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วันพืชมงคล
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วันพืชมงคล คือ วันที่ก�ำหนดให้มี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็น
พระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณ
เพือ่ เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั เกษตรกรของชาติ
อีกทัง้ ยังเป็นการระลึกถึงความส�ำคัญของเกษตรกร
ทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจไทย ซึง่ การจัดพระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธี
จะกระท�ำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย
2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทีม่ คี วามแตกต่างกันดังนี้
1. พิธพี ชื มงคล เป็นพิธที ำ� ขวัญเมล็ดพันธุพ์ ชื
ต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง
ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธี
พืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย
และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี
2. พิ ธี แ รกนาขวั ญ เป็ น พิ ธี ท่ี เ ริ่ ม ต้ น การ
ไถนาเพือ่ หว่านเมล็ดข้าว ซึง่ การประกอบพิธแี รกนา
ขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาล
แห่งการท�ำนา ท�ำไร่ และเพาะปลูกได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว
พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือ
พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อ
ครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหา
กษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯไปเป็น
องค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อครั้นถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯไปเป็น
องค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�ำ
เหมือนอย่างออกอ�ำนาจกษัตริย์และจะทรงจ�ำศีล
เป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
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ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่
รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ
แทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง
จะยกเว้ น ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี พ ระราชประสงค์ จ ะทอด
พระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่
ตายตัว แล้วแต่จะทรงก�ำหนดให้ ครัน้ มาถึงในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นใน
พระราชพิธตี า่ งๆ ทุกพิธี ฉะนัน้ พระราชพิธพี ชื มงคล
จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา โดยได้จัด
รวมกับพระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท�ำให้
มี ชื่ อ เรี ย กรวมกั น ว่ า พระราชพิ ธี พื ช มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนพิธกี รรมนอกเหนือจาก
การท�ำเป็นตัวอย่างทีท่ รงจ�ำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่าง
แรกที่ว่า “อาศัยค�ำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็น
ที่ตั้งบ้าง ท�ำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิ
มงคลตามซึ่ ง มาในพระพุ ท ธศาสนาบ้ า ง”
ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระท�ำ
ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึง่ ทีว่ า่
“บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง”
ทรงหมายถึง พิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็น
พิธีทางพราหมณ์
ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูล
เหตุการณ์เกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ได้วา่ พระราชพิธนี มี้ งุ่ หมายทีจ่ ะให้เป็น
ตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพือ่ ชักน�ำให้มคี วามมัน่ ใจใน
การท�ำนา อันเป็นอาชีพหลักที่ส�ำคัญของคนไทยที่
มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่
เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการท�ำนาเป็น
อาชีพหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตความ
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่รักและเคารพทุกท่าน

THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

วารสาร สอ.ชม. ยังคงยืนหยัดท�ำหน้าทีม่ าพบปะกับพีน่ อ้ งสมาชิกเหมือนเดิม
ถึงแม้จะลดจ�ำนวนฉบับลงกว่าเดิมเกือบครึ่งก็ตาม แต่ยังคงครบถ้วนไปด้วยสาระ
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ที่น�ำมามอบให้กับทุกท่าน ไม่ว่าโลกยุคปัจจุบัน
จะเปลี่ยนไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคของโซเซียล (Social) ที่คนมี
ค่านิยมในการอ่านหนังสือต่างๆ น้อยลงก็ตาม ท่านสมาชิกเองก็คงได้ทราบข่าวอยู่
บ้างแล้วว่ามีหนังสือหลายๆฉบับ ได้ท�ำการปิดตัวลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตามวารสารสหกรณ์กย็ งั คงต้องยืนอยูค่ สู่ หกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ต่อไปครับ
อนึง่ ในรอบปีทผี่ า่ นมามีเหตุการณ์ตา่ งๆเกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะในเรือ่ งที่
เกี่ยวข้องกับวงการสหกรณ์ อาทิ ความเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมาย พรบ.ที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ การทุจริตในองค์กร ในสหกรณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใน
การท�ำงาน แต่ก็ต้องช่วยกันในการก�ำกับดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
เปิดศักราชใหม่ปี 2561 ข่าวใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบกับวงการสหกรณ์มากข่าวหนึง่
นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ในวรรคต้ น คื อ การที่ ท างธนาคารพาณิ ช ย์ มี ก าร
เคลื่อนไหวโดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง โดยไม่มีการบอกกล่าว อันเป็นผลกระทบ
โดยตรงกับสหกรณ์ทใี่ ช้บริการด้านการเงินกับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ซึง่ ก็นบั เป็นข่าวดีทสี่ หกรณ์พนั ธมิตรต่างได้ให้การช่วยเหลือ ไม่วา่
จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้ใช้เงินคืนให้กับ
ธนาคารพาณิชย์หมดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการด�ำเนินการยังคงต้องด�ำเนินงานตาม
กรอบแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 อีกทั้งใช้ความระมัดระวังความรอบคอบ
ในการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งใดที่สมาชิกเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะ
อันเกิดประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อสมาชิก สามารถเสนอแนะบอกกล่าวได้เลยครับ
เพื่อให้สหกรณ์ของเราเดินไปได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไปครับ
								ขอบคุณครับ
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

สวัสดีครับ

ท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทุกท่าน

3. โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและ
สมาชิกชั้นน�ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการ
หน่วยบริการ ผูป้ ระสานงาน และสมาชิกชัน้ น�ำ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 324 คน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของหน่วยบริการ
มีความรู้ มีประสบการณ์ที่ดีโดยการศึกษาดูงานของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินงานทัง้ 3 โครงการเป็นไปอย่างหน้า
พอใจ
ด้ า นสิ น เชื่ อ คณะกรรมการได้ จั ด โครงการให้
สมาชิ ก ได้ ใ ช้ ใ นเดื อ นเมษายน อยู ่ 2 โครงการ
คือโครงการสินเชื่อเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(กู้เงินวิทยฐานะ) และโครงการสินเชื่อแสนเปี่ยมสุข
สมาชิกที่มีความสนใจ สามารถติดต่อฝ่ายสินเชื่อได้
ตลอดเวลา
ด้ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
ทางคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ได้ แ จ้ ง ไปยั ง หน่ ว ย
บริการ ให้แจ้งสมาชิกที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ ให้ส่งรายละเอียด
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถึ ง สหกรณ์ ภ ายในวั น ที่
30 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการด�ำเนินการได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จะมี
ประชุมนัดแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.

ในไตรมาสนีม้ เี ดือนเมษายน ซึง่ เป็นเดือนขึน้ ปีใหม่
ของชาวล้ า นนาที่ สื บ ทอดมาเป็ น เวลาช้ า นาน
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ละในจารีตประเพณีนี้
ได้มกี ารจัดกิจกรรมรดน�ำ้ ด�ำหัวผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อสหกรณ์
เช่นอดีตประธาน อดีตกรรมการ และอดีตผู้จัดการ
สหกรณ์ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อขอพรจาก
ทุกท่าน ให้สมาชิกและครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข
มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและกิจการ
ของสหกรณ์ตลอดปีและตลอดไปครับ
ในรอบสามเดือนทีผ่ า่ นมา (ก.พ.- เม.ย.) ผมในนาม
คณะกรรมการด�ำเนินการขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็น เป็ น ต้ น ไป หากผลการแก้ ไ ขอย่ า งไรจะแจ้ ง ให้
อย่างสูง ทีท่ า่ นได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง
ในกิจการของสอ.ชม.ด้วยดีเสมอมา เช่น
สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2561 ทุกท่านครับ
1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่พนักงานบริการ
(ภารโรง) หลักสูตร “ช่างปูนปัน้ ” โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
100 คน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และน�ำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมการให้
บริการแก่สมาชิก (Work Shop For Service mind
3rd) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหัวหน้าหน่วยบริการ 31 คน
และผูป้ ระสานงานหน่วย 31 คน เพือ่ เพิม่ พืน้ ฐานทักษะ
และต่อยอด การใช้งานระบบเทคโนโลยี ในการให้
บริการแก่สมาชิก
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บอกกล่
าวเล่าขาน
นายสงยงค์ ค�ำอ้าย

ครบรอบ 102 ปี
“สหกรณ์ไทย”
วิวัฒนาการของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
เริ่มเมื่อ พ.ศ.2458 โดยพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติ ได้ทรง
ทดลองน�ำวิธีการสหกรณ์เข้ามาด�ำเนินการครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์
วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช้ ณ ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459
ต่ อ มาวิ ธี ก ารสหกรณ์ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นอยูใ่ ห้กบั ชาวบ้านได้
และมีการขยายผลการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ
ทั่ ว ประเทศ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ก� ำ หนดให้ วั น ที่
26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ทีผ่ า่ นมานี้ เป็นโอกาส
ของวันครบรอบ 102 ปี สหกรณ์ไทย
การเติบโตของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ ห ลายภาคส่ ว น

เล็ ง เห็ น ถึ ง บทบาทและศั ก ยภาพของสหกรณ์ โดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คาดหวัง
จะใช้กลไกสหกรณ์ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการยกระดับชีวติ
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมอบนโยบายให้หน่วยงาน
ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้สหกรณ์ท�ำหน้าที่ในการ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน
เพราะในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส หกรณ์ ทั้ ง ในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตรกว่า 8,100 แห่ง
สมาชิกรวม 12 ล้านครอบครัว สินทรัพย์สหกรณ์ทั้ง
ประเทศมีมากถึง 2.7 ล้านล้านบาท ดังนั้น หน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลสหกรณ์ คือ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์ทวั่ ประเทศ จึงได้
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า
และเข้มแข็งตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดหวังไว้
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั สหกรณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า เรือ่ งสหกรณ์
เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าสหกรณ์
เข้ ม แข็ ง ก็ จ ะมี ส ่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนให้เข้มแข็งไปด้วย ในโอกาสสหกรณ์กา้ วเข้าสู่
102 ปี จากนี้ไปรัฐบาลจะหาทางยกระดับสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ล่าสุดรัฐบาลก�ำลังคุยเรื่องการ
แก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ ที่เป็นกฏหมายใหญ่ให้
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตและสอดรับ
กับการพัฒนาระบบสหกรณ์มากขึ้น
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่าวว่าการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
ภาคการเกษตรต้องท�ำองค์กรให้มีความพร้อมก่อน
ทัง้ ด้านการบริหารงาน การควบคุมภายใน การท�ำธุรกิจ
ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ ต้องสร้างธรรมาภิบาลของผู้บริหารสหกรณ์
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายของการสร้างสหกรณ์
ขึ้นมาเป็นองค์กรส�ำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ
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ส่วนสหกรณ์นอกภาคเกษตร เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์และเครดิตยูเนียน สิ่งส�ำคัญที่ต้องกู้กลับมาคือ
“ภาพลักษณ์”เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักมองภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นในมุมของ
การทุจริต เรื่องนี้จะต้องเร่งสร้างกระบวนการของ
สหกรณ์ใหม่ โดยเฉพาะกรรมการสหกรณ์ต้องบริหาร
งานโดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง และร่วมกัน
วางเกณฑ์กติกาในการป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเอง
โดยไม่ต้องให้รัฐบาลคอยก�ำกับ เพื่อสร้างรูปแบบการ
บริหารงานได้เหมาะสมเช่นเดียวกับการสร้างสวัสดิการต่างๆ
ให้สมาชิก ซึง่ จะช่วยลดภาระภาครัฐในการจัดสวัสดิการ
ลงมาดูแลในแต่ละปีด้วย
การจะให้ภาครัฐไปช่วยเหลือเป็นรายคนเป็นไป
ไม่ได้เลย วันนีห้ ากประชาชนมีการรวมกลุม่ เป็นสหกรณ์
รัฐบาลก็สามารถผ่านความช่วยเหลือผ่านสหกรณ์ไปยัง
ประชาชนได้ ดังนั้น สหกรณ์จะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะ
เข้าไปพัฒนาชุมชนแทนภาครัฐ การที่ทุกภาคส่วนได้
เข้ า มาด� ำ เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาลช่ ว ยกั น
เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อน�ำสหกรณ์ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่
เป็นองค์กรทีช่ ว่ ยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและดูแล
สวัสดิการให้คนในสังคมไทยเรา
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

สวัสดีครับ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่เคารพทุกท่าน วารสารฉบับนี้ คงเป็น
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
ผมขอน�ำเสนอ

การบริหาร
การพัฒนาสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ในฐานะ
ทีเ่ ป็นสถาบันการเงินประเภทหนึง่ แม้จะไม่อยูใ่ นฐานะ
จะไปแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น แต่ยุคปัจจุบัน
การเงินไร้พรมแดน ธุรกรรมการเงินมีการเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรงขึ้ น ฝ่ า ยจั ด การและ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้ ป รั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์
การบริหาร ให้ชัดเจน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เพื่อน�ำมาหาจุดอ่อน
ปัญหา อุปสรรค น�ำมาแก้ไขปรับปรุง ให้มีระบบ
ควบคุมที่ดี ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจกับทุกฝ่าย
ดังเช่นปัจจุบนั บางธนาคารเริม่ ขึน้ ดอกเบีย้ เงินกู้
(การขึน้ ดอกเบีย้ เงินกู้ อยูท่ ผี่ มู้ อี ำ� นาจ คือ ผูจ้ ดั การใหญ่)
(ซึง่ ต่างจากสหกรณ์ฯ ทีอ่ ำ� นาจการตัดสินใจอยูท่ อี่ งค์คณะ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้ปรับกลยุทธ์
ไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อน�ำเงินมาช�ำระตั๋วสัญญาเงินกู้
ของธนาคารที่ จ ะขึ้ น ดอกเบี้ ย ซึ่ ง ในอนาคตการ
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสหกรณ์ต่อสหกรณ์จะมี
ความมั่ ง คง มี เ สถี ย รภาพทางที่ ดี ขึ้ น อย่ า งแน่ น อน
เพราะการจัดตั้งสหกรณ์ มีอุดมการณ์อย่างเดียวกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็น
สถาบันการเงินทีส่ ง่ เสริมให้บคุ คลทีเ่ ป็นสมาชิกรูจ้ กั การ
ประหยัด การออม และสามารถบริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก
เพื่อน�ำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ�ำเป็น โดยยึดหลักการ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น การรับ
ฝากเงิน และวัตถุประสงค์เพื่อการให้เงินกู้แก่สมาชิก

ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมี
การบริหารงานที่ดี เพื่อให้สหกรณ์ด�ำเนินงานเป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้บริหาร
กิจการของสหกรณ์เป็นไป อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส
มีความรับผิดชอบ และมีการใช้กระบวนการบริหาร
จั ด การ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด
ท�ำให้เกิดประโยชนสงู สุด แกผมู้ สี ว่ นไดสว นเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นสมาชิกทุกท่านจงมั่นใจได้ว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีความมัน่ คงร้อยเปอร์เซ็นต์
การบริหารงานโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น การ มี ค วามโปร่ ง ใส ไม่ มี ก ารแสวงหาผล
ประโยชน์ มีการตรวจสอบที่เข้มข้นจากทุกฝ่าย ท�ำให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด มีความมั่นคง
เจริญก้าวหน้า เป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำระดับประเทศซึง่ เป็น
ความภูมิใจของสมาชิกทุกๆคน

co-operative Identity เรามี “อัตตาลักษณ์”
แตกต่างจากนิติบุคคลอื่น
Principles เรามี ห ลัก การในการด� ำ เนิ น
กิจการของเรา
Values เรามี คุ ณ ค่ า แห่ ง ของความเป็ น
“ฅนสหกรณ์”

เพราะเราคือสหกรณ์ co-operative
เพราะเราไม่ใช่ธนาคาร
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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บอกกล่าวเล่าเรื่อง

นายสมาน เผือกอ่อน

ความลับ

"ปูนา"

ของ
ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้ !

เมื่อเอ่ยถึงปู ใครๆก็ร้องอ๋อ! เพราะเนื้อปู ต้ม นึ่ง ทอด แกงส้ม แกงป่า อ่อมปูนา ย�ำ
นัน้ มีรสชาติทอี่ ร่อยใครๆก็อยากกิน และยังมีวธิ ี เป็นต้น
คนเหนือนิยมน�ำปูนามาปรุงอาหาร
การถนอมอาหารอีกมากมาย

ปูนา (Rice field Crab) เป็นปูน�้ำจืดที่พบแพร่พันธุ์
มากในช่วงฤดูท�ำนา เป็นปูที่นิยมน�ำมาประกอบอาหารอย่าง
มากในฤดูทำ� นา อาทิ แกงอ่อมปูนา ลาบปูนา ปูนาทอด ปูนาปิง้
เป็นต้น รวมถึง นิยมน�ำมาแปรรูปเป็นอาหารอื่น เช่น ปูดอง
ส�ำหรับใส่ส้มต�ำ หรือเคี่ยวท�ำมันปูส�ำหรับใช้ปรุงอาหาร
เป็นต้น

แหล่งที่อยู่อาศัย

ปูนาชอบขุดรูอาศัยอยูต่ ามทุง่ นา คันนา บริเวณชายคลอง
คันคู และคันคลองชลประทานต่าง ๆ โดยมีแหล่งอาหารและ
น�ำ้ เป็นปัจจัย ปูจะขุดรูในที่ ๆ น�ำ้ ท่วมไม่ถงึ รูปจู ะเอียงเล็กน้อย
และไม่ลกึ นัก ปากรูจะอยูเ่ หนือน�ำ้ หรือต�ำ่ กว่าระดับน�ำ้ เล็กน้อย
เพือ่ ความสะดวกในการเข้าออกของปูและมีรขู นานไปกับพืน้ ดิน
ปู น ากิ น อาหารทุ ก ชนิ ด ตั้ ง แต่ ส ารอิ น ทรี ย ์ ใ นดิ น
จนกระทั่งพืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตและตายแล้ว จึงมีความเชื่อ
อย่างสนิทใจว่า ปูนามีบทบาทส�ำคัญและมีส่วนช่วยท�ำให้
ระบบนิเวศน์ในแผ่นดินมีความสมบูรณ์ เพราะปูนามีระบบ
ย่อยอาหารที่สามารถดูดซึมสารอินทรีย์จากดินได้

ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ด่ น ของคน เหนื อ ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ "น�้ำปู" เป็นผลิตภัณฑ์
สินค้าโอทอป (OTOP) ของภาคเหนือ
น�้ำปูของคนเหนือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ทัง้ คุณภาพทางโภชนาสูง รสชาติดี วิธกี าร
ผลิตก็ไม่ยุ่งยาก เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่ได้สืบทอดส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาปูนาจะมา
จากธรรมชาติเป็นส�ำคัญ ยังไม่มีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงอย่างจริงจังแบบครบ
วงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งหากเป็น
เช่นนี้ต่อไปโอกาสที่ปูนาในธรรมชาติ
หมดไปอาจจะเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินไทย

ประโยชน์ของปูนา…

ปู น าท� ำ อาหารได้ ห ลากหลาย ปู น ามี ร สชาติ ดี
มีเอกลักษณ์กลมกลืนกับวิถกี ารกินของคนอีสานและคนเหนือ
ได้อย่างแนบแน่น ปูนาจึงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีน
ราคาถูก สามารถจับหรือแสวงหาจากธรรมชาติ โดยไม่ต้อง
ซือ้ หา มีสรรพคุณแก้ชำ�้ ใน แก้หดิ เกลือ้ น ไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก
และสามารถน�ำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดทั้งน�ำไปเผา
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MONEY REPORT

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

1. จ�ำนวนสมาชิก จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 32,110 คน
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
19,776
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
12,334
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
14,720
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
17,390
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน 9,430.82
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 8,561.79
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
249.07
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน
23.47
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน 7,339.24
- เงินฝากประจ�ำ
จ�ำนวนเงิน
748.95
- เงินฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวนเงิน
49.92
- เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
37.64
(โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
1.31
		 (ครบรอบ 57 ปี)
- เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน จ�ำนวนเงิน
112.09
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ปี2561) จ�ำนวนเงิน
0.10
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
436.86
- เงินฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
399.43
- เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
37.20
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน
0.23
8. เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
จ�ำนวนเงิน
118.82
9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน 2,523.20
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนเงิน 21,540.76

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

จ�ำนวนสัญญา
1,073
18,599
3,688
434
240

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

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
31.29
20,180.46
769.04
44.39
515.58

จ�ำนวนเงิน 22,704.69 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
173.84 ล้านบาท
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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จากใจถึงใจ คณะกรรมการเงินกู้
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย

ขอกราบสวัสดีเพือ่ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง
ของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 47/1/2561
รอบไตรมาสที่ 2/2561 หลายท่านได้คลายร้อนจากการ
ลงเล่นน�ำ้ สงกรานต์ รดน�ำ้ ด�ำหัวตามประเพณีปใี หม่เมือง
เราไปแล้ว แต่อากาศช่วงนี้ยังร้อนระอุถึงแม้จะมี
ฝนฟ้าคะนองลงมาเป็นระยะๆก็ตาม
ตามทีฉ่ บับทีห่ นึง่ (ฉบับปฐมฤกษ์)ได้แจ้งให้เพือ่ น
สมาชิกได้รบั ทราบถึงโครงการสินเชือ่ เพิม่ เติมต่างๆ
ของสหกรณ์กับเพื่อนสมาชิกไปแล้วนั้นอาทิเช่น
โครงการสินเชือ่ สวัสดิการ “ส่งเสริมความก้าวหน้า”
สินเชื่อสวัสดิการ “แสนเปลี่ยมสุข” ช่วงปลายปี
จะมี สิ น เชื่ อ “ปั น ผลเฉลี่ ย คื น ” และโครงการ
“คลิ นิ ก อุ ่ น ใจยามเกษี ย ณ” ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่
เกษียณอายุราชการในปีนี้
จากโครงการต่างๆทีท่ างคณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้น�ำออกมาให้สมาชิกได้พิจารณาในการใช้บริการ
นั้ น อาจมี ส มาชิ ก บางท่ า นเห็ น ว่ า เป็ น การเพิ่ ม
ภาระหนี้สินให้กับเพื่อนสมาชิก และอาจมีสมาชิก
บางท่านเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่
ก�ำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอาจมีความคิดเห็น
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แตกต่างกันไป ของเพื่อนสมาชิกที่อาจจะอยู่ใน
บริบทที่แตกต่างกันออกไป
จากใจคณะกรรมการเงินกู้ ไม่มเี จตนาทีต่ อ้ งการ
สร้ า งภาระหนี้ สิ น ให้ กั บ เพื่ อ สมาชิ ก แต่ ต ้ อ งการ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ สมาชิ ก ที่ ก� ำ ลั ง เดื อ นร้ อ นและมี
ความจ�ำเป็นจริงๆ ในการแก้ปัญหาในการด�ำรงชีพ
และอาจเป็นการต่อลมหายใจออกไป เพือ่ จะยืนต่อไป
อย่างมั่นคง ในส่วนของสมาชิกที่ไม่มีความจ�ำเป็น
ในการใช้บริการ ทางคณะกรรมการไม่สนับสนุน
ให้สมาชิกต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น
ซึ่งอาจได้รับความเดือนร้อนต่อไปในอนาคตจาก
ภาระหนี้สิน ในกรณีสมาชิกที่มีเงินเหลือจากการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ทางสหกรณ์เรามีโครงการ
รั บ ฝากเงิ น อยู ่ ห ลายโครงการด้ ว ยกั น ซึ่ ง ได้ รั บ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร จึงขอ
สนับสนุนให้น�ำเงินมาฝากกับสหกรณ์ของเรา
ดังนัน้ จึงขอสะกิดใจก่อนการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เงินทุกบาท
ทุกสตางค์มคี ณ
ุ ค่าและคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ สมกับได้ชอื่ ว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด” จงรอบคอบ
ก่อนใช้บริการ

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

บทความจากคณะผู
้ตรวจสอบกิจการ
นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี

ร่วมด้วยช่วยกัน

เพื่ออุดมการณ์ของสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดทีเ่ ชือ่ ว่า

วิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดีและมี
สันติสขุ โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
หลั ก การสหกรณ์ องค์การสัมพันธภาพ
ระหว่างประเทศ ได้จดั การประชุม ณ นครแมนเชสเตอร์
ประเทศอั ง กฤษ ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก การสหกรณ์
เพื่อให้หลักการสหกรณ์มีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้
สมาชิกได้มีความเข้าใจและน�ำหลักการสหกรณ์ไป
ใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักการสหกรณ์
7 ประการ และได้มีการประกาศให้สหกรณ์ทุก
ประเทศถือใช้โดยทั่วกัน
สหกรณ์ คือ สมาคมที่เป็นอิสระของบุคคล
ที่มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจด�ำเนินกิจการที่
เป็นเจ้าของร่วมกันและมีการควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย เพือ่ สนองความต้องการและความมุง่ มัน่

รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คุณค่า
ของสหกรณ์ สหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่าของการพึ่งพา
ตนเอง ความรับผิดชอบตนเอง การเป็นประชาธิปไตย
การมีสทิ ธิทดั เทียมกัน ความเทีย่ งธรรมและความสามัคคี
โดยมี ส มาชิ ก ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ทางจริ ย ธรรม
ของความซือ่ ตรง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผนที่
สืบทอดต่อกันมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางส�ำหรับสหกรณ์
ต่าง ๆ ในการน�ำคุณค่าของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตาม
ความสมัครใจ สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ
เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็น
สมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทาง
สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทาง
ประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่
มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึง่ มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
ในการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจ สมาชิกที่
ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบ
ต่อสมาชิก ในสหกรณ์ชั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิใน
การออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึง่ คนหนึง่ เสียง)
ส� ำ หรั บ สหกรณ์ ใ นระดั บ อื่ น ๆ ก็ ด� ำ เนิ น การ
ตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย
สมาชิก สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น)
ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีสว่ น
ในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทาง
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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ประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ ส่วน
หนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดย
ปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่
จ�ำกัดตามเงินลงทุน (หุน้ ) ทีก่ ำ� หนดเป็นเงือ่ นไขของ
การเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
ส่วนเกินของสหกรณ์ เพือ่ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่
หรือทุกอย่างดังนี้ คือ 1. เพือ่ การพัฒนาสหกรณ์ โดย
อาจกันไว้เป็นเงินส�ำรอง 2.เพือ่ ตอบแทนแก่สมาชิก
ตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้เท่ากับ
สหกรณ์ 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 มีการปกครองตนเองและมีอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครอง
ตนเอง โดยมีการควบคุมจากมวลสมาชิก หาก
สหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด
ซึง่ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิม่
เงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนภายนอกสหกรณ์
สหกรณ์จะต้องกระท�ำการดังกล่าวภายใต้เงือ่ นไขที่
มัน่ ใจได้วา่ มวลสมาชิกจะยังคงธ�ำรงไว้ ซึง่ อ�ำนาจใน
การควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยและ
สหกรณ์ยังคงด�ำรงความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม และ
ข่าวสาร สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรม
แก่ ส มาชิ ก ผู ้ แ ทนสมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
ผู ้ จั ด การและพนั ก งาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเหล่ า นี้
สามารถมี ส ่ ว นช่ ว ยพั ฒ นาสหกรณ์ ข องตนเอง
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ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพึ ง ให้ ข ่ า วสารแก่
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและบรรดา
ผูน้ ำ� ทางความคิด ในเรือ่ งคุณลักษณะและประโยชน์
ของสหกรณ์
หลั ก การที่ 6 การร่ ว มมื อ ระหว่ า งสหกรณ์
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิน่
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 ความห่วงใยต่อชุมชน สหกรณ์พงึ
ด�ำเนินกิจการต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาชุมชนให้มคี วาม
เจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
วิธีการสหกรณ์ คือ การน�ำหลักการสหกรณ์
มาใช้ในทางปฏิบตั ิ ซึง่ สหกรณ์แต่ละประเภทจะมีวธิ ี
ปฏิบัติแตกต่างกันไป เช่น การจัดตั้ง การระดมทุน
การบริหารงาน การด�ำเนินธุรกิจ และการส่งเสริม
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติไว้ใน ข้อบังคับสหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด
เป็ น สหกรณ์ ข นาดใหญ่ ที่ โ ชคดี มี ส มาชิ ก ใน
กลุ่มต่างๆทั้งที่เป็นผู้แทนสมาชิกและไม่ได้เป็น
ผูแ้ ทนสมาชิกร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ให้การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯด�ำเนินการไป
ตามหลักการและวิธกี ารสหกรณ์ภายใต้ผลประโยชน์
ของมวลสมาชิ ก อาจเป็ น เพราะบารมี ข อง
องค์พระธาตุดอยสุเทพอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ได้คมุ้ ครอง
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

นโยบายการบริหารจัดการองค์กร

สู่ความเชื่อมั่นและมั่นคง ปี 2561-2564
1. จัดระบบการให้บริการอย่างประทับใจ
2. ปรั บ / โยกย้ า ย / เกลี่ ย อั ต ราก� ำ ลั ง
เจ้าหน้าที่
3. พัฒนาระบบไอทีให้ก้าวหน้า
4. จั ด ส� ำ นั ก งานให้ ง ามตามเหมาะสมและ
ทันสมัย
5. หาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
6. พร้อมระดมเงินฝากจากสมาชิก
7. ปลู ก ระดมความคิ ด สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
องค์กร

ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

ประกอบด้วย

6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน
1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		
7 คน (ด้านสหกรณ์ 2 คน ด้านกฎหมาย การบัญชี
		 ประธานกรรมการ
		 การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
		
ความเสีย่ งด้านละ 1 คน)
3. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7. เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
4. ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจคลัง
5. ผู้แทนผู้อ�ำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย

การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ให้กระทรวงเกษตรฯ หารือ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้
8. การฝาก หรือ การลงทุน
1. ก�ำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์
9. การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
2. ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
10. การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินส�ำรอง
		 กรรมการ และผู้จัดการ
11. การจั ด ท� ำ บั ญ ชี การเปิ ด เผยงบการเงิ น
3. ก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
		 การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
		 ด�ำเนินการ
12. การจัดเก็บ และรายงานข้อมูล
4. การให้กู้และการให้สินเชื่อ
13. เรื่องอืน่ ๆที่จ�ำเป็นต่อการก�ำกับดูแล
5. การรับฝาก การก่อหนีแ้ ละภาระผูกพันรวมถึง
(ตามร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่)
		 การกู้ยืมและค�้ำประกัน
6. การด�ำรงเงินกองทุน
7. การบริหารสินทรัพย์และการด�ำรงสินทรัพย์
		 สภาพคล่อง
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 13
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ศึนายเชิ
กษา...สาระดี
ดชัย ทิพยวารีวงศ์

อัตลักษณ์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

IDENTITY

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทุกท่านครับ หลายท่านคงเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างกับ
ค�ำว่า อัตลักษณ์ (Identity) ซึ่งความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ ท�ำให้สงิ่ นัน้ เป็นทีร่ จู้ กั
หรือจ�ำได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต่างจากค�ำว่า
เอกลั ก ษณ์ ซึ่ ง ความหมายทั บ ซ้ อ นใกล้ เ คี ย งกั น กั บ
อัตลักษณ์แต่ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เป็นต้น สมาชิก
ส่วนหนึง่ อาจจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสหกรณ์อนื่ ๆ ทีน่ อกเหนือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ของเรา และมักมีการน�ำ
เอามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย/ข้อแตกต่างกันเนืองๆ
เช่ น บางสหกรณ์ มี ส หกรณ์ ส าขาไว้ บ ริ ก ารสมาชิ ก
บางสหกรณ์ไม่มี การบริหารงานด้านการให้บริการ
สมาชิกมีวิธีการที่หลากหลายจึงจ�ำเป็นต้องเลือกใช้ใน
สิ่งที่ดีดีที่สุดเพื่อสมาชิก....ถ้าจะหาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ของเรา ที่เป็น
จุดโฟกัสที่คนในวงการสหกรณ์โดยทั่วไปไม่เฉพาะแต่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ก็คง
เป็นการก�ำหนดหน่วยบริการ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก
ซึ่งมีทั้งหมด 31 หน่วยบริการ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯของเราเจริญเติบโต

เข็มแข็ง มั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ ซึ่งในมุมมองของผู้เขียน
เห็นว่าชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง และมีประสิทธิภาพส่งผล
ถึงความเติบโตขององค์กรมากทีส่ ดุ หน่วยบริการฯของ
พวกเราหากเปรียบสหกรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ หน่วยบริการฯ
และสมาชิกก็คงเปรียบเสมือนรากแก้ว ที่ท�ำหน้าที่ใน
การยึดโยงหล่อเลีย้ งให้ตน้ ไม้ทชี่ อื่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
ได้เติบโต มัน่ คง มาจวบจนทุกวันนี้ อีกทั้งหน่วยบริการ
ยัง เป็นที่ที่ พัฒ นาบุคลากรให้เ ติ บโตขึ้ นไปท� ำหน้ าที่
บริหารสหกรณ์รนุ่ ต่อรุน่ เหมือนทีๆ่ ผ่านมา คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญเหล่านี้น�ำมาสู่
โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์หน่วยบริการ โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การนวัตกรรมให้บริการสมาชิก “Workshop For
Service Mined” 3 อีกทั้งการออกเยี่ยมหน่วยบริการ
เพื่อทราบถึงความต้องการและรับทราบปัญหาเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงรองรับการให้บริการ
แก่สมาชิก และส�ำคัญที่มากไปกว่าที่กล่าวแล้วข้างต้น
คือการให้ขวัญก�ำลังใจกับคนท�ำงานในหน่วยบริการฯที่
มีสถานะเป็นคนท�ำงานรวมทั้งเป็นหุ้นส่วนเจ้าของ
กิจการด้วยในขณะเดียวกันครับ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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บทความทั่วไป

มุมมองเรื่องหุ้น
หุน้ ถือได้วา่ เป็นต้นทุนหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์
และรวมถึงสหกรณ์อนื่ ๆทีส่ มาชิกต้องสะสมร่วมกันตาม
หลักการของสหกรณ์ยิ่งสหกรณ์ใดสมาชิกมีการสะสม
หุ้นกันเป็นจ�ำนวนมากยิ่งเป็นผลดีต่อความมั่นคงของ
สหกรณ์และโดยเฉพาะสหกรณ์ที่ก�ำลังเริ่มด�ำเนินการ
ใหม่ๆ ซึ่งในหมู่มวลสมาชิกทั้งกลุ่มที่มีเงินมาก กลุ่มที่มี
เงิ น ระดั บ ปานกลาง กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น หนี้ มี เ งิ น น้ อ ยและ
คณะกรรมการที่ เข้ามาบริหาร อาจมีวิธีคิดมุมมอง
ในเรือ่ งของหุน้ ในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไปซึง่ พอจะ
ลงในรายละเอียดได้บางส่วนดังนี้
กลุ่มแรกกลุ่มที่มีเงินมากมักมองว่าหุ้นคือหน่วย
ทางการเงินที่จะได้ประโยชน์จากการน�ำเงินมาลงทุน
เพราะได้ผลตอบแทนสูงกว่าการน�ำเงินที่มีไปลงทุนใน
กิจการอืน่ ซึง่ พ่วงมาด้วยความเสีย่ งสูง ภาษีกไ็ ม่ตอ้ งเสีย
กลุ่มนี้สนับสนุนให้มีการระดมหุ้นเพื่อการันตีความ
มั่นคงของสหกรณ์และเงินของตนเองที่ลงทุนไปจึงมัก
ไม่เห็นด้วยถ้าคณะกรรมการทีม่ นี โยบายจะมีการลดหุน้
กลุ่มปานกลางและกลุ่มที่มีเงินน้อยเงินเดือนไม่
พอใช้ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์กลุ่มนี้มักใช้
บริ ก ารสิ น เชื่ อ ทุ ก ประเภทที่ มี อ ยู ่ แ ละเป็ น กลุ ่ ม ที่
จ่ายดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์เป็นกลุ่มที่ท�ำก�ำไรให้กับ
สหกรณ์มากที่สุด ดอกเบี้ยที่เสียไปก็น�ำไปจ่ายเป็น
เงินปันผล เฉลี่ยคืนให้กับตนเองและกลุ่มแรกข้างต้น
กลุม่ นีจ้ งึ มีมมุ มองทีเ่ ห็นด้วยกับการลดหุน้ เพราะจ่ายน้อย
ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า มี เ งิ น เหลื อ ในกระเป๋ า ส� ำ หรั บ ใช้ จ ่ า ยใน
ครอบครัวมากขึ้น
กลุ่มคณะกรรมการฯที่เข้ามาบริหารแต่ละคณะ
ก็อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันไปเช่นกันขึ้นอยู่กับต้นทุน
ทางข้อมูลของแต่ละท่านทีไ่ ด้รบั มามากน้อยต่างๆกันไป
ในมุมมองของผูเ้ ขียนตามหลักการของสหกรณ์หนุ้
มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อความมั่นคงของสหกรณ์
ก็จริง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าการเพิม่ หุน้ หรือการลดหุน้
คื อ ค� ำ ตอบสุ ด ท้ า ยหรื อ เป็ น ค� ำ ตอบว่ า ถู ก หรื อ ผิ ด
ในขณะเดี ย วกั น การบริ ห ารหุ ้ น ก็ ต ้ อ งปรั บ ตั ว และ
ยื ด หยุ ่ น ตามสถานการณ์ ใ ห้ หุ ้ น คงอยู ่ แ ละเติ บ โตใน
ลักษณะที่คนบริหารสามารถควบคุมได้ตามสภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของภาวการณ์เคลือ่ นไหวของ
ตลาดการเงินภายนอกด้วยในขณะเดียวกัน
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Share

อนึ่ ง ปั จ จุ บั น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ชี ย งใหม่
มีสมาชิกทัง้ หมด 3 หมืน่ กว่าคน และรวมทัง้ บริหารเงิน
จ�ำนวนมากกว่า 20,000 กว่าล้านบาทในจ�ำนวนนี้เป็น
หุ้นอยู่ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทเป็นเงินฝาก
ประมาณ 8,500 ล้านบาทและเป็นเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินอืน่ อีกประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึง่ เป็นทีท่ ราบ
กันแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่เป็นสหกรณ์
ทีน่ บั ได้วา่ เป็นสหกรณ์ทจี่ ดั สวัสดิการให้กบั สมาชิกมาก
เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆของประเทศอาทิ ทุ น บุ ต รสมาชิ ก
เงินสวัสดิการ 60 / 20 / 100,000 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
โครงการอบรมวิ ช าชี พ โครงการอบรมต่ อ ยอด
อุดมการณ์สหกรณ์แก่เยาวชนในสถานศึกษา โครงการ
พัฒนาสมาชิก และอืน่ ๆ อันเป็นภาระงานทีค่ ณะท�ำงาน
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารบนความผั น แปรของ
สถานการณ์ทางการเงินโดยรวมให้ได้มาซึง่ ผลประกอบ
การเพื่ อ ตอบโจทย์ ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่
ก�ำหนด
หากมองออกไปในอนาคตถึงสถานการณ์ของการเงิน
ทั้งภายนอกทางรัฐบาลมีความเข็มงวดในการควบคุม
มากขึน้ ธนาคารก�ำลังรวมตัวกันขึน้ ดอกเบีย้ และมีความ
ระมั ด ระวั ง ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ มากขึ้ น ในขณะที่
สหกรณ์กต็ อ้ งหันมาพึง่ ตนเองและพึง่ กลุม่ สหกรณ์ดว้ ยกัน
มากขึ้น ภายในสหกรณ์ของเรา หุ้นมีการเติบโตมากขึ้น
คาดว่าน่าจะถึง 10,000 ล้านบาทในอีกไม่เกิน 2 ปี
ข้างหน้าหันมาดูเงินฝากสมาชิกส่วนใหญ่กอ็ ยูใ่ นสถานะ
ที่เป็นลูกหนี้เสียเป็นส่วนใหญ่การเติบโตค่อนข้างน้อย
ในขณะทีค่ วามรูส้ กึ ความต้องการของสมาชิกทีย่ ดึ มัน่ ยัง
มั่นคงกับสิ่งเดิมๆ อาจต้องถึงคราวเปลี่ยนวิธีคิดกันใน
อีกไม่ช้าทั้งในด้าน ดอกเบี้ย ทั้งเงินกู้ ทั้งเงินฝาก
ด้านเงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน ซึง่ อาจเป็นทัง้ บวก เป็นทัง้ ลบ
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น พวกเราต้ อ งรั บ กั น ให้ ไ ด้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลา
จะอย่างไรก็ตาม สหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์ใหญ่
ท่านสมาชิกก็ไม่ตอ้ งเป็นกังวลถึงความมัน่ คงแข็งแรงใน
สถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ ผู ้ เ ขี ย นเองมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
ศั ก ยภาพความรู ้ ค วามสามารถของคณะท� ำ งานทั้ ง
คณะกรรมการ ทั้งฝ่ายจัดการว่าจะน�ำพาองค์กรของ
พวกเราไปสู่ความส�ำเร็จยิ่งๆขึ้นไปได้แน่นอนครับ

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

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 รับเงินสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ที่

ชื่อ - สกุล

ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ

สังกัด

กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

60/20/100,000 สวัสดิการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายพน
นายสมบูรณ์
นางกรองทอง
ด.ต.ประดิษฐ์
นายสันทัด
นายดวงค�ำ
นายภุชงค์
นายวิศิษฎ์
นายประเสริฐ
นายประยูร
นายประพาส
นายก�ำธร
นายวิรัตน์
นายอรุณ
นายสังวาร
นางเสาร์
นางเพ็ญจันทร์
นายสมเพ็ชร
นางสาวกุลธิดา
นางนงลักษณ์
นายสมเกียรติ
นางศิรประภา

พันธ์วร
กลัดกลีบ
อิ่มโพธิ์
โนนค�ำ
ศรีสมัย
เตชาติ
ธรรมชาติ
ดวงอาทิตย์
อูปเงิน
ค�ำชัย
ประสิทธิพันธ์
ปันดอนตอง
อินต๊ะศรี
นาวะระ
ภิบาลวงษ์
จันชัยชะนะ
สวนปาน
อนุโลม
โกฏิวิเชียร
หาญจริง
พันธ์ชน
พงษ์ศักดิ์ศรี

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

017810
016255
045586
041467
005819
050668
038715
011557
026761
024108
031916
053459
012141
044505
051463
044516
027991
057830
045030
051769
044158
056709

สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ประกันชีวิต

ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้
เทศบาล
อ.สันทราย
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
เทศบาล
อ.พร้าว
อ.แม่แตง
อ.สะเมิง
อ.สันทราย
อ.ฝาง
อ.หางดง
อ.พร้าว
อ.แม่อาย
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ฝาง
อ.หางดง
อ.สันทราย
อ.เชียงดาว
อ.เมือง

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่

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

ชื่อ - สกุล

นายสันทัด
นายดวงค�ำ
นางสงวน
นายภุชงค์
นายวิศิษฎ์
นายประเสริฐ
จ.ส.อ.บุญมี
นายประยูร
นายประพาส
นายสาโรจน์
นายก�ำธร
นายวิรัตน์

ศรีสมัย
เตชาติ
แก้วทิพย์
ธรรมชาติ
ดวงอาทิตย์
อูปเงิน
มณีโชติ
ค�ำชัย
ประสิทธิพันธ์
กาญจนะประโชติ
ปันดอนตอง
อินต๊ะศรี

เลขที่สมาคม

ประเภทสมาชิก

สังกัด

013586
023949
013803
016714
001454
002394
002433
005296
012095
025892
026808
000395

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

ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
เทศบาล
อ.พร้าว
อ.แม่แตง
อ.แม่ริม
อ.สะเมิง
อ.สันทราย
อ.เชียงดาว
อ.ฝาง
อ.หางดง

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิ งปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการสมาชิ ก “Workshop For Service Mind 3rd”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก”
(Workshop for Service Mind 3rd) ระหว่างคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถน�ำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยบริการ และร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พิธีท�ำบุ ญเนื่องในวาระครบรอบ 58 ปี วันก่อตัง้ สหกรณ์ฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดพิธีท�ำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 58 ปีแห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการด�ำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานหน่วย
บริการ หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 และสัมมนาวิชาการของ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
เมื่ อ วั น ที่ 10-11 มี น าคม 2561 คณะกรรมการด� ำ เนิ น การและ
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนา "กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ และเทคนิค
การสร้างบริการที่ประทับใจ" และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ของชมรม
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ซึง่ มีสหกรณ์เครือข่ายในเขตภาคเหนือเข้า
ร่วมประชุมจ�ำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด และวิทยากรชัน้ น�ำบรรยายให้ความรู้ อาทิเช่น "เทคนิคการสร้างบริการ
ที่ประทับใจ" โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ นักจัดกิจกรรม WALK RALLY มืออาชีพ
และ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์" โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการ
เชีย่ วชาญพิเศษ ส�ำนักอัการสูงสุด ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึ กอบรมวิชาชี พเสริมแก่สมาชิ กกลุ่มลูกจ้างประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่ ประจ�ำปี 2561
นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการด�ำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 หลักสูตร “ช่างปูนปั้น” และ “งานปูนเทียมไม้ธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดช่อแล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�ำความรู้ที่ได้รับน�ำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุม่ ลูกจ้างประจ�ำในครัง้ นี้ เป็นเงินจ�ำนวน
100,000 บาท

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2561 หลักสูตร "การเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ผู้อ�ำนวยการ / วิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ บรรยายใน
หัวข้อเรื่อง ธรรมชาติของคน,ทีมงานที่มีความสุข, การบริการที่ประทับใจ และท�ำงานอย่างไรให้มีความสุข เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการบริการ สร้างจิตส�ำนึกในการบริการที่ดี
ณ ห้องเอื้องเงิน ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาส 1
ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องค�ำหลวง ชั้น 3 ส�ำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี นายสุทัศน์ ประสานธ์สุวรรณ์
ประธานกรรมการด�ำเนินการ เป็นประธานในการประชุม โดยได้ มีการ
ชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2561 มี คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการ
และผูป้ ระสานงานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม เพือ่ แลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ จากหน่วยบริการ เพื่อให้
คณะกรรมการด�ำเนินการได้รบั ทราบและพิจารณาน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและ
ก�ำหนดเป็นนโยบายสู่การพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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มาท�ำความรู้จักกับสมาคมเหล่านี้กันหน่อย....
ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ได้รบั การจดทะเบียนเมือ่
วันที่ 1 กันยายน 2515 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2516
เหตุผลในการขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ เพื่อท�ำให้ชุมนุมสหกรณ์ท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางทางการเงิน ของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า
“ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด” ธุรกิจของ ชสอ.เน้นไป
ในด้านการรับฝากเงิน ให้กู้เงิน จ�ำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และยังมีการระดม
เงินทุนเข้ามา นอกเหนือจากรับเงินฝากประเภทประจ�ำแล้ว ยังได้มีการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานทั่วประเทศประมาณ 1,000 กว่าแห่ง
อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สสอค.

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สส.ชสอ. จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิก
และครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
ในกรณีที่เสียชีวิต
ปัจจุบัน - มีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 275,162 คน
- เงินสงเคราะห์จา่ ยให้ทายาทหรือผูร้ บั เงิน สงเคราะห์
รายละประมาณ 6 แสนบาท
คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญ ของสหกรณ์ทเี่ ป็นสมาชิกของ ชสอ.
2. เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุม่
อาชีพ(ยกเว้นสมาชิกสายรับ)
3. ท่านทีต่ อ้ งการสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องเป็นคูส่ มรส
ของสมาชิก สส.ชสอ.เท่านั้น
4. เกิดปี พ.ศ.2501 และ 2502 เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร +ค่าบ�ำรุง 40 บาท + เงินสงเคราะห์
รวม 4,860 บาท
ล่วงหน้า 4,800 บาท

สสอค. จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
อยู่ภายใต้ พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ปัจจุบัน - มีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 267,734 คน
- เงิ น สงเคราะห์ จ ่ า ยให้ ท ายาทหรื อ ผู ้ รั บ เงิ น
สงเคราะห์รายละประมาณ 6 แสนบาท
คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ์ หรือ
2. คู่สมรส บุตร หรือบิดา-มารดา ของสมาชิก สามัญ
สสอค.หรือ
3. สมาชิกสามัญ กลุ่มวิชาชีพอื่น และ
อายุไม่เกิน 50 (นับตามปีปฏิทิน)
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร 20 บาท+ค่าบ�ำรุง 40 บาท + เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

รวม 4,860 บาท

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 : นายก�ำจรเดช พรหมสวัสดิ์

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

