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วันสหกรณแหงชาติ
วันสหกรณแหงชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ
ของทุกป สืบเนื่องมาจากสหกรณในประเทศตางๆ
เจริญกาวหนาสงผลดีในการพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบาย
แหงรัฐ เห็นสมควรนําวิธกี ารสหกรณ เขามาชวยพัฒนา
ประเทศให ป ระชาชนได ห ลุ ด พ น จากความยากจน
โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศเธอ พระองคเจา
รัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหง
การสหกรณไทย ไดทรงสงเสริมใหกอ ตัง้ สหกรณแหงแรก
คือ “สหกรณวดั จันทรไมจาํ กัดสินใช” ณ ตําบลวัดจันทร
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเปน
นายทะเบียนสหกรณ(พระองคแรก) รับจดทะเบียนเปน
สหกรณแหงแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459
ตามรูปแบบสหกรณเครดิตแบบไรฟไฟเซน ทีไ่ ดรบั ความ
สําเร็จมาแลวใน อินเดีย และพมา ซึง่ ทัง้ สองประเทศได
สงคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี

2

ตอมา เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทีป่ ระชุม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ กํ า หนดให วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ
ของทุกป เปน “วันสหกรณแหงชาติ”
ปจจุบันสหกรณเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชวยแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และ
ช ว ยยกระดั บ ความเป น อยู  ข องประชาชนให ดี ขึ้ น
รัฐและขบวนการสหกรณไทยไดรวมจิตใจจัดงาน “วัน
สหกรณแหงชาติ” ขึ้นเปนประจําทุกปไมวาจะศก.ปใด
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ร ว มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าคุ ณ ขององค
ผูใ หกาํ เนิด “สหกรณ” พระองคทา นไมใชเปนเพียงผูร บั
จดทะเบียนเทานัน้ แตเปน “พระบิดาแหงสหกรณไทย”
ยังเปนผูปูพื้นฐานและทรงเปนกําลังสําคัญในการเผย
แพร แ ละจั ด ตั้ ง ขยายกิ จ การ การสร า งความผาสุ ก
แกประชาชนเพื่อการกินดีอยูดี
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วัสดีเพือ่ นสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู เชียงใหม จํากัด ทีเ่ คารพทุกทาน
หลังจากที่มวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทุกทานไดรับ
เงินปนผล - เฉลี่ยคืน ที่สูงเปนประวัติการณกําไรสุทธิก็เกินเปาหมาย และ
มากกวาป 2558 ถึง 88.04 ลานบาทจึงทําใหกระจายความสุขสูส มาชิกอยางทัว่ ถึงกัน
นับเปนการเติบโตของสหกรณเราอยางเปนระบบและมีทิศทางที่จะรุงเรือง รุงโรจน
ชัชวาล ขณะนี้เขาสูไตรมาสที่ 1 ของการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 46/2/2560 บนพืน้ ฐานของการปรับเปลีย่ นโฉมวารสารสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด ดานรูปเลม สีสนั เปนแบบ 4 สี การจัดพิมพเปนรายไตรมาสละ 1 ฉบับ
และเพิ่มฉบับพิเศษสงทายปทางบัญชี ตอนรับปใหม อีก 1 ฉบับ รวมทั้งป จํานวน 5
ฉบับ โดยจะจัดสงโรงพิมพดังนี้
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
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เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน สิงหาคม 2560
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นับเปนการปรับเปลีย่ นและกาวยางทีส่ งางาม มัน่ คงเปนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
รับทราบขาวสาร ขอมูลอันจะเปนประโยชนโดยตรงกับมวลสมาชิก
นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมกราคม 2560
ยังมีมติปรับลดการชําระคาทุนเรือ่ งหุน ราเดือน เชน สมาชิกทีเ่ ปนขาราชการลดลงเหลือ
3% ( เดิม 6/5 %) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ ลดลงเหลือ 2% ( เดิม 4 % )
สมาชิกสมทบลดลงเหลือเดือนละ 300 บาท ( เดิมเดือนละ 500 บาท ) เพื่อสมาชิก
จะไดเหลือเงินไดรายเดือนเพิ่มมากขึ้น พอใชจายตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ทายสุดขอเชิญชวนมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูสง บทความ แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานรวมดวย
ชวยกัน รูรักสามัคคี เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณและ หลักการสหกรณนะครับ
สวัสดีครับ พบกันฉบับตอไป

หนา
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15

เนื่องจากปก Cover Story
บทบรรณาธิการ
ประธานคุยกับสมาชิก
สิ่งดี ๆ ที่คุณอาจไมเคยรู
รองฯ 2 พบสมาชิก
บอกกลาวเลาเรื่อง
Money Report
สารจากกรรมการเงินกู
คุยกับผูตรวจสอบกิจการ
วาแลวกูตองออม
ศึกษา...สาระดี
รายชื่อสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครู เชียงใหม จํากัด
ถึงแกกรรม
เรื่องจากสมาชิก....
ครูเมื่อวันวาน “คอย”
Coop event

16
19

สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด
เปนสหกรณที่มั่นคง
มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกอยางยั่งยืน

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

3

ประธานคุยกับสมาชิก
นายเอนก คําจํารูญ

ก

ประธานพบสมาชิ ก

ราบสวัสดีทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ทุก ๆ ทานทีเ่ คารพอยางสูง กอนอืน่ กระผมตองขอขอบพระคุณ
ผูแ ทนสมาชิก 953 คน ทีเ่ ปนตัวแทนจากสมาชิกของสหกรณฯจํานวน
31,163 คน ที่รับรองและใหโอกาสกระผมเขามาดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ชุดที่ 46/2/2560
กระผมขอรับรองวาจะปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในตําแหนงให
ดีทสี่ ดุ จะมุง มัน่ ปรับปรุง พัฒนา นําพาสหกรณกา วไปสูว สิ ยั ทัศน (VISSION) ทีว่ า
“สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนสหกรณทมี่ นั่ คง มุง พัฒนา
คุณภาพชีวติ สมาชิกอยางยัง่ ยืน” และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลาวคือ การดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง สามารถดํดํารงอยูไดอยางสมดุล
ทามกลางความเปลีย่ นแปลง สามารถใชไดกบั คนทุกระดัดับทุกองคกร นัน่ ก็คอื
1) พอประมาณ 2) มีเหตุผลในการบริโภค 3) สรรางภูมิคุมกันในการ
เปลี่ยนแปลง
โดยในป พ.ศ.2560 กระผมไดวางนโยบายในการบริ
ในการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด รวมกับคณะกรรมการดํ
มการดําเนินการ ชุดที่
40/2/2560 ไวดังนี้
1. พัฒนาบริหารทุนสูความมั่นคง
2. ตอสายตรงระบบเทคโนโลยีขอมูลขาวสารร
3. ประสานและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ
4. เอื้ออาทรการจัดสวัสดิการ
5. ปูพื้นฐานและพัฒนาบุคลากร
6. ปรับโครงสรางงานองคกร ระบบบริหารงาน
าน
โดยการมีสวนรวมแบบธรรมาภิบาล

โปรงใส
จริงใจ
มุงพัฒนา
4
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สิ่งดี ๆ ที่คุณอาจไมเคยรู

นายณัฐพงศ มะโนคํา

เล็กๆ นอยๆ
เชียงใหมบานเรา

ห

ลายคน.. ในบางครั้งมักจะไดรับคําถามจาก
คนตางถิน่ ตางพืน้ ทีท่ เี่ ขามาอาศัยทํามาหากิน
มาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หรือแมแต
บุคคลรอบขางตัวเราเอง ถามเกีย่ วกับเมืองเชียงใหม
เราก็มกั จะตอบไมไดหรือไมรเ ู ลย ทัง้ ทีเ่ ปนถิน่ กําเนิด เปน
ทองทีท่ เี่ ราอาศัยอยู และเปนเรือ่ งตัวเราทีส่ มควรรู
จึงขออนุญาตนําเสนอทบทวนเรื่องราวจังหวัด
เชียงใหม ใหสมาชิกไดรับทราบพอสังเขปอีกครั้ง
เพือ่ เปนขอมูลในการดําเนินชีวติ อีกทัง้ ตอบคําถาม
กับบุคคลอืน่ ได ซึง่ ไดคน ควาศึกษาอางอิงจากแหลง
เอกสารและอินเตอรเน็ตดังนี้
เชียงใหม (Chiang Mai) นพบุรศี รีนครพิงคเชียงใหม
อยูห า งจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
ทางทิศเหนือติดกับทิวเขาแดนลาวกัน้ ประเทศเมียนมาร
ทิศใตติดจังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดจังหวัดเชียงราย
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และทิศตะวันตกติดบั จังหวัด
แมฮอ งสอน มีบริเวณพืน้ ที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 12,566,911 ไร กวางใหญเปนอันดับ 1
ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา มีภเู ขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทย คือ
ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565 เมตร อยูใ นเขตอําเภอ
จอมทอง นอกจากนีย้ งั มีดอยอืน่ ทีส่ งู รองลงมาอีกหลายแหง
เชน ดอยผาหมปก อําเภอฝาง อําเภอแมอาย สูง 2,285 เมตร
ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร และดอยสุเทพ
อําเภอเมือง สูง 1,601 เมตร

ดอกไม ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ป ระจํ า จั ง หวั ด คื อ
ดอกทองกวาว มีเขตการปกครอง 25 อําเภอ 204 ตําบล
2,066 หมูบาน ประชากร จากขอมูล ณ พ.ศ. 2559
รวมทั้งสิ้น 1,735,762 คน แยกเปนชาย 843,088 คน
หญิง 892,674 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 86 คน/ตาราง
กิโลเมตร รวมประชากรชนกลุมนอย 64,532 คน อาศัย
กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ซึ่งอําเภอฝางมีมากที่สุด
รายไดประชากรตอหัวเฉลีย่ 89,542/คน/ป เปนอันดับ 2
ของภาคเหนือรองจากจังหวัดลําพูน สําหรับรายไดประชากร
เฉลีย่ อยูท ี่ 59,092.45 บาท/คน/ป อําเภอทีม่ รี ายไดเฉลีย่
ตํ่าที่สุด 29,198.01 บาท/คน/ปที่สุด คือ อําเภออมกอย
และอําเภอที่มีรายไดสูงสุด คือ อําเภอฝาง 110,592.77
บาท/คน/ป มีแรงงานตางดาว 67,113 คน โดยเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวพมา 66,995 คน
และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของใกลตวั เราเขามาอีก คือ สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนสมาชิกก็สมควรไดรบั รู
และตอบไดบา งอีกเชนกัน สหกรณของเรา กอตัง้ ขึน้ เมือ่
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2503 จัดระบบโครงสรางการบริหารงาน
มีหนวยบริการ 31 หนวย สํานักงานตัง้ ณ ตําบลทาศาลา
เนือ้ ที่ 8.3 ไร ราคา 28.8 ลาน อาคารสํานักงาน 39 ลาน
และอาคารบานพัก 10 ลาน มีสมาชิกทัง้ สามัญและสมทบ
จํานวน 31,228 คน ทุนสหกรณทงั้ สิน้ 10,051,140,173.04
บาท เป น ทุ น เรื อ นหุ  น 8,444,890,410 บาท และ
ทุนสํารอง 831,911,171.91 บาท ดอกเบี้ยเงินเงินฝาก
2.75-4.50 บาท จัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินปนผล
ประโยชนแกสมาชิกประมาณรอยละ 97 ...นีค่ อื เชียงใหม
ของเรา สหกรณของเราครับ..
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี ธินะ

มารูจัก “เขื่อนแมกวง

อุดมธารากันเถอะ”

นํ้าพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
หนึ่ ง ในสี่ พั น กว า โครงการที่ พ ระองค ท รงทอดพระเนตรเห็ น
ความจําเปนตอพื้นที่เพาะปลูก 175,000 ไร ในอําเภอสันทราย
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ลําพูน ปละ 1,500,000 ลูกบาศกเมตร แหลงนํา้ ในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูนอีกประมาณ 3,000,000 ลูกบาศกเมตรตอป

เขื่อนแมกวงอุดมธาราเปนเขื่อนดินถมบดอัดแนน
สูง 68 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร สรางปดกั้นลํานํ้า
แมกวงและยังสรางเขื่อนดินปดชองเขาขาดดานฝงขวาสูง
42 เมตร สันเขือ่ นยาว 640 เมตร และ เขือ่ นดินปดชองเขา
ขาดดานฝงซายอีกแหงหนึ่งสูง 54 เมตร สันเขื่อนยาว
655 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าเหนือเขื่อนไดประมาณ 263
ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณนํ้าไหลเขาเขื่อนเฉลี่ยปละ
186 ลานลูกบาศกเมตร
ที่ตั้ง อําเภอแมแตง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม
ประโยชนที่ไดรับ
1. เพื่อบรรเทาอุทกภัย ในฤดูนํ้าหลากลดความ
เสียหายใหกับพื้นที่เกษตร
2. เพื่อการประปาและอุปโภค-บริโภค
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3. เพือ่ การประมง และเปนแหลงประมงอีกแหงหนึง่
ของจังหวัดเชียงใหม
4. เพื่อการทองเที่ยว สภาพภูมิประเทศบริเวณ
อางเก็บนํ้าสวยงามมาก ดวยตัวเขื่อนขนาดใหญที่ปดกั้น
หุบเขาสูงมีอางเก็บนํ้าเสมือนทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ
ที่โอบลอมดวยทิวเขาและปาเขียวขจี ในยามเชาจะมีเมฆ
หมอกสี ข าวคล า ยปุ ย ฝ า ยลอยตั ว ปกคลุ ม ทั่ ว ท อ งนํ้ า
เปนแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญของคนในทองถิน่ และพืน้ ทีใ่ กลเคียง
การกอสรางเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2531 และเสร็จสมบูรณ
ทัง้ โครงการในป พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชือ่ เขือ่ น
กักเก็บนํา้ โครงการชลประทานแมกวงใหกบั กรมชลประทาน
ทรงพระราชทานชื่อวา “เขื่อนแมกวงอุดมธารา” เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2538

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

บอกกลาวเลาเรื่อง

นายนิติธร เทพเทวิน

ทําไมนํ้าแข็งถึง

อันตราย?

ปจจุบนั นํา้ แข็งพบสารปนเปอ น สิง่ แปลกปลอม ทัง้ จาก
โรงงานทีผ่ ลิต และระหวางการขนสง เนือ่ งจากแหลงผลิตนํา้ แข็ง
ในบานเราบางแหงยังไมไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงพบวาผูบริโภค
บางคน พบสิง่ แปลกปลอมในนํา้ แข็ง หรือทีร่ า ยกวานัน้ อาจจะ
พบเชือ้ จุลนิ ทรียท เี่ ขาไปเพาะพันธุอ ยูใ นนํา้ แข็งจากรอยรัว่ ของ
กระสอบนํา้ แข็ง การลากกระสอบนํา้ แข็งกับพืน้ และรานอาหาร
หลายรานก็เลือกที่จะเอานํ้าแข็งมาแชของสด เชน หมู ไก ผัก
รวมไปถึงเตาหู และอาหารอื่นๆ กอนที่จะนํานํ้าแข็งในนั้น
มาใสแกวเสิรฟเราที่โตะ นี่ยังไมรวมรานอาหารขางทางที่ให
ลุกไปตักนํ้าแข็งฟรีนะ

นํ้าแข็งชนิดไหน อันตราย
ควรเลี่ยง?

นํา้ แข็งทีพ่ บการปนเปอ น
มากที่สุด หนีไมพนนํ้าแข็งปน
ละเอียด กอนเล็กๆ ขนาดไมคอ ย
จะเทากัน นํา้ แข็งแบบนีท้ าํ มาจาก
นํ้าแข็งกอนใหญ ที่เราอาจจะเคย
เห็นเปนกอนสี่เหลี่ยม นํ้าแข็งแบบ
นี้มีทั้งแบบซื้อจากแหลงผลิต และ
นํา้ แข็งทําเอง แตแบบทีเ่ สีย่ งการปนเปอ น
มากทีส่ ดุ เปนนํา้ แข็งปนทีม่ าจากโรงงาน
เพราะกระบวนการปนนํา้ แข็ง เครือ่ งจักร
ใบมี ด อุ ป กรณ เ หล า นี้ มั ก ไม มี ค วาม
สะอาดเพียงพอ อาจพบสนิม ตะไคร

ฝุนผงตางๆ และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ไดงาย นอกจากนี้
เมือ่ ปนนํา้ แข็งเสร็จ กระบวนการขนสงในการขนใสกระสอบ
พลาสติก ก็มักพบวามีคราบ ดิน ฝุนผง และอื่นๆ เขาไป
ปนเปอ นในกระสอบ และนํา้ แข็งปนนีแ่ หละ ทีเ่ หลาแมคา
พอคามักนํามาแชของสดในตูนํ้าแข็ง

เลือกทานนํ้าแข็ง ใหปลอดภัย ไรสารปนเปอน

- เลือกทานนํ้าแข็งที่อยูในบรรจุภัณฑที่ปดมิดชิด
ไมมีรอยรั่วใหอากาศ และสิ่งแปลกปลอมเขาไปได
- สังเกตที่ถุงบรรจุ เพื่อมองหาชื่อผลิตภัณฑ
- เลขสาระบบอาหารในเครือ่ งหมาย อย.
- ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต
- นํ้าหนักสุทธิ
- ขอความตัวอักษรสีนํ้าเงิน
"นํ้าแข็งใชรับประทานได''
แตหากเปนการเลือกทานนํา้ แข็ง
ทีร่ า นอาหาร ใหหลีกเลีย่ งนํา้ แข็งปน
และเลือกเปนนํา้ แข็งหลอด นํา้ แข็ง
ยูนติ ทีม่ คี วามเสีย่ งของการปนเปอ น
นอยกวา แตกระนัน้ ก็ควรตองสังเกต
ภายในราน ตูเ ก็บนํา้ แข็ง กระติกใสนาํ้ แข็ง
และกระสอบนํ้าแข็งดวยวาวางอยูใน
ทีท่ เี่ หมาะสมหรือไม จะไดไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพของตัวคุณเอง

แหลงขอมูล www.manyum.com สืบคนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โดยนิติธร เทพเทวิน
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

7

MONEY REPORT
นางอุบล มาตัน เหรัญญิก

รายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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

ประเภทสมาชิก

จํานวนราย(คน)

รอยละ

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกที่เปนหนี้
สมาชิกที่ไมเปนหนี้

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

61.31
38.69
45.79
54.21

2.
3.
4.
5.
6.

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

ประเภทเงินใหกูแกสมาชิก
เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูสามัญ ATM
เงินกูสามัญสวัสดิการ
เงินกูพิเศษ
11. สินทรัพย
12. กําไรสุทธิ
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จํานวนราย

จํานวนเงิน

1,217
17,574
3,707
691
256

32.38
19,420.45
834.92
90.52
559.23

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
.ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

จํานวนเงิน 21,644.39 ลานบาท
จํานวนเงิน
47.34 ลานบาท

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

สารจากกรรมการเงินกู

นายสมยงค คําอาย

ส

วัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ที่เคารพรัก ทุกทาน วารสาร
ฉบับแรกของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46/2/2560 ซึง่ จะออกวารสารเปนฉบับประจํา
ไตรมาสละหนึ่งฉบับ ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้เปนฉบับปฐมฤกษสวนขาวสารความเคลื่อนไหว
แตละเดือน ขอเชิญสมาชิกทุกทานติดตามขาวไดทางเว็ปไซคของสหกรณ www.cmcoop.or.th
นะครับ
กอนอื่น ขอแนะนําคณะกรรมการเงินกูชุดใหม ที่จะทําหนาที่ในป 2560 นี้ ประกอบดวย
1. นายสมยงค
คําอาย
ประธานคณะกรรมการเงินกู
2. นายไพศาล
เนตรสุรา
กรรมการ
3. นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการ
4. นายประดิษฐ ศรีไกรภักดิ์ กรรมการ
5. นายประเวทย สันยาย
กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 75
ไดระบุอาํ นาจหนาทีข่ องคณะกรรมการเงินกูไ ว ดังนี้
ขอ 75 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เกี่ยว
กับการพิจารณาเสนอรายการขออนุมัติเงินกูแก
สมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ
สหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูข องสมาชิกให
เปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบควบคุ ม ให เ งิ น กู  มี ห ลั ก
ประกันตามทีก่ าํ หนดไวในระเบียบของสหกรณและ

เมือ่ เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูร ายใดเกิดบกพรอง
ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกใหผูกู
ใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอเท็จจริง
ในกรณีทสี่ มาชิกผูก ขู อผอนเวลาสงเงินงวดชําระหนี้
เงินกูหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูหรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นใจ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผันหรือ
เรี ย กคื น เงิ น กู  หรื อ สอบสวนลงโทษให ส มาชิ ก
ออกจากสหกรณ
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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คณะกรรมการเงินกูชุดนี้ จะสานตอนโยบาย
ของคณะกรรมการเงินกูชุดป 2559 ที่ไดเสนอแนะ
ไวหลายอยาง เชน ปจจุบนั สหกรณฯ มีทนุ เรือนหุน
8,000 กวาลานบาท เราปนผลหุนประจําป 2559
สูงถึง 6.05% ขณะที่เรามีอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่
6.25% มี ส  ว นต า งเพี ย ง 0.20% เรามี ต  น ทุ น
เงินปนผลสูง
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงมี
มติเห็นชอบใหมมี าตรการลดหุน รายเดือน ของสมาชิก
สามัญ (ประจําการ) ใหสะสมหุน ขัน้ ตํา่ เดือนละ 3%
สวนสมาชิกสามัญ (บํานาญ) ใหสะสมหุน ขัน้ ตํา่ เดือนละ
2% สมาชิกสมทบใหสะสมหุน ขัน้ ตํา่ เดือนละ 300 บาท
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป
"สวนสมาชิกทานใดมีความประสงคจะสะสมหุน
มากกวาที่กําหนด ก็ขอใหติดตอทําเรื่องขอเพิ่ม
หุนเปนรายๆ ไป"
ในสวนของการใหสนิ เชือ่ เงินกูป ระเภทตางๆ
คณะกรรมการเงินกูก าํ ลังหาแนวทางออกโปรโมชัน่ ใหม
เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก ซึ่งคงจะมี
ขาวดีเร็วๆ นี้ อยางไรก็ตามสมาชิกก็ควรเฝาระวังใน
การมีภาระหนีส้ นิ ไวดว ยเชนกัน ควรวางแผนการใช
จายเงินในบัน้ ปลายของชีวติ ใหดี เพราะเมือ่ เกษียณ
ราชการแลว รายไดของทานลดลง ภาระหนีข้ องทาน
ก็ควรจะลดลงดวย ทุกวันนี้สมาชิกกลุมบํานาญจะ
มีปญ
 หาในการผิดนัดขาดสงเงินงวดชําระหนี้ ทําให
สหกรณฯตองติดตามทวงถาม ทัง้ ผูก แู ละผูค าํ้ ประกัน
มีเรื่องตองนําเขาพิจารณาในที่ประชุมแตละเดือน
หลายราย
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ.2544 ไดกําหนดใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูก
หนี้เงินกูไว ดังนี้
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(1) ลูกหนี้ปกติ
(2) ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(5) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ
ทั้งนี้ ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพ ตั้งแต (2) ถึง (5)
ถือเปนลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
ถ า สมาชิ ก สหกรณ เ ราไม มี ค วามมั่ น คง
ทางการเงินแลว สหกรณของเราจะอยูไดอยางไร
เรามารวมกันสรางองคกรของเราใหมั่นคงเขมแข็ง
สรางสมดุลยของชีวิตทางดานการเงิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่วา

พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุนกัน
ในตัวที่ดี
การทีค่ นเราจะสามารถอยูร ว มกันในสังคัม
ไดอยางเปนสุขนัน้ ทุกคนจําเปนตองอยูใ นระบบและ
กฏเกณฑที่ถูกตองเสียกอน หากมีผูหนึ่งผูใดได
สรางปญหาหรือออกนอกกฏเกณฑทถี่ กู กําหนดไว
ยอมตองเกิดความปนปวนเสียหายตอทุกคนใน
สังคมนั้นอยางแนนอน

สวัสดีครับ
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คุนายกํ
ยกัาจรเดช
บผูตพรหมสวั
รวจสอบกิ
จการ
สดิ์ ประธานผูตรวจสอบกิจการ

ทาน

สมาชิกครั
ครบเปดศักราชใหม 2560 ถือโอกาสใช
พื้นที่จุลสารฉบับแรกนี้สวัสดีปใหมทานสมาชิก
สอ.ชม. ทุกๆ ทานครับขอทุกทานสุขภาพดี มีความสุข มีเงินใช
กันทุกทานนะครับ ทานสมาชิกครับการเปลี่ยนแปลงเปน
อนิจจัง การเกิดใหม ตั้งอยู ดับไป ลวนเปนไปตามวัฏจักร
ของสรรพสิ่ง และเชนกันในวงรอบของสหกรณกระผม
นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ ไดรับโอกาสเขามาทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการฯ พรอมคณะ
จากตัวแทนหนวยบริการตางๆ จํานวน 15 ทาน รายชื่อ
ตามเอกสารแตงตั้งของสหกรณดังที่ปรากฏแลวดังนี้
1. นายกําจรเดช
พรหมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสงวน
แกวนอย
รองประธาน
3. นายจํารัส
คํามูล
เหรัญญิกฯ
4. นายประพันธ
จิโนดวง
กรรมการ
5. นางภาทิวรรณ อุดมศรี
กรรมการเลขานุการฯ
6. นายปรีชา
เต็งศิริวัฒนา อนุกรรมการ
7. นายเรืองฤทธิ์
จันทรดี
อนุกรรมการ
8. นายหัสนัย
ไชยวงค
อนุกรรมการ
9. นายวิสุทธิ์
หอมมณี
อนุกรรมการ
10. นายอนันต
คําหนอแกว อนุกรรมการ
11. นายสุพัฒน
ฉลอม
อนุกรรมการ
12. นายสุชาติ
บุญมา
อนุกรรมการ
13. นางวิไลวรรณ พันธุไชยศิลป อนุกรรมการ
14. นางฉวีวรรณ วองธนากร อนุกรรมการ
15. นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
อนุกรรมการ

ในสวนของคณะผูตรวจสอบกิจการฯขอปวารณา
ตัววาจะทําหนาทีต่ รวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
ดําเนินการและฝายจัดการแทนสมาชิกเจาของสหกรณตวั
จริงอยางตรงไปตรงมาเต็มกําลังความสามารถโดยยึดหลัก
ขอกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณอยางเครงครัด แตที่
สําคัญไมนอยไปกวานั้นก็คือความรวมมือของสมาชิกเอง
ทีม่ คี วามสําคัญยิง่ เชนกันในการหมัน่ ตรวจสอบขอมูลของทาน
เองทัง้ หุน เงินฝากและรวมถึงการสงชําระเงินกูวาเปนไป
อยางถูกตองหรือไม ไมวาจะทางเอกสารสอบทวนบัญชี
ที่ ท างสหกรณ ดํ า เนิ น การสํ า รวจหรื อ ทางเวบไซด ข อง
สหกรณซึ่งจะไดชวยกันเปนหูเปนตาในการปองกันการก
ระทําที่นอกเหนือไปจากความถูกตอง
และจากการประชุมใหญสามัญประจําปเมือ่ เดือน
มกราคมที่ผานมาไดประจักษกับสายตา
ของผูแ ทนสมาชิกเกือบ 1,000 คน สิง่ ทีป่ รากฏกลาวคือ…
1.คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการรายงาน
ผลการดําเนินการ นําเสนอแผนงานงบประมาณเพื่อขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูแทนสมาชิก
2.ผูต รวจสอบกิจการนําเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบการทํางานของคณะกรรมการและฝายจัดการตอที่
ประชุม
3.ตัวแทนสหกรณจงั หวัดและผูส อบบัญชีนาํ เสนอ
ขอมูลการตรวจสอบบัญชีการเงินของคณะกรรมการและ
ฝายจัดการรวมทั้งชี้แจงในขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.สมาชิกอภิปรายซักถามขอสงสัยแผนงานที่นํา
เสนอรวมซั ก ถามผลการทํ า งานข อ บกพร อ งของคณะ
กรรมการดําเนินการและฝายจัดการในรอบปที่ผานมา
อนึ่งในการประชุมอภิปรายซักถามของสมาชิกใน
วันนัน้ อาจมองไดวา มีความดุเดือดเผ็ดรอนรุนแรงกันไปบาง
ไมใชเรื่องแปลกประการใดถือไดวาเปน รสชาติ เปนสีสนั
ทีเ่ ปนไปตามหลักการของสหกรณในขอทีว่ า การบริหารงาน
โดยยึดหลักการการมีสวนรวมตามระบบประชาธิปไตย
และการอภิปรายซักถามนับไดวา เปนการรวมกันตรวจสอบ
การทํางานของคณะกรรมการและฝายจัดการไดเปน
อยางดีอีกชองทางหนึ่ง ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในวันประชุมดังกลาวอาจเรียกอยางคนทีม่ องโลกสวย
ไดวา

“ความงดงามหรื อ สิ่งสวยงามใน
ระบบสหกรณ” ทานวาไหม?
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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วาแลวกูตองออม

นายจรูญ วงคคํา

วาแลว
กูตองออม
วัน

ก อ นผมพบคุ ณ พิ ส มั ย ศึ ก ษานิ เ ทศก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 3 ไดเลาใหผมฟงวา ไดจดั เก็บขอเขียน
ทีผ่ มเขียนนีไ้ วเปนเลม เพือ่ ประกอบการศึกษาคนควา
เรือ่ งสหกรณ และยังบอกวาเปนแฟนคลับคอลัมภนี้
ไดคอยติดตามอานมาอยางตอเนือ่ งยาวนาน ซึง่ ผมก็ได
ขอบคุณที่กรุณาใหกําลังใจกัน ผมเขียน วาแลวกู
ตองออม ตัง้ แตแรกเริม่ เขามารับตําแหนงผูจ ดั การ
เมือ่ ป 2557 เปนตนมา ขอเขียนทุกชิน้ เปนการเขียน
จากใจจริงๆ ไมไดไปลอกเลียนผูอ นื่ เอามาเขียน ทุกสิง่
เปนเรื่องที่เกิดจากประสบการณที่ผานมาซึ่งมีทั้ง
เรือ่ งทีเ่ คยประสบความสําเร็จหรือลมเหลว โดยเนน
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การเขียนตามสไตลของตัวเอง ใชภาษาธรรมดาๆ
อานใหเขาใจงายโดยไมตองแปลความใหวุนวาย
อีกทานหนึง่ คือ อาจารยจตุพร รมแกว หัวหนาหนวย
บริการอําเภอพราวก็เคยมาบอกผมวา มีสมาชิก
อาวุโส ผูเฒาผูแกแถวอําเภอพราวเขาคอยติดตาม
อานบทความของผมเชนกัน วันหนึ่งผมไปงานศพ
ที่อําเภอแมริม ก็มีสมาชิกบํานาญทานหนึ่ง ซึ่งผม
ลืมถามชื่อของทานไปก็มาบอกวาชอบอานที่ผม
เขียนไดทั้งสาระความรูและความบันเทิงไปดวย
ไมใชศพั ทวชิ าการมากนัก อานแลวสบายตัวสบายใจ
ทีข่ าดไมไดกค็ อื คุณแมนอ งมด (หัวหนางานสมาคมฯ)
ก็เปนแฟนคอลัมนตวั ยง ทีค่ อยติดตามอานอยูเ สมอ
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สมาชิกที่อานขอเขียนของผมสวนใหญเปนสมาชิก
อาวุโส ไมทราบวาสมาชิกหนุมสมาชิกสาวอานกัน
บางหรือเปลา เพราะคนรุน ใหมมกั ไมชอบอานหนังสือ
สนใจไปทางเฟส ทางไลน และเนตเสียมากกวา ชวยกัน
อานเถิดครับ สหกรณเราเสียเงินจัดทําวารสารปละ
หลายแสนบาท ก็เพือ่ จะไดประชาสัมพันธใหสมาชิก
ไดรบั ทราบความเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้ แตกน็ า เสียดาย
ทีบ่ างหนวยเอาวารสารทัง้ เกาทัง้ ใหมกองเปนพะเนิน
ไมไดแจกจายใคร ทําใหไมมคี ณ
ุ คา ชวยกันอานบาง
เถิดนะครับ
ปพทุ ธศักราช 2559 ทีผ่ า นไป ผลการดําเนิน
งานสหกรณทานก็คงทราบกันบางแลว โดยเฉพาะ
ผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผานมา แตสมาชิก
สวนใหญที่ไมไดเขาประชุมก็อาจไมทราบหรืออาจ
ทราบเพียงเล็กนอยไมลกึ ลงในรายละเอียด ผมก็จะ
ถือโอกาสนีเ้ ลาใหทา นสมาชิกไดรบั ทราบกัน โดยจะ
ขอสรุปเปนเรื่องๆ ไปดังนี้นะครับ
เรื่องที่ 1 รางวั ล เกี ย รติ ย ศ สหกรณ อ อม
ทรัพยครูเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเปน 100
สหกรณดเี ดน ในโอกาสครบรอบ 100 ปสหกรณไทย
จากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พรอมกันนี้
คุณอัญชลี อุปนันท รองผูจ ดั การก็ไดรบั รางวัล ไปดวย
ในโอกาสเดียวกันนี้
เรื่องที่ 2 มีการเก็บออม ปนเี้ ปนปทสี่ หกรณ
ของเรานําเงินไปซื้อตั๋วสัญญาจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเดื อ นละ 20 ล า น
จํานวน 9 เดือน เปนเงิน 180 ลาน และนําฝากอีก
เดือนละ 10 ลานบาท โดยที่สหกรณจะเก็บเงิน
ทุนสํารองไวเปนตัวเงินใหครบ
เรื่องที่ 3 สหกรณ มี ค วามสภาพคล อ งสู ง
สามารถบริการสมาชิกไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มีการปลอยสินเชือ่ ระยะสัน้ และระยะปานกลางมากขึน้
ทําใหกระแสไหลเวียนของเงินรวดเร็วขึ้น

เรื่องที่ 4 สถาบันการเงินตางๆ ลดดอกเบีย้
ทําใหสหกรณมภี าระคาใชจา ยดอกเบีย้ ลดลง จากที่
เคยกําหนดดอกเบีย้ สูงเมือ่ ป 2557 จากสูงสุดรอยละ
5.875 ลดลงมาตามลําดับ ตํ่าสุดอยูที่รอยละ 3.60
เรื่องที่ 5 ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว จากที่มี
อยูเดิมป 2558 จํานวน 7,658,059,000.00 บาท
ปนเี้ พิม่ เปน 8,444,890,410.00 บาท เพิม่ ขึน้ จํานวน
786,831,410.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.27
เรื่องที่ 6 เงินรับฝาก จากทีม่ อี ยูเ ดิมป 2558
จํานวน 6,784,076,446.94 บาท เปน 8,052,282,961.14
บาท ปนี้เพิ่มขึ้นจํานวน 1,268206,514.2 บาท
คิดเปนรอยละ 18.69
เรื่องที่ 7 เงิ น กู  ยื ม จากสถาบั น การเงิ น
ภายนอกลดลง จากเดิมป 2558 สหกรณมีหนี้สิน
อยูที่ 5,387,070,700.00 บาท ปนี้ลดงเหลือเพียง
3,274,000,000.00 บาท ลดลง 2,113,070,700 บาท
หนี้ลดลงถึงรอยละ 39.22
เรื่องที่ 8 สหกรณมีกําไรเพิ่มขึ้น จากเดิมป
2558 มีกําไรสุทธิอยูที่ 663,207,110.03 บาท
ป นี้ กํ า ไรอยู  ที่ 751,25,954.34 บาท เพิ่ ม ขึ้ น
88,043,844.31 บาท เพิ่มคิดเปนรอยละ 13.28
เรื่องที่ 9 สหกรณ ป รั บ ระบบเทคโนโลยี
ใหทันสมัย สมาชิกสามารถดูขอมูลสวนตัวไดทาง
เว็บออนไลน ทั้งยังสามารถพิมพใบเสร็จเองได
โดยทีส่ หกรณไมตอ งพิมพใบเสร็จ เปนการประหยัด
คาใชจาย

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
ก า วหน า มาไกลทุ ก ด า น มี ก ารเงิ น
ที่มั่นคง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบ
การจั ด การที่ ดี ขอให พี่ น  อ งสมาชิ ก
ไดมั่นใจครับ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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ศึกษา...สาระดี

นายวิชิต พิทาคํา

แนะนําคณะกรรมการศึกษา ประจําป 2560

นายวิชิต พิทาคํา

นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ

นายสิงหคํา จริยา

นายสมาน เผือกออน

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ

นายไมตรี ธินะ

ปประธานคณะกรรมการศึ
ระธานคณะกรรมการศกกษา
ษา

กรรมการศึกษา

กรรมการศึ
รรม ร กษา
ษ

กรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษา

กกรรมการศึ
รรมการรศกษา
กษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2558
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
พ.ศ. 2558 หมวด 8 ขอ 87 ไดกําหนด อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการศึกษาโดยกําหนดใหคณะกรรมการศึกษา
มีอาํ นาจหนาทีด่ าํ เนินกิจการตาม กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติ คําสัง่ และประกาศของสหกรณ ซึง่ รวมทัง้ ในขอตอไปนี้
1. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกและผูท สี่ นใจใหทราบ
ถึงเจตนารมณ หลักวิธกี าร และการบริหารงาน ของสหกรณ
2. ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอก
ไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ไดดําเนินงานไป
3. ดําเนินการในการหาผูสมัครเปนสมาชิก
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4. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย
และการใชจายเงินอยางรอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ
อันเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ
5. ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดาน
การดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอกประเทศ
เพื่ อ นํ า ตั ว อย า งที่ ดี ม าเสนอคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
พิจารณานํามาบริการแกสมาชิก
6. ดําเนินการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ตามควรแก
ฐานะของสหกรณแกสมาชิกและครอบครัวอยาง ทั่วถึง
และเปนธรรม

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

รายชื
่อสมาชิกถึงแกกรรม
ประชาสัมพันธ
รายชื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ถึงแกกรรม ประจําเดือนมกราคม 2560 รับเงินสวัสดิการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายพีรวัส
นางจันทรแสง
นางใจแกว
นายเตชิด
นายมนัส
นายธงชัย
นายวิโรจน
นางสมศรี
นางเปง
นายพิมล
นายสําราญ

นามแกว
วงศชมภู
สุภาสืบ
สุนทรศารทูล
พรหมอารีรักษ
กันทะชัย
สิทธิฟอง
มโนวงศ
มอญเต
กันจินะ
สุขเสาร

สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ

ประเภทสมาชิก

เลขที่สมาชิก

สังกัด

สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ

009440
016638
048995
039213
009255
052957
024717
017566
031582
030206
029491

อ.อมกอย
อ.สันกําแพง
อ.แมแจม
เวียงพิงค 2
อ.แมริม
อ.แมแตง
อ.ฝาง
อ.สันปาตอง
เวียงพิงค 2
อ.สันกําแพง
อ.สันกําแพง

เพื่อความมั่นคง สวัสดิการ สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ประกันชีวิต

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ที่ถึงแกกรรมระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
น.ส.พจนีย วานิช
นายกฤษฎากร พรหมกร
นายสําราญ สุขเสาร
นายวีระ ธนจรัสพงค
นายมนัส พรหมอารีรกั ษ
นายวิโรจน สิทธิฟอง
นายธนวัฒน ถิรปญญา
นางจันทรคํา คําหนอย
นายทวี ตุนแกว
นายเฉลิม ทิพยสมบัติ
นางสมศรี มโนวงค
นายชาคริต ปรีชา
นายภูษิต จันทะทัย
นายจรัญ เข็มวิชัย

เลขที่สมาคม

ประเภทสมาชิก

สังกัด

16753
17181
03799
01105
13313
12433
24646
06525
21018
02274
15745
13961
08294
24993

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

ม.ราชภัฎเชียงใหม
อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันกําแพง
อ.แมริม
อ.แมริม
อ.ฝาง
อ.ไชยปราการ
อ.แมอาย
อ.แมอาย
อ.สารภี
อ.สันปาตอง
อ.ดอยหลอ
อ.อมกอย
อ.อมกอย

ในเดือน กุมภาพันธ 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
จะเรียกเก็บเงินสงเคราะหจากสมาชิกจํานวน 280 บาท (สองรอยแปดสิบบาทถวน)
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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เรื่องจากสมาชิก....
ไชยยนต คําจม

ครู

เมื่อวันวาน...

“คอย”

สายตานักเรียนทุกคูจ อ งไปสูเ สาธงเปนจุดเดียว
ณ ที่นั้นเราเห็นผูหญิงคนหนึ่งทั้งสวยและสาว เธอสวม
กระโปงสี ก รมท า เสื้ อ สี ข าวระบายลู ก ไม ร อบคอ
ถือกระเปาหนังสีดาํ มีทา ทางตืน่ ๆ อยูใ นที ดานซายมือ
มีครูใหญยืนอยูดวย ครูใหญกลาวแนะนําวา...
“ครูมคี วามยินดีทจี่ ะบอกกับพวกเราวา คุณครู
นารีจะมาสอนพวกเธอ โรงเรียนของเรายังไมเคยมี
ครู ผู  ห ญิ ง มาสอนเลย ก็ ค งเป น โชคดี ข องพวกเธอ
ที่ได ครูใหมเปนครูสตรีคนแรกของโรงเรียน ขอใหพวก
เธอตั้งใจเรียนและเชื่อฟงคุณครูนารี...”
“หวาน...” เจาเด็ด เพื่อนที่ยืนอยูขาง ๆ
ผมเอยขึ้น หลังจากที่ครูใหญบอกวา จะจัดใหครูใหม
ของเราสอนชั้น ป. 4 และมันคงหมายความตามนั้น
หมอนี่นอกจากจะเปนแชมปทางยิงหนังสะติ๊กอยาง
หาตัวจับยากแลว ยังเปนจิตรกรวาดภาพลามกตาม
หองสวม และผนังกําแพงวัดอันลือชือ่ รางวัล “โนเบล”
เมื่อวานยังเปนรอยจํ้า ๆ ที่กน
กอนจะเลิกเรียนในวันนัน้ ครูใหมของเราสัง่ ให
นักเรียน ป. 4 ทุกคนเขาแถวที่หนาหองก็เกี่ยวกับ
เครือ่ งทรงของพวกเรานัน่ แหละสวนมากประดับประดา
ไปดวยกลิ่นเหงื่อ ฝุนและคราบไคล แถมดวยชายเสื้อ
ที่ขาดกะรุงกะริ่ง ดังนักรบโบราณตามประสานักเรียน
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ลูกทุงบานนอกอยางเรา
“ความสะอาดเปนสิง่ สําคัญ” ครูเอยขึน้ หลังจาก
ที่ตรวจตรานักเรียนทุกคนแลว “เสื้อผาควรซักบอย ๆ
ผม เล็บ ตองตัดใหสั้นอยูเสมอ อาบนํ้าก็ใหขัดถูขี้ไคล
ตามนอง หลังเทา และใบหูออกเสียบาง อีกอยางหนึ่ง
ครูสงั เกตเห็นวาบางคนใสรองเทาแตะมา บางคนก็ไมใส
อะไรมาเลย นักเรียนหองเรามี 38 คน ใสรองเทาที่ถูก
ตองเพียง 4 คน เธอรูไหมการเปลือยเทามาโรงเรียน
มีโอกาสทีจ่ ะติดเชือ้ โรคไดงา ย บางทีอาจจะเดินเหยียบ
ถูกของมีคมตําเทาได ไหน...ใครพอจะบอกกับครูไดไหม
คะวา วันพรุงนี้จะใสรองเทามา...?”
เงียบ ไมมคี ําตอบจากสวรรค
“พอครูถามก็นงิ่ กันหมดเชียวนะ เอา...เจิด จะ
ใสรองเทามาไหม...?” ครูหันมาทางผม
“ผม... ไมมีรองเทาครับ...” ผมตอบครูดวย
เสียงสั่น ๆ
“ไมมีรองเทาอะไรเลยเหรอ งั้นตอนอยูที่บาน
ใสอะไรละ” ครูมองหนาผมอยางฉงน
“ไมไดใสอะไรเลยครับ เพราะในชีวิตผมยังไม
เคยมีรองเทา” ผมตอบตามประสาซือ่ ครูมสี หี นาผิดหวัง
แลวหันไปถามคนอืน่ ๆ แตละคนก็ตอบไปตาง ๆ นานา
สรุปแลววันพรุงนี้ มะรืนนี้ หรือวันตอๆไป ก็คงจะ
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ใสรองเทา (หนังธรรมชาติ) คูชีพเหยียบฝุน โคลนตอไป
ตามเดิม
“ผูห ญิงก็อยางนี้ จูจ เี้ ปนบา” เจาเด็ด บนเมือ่ เรา
เดินทางกลับบาน
“แตครูก็หวังดี...” ผมตอบมัน ถึงอยางไรผมก็
ชักจะชอบครูคนนี้เสียแลวละซิ มาสอนเพียงวันแรก
สามารถเรียกชือ่ ผมและ “เพือ่ นหัวโจก” ไดอยางถูกตอง
“อีกอยางครูเปนคนในเมือง เพิง่ มาอยูบ า นนอก
อาจจะยังไมเขาใจอะไร ดูแตครูชาญชัยซี มาอยูบ า นเรา
เดือนแรก นํา้ ตองกรองเสียกอนจะดืม่ พอมาไดกบั พีส่ าย
และมีลูกออกมา 2-3 คนนี้แหละ ความงาม ความ
สะอาดสะอาน มันวิง่ กลับไปอยูใ นเมืองเสียหมด มุง เมือ่
กอนทีเ่ คยลงครามแตเดีย๋ วนีล้ งควันอยางเต็มใจ ครูชาญชัย
เคยพูดกับพอกันวา “เขาเมืองตาหลิว่ ก็ตอ งหลิว่ ตาตาม
นะพี่”
ครูนารี พักอยูท บี่ า นลุงกํานันซึง่ อยูต ดิ กับบานผม
พอดี แรก ๆ ผมไมคอ ยกลาสูห นา แตพอ 2 เดือนผานไป
กลับกลายเปนวา ผมติดครู รักครู ถึงขั้นอาสาวิ่งไปซื้อ
ของเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ตลาด และบอยครั้งที่ครูมักพูดถึง
เรือ่ งตาง ๆ ทําใหผมมีความรูร อบตัวมากขึน้ การเรียนจึง
ลดจากรองทีโ่ หลมาเปนที่ 5-6 ของหอง ใชผมจะภูมใิ จ
คนเดียวเมือ่ ไหร คุณแมผมก็มกั จะคุยกับเพือ่ นบานเสมอวา
“ฉันก็เพิง่ เคยเห็นนีแ่ หละ แมคณ
ุ เอยชางดีอะไร
เชนนั้น ไปโรงเรียนแตเชาเชียว เด็กคนไหนเรียนออนก็
เรียกไปเรียนหนาหองกอนเขาเรียนทุกวัน เลิกจากการสอน
ก็เที่ยวเยี่ยมเยือนตามบานตาง ๆ ชวยแนะนําการจัด
บานเรือน หรือบางทีคยุ เรือ่ งโรคภัยไขเจ็บ เชนโรคทีไ่ มควร
จะเปน แตชาวบานเรามักจะเปนกันบอย ๆ ฉันก็เพิ่งรู
จากครูนารีเมือ่ เชานีเ้ องวา ไอผงชูรสทีเ่ ราใสกนั โครม ๆ
นอกจากจะมีของปลอมแลว หากกินมาก ๆ ยังทําลาย
สมองดวย ยาแกปวดก็ยงิ่ ราย กินติดตอกันนาน ๆ ลําไส
เปนแผล เลือดออกถึงตาย ฉันวา ยายมี ที่ถายออกมา
เปนเลือดจนตายนะ อาจจะเปนอยางที่ครูนารีวาก็ได
เห็นไหมที่ฝาบานแกมีแตซองยาเสียบเต็มพรืดไปหมด
 ...”
สาธุ...ขอใหครูนารีอยูก บั เรานาน ๆ เถอะเจาประคุณ
แตสงิ่ ทีผ่ มรักและศรัทธาคุณครูของผม มันตางไป
จากของผูใ หญทกี่ ลาวมา คือมันเกิดขึน้ จากสิง่ ธรรมดา...

ครับ งาย ๆ แตกม็ พี ลังมากพอทีส่ ามารถจะปรับเปลีย่ น
นิสัยพฤติกรรมของเพื่อนและผมไดอยางคาดไมถึง
“เฮย...เด็ด เราไปเอามะมวงไหม” ผมชวน
มันกอน
“ที่เดิม...” “เออ...”
ที่เดิม พวกเรารูจักกันดี มะมวงตนนั้น ทั้งดก
หวาน มัน และกรอบ ยิง่ ตอนหาม ๆ คุณเอย เราจับมันทุบ
กับเสาโรงเรียนเสียงดัง “โพละ” แคคิดนํ้าลายสอ
เสียอยางเดียวมันดันไปขึ้นที่หลังกุฏิหลวงตา ซึ่งเรากับ
หลวงตามีความเห็นเกีย่ วกับมะมวงตนนีต้ า งกัน เราเห็น
วาหลวงตาหวงมะมวงชะมัด และตนไหน ๆ ก็ไมอรอย
เทาตนนี้ เราใชหนังสติก๊ ยิงมันรวงลงมาแลว เราจะกรูกนั
เขาไปเก็บ ตืน่ เตนโลดโผน และอาจจะผจญตอ “หัตถภัย
บาทาภัย หรือ ตะพดภัย” แลวแตหลวงตาจะสะดวก
สวนความเห็นของหลวงตาซึ่งมักจะปรารภกับใครตอ
ใครบอย ๆ รวมทั้งครูใหญของเราวา
“เด็กเวร...กระจกหนาตาง กระเบือ้ งมุงหลังคา
พังหมด อีกหนอยกุฏกิ ค็ งเหลือแตเสา” และแลวในวันนัน้
“ครูไมเคยคิดเลยวา ลูกศิษยของครูจะเปนไป
ไดอยางนี้...” ครูมองเราดวยสายตาผิดหวัง
“การขโมย เปนสิ่งไมดีอยางไร... ใหรูเองครู
จะไมพูดถึง แตหากมีใครไปยิงมะมวงของเธอที่บาน
ตามใจชอบ เธอจะรูส กึ อยางไร ลูกกระสุนไปถูกบานเรา
โดยเฉพาะของวัด ของพระพุทธศาสนา สมบัติเหลานี้
ไดมาจากเงินของพอแมเราเอง ชวยกันซือ้ หามาเพือ่ ใชเปน
สมบัติสวนกลาง เปนที่ทําบุญ เปนที่อยูของพระสงฆ
ผูช ายอยางพวกเธออาจจะไดบวชเปนพระตามประเพณี
เมื่อฝนตก หลังคากุฏิไมดีจะทําอยางไร ครูอยากถาม
เธอวา การกระทําเชนนี้ดีหรือไมดี ..?”
“ไมดีครับ...” เราตอบเกือบพรอมกันอยาง
สํานึกผิด
“ถารูวาไมดี ครูจะตีเธอบางไดไหมคะ...?”
“ไดครับ...!” เปนครั้งแรกที่เรามีความรูสึก
ยอมรับ “โทษทัณฑ” อยางลูกผูชาย
เขาหนาหนาวแลว ครูชอบตื่นแตเชาชวนผม
ไปเดินเลนตามทุงนา ครูบอกวาเดินเลนตอนเชา ๆ
ไดรบั อากาศบริสทุ ธิท์ าํ ใหมสี ขุ ภาพดี ผมไมเขาใจนักหรอก
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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เข า ใจอย า งเดี ย วคื อ นอนคลุ ม โปงบนที่ น อนรอให
ตะวันโดงชนศีรษะนั่นแหละคือความสุขของผม
“จบ ป.4 แลวจะเรียนตออีกหรือเปลา ?” ครูถาม
ผมเมื่อเรายืนอยูกลางทุงนาอันอางวางของบานเรา
“ไมรูครับ...”
“อาว...ตองรูแลวสิ พอวาไงบางละ”
“พอวาแลวแตแม ก็คงไมไดเรียน เพราะตองไป
เรี ย นในเมื อ งเท า นั้ น บ า นเรามี แ ค ป.4 การกิ น อยู 
ก็ลําบาก และเราจน อยางที่ครูเห็นนั่นแหละครับ”
ผมตอบตามประสาความเขาใจของตนเอง
“ครูอยากใหเธอเรียนตอ เผื่อวันขางหนาจะได
มาชวยพอแมและทองถิ่นของบานเราใหเจริญ เดี๋ยวนี้
ความเจริญมันไปอยูใ นเมืองและในกรุงเทพกันเสียหมด
กลางคืนก็สวางไสวดวยไฟฟาในขณะที่บานเราอาศัย
แสงดาว ในเมืองมีโรงพยาบาลอันทันสมัยในขณะทีบ่ า นเรา
ใชนาํ้ มนตรและหมอผี หากเราจะเอาคนไขไปรักษาในเมือง
ทางเกวียนบานเราก็ฆาคนไขตายเสียกอนที่จะถึงถนน
ยางมะตอย ที่นั่นมีโรงเรียนสรางเปนตึกตระหงาน
ตางกับของเรามุงดวยตองตึง (ใบพลวง) เปนเพิงพักพิง
กําแพงวัด พื้นราดดวยดินธรรมชาติเย็นชื้อ เปยก
และคราบโคลน...”
ครูพดู พรอมกับมองหนาผมอยางมีความคาดหวัง
บางสิง่ บางอยาง ผมไมคอ ยรูเ รือ่ งหรอกครับ รูอ ยางเดียว
แมกบั พอใหเรียนก็เรียน ไมไดเรียนก็ออกมาเลีย้ งควาย
มีขาวใหกิน ก็กิน ไมมีก็อดกันเทานั้น ครูจองหนาผม
แลวพูดตอ
“เจิด...เธอรูไหม เพราะการเรียนหนังสือนอย
ผืนนาทีเ่ ราเหยียบอยูน ี้ มันจึงเปนแหลงทํากําไรใหพอ คา
ในเมืองมั่งคั่งรํ่ารวยขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ชาวบานเรา
ยากจนมีหนีส้ นิ รกรุงรังทับถมลงดังใบไมรว ง บางครัง้ คิด ๆ
ไปก็ใจหายวา เราไดกลายเปนดิน เปนทราย เปนฐานให
คนรวยทัง้ หลายใชเหยียบยํา่ ขึน้ เปนเทวดาไปแลวหรือ...?”
“แลวจะใหผมทําอยางไรดีครับครู...?”
“นั่นสิ...ครูจึงอยากใหเธอเรียนหนังสือตอ...”

ใครไมรูเคยกลาวไววา “สิ่งที่แนนอนที่สุด คือ
สิ่งที่ไมแนนอน” ฉันใดก็ตามคุณครูของผมอาจจะเขา
กับหลักการนี้ก็ได เพราะหลังจากวันนั้นไมนานนัก
ผมทราบขาววา ครูนารีจะไปกรุงเทพ ...เรียนตอปริญญา...
ครูจะจากพวกเราไปเสียแลว...
เสียงเหลานี้มันอึงอื้ออยูในหูพวกเรากอนที่จะ
สอบไล ป.4 ไมกี่วัน เรารูสึกสะทกสะทอนปวดราว
เขาไปในอกคลายถูกมือปศาจลวงเขาไปบีบหัวใจของ
พวกเราใหแหลกลาญไรความปรานี เชาวันนัน้ ครูมใี บหนา
หมนหมอง จองหนาพวกเรานิ่งและนาน ดังจะแขวน
ดวงตาไวที่พวกเราทุกคน
“ครูรสู กึ เสียใจทีจ่ ะตองจากพวกเราไป มันเปน
ความจําเปนที่เกี่ยวกับการศึกษาของครู ครูตั้งใจวาถา
เรียนจบแลวจะกลับมาสอนทีน่ อี่ กี กอนทีค่ รูจะจากไป
อยากขออะไรกับพวกเราอยางหนึ่งคือ วันขางหนา
ถาใครมีโอกาสเรียนหนังสือเมือ่ จบแลวใหกลับมาทีน่ อี่ กี
เพื่อชวยกันพัฒนาทองถิ่นของเรา เทานี้แหละคะ...”
ครู พู ด จบพร อ มกั บ ซ อ นเม็ ด นํ้ า ตาไว ใ นผ า เช็ ด หน า
แลวทําเมินมองออกไปนอกหนาตาง
มีเสียงสะอึกสะอื้นแผวเบา แตมันก็ดังกระหึ่ม
เขาไปในหัวใจแตละคน วันนัน้ ผมขออนุญาตไปหองนํา้
บอยครั้ง ครับ...แอบรองไหในหองสวม !
รูปรางสูงโปรงบาง ผิวขาว ผมชอบสยายประบา
ใบหนารูปไข คิว้ ดกและดําสนิท มีไฝเม็ดเล็กทีใ่ ตตาขวา
เวลายิ้มจะมีรอยบุมนิด ๆ ที่คาง ปกติชอบแตงกาย
เรียบ ๆ นั่นแหละ... ครูนารีของผมละ ! ถาใครพบ
ขอไดโปรดบอกครูผมดวยวา โรงเรียนหลังเดิมที่
เอากําแพงวัดเปนฝาผนังนั้น เดี๋ยวนี้ไดยายไปสราง
เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้นที่หนาวัดอยางสวยงาม
สวนนักเรียนยังยากจนไมมีรองเทาใสเปนสวนมาก
เหมือนเดิม และ ...
ไดโปรดเถอะ ชวยเรียนถามครูนารีใหผมทีวา
เมื่ อ ไหร คุ ณ ครู จ ะกลั บ มาสอนที่ เ ดิ ม อี ก นี่ เ วลา...
ก็ลวงมากวา 10 ปแลวครับ !

“คอย” ตีพิมพครั้งแรกใน “วิทยาสาร” ฉบับที่ 22 ปที่ 28 15 พฤศจิกายน 2520
นําเสนอ เพือ่ เปนอนุสรณตราไวในความทรงจําของครูในอดีต ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ อยูท า มกลางความจนยากของมวลชน
และเพื่อรําลึกถึงคุณครูผูมีอุดมการณ และ เปนปูชนียบุคคลที่ทํางานเพื่อบานเมืองทุกทาน ไว ณ โอกาสนี้
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COOP EVENT

ประชาสัมพันธ

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด นําโดยนายธนู มีสัตย รองประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ พรอมฝายจัดการ รวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ
ออมทรัพยครูตราด จํากัด จํานวน 90 ทาน ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ
ผูต รวจสอบกิจการ สมาชิกชัน้ นํา และฝายจัดการ โดยเขาพบปะแลกเปลีย่ นขอมูลแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2559

วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560 สหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จัดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2559 โดยมี นายธนู มีสัตย
ประธานกรรมการ แถลงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
แกผแู ทนสมาชิกสหกรณฯ เพือ่ รับทราบขอมูล
ในการดําเนินงานตลอดทัง้ ป 2559 และรวม
พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งตาง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธขา ราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม (สบช.)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายอเนก คําจํารูญ ประธานกรรมการดําเนินการ ผูแทน
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธขาราชการ
บํานาญจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ณ หองประชุมเอือ้ งผึง้
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด โดยมี คณะกรรมการดําเนินการและ
ฝายจัดการรวมเปนสักขีพยานในการรับมอบ

พิธสี ง มอบตําแหนงประธานกรรมการ

ใหความรูดานการสหกรณแกคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพหฤทัย

เมื่อวัน 3 กุมภาพันธ 2560 นายอเนก คําจํารูญ ประธานกรรมการดําเนินการและนาง
อัญชลี อุปนันท รองผูจ ดั การ ไดเขาพบผูบ ริหารและคณะครูโรงเรียนพหฤทัย และรวมเปน
วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับหลักการสหกรณและประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารพระแมมารี
่

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46/2/2560
และมีพิธีสงมอบงานในตําแหนงประธาน
กรรมการสหกรณ โดย นายธนู มีสัตย อดีต
ประธานกรรมการ สงมอบงานและตําแหนงแก
นายเอนก คําจํารูญ ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ปี ที 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครู เชียงใหม จํากัด ชุดที่ 46/2/2560

นายณัฐพงศ มะโนคํา
รองประธานกรรมการ

นายเอนก คําจํารูญ
ประธานกรรมการ

นายนิติธร เทพเทวิน
เลขานุการ

นายไมตรี ธินะ
รองประธานกรรมการ

นางอุบล มาตัน
เหรัญญิก

นายไพศาล เนตรสุรา
กรรมการเงินกู

นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
กรรมการศึกษา

นายสมยงค คําอาย
ประธานกรรมการเงินกู

นายวิชิต พิทาคํา
ประธานกรรมการศึกษา
นายประดิษฐ ศรีไกรภักดิ์
กรรมการเงินกู

นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการเงินกู

นายสิงหคํา จริยา
กรรมการศึกษา

นายประเวทย สันยาย
กรรมการเงินกู

นายสมาน เผือกออน
กรรมการศึกษา

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ
กรรมการศึกษา

CMCOOP Chiang Mai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.
วารสาร สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการของสหกรณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณของสมาชิก ขอเขียนหรือบทความตีพิมพในวารสาร
นีเ้ ปนความคิดเห็นเฉพาะของผูเ ขียนสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
จํากัด ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

ทีป่ รึกษา : 1. นายเอนก คําจํารูญ 2. นายณัฐพงศ มะโนคํา 3. นายไมตรี ธินะ
4. นายนิตธิ ร เทพเทวิน 5. นางอุบล มาตัน 6. นายสมยงค คําอาย 7. นายประเทือง
ชมชืน่ 8. นายประดิษฐ ศรีไกรภักดิ์ 9. นายไพศาล เนตรสุรา 10. นายประเวทย สันยาย
กองบรรณาธิการ : 1. นายวิชิต พิทาคํา 2. นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
3. นายสิงหคํา จริยา 4. นายสมาน เผือกออน 5. นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ
6. นางอัญชลี อุปนันท 7.นางวิจิตรา เขตตภูมิเมือง 8.นางสุนีรัตน ศรีวิชัย

บรรณาธิการ : นายวิชิต พิทาคํา

เจาของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด
175 หมู 2 ถ.สมโภชเชียงใหม 700 ป แยกศรีบวั เงินพัฒนา ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม
โทรศัพท : 053-851888 โทรสาร : 053-850924-5

Http://www.cmcoop.or.th

E-mail : coop_cm@hotmail.com

