเผำ 

ต้ม นึ่ง ทอด แกงส้ม แกงป่ำ อ่อมปูนำ ย�ำ 
เป็นต้น
 คนเหนอืนยิมน�ำปนูำมำปรงุอำหำร
ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นของคน เหนือได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่ช่ือ "น�้าปู" เป็นผลิตภัณฑ์
สินค้ำโอทอป (OTOP) ของภำคเหนือ 
น�้ำปูของคนเหนือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
ทัง้คณุภำพทำงโภชนำสงู รสชำติดี วธิกีำร
ผลิตก็ไม่ยุ่งยำก เป็นภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน 
ที่ได้สืบทอดส่งต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ
  แต่เน่ืองจากที่ผ่านมาปูนาจะมา
จากธรรมชาติเป็นส�าคัญ ยังไม่มีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงอย่างจริงจังแบบครบ
วงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งหากเป็น
เช่นนี้ต่อไปโอกาสที่ปูนาในธรรมชาติ
หมดไปอาจจะเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินไทย
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MONEY REPORT

สรุปผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

  สมำชิกสำมัญ จ�ำนวน 19,776 คน
  สมำชิกสมทบ จ�ำนวน 12,334 คน
  สมำชิกที่เป็นหนี้ จ�ำนวน 14,720 คน
  สมำชิกที่ไม่เป็นหนี้ จ�ำนวน 17,390 คน
2.  ทุนเรือนหุ้น จ�ำนวนเงิน  9,430.82 ล้ำนบำท
3.  ทุนส�ำรอง  จ�ำนวนเงิน  1,012.11 ล้ำนบำท
4.  เงินทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล  จ�ำนวนเงิน  6.40 ล้ำนบำท
5.  เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวนเงิน  24.13 ล้ำนบำท
6.  เงินรับฝำกจำกสมำชิกทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน  8,561.79 ล้ำนบำท
  - เงินฝำกออมทรัพย์ จ�ำนวนเงิน  249.07 ล้ำนบำท
  - เงินฝำกออมทรัพย์กรณีพิเศษ จ�ำนวนเงิน  23.47 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวนเงิน  7,339.24 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกประจ�ำ จ�ำนวนเงิน  748.95 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกออมทรัพย์ ATM  จ�ำนวนเงิน  49.92 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกออมทรัพย์สะสมรำยเดือน จ�ำนวนเงิน  37.64 ล้ำนบำท
        (โครงกำรลูกเงินล้ำนหลำนเงินแสน) 
 -  เงินฝำกโครงกำรสะสมรำยเดือน จ�ำนวนเงิน  1.31 ล้ำนบำท
   (ครบรอบ 57 ปี)   
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์-รอจ่ำยเบี้ยประกัน   จ�ำนวนเงิน  112.09 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกโครงกำรสะสมรำยเดือน(ปี2561)   จ�ำนวนเงิน 0.10 ล้ำนบำท
7. เงินรับฝำกสหกรณ์/หน่วยงำนอื่นทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน  436.86 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ  จ�ำนวนเงิน  399.43 ล้ำนบำท
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน  37.20 ล้ำนบำท
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ  จ�ำนวนเงิน  0.23 ล้ำนบำท
8.   เงินกองทุนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง จ�ำนวนเงิน  118.82 ล้ำนบำท
9.   เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินอื่น จ�ำนวนเงิน  2,523.20 ล้ำนบำท
10. เงินให้กู้แก่สมำชิก จ�ำนวนเงิน  21,540.76 ล้ำนบำท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก จ�านวนสัญญา
จ�านวนเงิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน  1,073 31.29

เงินกู้สำมัญ  18,599 20,180.46

เงินกู้สำมัญ ATM  3,688 769.04

เงินกู้สำมัญสวัสดิกำร  434 44.39

เงินกู้พิเศษ  240 515.58

11.  สินทรัพย์ จ�ำนวนเงิน  22,704.69 ล้ำนบำท
12.  ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวนเงิน  173.84 ล้ำนบำท

1. จ�ำนวนสมำชิก   จ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด  32,110 คน

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก
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จากใจถึงใจ คณะกรรมการเงินกู้

 ขอกรำบสวสัดเีพือ่นสมำชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทุกท่ำน ฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง 
ของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 47/1/2561 
รอบไตรมำสที ่2/2561 หลำยท่ำนได้คลำยร้อนจำกกำร
ลงเล่นน�ำ้สงกรำนต์ รดน�ำ้ด�ำหวัตำมประเพณปีีใหม่เมอืง
เรำไปแล้ว แต่อำกำศช่วงนี้ยังร้อนระอุถึงแม้จะมี
ฝนฟ้ำคะนองลงมำเป็นระยะๆก็ตำม
 ตำมทีฉ่บบัทีห่นึง่(ฉบับปฐมฤกษ์)ได้แจ้งให้เพือ่น
สมำชิกได้รบัทรำบถงึโครงกำรสนิเชือ่เพิม่เตมิต่ำงๆ
ของสหกรณ์กับเพื่อนสมำชิกไปแล้วนั้นอำทิเช่น 
โครงกำรสินเชือ่สวสัดกิำร “ส่งเสรมิความก้าวหน้า” 
สินเชื่อสวัสดิกำร “แสนเปล่ียมสุข” ช่วงปลำยปี
จะมีสินเช่ือ “ปันผลเฉลี่ยคืน” และโครงกำร 
“คลินิกอุ ่นใจยามเกษียณ” ส�ำหรับสมำชิกท่ี
เกษียณอำยุรำชกำรในปีนี้
 จำกโครงกำรต่ำงๆทีท่ำงคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร
ได้น�ำออกมำให้สมำชิกได้พิจำรณำในกำรใช้บริกำร
น้ันอำจมีสมำชิกบำงท่ำนเห็นว ่ำเป ็นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ีสินให้กับเพื่อนสมำชิก และอำจมีสมำชิก
บำงท่ำนเห็นว่ำเป็นกำรช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกที่
ก�ำลังได้รับควำมเดือดร้อน ซึ่งอำจมีควำมคิดเห็น

แตกต่ำงกันไป ของเพื่อนสมำชิกที่อำจจะอยู่ใน
บริบทที่แตกต่ำงกันออกไป
 จำกใจคณะกรรมกำรเงนิกู ้ไม่มเีจตนำทีต้่องกำร
สร้ำงภำระหนี้สินให้กับเพื่อสมำชิกแต่ต้องกำร
ช่วยเหลือเพื่อสมำชิกที่ก�ำลังเดือนร้อนและมี
ควำมจ�ำเป็นจริงๆ ในกำรแก้ปัญหำในกำรด�ำรงชีพ
และอำจเป็นกำรต่อลมหำยใจออกไป เพือ่จะยนืต่อไป
อย่ำงมั่นคง ในส่วนของสมำชิกที่ไม่มีควำมจ�ำเป็น
ในกำรใช้บริกำร ทำงคณะกรรมกำรไม่สนับสนุน
ให้สมำชิกต้องมีภำระหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น 
ซ่ึงอำจได้รับควำมเดือนร้อนต่อไปในอนำคตจำก
ภำระหนี้สิน ในกรณีสมำชิกที่มีเงินเหลือจำกกำร
ใช้จ่ำยในชีวิตประจ�ำวัน ทำงสหกรณ์เรำมีโครงกำร
รับฝำกเงินอยู ่หลำยโครงกำรด้วยกัน ซึ่งได้รับ
ผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยที่สูงกว่ำธนำคำร จึงขอ
สนับสนุนให้น�ำเงินมำฝำกกับสหกรณ์ของเรำ
 ดงันัน้ จงึขอสะกดิใจก่อนกำรตดัสนิใจใช้บรกิำร
สินเช่ือตำมโครงกำรดังกล่ำว เพื่อให้เงินทุกบำท
ทุกสตำงค์มคีณุค่ำและคุม้ค่ำมำกท่ีสดุ สมกบัได้ช่ือว่ำ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากดั” จงรอบคอบ
ก่อนใช้บริกำร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
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 อดุมการณ์สหกรณ์ คอื แนวควำมคดิทีเ่ชือ่ว่ำ
วิธีกำรสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของมวลสมำชิก ให้มีควำมอยู่ดีกินดีและมี
สนัตสิขุโดยกำรช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
	 หลักการสหกรณ์ องค์กำรสัมพันธภำพ
ระหว่ำงประเทศ ได้จดักำรประชุม ณ นครแมนเชสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ ได้ปรับปรุงหลักกำรสหกรณ์ 
เพื่อให้หลักกำรสหกรณ์มีควำมสอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรให้
สมำชิกได้มีควำมเข้ำใจและน�ำหลักกำรสหกรณ์ไป
ใช้ปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน ซึ่งมีหลักกำรสหกรณ์ 
7 ประกำร และได้มีกำรประกำศให้สหกรณ์ทุก
ประเทศถือใช้โดยทั่วกัน
 สหกรณ์ คือ สมำคมที่เป็นอิสระของบุคคล
ที่มำรวมตัวกันด้วยควำมสมัครใจด�ำเนินกิจกำรที่
เป็นเจ้ำของร่วมกันและมีกำรควบคุมตำมแนวทำง
ประชำธปิไตย เพือ่สนองควำมต้องกำรและควำมมุง่มัน่

รวมกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คุณค่ำ
ของสหกรณ์ สหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่ำของกำรพึ่งพำ
ตนเอง ควำมรบัผดิชอบตนเอง กำรเป็นประชำธปิไตย 
กำรมสิีทธิทดัเทยีมกนั ควำมเทีย่งธรรมและควำมสำมคัคี
โดยมีสมำชิกที่ เชื่อมั่นในคุณค่ำทำงจริยธรรม
ของควำมซือ่ตรง ควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบต่อ
สังคมและควำมเอื้ออำทรต่อผู้อ่ืน ตำมแบบแผนที่
สืบทอดต่อกันมำจำกผู้ริเริ่มกำรสหกรณ์ 
	 หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทำงส�ำหรบัสหกรณ์
ต่ำง ๆ ในกำรน�ำคุณค่ำของสหกรณ์ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตาม
ความสมคัรใจ สหกรณ์เป็นองค์กำรแห่งควำมสมคัรใจ 
เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สำมำรถใช้บริกำรสหกรณ์ได้
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐำนะสมำชิก เข้ำเป็น
สมำชิกโดยปรำศจำกกำรกีดกันทำงเพศ ฐำนะทำง
สังคม เชื้อชำติ กำรเมือง หรือศำสนำ 
 หลักการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทาง
ประชาธปิไตย สหกรณ์เป็นองค์กำรประชำธปิไตยที่
มกีำรควบคมุโดยสมำชิก ซึง่มส่ีวนร่วมอย่ำงแขง็ขนั
ในกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรตัดสินใจ สมำชิกที่
ได้รบักำรเลอืกตัง้ให้เป็นผูแ้ทนสมำชิก ต้องรบัผดิชอบ
ต่อสมำชิก ในสหกรณ์ชั้นปฐม สมำชิกมีสิทธิใน
กำรออกเสยีงเท่ำเทียมกัน (สมำชิกหนึง่คนหนึง่เสยีง) 
ส�ำหรับสหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็ด�ำเนินกำร
ตำมแนวทำงประชำธิปไตยเช่นเดียวกัน 
 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย
สมาชิก สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรลงทุน (ซื้อหุ้น)
ในสหกรณ์ของตนเองอย่ำงเสมอภำคกัน และมส่ีวน
ในกำรควบคุมกำรใช้เงนิทนุของสหกรณ์ตำมแนวทำง

ร่วมด้วยช่วยกัน

เพื่ออุดมการณ์ของสหกรณ์

บทความจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ดี
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ประชำธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่ำงน้อย ๆ ส่วน
หนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดย
ปกติสมำชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ำมี) ในอัตรำที่
จ�ำกัดตำมเงินลงทนุ (หุน้) ทีก่�ำหนดเป็นเงือ่นไขของ
กำรเข้ำเป็นสมำชิก สมำชิกสำมำรถจัดสรรเงิน
ส่วนเกนิของสหกรณ์ เพือ่วตัถปุระสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
หรอืทกุอย่ำงดงัน้ี คอื 1. เพือ่กำรพฒันำสหกรณ์ โดย
อำจกันไว้เป็นเงนิส�ำรอง 2.เพือ่ตอบแทนแก่สมำชกิ
ตำมสัดส่วนของปริมำณธุรกิจที่สมำชิกได้เท่ำกับ
สหกรณ์ 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมวล
สมำชิกเห็นชอบ 
 หลักการที่ 4 มีการปกครองตนเองและมีอิสระ 
สหกรณ์เป็นองค์กำรที่พึ่งพำตนเองและปกครอง
ตนเอง โดยมีกำรควบคุมจำกมวลสมำชิก หำก 
สหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์กำรอื่นใด 
ซึง่รวมถงึหน่วยงำนของรฐับำลด้วย หรอืจะต้องเพิม่
เงินลงทุน โดยอำศัยแหล่งเงินทุนภำยนอกสหกรณ์ 
สหกรณ์จะต้องกระท�ำกำรดงักล่ำวภำยใต้เงือ่นไขที่
มัน่ใจได้ว่ำมวลสมำชกิจะยงัคงธ�ำรงไว้ ซึง่อ�ำนำจใน
กำรควบคมุสหกรณ์ตำมแนวทำงประชำธปิไตยและ
สหกรณ์ยังคงด�ำรงควำมเป็นอิสระ 
 หลกัการที ่5 การให้การศกึษา การฝึกอบรม และ
ข่าวสาร สหกรณ์พึงให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
แก่สมำชิก ผู ้แทนสมำชิกท่ีได ้รับกำรเลือกตั้ง 
ผู ้จัดกำรและพนักงำน เพื่อให้บุคลำกรเหล่ำนี้
สำมำรถมีส ่วนช่วยพัฒนำสหกรณ์ของตนเอง 

ได ้อย ่ำงมีประสิทธิผล และพึงให้ข ่ำวสำรแก่
สำธำรณชน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เยำวชนและบรรดำ
ผูน้�ำทำงควำมคดิ ในเรือ่งคณุลกัษณะและประโยชน์
ของสหกรณ์ 
 หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
สหกรณ์จะสำมำรถให้บริกำรแก่สมำชิกได้อย่ำงมี
ประสทิธผิลสงูสดุและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่
ขบวนกำรสหกรณ์ได้ โดยร่วมมอืกนัในระดบัท้องถิน่ 
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ
 หลกัการที ่7 ความห่วงใยต่อชุมชน สหกรณ์พงึ
ด�ำเนนิกจิกำรต่ำง ๆ  เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนให้มคีวำม
เจริญยั่งยืนตำมนโยบำยที่มวลสมำชิกเห็นชอบ 
 วิธีการสหกรณ ์คือ กำรน�ำหลักกำรสหกรณ์
มำใช้ในทำงปฏบัิต ิซึง่สหกรณ์แต่ละประเภทจะมีวธิี
ปฏิบัติแตกต่ำงกันไป เช่น กำรจัดตั้ง กำรระดมทุน 
กำรบริหำรงำน กำรด�ำเนินธุรกิจ และกำรส่งเสริม
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของสมำชิกโดยก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติไว้ใน ข้อบังคับสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย ์ครู เชียงใหม่ จ�ากัด 
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ที่โชคดีมีสมาชิกใน
กลุ่มต่างๆทั้งท่ีเป็นผู้แทนสมาชิกและไม่ได้เป็น
ผูแ้ทนสมาชกิร่วมด้วยช่วยกนัแสดงความคดิเหน็
ให้การด�าเนินการของสหกรณ์ฯด�าเนินการไป
ตามหลักการและวธิกีารสหกรณ์ภายใต้ผลประโยชน์
ของมวลสมาชิก อาจเป็นเพราะบารมีของ
องค์พระธาตดุอยสเุทพอนัศกัด์ิสทิธิ ์ได้คุม้ครอง
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

นายเอนก ค�าจ�ารูญ

ประกอบด้วย  
 1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ประธำนกรรมกำร
 2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 3. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 4. ผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจคลัง
 5. ผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย

1. จัดระบบการให้บริการอย่างประทับใจ

2. ปรับ / โยกย้าย / เกล่ียอัตราก�าลัง

 เจ้าหน้าที่

3. พัฒนาระบบไอทีให้ก้าวหน้า

4. จัดส�านักงานให ้งามตามเหมาะสมและ

 ทันสมัย

5. หาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

6. พร้อมระดมเงินฝากจากสมาชิก

7. ปลูกระดมความคิดสร ้างความเช่ือมั่น

 องค์กร

นโยบายการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเชื่อมั่นและมั่นคง ปี 2561-2564

ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

 6. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน 
  7 คน (ด้ำนสหกรณ์ 2 คน ด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี 
  กำรเงนิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรบรหิำร
  ควำมเสี่ยงด้ำนละ 1 คน)
 7. เลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

กำรด�ำเนนิงำนและกำรก�ำกบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

ให้กระทรวงเกษตรฯ หำรือ กระทรวงกำรคลัง และธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ก�ำหนดขนำดของสหกรณ์ออมทรัพย์
 2. ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ
  กรรมกำร และผู้จัดกำร
 3. ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
  ด�ำเนินกำร
 4. กำรให้กู้และกำรให้สินเชื่อ
 5. กำรรับฝำก กำรก่อหนีแ้ละภำระผกูพนัรวมถงึ
  กำรกู้ยืมและค�้ำประกัน
 6. กำรด�ำรงเงินกองทุน
 7. กำรบริหำรสินทรัพย์และกำรด�ำรงสินทรัพย์
  สภำพคล่อง

 8. กำรฝำก หรือ กำรลงทุน
 9. กำรก�ำกับดูแลด้ำนธรรมำภิบำล
 10. กำรจัดชั้นสินทรัพย์ และกำรกันเงินส�ำรอง
 11. กำรจัดท�ำบัญชี กำรเปิดเผยงบกำรเงิน 
  กำรสอบบัญชี และกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 12. กำรจัดเก็บ และรำยงำนข้อมูล
 13. เรื่องอื่นๆที่จ�ำเป็นต่อกำรก�ำกับดูแล

(ตามร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่)
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ศึกษา...สาระดี
 นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

 สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด 

ทุกท่ำนครับ หลำยท่ำนคงเคยผ่ำนหูผ่ำนตำมำบ้ำงกับ

ค�ำว่ำ อัตลักษณ์ (Identity) ซ่ึงควำมหมำยตำม

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน คือผลรวมของ

ลกัษณะเฉพำะของสิง่ใดสิง่หนึง่ซึง่ท�ำให้สิง่นัน้เป็นทีรู่จ้กั

หรือจ�ำได้และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ต่ำงจำกค�ำว่ำ

เอกลักษณ์ซึ่งควำมหมำยทับซ้อนใกล้เคียงกันกับ 

อัตลกัษณ์แต่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ เป็นต้น สมำชกิ

ส่วนหน่ึงอำจจะมข้ีอมลูเกีย่วกบัสหกรณ์อ่ืนๆ ทีน่อกเหนอื

จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ของเรำ และมักมีกำรน�ำ

เอำมำเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย/ข้อแตกต่ำงกันเนืองๆ 

เช่น บำงสหกรณ์มีสหกรณ์สำขำไว้บริกำรสมำชิก

บำงสหกรณ์ไม่มี กำรบริหำรงำนด้ำนกำรให้บริกำร

สมำชิกมีวิธีกำรที่หลำกหลำยจึงจ�ำเป็นต้องเลือกใช้ใน

สิ่งที่ดีดีที่สุดเพื่อสมำชิก....ถ้ำจะหำสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ของเรำ ท่ีเป็น

จุดโฟกัสที่คนในวงกำรสหกรณ์โดยทั่วไปไม่เฉพำะแต่

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ก็คง

เป็นกำรก�ำหนดหน่วยบริกำร เพื่อให้บริกำรแก่สมำชิก 

ซึ่งมีทั้งหมด 31 หน่วยบริกำร เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร

ส่งเสริมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯของเรำเจริญเติบโต 

อัตลักษณ์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

IDENTITY
เข็มแข็ง มั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ ซ่ึงในมุมมองของผู้เขียน

เหน็ว่ำชดัเจน โดดเด่น แตกต่ำง และมปีระสทิธภิำพส่งผล 

ถงึควำมเตบิโตขององค์กรมำกทีส่ดุ หน่วยบรกิำรฯของ

พวกเรำหำกเปรยีบสหกรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ หน่วยบรกิำรฯ 

และสมำชิกก็คงเปรียบเสมือนรำกแก้ว ที่ท�ำหน้ำที่ใน

กำรยดึโยงหล่อเล้ียงให้ต้นไม้ทีช่ือ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครฯู 

ได้เตบิโต มัน่คง มำจวบจนทกุวันนี้ อกีทั้งหน่วยบริกำร

ยังเป็นท่ีท่ีพัฒนำบุคลำกรให้เติบโตขึ้นไปท�ำหน้ำท่ี

บรหิำรสหกรณ์รุน่ต่อรุน่เหมอืนที่ๆ ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำร ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญเหล่ำนี้น�ำมำสู่ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยบริกำร โครงกำรจัดหำ

ครภุณัฑ์หน่วยบรกิำร โครงกำรจดักำรอบรมเชงิปฏบิตัิ

กำรนวัตกรรมให้บริกำรสมำชิก “Workshop For 

Service Mined” 3 อีกทั้งกำรออกเยี่ยมหน่วยบริกำร

เพ่ือทรำบถึงควำมต้องกำรและรับทรำบปัญหำเป็น

ประจ�ำทุกปี เพื่อพัฒนำปรับปรุงรองรับกำรให้บริกำร

แก่สมำชิก และส�ำคัญที่มำกไปกว่ำที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น

คอืกำรให้ขวญัก�ำลังใจกบัคนท�ำงำนในหน่วยบริกำรฯท่ี

มีสถำนะเป็นคนท�ำงำนรวมทั้งเป็นหุ ้นส่วนเจ้ำของ

กิจกำรด้วยในขณะเดียวกันครับ
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 หุน้ถือได้ว่ำเป็นต้นทนุหลกัของสหกรณ์ออมทรัพย์
และรวมถงึสหกรณ์อืน่ๆทีส่มำชกิต้องสะสมร่วมกนัตำม
หลักกำรของสหกรณ์ยิ่งสหกรณ์ใดสมำชิกมีกำรสะสม
หุ้นกันเป็นจ�ำนวนมำกยิ่งเป็นผลดีต่อควำมมั่นคงของ
สหกรณ์และโดยเฉพำะสหกรณ์ท่ีก�ำลังเริ่มด�ำเนินกำร
ใหม่ๆ ซึ่งในหมู่มวลสมำชิกทั้งกลุ่มที่มีเงินมำก กลุ่มที่มี
เงินระดับปำนกลำง กลุ ่มที่เป็นหน้ีมีเงินน้อยและ
คณะกรรมกำรที่เข้ำมำบริหำร อำจมีวิธีคิดมุมมอง
ในเร่ืองของหุน้ในลักษณะทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปซึง่พอจะ
ลงในรำยละเอียดได้บำงส่วนดังนี้
 กลุ่มแรกกลุ่มที่มีเงินมำกมักมองว่ำหุ้นคือหน่วย
ทำงกำรเงินที่จะได้ประโยชน์จำกกำรน�ำเงินมำลงทุน
เพรำะได้ผลตอบแทนสูงกว่ำกำรน�ำเงินที่มีไปลงทุนใน
กจิกำรอืน่ซึง่พ่วงมำด้วยควำมเสีย่งสงู  ภำษกีไ็ม่ต้องเสยี 
กลุ่มนี้สนับสนุนให้มีกำรระดมหุ้นเพื่อกำรันตีควำม
มั่นคงของสหกรณ์และเงินของตนเองที่ลงทุนไปจึงมัก
ไม่เหน็ด้วยถ้ำคณะกรรมกำรทีม่นีโยบำยจะมกีำรลดหุน้
 กลุ่มปำนกลำงและกลุ่มที่มีเงินน้อยเงินเดือนไม่
พอใช้ซ่ึงเป็นสมำชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์กลุ่มนี้มักใช้
บริกำรสินเชื่อทุกประเภทที่มีอยู ่และเป ็นกลุ ่มที่
จ่ำยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์เป็นกลุ่มที่ท�ำก�ำไรให้กับ
สหกรณ์มำกที่สุด ดอกเบี้ยที่เสียไปก็น�ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผล เฉล่ียคืนให้กับตนเองและกลุ่มแรกข้ำงต้น
กลุม่นีจ้งึมมีมุมองทีเ่หน็ด้วยกบักำรลดหุ้นเพรำะจ่ำยน้อย
ก็เท่ำกับว่ำมีเงินเหลือในกระเป๋ำส�ำหรับใช้จ่ำยใน
ครอบครัวมำกขึ้น
 กลุ่มคณะกรรมกำรฯที่เข้ำมำบริหำรแต่ละคณะ
ก็อำจมีมุมมองที่แตกต่ำงกันไปเช่นกันขึ้นอยู่กับต้นทุน
ทำงข้อมลูของแต่ละท่ำนทีไ่ด้รบัมำมำกน้อยต่ำงๆกนัไป
 ในมมุมองของผูเ้ขยีนตำมหลักกำรของสหกรณ์หุ้น
มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อควำมมั่นคงของสหกรณ์
กจ็รงิ แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำกำรเพิม่หุน้หรอืกำรลดหุน้
คือค�ำตอบสุดท้ำยหรือเป ็นค�ำตอบว่ำถูกหรือผิด  
ในขณะเดียวกันกำรบริหำรหุ ้นก็ต ้องปรับตัวและ
ยืดหยุ ่นตำมสถำนกำรณ์ให้หุ ้นคงอยู ่และเติบโตใน
ลักษณะที่คนบริหำรสำมำรถควบคุมได้ตำมสภำพและ
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของภำวกำรณ์เคลือ่นไหวของ
ตลำดกำรเงินภำยนอกด้วยในขณะเดียวกัน

 อนึ่งป ัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชียงใหม่
มสีมำชกิทัง้หมด 3 หมืน่กว่ำคน  และรวมทัง้บรหิำรเงนิ
จ�ำนวนมำกกว่ำ  20,000 กว่ำล้ำนบำทในจ�ำนวนนี้เป็น
หุ้นอยู่ประมำณ  9,000 กว่ำล้ำนบำทเป็นเงินฝำก
ประมำณ  8,500  ล้ำนบำทและเป็นเงนิกูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงนิอืน่อกีประมำณ 2,500 ล้ำนบำท  ซึง่เป็นท่ีทรำบ
กันแล้วว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่เป็นสหกรณ์
ทีน่บัได้ว่ำเป็นสหกรณ์ทีจ่ดัสวสัดกิำรให้กบัสมำชกิมำก
เป็นอันดับต้นๆของประเทศอำทิ ทุนบุตรสมำชิก 
เงินสวัสดิกำร  60 / 20 / 100,000 สวัสดิกำรกรณีเสียชีวิต  
โครงกำรอบรมวิชำชีพ โครงกำรอบรมต ่อยอด
อดุมกำรณ์สหกรณ์แก่เยำวชนในสถำนศกึษำ  โครงกำร
พฒันำสมำชกิ และอืน่ๆ อนัเป็นภำระงำนทีค่ณะท�ำงำน
ต้องรับผิดชอบในกำรบริหำรบนควำมผันแปรของ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิโดยรวมให้ได้มำซึง่ผลประกอบ
กำรเพื่อตอบโจทย์ที่มีอยู ่ให้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก�ำหนด
 หำกมองออกไปในอนำคตถึงสถำนกำรณ์ของกำรเงิน
ทั้งภำยนอกทำงรัฐบำลมีควำมเข็มงวดในกำรควบคุม
มำกข้ึน ธนำคำรก�ำลงัรวมตวักนัข้ึนดอกเบ้ียและมคีวำม
ระมัดระวังในกำรปล่อยสินเช่ือมำกข้ึน ในขณะท่ี
สหกรณ์กต้็องหันมำพึง่ตนเองและพึง่กลุ่มสหกรณ์ด้วยกัน
มำกขึ้น ภำยในสหกรณ์ของเรำ หุ้นมีกำรเติบโตมำกขึ้น
คำดว่ำน่ำจะถึง 10,000 ล้ำนบำทในอีกไม่เกิน 2 ปี
ข้ำงหน้ำหนัมำดเูงนิฝำกสมำชกิส่วนใหญ่กอ็ยูใ่นสถำนะ
ท่ีเป็นลูกหนี้เสียเป็นส่วนใหญ่กำรเติบโตค่อนข้ำงน้อย  
ในขณะทีค่วำมรูส้กึควำมต้องกำรของสมำชกิทีย่ดึม่ันยงั
มั่นคงกับสิ่งเดิมๆ อำจต้องถึงครำวเปลี่ยนวิธีคิดกันใน
อีกไม่ช้ำท้ังในด้ำน  ดอกเบ้ีย  ท้ังเงินกู้ ท้ังเงินฝำก 
ด้ำนเงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนื ซึง่อำจเป็นทัง้บวก เป็นทัง้ลบ
ได ้ เช ่นเดียวกันพวกเรำต ้องรับกันให ้ได ้ กับกำร
เปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลำ
 จะอย่ำงไรกต็ำม สหกรณ์ของเรำเป็นสหกรณ์ใหญ่
ท่ำนสมำชกิกไ็ม่ต้องเป็นกงัวลถงึควำมมัน่คงแขง็แรงใน
สถำนกำรณ์ที่เป็นอยู ่ผู ้ เขียนเองมีควำมเชื่อมั่นใน
ศักยภำพควำมรู ้ควำมสำมำรถของคณะท�ำงำนทั้ง
คณะกรรมกำร ทั้งฝ่ำยจัดกำรว่ำจะน�ำพำองค์กรของ
พวกเรำไปสู่ควำมส�ำเร็จยิ่งๆขึ้นไปได้แน่นอนครับ

บทความทั่วไป
 

มุมมองเรื่องหุ้น Share
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นำงสำวกุลธิดำ   โกฏิวิเชียร
นำงนงลักษณ์     หำญจริง
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จ.ส.อ.บุญมี มณีโชติ

นำยประยูร ค�ำชัย
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000395

017810
016255
045586
041467
005819
050668
038715
011557
026761
024108
031916
053459
012141
044505
051463
044516
027991
057830
045030
051769
044158
056709

ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้
เทศบำล

อ.สันทรำย
ม.รำชภัฎเชียงใหม่
ม.รำชภัฎเชียงใหม่

เทศบำล
อ.พร้ำว
อ.แม่แตง
อ.สะเมิง

อ.สันทรำย
อ.ฝำง

อ.หำงดง
อ.พร้ำว

อ.แม่อำย
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ฝำง

อ.หำงดง
อ.สันทรำย
อ.เชียงดำว

อ.เมือง

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ถึงแก่กรรม ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 รับเงินสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด

60/20/100,000

กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

สคช. สส.ชสอ.
สวัสดิการ

สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
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พิธีท�าบุญเนื่องในวาระครบรอบ 58 ปีวันก่อตัง้สหกรณ์ฯ
 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดพิธีท�ำบุญ เนื่องในโอกำส ครบรอบ 58 ปีแห่งกำรก่อตั้ง สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี นำยสุทัศน์ ประสำธน์สุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในพิธี พร้อมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรผู้ตรวจสอบกิจกำร ประธำนหน่วย
บริกำร หัวหน้ำหน่วยบริกำร และเจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการสมาชิก “Workshop For Service Mind 3rd”
 เม่ือวันอำทิตย์ที่ 1 เมษำยน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “นวัตกรรมกำรให้บริกำรสมำชิก” 
(Workshop for Service Mind 3rd) ระหว่ำงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี และสำมำรถน�ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำร และร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ประชุมใหญส่ามัญประจ�าปี 2560 และสมัมนาวชิาการของ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
 เมื่อวันที่ 10-11 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรและ
ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมโครงกำรสมัมนำ "กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์ และเทคนคิ
การสร้างบริการที่ประทับใจ" และประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 ของชมรม
เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคเหนอื ซึง่มสีหกรณ์เครอืข่ำยในเขตภำคเหนอืเข้ำ
ร่วมประชุมจ�ำนวนกว่ำ 500 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจำก พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นประธำน
ในพธิเีปิด และวทิยำกรช้ันน�ำบรรยำยให้ควำมรู ้อำทเิช่น "เทคนคิการสร้างบริการ
ที่ประทับใจ" โดย อ.พิศำล อุตสำหพงษ์ นักจัดกิจกรรม WALK RALLY มืออำชีพ 
และ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์" โดย นำยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยกำร
เชีย่วชำญพเิศษ ส�ำนกัอกัำรสูงสุด ณ โรงแรมเซน็ทำรำ แม่สอดฮิลล์ รสีอร์ท อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD. 19ปีที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจ�าเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561
 นำยประเวทย์ สันยำย รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพเสริมแก่สมำชิกกลุ่มลูกจ้ำงประจ�ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 หลักสูตร “ช่างปูนปั้น” และ “งานปูนเทียมไม้ธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสำร์ที่ 31 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้น�ำควำมรู้ท่ีได้รับน�ำไปปฏิบัติเป็นอำชีพเสริม เพิ่มรำยได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
โดยสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ำกดั ได้สนับสนนุงบประมำณในกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมวชิำชพีเสรมิแก่สมำชกิกลุ่มลกูจ้ำงประจ�ำในครัง้นี ้เป็นเงนิจ�ำนวน 
100,000 บำท

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ครัง้ที่ 1 ประจ�าปี 2561
 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 18 มีนำคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดโครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2561 หลักสูตร "การเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจำก อำจำรย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ผู้อ�ำนวยกำร / วิทยำกร ศูนย์พัฒนำบุคลำกรสุกิจ ศุภกิจเจริญ บรรยำยใน
หัวข้อเรื่อง ธรรมชำติของคน,ทีมงำนที่มีควำมสุข, กำรบริกำรที่ประทับใจ และท�ำงำนอย่ำงไรให้มีควำมสุข เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในกำรบริกำร สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรบริกำรที่ด ี
ณ ห้องเอื้องเงิน ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจ�าปี 2561
 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00 น. สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ำกัด จัดประชุมกิจกำรสหกรณ์ ไตรมำส 1 
ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค�ำหลวง ชั้น 3 ส�ำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี นำยสุทัศน์ ประสำนธ์สุวรรณ์ 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร เป็นประธำนในกำรประชุม โดยได้ มีกำร
ชี้แจงแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนสหกรณ์ ปี 2561 มี คณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำหน่วยบริกำร
และผูป้ระสำนงำนหน่วยบรกิำร และฝ่ำยจดักำร เข้ำร่วมประชมุ เพือ่แลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ จำกหน่วยบริกำร เพื่อให้
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรได้รบัทรำบและพจิำรณำน�ำไปสูก่ำรพฒันำและ
ก�ำหนดเป็นนโยบำยสู่กำรพัฒนำสหกรณ์ต่อไป
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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.นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ  2.นายสมยงค์ ค�าอ้าย 
3.นายประเวทย์ สันยาย  4.นายสมาน เผือกอ่อน  5.นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
6.นายไพศาล เนตรสุรา  7.นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย  8.นายมนูญ กันจะขัติ
9.นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด  10. นายประพันธ์ ศิริ
กองบรรณาธิการ : 1.นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงค์  2. นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ 
3.นายก�าจรเดช พรหมสวัสดิ์ 4.นายไพบูลย์ พุทธวงค์ 5.นางภาทิวรรณ อุดมศรี 
6.นางอัญชลี อุปนันท์ 7.นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8.นางสาวจุฑารัตน์ มูลเมือง
บรรณาธิการ : นายก�าจรเดช พรหมสวัสดิ์

มาท�าความรู้จักกับสมาคมเหล่านี้กันหน่อย....

ชสอ.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สสอค.
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
สมำชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย

สส.ชสอ.
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์
สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ได้รบักำรจดทะเบยีนเม่ือ
วันที่ 1 กันยำยน 2515 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2516 
เหตุผลในกำรขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ เพื่อท�ำให้ชุมนุมสหกรณ์ท�ำหน้ำที่เป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรเงิน ของบรรดำสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไป โดยใช้ชื่อว่ำ 
“ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด” ธุรกิจของ ชสอ.เน้นไป
ในด้ำนกำรรับฝำกเงิน ให้กู้เงิน จ�ำหน่ำยเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และยังมีกำรระดม
เงินทุนเข้ำมำ นอกเหนือจำกรับเงินฝำกประเภทประจ�ำแล้ว ยังได้มีกำรออก
ตั๋วสัญญำใช้เงิน ปัจจุบันมีศูนย์ประสำนงำนทั่วประเทศประมำณ 1,000 กว่ำแห่ง 
อีกท้ังเป็นท่ีตั้งของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย และสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สสอค. จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2553 
อยู่ภำยใต้ พรบ.กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. 2545
ปัจจุบัน - มีสมำชิกทั่วประเทศ กว่ำ 267,734 คน
 - เงินสงเครำะห ์จ ่ำยให ้ทำยำทหรือผู ้ รับเ งิน
สงเครำะห์รำยละประมำณ 6 แสนบำท
คุณสมบัติ
 1. เป็นสมำชิกสำมัญ และสมทบของสหกรณ์ หรือ
  2. คู่สมรส บุตร หรือบิดำ-มำรดำ ของสมำชิก สำมัญ 
สสอค.หรือ
  3. สมำชิกสำมัญ กลุ่มวิชำชีพอื่น และ
อายุไม่เกิน 50 (นับตามปีปฏิทิน)
 ค่ำใช้จ่ำย ค่ำสมัคร 20 บำท+ค่ำบ�ำรุง 40 บำท + เงิน
สงเครำะห์ล่วงหน้ำ 4,800 บำท

รวม 4,860 บาท

สส.ชสอ. จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงสวัสดิกำรอันเป็นประโยชน์ให้แก่สมำชิก
และครอบครัวของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 
ในกรณีที่เสียชีวิต
ปัจจุบัน - มีสมำชิกทั่วประเทศ กว่ำ 275,162 คน
 - เงินสงเครำะห์จ่ำยให้ทำยำทหรอืผูร้บัเงนิ สงเครำะห์
รำยละประมำณ 6 แสนบำท
คุณสมบัติ
  1. เป็นสมำชกิสำมัญ ของสหกรณ์ทีเ่ป็นสมำชกิของ ชสอ.
  2. เป็นสมำชกิสำมัญของสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์กลุม่
อำชีพ(ยกเว้นสมำชิกสำยรับ)
  3. ท่ำนทีต้่องกำรสมัครเป็นสมำชกิสมทบต้องเป็นคูส่มรส
ของสมำชิก สส.ชสอ.เท่ำนั้น
 4. เกิดปี พ.ศ.2501 และ 2502 เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่าย ค่ำสมัคร +ค่ำบ�ำรุง 40 บำท + เงินสงเครำะห์
ล่วงหน้ำ 4,800 บำท               รวม 4,860 บาท


