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"สอนใหลูกทั้งหลายเดินสายกลาง
ทําทุกอยางพอดีมีเหตุผล
ประกอบดวยคุณธรรมนําทางตน
ยอมไดคนดีพอตอบานเมือง"

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทาน “คําขวัญวันแม ประจําป 2559”
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
วันแมแหงชาติ หรือทีค่ นไทยทัว่ ไปนิยมเรียกกันสัน้ ๆ วา
“วันแม” ทุกคนรับทราบและซาบซึง้ กันดี เนือ่ งจากวันสําคัญนี้
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเปนวันคลาย
วันเสด็จพระราชสมภพและถือวาเปนวันแมของชาติดวย
แตเดิมนั้น วันแมของชาติไดกําหนดเอาไววันที่ 15
เมษายนของทุก ๆ ป ทั้งนี้เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
ประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2493 ซึ่งได
พิจารณาเห็นวาการจัดงานวันแมของสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง
สภาวัฒนธรรมแหงชาติผูรับมอบหมายใหจัดงานวันแม
มาตัง้ แตวนั ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เปนครัง้ แรกเปนตนมา
ไดรับความสําเร็จดวยดี ดวยประชาชนใหการสนับสนุน
จนสามารถขยายขอบขายของงานใหกวางขวางออกไป มีการ
จัดพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคําขวัญวันแม
การประกวดแมของชาติ เพื่อใหเกียรติและตระหนักใน
ความสําคัญของแม และเพือ่ เพิม่ ความสําคัญของวันแมใหยงิ่ ๆ
ขึ้นไป ดวยเหตุนี้งานวันแมจึงเปนวันแมประจําปของชาติ
ตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
แตโดยทั่วไปเรียกกันวาวันแมของชาติ
ตอมา พ.ศ.2519 ทางราชการไดเปลี่ยนใหมใหถือ
เอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชินนี าถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ เริ่มใน
ป พ.ศ.2519 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
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วันแมแหงชาติ เปนวันทีท่ างราชการกําหนดในวันที่
12 สิงหาคม ของทุกป และถือวาเปนวันสําคัญยิง่ ของปวงชน
ชาวไทย โดยกําหนดใหถือวา “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์
เปนสัญลักษณของความดีงามของแมผูใหกําเนิดแกเรา
สัญลักษณ์ประจําวันแม่
ดอกมะลิ ดอกไมสัญลักษณ
ประจําวันแม
่
กิจกรรมต่าง ๆ ทีควรปฏิ
บัติในวันแม่แห่งชาติ
1. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน
2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับวันแม เชน การจัด
นิทรรศการ
3. จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
4. ทํ า บุ ญ ใส บ าตรอุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ล เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง
พระคุณของแม
5. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม
ในปนี้ตรงกับวันเสารที่ 12 สิงหาคม ขอเชิญชวน
สมาชิกทุกทาน ทํากิจกรรมในชวงวันหยุดวันแมแหงชาติ
เพื่อแสดงถึงความเคารพรักแมของแผนดิน และแมของ
ตนเอง วันแมจงึ เปนวันสําคัญมากวันหนึง่ ของปวงชนชาวไทย
เปนวันมงคล วันแหงความรักภายในครอบครัว รวมถึง
การแสดงออกของความรักทีม่ ตี อ แม เราไมจาํ เปนตองทํา
เฉพาะภายในวันแม แตเราสามารถทําไดทุก ๆ วัน
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สารบัญ

่
“ไม่มีความรักใดจะยิงใหญ่
เท่ากับความรักของแม่”
12 สิงหา มหาราชิ นี

อาศิรวาทกราบบังคมทูลแทบฝาพระบาท ขาพระพุทธเจาพรอมดวยเหลา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทุกคนขอนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ตอแผนดินและปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งดวยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มาบรรจบ
อีกวาระหนึ่ง ขอพระองคทรงพระเกษมสําราญพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
กราบสวัสดีพี่นองเพื่อนสมาชิกทุกทานครับ วารสารประชาสัมพันธสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด กําลังเขาสูไตรมาสที่ 3 ของคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 46/2/2560 นําโดย ทานประธานกรรมการ นายเอนก คําจํารูญ ฉบับนี้
เปนปที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 แลวนะครับ เนือ้ หาของวารสารประชาสัมพันธสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทางคณะผูจัดทําก็ยังคงพยายามจะนําเสนอขอมูล
ขาวสาร ตลอดถึงการนําเอาปญหา ขอเสนอแนะ และขอบกพรองตาง ๆ ของมวลสมาชิก
นํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสมาชิกไดรับรูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ที่ทุกทานรวมเปนเจาของ ไดอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ โดยเฉพาะในสวนของเนื้อหาตางๆในฉบับนี้ เชน เนื่องจากปกเพื่อเปน
การนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแมแหงแผนดิน รวมไปถึงการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดปจจุบนั นีไ้ ดมกี ารปรับปรุงหลักเกณฑการใหสนิ เชือ่ แกสมาชิก ใน
รูปแบบของ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตแกสมาชิก (สินเชื่ออเนกประสงค)
ประจําป พ.ศ. 2560 ตลอดถึง โครงการอุนใจใกลเกษียณ เปนการใหบริการสมาชิก
เพือ่ ตอบสนองความตองการในเรือ่ งของสินเชือ่ แกสมาชิกใหเหมาะสมกับสภาวการณ
เศรษฐกิจและการครองชีพในปจจุบัน
จึงอยากใหสมาชิกทุกทานไดโปรดติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เราตอไป และพบกันใหม
ในฉบับหนา สวัสดีครับ
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ประธานคุยกับสมาชิก

นายเอนก คําจํารูญ

กราบสวัสดีท่านสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชี ยงใหม่ จํากัด ในวารสารฉบับนีไ้ ด้กล่าวถึง
สวัสดิการเพื่อแก้ไขปั ญหา หนี้สินและพัฒนา
คุณภาพชี วิตผู ้ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา
และผู ้ปฏิบัติงานเพื่อการศึกษา (สมาชิ ก ช.พ.ค.
หรือสมาชิ ก ช.พ.ส.) โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการจัดสวัสดิการดังนี้.หลักเกณฑ
ขอ 1 คุณสมบัติของผูรับสวัสดิการ
1.1 เปนสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส.
1.2 เปนผูที่มีหนี้สินภาวะวิกฤตที่บังคับได
ตามกฎหมาย
1.3 ไม เ คยได รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ชํ า ระ
หนี้สินตามระเบียบนี้
1.4 เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรัก
และศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จ
จนเปนที่ยอมรับ
ขอ 2 ผูร บั สวัสดิการตองเปดเผยขอมูลหนีส้ นิ และ
ขอมูลอื่นตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
และผู  ข อรั บ สวั ส ดิ ก ารต อ งยอมรั บ และสั ญ ญากั บ

4

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามขอตกลงตาม
ขอ 7 จึงจะไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับสวัสดิการ
ขอ 3 เมือ่ ไดรบั สวัสดิการแลว ผูร บั สวัสดิการตองมี
รายไดเพียงพอทีจ่ ะดํารงชีพใหเปนปกติไดตามอัตภาพ
ขอ 4 เมื่อไดรับสวัสดิการแลว ผูรับสวัสดิการ
จะต อ งไม ก  อ หนี้ ใ หม โดยยิ น ยอมให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ สกสค. แจงบัญชีเครติดบูโรแกสถาบัน
การเงินทุกแหงและเจาหนี้เดิม โดยมีผูบังคับบัญชา
คูสมรสและทายาท บันทึกยืนยันที่จะไมเห็นชอบหรือ
อนุญาตใหไปกอหนี้ผูกพันใหม
ขอ 5 หลักประกันการจัดสวัสดิการ ผูร บั สวัสดิการ
ต อ งมี ห ลั ก ทรั พ ย คํ้ า ประกั น โดยให ใ ช ห ลั ก ทรั พ ย
คํ้าประกันหนี้เดิม หากมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกัน
หนี้เดิมไมเพียงพอ ใหใชหลักทรัพยใหม และหรือใช
บุคคลคํ้าประกัน รวมทั้งใหใชเงินสงเคราะหครอบครัว
ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป น หลั ก ประกั น ร ว ม ทั้ ง นี้ ต ามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
ผู  รั บ สวั ส ดิ ก ารต อ งทํ า ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ เป น
หลักประกันการจัดสวัสดิการตามที่คณะกรรมการ
จัดสวัสดิการกําหนด
ขอ 6 การชําระหนีใ้ หแกเจาหนีข้ องผูร บั สวัสดิการ
ใหสํานักงาน สกสค. จังหวัดหรือสหกรณหรือสถาบัน
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การเงินอื่นที่เขารวมการจัดสวัสดิการ ชําระหนี้ใหกับ
เจาหนี้โดยตรง โดยจัดทําบันทึกการรับเงินสวัสดิการ
และการรับชําระหนีข้ องเจาหนีผ้ ร ู บั สวัสดิการตามแบบบันทึก
ตอทายสัญญาการรับเงินสวัสดิการพรอมใหเจาหนาที่
ออกหลักฐานการรับเงินชําระหนี้ใหสํานักงาน สกสค.
จังหวัดหรือสหกรณหรือสถาบันการเงินอืน่ แลวแตกรณี
ขอ 7 ผูร บั สวัสดิการตองทําขอตกลงและดําเนินการ
ตามขอตกลงในการรับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการ
จัดสวัสดิการกําหนด
ขอ 8 ใหมกี ารกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินการตามขอตกลงในการรับสวัสดิการ
ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด

ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
โดยสํานักงาน สกสค. จังหวัด สหกรณหรือสถาบันการ
เงินที่เขารวมโครงการ จะใหผูรับสวัสดิการกูเงินตามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
ขอ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินสวัสดิการเทากับรอยละ
3.50 ตอป และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสวัสดิการ
ขอ 4 ระยะเวลาการใหสวัสดิการกําหนดระยะ
เวลาการผอนชําระ ไมเกิน 400 งวด
ขอ 5 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการ
เชน คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยคํ้าประกัน
คาธรรมเนียมตางๆ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
จะเปนผูรับผิดชอบ
เงื่อนไข
ขอ 6 หลักประกันเงินสวัสดิการใหเปนไปตาม
ขอ 1 การใหสวัสดิการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําไป เงื่ อ นไขของการให เ งิ น อุ ด หนุ น ของสํ า นั ก งาน
ชําระหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน หรือแหลงอื่นๆ ของ คณะกรรมการ สกสค. และระเบียบของสหกรณ
ขอ 7 ผูข อรับสวัสดิการตองทําแผนพัฒนาวิชาชีพ
ผูรับสวัสดิการ
ขอ 2 วงเงินสวัสดิการตอราย เปนไปตามมูลหนี้ ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกําหนด
วิธีการ สามารถติดต่อได้ท่สี ํานักงาน สกสค. จังหวัดเชี ยงใหม่ เบอร์โทร. 053-211681
หรือ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด เบอร์โทร.088-2605357
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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สิ่งดี ๆ ที่คุณอาจไมเคยรู

นายณัฐพงศ มะโนคํา

ÊË¡Ã³Ï ¤ÃÙàªÕÂ§ãËÁ‹
ãËŒ»ÃÐâÂª¹ÍÐäÃá¡‹ÊÁÒªÔ¡
หลักการของสหกรณ คือการจัดสรรผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจดวยความเปนธรรม และเพื่อประโยชนสวนรวม
ซึง่ ก็มวี ตั ถุประสงค เพือ่ สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย ซึง่ ชวยให
สามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอันมั่นคง และ
ไดรบั ประโยชนตามสมควร พรอมทัง้ บริการทางการเงินแกสมาชิก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก จากหลักการ
และวัตถุประสงคนี้ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
โดยคณะกรรมการดําเนินการทีไ่ ดมโี อกาสเขามาปฏิบตั งิ านทุกยุค
ทุกวาระ ไดดาํ เนินงานบริหารจัดการทีจ่ ะเอือ้ ประโยชนไปทีม่ วล
สมาชิกเปนอยางมาก ไมวา จะเปนการปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ
หรือจัดกิจกรรมทําโครงการชวยเหลือสมาชิก รวมทัง้ บุคคลใน
ครอบครัว ตั้งแตเริ่มแรกกอตั้งจนถึงในปจจุบัน....
บุคคลทีส่ มัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
จํากัด จะไดรับประโยชนผลตอบแทนคือ สวัสดิการเงินปนผล
ประจําปจากหุน ประมาณรอยละ 6 (ป 2559 ปนผล 6.05%) และ
ดอกเบีย้ เงินฝากอัตราสูงสุด 4.5% สวนการกูเ งิน สมาชิกจะไดรบั
อัตราดอกเบีย้ ทีถ่ กู กวาหลายๆสถาบันการเงินอืน่ คือรอยละ 6.25 ตอป
และสิน้ ปไดรบั เงินเฉลีย่ คืนอีก (ป 2559 เฉลีย่ คืน 11.50%) สําหรับ
ผูค าํ้ ประกัน สหกรณกม็ รี ะบบกองทุนชวยเหลือผูค าํ้ ประกันในชวงผูก  ู
เกิดวิกฤตชีวติ ดานการเงิน และเมือ่ ผูค าํ้ ประกันยินยอมแปลงหนี้
หรือ รับสภาพหนี้ ผูค าํ้ ประกันจะไดรบั การชวยเหลือจากกองทุน
ในอัตราประมาณรอยละ 20 นอกจากนี้แลว ยังมีการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิกโดยตรง คือ สวัสดิการทีจ่ ดั ใหจากกองทุน
เสริมสรางความมั่นคงสหกรณ ซึ่งไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
รายจายประจําปและจากการจัดสรรกําไรสุทธิ คือ
- เสียชีวิตทุกกรณี สหกรณจะจายเงินโดยมีเงื่อนไข
โดยเริ่มเปนสมาชิกไมถึง 6 เดือน ไดรับ 10,000 บาทและ
เมื่อเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงิน 200,000 บาท
- โครงการ “หกสิบยีส่ บิ แสน” สําหรับสมาชิกทีม่ อี ายุครบ
60 ปบริบรู ณ เปนสมาชิกไมนอ ยกวา 20 ป และมีคา หุน ไมนอ ยกวา
100,000 บาท จะไดรับเงินตั้งแต 30% ตามตารางหลักเกณฑ
และเมือ่ เสียชีวติ จะไดรบั อีก 70% โดยมีเงือ่ นไขและหลักเกณฑ
การรับเงิน เชน เปนสมาชิกระหวาง 22 ป ถึง 24 ป มีหน ุ 200,010 บาท
จะไดรบั เงิน 105,800 บาท และสําหรับสมาชิกสมทบก็จะไดรบั
เงินอีกหลักเกณฑ โดยรับเงินประมาณครึง่ หนึง่ ของสมาชิกสามัญ
- ทุนการศึกษาแกบตุ รสมาชิก โดยมีเงือ่ นไขและหลักเกณฑ
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การรับเงินในระดับชั้นตางๆ อนุบาลรับ 1,000 บาท ประถม
ศึกษาปที่ 3 รับ 1,500 บาท ประถมศึกษาปที่ 6 รับ 1,500 บาท
มัธยมศึกษาปที่ 3 รับ 2,000 บาท มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
ปวช.3 รับ 2,000 บาท และระดับปริญญาตรี ปที่ 2 หรือ
ปวส.2 รับ 2,500 บาท
และอีกสวัสดิการ เปนสวัสดิการอืน่ ทีส่ หกรณจดั หาใหแก
สมาชิก โดยสมาชิกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง
คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตา งๆ และบริษทั ประกันภัยดังนี้
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด หรือ สคช. สมาชิกเสียชีวติ จะไดรบั เงินสงเคราะห
หลังจากหักคาดําเนินการ 3% แลวประมาณ 500,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย หรือ สสอค. โดยศูนยประสานงานสมาคมจะเก็บเงิน
คาสงเคราะหลว งหนา จํานวน 4,800 บาท ตอป และสมาชิกเสียชีวิต
จะไดรบั เงินหลังหักคาดําเนินการ 4% แลว จํานวน 576,000
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยหรื อ สส.ชสอ. โดย
ศูนยประสานงานสมาคมจะเก็บเงินคาสงเคราะหลวงหนา
จํานวน 4,800 บาทตอป และสมาชิกเสียชีวิตจะไดรับเงินหลัง
หักคาดําเนินการ 4% แลว จํานวน 576,000
- บริษทั ประกันภัย ทีม่ เี งือ่ นไขเปนปๆ ไป แบบประกัน
ชีวติ กลุม รวม 7 กรมธรรม แตละกรรมคมุ ครองถึงอายุสงู สุด ตัง้ แต
65,75 และ 80 ป คาเบี้ยประกันตอป มีตั้งแต 2,350 บาท
ถึง 3,800 บาท ทุนประกันเสียชีวิตทุกกรณี รับ 500,000 บาท
-สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ค รู ประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม หรือ ฌคป. เงินคาสงเคราะหศพละ 20 บาท สมาชิก
เสี ย ชี วิ ต จะได รั บ เงิ น หลั ง จากหั ก ค า ดํ า เนิ น การ 4% แล ว
ประมาณ 220,000 บาท
ดังนั้น จะเห็นวาเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกตลอดจน
กระทัง่ เสียชีวติ ลง สมาชิกจะไดรบั ประโยชนจากสวัสดิการ
เปนชวงระยะๆ ทัง้ โดยตรง และจากสหกรณจดั หาให ในรูปแบบ
ตางๆ ซึง่ จากรายงานประจําป 2559 สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด มีกาํ ไร 751.2 ลานบาท และพิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิ เปนเงินเพื่อประโยชนของสมาชิกรอยละ 97.74
ซึ่งขอมูลนี้ คงจะเปนคําตอบวา เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด แลวสมาชิกไดอะไร ?

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

รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี ธินะ

ในหลวงกับการพัฒนาสหกรณ
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คําวา “สหกรณ” แปลวา การทํางานรวมกัน การทํางาน
รวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาจะตองรวมมือกันในทุกดาน
ทัง้ ในดานงานทีท่ าํ ดวยรางกาย ทัง้ ในดานงานทีท่ าํ ดวยสมอง
และงานทีท่ าํ ดวยใจ ทุกอยางนีข้ าดไมไดตอ งพรอม งานทีท่ าํ
ดวยรางกาย ถาแตละคนทําก็เกิดผลขึน้ มาได เชน การเพาะปลูก
ก็มีผลขึ้นมา สามารถที่จะใชผลนั้นในดานการบริโภค คือ
เอาไปรับประทาน หรือเอาไปไวใช หรือเอาไปจําหนาย
เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงชีพได ถาแตละคนทําไปโดยลําพัง
งานที่ทํานั้น ผลอาจไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย และอาจจะไม
พอเพียงในการเลี้ยงตัวเอง ทําใหมีความเดือดรอน ฉะนั้น
จะตองรวมกัน แมในขั้นที่ทําในครอบครัวก็จะตองชวยกัน
ทุกคนในครอบครัวก็ชวยกันทําการทํางาน เพื่อที่จะเลี้ยง
ครอบครัวใหมีชีวิตอยูได แตวาถารวมกันหลายๆ คนเปน
กลุม เปนกอน ก็สามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถ มีผลไดมากขึ้น (พระราชดํารัสที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทาน
แกผูนําสหกรณทั่วประเทศเมื่อครั้งเขาเฝาทูลละอองธุลี
พระบาท ณ ศาลาดุสดิ าลัยฯ เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2536)
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเปนรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2489 ตลอดระยะเวลาที่พระองคทรงปกครอง
ประเทศ ทรงไดประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชนสขุ ของพสกนิกรชาวไทยทัว่ ทุกทองถิน่ ของประเทศ
ไมมีที่ใดที่พระองคไมไดเสด็จพระราชดําเนินไป พระองค
ทรงเสด็ จ เยี่ ย มเยื อ นประชาชน ศึ ก ษารั บ ฟ ง ป ญ หา
ทั้ ง พระราชทานพระราชดํ า ริ อั น สู ง ส ง ด ว ยพระเมตตา
พระกรุณา และพระปรีชาสามารถใหแกขา ราชการในพระองค
ซึง่ เปนผูป ฏิบตั งิ าน และ ประชาชนในทองถิน่ ไดนาํ ไปปฏิบตั ิ

หรือใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุนเพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
ในดานตางๆ อันยังประโยชนแกพสกนิกรมากที่สุด
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่
สงผลประโยชนใหแกประชาชนในสวนตางๆ ของประเทศ
โดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดาร
และยากจนอยางแทจริง โครงการพระราชดําริซงึ่ มีมากกวา
2,000 โครงการ อยูในทุกภูมิภาคของประเทศ ในดาน
โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ
หมูบ า นทีห่ บุ กะพง เปนหมูบ า นตัวอยางในโครงการพระราชดําริ
ซึง่ จัดในรูปสหกรณทสี่ มบูรณแบบเปนแหงแรกในประเทศไทย
และต อ มาได ข ยายผลนํ า รู ป แบบและวิ ธี ก ารสหกรณ
ไปเผยแพร ปลูกฝง ใหความรูแ กประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริแหงอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดการรวมกลุม
ของประชาชน บนพืน้ ฐานแหง “การชวยเหลือตนเอง และ
ชวยเหลือซึง่ กันและกัน” ในสวนของภาคเหนือ หมูบ า นสหกรณ
สันกําแพง เปนโครงการตามพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เริ่มดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2518
โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ขอใชพื้นที่บริเวณตําบล
ออนหลวย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตอมาเกษตรกร
สมาชิกไดรวมตัวกันขอจัดตัง้ “สหกรณการเกษตรหมูบาน
สหกรณอาํ เภอสันกําแพง จํากัด” เพือ่ ชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีธุรกิจ เชน โรงผสมอาหารสัตว
ธุรกิจรวบรวมนํา้ นมดิบ ธุรกิจไขไก ธุรกิจนํา้ มัน ธุรกิจจัดหา
สินคามาจําหนาย ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร
เปนตน และตัง้ แต พ.ศ.2546 ถือเปนตนแบบของสหกรณที่
ประสบผลสําเร็จในการบริหารในรูปแบบของสหกรณไปดวยดี
สามารถขยายผลและตอยอดเปนธุรกิจที่คอนขางจะครบ
วงจร ทําใหสมาชิกคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นเรื่อยๆ
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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MONEY REPORT
นางอุบล มาตัน เหรัญญิก

สสรุปผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ไไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
1. จํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิกทั้งหมด 31,644 คน
สมาชิกสามัญ
จํานวน
สมาชิกสมทบ
จํานวน
สมาชิกที่เปนหนี้
จํานวน
สมาชิกที่ไมเปนหนี้
จํานวน
2. ทุนเรือนหุน
จํานวนเงิน
3. ทุนสํารอง
จํานวนเงิน
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
จํานวนเงิน
5. เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
จํานวนเงิน
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย
จํานวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพยกรณีพิเศษ
จํานวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
จํานวนเงิน
- เงินฝากประจํา
จํานวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย ATM
จํานวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพยสะสมรายเดือน
จํานวนเงิน
(โครงการลูกเงินลานหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุนทอง) จํานวนเงิน
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จํานวนเงิน
(ครบรอบ 57 ป)
- เงินรับฝากออมทรัพย-รอจายเบี้ยประกัน จํานวนเงิน
7. เงินรับฝากสหกรณ/หนวยงานอื่นทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
- เงินฝากประจํา-สหกรณอื่น ๆ
จํานวนเงิน
- เงินรับฝากประจํากรณีพิเศษ
จํานวนเงิน
- เงินรับฝากออมทรัพย-สหกรณอื่น ๆ
จํานวนเงิน
- เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น ๆ จํานวนเงิน
8. เงินกองทุนเสริมสรางความมั่นคง
จํานวนเงิน
9. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จํานวนเงิน
10. ตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ
จํานวนเงิน
11. เงินใหกูแกสมาชิก
จํานวนเงิน

ประเภทเงินใหกูแกสมาชิก จํานวนสัญญา
เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูสามัญ ATM
เงินกูสามัญสวัสดิการ
เงินกูพิเศษ
12. สินทรัพย
13. กําไรสุทธิ

8

19,437
12,207
14,458
17,186
8,906.39
917.39
4.40
19.97
7,821.44
227.94
18.59
6,693.30
706.93
50.06
20.47

คน
คน
คน
คน
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

3.30
0.16

ลานบาท
ลานบาท

100.69
756.41
407.78
300.99
47.41
0.23
107.46
2,800
236.95
21,312.98

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

จํานวนเงิน

26,832,511.88
976
18,087 20,009,310,305.04
673,515,667.12
3,269
63,711,438.77
528
539,605,856.89
249
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

22,020.23
374.71

ลานบาท
ลานบาท

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

สารจากกรรมการเงินกู

นายสมยงค คําอาย

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทีเ่ คารพรักทุกทาน วารสารฉบับนี้

เปนฉบับประจําไตรมาสที่ 3/2560 ในสวนของฝายสิน เชื่อหรือเงินกู ขอทบทวนแจงขาว
หลักเกณฑการใหสนิ เชือ่ ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ในปจจุบนั เพือ่ เปนแนวทาง
ให ส มาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค ใ ช บ ริ ก ารงานสิ น เชื่ อ ได ท ราบพอสั ง เขป ในส ว นรายละเอี ย ด
ขอเชิญสมาชิกทุกทานติดตามขาวไดทางเว็บไซด ของสหกรณ www.cmcoop.or.th นะครับ
- เงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังจากหักชําระ
ประจําเดือน ตองไมนอยกวา 30% หรือไมตํ่ากวา
5,000 บาท
3. เงินกูสามัญทุนเรือหุน(สห.) (ตองไมมีสัญญา
เงินกูสามัญทั่วไปหรือสัญญาเงินกูพิเศษ)
กูไดไมเกิน 90%ของมูลคาหุนที่ชําระแลว
2. เงินกูสามัญทั่วไป(สป.)
สิทธิ์กู - ต อ งเป น สมาชิ ก สามั ญ อายุ ส มาชิ ก ตั้ ง แต สงชําระคืนไมเกิน 240 งวด หรือขั้นตํ่า 500 บาท
6 เดือน ขึ้นไป
4. เงินกูพิเศษ(พร.)
- ตามหลักเกณฑ กูไดไมเกิน 100 เทา ของ สิทธิ์กู - ตองเปนสมาชิกสามัญ อายุสมาชิกตั้งแต 3
เงินไดรายเดือน (เงินเดือน+เงินประจําตําแหนง)
ปขึ้นไป
- กูไดสูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท ผูกูตอง
- วงเงินกูส งู สุดไมเกิน 4,000,000บาท ผูก ตู อ ง
มีคาหุนไมนอยกวา 20% ของวงเงินกู
มีคาหุนไมนอยกวา 20%ของวงเงินกู
ชําระคืน - สงชําระคืนภายในอายุไมเกิน 80 ป และ ชําระคืน - สงชําระคืนภายในอายุไมเกิน 80 ป และ
ส ง ชํ า ระไม เ กิ น 240 งวด ยกเว น วงเงิ น กู  ไ ม เ กิ น สงชําระไมเกิน 300 งวด
1,500,000 บาท สงชําระคืนไมเกิน 180 งวด (กรณีลกู จาง
- เงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังจากหักชําระ
ไมมสี ทิ ธิไ์ ดรบั เงินบําเหน็จรายเดือน ตองชําระคืนภายใน ประจําเดือนแลว ตองไมนอยกวา 30% หรือไมตํ่ากวา
อายุ 60 ป โดยมีบุคคลคํ้าประกันตามวงเงินกู)
5,000 บาท
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.)
สิทธิ์กู - กูไดไมเกิน2เทาของเงินไดรายเดือนและ
ไมเกินมูลคาหุนสะสมและตองไมเกินวงเงินกูสามัญ
ชําระคืน - ภายใน 12 งวด ตองสงชําระสัญญาเดิมมา
แลวไมนอยกวา 2 งวด จึงมีสิทธิ์ยื่นกูใหมได

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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- ใชหลักทรัพยคาํ้ ประกัน ไมตาํ่ กวาวงเงินกูต าม ขาดสงชําระหนี้หรือคืนใบเสร็จเกิน 3 เดือนขึ้นไป
- วงเงินกูส งู สุดไมเกิน 300,000 บาท มีเงินได
ราคาประเมินของทางราชการ หลักทรัพยตอ งอยูใ นจังหวัด
เชียงใหม โดยสมาชิก หรือคูส มรส หรือบิดา มารดาหรือ รายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 2,000 บาท
- ส ง ชํ า ระคื น ไม เ กิ น 60 งวด และอายุ
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูกู เปนผูถือกรรมสิทธิ์
ไมเกิน 80 ป
5. เงินกูสามัญ ATM(สก.)
สิทธิ์กู - กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินไดรายเดือน และ 8. เงิ น กู  ส ามั ญ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก
กูไดสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท
(อุนใจใกลเกษียณ) 55/15/150,000 สิ้นสุดโครงการ
- เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจาย 31 ตุลาคม 2560
รายเดือน ตองไมนอยกวา 2,000บาท
- เปนสมาชิกสามัญมาแลว 15 ป และมีอายุครบ
- มีคา หุน ไมนอ ยกวา 20% ของวงเงินกู นอกเหนือ 55 ปบริบรู ณ และมีทนุ เรือนหุน ไมนอ ยกวา 150,000 บาท
จากที่เปนหลักประกันของเงินกูประเภทอื่นแลว
- ชําระคืนภายใน 240 งวด หรือภายในอายุ 75 ป
ชําระคืน - สงชําระคืนภายใน 100 งวด และอายุไมเกิน และตองชําระขัน้ ตํา่ 750 บาทตอเดือน วงเงินกู สมาชิกกู
80 ป กรณีลูกจางที่ไมมีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จรายเดือน ไดไมเกินรอยละ 90 ตามเกณฑของเงินสวัสดิการที่พึง
ตองชําระคืนภายในอายุ 60 ป ใชบคุ คลคํา้ ประกัน 2 คน ไดรับจากสหกรณ ขณะยื่นกู
กรณีกูเกินกวา 200,000 บาท (โดยผูคํ้าตองไมเคยคํ้า
- ในกรณีสมาชิกผูก ทู ไี่ ดรบั สวัสดิการรอยละ 30
ประกันซํ้าซอนกับสัญญาเงินกูประเภทอื่นของผูกู)
ไปแลว ใหกูไดอีกรอยละ 60 ตามเกณฑเงินสวัสดิการ
ที่พึงไดรับ
- ในกรณีที่สมาชิกที่ยังไมไดรับเงินสวัสดิการ
6. เงินกูสิน เชื่ออเนกประสงค (สิ้นสุดโครงการ
31 ตุลาคม 60)
รอยละ 30 เมือ่ ยืน่ กูต ามโครงการนี้ ตองนําเงินสวัสดิการ
- เปนสมาชิกสามัญตั้งแต 2 ปขึ้นไป (ยกเวน รอยละ 30 ที่จะไดรับสวัสดิการตามโครงการ 60/20
พนักงานราชการ)
/100,000 มาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูโครงการนี้
- ตองไมเปนสมาชิกปรับโครงสรางหนี้ ประนอมหนี้
- ใช บุ ค คลซึ่ ง เป น สมาชิ ก สามั ญ คํ้ า ประกั น
ขาดสงชําระหนี้หรือคืนใบเสร็จเกิน 3 เดือนขึ้นไป
1 คน ทั้งนี้สิทธิ์คํ้าประกัน 1 คน ตอ 1 สัญญา และ
- มีหนีA้ TM หรือหนีส้ วัสดิการอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ ตองอยูภายใตเงื่อนไขสิทธิ์คํ้าประกัน 1 คน ไมเกิน
นํามารวมเปนสัญญาเดียว และเพิ่มวงเงินไดไมเกิน 8 สัญญา
200,000บาท ตอสัญญา และวงเกินกูสูงสุดไมเกิน
1,200,000 บาท
ขอให ส มาชิ ก ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช
- สงชําระคืนไมเกิน 120 งวดและไมเกินอายุ 80 ป
- มีเงินไดหลังหักชําระรายเดือนแลวไมนอ ยกวา บริ ก ารสิ น เชื่ อ ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
เชียงใหม จํากัด ไดโปรดใชบริการสินเชื่อตาม
30% หรือไมตํ่ากวา 3,000 บาท
สิทธิ์และความจําเปนของแตละทาน ตามแนว
7. เงินกูสินเชื่อเพื่อดํารงชีพ โครงการ 3 (สิ้นสุด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและขอให
โครงการ 31 ตุลาคม 60)
สมาชิ ก ทุ ก ท า นมี ค วามสุ ข ในการดํ า รงชี วิ ต
- เปนสมาชิกสามัญ มีอายุการเปนสมาชิก พรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ตอตนเองและ
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป
สังคมตอไป........
- ตองไมเปนสมาชิกปรับโครงสรางหนี้ ประนอมหนี้
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คุนายกํ
ยกัาจรเดช
บผูตพรหมสวั
รวจสอบกิ
จการ
สดิ์
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ถามไดถามแปลกๆ คนที่ไมคอยปกติก็มักหาเรื่องถาม อยากรู อยากเห็นในเรื่องทั้งที่เปนเรื่องและไมเปน
เรื่องคละเคลากันไปวาไหมครับ บางก็ถามวานี่สหกรณออมทรัพยหรือวาสหกรณกูทรัพยกัน แน
วากันไปไดเอาเปนวาสหกรณเปนที่พึ่งของพวกเราสมาชิกทุกคน ยามมีมาฝาก ยามยากมาถอน
ยามเดือนรอนมากูดกี วาบากหนาไปกูคนอื่นเขาจริงไหมครับ
จากชือ่ บทความผมก็หาเรือ่ งถามไปงัน้ ละครับ จริงๆ แลว
ทานก็รวู า สหกรณไมไดเปนสมบัตสิ ว นตัวของใคร ไมไดเปนของ
กรรมการดําเนินการ ไมไดเปนของผูต รวจสอบกิจการและไมได
เปนของเจาหนาที่สหกรณ แตสหกรณเปนสมบัติของสมาชิก
สหกรณทกุ ทาน สามหมืน่ กวาคนรวมกันทุกคนมีสทิ ธิเทาเทียม
กันไมนับวาใครจะมีเงินมากหรือนอยกวากัน
การบริหารงานสหกรณตามโครงสรางตามกรอบงานตาม
ขอบังคับสหกรณทกี่ าํ หนด มีบคุ ลากรทีห่ ลากหลายทีเ่ กีย่ วของ
เขามาบริหารจัดการซึง่ เกือบทัง้ หมดมาจากสมาชิก ผูแ ทนสมาชิก
ในฐานะเจาของรวม(หุนสวน)ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามา
ทําหนาทีเ่ ขามามีสว นรวมในการบริหารตัง้ แตระดับหนวยบริการ
เปนเบือ้ งตน กรรมการดําเนินการ กรรมการผูต รวจสอบกิจการ
และรวมถึงฝายสํานักงานตามวาระของการดํารงตําแหนง
ซึง่ มีทงั้ ขอดีและขอเสียในเวลาเดียวกัน
ขอดี สมาชิกเจาของกิจการบริหารเอง แถมโชคดีถาได
คนดีมีความรูความสามารถมีวิสัยทัศนทางดานการบริหาร
ดานตลาดการเงิน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต
มีความสนใจในเรื่องราวของสหกรณเปนพื้นฐาน
ขอเสีย ถาไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงขามกับขอแรก
บุคลากรกลุม ตางๆทีก่ ลาวแลวขางตนลวนมีสว นทําใหสหกรณ
มีการพัฒนาเจริญกาวหนาจะมากจะนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของคณะกรรมการและทีมงานแตละชุดละครับ
ข อ สั ง เกต สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความรู  สึ ก ของ
คนทํางานในองคกรทุกระดับวามีความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของแตละบทบาทหรือไมวา กรอบงาน หนาที่หลักคืออะไร
ทํามากไปเกินหนาที่หรือไม ทํานอยไปไมเต็มศักยภาพหรือ

ทําอยูนานจนสับสน สําคัญผิดในบทบาทหรือไมจนบางครั้ง
ผูใชบริการสัมผัสไมไดวาใครเปนใคร
ขอสังเกตมีสมาชิกบางสวนวิพากษกนั ในหลายๆ ครัง้ วา
ทําไมคนที่เขามาทําหนาที่บริหารสหกรณสวนใหญจึงเปน
กลุม คนหนาเดิมๆ ทัง้ ๆทีก่ ลุม คนเหลานัน้ ก็ถกู คัดกรองมาตาม
ระบบและผานการคัดเลือกจากมือทานสมาชิกเองทั้งนั้น
คนอืน่ ๆจะคิดอยางไรไมรู ในสวนตัวผูเ ขียนเองมีวธิ คี ดิ สวนตัว
(เนนสวนตัว) วากอนตัดสินใจเลือกใครเขามาทําหนาทีส่ าํ คัญนี้
ไมจาํ เปนวาจะเปนคนเกาหนาเดิมๆ หรือคนใหมซงิ ๆ อยางนอย
ควรมีคําอธิบายประกอบหรือขอมูลประกอบการตัดสินใจอยู
บางไมมากก็นอย อาทิเชน
1. ประวัติการทํางาน (profile) ที่ผานมาวามีผลงาน
อะไรที่เปนเชิงประจักษจับตองเปนชิ้นเปนอันได
2. มีคุณสมบัติ (property) มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน
เปนทีย่ อมรับไดในภาพกวางในการทีจ่ ะเปนผูบ ริหารองคกรใน
ระดับสูงได ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน
3. มีเวลา (time) ใหกับงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่
ไมตองหวงหนาหวงหลัง ไมเห็นการบริหารเงินวงเงินหมื่นๆ
ลานเปนงานอดิเรก ทําเปนเรื่องที่สนุกสนาน
4. มีความซือ่ สัตยสจุ ริต (honesty) เปนทีต่ งั้ เสียสละ
ทั้งเวลา กําลังกาย กําลังทรัพยใหกับสมาชิกและองคกรได
อยางเต็มที
ทานครับอยางนอยมีขอ มูลสวนหนึง่ ไวเพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจ คัดกรองคนเขามาทําหนาทีส่ าํ คัญนีแ้ ทนทานสมาชิก
ซึ่งผูเขียนเองก็เชื่อวาทานสมาชิกสวนใหญเองก็มีขอมูลของ
ทานเองแลวเชนกัน ดีกวาเลือกโดยไมมที ไี่ ปทีม่ า เห็นดวยไหมครับ

“รอยเท้ า ที่ ผ่ า นมาคื อ คํ า อธิ บ ายครั บ ”
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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วาแลวกูตองออม
นายจรูญ วงคคํา

ผมจําไดวาตอนผมเรียนวิทยาลัยครูเชียงใหม
แมใหเงินผมเดือนละ 500 บาท ดูเหมือนจะนอยนิด
แตผมสามารถอาศัยเงินจํานวนนีป้ ระทังชีวติ ได 1 เดือน
อาหารการกินสมัยนัน้ ตางกับสมัยนีอ้ ยางเปรียบกันไมได
ผมไปทีต่ ลาดขวงสิงห ซือ้ ขาวมา 1 หอๆ ละ 1 บาท กับขาว
อีก 1 บาท มากินรวมกับเพื่อนๆก็อิ่มไปไดมื้อหนึ่ง
ตอมาขีเ้ กียจเดินไปตลาด ก็ผกู ปน โตกิน ไอคาํ เพือ่ นผม
มันจะถีบสามลอมาสงทีห่ อทุกเชา คิดเปนรายเดือนๆ ละ
200 บาท ตอมาก็เปลีย่ นวิธกี ารโดยไปผูกทองไวกบั แมคา
ในแคนทีน เดือนละ 200 บาท ทุกตนเดือนทีแ่ มสง เงินมา
ผมก็จะตองเอาไปใหแมคา ไวกอ น 200 บาท เพราะเกรงวา
ใกลสนิ้ เดือนเงินจะหมดกอน จะเอาที่ไหนไปซื้อขาวกิน
คนเราจะยากดีมีจนอยางไรขอใหมีขาวกิน สวนเสื้อผา
และของอื่นๆ ก็ใชตามมีตามเกิด ไมมียี่หอราคาอะไร
ซือ้ ของถูกๆ มาใช อยางกางเกงในซือ้ ทีก่ าดหลวง 3 ตัว
15 บาท แตใชไปไมนานยางมันก็ยึด จนหลวมโละเละ
ตามประสาของดีไมถูก ของถูกไมดีทํานองนั้น
พอเรียน 2 ปจบไดวฒ
ุ ิ ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษา (ป.กศ.) ทีเ่ รียกกันวา ป.กศ.ตนหรือ ป.กศ.เตีย้
บรรจุครูไดรบั เงินเดือนๆ ละ 1,080 บาท ดีอกดีใจไดมาก
ไดเงินเพิม่ มากขึ้นกวาตอนเรียน 580 บาท อีกปตอมา
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สอบวุฒิ พม.(พิเศษมัธยม)ได ทางการปรับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 1,440 บาท ไดเงินเดือนมากกวา
เดิมอีก 360 บาท สมัยนั้นขาวยาปลาปงราคาถูก
เงิน 100 บาทก็อยูไ ดเปนอาทิตยแลวหละ ทองบาทละ
400 เอง เงินเดือน 1,440 บาท ซือ้ ทองได 3 บาท 2 สลึง
นํา้ มันก็ลติ รละเพียง 2.50 บาท เติมนํา้ มันรถมอเตอรไซด
10 บาท ขับจากเชียงใหมไปเมืองฝางก็ยังไมหมด
เปนครูไดเกือบ 9 ป มีสมบัตอิ ยู 1 ชิน้ คือ รถมอเตอรไซด
เกาๆ ชีวติ สนุกสนานตามประสา ไมเคยคิดทีจ่ ะออมเงิน
ไมเคยคิดถึงอนาคตวาภายภาคหนาจะอยูจ ะกินอยางไร
สุขสบายไปวันๆ ตามประสาคนหนุม
มาถึงวันนี้ เงินเดือนมากขึ้นจากพันเปนหมื่น
จากหมืน่ เปนหลายหมืน่ เกือบแสน ชีวติ ดูแยกวาสมัยที่
เงินเดือน 1,440 บาทเสียอีก ขาวของพาเหรดขึ้นราคา
กันหมด ดูอยางนํ้ามันจากราคา ลิตรละ 2.50 บาท
ขึ้นเปนลิตรละ 35.50 บาท ทองจากราคา 400 บาท
เปนราคา 21,000 บาท ขาวหอละ 1 บาท เดีย๋ วนี้ 10 บาท
กินได 5-6 คํา เปนยุคขาวยากหมากแพง ยุคเงินฝด
พอคาแมคาตางบนกัน สงสารก็แตประชาชนที่หา
เชากินคํ่า ขนาดขาราชการยังหงอยเหงาไปตามกัน
ไมรูวาเงินไปอยูไหนหมด

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

อันขาวยากหมากแพงนี้ มิใชเพิง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรก
ในประเทศไทย มันเกิดมาแลวหลายยุค หลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ประเทศไทยของเราก็เกิดวิกฤตการณขา วยาก
หมากแพง ผู  นํ า ประเทศในสมั ย นั้ น คื อ จอมพล
ป.พิบลู สงคราม ก็รณรงคใหคนไทยกินกวยเตีย๋ วแทนขาว
มาถึงยุค นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี
เกิดมะนาวแพงจาก 10 ลูก 5 บาท เปน 5 ลูก 10 บาท
นายบรรหาร เป น คนมาจากบ า นนอกสุ พ รรณบุ รี
ก็ นํ า ภู มิ ป  ญ ญาชาวบ า นมาแก ป  ญ หาโดยขอให
ประชาชนใช ม ะม ว งแทน เท า นั้ น แหละสื่ อ มวลชน
ฝายคานและชาวบานตางรุมดานายบรรหารกันยกใหญ
ต อ มายุ ค นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี
เกิดขาวยากหมากแพง นายสมัครแนะนําประชาชนให
แกปญหาโดยการตมฟกใสซี่โครงไก แตไมเปนที่สนใจ
ของประชาชน มาถึงยุคคุณประยุทธ จันทรโอชา มาเปน
ผูน าํ รายนีม้ าแปลกมะนาวแพงก็ใหปลูกกินเอง ขาวราคา
ถูกก็ใหปลูกหมามุย แทน ราคาสินคาตกตํ่าก็ใหไปขาย
บนดาวอังคาร จนเปนทีโ่ จษขานกันทัง้ เมือง
ครับ ขาวยากหมากแพง คนอยางเราทานควร
จะอยูอยางไร กินอยางไรใหเอาตัวรอด ทามกลางสินคา
อุปโภคบริโภคตางแหกนั ขึน้ ราคา แตสงิ่ ทีไ่ มขนึ้ ตามไปดวย
ก็คือรายไดของเราที่สวนกระแสกับรายจายเหลือเกิน
เราจึงตองปรับพฤติกรรมของตนเอง จะอยูอยางไรให
เปนสุขในยุคขาวยากหมากแพง กินใหนอยลงดีไหม
หรือจากกิน 3 มือ้ ลดลงใหเหลือ 2 มือ้ ก็พอ วิธนี จี้ ะชวย
ใหประหยัด แตรา งกายจะแยลง เหมาะสําหรับคนอวนๆ
ที่ตองการลดนํ้าหนักอยูแลว แตคงไมเหมาะสําหรับ
วัยรุนที่กําลังเจริญเติบโต สวนของมีราคาแพงก็ให
งดซื้องดกิน อยางกาแฟถวยละ 120-150 บาท หันมา
ซื้อแลวมาชงเอง ราคาเปนรอยนี้คงกินไดเปนเดือน
คนอื่นเขากินแกวเดียว แตเราสามารถกินนานเปนเดือน
ประเภทของกินเนือ้ หมู เนือ้ ไก ผักตางๆ ซือ้ มาตุนไวใน
ตูเย็น การไปจายตลาดสัปดาหละครั้งใหเลือกตลาด
ที่ชาวบานปลูกเองเอามาขายเองแถวบานนอก ไมตอง
ไปตลาดทีพ่ อ คาแมคา คนกลางมาขายเพราะราคาแพง
กวากัน เวลาทําอาหารก็ใหใชประเภทเนื้อผสมกับ
ผั ก ต า งๆ ซื้ อ ไก ม าตั ว ก็ ส ามารถทํ า กิ น ได ห ลายมื้ อ
คนที่ชอบดื่มของมึนเมาก็ใหลดลง ไมอาจลดลงไดก็ให
เปลี่ ย นจากเครื่ อ งดื่ ม ราคาแพงมาดื่ ม ราคาถู ก ลง
จากรีเจนซีก่ ็เปลี่ยนเปนหงสทอง หรืออาจเปนเชียงชูน
ยาดองหรือเหลาขาวไปเลย เสือ้ ผาเครือ่ งแตงตัวก็ใหใช
ชุดเกาไปกอน รองเทาก็ใชของเกา หากชํารุดก็เอาไป
ซ อ มกลั บ มาใช ใ หม รถเก า ก็ ยั ง ใช ไ ด ก็ ใ ห ใ ช ต  อ ไป

ไมตองขวนขวายหารถใหม พยายามไมกอหนี้เพิ่มขึ้น
โดยเด็ดขาด มีเทาไรกินเทานั้นใชเทานั้น บารเหลา
ของดกอนชวงนี้ สวนพืชผักตางๆ ก็ควรปลูกกินเอง
ทําสวนผักหลังบานเหมือนที่ผมทําอยูทุกวันนี้ มีทั้งขิง
ขา ตะไคร โหระพา สะระแหน พริก มะเขือ ฟกทอง
ผักกาด ผักบุง ผักชี นอกจากนัน้ ยังตองแบงเงินออกเปน
สวนๆ กําหนดคาใชจา ยไวเปนรายวัน รายเดือน วันไหน
จะใชเทาไรหอกระดาษไว หรือแมแตเวลาจะไปตลาดก็
ใหเขียนรายการสิง่ ของไวกอ นแลวก็ซอื้ ตามนัน้ ไมใหจา ย
เกินทีก่ าํ หนดไว คนทีเ่ คยเทีย่ วเตร กินขาวนอกบานบอยๆ
ก็หัดกินขาวที่บาน ทํากับขาวกินเอง อิ่มหนําสําราญ
แลวก็หลับจะดีกวาไปกินนอกบาน แลวไปตออีกราน
แลวก็ไปตออีกราน สุดทายรานขาวตมอีกแบนทํานองนี้
สิง่ สําคัญนอกจากประหยัดกินประหยัดใชแลวก็หาทาง
เก็บออมไวใชจา ยในยามทีจ่ าํ เปน ไมวา จะมีไมมี หากมีเงิน
รายไดเขามา ตองหาทางออมไวสวนหนึ่งใหได อยาคิด
วาอายุนอยยังไมตองออมหรือเงินเดือนเยอะแลวคอย
ออมก็ได หัดทําเปนนิสยั ตัง้ แตวนั นี้ แลวทานจะอยูเ ย็น
เปนสุขในวันหนา
ยุคขาวยากหมากแพงนี้ เปนสถานการณทที่ า ทาย
ใหเราไดเกิดจิตสํานึก เห็นคุณคาของเงิน และระมัดระวัง
ในการใชจา ยยิง่ ขึน้ ทีม่ หี นีอ้ ยูก อ็ ยากอหนีเ้ พิม่ ขึน้ บัตรเครดิต
ก็ควรเลิกใช ใหใชแตเงินสดทีเ่ รามีอยู หากจะหาความสุข
ก็หาไดโดยใหมคี า ใชจา ยนอยลงหรือไมตอ งมีคา ใชจา ย
ไปเดินเลนออกกําลังกาย ดูหนัง ฟงเพลงอยูท บี่ า น หรือ
ถือโอกาสลด ละ เลิก สิง่ ไมจาํ เปนตอชีวติ โดยอาศัยชวง
เทศกาลเข า พรรษาเป น การเริ่ ม ต น ก็ ไ ด เมื่ อ นึ ก ถึ ง
การตองประหยัดทําใหผมนึกถึงอาจารยวทิ ยาลัยครูเชียงใหม
ทานหนึง่ ซึง่ ศิษยเกาหลายคนรูจ กั ทานเปนอยางดี ไมวา
อาจารยทานนี้จะไปไหนทานจะอาศัยสองเทาของทาน
เดินไป ทานอาจารยประพัฒน โพธิกลางดอน ไงละครับ
แมนเวลาจะผานไปนานเนิน่ แตคําสอนของอาจารย
ดังกองอยูในหูของผมเสมอวา

กินขาวราดแกง
ของแพงไมเกี่ยว
ไมเที่ยวกลางคืน
สดชื่นที่บาน
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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เรื่องจากสมาชิก....
นายประพันธ อูปเงิน

สบช.-สบท.
สหพันธขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม
(สบช.) จัดตั้งขึ้นโดยชมรมขาราชการครูบํานาญของ
แต ล ะอํ า เภอในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ม ารวมกั น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงาน
การดําเนินงานรวมกันของขาราชการบํานาญในจังหวัด
เชียงใหม แลกเปลีย่ นความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
สงเสริมความสามัคคีในหมูค ณะ ชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กัน
และกัน เพือ่ พิทกั ษสทิ ธิแ์ ละผลประโยชนของขาราชการ
บํานาญ สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกมีสุขภาวะดี
ในทุกดานและมีกจิ กรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนรว มกัน
ไดจดั ทําขอบังคับของสหพันธขา ราชการบํานาญจังหวัด
เชียงใหมขนึ้ มี 12 หมวด 46 ขอ ประกาศใชตงั้ แตวนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 มี นายมานพ จินะนา เปนประธานฯ
นายชัยวัฒน อุตอิน่ แกว เปนเลขาธิการ มีประธานเลขา
และตัวแทนชมรม/องคกร ของแตละอําเภอ เปนกรรมการ
คณะกรรมการแบงเปน 7 ฝาย คือ คณะกรรมการฝาย
วิชาการ ฝายประชาสัมพันธ ฝายกิจกรรม ฝายการเงิน
ฝายทะเบียน ฝายปฏิคม ฝายเลขานุการ และอนุกรรมการ
ฝายโสตทัศนูปกรณ ขณะนีไ้ ดมหี นวยงานอืน่ ไดเขามารวม
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เปนสมาชิกเพิม่ เชน ชมรมขาราชการบํานาญมัธยมศึกษา
มหาดไทยสาธารณสุข และตํารวจเชียงใหม
ตอมาสหพันธขา ราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม
(สบช.) ไดรวมกับ 16 จังหวัดภาคเหนือรวมกันจัดตั้ง
สหพันธขา ราชการบํานาญภาคเหนือขึน้ และไดเชือ่ มโยง
กับทุกภาคของประเทศไทยรวมกันเปนสหพันธขา ราชการ
บํานาญแหงประเทศไทย(สบท.) มีการประชุมและดําเนิน
กิจกรรมรวมกันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
ปจจุบัน มีนายมานพ จินะนา เปนประธานสหพันธ
ขาราชการบํานาญแหงประเทศไทย มีรองประธานฯ คือ
ประธานสหพันธขา ราชการบํานาญภาคตางๆ ภาคเหนือ
นายประเทือง เหมือนเคย ภาคกลาง นายจําเนียร
คชประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรชัย
บุตรสิงห ภาคใต นายศักดิช์ ยั เสนีวงศและมีนายชัยวัฒน
อุตอิ่นแกว เปนเลขาธิการฯ โดยไดทํางานรวมกับศูนย
พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ แ ละสวั ส ดิ ก ารข า ราชการบํ า นาญแห ง
ประเทศไทย ซึ่งมี นายศรศักดิ์ อวนลวน เปนเลขาธิการ
และ นายคําสุข สาอาย ประธานพิทักษกองทุนเงิน
สนับสนุนพิเศษฯ ช.พ.ค.

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

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สหพันธ
ขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม (สบช.) ไดเขารวม
ประชุมกับสหพันธขาราชการบํานาญแหงประเทศไทย
(สบท.) ครัง้ ที่ 2/2560 ณ โรงเรียนเทศบาลศรีสะเกษ 2
โดยมีตวั แทนสหพันธขา ราชการบํานาญ จากจังหวัดตางๆ
เขารวมประชุมจํานวน 250 คน ทีป่ ระชุมมีมติรว มกัน
ใหกองเลขาธิการทําหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ประธานกรรมาธิการ และกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ่ งตางๆ ทีส่ หพันธขา ราชการบํานาญแหงประเทศไทย
(สบท.) จะติดตามและนําเสนอใหม โดยนัดหมายตัวแทน
แตละภาครวมกัน ไปยืน่ หนังสือขอความอนุเคราะหชว ย
เหลือตอไป เรื่องที่จะติดตามมีดังนี้
1. ขอแกไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ม.4 คําจํากัดความของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหหมายความรวมถึง
ขาราชการบํานาญดวย เพราะในสวัสดิการบางอยาง
ขาราชการบํานาญไมมีสิทธิไดรับ ม. 64(4) ใหตัวแทน
ขาราชการบํานาญมีสว นรวมในการเปนกรรมการ ช.พ.ค./
ช.พ.ส. ดวยเพราะเปนสมาชิก จึงควรมีโอกาสรวมบริหาร
และไดรบั สวัสดิการรวมถึงสิทธิประโยชน จาก พ.ร.บ.นี้
2. การขอมีสว นรวมเปนคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมัน่ คง ตาม
โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. เพราะเปนสมาชิกและ
เปนผูกูเงิน ตามโครงการฯ จึงควรมีโอกาสรวมบริหาร
ดูแลและพิทักษสิทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอใหรวมเงินบํานาญ ตาม พ.ร.บ. เงินบํานาญ
และ พ.ร.ฎ. เงิน ชคบ. เขาดวยกัน เพือ่ จะทําใหขา ราชการ
บํานาญมีเงินเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีการปรับเพิ่มเงินบํานาญ
และทายาทจะไดรับเงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้น
4. ขอใหปรับเพิ่มเงินบํานาญของขาราชการ
บํานาญทุกสังกัด เพือ่ ใหขา ราชการบํานาญซึง่ เปนกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติมากอน ดํารงชีพอยูไดตามสภาวะคา
ของเงินและภาวะเศรษฐกิจคาครองชีพที่สูงขึ้น

5. การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนีย่ น ซึง่ ขาราชการ
บํานาญสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอยู
เห็นควรปฏิรปู โดยแกไข เพิม่ เติม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542
เพื่อคงความเปนเอกภาพ หลักการและอุดมการณของ
สหกรณ โดยจัดใหมีคณะกรรมการหรือองคกรอิสระ
ทีป่ ระกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญและผูท รงคุณวุฒดิ า นสหกรณ
การเงิน การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
ดานกฎหมาย และผูแ ทนของสหกรณฯ รวมเปนกรรมการ
ดวย โดยไมควรใหแตละสหกรณมภี าระคาใชจา ยเพิม่ ขึน้
และใหสหกรณไดรับการยกเวนภาษีตอไป
และที่ขอเรียกรองเพิ่มเติมคือ ขอใหปรับเงิน
บํานาญของขาราชการบํานาญ อยางตํ่าเริ่มที่เดือนละ
15,000 บาท(ไมรวมเงิน ช.ค.บ.) สําหรับงานที่ สบช.และ
สบท. ไดรว มกันดําเนินการทีเ่ ห็นผลแลว คือ การเสนอให
ช.พ.ค. สํารองเงินจายแทนคาสงเคราะหศพ สมาชิก ช.พ.ค
สําหรับสมาชิกที่มีอายุมากและเปนสมาชิกมานานและ
การปรับบํานาญของขาราชการบํานาญทีไ่ ดรบั บํานาญ
นอยกวา เดือนละ 9,360 บาท ใหไดอยางนอยเดือนละ
9,360 บาท ขอชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการทุก
ทานโดยเฉพาะกองเลขาธิการ สบช.และ สบท. ที่เปน
ผูเ สียสละและเปนผูน าํ ในการใหผมู อี าํ นาจและผูท เี่ กีย่ วของ
ไดรบั ทราบถึงปญหาตางๆ ของขาราชการบํานาญ ซึง่ เปน
บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ เปนกําลังสําคัญของชาติมากอน
สหพันธขาราชการบํานาญจังหวัดเชียงใหม
(สบช.) ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานทีต่ ดิ ตามขาวการทํางาน
ของคณะกรรมการ สบช. และชวยใหกําลังใจในการ
ทํางานของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ดําเนินการฯ และผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหมฯ ทุกทาน ที่ไดอนุมัติเงินสหกรณฯ สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรม ของ สบช. รวมทัง้ มูลนิธคิ รูเชียงใหม
และสมาพันธครูเชียงใหม

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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รายชื
่อสมาชิกถึงแกกรรม
ประชาสัมพันธ

รายชื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ถึงแกกรรม ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 รับเงินสวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ที่

ชื่อ - สกุล

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.
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นายสําราญ
นายทองเข็ม
นายบุญมา
นางพรรณี
นางบุญยม
นางบุญปน
นายณรงค
นางสวางศรี
นางจงจิตต
ร.อ.ชาญวิทย
นายประสาน
นายจตุพร
นางจันทรแรม
นายชุมพล
น.ส.สมทรง
นายสุทัศน
นายนิกร
นายนิคม
นายมนตรี
นายประสิทธิ์
น.ส.ชนิดาภา
นางแดง
นายสุแกว
นางอําพร
นางปราณี
ด.ต.ศราวุธ
นายไกรสร
นายประชัน
นายวีระศักดิ์
นายทวี
นายวัชระ
นายอภิรัฐ

จอมขันเงิน
ใสญาติ
วงคเตจา
ทิพยรัตน
เกียรติสกุล
คําปนแกว
สามารถ
โกมลรัตน
อินทพันธ
สวางผล
ตรีสุวรรณ
รมแกว
บูรณา
บุญเหมย
อินทชัย
ลําจวน
จักรแกว
วงศายะ
ทนันไชยชมภู
แกนจันทร
ศรีสม
กันทา
พินิจ
ถากวาง
ปนทะนา
อุปาลี
โพธิรักษ
ปนปวง
เผามณี
ตะคํา
นิมมานวัฒนา
ศรีสุข

ประเภทสมาชิก

เลขที่สมาชิก

สังกัด

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

039900
051270
024255
030497
044483
038591
025795
027938
020208
037845
053175
017181
027794
004041
011036
047045
030771
032288
046393
024434
056834
036797
040496
039447
041187
036595
019249
049121
053865
057033
019612
027875

เวียงพิงค 1
อ.แมแจม
อ.ฝาง
อ.เมือง
เวียงพิงค 2
อ.แมริม
อ.สันปาตอง
อ.เมือง
อ.สารภี
อ.แมริม
อ.ไชยปราการ
อ.พราว
อ.สันปาตอง
อ.หางดง
อ.สันปาตอง
อ.เชียงดาว
ม.ราชภัฎ
อ.ไชยปราการ
เวียงพิงค 2
อ.เชียงดาว
อ.เชียงดาว
อ.เชียงดาว
อ.แมอาย
ม.ราชภัฏ
อ.สะเมิง
อ.พราว
อ.พราว
อ.แมริม
อ.สะเมิง
อ.แมแจม
อ.ฝาง
อ.สันกําแพง

สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ
เพื่อความมั่นคง สวัสดิการ สคช. สสอค. สส.ชสอ.

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

ประกันชีวิต

ที่
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ชื่อ - สกุล
นายมานิตย จิตฐาน
นายเรียง
ขวดแกว
นายอินปน พรมเสน
นางลมาย
สารศิริ
น.ส.จุลนีย เนตรสวาง
นายวัชรพล ดลภักดี
น.ส.วราภรณ ปญญาวดี
นายอินทรศวร แยมแสง
นางนํา
วงศเขียว
นางคําแปง เขียวกันยะ
จาสิบเอกบัญญัติ จันทรใส
นายวัฒนชัย จิตติ
นายจรินทร ทรายคํา
นายสมเพชร วงศเพิ่ม
นายวันชัย ไชยคําอุดม
อินตายวง
นายจรัส
นายทองอินทร มรรคกุล
นางนันทนา สุขพัทธี
นายพายัพ พงษสวัสดิ์

สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ

ประเภทสมาชิก

เลขที่สมาชิก

สังกัด

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

034143
048375
040762
034216
032094
051205
021459
007020
036595
016272
043494
033052
029875
023828
024039
010673
009818
011710
027619

อ.เชียงดาว
อ.ดอยเตา
ม.ราชภัฏ
เวียงพิงค 2
อ.ดอยสะเก็ด
อ.ฮอด
ม.แมโจ
อ.เมือง
เวียงพิงค 1
อ.จอมทอง
อ.เชียงดาว
อ.แมอาย
อ.ฝาง
อ.แมแตง
อ.สันปาตอง
อ.สันกําแพง
อ.จอมทอง
ม.ราชมงคล
อ.เชียงดาว

เพื่อความมั่นคง สวัสดิการ สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกันชีวิต
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COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝน ประจําปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายณัฐพงศ มะโนคํา และนายไมตรี ธินะ รองประธานฯ พรอมดวยกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดรวมกันถวายเทียนพรรษา ผาอาบนํ้าฝน และ ปจจัย ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวย
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชี ยงใหม่ ตรวจประเมิน "โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล" ครัง้ ที่ 1

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด รับนโยบายการสงเสริมพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง จึงไดเขารวมโครงการสหกรณ
สีขาวดวยธรรมาภิบาล เพือ่ สงเสริมพัฒนาสหกรณใหมกี ารบริหารจัดการดวยการนําหลักธรรมาภิบาล มาปฏิบตั ถิ อื ใชอยาง
เครงครัด และดําเนินงานโดยยึดหลักความเปนสหกรณ ใหสหกรณตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของธรรมาภิบาล
และมีการปฏิบตั ใิ นทุกระดับทัง้ กรรมการเจาหนาทีส่ หกรณและสมาชิก อยางจริงจังและตอเนือ่ งอันจะสงผลใหสหกรณเปนที่
เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ

ประชุมพัฒนาผู ้แทนสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด ครัง้ ที่ 1

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จัดโครงการพัฒนาผูแ ทนสมาชิก ครัง้ ที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คําจํารูญ ประธานกรรมการ
ดําเนินการเปนประธานในพิธเี ปดภาคเชา การบรรยายบทบาทหนาทีข่ องผูแ ทนสมาชิก โดย นายสมพล ตันติสนั ติสม ผูจ ดั การ
สส.ชสอ. และ การสรุปบรรยายภาพรวมการดําเนินงานของสหกรณฯ โดย นายจรูญ วงคคํา ผูจัดการ ภาคบายเปน
การประชาพิจารณ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ มีผูแทนสมาชิกเขารวมจํานวน 867 คน เมื่อวันอาทิตยที่
28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
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คณะผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

นายสงวน แก้วน้อย
รองประธาน

นายจํารัส คํามูล
เหรัญญิก

นางภาทิวรรณ อุ ดมศรี
เลขานุการ

นายประพันธ์ จิโนด้วง
ผู ้ตรวจสอบ

นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์
ประธาน

อนุผูตรวจสอบกิจการ

นายปรีชา เต็งศิรวิ ฒ
ั นา น.ส.วิไลวรรณ พันธุ์ไชยศิลป์ นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี

นายวิสุทธิ์ หอมมณี

นายอนันต์ คําหน่อแก้ว

นายสุพัฒน์ ฉลอม

นายสุชาติ บุ ญมา

นายหัศนัย ไชยวงศ์

น.ส.อุ ทิศพร ยอดปวน

CMCOOP Chiang Mai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.
วารสาร สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ เผยแพร กิ จ การของสหกรณ และหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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. นางสาวนิตยา ไตรปน 8. นางจุไรรัตน ศิริแกว

บรรณาธิการ : นายสมาน เผือกออน

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

