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เนื่องจากปก Cover Story

วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์

ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ
เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบาย
แห่งรัฐ เห็นสมควรน�ำวิธกี ารสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนา
ประเทศให้ ป ระชาชนได้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจน
โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรัส กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก
คือ “สหกรณ์วดั จันทร์ไม่จำ� กัดสินใช้” ณ ต�ำบลวัดจันทร์
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็น
นายทะเบียนสหกรณ์(พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459
ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ทีไ่ ด้รบั ความ
ส�ำเร็จมาแล้วใน อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้
ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี
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ต่อมา เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรีมมี ติกำ� หนดให้วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ "
ปัจจุบันสหกรณ์เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รัฐและ
ขบวนการสหกรณ์ไทยได้รว่ มจิตใจจัดงาน “วันสหกรณ์
แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อร่วมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้ก�ำเนิด “สหกรณ์”
พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น
แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ยังเป็นผูป้ พู นื้ ฐาน
และทรงเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการเผยแพร่ แ ละจั ด ตั้ ง
ขยายกิจการ การสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพื่อ
การกินดีอยู่ดี
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บทบรรณาธิการ
นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์
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สวัสดีเพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่รักและเคารพทุกท่าน

THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

วารสารฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ปฐมฤกษ์ ข องปี 2561 ที่ จ ะได้ แ จ้ ง ข่ า วสาร
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯตลอดทั้งปี 2561 ไปยังสมาชิกทุกท่าน และเป็น
การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุด ที่ 47/1/2561 น�ำโดยท่าน
ประธานกรรมการด�ำเนินการ นายสุทัศน์ ประสาธ์นสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต4 ซึง่ ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการด�ำเนินการตามหลัก
การสหกรณ์ โดยยึดแนวทางและเป้าหมายการด�ำเนินการ 3 ด้าน อันประกอบด้วย
1. ขยายฐานธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเพิ่มขนาด
เงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสินเชือ่ ของสมาชิก สร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนั ธมิตรเพือ่ ขยายการลงทุน ระดมทุนจากสมาชิกด้านการออม บริหารเงินทุน
เพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่
ทันสมัย มีระบบบริหารงานที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาการให้บริการโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นกันเอง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้มี
ความรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า ง ๆ และให้ มี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม
3. พัฒนาระบบการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยส่งเสริมให้สมาชิก
มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต ด้วยทางเลือกต่าง ๆทีส่ อดคล้องกับความต้องการ และฐานะ
การเงินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2503
โดยนายจันทร์ สิทธิประณีต ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นับถึงวันนี้ 58 ปี สมาชิก
ทีร่ กั และเคารพทุกท่านครับ กระผมในฐานะบรรณาธิการ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่งบทความ แสดงความคิดเห็น
อันเป็นสาระประโยชน์ บนหลักของการร่วมด้วยช่วยกัน รู้รักสามัคคี เชื่อมั่นศรัทธา
ในอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เพราะนีค่ อื “สหกรณ์ฯอันเป็นทีร่ กั ของพวกเรา
ทุกคน”
								ขอบคุณครับ

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ

ของวิธีการสหกรณ์สู่ความส�ำเร็จ
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ
เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ ส�ำหรับ
ประเทศไทยเมื่ อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่ ง รั ฐ
เห็ น สมควรน� ำ วิ ธี ก ารสหกรณ์ เข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นา
ประเทศให้ ป ระชาชนได้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจน
โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรัส กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก
ค�ำว่า "สหกรณ์" นัน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชด�ำรัสไว้เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความว่า “...สหกรณ์
แปลว่ า การท� ำ งานร่ ว มกั น การท� ำ งานร่ ว มกั น นี้
ลึกซึง้ มาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทัง้ ในด้าน
งานการทีท่ ำ� ด้วยร่างกาย ทัง้ ในด้านงานการทีท่ ำ� ด้วย สมอง
และงานการทีท่ ำ� ด้วยใจ ทุกอย่างนีข้ าดไม่ได้ตอ้ งพร้อม...”
วิธกี ารของสหกรณ์ ก็คอื การรวมคนทีม่ อี ดุ มคติ
คิดช่วยตัวเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน รวมกลุม่ กัน
โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถือเป็นกติกาในการ
ปฏิบัติ ไม่ใช่ต่างคนต่างท�ำ
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ปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญของวิธกี ารสหกรณ์สคู่ วามส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จของการมารวมกลุ่มท�ำงาน ท�ำธุรกิจ
ให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ มีองค์ประกอบในการขับเคลือ่ น
หลัก 2 ประการ ได้แก่ การร่วมแรง และการร่วมใจ
1. การร่วมแรง ต้องประกอบไปด้วย
		
1.1)แรงกาย ทุกคนต่างก็มีแรงกายด้วยกัน
จึงสามารถร่วมท�ำงานในสหกรณ์ได้นั้น ก็หมายถึง
สมาชิกของสหกรณ์
		
1.2)แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็น
ทุนนั้นก็คือ หุ้น ทุนส�ำรอง เงินฝาก และเงินอื่นๆ
		
1.3)แรงความคิ ด คื อ ความรู ้ ส ติ ป ั ญ ญา
ความสามารถ ประสบการณ์ น�ำมารวมกันด�ำเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส�ำเร็จ
2. การร่วมใจ ในสหกรณ์ คือ สิง่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งยึดโยง
เหนี่ ย วรั้ ง ให้ ง านที่ ท� ำ ร่ ว มกั น นั้ น บรรลุ เ ป้ า หมาย
ประกอบด้วยหลักส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
		
2.1)ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและต่อหมู่คณะ
		
2.2)เสียสละ เพื่อส่วนรวม
		
2.3)สามั ค คี โดยมี ค วามพร้ อ มเพรี ย งกั น
รวมตัวกันด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
		
2.4)มีวินัย คือ การอยู่ในแบบแผน ข้อบังคับ
และกติกาที่ก�ำหนดไว้
ท้ายนี้ในฐานะที่ สอ.ชม. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
กระผมจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกเห็นความส�ำคัญ
ของการออมเงินด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว
ส�ำหรับท่านสมาชิกเอง ท่านสมาชิกครับ สอ.ชม. ของเรา
จะเติบโตและเข้มแข็งอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ได้เลย
หากขาดการสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง
ของสมาชิกทุกคนตลอดมา ขอบคุณครับ
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บอกกล่
าวเล่าขาน
นายสงยงค์ ค�ำอ้าย

เกณฑ์ก�ำกับดูแลใหม่
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ

หากสมาชิกติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวของกรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ม าตลอด จะทราบได้ ว ่ า หลั ง จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนบางแห่งมีปัญหา
กรมส่งเสริมฯได้ออกเกณฑ์ก�ำกับดูแลสหกรณ์ต่างๆ
มากมาย หลายหลักเกณฑ์เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะท�ำให้
ระบบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี
และสามารถบริหารความเสีย่ งให้มมี าตรฐานใกล้เคียงกับ
ธนาคารพาณิชย์มากขึ้น แต่ก็มีหลายหลักเกณฑ์ที่เป็น
ผลเสียมีผลกระทบค่อนข้างมาก เหมือนกับจะใช้หลัก
เกณฑ์ดังกล่าวมาจ�ำกัดความเติบโตของระบบสหกรณ์
ประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อกิจการ
สหกรณ์นั้น ขอวิพากษ์วิจารณ์เพื่อวิเคราะห์ว่าเหมาะ
สมหรือไม่อย่างไร เพียง 4 ข้อ ดังนี้
1. เกณฑ์กำ� หนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตราร้อยละ
10 ต่อปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 80% ของก�ำไรสุทธิที่
เหลื อ จากการจั ด สรรเป็ น ทุ น ส� ำ รองและค่ า บ� ำ รุ ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ ก� ำ กั บ นี้ อาจไม่ มี ข ้ อ คั ด ค้ า นมากนั ก
เนื่องจากมีผลดีและมีผลกระทบไม่มาก แต่ท�ำไมต้อง
ก�ำหนดเพดานการจ่ายเงินปันผลกับกิจการสหกรณ์
ทั้งๆที่ไม่มีธุรกิจใดถูกบังคับให้ก�ำหนดเช่นนี้ แม้แต่
ธนาคารพาณิชย์ หรือเพื่อจะไม่ให้สหกรณ์ใช้อัตรา
เงินปันผลเป็นแรงจูงใจ ไม่ให้สมาชิกต้องคาดหวังจาก
อัตราเงินปันผลที่สูงเกินกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ในระบบสหกรณ์ สมาชิกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงินและผู้กู้ ต่างก็มีการควบคุมซึ่งกัน
และกันอยู่แล้ว โครงสร้างอัตราเงินปันผลจึงมีความ
สมเหตุสมผลมาตลอด
2. เกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากจากสมาชิกไม่เกิน 4.50%
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรือ่ งก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์(ฉบับที่2)เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2560 ให้สหกรณ์ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากสมาชิกไม่เกิน 4.50% ท�ำไมต้องก�ำหนด
เพดานดอกเบีย้ เงินรับฝากกับกิจการสหกรณ์ ในระบบ
สหกรณ์เราท�ำธุรกรรมกับสมาชิก ยึดถืออุดมการณ์
สหกรณ์ ไม่แสวงหาก�ำไรสูงสุด โดยมีโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ
5.00 -6.50% ซึง่ ต�ำ่ กว่าธนาคาร อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประมาณ 3.00-5.00% ซึ่งสูงกว่าธนาคาร จึงไม่เห็นว่า
จะผิดปกติเกินกว่าเหตุอย่างไร หรือเกรงว่าสหกรณ์จะ
เจริญเติบโตเกินไปจนมีความเสี่ยง
3. เกณฑ์การก�ำหนดให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ทัง้ สิน้
ต่อหุ้นบวกทุนส�ำรองไม่เกิน 1.5 เท่า
ส�ำหรับในกิจการสหกรณ์นนั้ นายทะเบียนสหกรณ์
ได้ก�ำหนดการก่อหนี้ของสหกรณ์ไว้ ซึ่งหมายความว่า
หนี้สินเงินกู้ยืมจากภายนอก(ไม่รวมเงินรับฝากจาก
สมาชิก)จะต้องไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้ บวกกับ
ทุนส�ำรอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ทฤษฏีอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมกับสหกรณ์

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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แต่มติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลังร่วม
กับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้น�ำทฤษฏีอัตราส่วน
ทางการเงินของการก่อหนี้ คือ หนีส้ นิ รวมต่อทุน(Debt
Equity Ratio)มาใช้กับกิจการสหกรณ์โดยน�ำเอาเงิน
รับฝากมารวมอยู่ในหนี้สินรวมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิด
ที่ผิดหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินโดยสิ้นเชิง
เพราะธนาคารพาณิชย์หรือกิจการสถาบันการเงิน
จะไม่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน "หนี้สินรวมต่อทุน"
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการก�ำกับทางการเงิน เนื่องจาก
สถาบันทางการเงิน มีเงินเป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าใช้เกณฑ์นี้
มาก�ำกับ เงินรับฝากในธนาคารพาณิชย์ก็ไม่มีทาง
เติบโต ถ้าใช้เกณฑ์นี้มาก�ำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ย นซึ่ ง ถื อ เป็ น สถาบั น การเงิ น
ประเภทหนึ่งด้วยนั้น เงินรับฝากจากสมาชิกก็จะถูก
จ�ำกัดควบคุมให้นอ้ ยลง ไม่มปี ริมาณมากอย่างปัจจุบนั นี้
ท�ำไมจึงมาจ�ำกัดควบคุมกิจการสหกรณ์ให้มเี งินรับฝาก
(รวมหนี้สิน) ได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ถ้าน�ำมาใช้กับกิจการ
สหกรณ์ ก็ต้องน�ำไปใช้กับธนาคารพาณิชย์ด้วย มิเช่น
นัน้ จะถือว่าภาครัฐก�ำลังท�ำลายระบบสหกรณ์ โดยการ
ควบคุมเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นการไม่ส่งเสริมการ
ออมของสมาชิกในระบบสหกรณ์
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4. การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ได้ไม่เกิน
10% ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรอง
การก�ำหนดเกณฑ์ข้อนี้ จะกระทบกับสหกรณ์ที่
มีขนาดใหญ่มาก เพราะหลายแห่งได้ลงทุนในหลัก
ทรัพย์เกินกว่าทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรองไปมากแล้ว
ซึ่งเท่ากับสหกรณ์รับเงินฝากมาแล้วไม่สามารถบริหาร
สินทรัพย์ได้ ก็ตอ้ งน�ำไปปล่อยกูใ้ นระบบสหกรณ์เท่านัน้
ส� ำ หรั บ ขบวนการสหกรณ์ เ ป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า
ในหลักเกณฑ์ทงั้ สีข่ อ้ ดังกล่าว เป็นข้อก�ำหนดทีไ่ ม่เป็น
ไปตามหลั ก สากลของสถาบั น การเงิ น โดยทั่ ว ไป
โดยหลั ก การและความเป็ น จริ ง ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
ภาครัฐควรจะสร้างหลักเกณฑ์ ก�ำหนดเกณฑ์การ
บริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ บริหารความเสี่ยงที่ดี
ไม่ใช่มาควบคุมปริมาณไม่ให้เจริญเติบโต ขบวนการ
สหกรณ์ต้องการการปฏิรูปที่เป็น “การก�ำกับส่ง
เสริม” มิใช่ “การจ�ำกัดควบคุม”จากภาครัฐ เรา
ต้องการความเจริญก้าวหน้าและมีหลักเกณฑ์การ
บริหารการเงินทีด่ ี ด้วยมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับหลัก
การอุดมการณ์สหกรณ์

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

รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

การด�ำเนินงานสหกรณ์
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
สหกรณ์ แปลว่า การท�ำงานด้วยกัน หมายถึง
ผนึกก�ำลังผูท้ ำ� งานเกีย่ วข้องกัน การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กันนั้นให้พรักพร้อมทุกด้าน และต้องกระท�ำงานนั้น
ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ด้วยความเมตตา หวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอ�ำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2527
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งเป็น
กิจการทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้านการเงินโดยให้บริการรับฝาก
เงินจากสมาชิก และให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก(สินเชือ่ )
จุดมุ่งหมายของสหกรณ์
1. ความกินดีอยู่ดี (Well Being)
2. ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)
3. ความสงบสันติสขุ (Peace and Happiness)
การบริหารการเงินสหกรณ์
1. ความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability)
2. การรักษาสภาพคล่อง (Liquidity)
3. การด�ำรงความเสี่ยงให้ต�่ำที่สุด (Risk)
การด�ำเนินงานสหกรณ์
การถือหุน้ การรับฝากเงิน การให้กแู้ ก่สมาชิก
การถือหุ้น
 หุ้นสะสมรายเดือน
 หุ้นพิเศษ
การรับฝากเงิน  เงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พเิ ศษ
 เงินฝากประจ�ำ
 เงินฝากสะสมทรัพย์รายเดือน

การให้กู้แก่สมาชิก  เงินกู้ฉุกเฉิน
 เงินกู้สามัญ
 เงินกู้พิเศษ
การพัฒนาสหกรณ์ สู่ยุค Thailand 4.0
การบริหารสหกรณ์ = การบริหารธุรกิจ + ปรัชญาสหกรณ์

การบริหารธุรกิจสหกรณ์

ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล

ความเป็นมืออาชีพ
(เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ดำ� เนิน
งานตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงปัจจุบนั ตามแนวพระราชด�ำริฯ
ตามหลักสหกรณ์ฯ และตามจุดมุ่งหมายของสหกรณ์
โดยในยุคปัจจุบันต้องมีการพัฒนาสหกรณ์ฯ เข้าสู่ยุค
Thailand 4.0 เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความเป็นมืออาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ� ำ กั ด มี ค วามพร้ อ มเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะก้ า วสู ่ ยุ ค
Thailand 4.0 เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้เติบโตไปอย่าง
มั่นคง และมีคุณภาพ ดั่งค�ำขวัญที่ว่า

มั่นคง มั่นใจ
ก้าวไกลสู่สากล
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

7

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

นายสมาน เผือกอ่อน

รู้หรือไม่?

สรรพคุณทางสมุนไพร

“เมล็ดล�ำไย”
แก้หัวเข่าอักเสบ

ลำ�ไย มีชอื่ เรียกทางพืน้ บ้านภาคเหนือว่า "บ่าล�ำไย"

เป็นผลไม้ที่ออกผลตามฤดูกาล จะมีมากทาง ล�ำพูน เชียงใหม่ ฯ
ล�ำไยเนือ้ ในผลจะมีเนือ้ สีขาวใส หวานหอม กินสดๆหรือท�ำอาหาร
ได้อกี มากมาย เช่น ล�ำไยลอยแก้ว ข้าวเหนียวเปียกล�ำไยราดกะทิสด
น�ำ้ ล�ำไยแห้ง ใส่นำ�้ แข็งหอมหวานชืน่ ใจ และทีช่ นื่ ชอบกัน หาซือ้ ได้
ตลอดปี คือ ล�ำไยกระป๋อง และ ล�ำไยอบแห้งทั้งเปลือก และ
แกะเปลือก ฯลฯ

มี ก ารวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ าเอก
กาญจนาภิ เ ษก คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล นายยุทธนา สุดเจริญ
กล่าวว่า หลังจากค้นพบว่าเมล็ดล�ำไย มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ทางทีมวิจัยจึงพยายาม
ศึกษาเจาะลึกลงไปว่า สารสกัดทีไ่ ด้จากเมล็ด
ล�ำไย นั้นมีอะไรบ้าง
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หนึ่งใน
สารส�ำคัญทีไ่ ด้จากการสกัดแยกของเมล็ดล�ำไย
คือ อีลาจิก แอซค ( ellagic acid ) ซึ่งเป็น
สาร ป้องกันการก่อมะเร็ง(anticarcinogenic
agent) และเป็นสารทีป่ อ้ งกันการก่อกลายพันธุ์
(antimutagenic compound) อีกทัง้ ยังพบ
ในปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับพืชจ�ำพวก
ราสเบอรี่ ในผลการวิจัยจากต่างประเทศ

"เมล็ดลำ�ไย" แก้หัวเข่าอักเสบ

แพทย์แผนไทย รู้จักน�ำเอาเมล็ดของล�ำไยไปใช้ ประโยชน์
เป็นสมุนไพรมานานแล้ว ซึ่งในยุคสมัยนั้น จะมีขั้นตอนในการท�ำ
ไม่ยงุ่ ยากนัก หากใครมีปญ
ั หาเกีย่ วกับหัวเข่าอักเสบจะเนือ่ งมาจาก
สาเหตุอะไรก็ตาม แต่ไม่ใช่หัวเข่าเสื่อม เช่น เดินมากเกินไป หรือ
หัวเข่าไปกระแทกกับของแข็งท�ำให้อักเสบปวดเข่าเดินล�ำบาก
หมอยาพืน้ บ้านในยุคนัน้ มีวธิ แี ก้งา่ ยๆคือ เอา “เมล็ดล�ำไย” แบบ
สดจ�ำนวน 20 เมล็ด ทุบให้พอแตก แช่กับเหล้าขาว 40 ดีกรี
จ�ำนวน 1 ขวด แช่ไว้ 7 วัน เมือ่ ครบก�ำหนด เอาเฉพาะน�ำ้ ทีแ่ ช่ทา
บริเวณหัวเข่าที่อักเสบทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ตอนไหนก็ได้
จะท�ำให้อาการ หัวเข่าอักเสบดีขนึ้ และหายได้ คนทีม่ อี าการหัวเข่า
อักเสบเรื้อรังใช้ได้ผลดีมาก
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

MONEY REPORT

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

1. จ�ำนวนสมาชิก จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 31,976 คน
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
19,644
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
12,332
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
14,647
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
17,329
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน 9,333.38
3. ทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงิน 1,012.11
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จ�ำนวนเงิน
6.40
5. เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนเงิน
24.13
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน 8,361.61
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
330.1
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน
26.12
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน 7,091.65
- เงินฝากประจ�ำ	
จ�ำนวนเงิน
727.69
- เงินฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวนเงิน
44.61
- เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
34.13
(โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
1.17
		 (ครบรอบ 57 ปี)
- เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน จ�ำนวนเงิน
106.14
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
475.36
- เงินฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
415.43
- เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
59.70
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน
0.23
8. เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
จ�ำนวนเงิน
75.60
9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน
3,156
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนเงิน 21,449.33

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

จ�ำนวนสัญญา
996
18,625
3,661
451
244

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

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
25.72
20,100.39
752.39
47.82
523.01

จ�ำนวนเงิน 22,758.65 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
46.45 ล้านบาท
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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สารจากกรรมการเงินกู้
นายไพศาล เนตรสุรา

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ทีเ่ คารพรักทุกท่าน วารสารฉบับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์
ของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 47/1/2561 ซึง่ ออก
ในไตรมาสที่1/2561นี้ ผมถือโอกาสนี้ได้แจ้งข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่สมาชิกใน
ปี 2561 นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถติดตามข่าวสาร
ความเคลื่ อ นไหวต่ า งๆได้ ท างเว็ บ ไซด์ ข องสหกรณ์
http://cmcoop.or.th นะครับ ในฉบับนี้ขอแนะน�ำ
คณะกรรมการเงินกูช้ ดุ ใหม่ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย
1. นายไพศาล เนตรสุรา ประธานกรรมการเงินกู้
2. นายมนูญ กันจะขัติ		
กรรมการ
3. นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการ
4. นายประพันธ์ ศิริ		
กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ รุง่ รัตนไชย กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกูช้ ดุ นีจ้ ะตัง้ ใจท�ำงานตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการด�ำเนินการให้บรรลุผล
ตามเป้ า หมายสู ง สุ ด พร้ อ มทั้ ง สานต่ อ นโยบาย
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่46/2/2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้
เพือ่ ให้สหกรณ์มนั่ คง และสมาชิกมีความสุขอย่างยัง่ ยืน
สมกับค�ำที่ว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
เป็นสหกรณ์ทมี่ นั่ คง มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกอย่าง
ยัง่ ยืน" ส่วนการให้สนิ เชือ่ เงินกูใ้ นขณะนี้ มีเงินกูฉ้ กุ เฉิน,
เงินกู้สามัญทั่วไป, เงินกู้สามัญ ATM และเงินกู้พิเศษ
ยังด�ำเนินการตามปกติ ภายในเดือนมีนาคม 2561
ก็จะออกปล่อยกูต้ ามโครงการเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิก อาทิ สินเชื่อสวัสดิการ "ส่งเสริมความ
ก้าวหน้า", สินเชือ่ สวัสดิการ "เกษียณเปีย่ มสุข" เป็นต้น
คาดว่าประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 พอกลางปี
ก็จะมีโครงการตัวใหม่ให้สมาชิกเพื่อตัดสินใจอีก เช่น
สวัสดิการ "อุน่ ใจใกล้เกษียณ" และ "สินเชือ่ เงินปันผล
เฉลีย่ คืน" คงจะเป็นข่าวดี ส�ำหรับสมาชิกทีร่ อคอยนะครับ
นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก โครงการหนึ่ ง เป็ น เงิ น กู ้
โครงการตามภารกิจร่วมมือ(MOU) กับทางธนาคาร
ออมสินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน "สหกรณ์ช่วย
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เพือ่ นสมาชิก" ขณะนีก้ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสมาชิกที่มีปัญหาการส่งช�ำระเงินกู้ของธนาคาร
ออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดย
จะเริม่ ด�ำเนินการในกลุม่ ทีพ่ อจะสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้เมื่อรวมหนี้ทั้งสององค์กรเข้าด้วยกันเป็นสัญญา
เดียวกัน แต่เพดานเงินกู้นั้นจะไม่เกินชั้นสูงสุดของ
เงินกู้สามัญทั่วไป และจะไม่น�ำหนี้เสียมาไว้ที่สหกรณ์
เราโปรดวางใจนะครับ 				
ในปี 2561 นี้ ฝ่ายเงินกู้ยังคงด�ำเนินการใน
โครงการ “เกษียณอย่างเกษม” ต่อเนื่องไปอีก เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มนี้ได้มีการวางแผนการใช้เงิน และมีการ
บริหารจัดการการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ เพื่อ
เป็นการป้องกันปัญหาหนีส้ งสัยจะสูญอันอาจจะเกิดขึน้
ได้ในอนาคต ซึง่ เป็นกลุม่ ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการในวันที่
1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการอันเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมต่างๆกับสหกรณ์ฯ
นอกจากจะปล่อยสินเชือ่ แล้วทางฝ่ายเงินกูก้ จ็ ะ
มีมาตรการ การบริหารจัดการหนี้สมาชิกในกิจกรรม
“คลินกิ อุน่ ใจ ยามเกษียณ” ทัง้ นีเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาภาระ
หนี้ สิ น ระยะยาวให้ กั บ สมาชิ ก ที่ ป ระสบปั ญ หา
ในการช�ำระหนี้ นอกจากนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯได้รับการ
ช�ำระหนี้เงินกู้คืนอย่างสูงสุด และลดจ�ำนวนหนี้สงสัย
จะสูญ โดยจะด�ำเนินการให้คำ� ปรึกษาวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วกับ
การเงินของสมาชิก น�ำไปสูแ่ นวทางการป้องกันความเสีย่ ง
ในด้านการส่งช�ำระหนี้ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดย
จัดท�ำสัญญาปรับโครงสร้างพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หา ระหว่ า ง
สหกรณ์ฯ, สมาชิก และผูค้ ำ�้ ประกัน เมือ่ สมาชิกมีปญ
ั หา
ก็อย่าหนีสหกรณ์ฯ ควรหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือ
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันครับ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
โครงการต่ า งๆเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
คุณภาพ ก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการ
ให้บริการแก่สมาชิก “Work Shop For Service Mind
3rd” โดยจะมีการอบรมหัวหน้าหน่วยบริการและ
ผู ้ ป ระสานงานหน่ ว ยช่ ว งเดื อ นเมษายน 2561
โปรดติดตามข่าวสารต่อไปนะครับ

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

ขั้นตอนการกดเงิน

จากตู้ ATM ธ.กรุงไทย

1. กด รหัสบัตร ATM ของธ.กรุงไทย (ที่มีอยู่เดิม)

2. กด รายการอื่น (ครั้งที่ 1)

3. กด รายการอื่น (ครั้งที่ 2)

4. กด สหกรณ์ออมทรัพย์

4.1 ต้องการรับเงินกูห้ รือถอนเงินฝาก
ถามยอดเงินกู้ กด สอบถามเงินกู้
(รอรับสลิปรายการ)
ถามยอดเงินฝาก กด สอบถามเงินฝาก
(รอรับสลิปรายการ)

4.2 ต้องการรับเงินกู้หรือถอนเงินฝาก
หากรับเงินกู้ กด รับเงินกู้ - ระบุจ�ำนวนเงิน - แล้วกดตกลง
(รอรับสลิปรายการ)
หากรับเงินฝาก กด รับเงินฝาก - ระบุจ�ำนวนเงิน - แล้วกดตกลง
(รอรับสลิปรายการ)

หมายเหตุ ขั้นตอนการรับเงินเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท พบปัญหา / สมาชิกมีการ

เปลี่ยนแปลงเลขบัญชี ATM ธ.กรุงไทย ติดต่อกลุ่มประมวลผลฯ 053-851888 ต่อ 405

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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บทความจากคณะผู
้ตรวจสอบกิจการ
นายจ�ำรัส ค�ำมูล

สวัสดี ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน

“ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ” หมายถึ ง สมาชิ ก ของ
สหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ.2553

หลังจากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมือ่
วั น ที่ 21 มกราคม 2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ผนงาน
งบประมาณในปี 2561 พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้ง
ผูต้ รวจสอบกิจการ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยจะขอกล่าวทีม่ า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
การได้มาซึง่ ผูต้ รวจสอบกิจการ มาจากโครงสร้าง
1.นายจ�ำรัส ค�ำมูล
ระเบียบข้อบังคับขอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ (เขต 2)
จ�ำกัด ว่าด้วยการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2557
2.นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
พอสังเขปดังนี้
รองประธาน (เขต 1)
- หน่วยบริการ 31 หน่วย คัดเลือกผู้ตรวจสอบ
3.นายประพันธ์ จิโนด้วง
กิจการให้เหลือ 15 คน
เหรัญญิก (เขต 4)
- กลุ่มหน่วยบริการ 8 กลุ่ม คัดเลือกจากหน่วย
4.นายสามารถ พรหมชัย
บริการ 15 คน ให้เหลือ กลุ่มหน่วยบริการละ 1 คน จะ
กรรมการ (เขต 3)
ได้ผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน จากนั้นเสนอชื่อบุคคลทั้ง
5.นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
8 คน ให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เลือกตัง้ ให้เหลือ
กรรมการและเลขานุการ (เขต 5)
ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน เพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจ
ที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีมติเห็นชอบ
สอบกิจการสหกรณ์ต่อไป
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เสนอขอแต่งตัง้ อนุผตู้ รวจสอบกิจการ จ�ำนวน 10 ท่าน
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดย เสนอต่ อ ประธานกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ดังนี้
ให้ค�ำจ�ำกัดความตาม (ข้อ 5) ในระเบียบนี้
1.นางวัชรินทร์ แปงแสง
“การตรวจสอบกิจการ” หมายถึง การตรวจสอบ
เวียงพิงค์ 1
การด�ำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่ การปฏิบัติ
2.นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ
เกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การปฏิบตั กิ าร การบริหารงาน
เวียงพิงค์ 2
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่นๆ
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3.นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
กลุ่มอุดมศึกษา ม.ราชภัฎ
4.นายขจัด ค�ำใจ
กลุ่มหน่วยบริการเขต 1 (อ.ดอยสะเก็ด)
5.นายหัสนัย ไชยวงค์
กลุ่มหน่วยบริการเขต 1 (อ.แม่ออน)
6.นายวิสุทธิ์ หอมมณี
กลุ่มหน่วยบริการเขต 2 (อ.แม่แตง)
7.นายอนันต์ ค�ำหน่อแก้ว
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)
ทั้งนี้คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมาปฏิบัติตาม
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ด�ำเนินงานทั้งปวง และตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ
โดยปฏิบัติ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด และ
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ พอสรุปได้ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิ น ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น ทั้ ง ปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง
2. ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการ
ด�ำเนินธุรกิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่ ประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทงั้ ทางวิชาการและ
ในทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการจัดจ้าง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
4. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผน และการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น การ เพื่ อพิจ ารณาหาทางปรับ ปรุง แผนงาน

ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะ
กรรมการด�ำเนินการ
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆตามที่เห็น
สมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อการด�ำเนิน
กิจการของสหกรณ์

ความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจการมีอย่างไร

ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ สรุปผลการตรวจสอบการตั้งข้อ
สังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ และทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์กรณีผตู้ รวจ
สอบกิจการ ละเว้น ขาดความรับผิดชอบไม่รายงาน
หากพบว่ามีเหตุการณ์ทอี่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ค�ำสั่ง รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ หากผู้ตรวจ
สอบกิจการไม่ได้แจ้งหรือรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ อาจเป็นผลท�ำให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมใหญ่

จะเห็นได้วา่ ความรับผิดชอบของผูต้ รวจ
สอบกิจการ ไม่ตา่ งจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
เพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่ ต่างกัน แต่เป้าหมาย
อันเดียวกันคือความมั่นคงของสหกรณ์
					

สวัสดีครับ

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

ความเคลื่อนไหวขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัว่ ประเทศจากปีบญ
ั ชี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทัว่ ไป จะปิดบัญชีประจ�ำปี
ลงแล้วหรือไม่กต็ าม อย่างไรก็ไม่พน้ ครับ สถาบันการเงิน
โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
จากร้อยละ 3.60 เป็น ร้อยละ 5.30-5.85 สถาบันการ
เงิ น อื่ น ๆ ก็ ก� ำ ลั ง ทยอยปรั บ ขึ้ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มกราคม 2561 โดยไม่แจ้งให้กับลูกค้า(สหกรณ์ที่ขอกู้)
ถึงสาเหตุที่ปรับขึ้นเลย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เมื่อสิ้นปี
บัญชี 2560 (31 ธันวาคม 2560) มีเงินที่ได้กู้ยืมเป็นตั๋ว
สัญญากับสถาบันการเงิน ดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด วงเงิน 1,000 ล้านบาท
		อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.65 ปรับเป็น ร้อยละ 5.37
(ท�ำการปิดช�ำระแล้ว เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
2. ธนาคารธนชาต จ�ำกัด วงเงิน 880 ล้านบาท
		อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.65 ปรับเป็น ร้อยละ 4.70
ก�ำลังด�ำเนินการปิดภายใน เดือน มีนาคม 2561
3. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด วงเงิน 400 ล้านบาท
		 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ยังไม่แจ้งยกเลิก
สัญญาหรือปรับขึ้นราคา
4. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ำกัด วงเงิน 500
ล้านบาท
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สถาบันการเงิน
กับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย
		 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 แจ้งมายังไม่ขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ก็ขอขอบพระคุณครับ
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ของพวกเราอาจจะกระเทือนบ้าง แต่ไม่มากนัก
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การชุ ด ที่ 47/1/2561
พร้อมทัง้ คณะฝ่ายจัดการและทีมทีป่ รึกษา จะไม่ให้เกิด
ผลกระทบถึงสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด แน่นอน
ส่วนกระบวนการปล่อยเงินสินเชื่อของเราก็จะ
ด�ำเนินการเป็นไปตามปกติ สมาชิกทีม่ คี วามต้องการจะ
ฝาก-ถอน หรือซื้อหุ้น หรือแม้กระทั่งยื่นกู้เงินสินเชื่อก็
สามารถท�ำนิตกิ รรมได้ จงเชือ่ ใจความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยั่งยืนของสหกรณ์ของพวกเราเถิด หากมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรือแนะน�ำ เชิญเลยครับ ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด 053-851888 หรือที่ 088-2605357
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด
พร้อมกันหรือยังครับท่าน ที่จะมาช่วยกัน สร้าง
ปรับปรุง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ให้เป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกเพือ่ สมาชิก การใดทีค่ ณะกรรมการ
ด�ำเนินการไม่วา่ คณะใดก็ตามหากได้กระท�ำการล่วงล�ำ้
ท�ำเกิน ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด คณะใดคณะหนึ่งก็ตาม
ก็ขออโหสิกรรม ยกโทษและขอให้อภัยซึ่งกันและกัน
หันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด ให้เจริญเติบโตเป็นที่พึ่งของสมาชิก
ชาวเชียงใหม่ด้วยกันเถิดครับ
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ศึนายเชิ
กษา...สาระดี
ดชัย ทิพยวารีวงศ์

แนะน�ำคณะกรรมการการศึกษาประจ�ำปี 2561
นายเชิดชัย ทิพยวารีวงค์

นายก�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์ นายไพบูลย์ พุทธวงค์
กรรมการการศึกษา

กรรมการการศึกษา

ประธานกรรมการการศึกษา

นางภาทิวรรณ อุดมศรี
กรรมการการศึกษา

นายนิติพันธ์ นิลพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการการศึกษา

นายประเวทย์ สันยาย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทีเ่ คารพรัก ทุกท่านครับ วารสารฉบับนีเ้ ป็น
ฉบับแรก ภายใต้การด�ำเนินงาน ของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 47/1/2561 ก่อนอื่นคงต้องขอ
แนะน�ำคณะกรรมการการศึกษาให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ รวมถึงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และโครงการ
ต่าง ๆที่จะด�ำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ซึ่งมีโครงการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามต้องการของผู้แทนสมาชิก
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาตามข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ. 2558
ข้อ 87. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา
ให้คณะกรรมการการศึกษา มีอ�ำนาจหน้าที่ดำ� เนินกิจการ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ค�ำสั่ง และประกาศ
ของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
		 (1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของ
สหกรณ์
		 (2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก
ได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินงานไป
		 (3) ด�ำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
		 (4) ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก าร
ออมทรั พ ย์ แ ละการใช้ จ ่ า ยเงิ น อย่ า งรอบคอบตลอดจน
วิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
		 (5) ศึ ก ษาและติ ด ตามข่ า วความเคลื่ อ นไหว
ด้านการด�ำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ
เพื่ อ น� ำ ตั ว อย่ า งที่ ดี ม าเสนอคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
พิจารณาน�ำมาบริการแก่สมาชิก
		 (6) ด�ำเนินการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามควร
แก่ฐานะของสหกรณ์แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
โครงการต่าง ๆ ทีฝ่ า่ ยคณะกรรมการการศึกษารับผิดชอบ
ตามแผนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจ�ำปี 2561
ตามทีไ่ ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เมือ่ วันที่
21 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

		 1. โครงการพัฒนากรรมการด�ำเนินการอันเกี่ยว
กับนโยบาย การควบคุม บทบาท ภารกิจ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเพือ่ บริหารจัดการสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิผล
		 2. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์อนั เกีย่ วกับ
การให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการที่ดีแก่สมาชิก
		 3. โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกทุกคน
		 4. โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรหน่วยบริการ
และสมาชิกชั้นน�ำ
		 5. โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญทุกคน
6. โครงการอบรมวิชาชีพเสริมเพิม่ รายได้แก่สมาชิก
		
		 7. โครงการพัฒนาต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์
แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
โครงการที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
สมาชิกและองค์กรโดยภาพรวม ทัง้ นีค้ ณะกรรมการการศึกษา
ได้รว่ มประชุมวางแผน ระดมความคิด เพือ่ ทีจ่ ะได้ดำ� เนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ทันตามกรอบและเงื่อนเวลา
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และสมาชิก ซึ่งคงจะได้รายงานผล
การด� ำ เนิ น งานให้ ส มาชิ ก ทราบในคราวต่ อ ไป สมาชิ ก
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ
ได้ ท างเว็ บ ไซต์ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด
www.cmcoop.or.th พบกันใหม่ฉบับไตรมาสที่ 2
							สวัสดีครับ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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บทความทั่วไป

รู้ไว้ใช่ว่า...

สมาชิกเสียชีวิต ญาติควรท�ำอย่างไร ?

การขอรับสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เมือ่ สมาชิกถึงแก่กรรม ญาติแจ้งไปยังหน่วยบริการ
ที่สมาชิกสังกัดอยู่ เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
หน่วยบริการจะต้องด�ำเนินการดังนี้
		 1. ขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ท� ำ บุ ญ ฌาปนกิ จ ศพ
สมาชิก รายละ 1,500.00 บาท
		 โดยมอบให้หน่วยบริการเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดซือ้
พวงหรีด ส่วนที่เหลือร่วมท�ำบุญ ให้ขอรับเงินในขณะที่
ศพตัง้ บ�ำเพ็ญกุศล หรือ ให้หน่วยบริการส�ำรองจ่ายและ
น�ำมาเบิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม
			ขั้นตอนการขอรับเงิน
			1. กรอกแบบค�ำขอรับเงินสาธารณประโยชน์
			 2. เอกสารประกอบการขอรับเงิน
				 - ส�ำเนามรณบัตร 1 ชุด
				 - ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
ผู้ถึงแก่กรรม 1 ชุด
*** รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยทายาท ***
		 2. ขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุก
กรณี
			 ขั้นตอนการขอรับเงิน
			 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทุกกรณี ให้ทายาท
หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุ ประสานงานกับทาง
หน่วยบริการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ และเงินสินไหม
มรณกรรม(กรณีที่ท�ำประกันชีวิตกลุ่ม) โดยมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอรับเงินตามทีส่ หกรณ์ฯ ก�ำหนด
ดังนี้
			 1. หนังสือน�ำส่งจากหน่วยบริการ 		
			 2. ส�ำเนาใบมรณบัตร 4 ชุด
			3. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ประทับค�ำว่า “ตาย” 4 ชุด
			4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 4 ชุด
			 5. ส�ำเนาหนังสือรับแจ้งการตาย หรือใบรับ
แจ้งการตาย (ถ้ามี) 4 ชุด
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			 6. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 4 ชุด
			 7. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ประชาชน หรือ
ส�ำเนาบัตรข้าราชการของทายาทผูร้ บั ผลประโยชน์ 4 ชุด
			 8. ส� ำ เนาทะเบี ย นบ้ า นของทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุด
			 9. ส� ำ เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากของทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุด
			กรณีที่ท�ำประกันชีวิตกลุ่ม
			 10. แบบเรียกร้องเงินสินไหมมรณกรรม
(ตามแบบฟอร์ ม ของบริ ษั ท ) ลงนามขอรั บ เงิ น โดย
ทายาท
			 11. ส�ำเนามรณบัตร/ส�ำเนาทะเบียนบ้าน /
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผูถ้ งึ แก่กรรม เพิม่ กรมธรรม์ละ 1 ชุด
			 12. รายงานแพทย์ผทู้ ำ� การรักษาตามแบบฟอร์ม
ของบริษัท (ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
			กรณีเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ ฆ่าตัวตาย
ฆาตรกรรม
			 13. ส� ำ เนาบั น ทึ ก ประจ� ำ วั น เกี่ ย วกั บ คดี
พร้ อ มรั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราโดย
สภ.เจ้าของคดี
			 14. ส� ำ เนารายงานการชั น สู ต รพลิ ก ศพ
พร้ อ มรั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราโดย
สภ.เจ้าของคดี
			 กรณี ส มาชิ ก ผู ้ เ อาประกั น ตกเป็ น บุ ค คล
ทุพพลภาพสิ้นเชิง และถาวร ใช้เอกสารดังนี้
			 1. แบบเรี ย กร้ อ งผลประโยชน์ ต ามแบบ
ฟอร์มของบริษัท
			 2. ส� ำ เนาบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนของ
ผู้ทุพพลภาพ
			 3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ
			 4. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ ท� ำ การรั ก ษา และ
วินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
			 5. ส�ำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

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

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนมกราคม 2561 รับเงินสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ที่

ชื่อ - สกุล

ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก

สังกัด

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

60/20/100,000 สวัสดิการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสุจินต์ อุตตาธรรม
นายพล ใจทอง
นางสุนา บุญเรือง
นายขยัน ปิ่นแก้ว
นายเกษม สารศรี
นายสุนันท์ พรนิมิต
นายจันทร์แก้ว ต๊ะเสี้ยว
นายทวีศิลป์ ไวโย
นายประเสริฐ ละลิบบัณฑิตสกุล
นางอนงค์ ใจมหา
นางรุจิรัตน์ ชัยรังสี
นายชูศักดิ์ ประเสริฐวงค์
นางสาวอุบล พุทธสันตพงศ์
นายสาโรจน์ กาญจนะประโชติ

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

047172
026607
045011
052275
010235
039027
005906
022532
045219
035001
042266
012818
014367
049869

สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ประกันชีวิต

บ�ำนาญแม่แตง
บ�ำนาญฮอด
อ.เชียงดาว
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

บ�ำนาญสะเมิง
บ�ำนาญสันก�ำแพง
บ�ำนาญแม่อาย
บ�ำนาญสารภี
บ�ำนาญสะเมิง
เทศบาล
บ�ำนาญฝาง
บ�ำนาญแม่ริม
บ�ำนาญอ.เมือง
บ�ำนาญเชียงดาว

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขที่สมาคม

ประเภทสมาชิก

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�ำ

20289

สมทบ

อ.สันทราย

10

นายจันทร์แก้ว ต๊ะเสี้ยว

03189

สามัญ

อ.แม่อาย

11

นายทวีศิลป์ ไวโย

03101

สามัญ

อ.สารภี

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 โดยมี
นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ รองประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน แถลงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
แก่ผแู้ ทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพือ่ รับทราบข้อมูลในการด�ำเนินงานตลอดทัง้ ปี 2560, ร่วมพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม และการเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2561 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 905 คน

พิธีมอบต�ำแหน่งประธานกรรมการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่
47/1/2561 และมีพิธีส่งมอบงานในต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ โดย นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ อดีตรองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ส่งมอบงานและต�ำแหน่ง แก่ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ส�ำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

พิธีการลงนาม MOU โครงการประกันชี วิตกลุ่มกรมธรรม์ท่ี 3 และกรรมธรรม์ท่ี 6ร
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด น�ำโดย นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการและคณะกรรมการด�ำเนินการ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และ
กรมธรรม์ที่ 6 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด กับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยซัมซุง
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมนี้ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันได้กล่าวแถลงกิจการบริษัท และให้ค�ำรับรองการให้ความคุ้มครอง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ตามสัญญาและกรมธรรม์ ณ ห้องกิมเล้ง ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากสหกรณ์ ค รู มั ธ ยมนครพนม จ� ำ กั ด และสหกรณ์ ต� ำ รวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด น�ำโดยนายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการอ�ำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมธั ยมนครพนม จ�ำกัด
จ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการ, กรรมการประจ�ำหน่วยอ�ำเภอ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบเงินกู้ และระเบียบว่าด้วยการจัดการสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ฯ และในวันที่ 26 มกราคม 2561
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 23 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับใช้กับสหกรณ์ฯ

การประชุมเชื่ อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2561 โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1- 6, ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 และส�ำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และเพิม่ ช่องทางการกระจายข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ทวั่ ถึงและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ณ ห้องประชุมเอือ้ งค�ำหลวง ส�ำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

รับรางวัลเชิ ดชูเกียรติศูนย์ประสานงานดีเด่น สสอค. สส.ชสอ. ประจ�ำปี 2560

เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ได้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2560 ในโอกาสนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ ประเภทรางวัล ศูนย์ประสานงานดีเด่น
ปี 2560 ภาคเหนือ และโล่เกียรติคณ
ุ ประเภทรางวัล ศูนย์ประสานงานทีม่ พี ฒ
ั นาและมีความเชือ่ มัน่ ต่อสมาคม ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึง
ปัจจุบัน ประจ�ำปี 2560 (สสอค.) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ประสานงานดีเด่นประจ�ำปี 2560 จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
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คณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ชุดที่ 47/1/2561

นายสมยงค์ ค�ำอ้าย นายประเวทย์ สันยาย นายสมาน เผือกอ่อน นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

เลขานุการ

เหรัญญิก

ประธานกรรมการ

นายไพศาล เนตรสุรา
ประธานกรรมการเงินกู้

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงค์
ประธานกรรมการการศึกษา

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
กรรมการเงินกู้

นายมนูญ กันจะขัติ นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด
กรรมการเงินกู้

กรรมการเงินกู้

นายประพันธ์ ศิริ
กรรมการเงินกู้

นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ นายก�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์ นายไพบูลย์ พุทธวงค์ นางภาทิวรรณ อุดมศรี
กรรมการการศึกษา

กรรมการการศึกษา

กรรมการการศึกษา

กรรมการการศึกษา

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.นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ 2.นายสมยงค์ ค�ำอ้าย
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�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์ 4.นายไพบูลย์ พุทธวงค์ 5.นางภาทิวรรณ อุดมศรี
6.นางอัญชลี อุปนันท์ 7.นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8.นางสาวจุฑารัตน์ มูลเมือง

บรรณาธิการ : นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

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

