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วันสหกรณ์แห่งชาติ
 วนัสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวนัที ่26 กมุภาพันธ์ 
ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ 
เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ 
 ส�าหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบาย
แห่งรฐั เหน็สมควรน�าวธิกีารสหกรณ์ เข้ามาช่วยพฒันา
ประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน 
โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรสั กรมหมืน่พิทยาลงกรณ์ พระบดิาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก  
คือ “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ�ำกดัสนิใช้”  ณ ต�าบลวดัจนัทร์ 
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็น
นายทะเบียนสหกรณ์(พระองค์แรก) รบัจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459  
ตามรปูแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ท่ีได้รับความ
ส�าเร็จมาแล้วใน อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้
ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี 

 ต่อมา เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2527 ทีป่ระชมุ
คณะรฐัมนตรมีมีตกิ�าหนดให้วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี 
เป็น "วันสหกรณ์แห่งชำติ "
 ปัจจุบันสหกรณ์เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สงัคมทีช่่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชพี และช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน รัฐและ
ขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมจติใจจัดงาน “วนัสหกรณ์
แห่งชำติ” ข้ึนเป็นประจ�าทุกปี  เพื่อร่วมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้ก�าเนิด “สหกรณ์” 
พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่าน้ัน 
แต่เป็น “พระบดิำแห่งสหกรณ์ไทย” ยงัเป็นผูปู้พืน้ฐาน
และทรงเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่และจัดตั้ง
ขยายกิจการ  การสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพื่อ
การกินดีอยู่ดี
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บทบรรณาธิการ

สารบัญ

สวัสดีเพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ที่รักและเคำรพทุกท่ำน

  
 วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี 2561 ท่ีจะได้แจ้งข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯตลอดทั้งปี 2561 ไปยังสมาชิกทุกท่าน และเป็น
การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุด ที่ 47/1/2561 น�าโดยท่าน 
ประธานกรรมการด�าเนินการ นายสุทัศน์ ประสาธ์นสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 
เขต4 ซ่ึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการด�าเนนิการตามหลกั
การสหกรณ์ โดยยึดแนวทางและเป้าหมายการด�าเนินการ 3 ด้าน อันประกอบด้วย
 1. ขยำยฐำนธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยเพ่ิมขนาด
เงินทุนหมนุเวยีนให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านสนิเชือ่ของสมาชกิ สร้างเครอืข่าย
สหกรณ์พันธมติรเพ่ือขยายการลงทนุ ระดมทนุจากสมาชิกด้านการออม บริหารเงนิทนุ
เพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่
ทันสมัย มีระบบบริหารงานที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาการให้บริการโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นกันเอง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้มี
ความรู ้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม
 3. พัฒนำระบบกำรออมเพื่อควำมมั่นคงของชีวิต โดยส่งเสริมให้สมาชิก
มีเงนิออมไว้ใช้ในอนาคต ด้วยทางเลอืกต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกบัความต้องการ และฐานะ
การเงินของสมาชิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2503 
โดยนายจันทร์ สิทธิประณีต ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นับถึงวันนี้ 58 ปี สมาชิก
ทีร่กัและเคารพทกุท่านครบั กระผมในฐานะบรรณาธิการ ขอเชญิชวนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั ได้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ส่งบทความ แสดงความคดิเหน็ 
อันเป็นสาระประโยชน์ บนหลักของการร่วมด้วยช่วยกัน รู้รักสามัคคี เชื่อมั่นศรัทธา
ในอดุมการณ์และหลกัการสหกรณ์ เพราะนีค่อื “สหกรณ์ฯอนัเป็นทีร่กัของพวกเรา
ทุกคน”
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 วนัสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกบัวนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 

ของทุกปี สืบเน่ืองมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ 

เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ ส�าหรับ

ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ 

เห็นสมควรน�าวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนา

ประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน 

โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รชันแีจ่มจรัส กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ พระบดิาแห่งการ

สหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก

 ค�าว่า "สหกรณ์" น้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมนิ-

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชด�ารัสไว้เมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความว่า “...สหกรณ์ 

แปลว่าการท�างานร่วมกัน การท�างานร่วมกันนี้

ลกึซึง้มาก เพราะว่าจะต้องร่วมมอืกนัในทกุด้าน ทัง้ในด้าน

งานการท่ีท�าด้วยร่างกาย ทัง้ในด้านงานการทีท่�าด้วย สมอง 

และงานการทีท่�าด้วยใจ ทกุอย่างนีข้าดไม่ได้ต้องพร้อม...”

 วธีิกำรของสหกรณ์ กค็อื การรวมคนทีม่อีดุมคติ

คดิช่วยตวัเอง และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รวมกลุม่กนั 

โดยมกีฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ถอืเป็นกตกิาในการ

ปฏิบัติ ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า

ประธานคุยกับสมาชิก

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

ปัจจยัพ้ืนฐำนส�ำคัญของวธิกีำรสหกรณ์สู่ควำมส�ำเรจ็

 ความส�าเร็จของการมารวมกลุ่มท�างาน ท�าธุรกิจ

ให้ประสบความส�าเรจ็นัน้ มอีงค์ประกอบในการขบัเคลือ่น

หลัก 2 ประการ ได้แก่ การร่วมแรง และการร่วมใจ

 1. กำรร่วมแรง ต้องประกอบไปด้วย 

  1.1)แรงกำย ทุกคนต่างก็มีแรงกายด้วยกัน 

จึงสามารถร่วมท�างานในสหกรณ์ได้นั้น ก็หมายถึง

สมาชิกของสหกรณ์ 

  1.2)แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็น

ทุนนั้นก็คือ หุ้น ทุนส�ารอง เงินฝาก และเงินอื่นๆ 

  1.3)แรงควำมคิด คือ ความรู ้สติปัญญา 

ความสามารถ ประสบการณ์ น�ามารวมกนัด�าเนนิธรุกิจ

ให้ประสบความส�าเร็จ

 2. กำรร่วมใจ ในสหกรณ์ คอื สิง่ทีเ่ป็นเครือ่งยดึโยง 

เหนี่ยวรั้ง ให้งานท่ีท�าร่วมกันนั้นบรรลุเป้าหมาย 

ประกอบด้วยหลักส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

  2.1)ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและต่อหมู่คณะ 

  2.2)เสียสละ เพื่อส่วนรวม 

  2.3)สำมัคคี โดยมีความพร้อมเพรียงกัน 

รวมตัวกันด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 

  2.4)มีวินัย คือ การอยู่ในแบบแผน ข้อบังคับ 

และกติกาที่ก�าหนดไว้

 ท้ายนี้ในฐานะที่ สอ.ชม. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กระผมจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกเห็นความส�าคัญ

ของการออมเงินด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว

ส�าหรบัท่านสมาชกิเอง ท่านสมาชกิครบั สอ.ชม. ของเรา

จะเตบิโตและเข้มแขง็อย่างทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัไม่ได้เลย 

หากขาดการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ของสมาชิกทุกคนตลอดมา ขอบคุณครับ

ปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ของวิธีการสหกรณ์สู่ความส�าเร็จ
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เกณฑ์ก�ากับดูแลใหม่

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
 หากสมาชิกตดิตามข่าวความเคล่ือนไหวของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มาตลอด จะทราบได้ว่าหลังจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนบางแห่งมีปัญหา 
กรมส่งเสริมฯได้ออกเกณฑ์ก�ากับดูแลสหกรณ์ต่างๆ
มากมาย หลายหลักเกณฑ์เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะท�าให้
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีการบริหารจัดการที่ดี
และสามารถบรหิารความเสีย่งให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับ
ธนาคารพาณิชย์มากขึ้น แต่ก็มีหลายหลักเกณฑ์ที่เป็น
ผลเสียมีผลกระทบค่อนข้างมาก เหมือนกับจะใช้หลัก
เกณฑ์ดังกล่าวมาจ�ากัดความเติบโตของระบบสหกรณ์
 ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาและมผีลกระทบต่อกจิการ
สหกรณ์นั้น ขอวิพากษ์วิจารณ์เพื่อวิเคราะห์ว่าเหมาะ
สมหรือไม่อย่างไร เพียง 4 ข้อ ดังนี้
 1. เกณฑ์ก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลไม่เกินอัตรำร้อยละ 
10 ต่อปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 80% ของก�ำไรสุทธิที่
เหลือจำกกำรจัดสรรเป็นทุนส�ำรองและค่ำบ�ำรุง
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 เกณฑ์ก�ากับนี้ อาจไม่มีข ้อคัดค้านมากนัก 
เนื่องจากมีผลดีและมีผลกระทบไม่มาก แต่ท�าไมต้อง
ก�าหนดเพดานการจ่ายเงินปันผลกับกิจการสหกรณ์ 
ทั้งๆที่ไม่มีธุรกิจใดถูกบังคับให้ก�าหนดเช่นนี้ แม้แต่
ธนาคารพาณิชย์ หรือเพ่ือจะไม่ให้สหกรณ์ใช้อัตรา
เงินปันผลเป็นแรงจูงใจ ไม่ให้สมาชิกต้องคาดหวังจาก
อัตราเงินปันผลที่สูงเกินกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
ในระบบสหกรณ์ สมาชิกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บอกกล่าวเล่าขาน
นายสงยงค์ ค�าอ้าย

ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงินและผู้กู้ ต่างก็มีการควบคุมซึ่งกัน
และกันอยู่แล้ว โครงสร้างอัตราเงินปันผลจึงมีความ
สมเหตุสมผลมาตลอด
 2. เกณฑ์ในกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินรับ
ฝำกจำกสมำชิกไม่เกิน 4.50%
 ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ เรือ่งก�าหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์(ฉบับที่2)เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ให้สหกรณ์ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงนิรับฝากจากสมาชกิไม่เกนิ 4.50% ท�าไมต้องก�าหนด
เพดานดอกเบีย้เงนิรบัฝากกับกิจการสหกรณ์ ในระบบ
สหกรณ์เราท�าธุรกรรมกับสมาชิก ยึดถืออุดมการณ์
สหกรณ์ ไม่แสวงหาก�าไรสูงสุด โดยมีโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 
5.00 -6.50% ซึง่ต�า่กว่าธนาคาร อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ประมาณ 3.00-5.00% ซึ่งสูงกว่าธนาคาร จึงไม่เห็นว่า
จะผิดปกติเกินกว่าเหตุอย่างไร หรือเกรงว่าสหกรณ์จะ
เจริญเติบโตเกินไปจนมีความเสี่ยง
 3. เกณฑ์กำรก�ำหนดให้อตัรำส่วนหนีสิ้นทัง้สิน้
ต่อหุ้นบวกทุนส�ำรองไม่เกิน 1.5 เท่ำ
 ส�าหรบัในกจิการสหกรณ์นัน้ นายทะเบยีนสหกรณ์
ได้ก�าหนดการก่อหนี้ของสหกรณ์ไว้ ซึ่งหมายความว่า 
หนี้สินเงินกู้ยืมจากภายนอก(ไม่รวมเงินรับฝากจาก
สมาชกิ)จะต้องไม่เกนิ 1.5 เท่าของทนุเรอืนหุน้บวกกบั
ทุนส�ารอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับ
ทฤษฏีอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมกับสหกรณ์
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 แต่มติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลังร่วม
กับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้น�าทฤษฏีอัตราส่วน
ทางการเงนิของการก่อหนี ้คอื หนีส้นิรวมต่อทนุ(Debt 
Equity Ratio)มาใช้กับกิจการสหกรณ์โดยน�าเอาเงิน
รับฝากมารวมอยู่ในหนี้สินรวมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิด
ที่ผิดหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินโดยสิ้นเชิง
 เพราะธนาคารพาณชิย์หรอืกิจการสถาบนัการเงนิ 
จะไม่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน "หนี้สินรวมต่อทุน" 
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการก�ากับทางการเงิน เนื่องจาก
สถาบันทางการเงิน มีเงินเป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าใช้เกณฑ์นี้
มาก�ากับ เงินรับฝากในธนาคารพาณิชย์ก็ไม่มีทาง
เติบโต ถ้าใช้เกณฑ์นี้มาก�ากับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งถือเป ็นสถาบันการเงิน
ประเภทหนึ่งด้วยนั้น เงินรับฝากจากสมาชิกก็จะถูก
จ�ากดัควบคมุให้น้อยลง ไม่มปีริมาณมากอย่างปัจจุบนันี้ 
ท�าไมจงึมาจ�ากัดควบคุมกิจการสหกรณ์ให้มเีงนิรบัฝาก
(รวมหนี้สิน) ได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ถ้าน�ามาใช้กับกิจการ
สหกรณ์ ก็ต้องน�าไปใช้กับธนาคารพาณิชย์ด้วย มิเช่น
นัน้จะถือว่าภาครัฐก�าลงัท�าลายระบบสหกรณ์ โดยการ
ควบคุมเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นการไม่ส่งเสริมการ
ออมของสมาชิกในระบบสหกรณ์

 4. กำรลงทุนในหลกัทรัพย์ของสหกรณ์ได้ไม่เกนิ 
10% ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรอง
 การก�าหนดเกณฑ์ข้อนี้ จะกระทบกับสหกรณ์ที่
มีขนาดใหญ่มาก เพราะหลายแห่งได้ลงทุนในหลัก
ทรัพย์เกินกว่าทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารองไปมากแล้ว 
ซ่ึงเท่ากับสหกรณ์รับเงินฝากมาแล้วไม่สามารถบริหาร
สนิทรพัย์ได้ กต้็องน�าไปปล่อยกูใ้นระบบสหกรณ์เท่านัน้
 ส�าหรับขบวนการสหกรณ์เป็นที่แน่ชัดว่า

ในหลักเกณฑ์ทัง้ส่ีข้อดงักล่าว เป็นข้อก�าหนดทีไ่ม่เป็น

ไปตามหลักสากลของสถาบันการเงินโดยทั่วไป 

โดยหลักการและความเป็นจริงในการก�ากับดูแล 

ภาครัฐควรจะสร้างหลักเกณฑ์ ก�าหนดเกณฑ์การ

บริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ บริหารความเสี่ยงที่ดี 

ไม่ใช่มาควบคุมปริมาณไม่ให้เจริญเติบโต ขบวนการ

สหกรณ์ต้องการการปฏิรูปท่ีเป็น “การก�ากับส่ง

เสริม” มิใช่ “การจ�ากัดควบคุม”จากภาครัฐ เรา

ต้องการความเจริญก้าวหน้าและมีหลักเกณฑ์การ

บริหารการเงนิท่ีด ีด้วยมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัหลัก

การอุดมการณ์สหกรณ์
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

 พระรำชด�ำรสั พระบำทสมเดจ็ พระปรมนิทร-
ภูมิพลอดุลยเดช
 สหกรณ์ แปลว่า การท�างานด้วยกัน หมายถึง 
ผนึกก�าลังผูท้�างานเกีย่วข้องกนั การท�างานทีเ่กีย่วข้อง
กันนั้นให้พรักพร้อมทุกด้าน และต้องกระท�างานนั้น
ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ด้วยความเมตตา หวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน 
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
และอ�านวยประโยชน์อันพึงประสงค์ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2527

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
 เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหน่ึงที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งเป็น
กิจการทีด่�าเนินธรุกจิด้านการเงนิโดยให้บรกิารรบัฝาก
เงนิจากสมาชกิ และให้บรกิารเงนิกูแ้ก่สมาชิก(สนิเชือ่)

จุดมุ่งหมำยของสหกรณ์
 1. ความกินดีอยู่ดี (Well Being)
 2. ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)
 3. ความสงบสนัตสิขุ (Peace and Happiness)

กำรบริหำรกำรเงินสหกรณ์
 1. ความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability)
 2. การรักษาสภาพคล่อง (Liquidity)
 3. การด�ารงความเสี่ยงให้ต�่าที่สุด (Risk)

กำรด�ำเนินงำนสหกรณ์
  การถอืหุน้  การรบัฝากเงนิ  การให้กู้แก่สมาชกิ
การถือหุ้น 	หุ้นสะสมรายเดือน
 	หุ้นพิเศษ 
การรับฝากเงิน  เงนิฝากออมทรพัย์/ออมทรพัย์พเิศษ
 	เงินฝากประจ�า
 	เงินฝากสะสมทรัพย์รายเดือน

การให้กู้แก่สมาชิก 	เงินกู้ฉุกเฉิน
 	เงินกู้สามัญ
 	เงินกู้พิเศษ

กำรพัฒนำสหกรณ์ สู่ยุค Thailand 4.0
การบริหารสหกรณ์ = การบริหารธุรกิจ + ปรัชญาสหกรณ์


การบริหารธุรกิจสหกรณ์


ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล


ความเป็นมืออาชีพ

 (เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชียงใหม่ จ�ากดั ได้ด�าเนนิ
งานตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปัจจุบนัตามแนวพระราชด�ารฯิ 
ตามหลักสหกรณ์ฯ และตามจุดมุ่งหมายของสหกรณ์ 
โดยในยุคปัจจุบันต้องมีการพัฒนาสหกรณ์ฯ เข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ
ความเป็นมืออาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากัด มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะก้าวสู ่ยุค 
Thailand 4.0 เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้เติบโตไปอย่าง
มั่นคง และมีคุณภาพ ดั่งค�าขวัญที่ว่า

ก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

มั่นคง มั่นใจ

ก้าวไกลสู่สากล
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บอกกล่าวเล่าเรื่อง
นายสมาน เผือกอ่อน

สรรพคุณท�งสมุนไพร 

รู้หรือไม่?
“เมล็ดลำ�ไย”
แก้หัวเข่�อักเสบ

 ลำ�ไย มีชือ่เรยีกทางพืน้บ้านภาคเหนอืว่า "บ่าล�าไย" 
เป็นผลไม้ที่ออกผลตามฤดูกาล จะมีมากทาง ล�าพูน เชียงใหม่ ฯ 
ล�าไยเนือ้ในผลจะมีเน้ือสขีาวใส หวานหอม กนิสดๆหรอืท�าอาหาร
ได้อกีมากมาย เช่น ล�าไยลอยแก้ว ข้าวเหนยีวเปียกล�าไยราดกะทิสด
น�า้ล�าไยแห้ง ใส่น�า้แขง็หอมหวานชืน่ใจ และทีช่ืน่ชอบกนั หาซือ้ได้
ตลอดปี คือ ล�าไยกระป๋อง และ ล�าไยอบแห้งท้ังเปลือก และ
แกะเปลือก ฯลฯ

"เมลำ็ดลำ�ไย" แก้หัวเข่าอักเสบ
 แพทย์แผนไทย รู้จักน�าเอาเมล็ดของล�าไยไปใช้ ประโยชน์
เป็นสมุนไพรมานานแล้ว ซึ่งในยุคสมัยนั้น จะมีขั้นตอนในการท�า
ไม่ยุง่ยากนัก หากใครมปัีญหาเกีย่วกบัหวัเข่าอกัเสบจะเนือ่งมาจาก
สาเหตุอะไรก็ตาม แต่ไม่ใช่หัวเข่าเสื่อม เช่น เดินมากเกินไป หรือ
หัวเข่าไปกระแทกกับของแข็งท�าให้อักเสบปวดเข่าเดินล�าบาก 
หมอยาพืน้บ้านในยคุนัน้มวีธิแีก้ง่ายๆคือ เอา “เมลด็ล�าไย” แบบ
สดจ�านวน 20 เมล็ด ทุบให้พอแตก แช่กับเหล้าขาว 40 ดีกรี 
จ�านวน 1 ขวด แช่ไว้ 7 วนั เม่ือครบก�าหนด เอาเฉพาะน�า้ท่ีแช่ทา
บริเวณหัวเข่าท่ีอักเสบทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ตอนไหนก็ได้ 
จะท�าให้อาการ หวัเข่าอกัเสบดขีึน้และหายได้ คนทีม่อีาการหวัเข่า
อักเสบเรื้อรังใช้ได้ผลดีมาก

 มีการวิจัยของนักศึกษาปริญาเอก 
กาญจนาภิเษก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล นายยุทธนา สุดเจริญ 
กล่าวว่า หลังจากค้นพบว่าเมล็ดล�าไย มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ทางทีมวิจัยจึงพยายาม
ศกึษาเจาะลกึลงไปว่า สารสกดัท่ีได้จากเมลด็
ล�าไย นั้นมีอะไรบ้าง 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หนึ่งใน
สารส�าคญัทีไ่ด้จากการสกัดแยกของเมลด็ล�าไย 
คือ อีลาจิก แอซค ( ellagic acid ) ซึ่งเป็น
สาร ป้องกันการก่อมะเรง็(anticarcinogenic 
agent) และเป็นสารทีป้่องกนัการก่อกลายพนัธุ ์
(antimutagenic compound) อกีท้ังยงัพบ
ในปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับพืชจ�าพวก
ราสเบอรี่ ในผลการวิจัยจากต่างประเทศ 
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MONEY REPORT

สรุปผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

  สมาชิกสามัญ จ�านวน 19,644 คน
  สมาชิกสมทบ จ�านวน 12,332 คน
  สมาชิกที่เป็นหนี้ จ�านวน 14,647 คน
  สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้ จ�านวน 17,329 คน
2.  ทุนเรือนหุ้น จ�านวนเงิน  9,333.38 ล้านบาท
3.  ทุนส�ารอง  จ�านวนเงิน  1,012.11 ล้านบาท
4.  เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  จ�านวนเงิน  6.40 ล้านบาท
5.  เงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ จ�านวนเงิน  24.13 ล้านบาท
6.  เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น จ�านวนเงิน  8,361.61 ล้านบาท
  - เงินฝากออมทรัพย์ จ�านวนเงิน  330.1 ล้านบาท
  - เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ จ�านวนเงิน  26.12 ล้านบาท
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�านวนเงิน  7,091.65 ล้านบาท
 - เงินฝากประจ�า จ�านวนเงิน  727.69 ล้านบาท
 - เงินฝากออมทรัพย์ ATM  จ�านวนเงิน  44.61 ล้านบาท
     -  เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน จ�านวนเงิน  34.13 ล้านบาท
        (โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน) 
 -  เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน จ�านวนเงิน  1.17 ล้านบาท
   (ครบรอบ 57 ปี)   
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน   จ�านวนเงิน  106.14 ล้านบาท
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น จ�านวนเงิน  475.36 ล้านบาท
     -  เงินฝากประจ�า-สหกรณ์อื่น ๆ  จ�านวนเงิน  415.43 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ จ�านวนเงิน  59.70 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ  จ�านวนเงิน  0.23 ล้านบาท
8.   เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง จ�านวนเงิน  75.60 ล้านบาท
9.   เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น จ�านวนเงิน  3,156 ล้านบาท
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก จ�านวนเงิน  21,449.33 ล้านบาท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมำชิก จ�ำนวนสัญญำ
จ�ำนวนเงิน 

(หน่วย:ล้ำนบำท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน  996 25.72

เงินกู้สามัญ  18,625 20,100.39

เงินกู้สามัญ ATM  3,661 752.39

เงินกู้สามัญสวัสดิการ  451 47.82

เงินกู้พิเศษ  244 523.01

11.  สินทรัพย์ จ�านวนเงิน  22,758.65 ล้านบาท
12.  ก�าไรสุทธิ จ�านวนเงิน  46.45 ล้านบาท

1. จ�านวนสมาชิก   จ�านวนสมาชิกทั้งหมด  31,976 คน

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก
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สารจากกรรมการเงินกู้

 สวสัดคีรบั สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ 
จ�ากดั ทีเ่คารพรกัทกุท่าน วารสารฉบบันีเ้ป็นฉบบัปฐมฤกษ์
ของคณะกรรมการด�าเนินการชดุที ่47/1/2561 ซึง่ออก
ในไตรมาสที่1/2561นี้ ผมถือโอกาสนี้ได้แจ้งข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่สมาชิกใน 
ปี 2561 นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ 
http://cmcoop.or.th นะครับ ในฉบับนี้ขอแนะน�า
คณะกรรมการเงนิกูช้ดุใหม่ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย 
 1. นายไพศาล เนตรสุรา ประธานกรรมการเงินกู้  
 2. นายมนูญ กันจะขัติ  กรรมการ 
 3. นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด  กรรมการ  
 4. นายประพันธ์ ศิริ  กรรมการ  
 5. นายณฐัวฒุ ิรุง่รตันไชย  กรรมการและเลขานกุาร  
 คณะกรรมการเงินกูช้ดุน้ีจะต้ังใจท�างานตามทีไ่ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการด�าเนินการให้บรรลุผล
ตามเป ้าหมายสูงสุด พร ้อมทั้ งสานต ่อนโยบาย
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่46/2/2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้
เพือ่ให้สหกรณ์มัน่คง และสมาชกิมคีวามสขุอย่างยัง่ยนื
สมกับค�าท่ีว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 
เป็นสหกรณ์ทีม่ั่นคง มุง่พัฒนาคุณภาพชวิีตสมาชกิอย่าง
ยัง่ยนื" ส่วนการให้สนิเชือ่เงนิกูใ้นขณะนี ้มเีงนิกูฉ้กุเฉนิ, 
เงินกู้สามัญทั่วไป, เงินกู้สามัญ ATM และเงินกู้พิเศษ 
ยังด�าเนินการตามปกติ ภายในเดือนมีนาคม 2561 
กจ็ะออกปล่อยกูต้ามโครงการเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน
ของสมาชิก อาทิ สินเชื่อสวัสดิการ "ส่งเสริมควำม
ก้ำวหน้ำ", สนิเชือ่สวสัดิการ "เกษยีณเป่ียมสุข" เป็นต้น 
คาดว่าประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 พอกลางปี
ก็จะมีโครงการตัวใหม่ให้สมาชิกเพื่อตัดสินใจอีก เช่น 
สวสัดกิาร "อุน่ใจใกล้เกษยีณ" และ "สนิเชือ่เงินปันผล
เฉลีย่คนื" คงจะเป็นข่าวด ีส�าหรบัสมาชกิทีร่อคอยนะครบั
 นอกจากนี้ยังมีอีกโครงการหนึ่งเป ็นเงินกู ้
โครงการตามภารกิจร่วมมือ(MOU) กับทางธนาคาร
ออมสินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน "สหกรณ์ช่วย

เพ่ือนสมำชกิ" ขณะนีก้�าลงัอยูร่ะหว่างการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลสมาชิกท่ีมีปัญหาการส่งช�าระเงินกู้ของธนาคาร
ออมสนิ และสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั โดย
จะเร่ิมด�าเนินการในกลุม่ทีพ่อจะสามารถช่วยเหลอืตวัเอง
ได้เมื่อรวมหนี้ทั้งสององค์กรเข้าด้วยกันเป็นสัญญา
เดียวกัน แต่เพดานเงินกู้นั้นจะไม่เกินชั้นสูงสุดของ
เงินกู้สามัญท่ัวไป และจะไม่น�าหนี้เสียมาไว้ท่ีสหกรณ์
เราโปรดวางใจนะครับ     
 ในปี 2561 นี้ ฝ่ายเงินกู้ยังคงด�าเนินการใน
โครงการ “เกษียณอย่ำงเกษม” ต่อเนื่องไปอีก เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มนี้ได้มีการวางแผนการใช้เงิน และมีการ
บริหารจัดการการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ เพื่อ
เป็นการป้องกนัปัญหาหนีส้งสยัจะสญูอนัอาจจะเกดิข้ึน
ได้ในอนาคต ซึง่เป็นกลุม่ทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในวนัที่ 
1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
บรหิารจดัการอนัเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมต่างๆกบัสหกรณ์ฯ
 นอกจากจะปล่อยสนิเชือ่แล้วทางฝ่ายเงินกูก้จ็ะ
มีมาตรการ การบริหารจัดการหนี้สมาชิกในกิจกรรม 
“คลนิกิอุน่ใจ ยำมเกษยีณ” ทัง้นีเ้พือ่แก้ไขปัญหาภาระ
หนี้สินระยะยาวให ้กับสมาชิกที่ประสบป ัญหา
ในการช�าระหนี้ นอกจากนี้เพ่ือให้สหกรณ์ฯได้รับการ
ช�าระหนี้เงินกู้คืนอย่างสูงสุด และลดจ�านวนหนี้สงสัย
จะสญู โดยจะด�าเนนิการให้ค�าปรึกษาวเิคราะห์ทีเ่ก่ียวกับ
การเงนิของสมาชกิ น�าไปสูแ่นวทางการป้องกนัความเสีย่ง
ในด้านการส่งช�าระหนี้ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดย
จัดท�าสัญญาปรับโครงสร้างพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหา ระหว่าง
สหกรณ์ฯ, สมาชกิ และผูค้�า้ประกนั เมือ่สมาชกิมปัีญหา
ก็อย่าหนีสหกรณ์ฯ ควรหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือ
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันครับ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพ ก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการ
ให้บรกิารแก่สมาชิก  “Work Shop For Service Mind 
3rd” โดยจะมีการอบรมหัวหน้าหน่วยบริการและ
ผู ้ประสานงานหน ่วยช ่วงเดือนเมษายน 2561 
โปรดติดตามข่าวสารต่อไปนะครับ

นายไพศาล เนตรสุรา
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1. กด รหัสบัตร ATM ของธ.กรุงไทย (ที่มีอยู่เดิม)  2. กด รายการอื่น (ครั้งที่ 1) 

 3. กด รายการอื่น (ครั้งที่ 2)  4. กด สหกรณ์ออมทรัพย์

ขั้นตอนการกดเงิน

จากตู้ ATM ธ.กรุงไทย

4.1 ต้องการรบัเงนิกูห้รอืถอนเงนิฝาก
   ถำมยอดเงินกู้    กด สอบถามเงินกู้
                        (รอรับสลิปรายการ)
   ถำมยอดเงินฝำก กด สอบถามเงินฝาก
                         (รอรับสลิปรายการ) 

4.2 ต้องการรับเงินกู้หรือถอนเงินฝาก
หำกรับเงินกู้     กด รับเงินกู้ - ระบุจ�านวนเงิน - แล้วกดตกลง
                    (รอรับสลิปรายการ)
หำกรับเงินฝำก  กด รับเงินฝาก - ระบุจ�านวนเงิน - แล้วกดตกลง
                    (รอรับสลิปรายการ)

หมายเหตุ  ขั้นตอนการรับเงินเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท  พบปัญหา / สมาชิกมีการ

เปลี่ยนแปลงเลขบัญชี ATM ธ.กรุงไทย  ติดต่อกลุ่มประมวลผลฯ 053-851888 ต่อ 405
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บทความจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นายจ�ารัส ค�ามูล

สวัสดี ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน

 หลงัจากทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมือ่
วันที่ 21 มกราคม 2561 เพื่อขออนุมัติแผนงาน
งบประมาณในปี 2561 พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้ง
ผูต้รวจสอบกิจการ จ�านวน 5 ท่าน โดยจะขอกล่าวทีม่า
ของผู้ตรวจสอบกิจการ
 การได้มาซ่ึงผู้ตรวจสอบกิจการ มาจากโครงสร้าง
ระเบียบข้อบังคับขอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากดั ว่าด้วยการเลอืกต้ังผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ.2557 
พอสังเขปดังนี้
 - หน่วยบริการ 31 หน่วย คัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เหลือ 15 คน
 - กลุ่มหน่วยบริการ 8 กลุ่ม คัดเลือกจากหน่วย
บริการ 15 คน ให้เหลือ กลุ่มหน่วยบริการละ 1 คน จะ
ได้ผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน จากนั้นเสนอชื่อบุคคลทั้ง 
8 คน ให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เลอืกตัง้ให้เหลอื
ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์ต่อไป
 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดย
ให้ค�าจ�ากัดความตาม (ข้อ 5) ในระเบียบนี้
 “การตรวจสอบกจิการ” หมายถงึ การตรวจสอบ
การด�าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่ การปฏิบัติ
เก่ียวกับการเงนิ การบญัช ีการปฏิบตักิาร การบรหิารงาน 
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่นๆ

 “ผู ้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึงสมาชิกของ
สหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
พ.ศ.2553

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

 1.นายจ�ารัส ค�ามูล
    ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ (เขต 2)
 2.นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
    รองประธาน (เขต 1)
 3.นายประพันธ์ จิโนด้วง
    เหรัญญิก (เขต 4)
 4.นายสามารถ พรหมชัย
    กรรมการ (เขต 3)
 5.นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
    กรรมการและเลขานุการ (เขต 5)
 ท่ีประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีมติเห็นชอบ
เพือ่เสนอขอแต่งตัง้อนผุูต้รวจสอบกจิการ จ�านวน 10 ท่าน 
เสนอต่อ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ดังนี้
 1.นางวัชรินทร์ แปงแสง
     เวียงพิงค์ 1
 2.นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ
         เวียงพิงค์ 2



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD. 13ปีที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

 3.นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
    กลุ่มอุดมศึกษา ม.ราชภัฎ
 4.นายขจัด  ค�าใจ
    กลุ่มหน่วยบริการเขต 1 (อ.ดอยสะเก็ด)
 5.นายหัสนัย ไชยวงค์
      กลุ่มหน่วยบริการเขต 1 (อ.แม่ออน)
 6.นายวิสุทธิ์ หอมมณี
     กลุ่มหน่วยบริการเขต 2 (อ.แม่แตง)
 7.นายอนันต์ ค�าหน่อแก้ว
    กลุ่มหน่วยบริการเขต 2 (อ.สันทราย)
 8.นายดุสิต กันทะศักดิ์
     กลุ่มหน่วยบริการเขต 3 (อ.แม่อาย)
 9.นายสุชาติ บุญมา
    กลุ่มหน่วยบริการเขต 4 (อ.แม่วาง)
 10.นายประสงค์ พรมทา
    กลุ่มหน่วยบริการเขต 6 (อ.จอมทอง)
 ทั้งน้ีคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมาปฏิบัติตาม
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ด�าเนินงานท้ังปวง และตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ
โดยปฏิบัติ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด และ
ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ พอสรุปได้ดังนี้
 1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง
 2. ตรวจสอบหลกัฐาน และความถกูต้องของการ
ด�าเนนิธรุกจิ แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผล 
และอาจให้ข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 
ผูจ้ดัการ และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ทัง้ทางวชิาการและ
ในทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
 3. ตรวจสอบการจัดจ้าง การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี 
และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง 
และหลักประกัน
 4. ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผน และการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์
 5. ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน

ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะ
กรรมการด�าเนินการ
 6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และค�าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆตามที่เห็น
สมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อการด�าเนิน
กิจการของสหกรณ์

ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบกจิการมอีย่างไร

 ผู ้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ สรุปผลการตรวจสอบการตั้งข้อ
สังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ และทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์กรณผีูต้รวจ
สอบกิจการ ละเว้น ขาดความรับผิดชอบไม่รายงาน 
หากพบว่ามเีหตกุารณ์ทีอ่าจจะก่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ค�าสั่ง รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ หากผู้ตรวจ
สอบกิจการไม่ได้แจ้งหรือรายงานผลการตรวจสอบ
กจิการ ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ อาจเป็นผลท�าให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมใหญ่
 จะเห็นได้ว่าความรับผดิชอบของผูต้รวจ

สอบกจิการ ไม่ต่างจากคณะกรรมการด�าเนนิการ 

เพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่ ต่างกัน แต่เป้าหมาย

อันเดียวกันคือความมั่นคงของสหกรณ์

                                        

        สวัสดีครับ
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�าจ�ารูญ

 ความเคลื่อนไหวขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัว่ประเทศจากปีบญัช ี2560 (มกราคม-ธนัวาคม 2560)
 สหกรณ์ออมทรพัย์โดยทัว่ไป จะปิดบญัชปีระจ�าปี
ลงแล้วหรอืไม่ก็ตาม อย่างไรกไ็ม่พ้นครบั สถาบนัการเงนิ
โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
จากร้อยละ 3.60 เป็น ร้อยละ 5.30-5.85 สถาบันการ
เงินอื่นๆ ก็ก�าลังทยอยปรับขึ้น เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 โดยไม่แจ้งให้กับลูกค้า(สหกรณ์ที่ขอกู้)
ถึงสาเหตุที่ปรับขึ้นเลย
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด เมื่อสิ้นปี
บัญชี 2560 (31 ธันวาคม 2560) มีเงินที่ได้กู้ยืมเป็นตั๋ว
สัญญากับสถาบันการเงิน ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั วงเงนิ 1,000 ล้านบาท 
  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.65 ปรบัเป็น ร้อยละ 5.37 
(ท�าการปิดช�าระแล้ว เมือ่วนัที ่7 กมุภาพันธ์ 2561)
  2. ธนาคารธนชาต จ�ากัด วงเงิน 880 ล้านบาท
  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.65 ปรบัเป็น ร้อยละ 4.70 
ก�าลังด�าเนินการปิดภายใน เดือน มีนาคม 2561
 3. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด วงเงิน 400 ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ยังไม่แจ้งยกเลิก
สัญญาหรือปรับขึ้นราคา
 4. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด วงเงิน 500 
ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 แจ้งมายังไม่ขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ก็ขอขอบพระคุณครับ
 อย่างไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากัด ของพวกเราอาจจะกระเทือนบ้าง แต่ไม่มากนัก
 คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 47/1/2561 
พร้อมทัง้คณะฝ่ายจดัการและทมีทีป่รกึษา จะไม่ให้เกิด
ผลกระทบถึงสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ากัด แน่นอน
 ส่วนกระบวนการปล่อยเงินสินเชื่อของเราก็จะ
ด�าเนนิการเป็นไปตามปกต ิสมาชิกท่ีมคีวามต้องการจะ
ฝาก-ถอน หรือซื้อหุ้น หรือแม้กระทั่งยื่นกู้เงินสินเชื่อก็
สามารถท�านติกิรรมได้ จงเช่ือใจความมัน่คง มัง่ค่ัง และ
ยั่งยืนของสหกรณ์ของพวกเราเถิด หากมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรอืแนะน�า เชิญเลยครับ ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัด 053-851888 หรือที่ 088-2605357 
นายเอนก ค�าจ�ารูญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัด
 พร้อมกันหรือยังครับท่าน ที่จะมาช่วยกัน สร้าง 
ปรับปรุง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 
ให้เป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิเพือ่สมาชกิ การใดทีค่ณะกรรมการ
ด�าเนนิการไม่ว่า คณะใดกต็ามหากได้กระท�าการล่วงล�า้ 
ท�าเกิน ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด คณะใดคณะหนึ่งก็ตาม 
ก็ขออโหสิกรรม ยกโทษและขอให้อภัยซ่ึงกันและกัน 
หนัหน้าเข้าหากัน ช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์ครู
เชียงใหม่ จ�ากัด ให้เจริญเติบโตเป็นท่ีพึ่งของสมาชิก
ชาวเชียงใหม่ด้วยกันเถิดครับ

สถาบันการเงิน
กับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย
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ศึกษา...สาระดี
 นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

 สวัสดสีมำชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั ทีเ่คำรพรัก ทกุท่ำนครับ วำรสำรฉบบันีเ้ป็น

ฉบับแรก ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน ของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 47/1/2561 ก่อนอื่นคงต้องขอ

แนะน�ำคณะกรรมกำรกำรศึกษำให้สมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ รวมถึงขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และโครงกำร

ต่ำง ๆที่จะด�ำเนินงำนตำมแผนงำน และงบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 

เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2561 ซึ่งมีโครงกำรใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตำมต้องกำรของผู้แทนสมำชิก

 อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกำรศึกษำตำมข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ. 2558 
 ข้อ 87. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา 
ให้คณะกรรมการการศึกษา มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ค�าสั่ง และประกาศ
ของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1)  ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของ
สหกรณ์
   (2)  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก
ได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินงานไป
  (3)  ด�าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
   (4) ให ้การศึกษาอบรมแก ่สมาชิกถึงวิธีการ
ออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจน
วิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
   (5) ศึกษาและติดตามข ่าวความเคลื่อนไหว
ด้านการด�าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อน�าตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด�าเนินการ
พิจารณาน�ามาบริการแก่สมาชิก
   (6) ด�าเนินการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามควร
แก่ฐานะของสหกรณ์แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
 โครงการต่าง ๆ  ทีฝ่่ายคณะกรรมการการศกึษารบัผดิชอบ 
ตามแผนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจ�าปี 2561
ตามทีไ่ด้รับอนมุัติจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เมือ่วันที ่
21 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

แนะน�าคณะกรรมการการศึกษาประจ�าปี 2561

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงค์

ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำ

นางภาทิวรรณ  อุดมศรี

กรรมกำรกำรศึกษำ

นายประเวทย์  สันยาย

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

นายนิติพันธ์  นิลพงศ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรกำรศึกษำ

นายก�าจรเดช  พรหมสวัสดิ์

กรรมกำรกำรศึกษำ

นายไพบูลย์  พุทธวงค์

กรรมกำรกำรศึกษำ

  1. โครงการพัฒนากรรมการด�าเนินการอันเกี่ยว
กับนโยบาย การควบคุม บทบาท ภารกิจ และการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานเพือ่บรหิารจดัการสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิผล
  2. โครงการพฒันาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์อันเกีย่วกบั
การให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการที่ดีแก่สมาชิก
  3. โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกทุกคน
  4. โครงการศกึษาดงูานของบคุลากรหน่วยบรกิาร
และสมาชิกชั้นน�า 
  5. โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญทุกคน
  6. โครงการอบรมวชิาชีพเสรมิเพิม่รายได้แก่สมาชกิ
  7. โครงการพัฒนาต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์
แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
 โครงการที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
สมาชกิและองค์กรโดยภาพรวม ทัง้นีค้ณะกรรมการการศกึษา 
ได้ร่วมประชมุวางแผน ระดมความคดิ เพ่ือท่ีจะได้ด�าเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ทันตามกรอบและเงื่อนเวลา 
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม 
เพื่อประโยชนต่์อองค์กร และสมาชกิ ซึ่งคงจะได้รายงานผล
การด�าเนินงานให้สมาชิกทราบในคราวต่อไป สมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ
ได้ทางเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 
www.cmcoop.or.th  พบกันใหม่ฉบับไตรมาสที่ 2 
       สวสัดคีรบั
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การขอรับสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

 เมือ่สมาชกิถงึแก่กรรม ญาติแจ้งไปยงัหน่วยบรกิาร
ที่สมาชิกสังกัดอยู่ เม่ือได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
หน่วยบริการจะต้องด�าเนินการดังนี้
   1. ขอรับเงินช่วยเหลือท�าบุญฌาปนกิจศพ
สมาชิก รายละ 1,500.00 บาท
   โดยมอบให้หน่วยบรกิารเป็นผูด้�าเนินการจัดซือ้
พวงหรีด ส่วนที่เหลือร่วมท�าบุญ ให้ขอรับเงินในขณะที่
ศพตัง้บ�าเพ็ญกุศล หรอื ให้หน่วยบรกิารส�ารองจ่ายและ
น�ามาเบิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม
   ขั้นตอนกำรขอรับเงิน
   1. กรอกแบบค�าขอรับเงินสาธารณประโยชน์  
   2. เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
    - ส�าเนามรณบัตร 1 ชุด
     - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวสมาชิก
ผู้ถึงแก่กรรม 1 ชุด

*** รับรองส�าเนาถูกต้องโดยทายาท ***

   2. ขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุก
กรณี
    ขั้นตอนกำรขอรับเงิน
   เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทุกกรณี ให้ทายาท
หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุ ประสานงานกับทาง
หน่วยบริการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ และเงินสินไหม
มรณกรรม(กรณีที่ท�าประกันชีวิตกลุ่ม) โดยมีเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอรับเงินตามทีส่หกรณ์ฯ ก�าหนด
ดังนี้
   1. หนังสือน�าส่งจากหน่วยบริการ   
    2. ส�าเนาใบมรณบัตร 4 ชุด
   3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ประทับค�าว่า “ตาย” 4 ชุด
   4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 4 ชุด
   5. ส�าเนาหนังสือรับแจ้งการตาย หรือใบรับ
แจ้งการตาย (ถ้ามี) 4 ชุด

   6. ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 4 ชุด
   7. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
ส�าเนาบตัรข้าราชการของทายาทผูร้บัผลประโยชน์ 4 ชดุ
   8 .  ส� า เนาทะ เบี ยนบ ้ านของทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุด
   9. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุด
   กรณีที่ท�ำประกันชีวิตกลุ่ม
   10. แบบเรียกร้องเงินสินไหมมรณกรรม 
(ตามแบบฟอร์มของบริษัท) ลงนามขอรับเงินโดย
ทายาท
   11. ส�าเนามรณบัตร/ส�าเนาทะเบียนบ้าน /
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัผูถ้งึแก่กรรม เพิม่กรมธรรม์ละ 1 ชดุ
    12. รายงานแพทย์ผู้ท�าการรกัษาตามแบบฟอร์ม
ของบริษัท (ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
   กรณเีสยีชวีติเนือ่งจำกอบุตัเิหต ุฆ่ำตวัตำย 
ฆำตรกรรม
    13. ส�าเนาบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับคดี 
พร ้อมรับรองส�าเนาถูกต ้องและประทับตราโดย 
สภ.เจ้าของคดี
    14.  ส�าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 
พร ้อมรับรองส�าเนาถูกต ้องและประทับตราโดย 
สภ.เจ้าของคดี
    กรณีสมำชิกผู ้เอำประกันตกเป็นบุคคล
ทุพพลภำพสิ้นเชิง และถำวร ใช้เอกสำรดังนี้
    1.  แบบเรียกร้องผลประโยชน์ตามแบบ
ฟอร์มของบริษัท
   2.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ
ผู้ทุพพลภาพ
   3. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ
   4.  ใบรับรองแพทย์ท่ีท�าการรักษา และ
วินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
   5. ส�าเนาประวัติการรักษาพยาบาล

บทความทั่วไป
 

รู้ไว้ใช่ว่า...

สมาชิกเสียชีวิต ญาติควรท�าอย่างไร ?
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นายสุจินต์  อุตตาธรรม

นายพล  ใจทอง  

นางสุนา  บุญเรือง

นายขยัน  ปิ่นแก้ว

นายเกษม  สารศรี

นายสุนันท์  พรนิมิต

นายจันทร์แก้ว  ต๊ะเสี้ยว

นายทวีศิลป์  ไวโย

นายประเสรฐิ  ละลบิบณัฑติสกลุ

นางอนงค์  ใจมหา

นางรุจิรัตน์  ชัยรังสี

นายชูศักดิ์  ประเสริฐวงค์

นางสาวอุบล  พุทธสันตพงศ์

นายสาโรจน์  กาญจนะประโชติ

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมำคม ประเภทสมำชิก สังกัด

1 นายพน พันธ์วร 10182 สามัญ ม.แม่โจ้

2 นายสมบูรณ์ กลัดกลีบ 11736 สามัญ ม.แม่โจ้

3 นางอนงค์ ใจมหา 15928 สมทบ เทศบาล

4 น.ส.อุบลทิพย์ พุทธสันตพงศ์ 12981 สามัญ อ.เมือง

5 นายสุจินต์ อุตตาธรรม 01899 สามัญ อ.แม่แตง

6 นายชูศักดิ์ ประเสริฐวงศ์ 07852 สามัญ อ.แม่ริม

7 นายเกษม สารศรี 06424 สามัญ อ.สะเมิง

8 นายประเสริฐ ละลิบบัณฑิตสกุล 20642 สามัญ อ.สะเมิง

9 ด.ต.ประดิษฐ์ โนนค�า 20289 สมทบ อ.สันทราย

10 นายจันทร์แก้ว ต๊ะเสี้ยว 03189 สามัญ อ.แม่อาย

11 นายทวีศิลป์ ไวโย 03101 สามัญ อ.สารภี

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สมทบ

สมทบ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

047172

026607

045011

052275

010235

039027

005906

022532

045219

035001

042266

012818

014367

049869

บ�านาญแม่แตง

 บ�านาญฮอด

อ.เชียงดาว

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

บ�านาญสะเมิง

บ�านาญสันก�าแพง

บ�านาญแม่อาย

บ�านาญสารภี

บ�านาญสะเมิง

 เทศบาล

บ�านาญฝาง

บ�านาญแม่ริม

บ�านาญอ.เมือง

บ�านาญเชียงดาว

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ถึงแก่กรรม ประจ�าเดือนมกราคม 2561 รับเงินสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด

60/20/100,000

กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

สคช. สส.ชสอ.
สวัสดิการ

สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
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COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
 วันอาทิตย์ท่ี 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 โดยมี 
นายณฐัพงศ์ มะโนค�า รองประธานกรรมการปฏบิติัหน้าท่ีแทนประธาน แถลงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 
แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพือ่รบัทราบข้อมูลในการด�าเนนิงานตลอดทัง้ปี 2560, ร่วมพจิารณาอนมุตัเิรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระ
การประชุม และการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2561 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 905 คน

พิธีมอบต�าแหน่งประธานกรรมการ
 เม่ือวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 
47/1/2561 และมีพิธีส่งมอบงานในต�าแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ โดย นายณัฐพงศ์ มะโนค�า อดีตรองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ส่งมอบงานและต�าแหน่ง แก่ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ส�านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

พิธีการลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6ร
 วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั น�าโดย นายสทุศัน์ ประสาธน์สวุรรณ์ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการและคณะกรรมการด�าเนินการ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และ 
กรมธรรม์ที่ 6 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด กับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทไทยซัมซุง
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) พร้อมนี้ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันได้กล่าวแถลงกิจการบริษัท และให้ค�ารับรองการให้ความคุ้มครอง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ตามสัญญาและกรมธรรม์ ณ ห้องกิมเล้ง ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ครูมัธยมนครพนม จ�ากัด และสหกรณ์ต�ารวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั น�าโดยนายสทุศัน์ ประสาธน์สวุรรณ์ ประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการอ�านวยการ พร้อมฝ่ายจดัการ ร่วมให้การต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครมูธัยมนครพนม จ�ากดั 
จ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�านวยการ, กรรมการประจ�าหน่วยอ�าเภอ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระเบียบเงินกู้ และระเบียบว่าด้วยการจัดการสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ฯ และในวันท่ี 26 มกราคม 2561 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ จ�ากัด จ�านวน 23 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อน�ามาพัฒนาและปรับใช้กับสหกรณ์ฯ

การประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครัง้ที่ 1 ประจ�าปี 2561
 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1- 6, ส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 และส�านักงานการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสานสัมพันธ์เครือข่าย
ประชาสมัพนัธ์และเพิม่ช่องทางการกระจายข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ทัว่ถงึและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ณ ห้องประชมุเอือ้งค�าหลวง ส�านกังาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ประสานงานดีเด่น สสอค. สส.ชสอ. ประจ�าปี 2560
 เมือ่วนัเสาร์ท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครไูทย ได้จดัประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี 2560 ในโอกาสนีส้หกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั ได้รบัโล่เกยีรติคณุ ประเภทรางวลั ศนูย์ประสานงานดเีด่น 
ปี 2560 ภาคเหนอื และโล่เกยีรติคณุ ประเภทรางวลั ศนูย์ประสานงานท่ีมพีฒันาและมคีวามเชือ่มัน่ต่อสมาคม ตัง้แต่เริม่ต้นจนถึง
ปัจจุบัน ประจ�าปี 2560 (สสอค.) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ประสานงานดีเด่นประจ�าปี 2560 จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์



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

เจ้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�กัด
175 หมู ่2 ถ.สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี แยกศรบีวัเงนิพัฒนา ต.ท่าศาลำา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-851888 โทรสาร : 053-850924-5

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ของสมาชกิ ข้อเขยีนหรอืบทความตีพมิพ์ในวารสารนี้
เป็นความคิดเห็นเฉพาะของผู้เขียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ�ากัด ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

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

ที่ปรึกษา : 1.นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ  2.นายสมยงค์ ค�าอ้าย 
3.นายประเวทย์ สันยาย  4.นายสมาน เผือกอ่อน  5.นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
6.นายไพศาล เนตรสุรา  7.นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย  8.นายมนูญ กันจะขัติ
9.นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด  10. นายประพันธ์ ศิริ
กองบรรณาธิการ : 1.นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงค์  2. นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ 
3.นายก�าจรเดช พรหมสวัสดิ์ 4.นายไพบูลย์ พุทธวงค์ 5.นางภาทิวรรณ อุดมศรี 
6.นางอัญชลี อุปนันท์ 7.นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8.นางสาวจุฑารัตน์ มูลเมือง
บรรณาธิการ : นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ชุดที่ 47/1/2561

นำยสุทัศน์ ประสำธน์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ

นำยสมยงค์ ค�ำอ้ำย
รองประธานกรรมการ

นำยสมำน เผือกอ่อน
เลขานุการ

นำยมนูญ กันจะขัติ
กรรมการเงินกู้

นำยนิติพันธ์ นิลพงศ์
กรรมการการศึกษา

นำยไพศำล เนตรสุรำ
ประธานกรรมการเงินกู้

นำยประพันธ์ ศิริ
กรรมการเงินกู้

นำยไพบูลย์ พุทธวงค์
กรรมการการศึกษา

นำยประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
เหรัญญิก

นำยรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอำด
กรรมการเงินกู้

นำยก�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์
กรรมการการศึกษา

นำยณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
กรรมการเงินกู้

นำยเชิดชัย ทิพยวำรีวงค์
ประธานกรรมการการศึกษา

นำงภำทิวรรณ อุดมศรี
กรรมการการศึกษา

นำยประเวทย์ สันยำย
รองประธานกรรมการ


