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ประเพณียี่เป็ง

วันขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๑๒

ประเพณียเี่ ป็งเป็นงานประเพณีอนั ยิง่ ใหญ่ แล้วน�ำไปลอยในแม่น�้ำเพื่อเป็นการสักการะแม่พระคงคา
แห่งดินแดนล้านนา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้ง ประกอบกับความเชื่อที่ว่า การลอยสะเปาเป็นการท�ำบุญ

โบราณกาล "ยี่เป็ง" หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนา
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ธรรมเนียมปฏิบัติของ
ชาวล้านนาอย่างหนึง่ นอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่นำ�้
ก็คอื การจุดประทีปโคมลอยขึน้ ไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดย
มีคติความเชือ่ ว่า เพือ่ บูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์
ในภาษาค�ำเมืองของทางเหนือ “ยี่” แปลว่า สอง
และค�ำว่า “เป็ง” หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง
ดังนั้น จึงหมายถึงประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง
โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบนั ทึกว่าครัง้ หนึง่ ได้เกิด
อหิวาตกโรคขึ้น ในแคว้นหริภุญไชย ท�ำให้ชาวเมืองต้อง
อพยพไปอยูเ่ มืองหงสาวดี นานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับ
มายังบ้านเมืองเดิมได้ เมือ่ เวลาเวียนมาถึงวันทีจ่ ากบ้านจาก
เมืองไป จึงได้มกี ารท�ำกระถางใส่เครือ่ งสักการบูชา ธูปเทียนลอย
ลอยตามน�้ำ เพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า
การลอยโขมด หรือลอยไฟ

ประเพณียเี่ ป็งเชียงใหม่

ในงานบุญยีเ่ ป็ง ยังมีการเทศน์มหาชาติ ผูค้ นจะออก
มาตกแต่งบ้านเรือน วัดวาอาราม และถนนหนทาง ด้วยต้นกล้วย
อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็ง
แบบต่าง ๆ ขึน้ เป็นพุทธบูชา ยามค�ำ่ คืนจะมีการจุดโคมลอย
ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวง
สรรค์ชั้นดาวดึงส์ จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อยโคมลอย
ขึน้ ไปในท้องฟ้า โดยเชือ่ กันว่า เปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์
ของความรู้ และแสงสว่างทีไ่ ด้รบั จากโคม จะส่งผลให้ดำ� เนิน
ชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง

กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ใิ นคืนยีเ่ ป็ง

1) การลอยสะเปาหรือภาชนะรูปร่างต่างๆ ท�ำจาก
หยวกกล้วยใส่เครือ่ งสักการะ ธูปเทียน พร้อมเครือ่ งอุปโภค
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ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการสร้างบุญไว้ส�ำหรับ
ตนเองในภพชาติหน้า
2) การจิบอกไฟดอก(การจุดดอกไม้ไฟ) ซึง่ ดอกไม้ไฟ
มีลกั ษณะเป็นกระบอกหรือกระปุกดินเผา นิยมน�ำไปวางบน
พืน้ หรือฝังดินไว้ให้ปลายกระบอกโผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อย
เวลาจุดชนวน ดอกไม้ไฟจะลุกเป็นไฟพุง่ ขึน้ จากพืน้ ดินแล้ว
กระจายตัวเป็นสะเก็ดไฟคล้ายพุม่ ดอกไม้ ชาวล้านนาเชือ่ ว่า
การจิบอกไฟดอกเป็นการน้อมสักการบูชาพระรัตนตรัย
และเป็นการละเล่นสนุกสนานอย่างหนึ่ง
3) การปล่อยโคมลอยมี 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ
		 1. ปล่อยโคมลอยในเวลากลางวัน เรียกว่า
“ว่าว” โดยท�ำโคมด้วยกระดาษสี แล้วให้ลอยสู่ท้องฟ้าด้วย
ความร้อนคล้ายบอลลูน เพือ่ ปล่อยทุกข์โศกและสิง่ ไม่ดตี า่ ง
ๆ ไป
		 2. ปล่อยโคมลอยในเวลากลางคืน เรียกว่า “โคมไฟ”
โดยใช้ไม้พนั ด้ายเป็นก้อนกลม ชุบน�ำ้ มันยางหรือน�ำ้ มันขีโ้ ล้
แขวนปากโคม แล้วจุดไฟปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นการ
บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
โคมลอย ทีค่ นท้องถิน่ ล้านนาส่วนใหญ่เรียกติดปากว่า
ว่าว สามารถแบ่งย่อยได้สองประเภท ได้แก่ โคมลอยกลางวัน
(ว่าวโฮม-ว่าวควัน) กับ โคมลอยกลางคืน (ว่าวไฟ) นอกจาก
นี้ยังมีโคมแขวน ที่จัดเป็นโคมอีกชนิดเช่นกัน เพียงแต่ใช้
แขวนตามบ้านเรือน โคมทีใ่ ช้ลอยกลางวันนัน้ จะใช้กระดาษ
ที่มีสีสันจ�ำนวนหลายสิบแผ่นในการท�ำ เพื่อให้เห็นในระยะ
ทางไกลแม้จะอยูบ่ นท้องฟ้า จะมีการตกแต่งด้วยการใส่หาง
หรือขณะที่ท�ำการปล่อยมักใส่ลูกเล่นต่างๆเข้าไปด้วย เช่น
ใส่ประทัด ควันสี เครื่องบินเล็ก ตุ๊กตากระโดดร่ม เป็นต้น
บางท้องทีน่ ยิ มใส่เงินลอยขึน้ ไปอีกด้วย วิธกี ารปล่อยจะต้องใช้
การรมควันให้เต็มโคม เมื่อได้ที่แล้วจึงปล่อย

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

บทบรรณาธิการ
นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่เคารพทุกท่าน

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จำ�กัด
CHIANG MAI TEACHER’S

THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 46/2/2560 ในรอบ 10 เดือนทีผ่ า่ นมา ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
มีผลก�ำไร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 579 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 800 ล้านบาท หรือบวกลบไม่เกิน 10 ล้าน ขอให้สมาชิกให้
ความเชือ่ มัน่ ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการนะครับ ช่วงนีส้ มาชิกทีแ่ วะเวียน
ไปยังสหกรณ์ฯ คงได้เห็นสภาพภูมทิ ศั น์ภายนอกอาคารทีม่ กี ารปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม
การปรับพื้นที่การท�ำงานต่าง ๆภายในส�ำนักงาน ทั้งนี้การด�ำเนินงานทั้งหมดทั้งมวล
มุ่งหวังเพื่อให้สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบาย ในการให้บริการแก่สมาชิก อีกทั้ง
เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุดของอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของมวลสมาชิกทุกท่าน ดังนี้ครับ
บริเวณชัน้ ที่ 1 กลุ่มอ�ำนวยการและบริการ, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและ
สวัสดิการ, กลุม่ บริหารทรัพยากรและนิตกิ าร, กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ และงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 สมาคมประกอบด้วย สคช./ สสอค./ สส.ชสอ./ ฌคป.
บริเวณชั้นที่ 2 กลุ ่ ม การเงิ น และการลงทุ น และกลุ ่ ม งานประมวลผล
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินการด�ำเนินการของสหกรณ์ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561ขอแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้ครับ
		1. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วย
บริการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2560 วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2560
		 2. โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 /2560 วันอาทิตย์ที่ 17
ธั น วาคม 2560 ณ ห้ อ งราชพฤกษ์ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
		3. โครงการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560 ระหว่างวันที่
1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม2560
		4. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ท้ า ยสุ ด นี้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ท� ำ วารสารฉบั บ นี้
เจ้าหน้าทีก่ องบรรณาธิการตลอดจนผูเ้ ขียนบทความอันเป็น สาระประโยชน์เพือ่ สมาชิก
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

ก

บริเวณภายในอาคาร

บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า จัดท�ำห้องประชุมเล็ก
ราบสวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ เป็นทีพ่ บปะ บริการหัวหน้าหน่วยบริการและสมาชิก

ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทีเ่ คารพทุกท่าน

เข้าสูเ่ ดือนพฤศจิกายน 2560 ในวารสารฉบับนี้
คงได้บอกเล่า ถึงการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 46/2/2560 ว่าตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ที่ผ่านมา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายจัดการ ได้ร่วมการบริหาร ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้สหกรณ์ฯเรามั่นคงและ
เป็ น ที่ พึ่ ง ของสมาชิ ก ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว ่ า “สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน”
เมื่อก้าวผ่านรั้วสหกรณ์ฯเข้ามา สมาชิกหลาย
ท่านคงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง
ทัง้ ด้านภูมทิ ศั น์ภายนอกอาคาร การปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายใน
อาคารส�ำนักงาน ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง..
ด้านหน้าอาคารส�ำนักงาน ได้ท�ำการจัดสร้าง อนุสาวรีย์
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมืน่
พิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
ซึ่งได้ท�ำพิธีอัญเชิญพระรูปพระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
เวลา 07.45 น. ซึ่งเป็นราชฤกษ์ตามหลักของการวางฤกษ์ดี
ของโหราจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

บริเวณชัน้ 1 ปรับปรุงให้เป็นส่วนบริการสมาชิก

• กลุม่ อ�ำนวยการและบริการ
		 งานประชาสัมพันธ์ รับ-ส่งหนังสือ
• กลุม่ บริหารธุรกิจและสินเชือ่ งานบริการสินเชือ่
• กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติการ
		 งานด้านกฎหมาย
• กลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและสวั ส ดิ ก าร
		
งานประกันชีวติ งานทุนการศึกษา งานฝึกอบรม
• งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 สมาคม
		 สคช. สส.อค สส.ชสอ ฌคป.

บริเวณชัน้ 2 ปรับปรุงให้เป็นส่วนบริการสมาชิก
•
		
•
		
•
•
•

กลุ่มงานการเงินและการลงทุน
บริการรับฝาก-ถอนเงิน
กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานสมาชิกภาพ สมัครสมาชิกใหม่ ลาออก
ห้องท�ำงานผู้จัดการ
ห้องท�ำงานรองผู้จัดการ
ห้องประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
บริเวณด้านหลังอาคารส�ำนักงาน ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงบริเวณรางระบายน�้ำให้เกิดประโยชน์ โดยการ
จัดสร้างที่นั่งพักผ่อนส�ำหรับสมาชิก เพิ่มจากศาลาเดิมที่
มีเพียงหลังเดียว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นของ
สมาชิกทุกท่าน หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯเพือ่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
มัน่ คง ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นมาได้เลยครับ....
ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง สดชื่น สมหวังทุกประการ สวัสดีครับ
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สินายณั
่งดีฐๆพงศ์
ที่คมะโนค�
ุณอาจไม่
เคยรู้
ำ

ธรรมาภิบาลใน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2503 นับถึงปัจจุบันเกือบ 60 ปี
สหกรณ์ฯได้น�ำหลักการของสหกรณ์สากลมาใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ คือ 1. การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปและด้วยความ
สมั ค รใจ 2. การควบคุ ม โดยสมาชิ ก ตามหลั ก การ
ประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 5. การให้การศึกษา
การฝึกอบรม และข่าวสาร 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
การด�ำเนินงานสหกรณ์ฯทีผ่ า่ นมา ประสบพบเจอ
อุปสรรคนานัปการ การบริหารจัดการมีความสอดคล้องกับ
หลั ก ธรรมาภิ บ าลในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ธรรมาภิ บ าล(Good
Governance) หมายถึ ง แนวทางในการจั ด ระเบี ย บ
เพือ่ ให้สงั คมประเทศทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ใน
ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพืน้ ฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี ดังทีน่ ายวัลลภ สุขมี นักวิชาการสหกรณ์อสิ ระ
ได้บรรยายไว้ว่า การบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดีหรือใช้
หลักธรรมาภิบาลนัน้ สหกรณ์จะต้องสร้างความสมดุลเชือ่ ม
องค์ประกอบ 3 ด้าน ภายในสหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ ด้าน
สมาชิกผูเ้ ป็นเจ้าของและผูใ้ ช้บริการ ด้านการจัดการธุรกิจ
และด้านการบริหารงานสหกรณ์ ให้ด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและมีความมั่นคง โดยองค์ประกอบเหล่านี้ อยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการทุกยุคทุกวาระ ได้
น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด คือ
1. หลักนิตธิ รรม มีการก�ำหนด ทบทวน ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการขอแก้ไข เพิม่ เติม ทีถ่ อื ใช้ปฏิบตั ิ
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทั น สมั ย และเป็ น ธรรมเสมอภาค
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก เช่น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัดว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
สหกรณ์ พ.ศ.2557 ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชว่ ยเหลือจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก หรือการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการผิดนัดและ
การขาดส่งการช�ำระหนี้ เป็นต้น
2. หลักคุณธรรม สหกรณ์ฯได้ด�ำเนินการโดย
ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ได้แก่

ความขยั น ซื่ อ สั ต ย์ ป ระหยั ด อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มีความจริงใจ มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก การจัดให้ทุน
เพือ่ สาธารณประโยชน์ และจัดท�ำโครงการสหกรณ์สขี าวขึน้
3. หลักความโปร่งใส ซึง่ เป็นหลักการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบการ
ท�ำงานให้มคี วามโปร่งใส การรายงานข้อมูลการเงินการบัญชี
ของสหกรณ์ฯให้สมาชิกทราบอย่างตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ สมาชิกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
4. หลักการมีส่วนร่วม สหกรณ์ฯเปิดโอกาสให้
หน่วยบริการ และสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนรับรู้ และ
เสนอข้อคิดเห็น ในการคิดตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญ ๆ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ฯ โดยการออก
ไปพบปะสมาชิก หรือการจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ
นอกและในพื้นที่ที่ตั้งส�ำนักงาน
5. หลักความรับผิดชอบ คณะกรรมการด�ำเนินการ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกต�ำแหน่งในสหกรณ์ฯตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ กล้า
ที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท�ำของตนเอง พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
6. หลักความคุม้ ค่า คณะกรรมการด�ำเนินการได้
บริหารงาน ตามทุนทรัพย์ทมี่ อี ยู่ โดยยึดหลักความประหยัด
คุม้ ค่า ด�ำเนินงานตามโครงการแผนงาน ทีผ่ แู้ ทนสมาชิกได้
พิจารณาอนุมัติตามแผนโครงการการใช้เงินประจ�ำปี
ธรรมาภิ บ าล จึ ง เป็ น หลั ก การที่ ส หกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด น�ำมาใช้ปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์ฯได้เติบโตไปอย่างมั่นคง
และมีคุณภาพ ดั่งค�ำขวัญที่ตั้งไว้

มั่นคง มั่นใจ
ก้าวไกลสู่สากล
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี ธินะ

ท�ำไมต้องมีการอบรมสมาชิกเข้าใหม่?
มีเพื่อนๆครูหลายท่านได้ถามค�ำถามนี้กับผม
คงต้องนึกย้อนสมัยเมือ่ ผมเริม่ บรรจุเข้ารับราชการเป็น
ครูใหม่ๆ ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แทบไม่มีความรู้
ซักนิด พี่ๆในหน่วยงานของผมก็แนะน�ำว่าควรสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
เพือ่ กูเ้ งินมาใช้ แต่ตอนนีเ้ ริม่ เข้าใจแล้วว่าคนทีจ่ ะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกนัน้ ควรได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ ง
สหกรณ์ฯบ้าง จึงเป็นที่มาว่า “ท�ำไมต้องมีการอบรม
สมาชิกเข้าใหม่” บุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกจึงต้อง
ควรรู้ถึง
1. หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ฯ
2. ประวัตสิ หกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
3. ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด
4. ประเภทของสมาชิก
5. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
6. ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
7. ประเภทของการรับบริการฝากเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย
8. สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร
การฝึกอบรมวิชาชีพ ฯลฯ
9. งานสมาคมต่างๆในสังกัดเครือข่ายสหกรณ์
เช่น สสอค., สส.ชสอ., ฌคป.
ดังนัน้ พอสรุปได้วา่ สมาชิกเข้าใหม่นนั้ ควรได้รู้
ถึงหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ฯ ข้อบังคับ ระเบียบ
ต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์

ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำในจังหวัด
เชียงใหม่
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2. ต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ
3. เป็ น บุ ค คลธรรมดาและบรรลุ นิ ติ ภ าวะ
มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. เป็นบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
		 5.1 เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ�ำที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 5.2 เป็นพนักงานราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
		 5.3 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลู ก จ้ า งประจ� ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการศึ ก ษาสั ง กั ด
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่
		 5.4 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลู ก จ้ า งประจ� ำ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาสั ง กั ด ส่ ว น
ราชการอื่น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
		 5.5 เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างประจ�ำสังกัด
ดังนี้
			 5.5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด
			 5.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
			 5.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
			 5.5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อนครูเชียงใหม่
			 5.5.5 ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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บอกกล่าวเล่าเรื่อง
ดร.นิติธร เทพเทวิน

อาชีพเสริมหลังเกษียณ
น่าสนใจ สร้างรายได้หลังวัยท�ำงาน

วัยเกษียณ เป็นวัยที่ต้องการการพักผ่อน

ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีว่ ยั 60 ปี เป็นวัยทีต่ อ้ งเกษียณ
ออกจากการท�ำงานเพื่อพักผ่อนอยู่กับบ้าน แต่เชื่อว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ วี ยั 60 ปีหลาย ๆ คนคงไม่ตอ้ งการหยุดพัก
อยู่กับที่ เนื่องจากว่าผู้ที่เกษียณรู้สึกว่าตนยังคงมี
ก�ำลังพอและไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นภาระต่อลูกหลาน
ดังนั้นการหาอาชีพเสริมที่สามารถท�ำได้หลังเกษียณ
จึงเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งข้อท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง ส�ำหรับอาชีพเสริมหลังเกษียณ ที่น่าสนใจ
และช่วยให้ผู้สงู วัยรู้สกึ ผ่อนคลาย ไม่เหงา มีดังต่อไปนี้

1.เพาะต้นไม้จ�ำหน่าย

ผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยเกษียณหลาย ๆ คนอาจชืน่ ชอบที่
ได้ใช้ชวี ติ ใกล้ชดิ ธรรมชาติ หรือบางคนรักการปลูกและ
ดูแลต้นไม้อยู่แล้ว ชีวิตหลังเกษียณจึงถือเป็นโอกาสได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเพาะต้นไม้ส�ำหรับ
จ�ำหน่าย โดยการเลือกปลูกต้นไม้ไม่ควรเลือกพืชทีต่ อ้ ง
ใช้กำ� ลังในการดูแลหรือพืชยืนต้น แต่ควรเลือกเพาะไม้ดอก
จะดีกว่า เนือ่ งจากมีราคาสูง เพาะพันธุง์ า่ ยและใช้เวลา
ไม่นาน

2.ท�ำอาหาร-ขนม

ผู ้ ที่ เ กษี ย ณซึ่ ง มี พ รสวรรค์ ท างด้ า นการท� ำ
อาหารหรือขนมอยู่แล้วอาจเลือกเปลี่ยนงานอดิเรก
ที่ ต นชอบเป็ น งานเสริ ม สร้ า งรายได้ เนื่ อ งจากว่ า
การจ�ำหน่ายของกินเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ซึ่งง่ายและ
รวดเร็วที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การท�ำวุ้นกะทิจ�ำหน่าย

การท�ำขนมอบ การท�ำขนมไทย ฝากวางจ�ำหน่ายตาม
หน้าร้าน ซึ่งหากฝีมือการท�ำขนมหรืออาหารอร่อยก็
อาจมีลกู ค้าเพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับการท�ำขนมหรืออาหาร
ไม่ควรเลือกขนมทีต่ อ้ งใช้แรงมากจนเกินไป เนือ่ งจาก
ไม่เหมาะสมกับวัย ยกตัวอย่างเช่น การท�ำขนมกวน
ที่ต้องใช้แรงในการกวน เป็นต้น

3.ที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ

ส�ำหรับการเป็นทีป่ รึกษาบริษทั นับว่าเป็นอีก
หนึง่ อาชีพทีน่ า่ สนใจในวัยเกษียณ แต่ผปู้ ระกอบอาชีพ
นีไ้ ด้ ต้องมีความสามารถสูงหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู ้ อ� ำ นวยการของหน่ ว ยงานก่ อ นเกษี ย ณอยู ่ แ ล้ ว
ซึ่งอาชีพนี้นับว่ามีรายได้ดีและเป็นการสร้างคุณค่าให้
กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง

4.ผู้เขียนคอลัมน์ต่าง ๆ ในนิตยสาร

ผู้เกษียณที่มีฝีมือในด้านการเขียนหรือชอบ
อ่านหนังสือเป็นทุนเดิม อาจเลือกเขียนคอลัมน์หรือ
บทความเพื่ อ ที่ จ ะน� ำ ไปตี พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสารต่ า ง ๆ
เนื่องจากวัยเกษียณเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต
ทุกรูปแบบ ย่อมมีข้อคิดที่สามารถสอนใจคนรุ่นใหม่
ได้อย่างแน่นอนซึง่ จะดีกว่าหรือไม่ หากมีการถ่ายทอด
ความรู้ออกเป็นตัวอักษรให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้น�ำไป
ปฏิบัติตาม
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5.รับสอนพิเศษ

ส�ำหรับผูเ้ กษียณทีเ่ คยประกอบอาชีพครูมาก่อน
การรับสอนพิเศษที่บ้าน นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ไม่นอ้ ย เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างทีส่ ร้างมูลค่าได้แล้ว
ยังถือเป็นการแบ่งปันความรู้อีกทางหนึ่งด้วย ส�ำหรับ
การสอนพิเศษนั้นไม่ควรจ�ำกัดเฉพาะการสอนเด็ก
แต่อาจเลือกสอนผูใ้ หญ่ เนือ่ งจากเป็นวัยทีพ่ ร้อมเรียนรู้
อยู่เสมอ

การท� ำ ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ ส่ ว นงานศิ ล ปะก็ ได้ แ ก่
การวาดภาพ การท�ำผ้าบาติก การท�ำสบู่เป็นรูปต่าง ๆ
เป็นต้น ซึ่งการเลือกงานฝีมือแต่ละอย่างต้องค�ำนึงถึง
ความชอบของผูเ้ กษียณเป็นหลัก เพราะหากได้ทำ� งาน
ตามความชอบแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้
แล้วยังเป็นการสร้างความสุขใจอีกด้วย

6.ลงทุนในหุ้นปันผล

อาชีพเกษตรกรเหมาะส�ำหรับผู้ที่อยู่ในวัย
เกษียณอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข และความ
เพลิดเพลิน แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณไม่ควรเลือก
อาชีพเกษตรกรที่หนักจนเกินไป แต่ควรเลือกเป็น
อาชีพที่เหมาะกับก�ำลังและแรงกายของตน เช่น การ
เพาะสัตว์เลี้ยง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เป็นต้น

แม้ ว ่ า วั ย เกษี ย ณจะไม่ เ หมาะกั บ ตลาดหุ ้ น
เท่าใดนัก ในความคิดของหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็น
ตลาดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง สูญเสียเงินต้น แต่หากผูเ้ กษียณ
เลือกหุ้นที่ดี มีปันผลสูงก็สามารถเป็นรายได้เสริมได้
อย่างแน่นอน ทัง้ นีผ้ เู้ กษียณควรหลีกเลีย่ งการเล่นหุน้ ปัน่
หรือหุ้นตามกระแส เพราะอาจท�ำให้เกิดการขาดทุน
และก่อให้เกิดความเครียดจนเกินไปได้อีกด้วย

7.ธุรกิจหยอดเหรียญ

ในปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ หยอดเหรี ย ญ
เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทในทุ ก สั ง คมของประเทศไทย
เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจหยอดเหรียญ
นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่งส�ำหรับผู้สูงอายุ
เนือ่ งจากไม่เป็นภาระให้ตอ้ งดูแลมากเกินไป โดยธุรกิจ
หยอดเหรียญที่น่าสนใจ ได้แก่ ตู้น�้ำหยอดเหรียญ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมน�้ำมันหยอดเหรียญ
ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เป็นต้น

9.เกษตรกร

10.ซื้อห้องเช่า ห้องแถว

หากเป็นผู้เกษียณที่พอมีเงินเก็บอยู่สักหน่อย
อาจซื้อห้องแถวหรือห้องเช่าไว้เป็นสมบัติของตนเอง
และเก็บเงินค่าเช่าเพือ่ เป็นรายได้ในแต่ละเดือน ซึง่ การ
หารายได้เสริมในลักษณะนีเ้ หมาะกับผูส้ งู วัยทีส่ ขุ ภาพ
ไม่แข็งแรงเท่าใดนัก เนื่องจากไม่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
งานมากเกินไปจนเสียสุขภาพ

8.สร้างงานฝีมือ- งานศิลปะจ�ำหน่าย

วั ย เกษี ย ณเป็ น วั ย ที่ มี ส มาธิ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น
การสร้างงานศิลปะจึงไม่ใช่เรือ่ งยากและท�ำให้เกิดความ
เพลิดเพลินได้อีกด้วย ส�ำหรับการสร้างงานฝีมือนั้นมี
หลายงานด้วยกัน ได้แก่ การถักโครเชต์ การถักนิตติ้ง
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

MONEY REPORT
นางอุบล มาตัน เหรัญญิก

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

1. จ�ำนวนสมาชิก จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 31,843 คน
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
19,574
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
12,269
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
14,555
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
17,288
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน 9,179.06
3. ทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงิน
917.39
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จ�ำนวนเงิน
4.40
5. เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนเงิน
22.51
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน 8,036.52
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
230.48
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน
23.9
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน 6,862.59
- เงินฝากประจ�ำ	
จ�ำนวนเงิน
742.25
- เงินฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวนเงิน
44.27
- เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
28.23
(โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุ้นทอง) จ�ำนวนเงิน
1.46
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
0.7
		 (ครบรอบ 57 ปี)
- เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน จ�ำนวนเงิน
102.64
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
621.48
- เงินฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
555.54
- เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
65.71
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน
0.23
8. เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
จ�ำนวนเงิน
93.19
9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน
2,700
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนเงิน 21,473.03

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ ATM
เงินกู้สามัญสวัสดิการ
เงินกู้พิเศษ
11. สินทรัพย์
12. ก�ำไรสุทธิ

จ�ำนวนสัญญา
939
19,786
3,507
476
245

คน
คน
คน
คน
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
24.98
20,152.03
715.12
53.95
526.95

จ�ำนวนเงิน 22,472.73 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
639.81 ล้านบาท
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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สารจากกรรมการเงินกู้

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์

ส

วัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ำกัดที่เคารพทุกท่าน วารสารฉบับนี้
เป็นฉบับประจ�ำ ไตรมาสที่ 4/2560 ในส่วนของฝ่ายสินเชือ่ หรือเงินกู้ ขอชีแ้ จงผลการบริหาร
งานสินเชือ่ ของสหกรณ์ฯ จากการประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4/2560 ประจ�ำปี 2560 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทางฝ่ายงานสินเชือ่ หรือเงินกู้ ซึง่ มีประธานเงินกูแ้ ละ รองผูจ้ ดั การ
ฝ่ายสินเชือ่ ได้ชแี้ จงให้ประธานหน่วยและหัวหน้าหน่วยบริการอ�ำเภอต่างๆได้รบั ทราบไปแล้ว แต่
สมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ซึง่ ผมเองคิดว่าถ้าน�ำเอาเรือ่ ง การบริหารสินเชือ่ ของสหกรณ์ฯ
ลงในวารสารฯก็จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึน้ ท่านลองสละเวลาอ่านและคิดตาม ท�ำตาม เพือ่
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯและท่านด้วย นะครับ

วิเคราะห์เกณฑ์การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
: ความเสี่ยงเกิดจาก ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกไม่ปฏิบัติตามสัญญา
		 - ท�ำให้สหกรณ์ไม่ได้รับช�ำระหนี้ตามจ�ำนวนและช่วงเวลาตามก�ำหนด
		 - เกิดหนี้ช�ำระค้างเกินก�ำหนดเวลา
		 - ท�ำให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ เกิดรายได้(NPL) หรือหนีส้ ญ
ู ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและรายได้ของสหกรณ์
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน
- โปรโมชัน่ ทางการตลาดของสถาบันการเงินอืน่ ทีจ่ งู ใจ - ความเพียงพอของหลักประกัน
ให้แก่สมาชิกก่อภาระหนี้
- การใช้จ่ายสมาชิกบางคนที่ใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น - ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการด�ำรงชีพของสมาชิก
- การออกจากงานหรือถูกให้ออกจากงานของสมาชิก - ก�ำหนดเงินได้คงเหลือต�่ำเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผล - ขยายเพดานวงเงินกู้งวดที่สูงไป
กระทบท�ำให้สหกรณ์หักเงินไม่ได้
- หน่วยงานหักเงิน ไม่หักเงินให้แก่สหกรณ์ท�ำให้ไม่ได้ - กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ
รับการช�ำระหนี้
ไม่มีขั้นตอน
- ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
- ก�ำหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- สหกรณ์ฯมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการบริหารลูกหนี้
- การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการช�ำระหนี้
- สหกรณ์ฯก�ำหนดวงเงินกู้ให้ผันแปรไปตามอายุของการเป็นสมาชิก
- ระยะเวลาของการคืนเงินกู้ของสมาชิก เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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- สมาชิกผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือ เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- สหกรณ์ฯให้ความส�ำคัญและแก้ปัญหาสมาชิกกลุ่มที่มีปัญหาการช�ำระหนี้
- สหกรณ์ฯมีวิธีด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้หน่วยงานหักช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ
- สหกรณ์ฯมีการรายงานและวิธปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนกับลูกหนีท้ จี่ ดั ชัน้ ต�ำ่ กว่าคุณภาพ ลูกหนีร้ ะหว่างด�ำเนินคดี
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา เป็นประจ�ำทุกเดือน

มาตรการบริหารจัดการหนี้สมาชิก
วิธีที่
1
2
3
4
5
6

วิธีการด�ำเนินการ
ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการติดตาม/แจ้งสมาชิก
ปรับโครงสร้างหนี้
กู้เงินปันผลช�ำระหนี้ ร้อยละ 90
เปลี่ยนสัญญาเงินกู้สามัญทั่วไปเป็นสัญญาเงินกู้ค่าหุ้น (กรณีมีหุ้นมากกว่าหนี้)
เชิญผู้กู้ และผู้ค�้ำประกัน เจรจาหาทางออกร่วมกัน
ออกติดตามภูมิล�ำเนา

เอกสารแจ้งหน่วยบริการ
ฉบับที่
1

2

วิธีการด�ำเนินการ
ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการติดตามแจ้งเตือนสมาชิกผิดนัดขาดส่งทุกระดับชั้น
- 1 เดือน – 3 เดือน
- 3 เดือน – 6 เดือน
- 6 เดือน – 12 เดือน
ขอความอนุเคราะห์ประสานติดตามให้สมาชิกยื่นกู้เงินปันผล

ข้อมูลสมาชิกผิดนัดช�ำระหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ระดับชั้น
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน

จ�ำนวน
251 ราย
48 ราย
16 ราย

ร้อยละ
80
15
5

จ�ำนวนเงิน
218.16 ลบ.
18.29 ลบ.
20.24 ลบ.

ในเมือ่ ท่านอ่านหัวข้อนีแ้ ล้วเป็นไงบ้างครับ ท่านคงทราบถึงแนวทางการบริหารงานสินเชือ่
ของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการเงินกูไ้ ด้ประชุมกันทุกเดือน เพือ่ หาแนวทางแก้ไข หาช่องทางให้
สมาชิกได้มีโอกาสแก้ปัญหาสภาพหนี้สินที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อสหกรณ์ฯจะด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง
สมาชิกมีความสุขในการด�ำเนินชีวติ ครับ

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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คุนายก�
ยกัำจรเดช
บผู้ตพรหมสวั
รวจสอบกิ
จการ
สดิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

มือสมัครเล่น (nonprofessional)

12

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ทุกท่านครับเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กระผม ในนาม
คณะกรรมการผูต้ รวจสอบกิจการ ได้ใช้พนื้ ทีข่ องวารสาร
สหกรณ์ในคอลัมน์ผู้ตรวจสอบกิจการนี้เป็นช่องทาง
พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสมาชิก ถึงแม้จะเป็นการ
สื่อสารในทางเดียวก็ตาม แต่ถ้าหากสมาชิกต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและหรือ
ต้องการให้ผตู้ รวจสอบฯด�ำเนินการในเรือ่ งใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสหกรณ์ฯก็สามารถท�ำได้โดยแจ้งผ่านทางคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบฯในเขตที่ท่านสังกัดอยู่ หรือติดต่อได้ตาม
เบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ ทางผู้ตรวจสอบฯยินดี
และพร้อมรับฟังทุกปัญหา
ท่านสมาชิกครับในช่วงการใช้ชีวิตที่ผ่านมา
ท่านคงเคยได้ยนิ ได้ฟงั ได้อา่ น ค�ำ 3 ค�ำนีผ้ า่ นหู ผ่านตา
กันมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อยคือ
- มือสมัครเล่น (non professional)
- มือกึ่งอาชีพ (Semi professional)
- มืออาชีพ (professional)
ซึง่ ในทุกวงการ อาทิ บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร
ใหญ่ๆไม่เว้นแม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ของเราเอง ก็คงไม่มใี ครปฏิเสธได้วา่ ไม่ตอ้ งการผูบ้ ริหาร
มืออาชีพเข้ามาบริหารเพราะการบริหารองค์กรใน
ปัจจุบนั และเน้นโดยเฉพาะองค์กรทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก องค์กรใหญ่ๆหลายองค์กร
ถึงกับต้องส่องกล้องจ้างมืออาชีพเข้าไปท�ำหน้าทีบ่ ริหาร
เพือ่ บรรลุเป้าหมายขององค์กรส่วนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัดของเรา ยิ่งนานวันถ้ามองไปข้างหน้าก็
ยิ่งเติบโต คนมาก เงินมาก สมาชิกเราทุกคนซึ่งเป็น
เจ้าของร่วมกันย่อมมีสิทธิก�ำหนดทิศทางขององค์กร
อยูท่ วี่ า่ พวกเรายอมรับการเปลีย่ นแปลงกล้าทีจ่ ะก้าวข้าม
ปัจจุบันกันหรือไม่เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ควร
มองข้าม
อนึ่ ง ถ้ า พู ด ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร
จากมุมมองและการวิเคราะห์ของผูเ้ ขียนเอง ซึง่ จะตรง

หรือสอดคล้องกับแนวคิดของท่านสมาชิกส่วนใหญ่
อ้างจากงานวิจัยทางวิชาการ องค์กรใดที่มีการเปลี่ยนแปลง
พบว่า คนในองค์กร 60 เปอร์เซ็นต์ ต่อต้าน เหลืออีก
40 เปอร์เซ็นต์ 20 แรกเห็นด้วย 20 หลังอะไรก็ได้
ส่วนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ของเรา ถ้าจะมีการเปลีย่ นแปลงพอจะวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สมาชิกส่วนใหญ่จะมีแนวคิดแตกออกเป็น 2 แนวทางคือ
มีทงั้ ส่วนทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปลีย่ นแปลง
ดังนี้
1. กลุ่มที่เห็นด้วย เป็นกลุ่มที่อยากก้าวข้าม
อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงในองค์กรและมีความคิดบวก
เชื่ อ ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ น่ า จะบริ ห ารได้ ดี ก ว่ า เดิ ม
ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่
2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เป็นกลุ่มที่เห็นว่าคนที่
เข้ามาถ้าเป็นคนนอกไม่ใช่สายเลือดสหกรณ์เกรงว่าจะ
ใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าทุจริตคดโกง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นคนรุ่นเก่า
และจากแนวคิดดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้บริหาร
มืออาชีพยังมาไม่ถงึ สักที เหมือนว่าเราซอยเท้าอยูก่ บั ที่
ไม่ยอมก้าว ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามออกจากจุดเดิม ในมุม
มองผู้เขียนเองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทายน่าลอง และด้วยกระบวนการ ขัน้ ตอน การก�ำกับ
ที่เรามี การเปลี่ยนแปลงจึงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
ขออนุญาตน�ำค�ำพูดของอดีตประธานกรรมการท่านหนึง่
มาเป็นค�ำลงท้ายว่า

จะท�ำอะไรก็ติด
ถ้าจิตไม่พัฒนา
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ว่าแล้วกูต้องออม

นายจรูญ วงค์ค�ำ

ลูกๆ ที่รัก

จดหมายจากพ่อ

จดหมายที่ พ ่ อ เขี ย นขึ้ น ฉบั บ นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ลู ก
สบายใจ ไม่ต้องวิตกกังวลยามที่พ่อจากไป ขณะนี้พ่อ
อายุ 60 กว่าปี เกษียณมาแล้วปีกว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีก
นานเท่าไร พ่อรับราชการมา 40 ปี ผ่านชีวิตมาทั้งสุข
ทั้งทุกข์ ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ ได้รับการ
สรรเสริญและนินทามามากมาย หากวันใดพ่อไม่อาจ
อยู่ดูโลกนี้ลูกจงท�ำใจให้สดชื่น เพราะโลกนี้มันเป็น
อนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดมาแล้วต้องตายเป็น
สัจธรรมทีไ่ ม่มใี ครหลีกเว้นได้ พ่อมีสมบัตใิ ห้ลกู อยูน่ ดิ หน่อย
มีที่สวน 2 ไร่ 3 งาน เป็นสมบัติไว้ให้ลูกได้ใช้เป็นทุนไป
ในภาคหน้า มันเป็นสมบัตอิ นั น้อยนิดส�ำหรับลูก แต่มนั
ได้ ม าจากหยาดเหงื่ อ แรงงานตลอดชี วิ ต ของพ่ อ ...
อ้อ ? พ่อยังมีที่ดินอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอีก 5 ไร่
ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นล�ำห้วย อีกสัก 4 - 5 ปี
ข้างหน้ารับรองว่าราคาคงหลายล้าน เพราะอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดแค่ 2 กิโลเมตร หลังพระธาตุ
ดอยกองมู แต่พอ่ ก็มหี นี้สนิ กู้ยมื จากสถาบันการเงินอยู่
หลายแห่ง ส่วนใหญ่ก็กู้มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลัก
ปักฐานไว้ให้ลกู นัน่ แหละ ถึงวันนีย้ งั มีหนีอ้ ยู่ 3 ล้านกว่าบาท
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นหนี้
ก้อนสุดท้าย ลูกก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไร เพราะพ่อได้
ลงทุ น ทุ ก อย่ า งไว้ ใ ห้ ลู ก แล้ ว ถ้ า พ่ อ ตายวั น ใดให้
ถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตรไว้ให้เยอะๆ
เพราะจะต้องน�ำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นขอรับเงินต่างๆ
ทีแ่ ห่งแรกก็คอื สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ� ำ กั ด พ่ อ มี หุ ้ น อยู ่ 1,000,000 บาท สวั ส ดิ ก าร
60/20/100,000 อีกประมาณ 70,000 บาท สวัสดิการ
กรณีเสียชีวิตอีก 200,000 บาท และยังมีประกันชีวิต
อีก 4 กรมธรรม์ๆละ 500,000 บาทรวม 2,000,000 บาท
แห่งที่ 2 ทีต่ อ้ งไปติดต่อก็คอื สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ชั้นล่างของสหกรณ์ฯ 4 สมาคม
พ่อได้ลงทุนเป็นสมาชิกเพื่อให้ลูกได้รับเงินสงเคราะห์
ยามขาดพ่อ ดังนี้ 1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่(สคช.) จะได้รบั เงินสงเคราะห์
ประมาณ 500,000 บาท 2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.) จะได้รบั เงิน
สงเคราะห์ประมาณ 220,000 บาท 3.สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
600,000 บาท 4.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
600,000 บาท ทัง้ นีก้ อ่ นเขาจะมอบเงินเหล่านีใ้ ห้ลกู เขา
จะหักลบกลบหนี้ที่พ่อมีอยู่เหลือเท่าไรลูกก็รับไป
แห่งที่ 3 ที่ลูกต้องไปติดต่อก็คือส�ำนักงาน
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูเชียงใหม่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ส� ำ นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 15 แจ่ ง หั ว ริ น มี เ งิ น
สงเคราะห์อยู่ 2 ประเภทที่จะได้รับ คือ ชพค.จ�ำนวน
ประมาณ 970,000 บาทและเงิ น ชพส.จ� ำ นวน
360,000 บาท
แห่งที่ 4 ก็คือส�ำนักงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ (สพค.) ตั้งอยู่บนถนน
วงแหวนรอบ 2 ก่อนลอดอุโมงค์ไปศาลากลาง จะได้รบั
เงินสงเคราะห์ประมาณ 200,000 บาท
แห่งที่ 5 ก็คือที่ท�ำงานเก่าของพ่อก่อนเกษียณ
ออกจากราชการคือ เงินบ�ำเหน็จตกทอด พ่อมีบ�ำนาญ
40,000 บาท ลูกจะได้รับประมาณ 1,000,000 บาท
เพราะพ่อเอามาใช้แล้ว 200,000 บาท อ้อ?หลวงจะให้
ค่าท�ำศพอีก 3 เดือนก็ประมาณ 120,000 บาท
แห่งที่ 6 แห่งสุดท้ายนี้ลูกจะต้องเดินทางไป
ไกลหน่อย ลูกจะต้องไปติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล�ำปาง จ�ำกัด เพื่อรับเงิน 200,000 บาท เพราะพ่อเคย
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำปาง จ�ำกัด ตอนที่
ท�ำงานอยูจ่ งั หวัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ� ปาง จ�ำกัด
หักเงินพ่อไว้เมือ่ หลายสิบปีกอ่ น 10,000 บาท และจะจ่าย
ในกรณีที่พ่อตาย 200,000 บาท
เห็ น ไหมละลู ก เกิ ด มาเป็ น ลู ก ครู ไ ม่ มี วั น จน
พ่อคิดว่าหักลบกลบนี้แล้วลูกยังคงเหลือเงินไว้เป็นทุน
ต่อชีวิต ส�ำหรับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของพ่อที่เขามา
งานศพ ให้ดูแลต้อนรับอย่างเต็มที่ หาข้าวปลาอาหาร
ไว้บริการ อย่าได้ตระหนี่ถี่เหนียวเป็นอันขาด เหล้าก็
ต้องชั้นยอด อาหารก็ต้องชั้นเลิศ หาคนไว้บริการด้วย
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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ศึนายเชิ
กษา...สาระดี
ดชัย ทิพย์วารีวงศ์

ส

วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน วารสารฉบับประจ�ำไตรมาสที่ 4 ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้
คงเป็นฉบับสุดท้ายหรือเกือบท้ายสุดเพราะยังคงเหลือฉบับพิเศษ อีก 1 ฉบับ ซึง่ ในฉบับพิเศษ
คงจะได้สรุปและประมวลผล แผนงาน/โครงการและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับความเคลื่อนไหวด้านสวัสดิการเพื่อสมาชิกในไตรมาสที่ผ่านมา
ขอแจ้งให้สมาชิกดังนีค้ รับ.........

1. โครงการเกษียณอย่างเกษม ปี 2560 วัตถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกได้มกี ารวางแผนการใช้เงินและมีการ
บริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ ผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 641 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม
2560 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเอื้องค�ำหลวง ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

2. โครงการอบรมวิชาชีพทัว่ ไปส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ ฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560
ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 19 เชียงใหม่ จ�ำนวน 8 หลักสูตร ผูเ้ ข้ารับการอบรม 137 ราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ�ำนวน 4 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 267 ราย สหกรณ์ฯจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น
399,400 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท )
3. การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,531 ทุน รวมเป็นเงิน 2,701,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาท) สมาชิกสามารถ ตรวจสอบรายชื่อ
ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาบุตรได้ที่ หน่วยบริการทีท่ า่ นสังกัด กลุม่ งานสวัสดิการ หรือที่ เว็บไซด์ www.cmcoop.or.th

4. โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะส�ำหรับสมาชิกกลุม่ ครูและอาจารย์ ประจ�ำปี 2560 หลักสูตร "การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการ/ช�ำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21)(ว.22)" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบ้านแสนตอง ชั้น 4 โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 222 คน
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

เรื่องจากสมาชิก....
นายประพันธ์ อูปเงิน

ฌคป.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่
ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก�ำไรหรือรายได้เพื่อ
แบ่งปันกัน ซึง่ การตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค�ำสัง่ ศาล
ส�ำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ ส�ำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เลขที่ 175 หมู่ 2 ต�ำบล
ท่าศาลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์
053-850375 โทรสาร 053-850376 เปิดท�ำการในวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
สมาคมฯ บริหารงานตามข้อบังคับของสมาคมฯ
ฉบับ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
มี 11 หมวด 55 ข้อ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็น
คณะกรรมการชุดที่ 6 ประจ�ำปี 2559 – 2560 โดยได้
รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ มีนายสกุล หล้าปาวงศ์ เป็น
นายกสมาคม นายสมพร เจนจั ด เป็ น อุ ป นายกฯ
นายชลอ คชาประดิษฐ์ เป็นเหรัญญิก นายประเสริฐ สุรยิ โต้
เป็นเลขานุการ นายระพินทร์ สุวรรณธัช เป็นนาย
ทะเบียน นายนันทวัฒน์ กีตสิ ทิ ธิ์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
นายมานิตย์ ขอดแก้ว กรรมการผูแ้ ทนสมาชิก นายชัยวัตร์
เทพวงศ์, นางนลินี กิติน่าน, นางไอซา แก้วประภา,
น.ส. เรณู อุตรชัย และ นายสิทธิชัย มูลเขียน เป็น
กรรมการผู้แทนส�ำนักงาน มี น.ส. พรวิมล สิงห์ชมพู,
น.ส. หนึ่งฤทัย เริ่มกูลและ นางนงนุษย์ นะระ เป็นเจ้า
หน้าที่สมาคม มีนายเอนก ค�ำจ�ำรูญ, นายจรูญ วงค์ค�ำ
นายสวัสดิ์ อินแถลง, นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ เป็น
ที่ปรึกษาของสมาคม
ตามข้อบังคับของสมาคม ข้อ 31 ให้ทปี่ ระชุมใหญ่
เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสมาคม จ�ำนวน 3 คน โดยมีหน้าทีต่ รวจสอบการเงิน
และการบัญชี เกี่ยวกับเงินสด การฝากถอน หลักฐาน
การใช้จา่ ยเงิน การรับเงิน – การจ่ายเงิน ทุกระยะ 3 เดือน
และน�ำเสนอผลการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ผูต้ รวจสอบ
กิ จ การของสมาคมฯจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คณะกรรมการของสมาคม ฯลฯ
ในปี 2560 มี นายสุวิทย์ เอี่ยมรัศมี สมาชิก
อ�ำเภอเมือง เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นาย
ประพันธ์ อูปเงิน สมาชิกอ�ำเภอแม่ริม เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และ น.ส. เพ็ญพรรณ จันทรคณา สมาชิก สพม.
34 เป็นเลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ปี พ.ศ. 2560
รายรับ จากค่าสมัครสมาชิก ค่าบ�ำรุงสมาชิกราย
ปีแรกเข้า ค่าบ�ำรุงสมาชิกรายปี ค่ารายได้ ค่าด�ำเนินการ
(ร้อยละ 4) จ�ำนวน 4,053,630 บาท
รายจ่าย ค่าบริหารจัดการ เงินเดือนเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษี
ค่ า ตรวจสอบบั ญ ชี และค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ จ� ำ นวน
2,632,170 บาท
ประมาณการ รายรับสูงกว่ารายจ่าย จ�ำนวน
1,421,460 บาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ มีเงินฝาก
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด และธนาคาร
กรุงไทย รวม 7 บัญชี รวมเงินฝากทัง้ สิน้ 65,138,687.06 บาท
งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ มี
สินทรัพย์หมุนเวียน รวม 65,367,880.24 บาท มีหนีส้ นิ
หมุ น เวี ย น รวม 6,838,303.44 บาท มี ทุ น รวม
58,529,576.80 บาท มี ร ายรั บ สู ง กว่ า รายจ่ า ย
662,992.53 บาท
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ มีสมาชิก
รวมทั้งหมด 11,570 คน สพป.ชม.1 จ�ำนวน 2,304 คน
สพป.ชม.2 จ�ำนวน 2,561 คน สพป.ชม.3 จ�ำนวน 1,308 คน
สพป.ชม.4 จ�ำนวน 2,256 คน สพป.ชม.5 จ�ำนวน 354 คน
สพป.ชม.6 จ�ำนวน 914 คน สพม. 34 จ�ำนวน 381 คน
และหน่ ว ยสมาคม จ� ำ นวน 1,492 คน ขณะนี้
คณะกรรมการสมาคมฯ ก�ำลังด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกอยู่ มีสมาชิกที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์อยู่
จ�ำนวน 263 คน สมาชิกติดต่อสอบถามได้ที่หน่วย
บริการในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตนสังกัดอยู่
หรือติดต่อที่ส�ำนักงานสมาคมฯโดยตรงหรือโทรติดต่อ
สอบถามได้ ในแต่ละส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จะมี
หน่วยบริการตัง้ อยู่ มีคณะอนุกรรมการซึง่ มาจากตัวแทน
แต่ละอ�ำเภอเป็นกรรมการอยู่ ให้การช่วยเหลือดูแลสมาชิก
ในแต่ละเขต มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง
ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก ฌคป. เพือ่ ช่วยเหลือ
สมาชิกที่ล�ำบาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31
สิงหาคม 2560 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีสมาชิก
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 6 ราย โดยสมาคมฯ
จะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แทน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560
เป็ น ต้ น ไป ขณะนี้ ค ณะกรรมการสมาคมฯได้ จั ด ท� ำ
ประกาศของสมาคมฯ ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
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กับข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ เช่น ประกาศ
สมาคมฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสมาคมฯ
เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
และสอบแข่งขัน เพือ่ บรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีฯ่ เรือ่ งหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ท�ำการฯลฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น บ� ำ เหน็ จ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
ส�ำหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้น�ำคู่สมรส บุตร
บิดา มารดา ทีช่ อบด้วยกฎหมาย เป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะแล้ว
และมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบรู ณ์ในวันสมัคร ก็ขอเชิญชวน
ให้สมัครได้ตามวิธกี ารรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ โดย
ช�ำระเงินค่าสมัคร คนละ 50 บาท ค่าบ�ำรุงปีละ 20 บาท
เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า 300 บาท และเงินสงเคราะห์ศพ
รายละ 20 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินค่า
จัดการศพ รายละ 50,000 บาท และได้รบั เงินสงเคราะห์
รวม 230,920 บาท (ข้อมูล 24 กรกฎาคม 2560)
ที่ ส� ำ คั ญ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(ฌคป.) เป็นหลักประกันการค�ำ้ ประกันเงินกูข้ องสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ด้วย

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 รับเงินสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ที่

ชื่อ - สกุล

ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก

สังกัด

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

60/20/100,000 สวัสดิการ

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.

นางวรพินธ์ ใจเฉพาะ
นายดวงดี
ปัญญาดี
นายศรีนุต สุริยศ
นางพรพรรณ สุขเสาร์
น.ส.วชิราภรณ์ อรุณภาส
นายบุญภพ เกติยศ
น.ส.อุบลศรี พรหมขัติแก้ว
นางสาวศรัญญา เตชะวงศ์
นายสาคร
อึ่งบ�ำเหน็จ
นางเสงี่ยม ดาวเวียงกัน
นางวงศ์เดือน จันทร์จรมานิตย์
นายสหรัก ขาวแสง
นายอินทร์ ด้วงมะโน
นายสมยศ ภูเรือน
นายสุชาติ ยอดยา
นางศรัญญา ค�ำแสน
นายปวีณ
มีธัญญากร
นายญาณวุฒิ สุทู
น.ส.อ�ำไพร ไชยมหา
นางจันทร์ศรี สุวรรณจันทร์
นางนันทา เภาเสงี่ยมสุขขี
นายสกุล
วีระบูลยฤทธิ์
นายชัญญ
จันทรมานนท์
นายพิสิทธิ์ พันธเสน
นางมนภัส เป็งปานันท์
นายประทาน บุญมาปะ
นายสมจิต ค�ำปัน
นายณรงค์ ไชยจินดา
นายเอนก
วงศ์ก�่ำ
นายสมจิตต์ กองทุ่ม
นายสมชัย สมยศ
นายอาทิตย์ แก้วสัน

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

021412
049703
055602
025914
033219
021294
017590
055884
046184
040825
017020
031093
033740
056727
028136
006731
049610
056396
048553
024288
024647
047623
046187
043038
042369
044337
028671
014004
018264
040272
023828
016082

สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ประกันชีวิต

อ.ฝาง
อ.สันทราย
ม.แม่โจ้
อ.สันก�ำแพง
อ.สันทราย
อ.หางดง
ม.ราชภัฏ
อ.แม่อาย
อ.แม่อาย
อ.ดอยสะเก็ด
อ.พร้าว
อ.แม่ริม
เวียงพิงค์ 2
อ.สันทราย
อ.แม่แตง
อ.แม่แตง
อ.สันป่าตอง
อ.อมก๋อย
อ.ดอยสะเก็ด
อ.หางดง
อ.แม่ริม
เวียงพิงค์ 2
อ.หางดง
อ.แม่วาง
เวียงพิงค์ 1
อ.จอมทอง
อ.หางดง
อ.สันป่าตอง
อ.ไชยปราการ
อ.ฝาง
อ.พร้าว
เวียงพิงค์ 1
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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โครงการอบรมวิชาชี พเฉพาะส�ำหรับสมาชิ กกลุ่มครู และอาจารย์ ประจ�ำปี 2560
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะส�ำหรับ
สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจ�ำปี 2560 หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมี
หรือให้เลือ่ นวิทยฐานะช�ำนาญการ/ช�ำนาญการพิเศษและเชีย่ วชาญตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.21)" โดยมี นายณัฐพงศ์
มะโนค�ำ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธเี ปิด ซึง่ ได้รบั เกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)บรรยายให้ความรู้ จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 222 คน
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.
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พิธีอัญเชิ ญพระรู ปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขึ้นประดิษฐาน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู เชี ยงใหม่ จ�ำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.45 น. ซึ่งเป็นราชฤกษ์ตามหลักของการวางฤกษ์ดีของโหราจารย์
ได้มีพิธียกรูปหล่อ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมีนายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ

การประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปี 2560
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด ไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปี 2560 โดยมี นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม
กิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธาน
กรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อน�ำเสนอความเคลื่อนไหวการด�ำเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปี ให้
หน่วยบริการได้รับทราบและน�ำไปสู่การปฏิบัติในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับทราบและพิจารณา
ณ ห้องประชุมเอื้องค�ำหลวง ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
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หมดปัญหา...เรื่องโอนเงิน

ด้วยสหกรณ์มเี งินในบัญชีตงั้ ค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมาแล้วไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นของใคร
และโอนเงินมาเพือ่ วัตถุประสงค์อะไร ท�ำให้ปจั จุบนั มีเงินค้างในบัญชีเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ หากสมาชิกท่านใดเคยโอนเงิน
มายังสหกรณ์และสงสัยว่าทางสหกรณ์จะรับรู้ยอดเงินของท่านหรือไม่อย่างไร ขอให้ท่านตรวจสอบมายังสหกรณ์อีกครั้ง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิกเองเพราะหากท่านโอนเงินเข้ามาแต่ไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ยังจะคงตั้ง
บัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั การยืนยันการโอนจากสมาชิกผูโ้ อน
ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน เพราะระบบได้ท�ำการปิดงานประจ�ำวัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสมาชิกสามารถตรวจสอบจาก http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=288

สิ่งที่สมาชิกต้องท�ำ
แจ้งการโอนเงิน

สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด” เรียบร้อย
		
1. เขียนชื่อ-นามสกุล เลขสมาชิก พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อ (รายละเอียดของผู้ท�ำธุรกรรม)
		
2. ส่งโทรสารมาที่ (053)851890 หรือ E-mail: COOP_CM @ Hotmail.com
		
3. พร้อมทั้งโทรศัพท์ตรวจสอบ (053)851888ต่อ 300-305

ช่องทางในการโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ
โลโก้

ธนาคาร

สาขา

ประเภท

เลขที่บัญชี

กรุ งเทพ

ประตูช้างเผือก

ออมทรัพย์

390-026695-2

กรุ งไทย

ถนนสุเทพ

ออมทรัพย์

521-1-10293-2

กสิกรไทย

ถนนศรีดอนไชย

ออมทรัพย์

258-2-17877-4

ทหารไทย

เชี ยงใหม่

ออมทรัพย์

322-2-27048-4

ออมสิน

ประตูช้างเผือก

ออมทรัพย์

052220909775

ธนชาติ

ท่าแพ

ออมทรัพย์

300-2-24343-2

ธกส.

เชี ยงใหม่

ออมทรัพย์

01-023-2-86409-3

ไทยพาณิชย์

สี่แยกสันก�ำแพง
(หนองป่ าครั่ง)

ออมทรัพย์

664-245197-2

CMCOOP Chiang Mai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ของสมาชิก ข้อเขียนหรือบทความตีพมิ พ์ในวารสารนี้
เป็นความคิดเห็นเฉพาะของผู้เขียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ที่ปรึกษา : 1. นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ 2. นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ 3. นายไมตรี ธินะ

4. ดร.นิตธิ ร เทพเทวิน 5. นางอุบล มาตัน 6. นายสมยงค์ ค�ำอ้าย 7. นายประเทือง ชมชืน่
8. นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ 9. นายไพศาล เนตรสุรา 10. นายประเวทย์ สันยาย
กองบรรณาธิการ : 1. นายวิชิต พิทาค�ำ 2. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
3. นายสิงห์ค�ำ จริยา 4. นายสมาน เผือกอ่อน 5. นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์
6. นางอัญชลี อุปนันท์ 7. นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8. นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว

บรรณาธิการ : นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์

เจ้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด

175 หมู่ 2 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แยกศรีบวั เงินพัฒนา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-851888 โทรสาร : 053-850924-5

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

