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เนื่องจากปก Cover Story

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีพระนามเมือ่ แรกประสูตวิ า่ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ�ำรงสุบริบาล อภิคณ
ุ ปู ระการ
มหิตลาดุลเดช ภูมพ
ิ ลนเรศวรางกูร กิตติสริ สิ มบูรณ์สวางควัฒน์
บรมขัตติยราชกุมาร” เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชสมภพ
ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน พระราชวั ง ดุ สิ ต เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร
พระองค์ที่ 3 ของไทย
พระราชกรณียกิจ
1. ด้านการบิน
ทรงปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูการบินเครือ่ งบินขับไล่แบบเอฟ-5 อี/เอฟ
และพ.ศ. 2552 ทรงปฏิบตั หิ น้าทีน่ กั บินที่ 1 เครือ่ งบินโบอิง้ 737 – 400
ในเทีย่ วบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย และ
จัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ส�ำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. ด้านการทหาร
จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารมานาน ทรงมีความรู้
เชีย่ วชาญอย่างมาก และได้พระราชทานความรูเ้ หล่านัน้ ให้แก่ทหาร
3 เหล่ า ทั พ ทรงปฏิ บั ติ พ ระองค์ เ ป็ น แบบอย่ า งแก่ น ายทหาร
เอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู  ่ ทุกข์สขุ ของทหารผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
อย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เป็นทุน
การศึกษาแก่บุตรของทหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเทิดทูน
และความจงรักภักดีแก่เหล่าทหารเป็นอย่างยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจด้านการทหาร และทรงเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารรบในการต่อต้าน
การก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาว
กัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด อีกด้วย
3. ด้านการศึกษา
พระองค์พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้อาคารของกรมทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนอนุบาลชือ่ ว่า
โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ โดยในระยะแรกได้จดั การ
เรียนการสอนเฉพาะชั้นอนุบาล ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปที่จังหวัด
นนทบุรี และได้รบั พระราชทานชือ่ ใหม่วา่ “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ”์
นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล
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คมนาคมไม่สะดวก กระทรวงศึกษาธิการได้สนองพระราชประสงค์
ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจ�ำนวน 6
โรงเรียน เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้อุปการะเด็กก�ำพร้า คือ
จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี
ซึง่ บิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจะทรงอุปการะจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือจนกว่า
จะมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น
4. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึน้ เพือ่
ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเป็น
องค์น ายกกิ ตติมศักดิ์ ของมู ลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราช
พระองค์มพี ระราชปณิธาน  ให้เอาใจใส่รกั ษาพยาบาลพสกนิกรของ
พระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน
5. ด้านศาสนา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบตั พิ ระราชกิจทางพระพุทธ
ศาสนาอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรง
เปลี่ ย นเครื่ อ งทรงพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร ณ วั ด พระ
ศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายผ้าพระ
กฐินหลวงตามวัดต่างๆ เป็นต้น
6. ด้านการเกษตร
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงท�ำปุย๋ หมักจากผักตบชวาและวัชพืชอืน่ ๆ
เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการ
เพาะปลู ก เป็ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ บ ้ า นแหลมสะแก ต.เดิ ม บาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ศ. 2528
7. ด้านการต่างประเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดให้
พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต น�ำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ
พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น
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เวลา....สายน�้ำ...ไม่เคยหวนกลับ.....หนึ่งปีผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ปีใหม่
ผ่านมาถึงอีกครัง้ สวัสดีเพือ่ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทีเ่ คารพ
ทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษและเป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุด ที่ 46/2/2560 ภายในเล่ม คงได้สรุปงานที่ส�ำคัญๆต่างๆที่
คณะกรรมการด�ำเนินการ ร่วมกับฝ่ายจัดการตลอดถึงผูต้ รวจสอบกิจการได้ดำ� เนิน
การมาในรอบปี 2560 ....ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้ตดิ ตามข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์ฯ ผ่านทางวารสาร ซึง่ นอกจากเล่มวารสารทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือแล้ว
สมาชิกยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯได้อกี ช่องทางหนึง่
ตลอดระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา วารสารของสหกรณ์ฯอาจจะมีข้อบกพร่องหรือ
ผิดพลาดประการใด กระผมในฐานะกองบรรณาธิการต้องกราบขออภัยสมาชิก
และผู้อ่านทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
สุดท้ายนี้ เนือ่ งในวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ 2561 กระผมขออวยพรให้ทา่ นสมาชิก
และผู้อ่านทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใด
ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการ
						
        สวัสดีปีใหม่ครับ
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

กราบสวัสดีท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่เคารพอย่างสูง นับจากวันนั้นที่ได้รับ
ความไว้วางใจ ให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ชุดที่ 46/2/2560 ระยะเวลา 1 ปี กระผมได้
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในต�ำแหน่ง
ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ปรับปรุง พัฒนา
ตามกรอบนโยบายในการบริหารการจัดการ
ที่วางไว้ร่วมกับคณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดที่ 46/2/2560

1. พัฒนาบริหารทุนสู่ความมั่นคง
2. ต่อสายตรงระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
3. ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
4. เอื้ออาทรการจัดสวัสดิการ
5. ปูพื้นฐานและพัฒนาบุคลากร
6. ปรับโครงสร้างงานองค์กร ระบบบริหารงานโดยการมีสว่ นร่วมแบบธรรมาภิบาล
จากผลการด�ำเนินงานจนถึง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 ปัจจุบนั สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทัง้ สิน้ 31,884 คน เพิม่ ขึน้
จากปี 2559 จ�ำนวน 717 คน  มีทนุ เรือนหุน้ ทัง้ สิน้ 9,232.50
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 787.61 ล้านบาท ทุนส�ำรอง
จ�ำนวน 917.39 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ภายนอกลดลงจากปีก่อน 774 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560
คาดการณ์ว่าจะมีก�ำไรสุทธิเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายยังคงด�ำเนินงานกันต่อ
ไปเพื่อน�ำพาสหกรณ์ฯ ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ (VISSION) ที่ว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ที่
มั่นคง มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสมาชิกอย่างยั่งยืน”
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ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา กระผมคง
ต้ อ งขอขอบคุ ณ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การทุ ก ท่ า น
คณะผูต้ รวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และทีข่ าดไม่ได้คอื สมาขิก
ที่เคารพทุกท่าน การปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีข้อบกพร่องหรือ
ผิดพลาดประการใด กระผมคงต้องกราบขออภัยมายังทุกท่าน
ณ ที่นี่ และเนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออ�ำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ

เส้นทางสู่ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ผู ้ จั ด การ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผู้เข้าสอบแข่งขัน 1 คน และประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 11

เชียงใหม่ จ�ำกัด หมายถึงผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานใน
ต�ำแหน่งผู้จัดการและจะพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ. 2558 หมวด 9
ข้อ96(3) คือ “เกษียณอายุหรือครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง...”
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ว่าด้วย
ผู้จัดการ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การ โดยให้ คั ด เลื อ กมาจากการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือเลือ่ นต�ำแหน่งหน้าที่ ด�ำเนินการ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือ วิธกี ารอืน่ ใดตามความเหมาะสม
เพื่อให้ได้มาด้วยความยุติธรรม และโปร่งใส
ผู้จัดการคนปัจจุบัน เข้าสู่ต�ำแหน่งตามสัญญาจ้าง
ของระเบียบว่าด้วยผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
และจะพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ในวั น ที่ 31 มกราคม 2561
คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ มีมติให้คัดเลือก
ผูจ้ ดั การคนใหม่ ให้ได้มาด้วยความยุตธิ รรมและโปร่งใส ด้วย
วิธีการสอบแข่งขัน ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ซึ่งมี

ธันวาคม 2560 ซึง่ คณะกรรมการต้องประชุมให้ความเห็นชอบ
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2565
เงือ่ นไขผูท้ จี่ ะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การ มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไร?
สิทธิประโยชน์ เงือ่ นไขอะไร? และมีหน้าทีอ่ ะไร? โดยสังเขป
คือ คุณสมบัติ อายุ 35 - 60 ปี ความรู้ไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท
มีประสบการณ์บริหารงานสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอืน่ มา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดการทัว่ ไป โดยปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ อีกทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงาน และมีหน้าทีห่ ลัก 12 ข้อ เช่น การเงิน
จั ด ซื้ อ ซ่ อ มแซมวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ควบคุ ม การใช้ จ ่ า ยเงิ น
งบประมาณโครงการต่างๆ ท�ำนิตกิ รรมจ�ำนอง ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการบริหารบุคคล เป็นต้น
เพราะสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด
มีสมาชิกสามหมืน่ กว่าคน เงินส�ำรองเก้าร้อยสิบเจ็ดกว่าล้านบาท
บริหารหนี้สินและทุนไม่ต�่ำกว่าสองหมื่นสองพันล้านบาท
และได้ผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปีประมาณแปดร้อยล้านบาท
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้ผจู้ ดั การมืออาชีพ มีความรูค้ วามสามารถ
ประกอบด้วยจิตใจทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม น�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ปฏิบัติ ไม่ประพฤติผิดทุจริตฉ้อโกง และเข้ามาบริหาร
องค์กรให้สำ� เร็จก้าวหน้า ตามความคาดหมาย ส่งผลประโยชน์
อันเป็นสวัสดิการต่อมวลสมาชิกอย่างมั่นคง ยั่งยืน

ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายไมตรี ธินะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ

ต้นแบบของความประหยัดและพอเพียง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงฝึกให้พระราชโอรสและพระราชธิดา
รูจ้ กั วิธกี ารประหยัด อดออม ด้วยการตัง้ กระป๋องออมสินไว้กลางทีป่ ระทับ ทรงเรียกว่า
"กระป๋องคนจน" หากพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงน�ำเงินไปท�ำกิจกรรมแล้ว
มีก�ำไร จะต้องถูกเก็บภาษีหยอดใส่กระปุกนี้ 10% โดยเมื่อถึงสิ้นเดือน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงประชุมทั้ง 3 พระองค์ว่า จะน�ำเงินก้อนนี้
ไปท�ำประโยชน์อย่างไร หรือท�ำกิจกรรมเพือ่ คนยากจนอย่างไร นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมัยทรงพระเยาว์ยังทรงได้รับค่าขนมสัปดาห์ละครั้ง
แต่แม้จะได้ค่าขนมทุกสัปดาห์ ก็ยังทรงรับจ้างเก็บผักและผลไม้ไปขาย เมื่อได้เงินมาก็น�ำไป
ซือ้ เมล็ดผักมาปลูกเพิม่ ครัง้ หนึง่ สมัยทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช กราบทูลสมเด็จย่าว่าทรงอยากได้รถจักรยาน สมเด็จย่าจึงมีพระราชด�ำรัสให้
พระองค์ทรงเก็บเงินค่าขนมไว้วันละเหรียญ พอได้เงินจ�ำนวนมากพอแล้วจึงให้น�ำไป
ซือ้ จักรยานด้วยพระองค์เอง เมือ่ พระองค์ทา่ นเก็บเงินได้มากพอแล้ว สมเด็จย่าจึง
ทรงช่วยออกเงินให้ครึง่ หนึง่ เพือ่ น�ำไปซือ้ จักรยาน เช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูป
ที่พระองค์ทรงเก็บเงินซื้อด้วยพระองค์เองตั้งแต่พระชนมพรรษา
8 พรรษา เป็นการปลูกฝังวินัยความประหยัดและพอเพียง
ให้พระองค์มพี ระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงและเรียบง่าย
ดังเช่น ทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมเป็นเวลาหลายปีและ
ฉลองพระบาทที่ใช้ทรงงานจนเก่ามาก และยังมีของใช้
ทรงงานอื่ น ๆอี ก หลายอย่ า งที่ พ ระองค์ ท รงใช้ ง านให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างที่สุด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้นอ้ มน�ำเอา
หลักความพอเพียง ประหยัด และเรียบง่ายทีท่ รงแสดงออกให้
เราทุกคนได้เห็นเป็นแบบอย่างไป ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้มีความมั่นคง
ทางการเงินและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี (เช่นเดียวกับบทความเรือ่ ง
“ว่าแล้วกูต้องออม” ของ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด ทีเ่ ขียนลงวารสารต่อเนือ่ งกันนานนับปี)
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เลขานุการพบสมาชิก

สวัสดีครับท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ท่านผู้แทนหน่วยบริการ ท่านผู้แทนสมาชิก
การพัฒนาธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ที่เคารพรักทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฯ
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด คณะกรรมการ
ฉบับพิเศษนี้เป็นฉบับก่อนสิ้นปีบัญชี
ด�ำเนินการชุดที่ 46/2 /2560 ได้ก�ำหนดให้
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 46/2/2560
ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและขจัดการทุจริต
ในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานป้องกัน ขอกล่าวถึงภารกิจที่ได้ด�ำเนินการมาในรอบปี
การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เพื่อให้ทราบผลการบริหารกิจการสหกรณ์
มีการจัดท�ำแผนป้องกันและมาตรการขจัดการทุจริต
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ดังนี้
ดร.นิติธร เทพเทวิน

ในองค์กร ก�ำหนดแผนสร้างเสริมคุณธรรมด้านการบริหาร
การเงิน และสับเปลี่ยนหน้าที่ในสายงานให้มีความเหมาะสม
มีดุลยภาพ
ส่งเสริมการออมส�ำหรับสมาชิกข้าราชการครูในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูด้ า้ นสหกรณ์
แก่ผู้สมัครใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งนี้
ได้เน้นให้ข้าราชการครู เข้าใจวิธีการออมทรัพย์ที่ถูกต้องเป็น
ระบบ มีวนิ ยั ทางการเงิน รูจ้ กั วางแผนการออมช่วงก่อนเกษียณอายุ
และยึดหลักอุดมการณ์สหกรณ์ในการด�ำเนินชีวิต
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาหน่วยบริการ โดยมุง่ หวังว่า
หน่วยบริการจะสามารถให้บริการแก่มวลสมาชิกได้อย่างสะดวก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อช่วยในการบริการ และมีแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ก�ำหนดแนวทางแก้ปญั หา หนีค้ า้ งช�ำระ วิเคราะห์สภาพหนี้
ในรายที่เป็นปัญหา มีบริการให้ค�ำปรึกษาแก้ปัญหาร่วมกับ
ผูค้ ำ�้ ประกัน คณะท�ำงานติดตามหนีส้ นิ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง
ก� ำ หนดแผนป้ อ งกั น หนี้ ค าดว่ า จะสู ญ และด� ำ เนิ น โครงการ
แก้ปัญหาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สามารถลดภาระหนี้ค้างช�ำระ
ได้ตามเป้าหมาย

ก�ำหนดมาตรการแก้ปญ
ั หาด้านบัญชี จากเงิน
รอการตรวจสอบ ที่สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548
จนถึงปีปจั จุบนั โดยการประสานตรวจสอบกับธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถลดยอดเงินรอตรวจสอบใน
ปีปัจจุบันได้จ�ำนวนมาก
มีการพัฒนาด้านสถานที่ท�ำงานในสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
ต่อการให้บริการ เป็นสัดส่วนสวยงามยิ่งขึ้น จนได้
รับค�ำชืน่ ชมจากสมาชิกและสหกรณ์อนื่ ทีม่ าศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด อยู่เนือง ๆ
ผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นคุณ และแผนงานทีม่ ี
ประโยชน์ทั้งหมด เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ หัวหน้าหน่วยบริการ และ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดการทุกท่าน ถือเป็นคุณค่าสร้างความสุข
ส่งท้ายปี 2560 นะครับ

ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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จดหมายจากผู้จัดการฯ

นายจรูญ วงค์ค�ำ

ลาก่
อ
น
สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
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เรียน เพือ่ นพ้องน้องพี่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ทุกท่าน
ผมได้รับใช้พี่น้องสมาชิกในต�ำแหน่งผู้จัดการมาเป็น
เวลา 4 ปี จะหมดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2561 จึงขอกราบ
ลามิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ทุกท่าน ต่อไปท่านอาจจะไม่ได้อ่าน คอลัมน์ว่าแล้วกู
ต้องออม อาจจะเหงาบ้าง ผมพบกับศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 บอกว่าได้เก็บ
วารสารสหกรณ์คอลัมน์ที่ผมเขียนไว้ทุกตอน ก็ต้องขอขอบคุณ
ผูท้ ตี่ ดิ ตามข้อเขียนของผมมีอยูห่ ลากหลาย เขาบอกว่าอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย ผมเขียนมาแล้วประมาณ 30 กว่าตอน ออกไปแล้ว
คงไม่ได้เขียนอีก ท่านสมาชิกครับผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 จนถึง
ปัจจุบัน ขาดหายไป 10 ปีตอนผมไปรับราชการในต่างจังหวัด
เมื่อปี 2534 กลับมาอยู่เชียงใหม่ปลายปี 2543 คลุกคลีกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
โดยก่อนหน้านัน้ เคยเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล�ำปาง จ�ำกัด และเคยเป็นประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูแม่ฮอ่ งสอน จึงพอจะมีความรูเ้ รือ่ งสหกรณ์อยูบ่ า้ ง
ในช่วงระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี 2545-2560 ผมอยู่ในวงการ
สหกรณ์ของเรา ได้ท�ำหน้าที่ประธานสหกรณ์ 3 สมัย ท�ำหน้าที่
ที่ปรึกษา 4 สมัย และได้ท�ำหน้าที่ผู้จัดการ 4 ปี ผมก็อยากบอก
กล่าวท่านสมาชิกว่าผมได้คิดและท�ำอะไรให้กับสหกรณ์และ
สมาชิกบ้าง โดยผมขอเล่าเป็นเรื่องๆไปนะครับ
เรื่องที่ 1 คิดการใหญ่ของบประมาณเพื่อซื้อที่ดินและ
สร้างสหกรณ์แห่งใหม่ ผมเข้ามาเป็นประธานสมัยแรก ก็เห็นว่า
สหกรณ์ของเรามีพนื้ ทีค่ บั แคบมาก ทีจ่ อดรถก็ไม่เพียงพอ ทัง้ ยัง
ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ไม่สะดวกในการเดินทาง นับวันสหกรณ์
ของเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ในปีนั้นสมาชิกของสหกรณ์มี 13,000 คน
เห็นทีจะอยูท่ เี่ ดิมไม่ได้แล้วต้องหาทางขยับขยายหาทีท่ ำ� การใหม่
ได้ปรึกษาหารือกับกรรมการรุน่ พีห่ ลายคน เขาบอกว่าการจะขอ
เงินงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่มาจัดซื้อที่ดินไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะกรรมการรุ่นก่อนเคยตกม้าตายมาแล้ว ผมอาศัยมีเพื่อน
พี่และน้องมากจึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 40 ล้านบาท
มาจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ ที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบัน
เรื่องที่ 2 ย้ายที่ท�ำการสหกรณ์จากที่เดิมเลขที่ 11
ถนนจ่าบ้าน มาอยู่ที่เลขที่ 175 บ้านศรีบัวเงิน วงแหวนรอบ 2
การก่อสร้างสหกรณ์เริม่ ตัง้ แต่ปี 2550 โดยประธานสวัสดิ์ อินแถลง
เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ท่านได้ดูแลการก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว
หมดวาระไป ผมมาเป็นประธานดูแลต่อจนกระทั่งการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จึงย้ายเข้ามาอยู่ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 และได้
ท�ำบุญฉลองเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551

เรือ่ งที่ 3 จัดท�ำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ปี 2556 เป็นปีที่ใกล้จะยุบสปช.มาเป็น สพฐ.เพื่อให้การบริหาร
งานสหกรณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน จึงมีการ
ร่างระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการใหม่ โดยแบ่งพื้นที่มาของ
คณะกรรมการออกเป็นกลุ่มหน่วย 8 กลุ่ม ถึงจะมีการแก้ไข
ระเบียบนี้หลายครั้ง แต่โครงสร้างยังคงเดิมอยู่ มีผู้ถามว่าท�ำไม
ไม่เขียนว่า การเลือกประธานให้สมัครได้และให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือก
ในตอนนั้นก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจึงล็อคให้
เลือกเฉพาะกรรมการทีม่ าจาก 15 คนเท่านัน้ เพราะเกรงว่าอาจ
จะมีการต่อสูก้ นั รุนแรงอาจท�ำให้แตกแยกในวงการครู มาถึงวันนี้
สถานการณ์เปลี่ยนไป สมาชิกอาจขอแก้ให้ประธานต้องมาจาก
การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่กไ็ ด้โดยให้เลือกจากหน่วยบริการ
แค่ 14 คนหรือน้อยกว่า
เรื่องที่ 4 ริเริ่มหารางวัลมาจับสลากในการประชุม
สามัญประจ�ำปี ผมเห็นว่าการประชุมใหญ่พอวาระท้ายๆ ผูแ้ ทน
สมาชิกจะอยูใ่ นห้องประชุมน้อยมาก บางครัง้ ไม่ถงึ 100 คน เพือ่
เป็นแรงจูงใจให้สมาชิกอยูจ่ นการประชุมแล้วเสร็จ จึงเสนอการ
แจกรางวัลในตอนเสร็จสิน้ การประชุม โดยเริม่ ท�ำตัง้ แต่ปี 2554
เป็นต้นมา
เรื่องที่ 5 โครงการ คนดี ศรีสหกรณ์ ริเริ่มเมื่อปี 2554
เป็นปีแรก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกและผู้บริหาร
สหกรณ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทกิตติมศักดิ์ สมาชิก
อาวุโส ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ท�ำโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ระยะ2-3 ปีมานีผ้ มให้ทำ� ป้ายไวนิลตัง้ แสดงหน้าห้อง
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีดว้ ย ท่านสมาชิกคงได้เห็นมาแล้ว ที่
ส�ำคัญผมไม่ให้เอาสินค้ามาขาย เพราะท�ำให้ผแู้ ทนสมาชิกสนใจ
สินค้ามากกว่าการประชุม
เรื่องที่ 6 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความมั่นคง โดยการ
ยกเลิกประกันชีวิตให้สมาชิก แต่เดิมสหกรณ์ท�ำประกันชีวิตให้
กับสมาชิกทุกคนโดยสหกรณ์ออกเบีย้ ประกันให้ครึง่ หนึง่ สมาชิก
ออกอีกครึง่ หนึง่ ต่อมาสหกรณ์รบั ผิดชอบค่าเบีย้ ประกันชีวติ ให้
สมาชิกทุกคนท�ำให้สหกรณ์แบกรับภาระปีละประมาณสามสิบกว่าล้าน
จึงได้ยกเลิกแล้วมาจัดตั้งกองทุนดังกล่าวซึ่งกองทุนนี้จัดตั้งเพื่อ
เป็นสวัสดิการให้สมาชิกใน 3 ประเภทคือ 1.กรณีเสียชีวติ 2.กรณี
60/20/100,000 3.ทุนการศึกษาบุตร เป็นการท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยลดลง
เรื่อ งที่ 7 สรรหาค�ำขวัญ(Motto) ของสหกรณ์ฯ
โดยการประกวดจากสมาชิก ได้คำ� ขวัญว่า “มัน่ คง มัน่ ใจ ก้าวไกล
สูส่ ากล” เป็น ค�ำขวัญ (Motto) ทีใ่ ช้กนั มาถึงปัจจุบนั เพือ่ สร้าง
อัตลักษณ์ให้กับสหกรณ์ สมาชิกได้เห็นคุณค่าและมั่นใจใน
สหกรณ์ของเรา
เรือ่ งที่ 8 จัดท�ำโครงการ CSR เอือ้ อาทรต่อชุมชน เริม่
ปี 2554 จัดสร้างฐานอนุสาวรียร์ ชั กาลที่ 6 โรงเรียนบ้านปางป๋อ
อ.เวียงแหง และสร้างศาลาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจันทร์
อ.กัลยาณิวัฒนา ปี 2557 สร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้าน
สันติวนา อ.ไชยปราการ ปี 2558 สร้างอาคารหอพักนอน
โรงเรียนแม่ปาน อ.แม่แจ่ม ปี 2559 ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อ.ฮอด

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

เรื่องที่ 9 น�ำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เข้ามาสังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ โดยแต่เดิมนั้นมีสมาคมอยู่แล้ว
2 สมาคมคือ สคช.และรับเป็นศูนย์ประสานงานสมาคม สสอค.
ต่อมาเมื่อมีการตั้งสมาคม สส.ชสอ.ขึ้นใหม่ที่ส่วนกลางและ
สอบถามมายังสหกรณ์ของเราว่าจะรับเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฯหรือไม่ ผมเห็นว่า เจ้าหน้าที่สมาคมที่มีอยู่รับผิดชอบ
2 สมาคมอยู่แล้ว ถ้าหากรับมาอีกสมาคมจะเป็นงานหนักเกิน
ไป จึงไปประสานรับเอาสมาคม ฌคป.เข้ามาอยูภ่ ายใต้สงั กัดเพือ่
ที่จะได้มอบงานสมาคม สส.ชสอ.ให้ดูแลด้วย จึงเป็นที่มาของ
สมาคม 4 สมาคมตั้งอยู่ที่สหกรณ์จนถึงปัจจุบัน
เรื่องที่ 10 จัดท�ำเงื่อนไขทุนการศึกษาบุตร จากเดิมที่
จัดสรรทุนการศึกษาไปให้กบั หน่วยบริการต่างๆท�ำให้เกิดปัญหา
ที่ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน บางหน่วยท�ำการจับฉลาก บางหน่วย
เอาจ� ำ นวนบุ ต รที่ มี สิ ท ธิ ม าแบ่ ง เฉลี่ ย กั น บางหน่ ว ยเอาเงิ น
สาธารณประโยชน์มาเป็นทุนการศึกษา จึงมาคิดใหม่โดยให้กับ
บุตรสมาชิกทุกคนตามปีการศึกษาคือ อนุบาล 2, ป.3, ป.6, ม.3
ม.6 และปริญญาตรีปี 2 สมาชิกจะได้อย่างเท่าเทียมกัน
เรือ่ งที่ 11 แก้ไขหลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริมความมัน่ คง
กรณีเสียชีวติ จากเดิมทีใ่ ห้กรณีเสียชีวติ ทุกกรณีรายละ 200,000
ปรับเปลีย่ นเป็นให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ถ้า10 ปีขนึ้ ไปให้เต็ม
ส่วนที่ต�่ำกว่าให้ตามสัดส่วนการเป็นสมาชิก
เรื่องที่ 12 แก้ไขการนับอายุสมาชิกที่จะได้รับเงิน
สวัสดิการ ให้นบั อายุการเป็นสมาชิกเฉพาะทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่เท่านั้น ไม่เอาอายุสมาชิกที่เป็นสหกรณ์
อื่นมารวมด้วย ท�ำให้สหกรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาก
เรื่องที่ 13 แก้ไขคุณสมบัติของคณะกรรมการด�ำเนิน
การ แต่เดิมถ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วเพียง 1 วันก็สามารถ
เป็นกรรมการด�ำเนินการได้ แก้ไขเป็นต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเป็นกรรมการต้องเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่
เรือ่ งที่ 14 จัดอบรมสมาชิกเข้าใหม่ตงั้ แต่ปี 2557 โดย
จัดอบรมทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เพือ่ ให้สมาชิกใหม่เข้าใจหลักการ
อุดมการณของสหกรณ์ เป็นสมาชิกทีร่ บู้ ทบาทหน้าที่ รูจ้ กั การออม
นอกจากออมเงินในรูปการถือหุ้นแล้ว ให้สมาชิกรุ่นใหม่มีบัญชี
เงินฝากทุกคน ให้ฝากหัก ณ ที่จ่ายประจ�ำทุกเดือน สร้างเลือด
ใหม่ให้กับสหกรณ์ของเรา
เรื่องที่ 15 จัดโครงการ เกษียณอย่างเกษม โดยเชิญ
ผูท้ จี่ ะเกษียณอายุราชการในปีนนั้ มาประชุมสัมมนา เริม่ จัดตัง้ แต่
ปี 2557 เพื่อให้สมาชิกที่จะเกษียณได้มีชีวิตอย่างเป็นสุข โดยมี
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ เพราะชีวิตหลังเกษียณและยังมี
หนีอ้ ยู่ มีรายได้ลดลงเงินประจ�ำต�ำแหน่งหาย จากเดิมทีเ่ คยส่งเงิน
ช�ำระหนีส้ งู ก็พยายามลดลงมาเพือ่ ช่วยให้สมาชิกด�ำรงชีพต่อไปได้
เรื่องที่ 16 จัดตั้งกลุ่มงานในสหกรณ์ โดยการรวมงาน
อย่างน้อย 2 งานขึ้นมาเป็นกลุ่มงาน แบ่งได้เป็น 7 กลุ่มงานคือ
กลุม่ อ�ำนวยการและบริหาร กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
กลุม่ ทรัพยากรและนิตกิ าร กลุม่ บริหารธุรกิจและสินเชือ่ กลุม่ การเงิน
และการลงทุน กลุม่ วิเคราะห์การเงินและบัญชี กลุม่ บริหารธุรกิจ
และสินเชื่อ กลุ่มประมวลผลเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เรื่องที่ 17 ปรับต�ำแหน่งหัวหน้างานต่างๆขึ้นเป็น
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม และปรับเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงาน 25 ปีเข้ารับ
การประเมินขึน้ เป็นเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส เพือ่ ให้เหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ สร้างขวัญก�ำลังใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีเกียรติยศศักดิศ์ รี
ในสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์เดียว
ในประเทศไทยทีป่ รับต�ำแหน่งหัวหน้างานเป็นผูอ้ ำ� นวยการกลุม่
เรื่องที่ 18 ริเริ่มจัดสรรงบประมาณเป็นเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งให้กับผู้บริหารสหกรณ์ในต�ำแหน่งต่างๆ โดยเริ่มเมื่อปี
2554 ผู้จัดการเดือนละ 5,000 บาท รองผู้จัดการ 3,500 บาท
หัวหน้างานเดือนละ 2,500 บาท เจ้าหน้าที่อาวุโสเดือนละ
2,500 บาท ต่อมาปี 2558 ปรับเงินต�ำแหน่งสูงขึน้ โดยผูจ้ ดั การ
เดือนละ 10,000 บาท รองผู้จัดการเดือนละ 5,600 ผู้อ�ำนวย
การกลุ่มเดือนละ 3,500 เจ้าหน้าที่อาวุโส 2,500 บาท
เรือ่ งที่ 19 ส่งเสริมการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ โดยจัด
ทุนการศึกษาให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ให้นำ�
ความรู้ความสามารถมาท�ำงานให้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
โดยจัดสรรกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รายละไม่เกินหลักสูตรละ
150,000 บาท เป็นสหกรณ์เดียวในประเทศไทยทีม่ ที นุ การศึกษา
ให้เจ้าหน้าที่ ปัจจุบนั เจ้าหน้าทีเ่ รียนจบระดับปริญญาโทแล้ว 13 คน
เรื่องที่ 20 ริเริ่มโครงการรดน�้ำด�ำหัวสมาชิกอาวุโส
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเมือง
ลานนาเชียงใหม่ เริม่ เมือปี 2559 โดยได้นำ� เงินสาธารณประโยชน์
ไปรดน�ำ้ ด�ำหัวสมาชิกอาวุโสทีม่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไปรายละ 500 บาท
มีจำ� นวน 93 ท่าน ปีนผี้ มส�ำรวจแล้วสมาชิกสามัญอายุตงั้ แต่ 80
ขึ้นไปมีจ�ำนวน 238 ท่าน อายุสูงสุด 97 ปี ถ้ารดน�้ำด�ำหัวท่านละ
500 บาทก็จะเป็นเงิน 119,000 บาท ถ้ารดน�้ำด�ำหัวท่านละ
1,000 บาท ก็จะเป็นเงิน 238,000 บาท ก็ขอฝากกรรมการชุดหน้า
ท่านผู้เฒ่าเหล่านี้เป็นสมาชิกชั้นดีมานานปัจจุบันหลายท่าน
อ่ อ นล้ า โรยแรง ควรที่ พ วกเราคนรุ ่ น หลั ง คอยช่ ว ยประคั บ
ประคองพยุงท่านขึ้น ถ้าดูแล้วแม้จะเป็นเงินน้อยนิด แต่อาจมี
คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับท่านเหล่านั้นก็ได้
เรื่องที่ 21 ลดเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น 4 ปีที่ผม
เข้ารับต�ำแหน่งผู้จัดการได้พยายามลดหนี้จากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่นๆ ลง โดยเสนอนโยบาย 500, 500 และ 500
คือเพิม่ หุน้ ปีละไม่ตำ�่ กว่า 500 ล้านบาท เพิม่ เงินฝากไม่นอ้ ยกว่า
ปีละ 500 ล้านบาท และลดเงินกู้ลงปีละไม่น้อยกว่า 500 ล้าน
บาท ผลการด�ำเนินการปรากฏว่า หุ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้น
มากกว่าปีละ 500 ล้านบาท ส่วนเงินกูจ้ ากเดิมเมือ่ ปลายปี 2556
มีอยู่ 6,745 ล้านบาท ถึงวันนี้เหลืออยู่เพียง 2,600 ล้านบาท
ลดลงถึง 4,000 พันกว่าล้านบาท
งานทีผ่ มท�ำมานีส้ ว่ นใหญ่เป็นงานคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ให้กบั สหกรณ์และสมาชิก ระยะเวลา 12 ปีในสหกรณ์ดเู หมือน
ไม่นาน ขอบคุณทุกท่านที่เป็นก�ำลังใจและให้ความร่วมมือ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ผมอาจกลับมาสหกรณ์อกี ครัง้ หรือ
อาจจะไม่ได้มาอีกแล้วก็ได้ ไม่มีใครรู้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
ขอกราบสวัสดีทุกท่านครับ
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่  22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว โดยมี นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ แถลงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลในการด�ำเนินงานตลอดทั้งปี 2559 และร่วมพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม

กิจกรรมพัฒนาผู้แทนสมาชิก

ตามแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ฉบับที่5 พ.ศ.2559-2563 สหกรณ์ฯ มีทิศทางการพัฒนาโดย
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ทมี่ นั่ คง มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกอย่างยัง่ ยืน”
และก�ำหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ประการ
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เจตคติ ปลูกฝังค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส�ำนึก
แก่บุคลากรทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติถูกต้องตรงกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้มคี วามมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ และการด�ำเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ช้ในการเพิม่ คุณค่าให้แก่สมาชิก ด้วยการจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับ
การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตนเองและครอบครัว

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นสถาบันการเงินทีด่ ำ� เนินงานโดยสมาชิก เพือ่ สมาชิกและมิได้มงุ่ หวังก�ำไรเป็นหลัก
แต่จะมุ่งการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มีความมั่นคงก้าวหน้า และเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ คือ
การเป็นสหกรณ์ชั้นน�ำระดับชาติ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสหกรณ์ฯ
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี การปรับแนวคิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมประชุมกิจการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำ� กัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์  ประจ�ำปี 2560 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
มีการชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2560 มี คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริการและผู้ประสานงานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะ จากหน่วยบริการ เพื่อให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับทราบและพิจารณาน�ำไปสู่การพัฒนาและก�ำหนดเป็น
นโยบายสู่การพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

กิจกรรมโครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์นั้นต้องยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์สากลมิเช่นนั้นแล้วการสหกรณ์จะถูกบิดเบือน
และเปลีย่ นแปลงไปเป็นรูปแบบอืน่ หลักการสหกรณ์สากลทีส่ ำ� คัญข้อหนึง่ ในจ�ำนวน 7 ประการ ก็คอื หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม
และข้อมูลข่าวสารความละเอียดว่า “สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรม” ในหลักการสหกรณ์ข้อนี้ยังได้เพิ่มเติมว่า ผู้ที่ควรจะต้อง
ได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และรับข้อมูลข่าวสาร คือ สมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผู้จัดการ พนักงาน เยาวชน และบรรดาผู้น�ำ ทางด้านความคิด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเรื่องการสหกรณ์ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะน�ำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
เยาวชนจะต้องเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรอบรู้ ในวิธกี ารสหกรณ์ดว้ ยการน�ำแนวเศรษฐกิจพอพียงปรับใช้ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของ
เยาวชนในการเดินทางสายกลางบนพื้นฐาน การมีวินัยในการใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ มีเหตุผลส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง น�ำไปสู่
การมีชีวิตที่สมดุลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นความส�ำคัญและศรัทธาในระบบสหกรณ์
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันส�ำคัญทางศาสนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ�ำกัด  ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีไทย จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเนือ่ ง
ในวันส�ำคัญประจ�ำปี 2560 ดังนี้ เทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใ๋ หม่เมือง กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อนุรกั ษ์
วัฒนธรรมและประเพณีให้มีความมั่นคงสืบต่อไป อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรมีความสมานสามัคคี ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

เนือ่ งด้วย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
โดยนายเอนก ค�ำจ�ำรูญ พร้อมด้วยคณะกรรมการอ�ำนวยการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะ และร�ำลึกถึง
พระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีขบวนการสหกรณ์ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ ด้านหน้าอาคารยรรยง สิทธิชยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ประเภทออมทรัพย์ และเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2560 จากนางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560

13

คณะกรรมการด�ำเนิน
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นการ ชุดที่ 46/2/2560

ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรม CSR 60

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดโครงการ “Corporate
Social Responsibility (CSR)” หรือความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินการภายใต้หลัก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกล อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น
ไปตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชนมาตั้งแต่ปี 2554 โดยจัดสรรงบประมาณจากก�ำไรสุทธิ
เป็นเงินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดกิจกรรม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน ของหน่วยงานบริการประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีโครงสร้างการบริหารงานที่เน้นการกระจาย การด�ำเนินการไปสู่หน่วยบริการ
เพือ่ สอดคล้องกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิกและมีสว่ นช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลซึง่ กันและกัน
ตามหลักประชาธิปไตย รวมทัง้ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด แต่โดยพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานของสหกรณ์กว้างขวาง จึงแบ่งหน่วยบริการ
ออกเป็น 31 หน่วย  เพื่อให้หน่วยบริการมีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยบริการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การรับทราบข้อมูล ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะท�ำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ประสบกับความส�ำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคง เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นองค์กรทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
อันจะน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก บริหารงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
โดยการก�ำหนดเป็นข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
ของสหกรณ์ฯ ได้เข้าใจในหลักการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธกี ารสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใหม่ขึ้น ทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือน

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ

บุคลากรหน่วยบริการ แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการรองรับ เพื่อท�ำหน้าที่ประสาน
การบริการระหว่างสมาชิกในหน่วยบริการกับส�ำนักงานสหกรณ์ตามภารกิจ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรหน่วยบริการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการให้บริการสมาชิก เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับส�ำนักงานสหกรณ์   สหกรณ์ฯได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการให้บริการที่ดี และได้น�ำ
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยบริการ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “นวัตกรรม
การให้บริการสมาชิก (Work Shop For Service Mind )” เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของสหกรณ์เป็นผู้ที่มีทักษะ
ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี บริการสมาชิกด้วยความประทับใจตามหลักสมรรถนะ อันจะส่งผลท�ำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าเติบโต
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กิจกรรมพัฒนาสมาชิกประจ�ำปี
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ACTIVITIES

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมเกษียณอย่างเกษม

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสมาชิกทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
และเป็นสมาชิกมายาวนาน จนส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่สมาชิก
ทีม่ อี ายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ซึง่ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์จงึ ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพือ่
ให้สมาชิกกลุม่ ดังกล่าว ได้มกี ารวางแผนการใช้เงินและมีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบเพือ่ เป็นการป้องกันปัญหา
หนีส้ งสัยจะสูญอันอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนเป็นการตอบแทนแก่สมาชิกทีม่ อี ปุ การคุณต่อสหกรณ์ฯ

ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ฝ่นายประเวทย์
ายสินเชืสัน่อยายเพื่อสมาชิก

สรุปการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จแผนกลยุทธ์

ของคณะกรรมการเงินกู้ ประจ�ำปี 2560

มุมมองด้านสมาชิกและการบริการ (Customer and Service Perspective)

กลยุ ทธ์ : การให้บริการสินเชื่ อที่สนองต่อความต้องการของสมาชิ กและมาตรการแก้ไขหนี้สงสัยจะสูญ
ตัวบ่งชี้ความ
ส�ำเร็จตาม
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
C 4.1
1) สมาชิกใช้บริการ
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อ อย่างน้อย
ที่จ�ำเป็นต่อการ 1 ประเภท (จ�ำนวน)
ด�ำรงชีวิต
(จ�ำนวน)
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รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน

1. การให้เงินกู้ตามระเบียบ 3 ประเภท ตามปกติ (ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ)
ตั้งวงเงิน 2,800 ลบ. ปล่อยเงินกู้ทั้งหมดไป 3,018.77 ลบ. (107.82%)
ผลการด�ำเนินงาน “บรรลุผล”
2. การให้เงินกู้ตามโครงการ 4 โครงการ ตั้งวงเงิน 600 ลบ คือ ปล่อยเงินกู้
ทั้งหมดไป 3,018.77 ลบ. (107.82%) ผลการด�ำเนินงาน “บรรลุผล” ดังนี้
- โครงการที่ 1 สินเชื่ออเนกประสงค์ เริ่ม 1 มี.ค. – 31 ต.ค. 2560
ปล่อยเงินกู้ 580.60 ลบ.
- โครงการที่ 2 สินเชื่อเพื่อด�ำรงชีพ เริ่ม 1 มี.ค. – 31 ต.ค. 2560
ปล่อยเงินกู้ 152.46 ลบ.
- โครงการที่ 3 สินเชื่อสวัสดิการ “อุ่นใจ ใกล้เกษียณ” 50/15/150,000
เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2560 ปล่อยเงินกู้ 40.73 ลบ.
- โครงการที่ 4 สินเชื่อเงินปันผลเฉลี่ยคืน เริ่ม 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560
ปล่อยเงินกู้ 39.62 ลบ.
3. สรุปผลการด�ำเนินงานโดยภาพรวม ณ. 30 ธ.ค. 60
- คาดประมาณปล่อยเงินกู้ทุกประเภทสัญญา ระหว่างปี 2560 จ�ำนวน
3,400 ลบ. ปล่อยเงินกู้ทั้งสิ้น 3,831.92 ลบ. (112.71%) ผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปเป้าหมาย
2) ขั้นตอนการท�ำงาน ปี 2559 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน 96.04 ลบ. - ทุนด�ำเนินงาน 21,668.44 ลบ.
และต้นทุนด�ำเนิน - ต้นทุนต่อหน่วย 0.45 สต.
การลดลงไม่น้อย ปี 2560 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน 108.50 ลบ. - ทุนด�ำเนินงาน
กว่าร้อยละ 10
22,427.37 ลบ. - ต้นทุนต่อหน่วย 0.48 สต.
ของต้นทุนค่าใช้จ่าย ผลต่างเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ต่อหน่วย 0.03 สต. คิดเป็นร้อยละ 12.97
ด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา ของต้นทุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากในปี 60 สหกรณ์ฯ
(ร้อยละ)
ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการ จึงได้ด�ำเนินการ
พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยบริการด้านการใช้เทคโนโลยีส�ำหรับการให้บริการ
และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการ
ให้บริการแก่สมาชิก
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ตัวบ่งชี้ความ
ส�ำเร็จตาม
ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์
C 4.2 จ�ำนวน 1) จ�ำนวนสมาชิก ก�ำหนดมาตรการการติดตามหนี้ ประจ�ำปี 2560
หนี้สงสัยจะ ผิดนัดขาดส่งลดลง
1. ท�ำหนังสือแจ้งเตือนผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน ให้เป็นไปตาม กม.ทวงหนี้
จากปีก่อน (ราย)
สูญลดลง
2. ออกติดตามสมาชิกผู้กู้และผู้ค�้ำประกันยังภูมิล�ำเนา
(5%)
3. เชิญเจรจาสมาชิกผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน กรณีช�ำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เป็นไป
ตามสัญญา เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
4. ออกเยี่ยมหน่วยงานหักเงินต้นสังกัด เพื่อพบปะขอความร่วมมือในการ
หักช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์เป็นล�ำดับแรก
5. ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการให้การติดตามท้วงถามสมาชิกผิดนัด
ช�ำระหนี้
6. ให้ออกตามข้อบังคับ ด�ำเนินการฟ้องคดีตามกฎหมาย
จ�ำนวนสมาชิกผิดนัดขาดส่ง
ปี 2559
ปี 2560
3 เดือนขึ้นไป – 6 เดือน
19
17
6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน
5
2
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
12
13
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
15
20
รวม
54
52
ลดจากปีก่อน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.71
2) จ�ำนวนหนี้สงสัย ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปี 2559 53.78 ลบ. ปี 2560 56.69 ลบ.
จะสูญลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.91 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจ�ำนวนหนี้ที่ต้องตั้งค่า
จากปีกอ่ น (ร้อยละ) เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ผลมาจากหนี้ค้างลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาเพิ่มขึ้น) แต่ถ้าหาก
พิจารณาจากมุมมองโครงสร้างผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากแล้ว ค่ามาตรฐานหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญเท่ากับ 0.89 ผลการด�ำเนินงานของสอ.ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีเพียง 0.06
ซึ่งมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยต�่ำกว่ามาตรฐานร้อยละ (0.83) แสดงถึงศักยภาพใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้
ควรมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการก�ำหนดงวดส่งช�ำระคืนส�ำหรับลูกหนี้เงินกู้
(อัตราส่วนลูกหนี้ระยะยาวสูงกว่ามาตรฐาน) เพื่อป้องกันการบริหารสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ในปีต่อไป
*อ้างอิงข้อมูลจาก ข้อมูลและอัตราส่วนส�ำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
เฉลี่ย ปี 2559 กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3) ประสิทธิภาพใน ปี 2559 การติดตามลูกหนี้ระยะสั้นที่ช�ำระได้ตามก�ำหนดต่อลูกหนี้ระยะสั้น
การติดตามสมาชิก รวมทั้งหมด สามารถเรียกเก็บได้ร้อยละ 97.64
ผิดนัดช�ำระ(ร้อยละ) ปี 2560 (971.97X100) /998.64 = 97.32% แสดงให้เห็นว่า ในปีนี้
สหกรณ์เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เงินกู้ 100 บาท สามารถเรียกเก็บได้ตาม
ก�ำหนด 97.32 บาท ต้องด�ำเนินการติดตามสมาชิกผิดนัดช�ำระ จ�ำนวน 2.68
บาท หากเทียบเคียงกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์แล้ว จัด
อยู่ในระดับมาตรฐาน “ดี” (มากกว่า 95 )
* อ้างอิงจาก CFSAWA สอ.ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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ตัวบ่งชี้ความ
ส�ำเร็จตาม
กลยุทธ์
C 4.3 จ�ำนวน
สมาชิกที่
สามารถท�ำ
รายการสิน
เชื่อ ผ่าน
CMCOOP
ONLINE

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน

1) ร้อยละจ�ำนวน
สมาชิกที่ท�ำรายการ
สินเชื่อระบบ
CMCOOP ONLINE
(ร้อยละ)

1. หน่วยบริการ 31 หน่วย สามารถท�ำการรับส่งสัญญาเงินกู้สามัญและ
ค�้ำประกันผ่านระบบ CMCOOP Online ได้ครบทุกหน่วยบริการ
2. การกรอกค�ำขอกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CMCOOP Online อยู่ระหว่างทดสอบ
ระบบกับหน่วยบริการน�ำร่อง 10 หน่วยบริการ (32.25%) ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ คาดว่าในปี 2561 จะสามารถใช้ได้ครบทุกหน่วยบริการ
3. การกรอกค�ำขอกู้สามัญทั่วไป อยู่ระหว่างทดสอบระบบ และคาดว่าจะใช้
น�ำร่องกับหน่วยบริการเพื่อศึกษาปรับปรุงระบบในปีถัดไป
2) ร้อยละของความ - ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจหน่วยบริการ จากสถิติผู้ใช้งานระบบค�ำขอกู้
พึงพอใจ หน่วยบริการ ของหน่วยบริการ การสืบค้นข้อมูลและการรับส่งธุรกรรมสัญญาผ่านระบบ
จากการใช้บริการ CMCOOP ONLINE
สินเชื่อผ่านระบบ
CMCOOP ONLINE
(ร้อยละ)

โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุราชการ
“กิจกรรมเกษียณ อย่างเกษม
ปี 2560”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก
“กิจกรรม Work Shop For
Service Mind” ปี 2

ร้อยละ 81.19  ของสมาชิกเข้าร่วมโครงการ รับทราบ ร้อยละ 97.93 ของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

การวางแผนทางการเงินหลังหลังเกษียณอายุราชการ
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โครงการ สามารถปฏิ บั ติ ก ารใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค
ที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการสหกรณ์ได้

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

สรุปผลการด�ำเนินงานกรรมการการศึกษา

นางภูมิภาส มโนวงศ์

สรุปผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการศึกษา ประจ�ำปี 2560
งานประจ�ำ
ที่
1

2
3

กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯจัดสรรเงินงบประมาณจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกดังนี้
1.1 ตอบแทนสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี ตามหลักเกณฑ์ และ
ตอบแทนกรณีมีคุณสมบัติ 60/20/100,000 จะได้รับเงิน
ร้อยละ 30 ของหลักเกณฑ์
1.2 ตอบแทนสมาชิกเสียชีวิตทุกรณีตามระเบียบ
1.3 เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกตามระเบียบ
สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์
สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
3.1 จัดสรรเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
3.2 ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปีเจ้าหน้าที่ , ค่าเล่าเรียนบุตร และ
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

4
5

สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ค�้ำประกัน
จัดหาบริษัทประกันชีวิตและประกันสินเชื่อให้แก่สมาชิก
โดยสมาชิกเป็นผู้ช�ำระค่าเบี้ยประกันเอง

6

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และบุคลากร
6.1 การจัดท�ำวารสารรายไตรมาส
6.2 การจัดท�ำจุลสารของหน่วยบริการ

งบประมาณด�ำเนินการ ผลการด�ำเนินงาน
20,717,100.00 สมาชิกได้รับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบ
สหกรณ์ฯว่าด้วยกองทุน
27,754,060.00 เสริมสร้างความมั่นคง
2,716,500.00 สหกรณ์ พ.ศ. 2557
13,000,000.00 จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2559
500,000.00
273,810.65 - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้
รับการตรวจสุขภาพและ
เบิกค่าเล่าเรียนบุตรและ
บุคคลในครอบครัวได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลตาม
ประกาศของสหกรณ์โดย
อ้างอิงประกาศของ
กระทรวงการคลัง
1,000,000.00 จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2559
- สมาชิกมีหลักประกัน
เงินกู้ตามเกณฑ์การให้
เงินกู้ของสหกรณ์
163,600.00 สมาชิกสหกรณ์ฯและ
411,889.00 องค์กรเครือข่ายสหกรณ์ฯ
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร
สหกรณ์ฯ อย่างทั่วถึง
ปี ที่ 27 ฉบับพิเศษ พ.ศ.2560
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งานพัฒนา
ที่
1

กิจกรรม
งบประมาณด�ำเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
1. จัดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
1.1 อบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่ม
110,400.00
พนักงานและลูกจ้างประจ�ำจ�ำนวน 100 คน
1.2 อบรมวิชาชีพเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มครูและ
136,317.00
อาจารย์จ�ำนวน 218 คน
1.3 อบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก
380,550.00
จ�ำนวน 373 คน
2. จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรของสหกรณ์ฯ
2.1 โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก
- ครั้งที่ 1
1,352,062.00
- ครั้งที่ 2
1,343,195.00
2.2 โครงการพัฒนาคณะกรรมการด�ำเนินการ

2.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
3. พัฒนาอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ให้แก่ยุวชน
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา จ�ำนวน 162 คน
4. การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
4.1 โครงการ “Corporate Social Responsibility (CSR)” ความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.2 ส�ำหรับร่วมท�ำบุญการกุศลทั่วไปและร่วม
ท�ำบุญศพสมาชิก

4.3 ส�ำหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่ประสบภัยพิบัติ
4.4 ส�ำหรับเป็นทุนสาธารณประโยชน์ของ
หน่วยบริการสหกรณ์ฯ
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ผลการด�ำเนินงาน
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละ
หลักสูตรได้น�ำความรู้ที่ได้รับน�ำไปพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง และน�ำความรู้ที่ได้
จากการอบรมวิชาชีพทั่วไป ไปประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว

- ผู้แทนสมาชิกได้รับการพัฒนาในเรื่อง
เจตคติ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สหกรณ์
197,520.00 - คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถบริหารงานสหกรณ์
อย่างมืออาชีพ
200,000.0 - เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
190,457.00 นักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 - 3
จ�ำนวน 49 คน ได้รับความรู้ในเรื่อง
หลักการ, อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3,499,002.00 - สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานราชการ, สถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านตาลเหนือ
อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ท�ำ
พิธีมอบอาคารให้กับโรงเรียนเมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2560
- ร่วมท�ำบุญการกุศลทั่วไป โดยจ่าย
ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด จ�ำนวน
88 รายการ และ ร่วมท�ำบุญศพสมาชิก
สหกรณ์ฯซึ่งถึงแก่กรรม จ�ำนวน 119 ราย
-ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ฯ ซึ่งประสบภัยพิบัติ ตามหลัก
เกณฑ์ของสหกรณ์
- จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์
ส�ำหรับหน่วยบริการ จ�ำนวน 31 หน่วย
บริการ เพื่อใช้จ่ายในหน่วยบริการตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด

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

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ฯ

นายศักรินทร์ ยศทองค�ำ
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สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ฯ ประจําปี 2560
สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ฯ ประจําปี 2560
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สรุปผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ
ประจ�ำปี 2560
นายศักริ นทร์ ยศทองคํา
รองผูกจ้ ริดั นการสหกรณ์
นายศั
ทร์ ยศทองคํา

จํานวนสมาชิก
จํานวนสมาชิก

19,109

19,604

19,109
12,058

19,604

12,058

12,280

12,280

สมทบ

สามัญ

สมทบ

ทุนเรือนหุน

10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

ทุนเรือนหุ้น

เงินรับฝาก

7,366.47

384.56
301.24

สมาชิก

สหกรณอื่น

กันยายนกันยายน

สิงหาคมสิงหาคม

กรกฏาคม
กรกฏาคม

มิถุนายนมิถุนายน

พฤษภาคม
พฤษภาคม

เมษายนเมษายน

มีนาคมมีนาคม

ทุนเรือนหุน

กุมภาพักุนมธภาพันธ

มกราคมมกราคม

ยกมา ยกมา

9,400.00
9,200.00
9,400.00
9,000.00
9,200.00
8,800.00
9,000.00
8,600.00 8,444.89
8,800.00
8,400.00 8,444.89
8,600.00
8,200.00
8,400.00
8,000.00
8,200.00
8,000.00

จ�ำนวนสมาชิก

ร้อยละ 30.96
ทุนเรือนหุ้น
วัทุนนทีเรื่ 30
อนหุพฤศจิ
้ น กายน 2560
9,232.50 วัมีนทที
พฤศจิ
ายน 2560 มีทั้งสิ้น 9,232.50 ล้านบาท
9,232.50
ล้กานบาท
วันที้ งั สิ่ ่ 30้ น30พฤศจิ
กายน
2560
9,232.50 เพิ
เพิ
ก่อนกล้่อานนบาท
จากปี
787.61 ล้านบาท โดยสมาชิกสามัญ
มีท่ม่ม้ งั ขึสิขึ้ น้ น้นจากปี
9,232.50
787.61
ล้
า
นบาท
โดย
มีเพิท่มนุ ขึเรื้ นจากปี
อนหุก่น้ อน7,890.94 ล้านบาท สมาชิกสมทบ มีทนุ เรือนหุน้
สมาชิ
ก
สามั
ญ มีทโดย
ุนเรื อนหุ ้น
787.61 ล้านบาท
1,341.55
ล้
า
นบาท
ค่าเฉลีย่ ทุนเรือนหุน้ ต่อคน  289,565.37 บาท
7,890.94
ล้าญนบาท
สมาชิกสามั
มีทุนเรื อนหุ ้น
สมาชิ
กสมทบ
มีทุนเรื อนหุน้
7,890.94
ล้านบาท
1,341.55
ล้านบาท
สมาชิกสมทบ
มีทุนเรื อนหุ38น้
ค่1,341.55
าเฉลี่ยทุนล้าเรืนบาท
อนหุ ้นต่อคน
เงิ289,565.37
นรับฝาก
ค่าเฉลี่ยทุนเรืบาท
อนหุ ้นต่อคน
สหกรณ์ฯ มีการรับฝากเงินสมาชิก
289,565.37 บาท
8,105.62
สหกรณ์
มีการรั
บฝากเงินสมาชิก สหกรณ์อื่น และอื่นๆ
สหกรณ์อื่นฯและอื
่นๆ โดย
อัตราส่ตวนการรั
ฝากเงินเฉพาะ
โดยอั
ราส่วบนการรั
บฝากเงินเฉพาะสมาชิกของสหกรณ์
สมาชิ
เพิ
่มขึก้นของสหกรณ์
จากปีก่อเพิน่มจ�ขึ้นำจากปี
นวน 739.15 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยเงิน
409.40
ก่อน จํานวน 739.15 ล้านบาท
0.22 รับฝากต่อคน 254,222.38 บาท
ค่าเฉลี่ยเงินรับฝากต่อคน
254,222.38 บาท
พฤศจิกพฤศจิ
ายน กายน

สามัญ

ตุลาคม ตุลาคม

25,000
20,000
25,000
15,000
20,000
10,000
15,000
5,000
10,000
0
5,000
0

จํานวนสมาชิ
ก
รองผูจ้ ดั การสหกรณ์
ณ
วันที่ 30 พฤศจิ
จํานวนสมาชิ
ก กายน 2560
มีณทวั้ งั นสิที้ น่ 30
31,884
โดยมี
พฤศจิคน
กายน
2560
จํณ
า
นวนสมาชิ
ก
เพิ
ม
ขึ
น
้
่
มีท้ งัวัสิน้ นที31,884
คน โดยมี
่ 30 พฤศจิ
กายน 2560 มีทั้งสิ้น 31,884 คน
จากปี
2559
ถึ
ง
717
คน
จํานวนสมาชิ
กเพิ่มขึ้น กเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 717 คน
โดยมี
จ�ำดนวนสมาชิ
จํจากปี
าแนกได้
ง
ั
นี
2559 ถึง้ 717 คน
จ�สมาชิ
ำแนกได้
ดังนี้สมาชิกสามัญ 495 คนหรือร้อยละ 69.04
กสามั
จําแนกได้
ดงั ญนี้495 คนหรื อ
สมาชิ
สมทบ
อร้อยละ 30.96
ร้สมาชิ
อยละกกสามั
69.04
ญ 495 222
คนหรื คนหรื
อ
สมาชิ
ร้อยละกสมทบ
69.04 222 คนหรื อ
ร้สมาชิ
อยละกสมทบ
30.96 222 คนหรื อ

เงินรับฝาก

อื่น ๆ
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ตั๋วสัญญาใชเงิน
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
940.00
920.00
900.00
940.00
880.00
920.00
860.00
900.00
940.00
840.00
880.00
920.00
820.00
860.00
900.00
800.00
840.00
880.00
780.00
820.00
860.00
800.00
840.00
780.00
820.00
800.00
780.00

21,600.00
21,400.00
21,600.00
21,200.00
21,400.00
21,600.00
21,000.00
21,200.00
21,400.00
20,800.00
21,000.00
21,200.00
20,600.00
20,800.00
21,000.00
20,600.00
20,800.00
20,600.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

136.52
147.28

ทุนสํารอง
ทุนสํารอง

917.39

ทุนสํารอง

917.39
917.39

831.91
831.91
831.91

เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ
เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ
เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ
20,963.99

21,509.08
21,509.08
21,509.08

20,963.99
20,963.99

เงินกูยืมภายนอก
4,000.00

3,274.00

เงินกูยืมภายนอก

3,000.00
4,000.00

3,274.00

เงินกูยืมภายนอก

2,000.00
4,000.00
3,000.00

3,274.00

2,500.00

2,500.00

0.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00

300.00
250.00
200.00
150.00 100.00
100.00
50.00
0.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมฯ

ทุนสํารอง

26

280.00
180.00

20.00

39
สหกรณ์
ทุนสํ ารองฯ ได้รับการจัดสรรจากที่
ประชุ
มใหญ่
สหกรณ์
ทุนสํ ารองฯ ได้รับการจัดสรรจากที่
จํประชุ
านวนมใหญ่
85.48 ล้านบาท รวมทุน
สหกรณ์
ฯ ได้รับการจัดสรรจากที่
สํจําานวน
รองของสหกรณ์
ฯ รวมทุน
85.48
นบาท
สหกรณ์
รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ จ�ำนวน
ประชุ
มใหญ่ฯล้าได้
ในปี
2560 มีจาํ นวนทั
้ งสิ้ น 917.39
สํจํา85.48
านวน
รองของสหกรณ์
ฯ
85.48
ล้นบาท
านบาท รวมทุ
ล้
า
รวมทุนนส�ำรองของสหกรณ์ฯ ในปี 2560
ล้ในปี
านบาท
2560
มี
จ
า
ํ
นวนทั
ง
สิ
้
้ น 917.39
สํมีารองของสหกรณ์
จ�ำนวนทั้งสิ้นฯ 917.39
ล้านบาท
ล้ในปี
านบาท
2560 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 917.39
ล้านบาท

ทุนส�ำรอง

สิ นเชื่ อ
สหกรณ์
สิ นเชื่ อ ฯ ได้ให้บริ การสิ นเชื่ อ
แก่
สมาชิก
สิสหกรณ์
นเชื่ อ ฯ ได้ให้บริ การสิ นเชื่ อ
ณสหกรณ์
วัสนมาชิ
ที่ 30ก พฤศจิ
กายนห้ บ
2560
แก่
สหกรณ์
ฯ ได้ฯให้บได้ริ กใารสิ
นริเชืก่ อารสิ น เชื่ อ แก่ ส มาชิ ก ณ วั น ที่ 30
้ ก่สมาชิกคงเหลือ
มีณยวัอดเงิ
น
ให้
ก
แ
ู
ที่ 30กกพฤศจิ
2560 มี ย อดเงิ น ให้ กู ้ แ ก่ ส มาชิ ก คงเหลื อ
ายนกายน
2560
แก่พฤศจิ
สนมาชิ
ทัมีย้ งอดเงิ
หมดน21,509.08
ล้
า
นบาท
กแู้ ก่สกมาชิ
คงเหลื
อ เพิม่ จากปีกอ่ น 545.09 ล้านบาท
ณทัวัง้ นหมด
ที่ 30ให้พฤศจิ
ายนก2560
21,509.08
ล้านบาท
เพิ
ม
จากปี
ก่
อ
น
545.09
ล้
า
นบาท
่
หมดน21,509.08
ล้านบาท
มีทัค่ย้ งอดเงิ
ให้
สมาชิ
อ
าเฉลี
่ยให้เงิกแู้ กนก่แู้ ให้
กมาชิ
ู้แกก่คงเหลื
สต่มาชิ
ค่เพิามเฉลี
่
ย
เงิ
น
ก่
ส
กนบาท
อคน กต่อคน 674,851.14 บาท
จากปี
ก่
อ
น
545.09
ล้
า
่
ทั้งหมด 21,509.08 ล้านบาท
674,851.14
บาท
ค่า่มเฉลี
่ยเงินก่อให้
แู้ ก่สมาชิ
ต่อคน
เพิ
จากปี
นก545.09
ล้ากนบาท
674,851.14
บาท
ค่าเฉลี่ยเงินให้
กแู้ ก่สมาชิกต่อคน
เงิ674,851.14
นกู้ยมื ภายนอก
บาท
สหกรณ์
ฯ ได้มีแผนงานประจําปี โดย
เงินกู้ยมื ภายนอก
การลดเงิ
กูย้ฯมมื ีแจากสถาบั
นการเงิ
น
สหกรณ์
ได้
มีแผนงานประจ�
ำปีโดยการลดเงินกู้ยืมจาก
สหกรณ์
ฯนได้
ผนงานประจํ
าปี โดย
เงินกู้ยมื ภายนอก
และสหกรณ์
สถาบัฯนนได้
นและสหกรณ์
การลดเงิ
กูการเงิ
ย้ อมมื ื่นีแจากสถาบั
นการเงิ
น อื่น ซึ่งในปี 2560 สหกรณ์ฯ
สหกรณ์
ผนงานประจํ
าปี โดย
้
ซึและสหกรณ์
่ งในปี 2560อสหกรณ์
ฯ
มี
เ
งิ
น
กู
ย
ม
ื
มีเงินกูนย้ กูมื ย้ ภายนอกลดลงจากปี
การลดเงิ
มื ื่นจากสถาบันการเงิน กอ่ น จ�ำนวน 774.00 ล้านบาท
ภายนอกลดลงจากปี
ก่อฯนมีจํเงิานนวน
ซึและสหกรณ์
่ งในปี 2560อสหกรณ์
กูย้ มื
ื่น
774.00
ล้
า
นบาท
ภายนอกลดลงจากปี
ก่อฯนมีจํเงิานนวน
ซึ่ งในปี 2560 สหกรณ์
กู40ย้ มื
774.00
ล้
า
นบาท
ภายนอกลดลงจากปี ก่อน จํานวน
774.00 ล้านบาท
ตั๋วสั ญญาใช้ เงินชุ มนุมฯ
สหกรณ์ฯ มีการลงทุน
สหกรณ์
ฯ มีเงิกนารลงทุ
ว๋ สัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์
ในตั
ว๋ สัญญาใช้
ของชุมนุนมในตั
สหกรณ์
ออมทรั
พย์แพห่ย์งแประเทศไทย
จํากัด จ�ำกัด เพื่อเป็นทุนส�ำรองของ
ออมทรั
ห่งประเทศไทย
เพืสหกรณ์
่อเป็ นทุนสํฯารองของสหกรณ์
จ�ำนวน 280ฯ ล้านบาท และเป็นการรักษา
จํานวน 280 ล้านบาท และเป็ นการ
สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 180 ล้านบาท
รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
จํานวน 180 ล้านบาท

สินเชื่อ

เงินกู้ยืมภายนอก

2,500.00

1,000.00
3,000.00
2,000.00

ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
เป็ นการให้บริ การอีกประเภทหนึ่ง
ของสหกรณ์
โดยมี
ก ก ประเภทหนึ่ ง ของสหกรณ์ โดยมี
เป็ นการให้
บสริมาชิ
ก ารอี
บุสมาชิ
คคลภายนอกและสหกรณ์
อื่น
ก บุคคลภายนอกและสหกรณ์
อื่น ที่ให้ความสนใจ
ที่ให้ความสนใจ
ในปี 2560 สหกรณ์ฯ จ�ำหน่ายตัว๋ สัญญา 136.52 ล้านบาท
ในปี 2560 สหกรณ์ฯ จําหน่ายตัว๋
39
สัญญา 136.52 ล้านบาท
39
ทุนสํ ารอง

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมฯ

สภาพคลอง-ประชุมใหญ

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

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท�ำงานของหน่วยบริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยบริการที่มีแนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของหน่วยบริการจนมีผลการประเมินที่ดี โดยใช้ชื่อว่า “โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ปี 2560” และเพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อคัดเลือกหน่วยบริการ ที่มีการด�ำเนินการที่ดี และมีผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ดี เพื่อให้เป็น
แบบอย่างในการเรียนรู้กับหน่วยบริการอื่นๆ
2. เพื่อยกย่อง และสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่หน่วยบริการที่มีการด�ำเนินการที่ดี
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งหน่ ว ยบริ ก าร ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยบริการและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท�ำงานของหน่วยบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ปี 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขนาดหน่วยบริการ
หน่วยบริการดีเด่นขนาดใหญ่

หน่วยบริการดีเด่นขนาดกลาง

หน่วยบริการดีเด่นขนาดเล็ก

หน่วยบริการ
แม่ริม
สันป่าตอง
เวียงพิงค์1
พร้าว
อมก๋อย
เชียงดาว
ฮอด
ดอยเต่า
กัลยานิวัฒนา

อันดับ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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คนดีศรีสหกรณ์ประจ�ำปี 2560
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้หน่วยบริการคัดเลือกสมาชิกสามัญใน
หน่วยบริการเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560 และบัดนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยคณะท�ำงานคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560 ได้ท�ำการ
คัดเลือกเสร็จสิน้ แล้วจึงขอประกาศผลพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2560 โดยแยกตามกลุม่ ดังนี้

ประเภทกิตติมศักดิ์

ประเภทสมาชิกอาวุโส

ประเภทผู้บริหาร

นายบุญทอง มุทุมล

นายพิบูลย์ สิงหสันติ

นายแสวง อุดมสม

สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอแม่แจ่ม
เลขทะเบียน 004460

สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอฝาง
เลขทะเบียน 08749

สังกัดหน่วยบริการ เทศบาล
เลขทะเบียน 024625

ประเภทผู้ให้บริการ

ประเภทผู้ให้บริการ

ประเภทผู้ใช้บริการ

ประเภทผู้ใช้บริการ

นายสมเกียรติ สุทธหลวง

นางสาวยุพิน มูลสืบ

นางธัญญารัตน์ วงษยา

นายสุทิน ร่มเย็น

สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอจอมทอง สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอดอยเต่า
เลขทะเบียน 018813
เลขทะเบียน 022411

สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอฝาง
เลขทะเบียน 050636

สังกัดหน่วยบริการ  อ�ำเภอแม่ริม
เลขทะเบียน 028367

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

