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เนื่องจากปก Cover Story ประเพณียี่เป็ง
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12

	 เมือ่เราได้ยนิเพลง	"ร�ำวงลอยกระทง"	ทีข้ึ่นต้นว่า	
"วันเพ็ญเดือนสิบสอง น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง..." นั่นเป็น
สัญญาณว่าใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้ว....วันลอยกระทง	
ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น	 15	 ค�่า	 เดือน	 12	 ตามปฏิทิน
จนัทรคตไิทย	หรือถ้าเป็นปฏทินิจนัทรคตล้ิานนาจะตรงกบั
เดอืนยี	่และหากเป็นปฏทินิสรุยิคตจิะราวเดอืนพฤศจิกายน	
ซึ่งเดือน	12	เป็นช่วงต้นฤดูหนาว	อากาศจึงเย็นสบาย	และ
อยูใ่นช่วงฤดนู�า้หลาก	มนี�า้ขึน้เตม็ฝ่ัง	ท�าให้เหน็สายน�า้อย่าง
ชัดเจน	 อีกทั้งวันขึ้น	 15	 ค�่า	 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง	
ท�าให้สามารถเหน็แม่น�า้ท่ีมแีสงจนัทร์ส่องกระทบบนผิวน�า้	
ช่างเป็นภาพท่ีดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งวันลอยกระทง	
2561ปีนี้	ตรงกับวันพฤหัสบดีที่	22	พฤศจิกายน	2561	

ประวัติควำมเป็นมำและควำมเชื่อเกี่ยวกับประเพณี
ยี่เป็ง
	 เมื่อพูดถึง	 ประเพณียี่เป็ง	 คงไม่มีใครท่ีไม่รู ้จัก	
ประเพณียี่เป็งหรือวันลอยกระทง	 ภาคเหนือ	 (ตอนบน)	
จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า	 "ย่ีเป็ง"	 อันหมายถึงการ
ท�าบุญในวันเพ็ญเดือนย่ี	 (เดือนย่ีถ้านับตามล้านนาจะตรง
กบัเดอืนสบิสองในแบบไทย)	โดยชาวเหนอืจะนยิมประดษิฐ์
โคมลอย	หรือที่เรียกว่า	"ว่ำวโฮม"	หรือ	"ว่ำวควัน"	โดย
การใช้ผ้าบาง	 ๆ	 แล้วสุมควันข้างใต้	 ให้โคมลอยข้ึนไปใน
อากาศในตอนกลางวนั	เพือ่เป็นการบชูาพระอปุคตุ	ซึง่เชือ่
กันว่าท่านบ�าเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก	 หรือ
สะดอืทะเล	ตรงกบัคตขิองชาวพม่า	ประเพณยีีเ่ป็ง	ของชาว
ล้านนานั้นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน	 ปัจจุบัน
ประเพณยีีเ่ป็งยงัคงเป็นประเพณทีีม่กีารสบืทอดและจัดขึน้
ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี

		 ในพงศาวดารโยนกและจามเทว	ีได้บนัทกึเรือ่งราว
เกี่ยวกับประเพณียี่เป็งเอาไว้ว่า	ครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิด
ภัยร้ายแรงด้วยโรคอหิวาตกโรคขึ้นที่แคว้นหริภุญไชย	
ชาวเมอืงล้มตายเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ชาวเมอืงทีเ่หลือต้อง
อพยพไปอยู่เมืองหงสาวดีนานถึง	 6	 ปี	 จึงกลับคืนสู่บ้าน
เมอืงเดมิ	ครัน้ถงึเวลาเวยีนมาบรรจบครบวนัท่ีต้องจากบ้าน
เมอืงไป	จงึได้ท�าพธิรี�าลกึถงึญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแล้วด้วย
การท�ากระถางใส่เครื่องสักการบูชา	ธูปเทียนลอย	แล้วน�า
ไปลอยตามน�้า	 เรียกว่า	 การลอยโขมดหรือลอยไฟ	 นั่นจึง
เป็นที่มาของประเพณียี่เป็งที่มีมาจนถึงทุกวันนี้
 (ยี่เป็ง มาจากค�าว่า ยี่ ซึ่งแปลว่า สอง ส่วนค�าว่า 
เป็ง มาจากค�าว่า เพ็ญ ประเพณียี่เป็งจึงเป็นประเพณีที่จัด
ขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง)

กิจกรรมที่นิยมท�ำในงำนประเพณียี่เป็ง
	 ประเพณียี่เป็งหรืองานบุญยี่เป็ง	 มีขึ้น	 3	 วัน	
โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่นิยมท�ากันมาช้านานได้แก่
	 •	 วันขึ้นสิบสามค�่าหรือวันดา	 เป็นวันที่พี่น้อง
ชาวล้านนากลบัคนืสูบ้่านและเตรียมซ้ือของเพ่ือไปท�าบญุทีวั่ด
	 •	 วันขึ้นสิบสี่ค�่า	 พี่น้องชาวล้านนาจะไปท�าบุญ
ที่วัด	 พร้อมท�ากระทงใบใหญ่ไว้ที่วัดเพื่อน�าอาหารและ
ของกินมากมายใส่กระทงและให้ทานแก่คนยากจน
 •	 วนัขึน้สบิห้าค�า่	พีน้่องชาวล้านนาจะน�ากระทงใหญ่
ทีว่ดัและกระทงเลก็ส่วนตัวไปลอยในล�าน�า้	พร้อมท้ังจดุถ้วย
ประทีป	 (การจุดผางปะตี๊บ)	 เพื่อบูชาพระรัตนตรัย	 และ
จดุโคมลอยปล่อยขึน้สู่ท้องฟ้าเพือ่บชูาพระเกตแุก้วจฬุามณี
บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
	 เนือ่งจากงานบญุยีเ่ป็งเป็นงานบญุใหญ่	ในช่วงงาน
บุญพี่น้องชาวล้านนาจึงนิยมประดับตกแต่ง	วัด	บ้านเรือน	
ด้วยต้นกล้วย	 ต้นอ้อย	 ท�าประตูป่า	 ทางมะพร้าว	 ดอกไม้	
ตงุ	ช่อประทปี	และชักโคมยีเ่ป็งแบบต่าง	ๆ 	ขึน้เป็นพทุธบชูา 
ส่วนในช่วงกลางคืนจะจัดงานรื่นเริง	 ประดับประดาด้วย
แสงสีเสียง	 ขบวนแห่และการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
เป็นภาพที่งดงามยิ่ง	 โดยเฉพาะการปล่อยโคมนั้นถือเป็น
กจิกรรมส�าคญัของงานบญุนี	้เพราะพีน้่องชาวล้านนาเชือ่ว่า 
เปลวไฟในโคมที่ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ความรู	้ปัญญาและความปราดเปรือ่ง	และแสงสว่างทีไ่ด้รบั
จากโคมจะช่วยให้ชีวิตพบเจอกับแสงสว่าง	 สามารถ
ด�าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง

"วันเพ็ญเดือนสิบสอง

น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง  

เรำทั้งหลำยชำยหญิง  

สนุกกันจริง วันลอยกระทง  

ลอย..ลอยกระทง ลอย..ลอยกระทง  

ลอยกระทงกันแล้ว  

ขอเชิญน้องแก้วออกมำร�ำวง  

ร�ำวงวันลอยกระทง

ร�ำวงวันลอยกระทง  

บุญจะส่งให้เรำสุขใจ

บุญจะส่งให้เรำสุขใจ"
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 ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�าวารสารฉบับนี้ 

บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ 

ตลอดจนผูเ้ขยีนบทความอันเป็น สาระประโยชน์เพือ่สมาชิก  สวัสดคีรับแล้วพบ

กันใหม่ในฉบับพิเศษประจ�าปี 2561

สวัสดีเพื่อนสมำชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่รักและเคารพทุกท่าน

  
 วารสารฉบบันี	้เป็นฉบบัไตรมาสที	่4	/2561ทีจ่ะได้แจ้งประชาสมัพันธ์ข่าวสาร	
บทความอันเป็นประโยชน์ตลอดจนกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯไปยัง
สมาชิกทุกท่าน	 และเป็นการท�างานคณะกรรมการชุด	 ที่	 47/1/2561	 น�าโดย	
ท่านประธานกรรมการด�าเนนิการ	นายสทุศัน์	ประสาธน์สวุรรณ์	การด�าเนนิงานตลอด
ระยะเวลา	9	เดือนที่ผ่านมา	ณ	วันที่	30	กันยายน	สหกรณ์ฯมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้นอยู่ที่	
593.68	 ล้านบาท	 มีสมาชิกรวม	 32,511	 คน	 แยกเป็นสมาชิกสามัญ	 20,003	 คน	
สมทบ	 12,488	 คน	 ทุนเรือนหุ ้น	 9,630.39	 ล้านบาท	 การด�าเนินงานของ
คณะกรรมการได้ด�าเนินงานตามกรอบแผนงานทีว่างไว้	ด้วยความมุ่งมัน่	ทุม่เท	ตัง้ใจ	
พัฒนาสหกรณ์ฯ	ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า	มัน่คง	ยัง่ยนื	เคยีงคูส่มาชกิ	สิง่ทีอ่ยากเหน็
ของคณะกรรมการทุกยุคสมัย	คือการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี	มีความสุขในการ
ด�ารงชีวิต	ได้อย่างเหมาะสมและมีเกียรติในสังคม	ส�าหรับความเคลื่อนไหว	กิจกรรม	
ของสหกรณ์ที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2561	มีดังนี้ครับ
	 1.	การเลือกตั้ง	 ผู้แทนสมาชิก	 หัวหน้าหน่วยบริการ	 คณะกรรมการหน่วย
บริการ	ผู้แทนระดับหน่วยงาน	(กรรมการด�าเนินการ	)	วาระปี	2562	-	2563	ตุลาคม	
2561	–	ธันวาคม	2561
	 2.	การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ	 กรรมการด�าเนินการ	 ผู้ตรวจ
สอบกิจการ	โดยผู้แทนสมาชิก	วันอาทิตย์ที่	20	มกราคม	2562	ณ	ห้องบ้านล้านตอง	
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	
 3.	 โครงการส่งเสรมิพฒันาประสทิธภิาพการท�างานของของหน่วยบรกิารสหกรณ์ฯ 
ประจ�าปี	 2561	 วันที่	 5	 –	 13	 พฤศจิกายน	 2561	 เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ	เพื่อรับทราบข้อมูล	ปัญหา	วิธีการแก้ไขร่วมกัน	
	 4.	โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกวาระปี	 2562	 -	 2563	 ครั้งท่ี	 1	 /2561	
วันอาทิตย์ที่	 16	 ธันวาคม	 2561	ณ	ห้องบ้านล้านตอง	 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	
ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
	 5.	โครงการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2561	 ระหว่างวันท่ี	
1	พฤศจิกายน	–	12	ธันวาคม	2561	เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรสหกรณ์ที่
มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีจิตส�านึกยึดมั่นในอุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	
ประเภทที่	1	กิตติมศักดิ์	ประเภทที่	2	สมาชิกอาวุโส	ประเภทที่	3	ผู้บริหาร	ประเภทที่ 
4	ผู้ให้บริการ	ประเภทที่	5	ผู้ใช้บริการ	
	 6.	การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	วันอาทิตย์ที่	20	มกราคม	2562
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 การประชุมใหญ่วิสามัญโดยคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2561	ที่ผ่านพ้นไป

แล้วนั้น	 มีผู้แทนสมาชิกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	 ทุกท่าน	 มุ่งมั่น	 มุ่งหวัง	

ทีจ่ะให้สหกรณ์ฯของเรามคีวามเจรญิก้าวหน้าทนัสมยั	

ได ้ร ่วมกันแสดงความคิดเห็น	 ให ้ข ้อเสนอแนะ

อย่างหลากหลาย	 เพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์ฯ	 มีความถูกต้องชัดเจนน�าไป

ปฏิบัติได้อย่างตรงเป้าหมาย	 ท�าให้การประชุมใหญ่

วิสามัญ	 ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 จึงขอขอบคุณท่าน

ผู ้ แทนสมาชิกและผู ้ สั ง เกตการณ ์ 	 ไว ้ 	 ณ	 ที่นี้	

อีกครั้งหนึ่ง	

	 ผมและคณะกรรมการด� า เ นิ นก า รชุ ดที่	

47/1/2561	จะมุง่มัน่	ทุม่เท	ท�าหน้าทีด้่วยความเสยีสละ 

พร้อมให้ตรวจสอบ	 มีความตั้งใจที่จะดูแลและพัฒนา

สหกรณ์ฯ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 เกิดความมั่นคง	

เข้มแข็งและยั่งยืน	 ภายใต้นโยบายการบริหารงาน	

อย่างเต็มที่	 โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	

สูค่ณุภาพมาตรฐานสากล	พฒันาบคุลากรของสหกรณ์ฯ 

ให้มคีวามรูค้วามสามารถ	ทัง้ในส่วนของคณะกรรมการ	

และฝ่ายจัดการ	 พัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆของ

ประธานคุยกับสมาชิก

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

สหกรณ์ให้สามารถรองรับ	Fin	Tech	และสร้างระบบ

ฐานข ้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยหรือสนับสนุน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

	 อีกเร่ืองหนึ่งท่ีจะขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ	

ตามทีส่หกรณ์ฯ	มเีงนิรอการตรวจสอบทีส่มาชกิโอนเงนิ

เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ	 และไม่ส่งเอกสารให้สหกรณ์ฯ

รับทราบนั้น	 เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในการโอนเงิน

อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก	

รวมทัง้สหกรณ์ฯ	สามารถด�าเนนิการให้สมาชกิได้ทนัท	ี

จงึจะใช้บรกิารรบัช�าระเงนิ	Bill	Payment	ของธนาคาร

กรุงไทย	 ซ่ึงเมื่อสหกรณ์ฯ	 มีระบบนี้แล้วจะสามารถ

ตรวจสอบได้ทันทีว่าสมาชิกโอนเงินเข้าสหกรณ์ฯ	

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออะไร	 โดยจะเริ่มด�าเนินการได้

ประมาณเดือนตุลาคม	 2561	 ส่วนรายละเอียดต่างๆ

จะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง	 ทางเวบไซต์หรือ

วารสารของสหกรณ์ฯ	

	 ท้ายนี้	 หากสมาชิกท่านใดมีค�าแนะน�าหรือข้อ

เสนอแนะ	ประการใด	ขอให้ประสานมายงัผมได้โดยตรง	

ผมหวังว ่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ

จากท่านด้วยดีตลอดไป

	 	 	 	 ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ
ท่านสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ทุกท่าน
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วันออมแห่งชาติ

 วันที่	31	ตุลาคมของทุกปี	ต้องถือเป็นวันส�าคัญ
วันหน่ึงในการพัฒนาประเทศไทย	 เพราะเป็นวันออม
แห่งชาต	ิส�าหรบัประเทศไทยคณะรฐัมนตรมีมีตใิห้วนัที่ 
31	ตุลาคมของทุกปี	 เป็น	" วันออมแห่งชำติ "	 เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม	 รวมทั้ง	 เพ่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของ
การออมเงนิ	ส�าหรบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในวนัออมแห่งชาตินัน้ 
ในแต่ละปีที่ผ่านมา	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคาร
ออมสิน	ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง	ๆ	
มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินใน
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ	พร้อมรับของที่ระลึก	นอกจากนี้ก็
มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม	
การประกวดค�าขวญั	รวมทัง้กจิกรรมบนัเทงิอกีมากมาย
วิธีการออม	 เป็นการเก็บเงิน	 เป็นการสร้างแรงจูงใจ
	ให้เดก็	ๆ 	รูจ้กัประหยดัและอดออม	และอยากออมเงนิ	
หรือผู ้ใหญ่เก็บออม	 เพื่อไว้เป็นทุนการศึกษา	 และ
เป็นต้นทนุส�าหรับบัน้ปลายชวีติเป็นตัวอย่างทีดี่แก่บตุร
หลานด้วย	เป็นการสอนให้เด็ก	ๆ	เห็นความส�าคัญของ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน	ถือเป็นทักษะ
ชีวิตที่ส�าคัญยิ่ง	 เพราะในทุกๆ	 กิจกรรมในชีวิต	 มักมี
เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ	 การเรียนรู้เรื่องเงินๆ	
ทองๆ	 อย่างถูกต้อง	 ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสร้างความ
มัง่คัง่	ร�า่รวย	แต่เป็นไปเพือ่การสร้างความสขุและความ
สมดุลในชีวิต	วัยที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างหรือปลูก
ฝังวินัย	คอืวัยเดก็	ต้องร่วมมอืร่วมใจ	ส่งเสรมิวัฒนธรรม
การออมให้เกิดขึ้นทั้งกับเด็ก	ๆ	และตัวเราเอง

บอกกล่าวเล่าขาน
นายสมยงค์ ค�าอ้าย

	 การออมเพือ่วยัเกษยีณเริม่มคีวามส�าคญัมากข้ึน
เรื่อย	 ๆ	 หลังเริ่มมีความกังวลกันมากขึ้นว่าสังคมไทย
ก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุหรอื	Ageing	Society	ใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
  วนัที	่26	กมุภาพนัธ์	2561	เวบ็ไซต์	Money2Know 
รายงานว่า	 ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ	
65.9	ล้านคน	ซึง่เป็นผูส้งูอายสุงูถงึ	10.5	ล้านคน	ท�าให้
ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Ageing	Society)	แล้ว	
เพราะมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปมากกว่า	10%	ของ
ประชากรทัง้ประเทศ	พร้อมท้ังคาดว่าไทยจะเป็นสงัคม
ผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ	ในปี	2564	จากจ�านวนประชากร
ผูส้งูอายทุีจ่ะเพิม่ขึน้เป็น	20%	และเข้าสูก่ารเป็นสงัคม
สงูอายอุย่างสมบรูณ์แบบ	ในปี	2574	จากผูส้งูอายทุีจ่ะ
เพิ่มขึ้นมากกว่า	28%	
	 ส�าหรับจ�านวนผู้สูงอายุท่ีมากข้ึน	 ท�าให้มีเรื่อง
น่าเป็นห่วง	 คือ	 ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 ระดับหนี้
ภาคครวัเรอืนได้สงูขึน้อย่างก้าวกระโดด	โดยจากข้อมลู
การส�ารวจหนี้ครัวเรือนไทยปี	 2560	 ของส�านัก
เศรษฐกิจการคลัง	 พบว่าปัจจุบันครัวเรือนไทยกว่า	
91.1%	ยังคงมีหน้ีสินอยู่	และมีเพยีง	8.9%	ท่ีไม่มีหน้ีสิน 
โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป	 32.4%	
รองลงมา	30.5%	เป็นหนีเ้พือ่ซือ้ทรพัย์สนิ	เช่น	บตัรเครดติ	
	 ขณะที่สถิติของเครดิตบูโร	 ก็ชี้ว่ากลุ่ม	 Gen	 Y	
ท่ีอายุต�่ากว่า	 30	 ปี	 มีแนวโน้มเป็นหนี้บัตรเครดิต	 ใช้
สนิเชือ่ส่วนบคุคลมากขึน้	และมหีนีเ้สยีเรว็ด้วย	จงึถอืว่า
น่าเป็นห่วงอย่างยิง่	เพราะคนวยันีอ้าจมกีารยบัยัง้ชัง่ใจ
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น้อยในการจับจ่ายใช้สอย	 รวมทั้งคนไทยยังมีหนี้ค้าง
ช�าระเกิน	 90	 วัน	 โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ	 29-30	 ปี	
โดยมีอัตราส่วนถึง	1	ใน	5	ซึ่งไม่นับรวมหนี้นอกระบบ	
หน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์	 และหนี้	 กยศ.	 ที่มีการผิดนัด
ช�าระหนี้สูงเช่นกัน	
 ทัง้นี	้จากการตดิตามแผนผู้สูงอายแุห่งชาติ	ทุกช่วง 
5	ปี	10	ปี	และ	15	ปีที่ผ่านมา	ข้อมูลบอกว่าคนไทย
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุน้อยมาก	 หรือไม่
เตรียมเลย	โดยมีการเตรียมความพร้อมไม่ถึง	30%	จึง
เป็นความท้าทายอย่างมากของประเทศ	 ในการรับมือ
กับสังคมสูงอายุให้ได้	 ดังน้ัน	 การวางแผนทางการเงิน
ด้วยการออม	 จึงเป็นขั้นตอนส�าคัญเพื่อเตรียมพร้อม
การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
และสร้างประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ให้กับสังคมได้	 โดยไม่เป็น
ภาระและด�าเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข
	 โดย	รศ.	นพ.พินิจ	กุลละวณิชย์	อนุกรรมาธิการ
กิจการผู้สูงอายุและผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	
กล่าวว่า	เราต้องเตรยีมตัวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายต้ัุงแต่เกิด	
ซ่ึงการออมเป็นเรือ่งส�าคัญ	จงึอยากให้สอนการออมใน
ภาควิชาบังคับทุกคณะ	 ควรให้ออมต้ังแต่เร่ิมท�างาน	
และแนะน�าวิธีการออมเงินส�าหรับผู้ที่เริ่มต้นท�างาน	
ดังนี้
	 •	 หักเงินอย่างน้อย	10%	ไว้ออมทันที	 โดยตัด
ออกไปอัตโนมัติเก็บไว้อีกบัญชี	 และกรณีที่มีรายรับ	

30,000	 บาท	 แต่มีรายจ่ายเดือนละ	 15,000	 บาท
สามารถน�า	15,000	ที่เหลือออมได้ทันที
	 •	 เปิดบัญชีส�ารองฉุกเฉิน	 ให้มีเงินพอ	6	 เดือน
ของรายจ่าย	เช่น	รายจ่ายต่อเดือน	15,000	บาท	(รายได้ 
30,000	บาท)	ต้องมเีงนิส�ารอง	90,000	บาท	ฝากไว้ใน
ทีที่ม่คีวามเสีย่งน้อย	อย่างตราสารหนี	้(พนัธบตัรรฐับาล	
หุ้นกู้)
	 ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม	่
จ�ากัด	 ของเรา	 เรามีช่องทางเก็บออมเงินท่ีดีและมีผล
ประโยชน์ตอบแทนสูง	 เริ่มจากการหักสะสมหุ้นราย
เดือนขั้นต�่าส�าหรับข้าราชการประจ�า
	 สะสมหุ้นไม่น้อยกว่า	2%	ต่อเดือน	ข้าราชการ
บ�านาญ	สะสมหุ้นไม่น้อยกว่า	1%	ต่อเดือน	ซึ่งสมาชิก
สามารถ	 ท�าเรื่องแจ้งขอเพิ่มสะสมหุ้นรายเดือนได้
มากกว่าที่สหกรณ์ก�าหนดก็ได้	 อีกทั้งสหกรณ์เรายังมี
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ดอกเบี้ย	2.75%	เงิน
ฝากออมทรพัย์พเิศษ	ดอกเบีย้	3.75%	โดยแจ้งหกัผ่าน
บัญชีเงินเดือนหรือเงินบ�านาญแต่ละเดือนได้เลย	
สมาชิกท่านใดสนใจ
	 จะออมเงินแบบใด	สอบถามหน่วยบรกิารหรอืดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สหกรณ์ได้เลยครับ



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD. 7ปีที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	
โดยผู้แทนสมาชิก	เมื่อวันที่	16	กันยายน	พ.ศ.	2561	เห็นชอบให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	 แบ่งพื้นที่การสรรหากรรมการด�าเนินการออกเป็น
ระดับกลุ่มบริการ	 14	 กลุ่ม	 ซึ่งยึดถือจากจ�านวนสมาชิกสามัญ	 โดยเฉลี่ย
กรรมการด�าเนินการมาจากกลุม่หน่วยบรกิารละ	1	คน	ซึง่กลุม่บรกิาร	14	กลุม่	
ประกอบด้วย
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 1	ประกอบด้วย	หน่วยบริการเวียงพิงค์	1
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 2	ประกอบด้วย	หน่วยบริการเวียงพิงค์	2	
หน่วยบริการหน่วยงานทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 3	ประกอบด้วย	หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
หน่วยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 หน่วยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 4 ประกอบด้วย	หน่วยบริการอ�าเภอเมือง
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 5 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอดอยสะเก็ด	
หน่วยบริการอ�าเภอสันก�าแพง
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 6	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอแม่แตง	
หน่วยบริการอ�าเภอพร้าว
 กลุ่มหน่วยบริกำรท่ี 7	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอแม่ออน	
หน่วยบริการอ�าเภอสันทราย
 กลุ ่มหน่วยบริกำรที่ 8	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอสะเมิง
หน่วยบริการอ�าเภอแม่ริม
 กลุ ่มหน่วยบริกำรที่ 9	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอฝาง	
หน่วยบริการอ�าเภอแม่อาย
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 10	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอเชียงดาว	
หน่วยบริการอ�าเภอ	ไชยปราการ	หน่วยบริการอ�าเภอเวียงแหง
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 11	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอหางดง
หน่วยบริการอ�าเภอสารภี
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 12	ประกอบด้วย	หน่วยบริการอ�าเภอสันป่าตอง	
หน่วยบริการอ�าเภอแม่วาง	หน่วยบริการอ�าเภอดอยหล่อ
 กลุ ่มหน่วยบริกำรที่ 13	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอฮอด	
หน่วยบริการอ�าเภออมก๋อย	หน่วยบริการอ�าเภอดอยเต่า
 กลุ่มหน่วยบริกำรที่ 14	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการอ�าเภอจอมทอง	
หน่วยบริการอ�าเภอแม่แจ่ม	หน่วยบริการอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา
 ซึ่งมติที่ประชุมฯครั้งนี้	 ก็จะมีผลบังคับใช้ใน	 การสรรหากรรมการด�าเนินการ 
ระดับกลุ่มบริการ	14	กลุ่ม	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป
	 ดังนั้นในปี	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการด�าเนินการจะมาจากการสรรหา	
ทั้ง	14	กลุ่ม	รวมเป็น	14	คน	ส่วนประธานกรรมการก็จะมาจากการเลือกตั้ง
จากทีป่ระชุมใหญ่ของผูแ้ทนสมาชกิ	รวมเป็น	15	คน	ในการบรหิารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด

ที่สิบสี่กันยาฟ้าพิโรธ
เป็นคืนโหดสุดชีวิตไม่คิดฝัน
ว่าคู่ครองจะจากไปในฉับพลัน

ไม่ทันได้สั่งลาสุดอาลัย

เรารักกันแค่ไหนใครก็รู้
ได้ร่วมอยู่ทุกข์สุขผ่านนานแค่ไหน

เคยกินนอนด้วยกันทุกวันไป
แต่นี้ใจจะต้องเศร้าไม่เบาบาง

พี่นั้นเป็นทุกสิ่งในชีวิต
ไม่เคยคิดว่าจะไปอยู่ไกลห่าง
ถึงจะนานแค่ไหนไม่จืดจาง
ไม่เลือนรางจากใจไปได้เลย

จะจ�าภาพตรึงใจในชีวิต
ดุจลิขิตประทับไว้ไม่นิ่งเฉย

จะพรอดพร�่าร�่าหาทุกคราเอย
ว่าได้เคยสุขสันต์ร่วมกันมา

ถ้าชาติหน้ามีจริงอย่างทิ้งทอด
มาเป็นยอดชีวิตกันนั้นอีกหนา
เป็นดวงใจเพ็ชรผ่องบนนภา

เป็นสามีสุดที่รักนิรันดร

นารี  บุญสวัสดิ์

ด้วยรักและอาลัย

อาจารย์ อรุณ  บุญสวัสดิ์
อดตีกรรมการ ผู้มคีุณูปการ 

ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชยีงใหม่  จ�ำกัด

ม�รู้จัก
กลุ่มบริก�ร 14 กลุ่ม
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MONEY REPORT

รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		 สมาชิกสามัญ	 จ�านวน	 20,023	 คน
		 สมาชิกสมทบ	 จ�านวน	 12,488	 คน
		 สมาชิกที่เป็นหนี้	 จ�านวน	 14,894	 คน
		 สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้	 จ�านวน	 17,617	 คน
2.		ทุนเรือนหุ้น	 จ�านวนเงิน		 9,630.39	 ล้านบาท
3.		ทุนส�ารอง		 จ�านวนเงิน		 1,012.11	 ล้านบาท
4.		เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		 จ�านวนเงิน		 6.40	 ล้านบาท
5.		เงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่	 จ�านวนเงิน		 25.66	 ล้านบาท
6.		เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น	 จ�านวนเงิน		 8,955.59	 ล้านบาท
		 -	เงินฝากออมทรัพย์	 จ�านวนเงิน		 252.26	 ล้านบาท
		 -	เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ	 จ�านวนเงิน		 24.84	 ล้านบาท
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 จ�านวนเงิน		 7,664.92	 ล้านบาท
	 -	เงินฝากประจ�า	 จ�านวนเงิน		 788.62	 ล้านบาท
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	ATM		 จ�านวนเงิน		 61.73	 ล้านบาท
					-		เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน	 จ�านวนเงิน		 23.15	 ล้านบาท
								(โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)	
	 -		เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน	 จ�านวนเงิน		 2.17	 ล้านบาท
	 	 	(ครบรอบ	57	ปี)			
					-		เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน			จ�านวนเงิน		 102.67	 ล้านบาท
					-		เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ปี2561)			จ�านวนเงิน	 1.44	 ล้านบาท
				-		เงินฝากออมทรัพย์ประกันหนี้			 จ�านวนเงิน		 33.79	 ล้านบาท
7.	 เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น	 จ�านวนเงิน		 558.30	 ล้านบาท
					-		เงินฝากประจ�า-สหกรณ์อื่น	ๆ		 จ�านวนเงิน		 494.63	 ล้านบาท
					-		เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น	ๆ	 จ�านวนเงิน		 63.44	 ล้านบาท
					-		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น	ๆ		จ�านวนเงิน		 0.23	 ล้านบาท
8.			เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง	 จ�านวนเงิน		 103.79	 ล้านบาท
9.			เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น	 จ�านวนเงิน		 1,590.30	 ล้านบาท
10.	เงินให้กู้แก่สมาชิก	 จ�านวนเงิน		 21,827.53	 ล้านบาท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมำชิก จ�ำนวนสัญญำ
จ�ำนวนเงิน 

(หน่วย:ล้ำนบำท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน 	1,100	 30.41

เงินกู้สามัญ 	20,638	 20,433.39

เงินกู้สามัญ	ATM 	3,899	 816.66

เงินกู้สามัญสวัสดิการ 	396	 36.43

เงินกู้พิเศษ 	236	 510.64

11.		สินทรัพย์	 จ�านวนเงิน		 22,719.36	 ล้านบาท
12.		ก�าไรสุทธิ	 จ�านวนเงิน		 593.68	 ล้านบาท

1.	 จ�านวนสมาชิก			จ�านวนสมาชิกทั้งหมด		32,511	คน		เพิ่มจากเดือนก่อน	51	คน			คิดเป็นร้อยละ	0.16
ร้อยละ	61.59
ร้อยละ	38.41
ร้อยละ	45.81
ร้อยละ	54.19

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก
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จากสินเชื่อเพื่อสมาชิก
นายไพศาล เนตรสุรา

การให้บริการสินเชื่อ
แก่สมาชิก ประจ�าปี 2561                                                    

(1 มกราคม – 14 กันยายน 2561)
                             มาพบกันอีกครั้ง	สมาชิกทุกท่านครับ	ฉบับนี้มีเรื่องมาบอกกล่าว	ให้สมาชิกได้เข้าใจเรื่องราวของ						
																	การปล่อยสินเชื่อ	ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึง	14	กันยายน	2561	ว่าฝ่ายเงินกู้ได้ปล่อยโครงการ
สนิเช่ืออะไรไปบ้างแล้ว	จ�านวนเท่าไหร่	หากมคีวามจ�าเป็นจะใช้บรกิารยงัทนัอยูน่ะครบั	เงนิกู้ตามโครงการขยายเวลาถงึเดอืน
พฤศจิกายน	2561	ส่วนเงินกูต้ามปกติปล่อยเงินกู้จนถึงกลางเดือนธันวาคม	2561

*ที่มาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่	9/2561		วันที่	18	กันยายน	2561	 	 	

***อัตราดอกเบี้ยเงินกู้***
	 สมาชิกครับ	ลองส�ารวจดูสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	รอบๆข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด		จะเห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม	บริบท	แผนงาน/โครงการและกิจกรรม	ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มีให้กับสมาชิก		ด้วยเหตุ
ดังกล่าว	การจะลด	จะเพิ่มในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเราจ�าเป็นต้องวางแผนอย่างดี

ที่

1

2

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ตามปกติ
1.เงินกู้สามัญทั่วไป	(สป.)
2.เงินกู้ฉุกเฉิน	(ฉฉ.)
3.เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้	(ปพ)
4.เงินกู้พิเศษ	(พป.)
5.เงินกู้พิเศษรวมหนี้	(พร.)
6.เงินกู้สามัญ	ATM	(สก.)
รวม
เงินกู้ตามโครงการ
1.สินเชื่อส่งเสริมความก้าวหน้า	สายอาชีพ	(สฐ)
2.สินเชื่อแสนเปี่ยมสุข	(สข)
3.สินเชื่อเอื้ออาทร	(สผ)
4.สินเชื่ออุ่นใจใกล้เกษียณ	(สส)
รวม
รวมทั้งสิ้น

				จ�านวนราย

1,785
1,617
192
5
3

976
4,578

458
482
1,031
28

1,9996
6,577

									วงเงินตั้งไว้

3,000	ลบ.

300	ลบ.
3,300	ลบ.

250	ลบ.
250	ลบ.
50	ลบ.
50	ลบ.

600	ลบ.
3,900	ลบ

						สมาชิกกู้

1,734,557,100.00
			65,211,600.00
	280,033,400.00
			14,150,000.00
					7,649,100.00
	201,839,000.00
2,303,440,200.00

162,688,400.00
45,850,000.00
23,054,100.00
3,277,000.00

234,869,500.00
2,538,309,700.00

		หมายเหตุ

             ฉุกเฉิน       สำมัญทั่วไป               สำมัญทุนเรือนหุ้น                     พิเศษ
สถำบัน

					วงเงิน																	ดอกเบี้ย	 วงเงิน	 									ดอกเบี้ย												วงเงิน	%	 					ดอกเบี้ย	 													วงเงิน	 		ดอกเบี้ย

สอ.ครูเชียงใหม่
สอ.กระทรวงฯ
สอ.ม.เชียงใหม่
สอ.ม.แม่โจ้
สอ.สาธารณสุข
สอ.ครูก�าแพงเพชร
สอ.ครูเชียงราย
สอ.ครูตาก
สอ.ครูนครสวรรค์
สอ.ครูน่าน
สอ.ครูพะเยา
สอ.ครูพิจิตร
สอ.ครูพิษณุโลก
สอ.ครูเพชรบูรณ์
สอ.ครูแพร่
สอ.ครูแม่ฮ่องสอน
สอ.ครูล�าปาง
สอ.ครูล�าพูน
สอ.ครูสุโขทัย
สอ.ครูอุตรดิตถ์
สอ.ครูอุทัยธานี

2เท่าของเงินเดือน
		60,000

เท่าของเงินเดือน
100,000

ตามเงินเดือนคงเหลือ
50,000
20,000
50,000

3/4ของเงินได้รายเดือน
150,000
300,000
50,000
40,000
40,000

600,000
150,000

15,000
100,000
200,000
200,000

3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
1,800,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
1,600,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
2,500,000
2,000,000
1,800,000
3,200,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000

4,000,000

9,000,000
4,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
4,000,000
4,500,000
2,500,000

ตามหลักทรัพย์/รวมไม่เกิน5ล้าน

2,500,000
3,000,000
6,000,000
5,000,000

3,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

6.25
6.25
6.40
6.75
6.75
5.75
6.55
6.25
6.00
5.90
6.00
5.75
5.75
6.00
6.50
6.50

6.00
5.75
6.00
5.75

6.25
6.50-7.00

6.40
6.75
6.75
5.75
6.55
6.25
6.00
5.90
6.00
5.75
5.75
6.00
6.50
6.50
6.00
6.00
5.75
6.00
5.75

90
90

100
90

100
100
90
95
90
90
95
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

6.25
6.25-6.75

6.00
6.75
6.40
5.75
6.55
6.25
6.00
5.90
6.00
5.75
5.75
6.00
6.50
6.50
6.00
6.00
5.75
6.00
5.75

6.25

4.75-5.90
5.75-6.75

6.50
5.75
6.55
6.25
6.00
5.90
6.00
5.75
5.75
6.00
6.50
6.50

6.00
5.75
6.00
5.75



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.10

 พระราโชวาท	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	 เม่ือครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ	
ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	
	 จากพระราโชวาทดังกล่าวคณะผู ้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่น้อมส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ	 ขอรับใส่เกล้า	 ถือเป็นสิริมงคลและ
น้อมน�ามาใช้เป็นอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของตนต่อไป	 ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม	
	 สวัสดีครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ทุกท่าน	 ตามที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์	 ประจ�าป	ี
2561	สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่	ได้ด�าเนินการตรวจสอบ
การด�าเนนิงานทัง้ปวงของสหกรณ์	ได้แก่	การปฏบิตัเิกีย่วกบั
การเงิน	 การบัญชี 	 การปฏิบั ติการ	 การบริหารงาน	
ระบบสารสนเทศ	 และการตรวจสอบด้านอื่นๆ	 ผ่านมาจน
เกอืบจะหมดวาระครบ	1	ปีบญัชแีล้วนัน้	ในไตรมาสที	่4	ช่วง
ประมาณเดือน	 ตุลาคม	 ถึง	 ธันวาคม	 แต่ละหน่วยบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จะมีการเตรียมการคัดเลือก
ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยฯทั้ง	31	หน่วย	ส่งเข้า
มารับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เหลือจ�านวน	5	คน	 เพื่อ
ท�าหน้าที่ในปีบัญชีต่อไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์	 ดังนั้น	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 จึงหมายถึงสมาชิกของ
สหกรณ์นั้น	 หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2553	
	 กรอบหน้าที่ของคณะผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ	์
จะมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์
อกัษร	สรปุผลการตรวจสอบ	รวมทัง้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์	 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าเดือน	
เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการและรายงานการ
ตรวจสอบกจิการประจ�าปีต่อ	ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์	และ
รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน	 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง	 หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ในการตรวจสอบแต่ละครัง้คณะท�างาน
จะใช้วิธี	การสงัเกตการณ์	การตรวจสอบเอกสาร	การสอบถาม 
การยืนยันยอด	 การตรวจนับ	 การค�านวณ	 การวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบ	การตรวจสอบการผ่านรายการ	การหารายการ
ผิดปกติ	 ในการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการและ
เจ้าหน้าที่ในงานทุกด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
	 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์	พ.ศ.	2559	เพื่อให้การตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์	มมีาตรฐานและเป็นเครือ่งมอืในการสร้างความ
โปร่งใส	แก่การด�าเนิน	กจิการของสหกรณ์	รวมทัง้ผูต้รวจสอบ
กิจการสามารถด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	
การตรวจสอบกิจการ	 ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็น
การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกน้ัน	คณุสมบตัขิองผู้ตรวจสอบ
กิจการจะต้อง	 (1)	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น	 หรือบุคคล
ภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์	 (2)	
ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	 หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
	 ในปี	พ.ศ.	2562	ที่จะถึงมี	สมาชิก	ผู้แทนสมาชิก	หรือ
ผู้ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ	 สหกรณ์	 รุ่นแรกๆ
ที่ได้ท�าการลงทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์	 จะมีอายุครบวาระ	 5	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2561นี้	
หลายท่าน	โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก	เว็บไซต์ของ	
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 https://www.cad.go.th/
ewt_news.php?nid=28959	ส�าหรับสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
ครเูชยีงใหม่	หรอืผูแ้ทนสมาชกิ	ทีผ่่านการอบรมตามหลกัสตูร
ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์แล้ว	หากประสงค์จะขึน้ทะเบยีน
ผู้ตรวจสอบกิจการตามความสมัครใจ	 กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานและแบบค�าขอขึ้นทะเบียน
ผูต้รวจสอบกจิการไปยงั	ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์จังหวดั
เชยีงใหม่	ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี	7	ศาลากลางจงัหวดั
เชียงใหม่	
	 ผูต้รวจสอบกจิการทกุท่านควรตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
ท่านให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อมวลสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่	ด้วยภาระหน้าท่ีหลกัของคณะผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์	คือ	เสาะหาปัญหาข้อขัดข้องทีเ่กิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์	 ด�าเนินการ
รายงานแจ้งให้คณะท�างานทราบ	พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งยังเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิก	
ให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความมั่นคง	
มัน่ใจ	ก้าวไกลสูส่ากล	มุง่พฒันาคณุภาพชวีติสมาชกิอย่างยัง่ยนื

บทความจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นายประพันธ์ จิโนด้วง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

การท�างานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดข้ึนบ้างเป็นเร่ือง

ปกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้

ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฎิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่

ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่

เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที
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ศึกษา...สาระดี
 นางภาทิวรรณ อุดมศรี

 หลักการของความพอเพียงตามพระราชด�าริของ
ในหลวง	 รัชกาลที่ 	 9	 ใช ้หลักของความสัมพันธ ์	
4	ประการ	คอื	ความรู	้ความพอเพียง	ภมูคิุม้กนั	คณุธรรม
		 สหกรณ์เป็นองค์กรที่ใช้หลักของความพอเพียง
เป็นพื้นฐานในการด�าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว	
และในฐานะที่พวกเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์	ถือเป็น
โอกาสอนัง่ายต่อการปฏิบตัตินตาม	โดยน้อมน�ามาปรบัใช้
ดังนี้

ความรู ้
	 	 สมาชิกต้องมีความรู้และน�าความรู้มาใช้กับ
สหกรณ์	คือ	เมื่อสมาชิกได้รับความรู้จากสหกรณ์	ก็น�า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง
และสหกรณ์	โดยเริ่มต้นจาก
	 	 •	 รู้ด้านวิชาการ	 สมาชิกต้องรู้จักหลักการ	
นโยบาย	 การด�าเนินงาน	 และสถานะของสหกรณ์ท่ี
ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
	 	 •	 รู้จักใช้บริการของสหกรณ์	คือ	
	 	 	 -	 ถือหุ ้นด้วยการสะสม	 และเพิ่มอย่าง
สม�่าเสมอให้สัมพันธ์กับรายได้ของตนเอง
	 	 	 -	 ฝากเงินเป็นสัดส่วนกับรายได้	 และ
แปรผันกับแผนชีวิต	 เช่น	 ฝากเพื่อส�ารองไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน

สมาชิกสหกรณ์

กับการปฏิบัติตนตามหลัก

ความพอเพียง

	 	 	 -	 ฝากเพื่อความมั่นคงของครอบครัวและ
ตนเองหลังเกษียณอายุหน้าที่งาน
	 	 	 -	 กู้เงินเพ่ือใช้ในความจ�าเป็นพื้นฐานของ
ชีวิต	เช่น	ค่าการศึกษาตนเองหรือบุตร	เพื่อที่อยู่อาศัย	
การลงทุนด้านอาชีพ	และด้านสาธารณูปโภค	ฯลฯ.
	 	 	 -	 การใช้สวัสดิการของสหกรณ์

ความพอเพียง 
	 	 •	 สมาชิกต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์ให้มาก	ไม่เชื่อข่าวลือ
	 	 •	 การถอืหุน้ต้องมใีกล้เคยีงกบัเงนิกู	้หรอืต้อง
มากพอต่อการประกันความมั่นคงในชีวิต	 เพิ่มหุ ้น
สม�่าเสมอตามก�าลังออมของตน
	 	 •	 การฝากเงิน	จะต้องมีการกระจายเงินฝาก
ในทุกรูปแบบ	 โดยเฉพาะเงินออมไว้ยามฉุกเฉินและ
จ�าเป็น
	 	 •	 การกู้เงินนั้น	 ต้องกู้เมื่อยามจ�าเป็นเท่านั้น	
มแีผนการใช้เงนิกู้ท่ีชัดเจนและก�าหนดกรอบระยะเวลา
ให้ปลอดภาระจากการเป็นหนี	้ไม่ก่อหนีผ้กูพนัเกดิก�าลงั
การส่งใช้ของตนเอง	“กู้ตลอดชีวิต”
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ภูมิคุ้มกัน 
	 	 •	 รักษาการเป็นสมาชิกภาพของตนเองให้
สมบูรณ์
  •	 ก�ากับดแูลการบรหิารงานและการด�าเนนิงาน
ของสหกรณ์ผ่านการประชุมใหญ่
	 	 •	 ศกึษาให้เข้าใจแนวทางการการบรหิารงาน
และการด�าเนินงานของสหกรณ์
	 	 •	 ศกึษาข้อมลูข่าวสารจากแหล่งสือ่ต่างๆ	ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
	 	 •	 ตดิตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	อันมีอิทธิพลที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์
	 	 •	 มีเงินฝากกับสหกรณ์	 ตามศักยภาพชีวิต
ของตนเอง
	 	 •	 ระมัดระวังเรื่องการค�้าประกันผู้อื่นที่จะไม่
ท�าให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง

คุณธรรม 
	 	 สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์	 เสียสละ	 เช่น	 มี
ความซ่ือสัตย์ในการปฏบิติัตนตามบทบาทหน้าทีที่ม่ต่ีอ
สหกรณ์	 เสียสละเวลาเพื่อการเข้าร่วมประชุมใหญ่	
ในฐานะสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก	 มีความรับผิดชอบ	
สมาชิกต้องให้สหกรณ์มีพัฒนาการตามกระบวนการที่

สมควร	มใิช่หวงัผลในระยะสัน้	กล่าวคอื	ต้องให้สหกรณ์
สัง่สมทุนให้มัน่คงก่อน	สมาชิกควรมคีวามอดทนในการ
ออมเงิน	อย่าคิดเพียงแต่จะกู้เงินเพียงอย่างเดียว	และ
เมื่อถึงคราวจ�าเป็นต้องกู้เงิน	 ก็ต้องใช้เงินกู้นั้นให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ	จะต้องไม่ขาดส่งช�าระหนีร้ายงวด
เกินจากที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก�าหนดไว้	มีการสะสม
หุ้นรายเดือนตามที่สหกรณ์ก�าหนด	 หรือตามความ
สมดุลของรายได้ตนเอง
	 คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งคือ	 การมุ่งประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม	 เช่น	 เวลาเลือกตั้งให้เลือกคนดี	 มีความรู้	 มี
ความตั้งใจและเสียสละเพื่อสหกรณ์อย่างแท้จริง	 ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่สหกรณ์จัดขึ้นเพื่อมวล
สมาชิก	 รักษาผลประโยชน์ต่อสหกรณ์	 สมาชิกต้องไม่
ท�าตวัเป็นปรปักษ์ต่อสหกรณ์เพือ่หวงัผลประโยชน์ของ
ตนและหมูค่ณะ	โดยไม่ค�านงึถงึความมัน่คงของสหกรณ์
	 คุณธรรมข้อสุดท้าย	 คือ	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	
ถ้าสมาชกิมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั	การด�าเนนิงาน
ของสหกรณ์จะราบรื่น	 เพราะถ้าทุกคนถือประโยชน์
ของตนเป็นท่ีตั้งแล้ว	 ย่อมเกิดความขัดแย้งอย่าง
แน่นอนไม่มีที่สิ้นสุด
 หากสมาชิกสหกรณ์รู้จักตนเองและมีความพอ
เพยีงแล้ว	เมือ่นัน้ความวุน่วายกจ็ะไม่เกิดขึน้ในสงัคม
ของสหกรณ์อย่างแน่นอน
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�าจ�ารูญ

	 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ฉบับวันพุธที่	 29	

สิงหาคม	2561	หัวข้อข่าว	“3	สหกรณ์ส่อล้มตาม

รอยคลองจั่น”	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	

จ�ากดั	ยนืยนั	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ขาดสภาพคล่อง	

	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	จ�ากัด	แถลง

ยืนยันไม่ได้ขาดสภาพคล่อง	 สถานการณ์การเงินมี

ความม่ันคงแขง็แกร่ง	พร้อมเดินหน้าเรยีกความเชือ่

มั่นสมาชิกกลับคืน

	 นายอุทัย	 ศรีเทพ	 ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 จ�ากัด	 (ชสอค.)	 เป็น

ประธานเปิดการประชุมสัมมนา	 เรื่อง	 “ก�าหนด

ทศิทางสร้างความเชือ่มัน่	ของสหกรณ์ออมทรัพย์คร”ู 

พร้อมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการน�าเสนอข่าวว่า	

มสีหกรณ์ออมทรพัย์	3	แห่ง	คือสหกรณ์ออมทรพัย์ครู 

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ	 และสหกรณ์ออม

ทรัพย์ของต�ารวจ	 มีแนวโน้มอาจขาดสภาพคล่อง	

และส่อไปในทางทจุรติ	แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ

ได้	โดยมนีายสถติย์ชยั	วรานนท์วนชิ	ทีป่รกึษา	และ

นายสรุศักดิ	์ยศปัญญา	ผูจ้ดัการ	ชสอค.	ร่วมแถลงข่าว 

ณ	ห้องประชุม	701	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	จังหวัดนนทบุรี

	 นายอุทัย	 ศรีเทพ	 ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 จ�ากัด	 กล่าวว่า	 จาก

การน�าเสนอข่าวดงักล่าว	ส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งประเทศ	 ที่มีอยู่	 108	

สหกรณ์	มีสมาชิกรวม	826,808	คน	ท�าให้สมาชิก

เกิดความหวั่นไหว	ทั้งนี้	ขอยืนยันว่า	สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูมีความมั่นคง	 และแข็งแกร่ง	 เนื่องจาก

สมาชิกสหกรณ์	มกีารออมเงนิในรปูของเงนิเรอืนหุน้

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่าน  ครับ

รวม	323,596,129,339	บาท	และเงนิฝาก	300,000	

กว่าล้านบาท	 ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับทุนรเรือนหุ้น	

โดยเงินออมคิดเป็นร้อยละ	 80	 ของเงินทรัพย์สิน

ทั้งหมด	ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 รวมทั้งสิ้น	

860,981,647,920	บาท	รวมทั้งมี	ก�าไรสุทธิ	ณ	วันที่ 

31	มี.ค.	60	จ�านวน	26,549,891,154	บาท	อัตรา

ก�าไรต่อหุ้น	คดิเป็นร้อยละ	8.20	ซ่ึงเป็นผลตอบแทน

ทีใ่ห้กับกลุม่คร	ูเงนิรายได้ส่วนใหญ่มาจากการกูเ้งนิ

ของครู	และผู้กู้ได้รับเงินปันผล	เฉลี่ยคืน	อีกทั้งผู้กู้ก็

เป ็นผู ้ถือหุ ้นด้วย	 คือ	 กระบวนการของค�าว ่า	

“สหกรณ์”	 เพราะผู้กู้จะต้องมีเงินเรือนหุ้นไม่น้อย

กว่า	20%	ของยอดเงนิกู	้โดยเกณฑ์การปล่อยกูข้อง

สหกรณ์ออมทรพัย์คร	ูได้แก่	1.มเีงนิเดอืนหกั	ณ	ทีจ่่าย 

ท�าให้ไม่เกิดหนี้เสีย	2.มีเงินหุ้น	 ในรูปแบบเงินออม

กับสหกรณ์	อย่างน้อย	20%	และ3.การค�้าประกัน		

และสวัสดิการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 มีการจัด

สวสัดกิารให้กบัสมาชกิในกรณเีสียชวีติ	หรอืเหตอุืน่ใด 

เพือ่ไม่ให้กระทบต่อผูค้�า้ประกนั	และทายาท	โดยหกัเงนิ

จากเงินปันผล	 และเฉลี่ยคืน	 30%	 ในการเป็นทุน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูไทย	จ�ากัด	กล่าวว่า	สภาพคล่องของครู	จะมีการ

หักเงิน	ณ	ที่จ่ายต่อเดือน	เช่น	ปล่อยเงินกู้	10,000	

ล้านบาท	เงนิกจ็ะต้องกลบัเข้ามาทีส่หกรณ์อย่างน้อย 

200	 ล้านบาทต่อเดือน	 ซ่ึงเป็นเงินช�าระหนี้	 และ

ดอกเบี้ย	 โดยคิดเป็นร้อยละ	 2	 เมื่อเทียบกับอัตรา

มาตรฐานเรื่องสภาพคล่องที่ก�าหนดไว้	 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	1	นอกจากนี้	ยังมีเงินสด	ในรูปเงินฝากออม

ทรัพย์กบัธนาคาร	กค็�านวณตามมาตราฐานของการ
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ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องอยู ่ตลอดเวลา	 ส่วน

ประเด็นที่มีแนวโน้มจะส่อไปในทางทุจริตนั้น	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีทกุปี	ซึง่ตรวจสอบโดยสมาชกิอยูต่ลอดเวลา 

เพราะสมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสยี	การท�าธรุกรรมต่างๆ	

ของสหกรณ์	 ด�าเนินการตามเกณฑ์	 ข้อบังคับของ

สหกรณ์	ฉะนัน้	ความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติแทบจะ

ไม่มีในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	มีความมั่นคง	100	%	

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 ก่อตั้งมากว่า	 60	 ปี	

ยังไม่มีสหกรณ์ไหนล้ม	หรือขาดทุน

	 นายอุทัย	กล่าวเพิ่มเติมว่า	อย่างไรก็ดี	ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรพัย์ครไูทย	จ�ากัด	จะเดนิทางเข้าพบ

เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วันที่	10	ก.ย.	61	

เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	 รวมทั้งเดินหน้า

สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก	 ได้มีความมั่นใจใน

สหกรณ์ออมครูไทยต่อไป	

ผลกระทบจากการเสนอข่าวของสื่อ 

	 1.	 สมาชกิผูฝ้ากเงิน	ผูถื้อหุ้นขาดความเชือ่มัน่	

เชื่อถือ	 อาจถอนเงินฝากหรือลาออก	 ถอนหุ้นจาก

สหกรณ์

	 2.	 สหกรณ์	 หรือ	 สถาบันการเงินผู้ให้กู ้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชะลอการให้กู้	หรือ	ขอคืนเงินกู้	

	 3.	 เป็นผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์คร	ูต้องระดม	

และเร่งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าใจ	 เรียกความ

ศรัทธากลับมา	

 4.	 มค่ีาใช้จ่ายเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์เพิม่ขึน้ 

	 5.	 สหกรณ์ออมทรพัย์เสยีโอกาส	ในการระดม

เงนิออมจากสมาชกิเพราะสมาชกิเกิดความไม่เชือ่ถอื 

	 6.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 ส่วนใหญ่ที่มีสภาพ

คล่องดี	ไม่มกีารทจุริต	มคีวามโปร่งใส	มธีรรมาภบิาล 

เสียชื่อเสียง	 จากการเสนอข่าวของส่ือ	 และ

ผู้เกี่ยวข้อง	

	 7.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูป็นสถาบันเอกชนที่

ช ่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจุดประสงค์เพื่อเป็น

สวสัดกิารของครู	เกดิความไม่มัน่ใจ	และอาจลดการ

ช่วยเหลือกัน	หรือมีสวัสดิการน้อยลง

	 สหกรณ์ออมทรัพย ์ครู เชียงใหม ่ 	 จ�ากัด	

ขอยืนยันกับสมาชิกของสหกรณ์ฯ	 (32,460	 คน)	

ให้ทราบว่า	 สหกรณ์ฯไม่มีการน�าเงินไปลงทุนหรือ

ไปด�าเนินการที่นอกเหนือจากหลักการ	อุดมการณ์	

หรือตามระเบยีบกฎหมายท่ีให้สหกรณ์ฯด�าเนนิการ

ลงทุนได ้	 ขอจงเชื่อมั่นในการด�าเนินการของ

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ซึ่งเอาเกียรติยศและ

ศักดิ์ศรี	เป็นประกัน
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ความเคลื่อนไหวการบริหารงาน  ณ  30 กันยายน  2561
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นายบุญรอด		 ขยัน
นายศักดิ์	 ไชยดวงสิงห์
นางสาวสุภัทรา		 ลิขิตเอกราช
นายสุรศักดิ์		 สุวรรณโภคัย
นายศิริพงศ์	 ฤกษ์อินทรีย์
นายถวิล	 ชูไว
นางสาวพรรณวดี	 			ค�าเถิง
นางอัมพร	 จามา
นายทรงพล	 ยาวุฒิ
นายดี		 แก้วปั๋น
นายศรีไว		 อินต๊ะปวง 
นางปิยพัทธ์		 มีอ่วม 
นายสุพจน์	 อินทร
จ่าสิบเอกจรัล	 แสงอรุณประดิษฐ 
นางวรรณพร	 วงศ์สายใจ 
นายอนนท์		 วงษ์ทองเหลือ 
นายบุญทอง		 สมณะ 
นายทองค�า		 ถาเป็ง 
นางสาวพันธุ์พิรุฬห์			ศรีลา 
นายสว่าง		 ถุงเงิน 
นายจรัญ	 หาวิระ 
นายอุดร		 อายุมั่น 
นายจัตุพร		 ปูเรือน 
นายกิติศักดิ์	 กุลอาษา 
นางเข็มทอง		 นางเข็มทอง	
นายอินสอน		 ค�ารินทร์ 
นายบุญศรี	 ปันกองแก้ว 
นายจ�าลอง		 กองกาย 
นายจรัส	 สิทธิเลิศ 
นางสุชาดา		 พรหมฝาย 
นายสุรศักดิ์		 พรหมพิทักษ์
นางหน่อแก้ว		 ใจแก้ว 
นายบุญช่วย		 แก้วเมืองมูล 
นางทองใบ		 สุริยกุล	ณ	อยุธยา 
นายชัยนันท์		 ปัญญาคง 
นายชาตรี	 ชมภูศรี 
นายมงคล		 กันทะสี 
นางวิไลวรรณ	 อินต๊ะแก้ว 
นายประสงค์		 พิมสาร 
นายเจริญ	 ยาณะสาร 
นายพิทยา	 สุรินทร์เปา 
นายสิทธิศักดิ์		 ศักดิ์สนิท 
นางชื่นฤดี		 หาจัตุรัส 
นางจิรชยา		 จินะมูล 
นายอรุณ		 บุญสวัสดิ์ 
นายศรีทน	 ค�ามาสาร
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050518

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

อ�าเภอฝาง 
อ�าเภอหางดง
อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอสันป่าตอง 
เวียงพิงค์	2 

อ�าเภอแม่อาย 
อ�าเภอสะเมิง 
เวียงพิงค์	1
อ�าเภอพร้าว 
อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอฮอด 

อ�าเภอแม่แจ่ม 
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
อ�าเภอสันทราย 
อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอเชียงดาว 
อ�าเภอจอมทอง 
อ�าเภอแม่ริม 

อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอสันก�าแพง 
ม.ราชมงคล	ล้านนา 

อ�าเภอพร้าว 
อ�าเภอหางดง 
อ�าเภอสารภี 

	อ�าเภอแม่อาย 
อ�าเภอสันป่าตอง 

เทศบาล 
อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอจอมทอง 
อ�าเภอสันป่าตอง 
อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอจอมทอง 
อ�าเภอสันป่าตอง 
อ�าเภอสันป่าตอง 

อ�าเภอเมือง 
อ�าเภอสันก�าแพง 
อ�าเภอแม่ออน 

อ�าเภอสันป่าตอง
ม.ราชภัฎเชียงใหม่

อ�าเภอแม่ริม
อ�าเภอเมือง 
อ�าเภอเมือง

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ถึงแก่กรรม ประจ�าเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 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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นางค�าใส	 ไชยรังษี	
นายศิริพงศ์	 ฤกษ์อินทรีย์
นายสุรศักดิ์	 สุวรรณโภคัย
นายบุญทอง	 สมณะ
นายชุมพล	 เมืองลือ
นางศรีสมัย	 ขัตติยะ
นายชยุตม์	 กลิ่นเกษร	
นายบุญรอด	 ขยัน
นายมณเฑียร	 ไชยเลิศ
นายฐากูร	 แสนค�าหมื่น
นายณัฐวุฒิ	 มาประดิษฐ์
นายรังสรรค์	 สุริยะสุขประเสริฐ
นายกิติศักดิ์	 กุลอาษา
จ.ส.อ.จรัล	 แสงอรุณประดิษฐ
นายอนนท์	 วงษ์ทองเหลือ
นายอุดร	 อายุมั่น
นายศรีไว	 อินต๊ะปวง
นายจัตุพร	 ปูเรือน
นายจรัญ	 หาวิระ
นายทรงพล	 ยาวุฒิ
นายสว่าง	 ถุงเงิน
นางวรรณพร	 วงศ์สายใจ
นางปิยพัทธ์	 มีอ่วม
น.ส.พันธุ์พิรุฬห์	ศรีลา
นายสุพจน์	 อินทร
นายบุญเทียน	 ทองพรหม
นางสุชาดา	 พรหมฝาย
นายสมสุข	 สมทอง
นายสุรศักดิ์	 พรหมพิทักษ์
นางทองใบ	 สุริยกุล	ณ	อยุธยา
นายชัยนันท์	 ปัญญาคง
นางเข็มทอง	 ธนะสาร
นายทองค�า	 ถาเป็ง
นายจ�าลอง	 กองกาย
นายจรัส	 สิทธิเลิศ
นายอินสอน	 ค�ารินทร์
นายชาตรี	 ชมภูศรี	
นายบุญเทียน	 ทองพรหม
นางสุชาดา	 พรหมฝาย
นายสมสุข	 สมทอง
นายสุรศักดิ์	 พรหมพิทักษ์
นางทองใบ	 สุริยกุล	ณ	อยุธยา
นายชัยนันท์	 ปัญญาคง
นางเข็มทอง	 ธนะสาร
นายทองค�า	 ถาเป็ง
นายจ�าลอง	 กองกาย
นายจรัส	 สิทธิเลิศ
นายอินสอน	 ค�ารินทร์
นายชาตรี	 ชมภูศรี	

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมำคม ประเภทสมำชิก สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ

ม.ราชภัฎ
ว.เทคนิคเชียงใหม่

ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
อ.สันก�าแพง
อ.แม่แตง
อ.สะเมิง

อ.สันทราย
อ.ฝาง
อ.ฝาง

อ.ไชยปราการ
อ.ไชยปราการ

อ.หางดง
ม.ราชมงคล
ม.ราชภัฎ
อ.เมือง
อ.เมือง

อ.สันก�าแพง
อ.สันก�าแพง
อ.สันก�าแพง

อ.พร้าว
อ.แม่ริม

อ.สันทราย
อ.ฮอด

อ.จอมทอง
อ.แม่แจ่ม
ม.ราชภัฎ
เทศบาล
อ.เมือง
อ.เมือง

อ.สันก�าแพง
อ.สันก�าแพง

อ.พร้าว
อ.เชียงดาว
อ.แม่อาย

อ.สันป่าตอง
อ.หางดง
อ.จอมทอง
ม.ราชภัฎ
เทศบาล
อ.เมือง
อ.เมือง

อ.สันก�าแพง
อ.สันก�าแพง

อ.พร้าว
อ.เชียงดาว
อ.แม่อาย

อ.สันป่าตอง
อ.หางดง
อ.จอมทอง

013608
017753
027487
024347
002895
024597
010423
006483
013423
012319
017192
008083
009446
017699
000077
020625
011947
023907
000134
007585
002470
008246
006731
0004954
008849
0014283
002592
001247
003048
000265
012693
001457
024753
000731
001467
001676
009280
014283
002592
001247
003048
000265
012693
001457
024753	
000731
001467
001676
009280

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ได้ถึงแก่กรรม ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 30  กันยายน  2561
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โครงการสัมมนา "บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ" ชสอ.ภาคเหนือ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ	 จัดโครงการสัมมนา	 	 "บทบำทหน้ำที่ของกำรเป็น
กรรมกำร"  โดย	นายสุทศัน์		ประสาธนส์ุวรรณ์	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากดั		ได้กล่าวตอ้นรบั	ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาภายในงาน	มีการบรรยายพิเศษ
จาก	นายวรเทพ		เชื้อสุนทรโสภณ		ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	และ	นายปรเมศวร์		อินทรชุมนุม		อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ส�านักอัยการ
สูงสุด	งานสัมมนาจัดขึ้น	ณ	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว		เมื่อวันที่		29	-	30	กรกฎาคม	2561

โครงการ CSR สร้างคุณ
ประโยชนต์อ่ชุมชน กจิกรรม
ปลูกป่าสร้างฝาย
 นายสมยงค์	ค�าอ้าย	รองประธาน
กรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย ์ครู
เชียงใหม่	จ�ากัด	 ได้น�า	คณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ	เข้าร่วมโครงการ	ส่งเสริม
ให้สมาชกิมส่ีวนร่วมสร้างคณุประโยชน์
ต ่อชุมชน	 และพัฒนาสิ่ งแวดล ้อม	
ประจ�าปี	 2561	 ร่วมกันกับวิทยาลัย
อาชวีศกึษาเชยีงใหม่	ในกจิกรรม	"ปลกูป่ำ
สร้ำงฝำยร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ 
66 พรรษำ" เมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	
2561	 ณ	 อุทยานศรีลานนา	 บ้านห้วยงู 
ต.แม่ปั๋ง	อ.พร้าว	จ.เชียงใหม่

โครงการ ฝึกอบรมวิ ช า ชีพ
แก่สมาชิก ในหลักสูตรการเพาะ
เห็ดโคนน้อย และเห็ดฟางใน
ตะกร้า
 นายประเวทย์	 สันยาย	 รองประธาน
กรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด	
เป็นประธานในพธิเีปิด	โครงการฝึกอบรมวชิาชพี
แก่สมาชิกในหลักสูตร	 การเพาะเห็ดโคนน้อย	
และ	 เห็ดฟางในตะกร้าโดยมี	 คณะกรรมการ
ศกึษาและฝ่ายจดัการ	เข้าร่วมพธิเีปิดการอบรม
ครั้ งนี้ด ้วยซึ่ งมีผู ้ เข ้ารับการอบรมทั้ งสอง
หลักสูตรรวมกัน	จ�านวน	95	คน	บรรยากาศใน
โครงการนีผู้เ้ข้าร่วมอบรมได้รบัสาระความรูแ้ละ
ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ	เมือ่วนัท่ี	21	-	22	กรกฎาคม	
2561	ณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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งานประชุมเพื่อบริหารจดัการเงนิ
ห ลั ง เ ก ษี ยณอ า ยุ ร า ช ก า ร 
"เกษียณ อย่างเกษม"
 นายสุทัศน์	 ประสาธน์สุวรรณ์	 ประธาน
กรรมการด�าเนินการ	 เป็นประธานในงาน	
การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ
อายุราชการ	 ประจ�าปี	 2561	 และกิจกรรม	
"เกษยีณ อย่ำงเกษม"	โดยวตัถปุระสงค์ของการ
จัดงานเพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณ	ในปี	พ.ศ.2561	
ได้วางแผนการใช้เงินและบรหิารจดัการเงินหลัง
เกษียณอย่างรอบคอบ	ตลอดจนเป็นการแสดง
การตอบแทนแก่สมาชิกท่ีมีอุปการะคุณและ
มคีวามจงรักภกัดีต่อสหกรณ์	โดยม	ีคณะกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกจิการ	ฝ่ายจดัการ	และ	สมาชกิเข้า
ร่วมงาน	จ�านวนกว่า	600	คน	เมื่อวันอาทิตย์ที่	
5	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องเอื้องค�าหลวง	ชั้น	3	
ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชยีงใหม่	จ�ากดั

สหกรณ์ฯ มอบทุนสนันสนุน แก่โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย
 นายประเวทย์	 สันยาย	 รองประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	
มอบทุนสนันสนุน	 จ�านวน	 2,000	 บาท	 แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้	 อ.สันทราย	
เนื่องในโอกาสได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือในการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
รางวัลพระราชทานสมเด็กพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 ประจ�าปี	 2561	
เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561

ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด
 นายสทุศัน์	ประสาธน์สวุรรณ์	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่	จ�ากัด	เป็นประธาน	เปิดการประชมุใหญ่วสิามญั	พร้อมด้วย	คณะกรรมการด�าเนนิ
การ	ผู้ตรวจสอบกิจการที่ปรึกษา	ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้แทนสมาชิก	โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	797	คน	ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด	และรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม	ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ	เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	16	กันยายน	2561	ณ	ห้องบ้านล้านตอง	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์



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

วำรสำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรของสหกรณ์ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
ประสบกำรณ์ของสมำชกิ ข้อเขยีนหรอืบทควำมตีพมิพ์ในวำรสำรนี้
เป็นควำมคิดเห็นเฉพำะของผู้เขียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ำกัด ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

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

ที่ปรึกษา : 1.นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์  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.นางสาวธิดา ด้วงมะโน 7.นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8.นางสาวจุฬาภา  งามปฏิรูป
บรรณาธิการ : นายเชิดชัย ทิพยวารีวงค์


