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วันวิสาขบูชา

ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๗

ความหมาย  ค�ำว่า วิสาขบูชา   ย่อมาจากค�ำว่า
"วิสาขปุรณมีบูชา“ แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6  
ตามปฏิทนิ จันทรคติของไทย มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม
หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน
ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ  กลางเดือน 7 หรือราวเดือน
มิถุนายน
วันวิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญยิง่ ทางพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ตรัสรู้ คือส�ำเร็จ
ปรินิพพาน คือดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว คือ
1. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยาน
ลุมพินวี นั ระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ บั เทวทหะ เมือ่ เช้าวันศุกร์
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
2. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า
เมือ่ พระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้รม่ ไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝัง่ แม่นำ�้
เนรัญชรา ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจาก
ออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบนั สถานทีต่ รัสรูแ้ ห่งนีเ้ รียกว่า พุทธคยา
เป็นต�ำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
3. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และ
โปรดเวไนยสัตว์ 45 ปี พระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค�่ำ  เดือน 6
ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา
แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ) แคว้นอุตตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย
“วันส�ำคัญของโลก”(VesakDay) เมือ่ 15 ธันวาคม
2542 ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 54
โดยการเสนอของศรีลังกา มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
ส�ำคัญวันหนึง่ ของโลก ทัง้ นีด้ ว้ ยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษ
ผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก

ประวัตวิ นั วิสาขบูชาในประเทศไทย

ตามหลั ก ฐานว่ า มี ม าตั้ ง แต่ ค รั้ ง กรุ ง สุ โ ขทั ย เป็ น
ราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะได้แบบอย่างมาจากลังกา
เพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยกับลังกา มีความ
สัมพันธ์ดา้ นพระพุทธศาสนาใกล้ชดิ กันมากเห็นได้จากพระสงฆ์
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จากลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา
และน�ำการประกอบพิธวี สิ าขบูชา มาปฏิบตั ใิ นประเทศไทย
ด้วย ต่อมาในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ไม่ปรากฏว่ามีการประกอบพิธวี สิ าขาบูชา เนือ่ งจากอิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ์เข้าครอบง�ำ  และมีอิทธิพลสูงกว่า
พระพุทธศาสนา จนมาถึง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2360)
พระองค์ทรงรื้อฟื้น การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาขึ้นอีก
ครั้ ง หนึ่ ง โดยให้ จั ด ท� ำ ตามแบบอย่ า งประเพณี เ ดิ ม
ทุกประการ เพื่อให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศล
เป็นหนทางเจริญอายุ และอยูเ่ ย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศก
โรคภัย และอุปัทวันตรายต่างๆ โดยทั่วหน้ากัน

การประกอบพิธใี นวันวิสาขบูชา แบ่งออกเป็น 3 พิธี
ได้แก่

1. พิ ธี ห ลวง คื อ พระราชพิ ธี ส� ำ หรั บ พระมหา
กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบในวันวิสาขบูชา           
2. พิธีราษฎร์ คือ พิธีของประชาชนทั่วไป           
3. พิธพี ระสงฆ์ คือ พิธที พี่ ระสงฆ์ประกอบศาสนกิจ

กิจกรรมทีพ
่ ทุ ธศาสนิกชนพึงปฏิบตั ใิ นวันวิสาขบูชา
ได้แก่          

1. ท�ำบุญใส่บาตร ปล่อยนกปล่อยปลา            
2. ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา           
3. เวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค�่ำ           
4. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
5. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ ความเป็นมาเกี่ยว
กับวันวิสาขบูชา           
6. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัด และ
สถานที่ราชการ และบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ขอเชิญชวน
สมาชิกและพุทธศาสนิกชน เข้าวัดท�ำบุญ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวล
มนุษย์และสรรพสัตว์ และน�ำหลักธรรมค�ำสั่งสอนของ   
พระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการ
ด�ำรงชีวิตค่ะ

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

บทบรรณาธิการ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จำ�กัด
CHIANG MAI TEACHER’S

เรียนสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่านครับ

พบกันอีกครัง้ ในวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด สารสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวการด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก ให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ทราบการด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 46/2/2560 ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่
ก�ำหนดทุก ๆ ด้าน และเกิดปรากฏการณ์สภาพคล่องมากขึน้ ตามล�ำดับ จึงเป็นสาเหตุหนึง่
ทีต่ อ้ งขออภัยเพือ่ นสมาชิกทีท่ างสหกรณ์จำ� เป็นต้องปรับลดการช�ำระค่าหุน้ รายเดือน
ลงตามทีท่ ราบไปแล้วนัน้ แต่ ถึงอย่างไรสหกรณ์กย็ งั เปิดให้บริการเงินฝากอยู่ ดังนัน้
จึงขอเชิญชวนสมาชิก ทีต่ อ้ งการซือ้ หุน้ เพิม่ กรณีพเิ ศษหรือเพิม่ หุน้ รายเดือน เปลีย่ น
มาฝากเงินกับสหกรณ์แทน ทัง้ ฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ ร้อยละ 2.75 ฝากออมทรัพย์
พิเศษดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ฝากออมทรัพย์ประจ�ำทั้งรายปีหรือสองปี ร้อยละ 4.50
และปัจจุบนั สหกรณ์ได้เปิดให้บริการเงินฝากอีกประเภทหนึง่ โดยให้ดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ส นใจการฝากเงิ น สอบถามรายละเอี ย ดได้
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด การฝากเงินของสมาชิกก็เพื่อ
อนาคตของสมาชิกเอง ถ้าสมาชิกมีวินัยในการออมชีวิตหลังเกษียณก็มีความมั่นคง
ด�ำรงชีพอย่างมีความสุข

ความส�ำคัญของการมีวินัยในตนเอง

“ดาบคมที่ไร้ฝัก ย่อมก่อโทษแก่เจ้าของง่ายฉันใด ความรู้ความสามารถที่ไร้
วินัยก�ำกับ ก็ฉันนั้น”
1. ถ้าไม่มีวินัยในตนเอง ชีวิตก็จะสับสนยุ่งเหยิง สังคมจะวุ่นวาย ระส�่ำระสาย
ท�ำลายโอกาสในการทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ทีด่ งี าม  และโอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน
2. วินยั ในตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึง่ ของลักษณะชีวติ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนในชีวติ ไปสูส่ งิ่ ทีด่ งี ามได้ จนกว่าจะตัง้ อยูบ่ นวินยั
วินัยสร้างความรับผิดชอบ
3. วินัยสร้างระเบียบแบบแผน วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี วินัยสร้างคนให้เป็น
คนเก่ง ดังนั้น วินัยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เราจ�ำเป็นต้องสร้างวินัยให้แก่มนุษย์ตั้งแต่เด็ก
ดังนั้นการจะท�ำให้เกิดวินัยขึ้นในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นวินัยด้านใดก็ตามล้วนแต่มี
ความส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการอยูร่ ว่ มกันในสังคมหากแต่วา่ วินยั ในตนเองนัน้ เป็นพืน้ ฐาน
ที่น�ำไปสู่การมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป
การจัดท�ำวารสารฉบับนี้ ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ผู้กรุณาสละเวลาเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
กองบรรณาธิการตลอดจนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ ที่นี้

THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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ประธานพบสมาชิก
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

ก

ราบสวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทีเ่ คารพทุกท่าน

วารสารสหกรณ์ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงและย�้ำเตือนให้สมาชิกได้เกิดความ
เข้าใจถึงค�ำว่า “สหกรณ์” “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์
ที่มั่นคง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน” คือ วิสัยทัศน์ (Vision)
ของเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ยึดมั่นในหลักการสหกรณ์
7 ประการ คือ
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความสมัครใจ
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย  
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการที่ 4 มีการปกครองตนเองและมีอิสระ
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 ความห่วงใยต่อชุมชน
ขอน้อมน�ำพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสในพระบาท ต่อกฎหมาย ระเบียบ หลักการ และพระราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่พระราชทานแด่ปวง บั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ลองวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข อง
ชนชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น มี ค ณะกรรมการฝ่ า ยใดบ้ า งที่
“สหกรณ์ แปลว่า การท�ำงานด้วยกัน หมายถึง ผนึกก�ำลัง กระท�ำผิด ไม่มาติดตามดูแล ควบคุมป้องปราบ  
ผูท้ ำ� งานเกีย่ วข้องกัน การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน สหกรณ์ใดทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ปล่อยปละละเลยแล้วมาตี
และต้องกระท�ำงานนั้น ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ รวนเหมาเอาผิ ด ไปทั้ ง ระบบของขบวนการ
สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน จึงจะเป็น สหกรณ์   ตอนนี้ในขบวนการสหกรณ์ก�ำลังเร่ง
สหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอ�ำนวยประโยชน์อันพึง ด� ำ เนิ น การการหาวิ ธี / แนวทางพั ฒ นา อบรม
สัมมนา บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกัน
ประสงค์”
“การสหกรณ์นถี้ า้ เข้าใจดีแล้ว ก็เห็นได้วา่ เป็นวิธที างเดียวทีจ่ ะ วิเคราะห์ ถึงปัญหาสาเหตุ เพือ่ อุดรอยรัว่ ควบคุม
ท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่า เป็นการ ดูแล สอดส่องและป้องปราบ ตลอดจนก�ำหนด
สหกรณ์ที่เรียกว่า สหกรณ์เสรี คือ แต่ละคนต้องมีวินัยจริง แต่ว่าไม่อยู่ บทลงโทษกั บ ผู ้ ที่ รับ ผิ ดชอบ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร      
ทุกฝ่ายมีความรู้ มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่
ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของวินัยที่ตนเองเป็นผู้รับรอง”
ขณะนี้ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ อย่างดีที่สุด
ท้ายนี้ กระผมก็ขอฝากความหวังและ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ออกมาแรงมาก  ซึง่ คาดว่ากระทบกับระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแน่นอน จะเป็นทางบวกก็ดไี ป   แต่ ข้อคิดส�ำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ถ้าเป็นทางลบต้องกระทบกับสมาชิกซึง่ เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผูร้ ว่ มสร้าง กฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ ขอให้มอง
ร่วมลงทุน ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์อันพึงได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ถึงสมาชิกผู้เป็นเจ้าของกิจการด้วย ขอบคุณ
สมาชิกมิได้กระท�ำผิดอันใด เพียงแต่มบี างจุด บางแห่งทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ พลาด ครับ
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สิ่งดี ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชี ยงใหม่ จ�ำกัด
เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ชุดที่ 46/2/2560 ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องก�ำหนดนโยบายที่แสดงถึงการ
รับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความส�ำคัญเท่าๆ กับนโยบายหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จึงมีมติก�ำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการก�ำหนดนโยบาย

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
พ.ศ. 2556 จึงก�ำหนดนโยบายการรับลูกค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของ
ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในการนี้
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดท�ำนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

ค�ำนิยาม

สหกรณ์
ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
ลูกค้า

หมายความถึง
หมายความถึง
หมายความถึง
หมายความถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด
ธุรกรรม
หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การท�ำนิติกรรมจ�ำนอง
สัญญากู้ยืมเงิน
นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการก�ำหนดขั้นตอนของสหกรณ์ ในการ
ปฏิบัติเมื่อแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเมื่อแรกรับท�ำธุรกรรมให้กับลูกค้าจร
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า    หมายความถึง    การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการน�ำความเสีย่ งในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ท�ำธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและ
ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ยงของสหกรณ์และความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์

สหกรณ์มหี น้าทีต่ อ้ งก�ำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ รองรับนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสหกรณ์
มีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่ส�ำนักงานก�ำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
สหกรณ์ต้องก�ำหนดนโยบายล�ำดับรองและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่
นโยบายการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการฟอกเงิน แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และสหกรณ์ต้องก�ำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตาม
นโยบายมาตรการ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์

1. คณะกรรมการต้ อ งให้ ค วามส�ำ คั ญ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการ
ต่อต้านด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก�ำหนดและอนุมัตินโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบาย
การรับลูกค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�ำหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. ผู้จัดการต้องให้ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนปฏิบตั ติ าม
นโยบาย และระเบียบวิธปี ฏิบตั ดิ า้ นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด
3. สหกรณ์ตอ้ งก�ำหนดให้มเี จ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจท�ำหน้าทีก่ ำ� กับและดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับส�ำนักงาน
4. สหกรณ์ตอ้ งก�ำหนดมาตรการการควบคุมความเสีย่ งในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์
5. สหกรณ์ตอ้ งสนับสนุนส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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อย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สหกรณ์ต้องก�ำหนดให้มี ค�ำสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�ำหนด โดยความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในกรณีที่ข้อบังคับ และแนวทางที่ออกภายใต้
กฎหมายนี้ หรือกฎหมายอืน่ ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ สหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้
เข้มงวดกว่า
7. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดย
เคร่งครัด
            ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
                                                                             เอนก ค�ำจ�ำรูญ
                                                                          (นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ)
             ประธานกรรมการ
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

สอ.ชม.มีน�้ำใจ
ไม่ทิ้งสมาชิก
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มอบเงิน
ช่วยเหลือสมาชิกผูป้ ระสบอัคคีภยั   เป็นเงินจ�ำนวน 20,000.- บาท
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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MONEY REPORT
นางอุบล มาตัน เหรัญญิก

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560)
1. จ�ำนวนสมาชิก  จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 31,443 คน
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน
3. ทุนส�ำรอง      
จ�ำนวนเงิน
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล     
จ�ำนวนเงิน
5. เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนเงิน
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน  
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน
- เงินฝากประจ�ำ
จ�ำนวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย์  ATM  
จ�ำนวนเงิน
- เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
(สะสมรายเดือนโครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ลุ้นทอง) จ�ำนวนเงิน
- เงินฝาก-รอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
จ�ำนวนเงิน
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน  
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวน
- เงินรับฝากประจ�ำ
จ�ำนวน
- เงินรับฝากประจ�ำกรณีพิเศษ
จ�ำนวน
8. เงินกองทุนต่างๆ
จ�ำนวนเงิน  
9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน  
10.ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์
จ�ำนวนเงิน
11.เงินให้กู้แก่สมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
12. สินทรัพย์
13. ก�ำไรสุทธิ
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19,317
12,126
14,343
17,100
8,705.96
917.39
4.40
21.59
7,650.86
226.08
22.35
6,516.83
699.88
46.66
14.49

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

3.86
120.71
710.68
43.94
0.23
365.49
301.02
122.43
3,100.00
155.23
21,026.30

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
.ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จ�ำนวนเงิน
31.10 ล้านบาท
20,446.27 ล้านบาท
548.93 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน 21,625.49 ล้านบาท  
จ�ำนวนเงิน
172.86 ล้านบาท

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

สารจากกรรมการเงินกู้

นายไพศาล เนตรสุรา

ส

วัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทุกท่าน วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัดฉบับนีเ้ ป็นฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 คงจะเป็นการบอกกล่าว
เล่าขานให้ได้รบั รูก้ นั ในงานทีค่ ณะกรรมการเงินกูไ้ ด้ดำ� เนินการ เพือ่ พิจารณาช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกในแต่ละรอบเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกที่ประสบปัญหาในเรื่องเงิน
สามารถอยู่ได้ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถแก้ไขภาวะวิกฤติ ของตนเองและครอบครัว
ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้

ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการเงินกู้ ได้วาง
แนวทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เพื่อความ
มัน่ คงยัง่ ยืน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการให้สินเชื่อ เพราะการ
พัฒนาระบบการให้บริการสินเชือ่ ทีด่ ี จะช่วยเสริมสร้าง
คุณค่าแก่องค์กร โดยให้ความส�ำคัญกับการให้บริการ
แก่สมาชิกทั้งภายในส�ำนักงาน และหน่วยบริการ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกส�ำนักงานอย่างเหมาะสม
โดยสมาชิกสามารถใช้บริการผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์
(Online)ได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอน
การท�ำงาน ลดต้นทุนในการด�ำเนินการ เพิม่ ประสิทธิภาพ
แก่องค์กร ช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของสมาชิกดีขนึ้ สมาชิก
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ในปีนี้ ได้ดำ� เนินการ
ไปแล้ว เช่น การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์การให้
สินเชื่อ การก�ำหนดประเภทเงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิตของ
สมาชิกไปแล้ว 2 โครงการ คือ สินเชี่อด�ำรงชีพ (3)
สินเชื่ออเนกประสงค์(การยุบรวมหลาย ๆ สัญญาเป็น
สัญญาเดียว ยกเว้นเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษ ส่งน้อย
ผ่อนนาน มีเงินเหลือเข้ากระเป๋าไม่เกิน 2 แสนบาท
และ มีเงินรับรายเดือนเพิม่ ขึน้ ) การอบรมเชิงนวัตกรรม
การให้บริการแก่สมาชิก “Work Shop For Service
Mind 2nd” ให้ แ ก่ หั ว หน้ า หน่ ว ยบริ ก าร และ
ผู้ประสานงานหน่วยบริการไปแล้ว
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้เล็งเห็น
ความส� ำ คั ญ ของสมาชิ ก ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาใน
อุดมการณ์สหกรณ์ เป็นสมาชิกมายาวนาน ส่งผลให้

สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการ มีความมั่นคง
และยั่งยืน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่สมาชิก
ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้มีการวางแผนการใช้เงินและ
บริ ห ารจั ด การเงิ น หลั ง เกษี ย ณอย่ า งรอบคอบ
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สงสัยจะสูญอันอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต สมาชิกสามารถด�ำเนินชีวิตไปอย่างมีคุณภาพ
และด�ำรงชีพได้อย่างมีความสุข โดยจะจัดประชุมใน
ต้นเดือนกันยายน 2560
3. การบริหารจัดการหนีส้ นิ สหกรณ์เป็นสถาบัน
การเงินโดยมีธุรกิจคือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก
ในการปล่อยสินเชื่อจึงต้องค�ำนึงถึงความเป็นอยู่และ
ความยัง่ ยืนของสหกรณ์ ปัจจุบนั ยังมีสมาชิกทีข่ าดวินยั
ทางการเงิน เกิดปัญหาไม่สามารถช�ำระหนีแ้ ก่สหกรณ์ได้
จึงเป็นบ่อเกิดหนีส้ งสัยจะสูญ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ให้แก่สมาชิกในรายทีม่ ปี ญ
ั หาและบรรเทาความ
เดือนร้อนแก่ผู้กู้ หากปล่อยปละละเลยปัญหาดังกล่าว
จะไปตกแก่ผคู้ ำ�้ ประกัน สหกรณ์จงึ ก�ำหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่สมาชิกโดยเปิดคลินิคให้บริการ
“อุน่ ใจยามเกษียณ” ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่
เดื อ นเมษายน 2560 เป็ น ต้ น ไป สมาชิ ก จะได้
อุน่ ใจมากยิง่ ขึน้ ในยามมีปญ
ั หาจะมีผคู้ อยให้คำ� ปรึกษา
ชี้แนะ
ในฉบับนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ เพราะ
จ� ำ นนด้ ว ยพื้ น ที่ จึ ง ขอบอกเล่ า เพี ย งแค่ นี้ ก ่ อ น
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะบอกเล่ากล่าวขาน
ให้ได้รับรู้รับทราบ ขอยกไปไว้ในฉบับต่อไปนะครับ
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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สัญญาOnline

ขั้นตอนการรับสั ญญาเงินกู้ ผ่ านระบบ Cmcoop On-Line

1 รับข้อความ SMS กล่องข้อความเข้า ปรากฏข้อความ

“ สหกรณ์ฯส่ งสัญญาเงินกูอ้ นุมตั ิแล้ว สามารถรับได้ที่ www.cmcoop.or.th “

กดที่ www.cmcoop.or.th

2 เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.cmcoop.or.th

จะปรากฏหน้าจอหลัก เลือกเมนู CMCOOP ONLINE

3 จะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบ กรอกเลขสมาชิกของท่าน 6 หลัก
และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ ม เข่ าสู่ ระบบ

เลขสมาชิก 6 หลัก
รหัสผ่าน

เลือกเมนู CMCOOP ONLINE

10

กดปุ่ ม เข้ าสู่ ระบบ
เพื่อเข้าใช้งาน

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

4 เมื่อเข้าสู่ระบบ กดเมนูดา้ นบน เลือก รับสัญญาเงินกู้

5 จะปรากฏรายละเอียดสัญญา Online สามารถเลือกรับ

โดยวิธีดาวน์โหลดทั้งหมด บันทึกไว้เป็ น Zip Flie หรื อ
เลือกพิมพ์ทีละรายการ

เลือกเมนู รับสัญญาเงินกู้

6 ถ้าเลือกวิธีดาวน์โหลดทั้งหมด จะปรากฏไฟล์ที่ดาวน์โหลดด้านล่างซ้ายมือ 7 จากนั้นให้คลิกลูกศรที่ไฟล์ดาวน์โหลด
8 เลือกเมนู แสดงในโฟลเดอร์
ดาวน์โหลดเป็ น Zip Flie

9 จะปรากฏไฟล์ ชื่อหนังสือสัญญา คลิกขวาที่ไฟล์
เลือกเมนู Extract to หนังสื อสัญญา

10 จะได้โฟร์เดอร์ ชื่อหนังสือสัญญา

11 คลิกเปิ ดโฟร์เดอร์ จะพบไฟล์สัญญา online

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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ว่าแล้วกูต้องออม

นายจรูญ วงค์ค�ำ

ว่าแล้ว
กูต้องออม

ว่าแล้วกูต้องออมฉบับนี้ ผมขอเขียน
ถึงผู้อาวุโส ให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์
ประเวณีปใ๋ี หม่เมือง เพือ่ ให้เห็นว่าสหกรณ์ของ
เราคิดอย่างไรกับสมาชิกอาวุโสดั้งเดิม

ผมเคยพูดกับพรรคพวกเพือ่ นฝูงในวงการสหกรณ์
มาหลายครัง้ แล้วว่า ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ได้เห็นภาพสหกรณ์ของเราเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกอย่าง
แท้ จ ริ ง โดยเป็ น ศู น ย์ ก ลางและแหล่ ง รวมพลั ง ของครู
เชียงใหม่ ถนนทุกสายมุ่งมาที่สหกรณ์ทั้งในยามมีความสุข
และยามมีความทุกข์เดือดร้อน ในยามที่บ้านเมืองแบ่งการ
ปกครองครูเป็นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครูประถมศึกษาถูกแบ่ง
ออกเป็น 6 เขต มัธยมศึกษาอีก 1 เขต รวมเป็น 7 เขตพืน้ ที่
การศึกษา ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ของเราส่วนใหญ่ก็สังกัดเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ส่วนทีอ่ ยูใ่ นสังกัดอืน่ ๆ ก็มบี า้ งแต่ไม่มากนัก
หากคิด ในภาพรวมสมาชิกสังกัดเขตพืน้ ทีม่ ปี ระมาณร้อยละ
80 ส่วนสังกัดอื่น ๆ มีเพียงประมาณร้อยละ 20 หลังการ
ล่มสลายของการประถมศึกษา ครูเชียงใหม่ 25 อ�ำเภอ
ถูกแบ่งไปสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ การศึกษาตามภูมปิ ระเทศ
ไม่มสี ว่ นใดเป็นหลักให้ครูเรา เห็นมีแต่สหกรณ์นแี้ หละยืนหยัด
อยูเ่ คียงคูค่ รูทกุ คน ไม่วา่ จะในวันทีพ่ ายุรา้ ยพัดผ่าน เมฆหมอก
ทึบหนาครอบคลุม หรือกระทั่งวันอันมืดมิด สหกรณ์ยังคง
ยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางสายลมและแสงแดด ผมจึงเปรียบ
สหกรณ์ของเราเป็นต้นโพธิ์ต้นไทรใหญ่ท่ีให้ร่มเงาแก่มวล
หมู่นกกาอาศัยได้อยู่กินทั้งดอกและผล
ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นในการสร้างสหกรณ์ของเราให้เจริญ
เติบโตในวันนีก้ ค็ อื สมาชิก โดยเฉพาะผูอ้ าวุโสทีเ่ ป็นสมาชิก
มา 30-50 ปี มีความเชื่อมั่นศรัทธาในสหกรณ์ ในงาน
สงกรานต์ปีนี้ผมได้ขอให้ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประมวลผล
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 85 ปีขนึ้ ไปว่ามีกที่ า่ น โดยเอาปี 2475 เป็นตัวตัง้ และ
นับย้อนปีหลังๆไป ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในวัย 85 ปีขึ้นไป
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จ�ำนวน 97 คน ฌคป.ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่จริง ผมได้
รวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการขออนุมัติ
งบประมาณในการรดน�้ำด�ำหัวผู้อาวุโสเหล่านี้ ปีนี้จึงถือ
ได้ว่าเป็นปีแรกที่สหกรณ์ของเรามองเห็นความส�ำคัญของ
สมาชิกอาวุโส และคิดว่าคงด�ำเนินการต่อไปในปีหน้า
ท่านสมาชิกครับ ผู้อาวุโสที่มีอายุตั้ง 85 ปีนี้ ส่วนใหญ่
เงินบ�ำนาญได้คนละ 5,000-6,000 บาท ซึง่ ถือได้วา่ น้อยมาก
ส�ำหรับค่าครองชีพในปัจจุบนั ในปีแรกนีส้ หกรณ์ตกลงจะใช้
งบประมาณรายละ 500 บาท ในอนาคตข้างหน้าอาจจะ
มากกว่านี้ อันนีก้ เ็ ป็นการริเริม่ ทีด่ ี นับได้วา่ เป็นข่าวดีเรือ่ งที่ 1
ส�ำหรับสมาชิกอาวุโส ข่าวดีเรื่องที่ 2 ก็คือสหกรณ์ลด
การเรียกเก็บเงินค่าหุน้ ข้าราชการบ�ำนาญจากเดิมร้อยละ 4
ของเงินได้รายเดือน มาเป็นร้อยละ 2 เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกอาวุโส
ให้มีเงินพอส�ำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน เรื่องที่ 3 ก็คือ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
เชียงใหม่ (ฌคป.) มีนโยบายจะช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสไม่
ต้องส่งเงินสงเคราะห์ศพ โดยทางสมาคมฯจะจัดตัง้ กองทุน
มาช�ำระแทนและหักคืนยามทีส่ มาชิกเสียชีวติ โดยมีเงือ่ นไข
อยู่ 3 ข้อ คือ 1.สมาชิกนัน้ ต้องมีอายุตวั 70 ปีขนึ้ ไป 2.ต้องมี
อายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป 3. ไม่เป็นสมาชิกที่สมัคร
เข้าในกรณีโอกาสพิเศษ ทัง้ นีผ้ สู้ นใจต้องสมัครเข้าโครงการ
ซึ่งคาดว่าคงจะประกาศในเร็ววันนี้
ท่านสมาชิกครับ สหกรณ์ของเรายังห่วงหา
อาทรสมาชิกอาวุโส ซึง่ ตอนนีห้ ลายท่านอ่อนล้าโรยแรง
เราคนรุ่นหลังต้องคอยประคับประคอง พยุงให้เขามี
โอกาสเดินได้ในเส้นทางแห่งชีวิต มีสิ่งใดจะช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันได้ มีสิ่งใดจะผ่อนคลายจากความยากล�ำบาก
มี สิ่ ง ใดจะฝ่ า ฟั น ชี วิ ต ไปด้ ว ยกั น เรายึ ด มั่ น เสมอว่ า
นอกจากช่วยเหลือตนเองแล้ว เราต้องช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

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

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 รับเงินสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่

ชื่อ - สกุล

ประเภทสมาชิก

เลขที่สมาชิก

สังกัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นางจันทร์ค�ำ  ค�ำหน้อย
นางธนิชยา  อุตธรรม
นายภูษิต  จันทะทัย
นายจรัล  เข็มวิชัย
นายชาคริต  ปรีชา
น.ส.พจนีย์  วานิช
นายทวี  ตุ่นแก้ว
นายกฤษฎากร  พรหมกร
นายภานุ  ชุ่มใจ
นายวีระ  ธนจรัสพงศ์
นางศรีทิน  รอยศรี
นายธนวัฒน์  ถิรปัญญา
นายกฤษฎา  ปาระพรหม
นางสุทา  ทะพลอยหนุน
นายธานี  บุณยะนิวาส
นางเรือน  บุญฟู
นางชนิกา  สวยสม
นายบุญเลิศ  ญาณประเสริฐ
นางอาภรณ์  ลัชชะเดช
นายลอน  ใจสุยะ
นายค�ำ  จันทร์ทรา
นางพรพิศ  หาญใจ
นายประชัน  เรือนทอง
นายโรจน์  เอี่ยมอักษร
นางสุรีย์  สหะรัตน์
นายส�ำราญ  อินทอง
นางทองใบ  ณ ล�ำปาง
นายสมจิต  จันทร์เที่ยง
นายทรงยศ  ศรีวงศ์
นางนงลักษณ์  เจริญวงค์
นายนิวัตร  ศันสนีย์
นายบุญปั๋น  สร้อยสังวาลย์
นายมงคล  โปธายะ

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

(027108)
(043039)
(028369)
(051468)
(040203)
(020730)
(044615)
(036852)
(47811)
(039823)
(005623)
(047529)
(039713)
(047532)
(028990)
(044880)
(040968)
(001129)
(003481)
(051376)
(042055)
(046319)
(033126)
(048241)
(024937)
(036845)
(028793)
(046180)
(043427)
(043237)
(015418)
(048943)
(033304)

อ.แม่อาย
อ.แม่วาง
อ.อมก๋อย
อ.อมก๋อย
อ.แม่วาง
ม.ราชภัฏ
อ.แม่อาย
อ.ดอยสะเก็ด
อ.ดอยหล่อ
อ.แม่ริม
อ.สารภี
อ.ไชยปราการ
อ.เมือง
อ.แม่อาย
เวียงพิงค์  1
อ.แม่แตง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันป่าตอง

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
เพื่อความมั่นคง สวัสดิการ สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ประกันชีวิต

อ.กัลยาณิวัฒนา

อ.เชียงดาว
อ.สารภี
ม.ราชมงคล
อ.สะเมิง
อ.เมือง
อ.แม่แตง
เทศบาล
อ.แม่ริม
อ.หางดง
อ.แม่แตง
อ.สันป่าตอง
อ.แม่อาย
อ.แม่แตง

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์
รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ที่
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

ชื่อ - สกุล
น.ส.พจนีย์   วานิช
นายกฤษฎากร  พรหมกร
นายส�ำราญ  สุขเสาร์
นายวีระ  ธนจรัสพงค์
นายมนัส  พรหมอารีรักษ์
นายวิโรจน์      สิทธิฟอง
นายธนวัฒน์  ถิรปัญญา
นางจันทร์ค�ำ  ค�ำหน้อย
นายทวี   ตุ่นแก้ว
นายเฉลิม  ทิพย์สมบัติ
นางสมศรี  มโนวงค์
นายชาคริต  ปรีชา
นายภูษิต  จันทะทัย
นายจรัญ  เข็มวิชัย
นายประชัน  เรือนทอง
นางสว่างศรี  โกมลรัตน์
นายส�ำราญ  จอมขันเงิน
นายประสาน  ตรีสุวรรณ
นายมงคล  โปธายะ
นายบุญมา  วงค์เตจา
นายบุญปั๋น  สร้อยสังวาล
นายนิวัตร  ศันสนีย์
นายณรงค์  สามารถ
นายทองเข็ม  ใสญาติ
นายทวี  ต๊ะค�ำ

เลขที่สมาคม ประเภทสมาชิก
สังกัด
16753
สามัญ
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
17181
สมทบ
อ.ดอยสะเก็ด
03799
สามัญ
อ.สันก�ำแพง
01105
สามัญ
อ.แม่ริม
13313
สามัญ
อ.แม่รมิ
12433
สามัญ
อ.ฝาง
24646
สมทบ
อ.ไชยปราการ
06525
สามัญ
อ.แม่อาย
21018
สมทบ
อ.แม่อาย
02274
สมทบ
อ.สารภี
15745
สามัญ
อ.สันป่าตอง
13961
สมทบ
อ.ดอยหล่อ
08294
สามัญ
อ.อมก๋อย
24993
สมทบ
อ.อมก๋อย
16872
สามัญ
ม.ราชมงคล
00065
สามัญ
อ.เมือง
18175
สมทบ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
05676
สามัญ
อ.เชียงดาว
14766
สามัญ
อ.เชียงดาว
13022
สามัญ
อ.ฝาง
23129
สมทบ
อ.แม่อาย
00448
สามัญ
อ.สันป่าตอง
12492
สามัญ
อ.สันป่าตอง
28037
สมทบ
อ.แม่แจ่ม
29600
สมทบ
อ.แม่แจ่ม

หมายเหตุ สมาชิกล�ำดับที่ 25 อายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ 90 วัน
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การทุจริตในสหกรณ์

ก�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการฯ

การทุจริตในสหกรณ์
ขึ้ น หั ว เรื่ อ งอย่ า งนี้ ท ่ า นสมาชิ ก ก็ อ ย่ า
ตกอกตกใจกันไปนะครับว่าเกิดอะไรขึน้ อีกล่ะ ด้วย
ในช่วงนี้มีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นในสหกรณ์ต่างๆ
ค่อนข้างถี่ เกิดขึน้ ในหลายๆ สหกรณ์ทงั้ สหกรณ์
ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ไม่เลือกผูท้ กี่ ระท�ำ
การทุจริตก็มีตั้งแต่พนักงานตัวเล็กๆจนถึงคณะ
กรรมการด�ำเนินการและรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง
ดังเป็นข่าวครึกโครมที่ผ่านมา ล่าสุดที่เป็นข่าว
ก็เป็นบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงในวงการสหกรณ์ระดับประเทศ
โดยอาศัยเครดิต ความศรัทธาของผูค้ นกระท�ำการ
ฉ้อโกงในวงเงินเป็นพันๆล้านตามข่าว

เกี่ยวข้องได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การตรวจสอบฯในหลายๆจุ ด ด้ ว ยกั น ท่ า นที่ ส นใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จ�ำกัด ในเวลาท�ำการครับ
อนึง่ จากการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีข้อมูลเงินรอตรวจสอบ
ค้างจ่าย ทีร่ บั โอนมาจากสมาชิกโดยไม่แจ้งรายละเอียดว่า
โอนจากใคร เลขทะเบียนสมาชิกทีเ่ ท่าไหร่ จากธนาคารไหน
เพือ่ การใด เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ หมดประมาณ 2 ล้านบาท
เศษๆ ทางสหกรณ์ก็ไม่สามารถด�ำเนินการอะไรได้
เพราะไม่รู้ทั้งที่มาและที่ไป
ทางผู ้ ต รวจสอบกิ จ การฯเห็ น ปั ญ หานั บ วั น
จ� ำ นวนเงิ น ยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เกรงว่ า สมาชิ ก จะได้ รั บ
ผลกระทบจากการดังกล่าว จึงขอวอนทางสมาชิกผูท้ มี่ ี
ความประสงค์จะท�ำธุระกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
ได้ท�ำความเข้าใจ ใส่ใจในรายละเอียดและรอบคอบให้
มากขึ้ น เพราะอาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ ท ่ า นเสี ย เงิ น
เสียประโยชน์และเสียโอกาสซึ่งอาจรวมถึงเป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดการทุจริตได้ครับ

ในยุคปัจจุบันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในเรื่อง
การทุ จ ริ ต การทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นทุ ก วงการ อาทิ
การธนาคาร การทหาร การเมือง การศาสนา การศึกษา
ไม่สามารถฟันธงได้ว่าวงการใดปลอดการทุจริตได้
100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีข้อยกเว้นแม้ในวงการสหกรณ์
ดังนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล
สหกรณ์จึงได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการขึ้นเพื่อเข้ามาท�ำงานการตรวจสอบการท�ำงาน
ของคณะกรรมการควบคู่กันไป โดยคัดสรรมาจาก
โอนเงินเสร็จแล้วต้องท�ำอย่างไร
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกและรวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. น�ำสลิปที่ได้แปะติดกระดาษ A4
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจที่จะท�ำงานด้าน
2. เขียนรายละเอียด ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน
การตรวจสอบ ที่ส�ำคัญจะต้องผ่านกระบวนการอบรม
สมาชิก ธนาคารที่โอน วัตถุประสงค์
ด้ า นการตรวจสอบที่ ด� ำ เนิ น อบรมโดยหน่ ว ยงานที่
ในการโอน
กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติจึงสามารถเข้ามาท�ำหน้าที่
3. แฟกซ์ ถึง สอชม. เก็บต้นฉบับ
เป็นผู้ตรวจสอบได้
4. เรียบร้อยครับ ตรวจสอบได้ด้วย
ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ทสี่ นใจและคิดว่าจะเข้ามา
“เอาน่า ๆ รอบคอบหน่อยนะครับ อย่าว่ากันน๊า”
ท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การในช่ ว งนี้ ห น่ ว ยงานที่
ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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สัมมนาโครงการเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือน�ำเงินมาลงทุนใน ชสอ. และการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการ น�ำคณะกรรมการด�ำเนินการ และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือน�ำเงินมา
ลงทุนใน ชสอ. และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี โดยมีสหกรณ์เครือข่ายในเขตภาคเหนือเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนกว่า 500 คน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เป็นประธานในพิธีเปิด มีวิทยากรชั้นน�ำบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจ�ำ
กองผู้ช่วยพิพากษาศาลฏีกา บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ออมทรัพย์” และเทรนนิง่ ความบันเทิงเชิงสาระมืออาชีพ นายรุง่ โรจน์ วรชมพู ในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ ปี 2017”
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Work Shop For Service Mind 2nd

นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก” พร้อมมอบครุภัณฑ์หน่วยบริการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้ จ�ำนวน 31 หน่วยบริการ ๆ ละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ณ ห้องเอื้องเงิน ชั้น 2 ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยบริการ จ�ำนวนกว่า 105 คน โดยหลังจาก
รับมอบครุภณ
ั ฑ์เรียบร้อยแล้ว เป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการให้บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเทคโนโลยี และชีแ้ จงวิธกี าร
ใช้งานและติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์สำ� หรับหน่วยบริการ ตลอดจนอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้งาน
ระบบ Cmcoop Online ด้านการให้บริการด้านสินเชื่อ การติดตั้งระบบโปรแกรม Cmcoop Online บนมือถือ การใช้งาน
Online ด้านการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นการน�ำร่องให้แก่บุคลากรหน่วยบริการ เพื่อขยายผลไปสู่มวลสมาชิกต่อไป

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
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โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ

นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ ห้องเอื้องเงิน ชั้น 2 ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ มีผู้เข้ารับการอบรม
จากหน่วยบริการ จ�ำนวน 240 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ ผู้ประสานงาน
หน่วยบริการ โดยในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจ ตลอดจนแนวการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานสมาชิกภาพ งานการเงิน งานสวัสดิการ งานสินเชื่อและ
การติดตามหนี้สิน ในภาคบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการ โดยการน�ำ  ผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษา
ดูงานหน่วยบริการดีเด่น จ�ำนวน 2 แห่ง คือ หน่วย อ.ดอยสะเก็ด และหน่วย อ.สันทราย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรหน่วย
บริการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

18

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

COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

ปี ที่ 27 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

19

ติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 053-851888

กลุ่มอ�ำนวยการ
และบริการ
Fax. 053-850924

นางวิจิตรา เขตต์ภูมิเมือง

101

นางสุนีย์รัตน์ ศรีวิชัย

100

นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว

102

นายเอนก หาวา

103

นายคุณานนท์ ธรรมหน่อย

104

Xxxxxxx

105

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นายวิชาติ มณีศักดิ์
น.ส.กาญจนา มอญเต้
และสวัสดิการ
Fax.053-851889 น.ส.ทิวทัศน์ แก้วบังเกิด
งานสมาคม

200
201
202

น.ส.ศรัณยา เขื่อนทอง

203

น.ส.สุกัญญา กลิ่นรัญจวน

204

น.ส.ฐิติมา โตแก้ว
นางภูมิภาส มโนวงศ์

300

นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ
กลุ่มการเงิน และการ
น.ส.จุฬาภา งามปฏิรูป
ลงทุน
Fax.053-851890 น.ส.ณัฐพันธ์ มีสัตย์

301

น.ส.ปุณยิศา ชัยมงคล

304

นางอภิชดา สารพรนวัช

305

น.ส.นิตยา ไตรปิ่น

400

นายปาณวัฒน์ ประไพพิศ

401

นางนัยนา ยาดี

402

นางเรณู อริยะ

403

น.ส.กรมัสลิน โอศิริ

404

น.ส.ศุภาภรณ์ ถ่านค�ำ

405

กลุ่มประมวลผล
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ

302
303

กลุ่มวิเคราะห์  การเงิน น.ส.วรินลดา ผุสดี
และบัญชี
น.ส.ณัฐกฤตา ธรรมปัญญา
นางณัฐนพินท์ ไชยสุวรรณ์
กลุ่มบริหารธุรกิจ        น.ส.นุจรินทร์ มูลค�ำ
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์
และสินเชื่อ
Fax.053-850925 นายปริญญา พุทธวงค์
นายภาสกร ดุษฏีวิฑิต
xxxxx
นางเยาวณา กันทะมา
กลุ่มบริหารทรัพยากร            
นายอชิตพล มุขแก้ว
และนิติการ
นางเมญาดา วรรณภีร์
ประธานกรรมการ นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ
นายจรูญ วงค์ค�ำ
ผู้จัดการ
นางอัญชลี อุปนันท์
รองผู้จัดการ
นายศักรินทร์ ยศทองค�ำ
รองผู้จัดการ
น.ส.ธิดา ด้วงมะโน
รองผู้จัดการ
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ยาม
บ้านพัก

500
600
601
602
603
604
605
700
701
702
800
801
802
803
804
900
901
902
903
904
905
906
907
908

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

ทีป่ รึกษา : 1. นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ 2. นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ 3. นายไมตรี ธินะ
4. นายนิตธิ 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.นางวิจิตรา เขตต์ภูมิเมือง 8.นางสุนีรัตน์ ศรีวิชัย

บรรณาธิการ : นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

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

