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วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
 วนัอาสาฬหบชูา เป็นวนัส�ำคญัทำงศำสนำ
พุทธนิกำยเถรวำทและวันหยุดรำชกำรในประเทศไทย 
ค�ำว่ำ อำสำฬหบูชำ ย่อมำจำก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" 
แปลว่ำ "การบูชาในวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะ" อนัเป็น
เดอืนทีส่ี่ตำมปฏทินิของประเทศอนิเดีย ตรงกบัวนัเพญ็ 
เดือน 8 ตำมปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับ
เดือนกรกฎำคมหรอืเดอืนสงิหำคม แต่ถ้ำในปีใดมเีดอืน 8 
สองหน ก็ให้เลื่อนไปท�ำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน
 วนัอำสำฬหบชูำ ได้รับกำรยกย่องเป็นวนัส�ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ส�ำคญัทีเ่กดิขึน้
เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักรำช ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 
คือวันอำสำฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอำสำฬหะ 
ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน เมืองพำรำณสี แคว้นกำสี 
อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำคือ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ กำรแสดงธรรม
ครั้งนั้นท�ำให้พรำหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ 
ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะภัททิยะ มหำนำมะ 
และอัสสชิ  เ กิดควำมเลื่อมใสในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้ำ จนได้ดวงตำเห็นธรรมหรือบรรลุเป็น
พระอริยบุคคลระดับโสดำบัน ท่ำนจึงขออุปสมบทใน
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ำ ด้วยวิธีเอหิภิกขุ
อุปสัมปทำ พระอัญญำโกณฑัญญะจึงกลำยเป็นพระ
สำวกและภิกษุองค์แรกในโลก และท�ำให้ในวันน้ันมี 
พระรัตนตรัยครบองค์สำมบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก 
คือ มีทั้ง พระพุทธเจ้ำ พระธรรมและ พระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้วันนี้ถูกเรียกว่ำ "วันพระธรรม" หรือ วันพระ-
ธรรมจักร อันได ้แก ่ วันที่ล ้อแห่งพระธรรมของ
พระพทุธเจ้ำได้หมนุไปเป็นครัง้แรก และ "วนัพระสงฆ์" 
คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่ำเป็น 
"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย และในวันถัดมำนั้นเป็น
วันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำอีกวันหนึ่งคือ วันเข้าพรรษา 
เป็นวันส�ำคัญในพุทธศำสนำวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวำท
จะอธษิฐำนว่ำจะพกัประจ�ำอยู่ ณ ทีใ่ด ทีห่น่ึงตลอดระยะ
เวลำฤดูฝนท่ีมีก�ำหนดระยะเวลำ 3 เดือนตำมทีพ่ระธรรม
วนิยับญัญัตไิว้ โดยไม่ไปค้ำงแรมทีอ่ืน่ หรอืภำษำปำกว่ำ 
จ�ำพรรษำ ("พรรษา" แปลว่ำ ฤดูฝน, "จ�า" แปลว่ำ พกัอยู)่ 
กำรเข้ำพรรษำน้ีถือเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์

โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จ�ำพรรษำไม่ได้ เนื่องจำกรูปใด
ไม่จ�ำพรรษำถือว่ำต้องอำบัติทุกกฏตำมพระวินัย
กำรเข้ำพรรษำตำมปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 
ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ำมีเดือน 8 สองหน) และ
สิน้สดุลงในวนัขึน้ 15 ค�ำ่ เดอืน 11 หรอืวนัออกพรรษำ
 วันเข้ำพรรษำ (วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8) หรือ
เทศกำลเข้ำพรรษำ (วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 ถึงวัน
ข้ึน 15 ค�ำ่ เดอืน 11) ถือว่ำเป็นวนัและช่วงเทศกำลทำง
ศำสนำพทุธทีส่�ำคัญเทศกำลหนึง่ในประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลำประมำณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้ำ
พรรษำเป็นวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำที่ต่อเนื่องมำ
จำกวันอำสำฬหบูชำ (วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8) 
ซ่ึงพุทธศำสนิกชนชำวไทยท้ังพระมหำกษัตริย์และ
คนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติกำรท�ำบุญในวัน
เข้ำพรรษำมำช้ำนำนแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สำเหตุที่
พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตกำรจ�ำพรรษำอยู่ ณ สถำนที่
ใดสถำนที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผล
เพือ่ให้พระสงฆ์ได้หยดุพกักำรจำรกิเพ่ือเผยแพร่ศำสนำ
ไปตำมสถำนทีต่่ำง ๆ  ซึง่จะเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก
ในช่วงฤดฝูน เพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรอำจเดนิ
เหยียบย�่ำธัญพืชของชำวบ้ำนท่ีปลูกลงแปลงในฤดูฝน 
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ช่วงเวลำจ�ำพรรษำตลอด 
3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลำและโอกำสส�ำคัญในรอบปีท่ี
พระสงฆ์จะได้มำอยูจ่�ำพรรษำรวมกนัภำยในอำวำสหรอื
สถำนท่ีใดสถำนท่ีหนึ่ง เพื่อศึกษำพระธรรมวินัยจำก
พระสงฆ์ทีท่รงควำมรู ้ได้แลกเปลีย่นประสบกำรณ์และ
สร้ำงควำมสำมคัคใีนหมูค่ณะสงฆ์ด้วย ในวนัเข้ำพรรษำ
และช่วงฤดพูรรษำกำลตลอดทัง้ 3 เดอืน พทุธศำสนกิชน
ชำวไทยถอืเป็นโอกำสอันดทีีจ่ะบ�ำเพญ็กศุลด้วยกำรเข้ำ
วัดท�ำบุญใส่บำตร ฟังพระธรรมเทศนำ ซ่ึงสิ่งท่ีพิเศษ
จำกวันส�ำคัญอื่น ๆ คือ มีกำรถวำยหลอดไฟหรือ
เทียนเข้ำพรรษำ และผ้ำอำบน�้ำฝน (ผ้ำวัสสิกสำฏก) 
แก่พระสงฆ์ด้วย เพ่ือส�ำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ส�ำหรับ
กำรอยูจ่�ำพรรษำ โดยในอดีต ชำยไทยทีเ่ป็นพุทธศำสนกิชน 
เมือ่อำยคุรบบวช (20 ปี) จะนยิมถอืบรรพชำอปุสมบท
เป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จ�ำพรรษำตลอดฤดูพรรษำกำลท้ัง 
3 เดือน โดยพุทธศำสนิกชนไทยจะเรียกกำรบรรพชำ
อปุสมบทเพ่ือจ�ำพรรษำตลอดพรรษำกำลว่ำ "บวชเอา
พรรษา"

ขอบคณุข้อมลูจาก วกิพิเีดยี : https://th.wikipedia.org
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ที่รักและเคำรพทุกท่ำน

  
 วำรสำรประชำสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ฉบับนี้ คงเป็น
ฉบับไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 ที่จะได้แจ้งประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ฯ ซ่ึงเป็นกำรท�ำงำนคณะกรรมกำรชุด ที่ 47/1/2561 น�ำโดย 
ท่ำนประธำนกรรมกำร นำยสทุศัน์ ประสำธน์สวุรรณ์ เน้ือหำในวำรสำรประชำสมัพนัธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ทำงคณะผู้จัดท�ำก็ยังคงพยำยำมจะน�ำเสนอเนื้อหำ
อันเป็นสำระต่อมวลสมำชิก ตลอดจนถึงปัญหำหรือข้อเสนอแนะ และข้อบกพร่องต่ำง ๆ 
ที่สมำชิกได้ชี้แนะน�ำมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สมำชิกได้รับรู้ควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ที่ทุกท่ำนมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของ ได้อย่ำง
รวดเร็วและทนัต่อเหตกุำรณ์ ในฉบบัพบกบั คอลมัน์ ประธานคยุกบัสมาชกิ ได้ชีแ้จง
ถงึกำรก�ำหนดกำรเปิดประชุมวสิำมญั เพือ่ปรับปรงุแก้ไขข้อบงัคบัและระเบยีบต่ำง ๆ  
ทีไ่ม่ทนัสมยั และเป็นปัจจบัุน รวมถงึแนวทำงกำรลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกู.้...“ดอกเบีย้
โลกเข้าสูข่าขึน้แล้ว เตรยีมรบัวกิฤตรอบใหม่” โดยรองประธำนกรรมกำรคนที ่1... 
“สหกรณ์ จัดให้”เปน็สมำชกิสหกรณ์แล้วได้อะไร โดยรองประธำนกรรมกำรคนที ่2 
“ธรรมาภิบาลในสหกรณ์” ศึกษำสำระดี โดยกรรมกำรกำรศึกษำ...... “ความ
เคลื่อนไหวการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด” โดยผู้จัดกำร
สหกรณ์.....กำรก�ำหนดแผนกำรให้บริกำรงำนสินเชื่อประจ�ำปี 2561 เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรในเรือ่งของสนิเชือ่แก่สมำชกิเพือ่ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์เศรษฐกจิ
และกำรครองชีพของสมำชิกในปัจจุบัน
 - โครงกำรสินเชือ่เพือ่ส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี (ระยะเวลำด�ำเนนิกำร 
  15 มี.ค. – 31 ส.ค.61)
 - โครงกำรสินเชื่อแสนเปี่ยมสุข (ระยะเวลำด�ำเนินกำร 17 เม.ย. – 31 ส.ค.61)
 -  โครงกำรสินเชื่ออุ่นใจ ใกล้เกษียณ (ระยะเวลำด�ำเนินกำร 2 ก.ค. – 30 พ.ย.61)
 - โครงกำรสินเชื่อเอื้ออำทร (ระยะเวลำด�ำเนินกำร 2 ก.ค. – 30 พ.ย.61)
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 สมำชิกทุกท่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวต่ำง ๆ ของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดัได้ที ่www.cmcoop.or.th อีกช่องทำงหนึง่ 

ร่วมกันคิดร่วมกันสร้ำง ส่งเร่ืองรำวดี ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทควำม 

แสดงควำมคดิเหน็ อันเป็นสำระ บนพืน้ฐำนร่วมด้วยช่วยกนั รู้รักสำมคัค ีเชือ่มัน่

ศรัทธำในอุดมกำรณ์และหลกักำรสหกรณ์ แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้ำ สวัสดคีรับ
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 กำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์ฯ ปี 2561 ผ่ำนไปแล้ว 
6 เดือนหรือครึ่งปีแล้ว ส�ำหรับผลงำนในรอบ 6 เดือน
ของปีเป็นไปตำมเป้ำหมำย และมั่นใจว่ำผลงำนตลอด
ปี 2561 จะประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ี
ประมำณกำรไว้ค่อนข้ำงแน่นอน แต่ทั้งนี้สหกรณ์ฯ 
โดยเฉพำะผู้บริหำรจะต้องร่วมกันท�ำงำนอย่ำงเป็น
เอกภำพ รักษำควำมเชื่อมั่นและศรัทธำของสมำชิกที่
ใช้บริกำรให้ยั่งยืนและพัฒนำให้ก้ำวหน้ำยิ่งๆขึ้น 
ด้วยกำรยึดม่ันในหลกักำรบรกิำรทีค่�ำนงึถึงควำมมัน่คง
เพ่ือให้สมำชิกม่ันใจ และก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำม
รอบคอบไม่ประมำท เพรำะระบบสหกรณ์ฯจะช่วยให้
เรำได้มีโอกำสร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ หรือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตลอดไป
 ในช่วงเดอืนพฤษภำคม - มถินุำยน 2561 ท่ำนสมำชกิ
ทุกท่ำนคงจะได้รับทรำบถึงกำรร้องขอเปิดประชุม
วิสำมัญเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู ้และ
กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ตลอดกำรเลือกตั้ ง ผู ้ตรวจสอบกิจกำร ซึ่ งทำง
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรได้วำงแผนไว้แล้ว โดยจะเปิด
ประชมุวสิำมญัในช่วงเดือน ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2561 
เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่ำงๆ ท่ีไม่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน กำรจะกระท�ำสิ่งใดต้องอำศัยเวลำ 
ผูรู้ท้ีม่คีวำมสำมำรถเฉพำะด้ำนในกำรวเิครำะห์เพือ่ให้
ได้สิ่งที่ต้องกำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ
 ในเรือ่งของกำรลดอตัรำดอกเบีย้ คณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรมีควำมตั้งใจที่จะลดในช่วงไตรมำสที่ 3 

ประธานคุยกับสมาชิก

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

เพื่อแบ่งเบำภำระของสมำชิก แต่เนื่องจำกในเดือน
มีนำคม - เมษำยน 2561 เกิดภำวะวิกฤตทิำงด้ำนกำรเงิน
ธนำคำรต่ำงๆ ทยอยปรับอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 
3.56 เป็นร้อยละ 5.37 ซึ่งสหกรณ์ฯของเรำมีภำระกับ
สถำบันกำรเงินภำยนอก คือธนำคำรอยู ่ประมำณ 
2,500 ล้ำนบำท ท�ำให้ต้องหำเงนิจำกเครอืข่ำยสมำชกิ
สหกรณ์ด้วยกันมำใช้หนี้ให้กับธนำคำรต่ำงๆ หรือลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยและไม่ให้เกดิควำมเดือดร้อนกบัสมำชกิ
หำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโดยรวมกลับเข้ำสู่ภำวะ
ที่สงบไม่วุ่นวำยเหมือนไตรมำสที่ 2 สหกรณ์ฯสำมำรถ
ช�ำระหนี้กับสถำบันกำรเงินภำยนอกลดลงแล้วก็มี
แนวโน้มว่ำจะลดอัตรำดอกเบี้ยให้กับสมำชิกต่อไป
 ดังนั้น เรำทุกคนโดยเฉพำะผู้บริหำรสหกรณ์ฯ 
จะต้องบริหำรด้วยควำมรู้จริง ภำยใต้ข้อมูลข่ำวสำร
ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ และต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ 
ประเมินสภำพกำรณ์ให้ถูกต้อง จะท�ำงำนอย่ำงอำศัย
โชคช่วยต่อไปไม่ได้ เพรำะวันนี้เรำอยู่ในโลกของกำร
แข่งขันและต่อสู ้กันในโลกทุนนิยมแบบเสรี ผมขอ
ขอบคุณท่ำนสมำชิกทุกท่ำนท่ีได้ช่วยกันคิด ร่วมกัน
เสนอแนะแนวทำงที่ดี เพื่อให้สหกรณ์ฯของเรำมีควำม
มัน่คงถำวร ผมและคณะกรรมกำรพร้อมและยนิดทีีจ่ะ
รับข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี
กับสหกรณ์ฯ และสมำชิกของสหกรณ์ฯของเรำต่อไป

	 	 	 	 ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ
ท่านสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ทุกท่าน
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ดอกเบี้ยโลก
เข้าสู่ขาขึ้นแล้ว
เตรียมรับวิกฤตรอบใหม่

 วันพุธที่ 13 มิถุนำยน 2561 
ธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ(เฟด) 
มมีตเิอกฉนัท์ ปรับข้ึนอตัรำดอกเบีย้
ระยะสั้น อีก 0.25% ไปอยู่ที่ 1.75 
-2.0% และส่งสญัญำณว่ำ คร่ึงปีหลงั
จะปรับขึน้ดอกเบ้ียอกี 2 ครัง้ รวมเป็น 
4 ครั้งในปีนี้
 ซึง่จะท�ำให้อตัรำดอกเบีย้เฟด
สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2.25 -2.50 %
สงูกว่ำดอกเบีย้ไทยถงึ 0.75 -1.0 % 
ท�ำให ้เกิดภำวะเงินทุนไหลออก 
5 เดือนแรก เงินทุนไหลออกไปแล้ว 
150,000 ล้ำนบำท จะรนุแรงหรอืไม่ 

บอกกล่าวเล่าขาน
นายสมยงค์ ค�าอ้าย

ก็ ต ้ อ งคอย ติดตำมดู กั นต ่ อ ไป 
แม้ประเทศไทยจะมีเงินทุนส�ำรอง
ค่อนข้ำงมำก แต่ก็ประมำทไม่ได้
 เหตุผลที่ เฟด ตัดสินใจข้ึน
อัตรำดอกเบี้ยในปีนี้ 4 ครั้ง เพรำะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีกำรขยำยตัวใน
อัตรำที่แข็งแกร่ง โดยเฟด ได้เพิ่ม 
GDP สหรัฐฯปีนี้ จำก 2.7% เป็น 
2.8% สำเหตุที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขยำยตัว ส่วนหนึ่งมำจำก “มำตรำ
กำรลดภำษี” ของประธำนำธิบดี
โดนัลด์ทรัมป์ ท่ีมีผลในปีนี้ ท�ำให้
ธุรกิจเอกชนฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่ง

เป็นประวัติกำรณ์ ภำษีนิติบุคคลลด
จำกร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 21 
และยงัเปิดโอกำสให้บรษิทัท่ีเก็บเงนิ
ก�ำไรไว้ต่ำงประเทศ มำกมำย น�ำเงนิ
ก�ำไรกลับเข้ำประเทศ โดยเสียภำษี
ครั้งเดียวในอัตรำร้อยละ 15.58 
ท�ำให้เงนิทนุไหลเข้ำประเทศสหรฐัฯ
มำกมำย มีกำรขยำยธุรกิจและกำร
จ้ำงงำนมำกขึ้น
 วันพฤหัสที่  14 มิถุนำยน 
2561 ธนำคำรกลำงยุโรป ก็มีมติให้
ปรับลดวงเงิน ซ้ือพันธบัตรตำม
มำตรกำรควิอจีำกระดับ 30,000 ล้ำนยโูร 
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ต่อเดือน ซ่ึงจะส้ินสุดลงในเดือน
กันยำยน เหลือ 15,000 ล้ำนยูโรต่อ
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม และเลิก
คิวอี ในสิ้นปี 2561 หมำยควำมว่ำ 
ปีหน้ำยโุรปกจ็ะเดนิหน้ำขึน้ดอกเบีย้
ตำมสหรัฐฯ เมื่อสองมหำอ�ำนำจ
เศรษฐกิจโลก สหรัฐ – ยุโรป ขึ้น
อัตรำดอกเบี้ย ประเทศเศรษฐกิจ
เล็กๆอย่ำงไทย เชื่อว่ำคงฝืนไปได้
ไม่นำน
 ดร .กอบศั ก ด์ิ  ภู ต ระกู ล 
รฐัมนตรีประจ�ำส�ำนกันำยกฯมองว่ำ 
กำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
ครัง้นี ้นอกจำกท�ำให้เงินทนุไหลออก
จำกไทยแล้ว ผลกระทบทีจ่ะตำมมำ

อีกก็คือ เศรษฐกิจของประเทศที่มี
พืน้ฐำนเศรษฐกจิไม่ด ีมกีำรกูย้มืเงนิ
สกุลดอลลำร์สูง จะเกิดปัญหำกำร
ช�ำระหนี้ เพรำะดอกเบี้ยแพงขึ้น 
ค่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัฯกแ็พงขึน้ด้วย 
มเีกจด้ิำนเศรษฐศำสตร์วิเครำะห์กนัว่ำ 
เศรษฐกิจโลกก�ำลังจะมำถึง “วงจร
วิกฤตรอบใหม่” วันนี้มีสัญญำณเริ่ม
ชดัเจนขึน้แล้ว วนัวำนประธำนำธบิดี
โดนลัด์ทรมัป์ ลงนำมเกบ็ภำษนี�ำเข้ำ
สินค้ำจีน 50,000 ล้ำนดอลลำร์
สหรฐัฯ เปิดสงครำมกำรค้ำกับจนีแล้ว
 จำกภำวะเศรษฐกจิโลก ย้อน
มำดูภำวะกำรเ งินของสหกรณ์
ออมทรัพย ์ครู เ ชียงใหม ่ของเรำ 

ทุกวันนี้ เรำมีกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน เป็นไปในทิศทำงที่ดี 
มีภำระเงินกู ้จำกสถำบันกำรเงิน
ภำยนอกลดลงทกุเดอืน ขณะนีม้หีนี้
เหลือไม่ถึงสองพันล้ำนบำท หำกเรำ
มกีำรเปลีย่นแปลงปรับลดอตัรำดอกเบ้ีย 
ไม่ว่ำดอกเบีย้เงนิกู ้ดอกเบีย้เงนิฝำก 
ผลกระทบท่ีตำมมำ พวกเรำทุกคน
จะได้เงินปันผลและปันผลเฉลี่ยคืน
ลดลง เงินสวัสดิกำรต่ำงๆกต็้องปรับ
ลดลงตำมไปด้วย หำกมีสมำชิกมำ
ถอนเงินฝำกกันมำกขึ้น จะท�ำให้เรำ
ขำดสภำพคล่อง จ�ำเป็นต้องไปกู้เงิน
จำกสถำบันกำรเงินอื่นเพิ่ม ในอัตรำ
ดอกเบีย้ทีแ่พงกว่ำ 5.00 บำทแน่นอน
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชียงใหม่ จ�ำกดั ได้ด�ำเนนิ
กำรบริหำรจัดกำรท่ีเอือ้ประโยชน์ให้สมำชิกเป็นอย่ำงมำก 
โดยยึดหลักกำรของสหกรณ์ฯ เน้นแนวทำงในกำร
ด�ำเนนิกำรสูก่ำรปฏบิตั ิเพ่ือให้สมำชกิได้รบัผลประโยชน์
หลำกหลำย
 ท่ำนที่สมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด จะได้รับผลตอบแทนคือ 
 1. เงนิปันผล เม่ือสิน้ปีทำงบญัช ีและกำรด�ำเนนิ
กำรมกี�ำไร จะจดัสรรก�ำไรสทุธ ิจ่ำยเป็นเงนิปันผลตำม
หุ้นให้ แก่สมำชิก
 2. เงินเฉลี่ยคืน จ่ำยเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก
ตำมส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบีย้เงนิกู ้ซึง่สมำชกินัน้ๆ 
ได้ส่ง แก่สหกรณ์ฯ ระหว่ำงปี
 3. ดอกเบี้ยเงินฝำก สมำชิกท่ีฝำกเงินไว้กับ
สหกรณ์ฯ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกในอัตรำที่สูงกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ทั่วไป และ
ดอกเบี้ยเงินฝำก ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ได้รับ
กำรยกเว้นภำษีเงินได้ด้วย
 4. สวัสดิกำรต่ำงๆ ที่สมำชิกได้รับ
  - ทุนกำรศึกษำบตุรสมำชิก โดยมเีงือ่นไขและ
หลักเกณฑ์ตำมที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
  - จ่ำยเป็นเงนิสวสัดกิำร กรณีสมำชกิเสยีชวีติ 
ทุกกรณี ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ 
ก�ำหนด
  - สวสัดิกำร “หกสิบยีส่บิแสน” จ่ำยเงินให้แก่
สมำชกิร้อยละ 30 ของหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิ ส�ำหรบั
สมำชิกที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นสมำชิกมำ
ไม่น้อยกว่ำ 20 ปี และมค่ีำหุน้ไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท 
โดยสมำชิกจะได้รับเงินตำมหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ 
ก�ำหนด
  - โครงกำรจัดฝึกอบรมวิชำชีพ แยกเป็น
วชิำชพีท่ัวไปและวชิำชีพครู (ปี 2561 หลกัสตูรผู้ตรวจสอบ
กจิกำรขัน้พ้ืนฐำน) สหกรณ์ฯ จ่ำยสมทบค่ำลงทะเบยีน 
ในกำรฝึกอบรมตำมมตคิณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรก�ำหนด
 - เงินสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดหำให้
ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ อำทิ ช่วยเหลือสมำชิก

ประสบวำตภัยหรือภัยพิบัติต่ำงๆ และอีกสวัสดิกำรท่ี
สหกรณ์ฯ จดัหำให้แก่สมำชกิ โดยสมำชิกเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง อำทิเช่น สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ต่ำงๆ (สคช., สสอค., สส.ชสอ., ฌคป.) และ
บริษัทประกันชีวิต
 ส่วนบริษัทประกันชีวิต ท่ีมีเงื่อนไขเป็นปีๆไป 
มีทั้งหมด 7 กรมธรรม์ รำยละเอียดดังนี้

สหกรณ์ จัดให้

 จำกทีก่ล่ำวมำ เมือ่ท่ำนเป็นสมำชกิสหกรณ์ฯ แล้ว 
ท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมที่
สหกรณ์ฯจัดให้ และท่ำนสมำชิกสมัครใจท�ำ

กรมธรรม์
ที่

ค่ำเบี้ย
ประกันต่อปี

บริษัท
ผู้รับประกัน

คุม้ครอง
ถึงอายุ

3 2,323 บำท บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต

(แถลงสขุภำพ)

80 ปี

4 2,400 บำท บริษัท เอ็ม บี 
เค ไลฟ์

(แถลงสขุภำพ)

75 ปี

6 2,800 บำท บริษัท ไทยซัมซุง 
ประกันชีวิต

(ไม่แถลงสุขภำพ)

80 ปี

7 3,250 บำท บริษัท
ทิพยประกันภยั
(แถลงสขุภำพ)

70 ปี

8 3,250 บำท บริษัท
ทิพยประกันภยั
(แถลงสขุภำพ)

70 ปี

41 3,050 บำท บริษัท
เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต

(แถลงสขุภำพ)

75 ปี

42 2,200 บำท บริษัท
ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต
(แถลงสุขภำพ

75 ปี
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MONEY REPORT

สรุปผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

  สมำชิกสำมัญ จ�ำนวน 19,954 คน
  สมำชิกสมทบ จ�ำนวน 12,411 คน
  สมำชิกที่เป็นหนี้ จ�ำนวน 14,849 คน
  สมำชิกที่ไม่เป็นหนี้ จ�ำนวน 17,516 คน
2.  ทุนเรือนหุ้น จ�ำนวนเงิน  9,555.25 ล้ำนบำท
3.  ทุนส�ำรอง  จ�ำนวนเงิน  1,012.11 ล้ำนบำท
4.  เงินทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล  จ�ำนวนเงิน  6.40 ล้ำนบำท
5.  เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวนเงิน  24.72 ล้ำนบำท
6.  เงินรับฝำกจำกสมำชิกทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน  8,694.61 ล้ำนบำท
  - เงินฝำกออมทรัพย์ จ�ำนวนเงิน  245.04 ล้ำนบำท
  - เงินฝำกออมทรัพย์กรณีพิเศษ จ�ำนวนเงิน  22.43 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวนเงิน  7,461.94 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกประจ�ำ จ�ำนวนเงิน  773.12 ล้ำนบำท
 - เงินฝำกออมทรัพย์ ATM  จ�ำนวนเงิน  49.97 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกออมทรัพย์สะสมรำยเดือน จ�ำนวนเงิน  43.51 ล้ำนบำท
        (โครงกำรลูกเงินล้ำนหลำนเงินแสน) 
 -  เงินฝำกโครงกำรสะสมรำยเดือน จ�ำนวนเงิน  1.74 ล้ำนบำท
   (ครบรอบ 57 ปี)   
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์-รอจ่ำยเบี้ยประกัน   จ�ำนวนเงิน  93.55 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกโครงกำรสะสมรำยเดือน(ปี2561)   จ�ำนวนเงิน 0.54 ล้ำนบำท
    -  เงินฝำกออมทรัพย์ประกันหนี้   จ�ำนวนเงิน  2.77 ล้ำนบำท
7. เงินรับฝำกสหกรณ์/หน่วยงำนอื่นทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน  584.59 ล้ำนบำท
     -  เงินฝำกประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ  จ�ำนวนเงิน  545.92 ล้ำนบำท
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน  38.44 ล้ำนบำท
     -  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ  จ�ำนวนเงิน  0.23 ล้ำนบำท
8.   เงินกองทุนเสริมสร้ำงควำมมั่นคง จ�ำนวนเงิน  110.47 ล้ำนบำท
9.   เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินอื่น จ�ำนวนเงิน  1.90 ล้ำนบำท
10. เงินให้กู้แก่สมำชิก จ�ำนวนเงิน  21,663.13 ล้ำนบำท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก จ�านวนสัญญา
จ�านวนเงิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน  1,122 32.93

เงินกู้สำมัญ  18,934 20,279.24

เงินกู้สำมัญ ATM  3,813 803.05

เงินกู้สำมัญสวัสดิกำร  408 39.45

เงินกู้พิเศษ  237 508.46

11.  สินทรัพย์ จ�ำนวนเงิน  22,686.46 ล้ำนบำท
12.  ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวนเงิน  383.15 ล้ำนบำท

1. จ�ำนวนสมำชิก   จ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด  32,365 คน  เพิ่มจำกเดือนก่อน 101 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.31
ร้อยละ 61.65
ร้อยละ 38.35
ร้อยละ 45.88
ร้อยละ 54.12

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก
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จากใจถึงใจ คณะกรรมการเงินกู้
นายมนูญ กันจะขัติ

สวัสดีครับ
เพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ทุกท่าน

       คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 47/1/2561 ได้บริหำร
กิจกำรสหกรณ์ผ่ำนมำแล้วครึ่งปีบัญชี โดยได้ด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ ที่ได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป ี
2561 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั กระผมในฐำนะ
คณะกรรมกำรเงนิกู ้จึงขอประชำสมัพนัธ์กำรให้บรกิำรสนิเชือ่
ของสหกรณ์ให้แก่มวลสมำชิกได้รับทรำบ ซึ่งเป็นสินเช่ือ
โครงกำรต่ำงๆ ทีน่อกเหนอืจำกเงนิกูพ้เิศษ, เงนิกูส้ำมญัทัว่ไป/
เงนิกูส้ำมญั ATM และเงินกูฉ้กุเฉนิ ท่ีสหกรณ์ฯ เปิดให้ใช้บรกิำร
ปกติ เผ่ือหำกว่ำสมำชิกท่ำนใดต้องกำรใช้บริกำรสินเช่ือของ
สหกรณ์เพ่ือด�ำรงสภำพคล่องทำงกำรเงนิของสมำชกิ ดงันีค้รบั
 1. โครงกำรเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรสมำชิก พ.ศ. 2561 
  “สินเชื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 
  เร่ิมโครงกำรตัง้แต่วนัที ่15 มนีำคม - 31 สงิหำคม 2561
 2. โครงกำรเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรสมำชิก พ.ศ. 2561 
  “สินเชื่อแสนเปี่ยมสุข” เริ่มโครงกำรต้ังแต่วันที่ 
  17 เมษำยน – 31 สิงหำคม 2561
 3. โครงกำรเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรสมำชิก พ.ศ. 2561 
  “สินเชื่ออุ่นใจ ใกล้เกษียณ” (50/15/150,000)
  เริม่โครงกำรตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎำคม – 30 พฤศจกิำยน 
  2561
 4. โครงกำรเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรสมำชิก พ.ศ. 2561 
  “สินเชื่อเอื้ออาทร” เริ่มโครงกำรตั้งแต ่วันท่ี 
  2 กรกฎำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561
  ส�าหรับรายละเอียดในแต่ละโครงการ สมาชิก
สามารถดรูายละเอยีดการให้กู้ได้ใน Website สหกรณ์ออมทรพัย์
ครเูชยีงใหม่ จ�ากดั www.cmcoop.or.th ในข่าวบรกิารสนิเช่ือ 
ก่อนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อในแต่ละโครงการ ซึ่งทาง
สหกรณ์ฯ หวังว่าสมาชิกเมื่อได้รับเงินกู้ไปแล้ว จะน�าไปใช้
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
และครอบครัว
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 วำรสำรฉบบันีเ้ป็นวำรสำรฉบบัไตรมำสที ่3 ปี 2561 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกดั กระผมในนำม
ตวัแทนของคณะผูต้รวจสอบกจิกำร ขออนญุำตน�ำเสนอ
บทควำมเพื่อพบปะกับพี่น ้องเพื่อนสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ำกัดทุกท่ำนครับ จำกกำรที่กระผม
ได้มีโอกำสไปศึกษำฝึกอบรมเกี่ยวกับเร่ือง หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ข้ันพื้นฐำน (หลักสูตรที่ 1) 
ณ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 
ต�ำบลบำงสีทอง อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มี
เนือ้หำสำระในหลกัสูตรบำงช่วงบำงตอน จำกกำรทีไ่ด้ไป
ศึกษำอบรมมำในคร้ังน้ี มีข้อควำมหนึ่งในหลักสูตรจำก
กำรอบรมเป็นท่ีน่ำสนใจและน่ำจะเกี่ยวข้องกับสมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัดของเรำ กระผมจึง
เห็นควรน�ำมำเผยแพร่ให้กับสมำชิกทุกท่ำน เพื่อที่จะได้
รบัทรำบข้อมูลข่ำวสำรเน้ือหำสำระดีๆ ทีเ่กีย่วกบัในเร่ือง 
การรับสภาพหนี้ ซึ่งพอสรุปได้ใจควำม ดังนี้
 กำรผิดนัดช�ำระหนี้ของสหกรณ์ในปัจจุบันเริ่มทวี
ควำมรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ ท�ำให้เกดิหนีส้งสยัจะสญูมจี�ำนวน
มำกขึ้น ซ่ึงสหกรณ์ส่วนหนึ่งมักจะให้สมำชิกผู้กู ้และ
ผู้ค�้ำประกันมำปรับโครงสร้ำงหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
แต่สหกรณ์บำงแห่งก็ใช้วิธกีำรให้ผูกู้แ้ละผูค้�ำ้มำรบัสภำพหน้ี 
โดยไม่เข้ำใจว่ำกำรรบัสภำพหนีมี้ผลทำงกฎหมำยอย่ำงไร
 กำรรับสภำพหนี้ คือ กำรกระท�ำใด ๆ  ของลูกหนี้ต่อ
เจ้ำหนี้ที่ เป็นการยอมรับว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง 
โดยต้องกระท�ำกำรดังกล่ำว ภายในก�าหนดอายุความ 

อันจะมีผลท�าให้อายุความในมูลหนี้นั้นสะดุดหยุดลง

ทันท ีโดยให้เร่ิมนบัอายคุวามใหม่ นบัแต่วนันัน้เป็นต้นไป
ตำมอำยคุวำมในมลูหนีน้ัน้ ทัง้นีเ้พรำะ มลูหนีเ้ดมิยงัไม่ระงบั

จนกว่าจะมีการช�าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง หรือหนี้ขำดอำยุ
ควำมแล้ว เช่น
 1. ลูกหนีท้�าหนงัสือรับสภาพหนี ้โดยลกูหนีล้งชือ่ไว้
เป็นหลักฐำน ซึ่งอำจระบุจ�ำนวนหนี้ไว้ หรือไม่ระบุจ�ำนวนหนี้
ไว้กไ็ด้ แต่ต้องมข้ีอควำมชดัเจนว่ำ ลูกหนีเ้ป็นหนีเ้จ้ำหนีจ้รงิ 
และลูกหนี้จะช�ำระหน้ีดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหนี้ในเวลำ
ภำยหน้ำด้วย หำกมิได้ระบุเวลำช�ำระหนี้ไว้ เพียงแต่รับว่ำ
เป็นหน้ีเจ้ำหนีเ้ท่ำนัน้ ยังไม่ถอืว่ำเป็นหนงัสอืรับสภำพหนี้
 2. ลูกหน้ีช�าระหนี้บางส่วนแก่เจ้าหนี้ มีได้ในกรณี
กำรกูย้มืเงนิกนั ซ่ึงลกูหนีไ้ด้ผ่อนช�ำระต้นเงนิบำงส่วนให้
แก่เจ้ำหนี้แล้ว
 3. ลูกหนี้ช�าระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ โดยอำจช�ำระ
ดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้

 4. ลูกหนี้ให้ประกันไว้แก่เจ้าหนี้ เช่น หลังจำกลูกหนี้
ค้ำงช�ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้แล้ว ต่อมำลูกหนี้น�ำทรัพย์สิน
ไปมอบให้เจ้ำหนีย้ดึถือไว้เป็นประกัน หรอืลกูหนีอ้อกเชค็
ให้เจ้ำหนีย้ดึถือไว้เป็นประกันหนี ้หรอืลกูหนีห้ำบคุคลอ่ืน
มำท�ำสัญญำค�้ำประกันหนี้ของตนไว้แก่เจ้ำหนี้
 5. การกระท�าอืน่ๆ ของลูกหนีท่ี้แสดงแจ้งชัดว่าลูกหนี้

ยอมรับสภาพหนี ้ตำมสทิธเิรยีกร้องของเจ้ำหนี ้เช่น ลกูหนี้
เขียนจดหมำยถึงเจ้ำหนี้ ขอให้เจ้ำหนี้ผ่อนผันเวลำช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ออกไปเป็นต้น
 การรับสภาพหนี้ เป็นเพียงหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ์

เรียกร้องอันมีอยู่ในมูลหนี้เดิม และลูกหนี้รับว่าจะช�าระหนี้นั้น

ให้แก่เจ้าหนีใ้นเวลาภายหน้านัน้ มิใช่เป็นกำรเปลีย่นแปลง
สิ่งซ่ึงเป็นสำระส�ำคัญแห่งหนี้ จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

และมิใช่เป็นการประนีประนอมยอมความ ท่ีต่างฝ่าย

ต่างระงับข้อพิพาทที่มีต่อกัน หรือที่จะมีต่อกัน ดังนั้น 

มลูหนีเ้ดมิจงึยงัไม่ระงบัส้ินไป ผู้ค�า้ประกนัในมลูหนีเ้ดมิ

ก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่มีกำรท�ำหลักฐำน
เป็นหนงัสอืรบัสภำพหนี ้โดยมีข้อควำมชดัเจนว่ำ เจ้ำหนี้
กับลูกหนี้ตกลงระงับข้อพิพำทที่มีอยู่แล้ว โดยให้เจ้ำหนี้
กับลูกหนี้ผูกพันกันตำมหนังสือรับสภำพหนี้ที่ท�ำไว้ 
อันถือว่ำ เป็นกำรประนีประนอมยอมควำมกัน ก็ย่อม
ท�ำให้มูลหนีเ้ดมิระงับลง เมือ่ลกูหนีผิ้ดนดัไม่ช�ำระหนีต้ำม
หนังสือรับสภำพหนี้ เจ้ำหนี้ต้องใช้หนังสือรับสภำพหนี้
ฟ้องร้องบังคับลูกหนี้ ให้ช�ำระหนี้เทำ่นั้น ไม่อำจน�ำมูลหนี้เดิม
มำฟ้องร้องได้อีก ทัง้นี ้หนงัสอืรบัสภำพหนีท้ีท่�ำไว้ จะต้อง
มลีำยมอืชือ่ของลกูหนีด้้วย อันเป็นสญัญำประนปีระนอม
ยอมควำมทีมี่ผลบงัคบัได้ ดงันัน้ ถ�ำ้ไม่มข้ีอควำมดงักล่ำว 
กย่็อมไม่เป็นกำรประนปีระนอมยอมควำมกันแต่ประกำรใด 
มูลหนี้เดิมจึงยังไม่ระงับ เว ้นแต่มูลหน้ีเดิมจะขำด
อำยคุวำมไปแล้ว ในกรณทีีม่ลูหน้ีเดมิ ยงัไม่ระงบัหลงัจำก
ท�ำหนังสือรับสภำพหนี้แล้ว ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตำม
ก�ำหนดเวลำในหนังสือรับสภำพหนี้ เจ้ำหน้ำที่อำจฟ้อง
บังคับคดีให้ลูกหนี้ช�ำระได้ โดยฟ้องตามมูลหนี้เดิม 

ซึ่งยังไม่ระงับก็ได้ หรือฟ้องตามหนังสือรับสภาพหนี้

ก็ได้ แต่เจ้ำหนี้จะฟ้องร้องทั้งมูลหนี้เดิมและฟ้องตำม
หนังสือรับสภำพหนี้ไม่ได้ เพรำะเป็นกำรฟ้องซ้อน หรือ
เป็นกำรฟ้องซ�้ำ
 ฉบับนี้กระผมขออนุญาตจบการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารเพยีงเท่านีก่้อนนะครับ	ถ้ามโีอกาสจะน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่นะครับ	สวัสดีครับ

บทความจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสามารถ พรหมชัย

สวัสดีครับ
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด 

ที่เคำรพทุกๆท่ำน
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ศึกษา...สาระดี
 นายไพบูลย์ พุทธวงค์

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกดั เป็นองค์กร
ที่สมำชิกได้ร่วมกันสร้ำงขึ้นเพ่ือท�ำหน้ำที่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น
ธรรมำภิบำลในสหกรณ์จึงมีส่วนส�ำคัญในกำรที่จะใช้
บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
(Honesty) เปิดเผยโปร่งใส (Transparency) ควำมรบั
ผดิชอบตรวจสอบได้ (Accountability) ควำมชอบธรรม 
ยุติธรรม (Fairness) ควำมมีคุณภำพประสิทธิภำพ 
(Quality and Efficiency) และกำรมีมำตรฐำน
คุณธรรมจริยธรรม (General Ethical and Moral 
Standard) เพ่ือให้กำรบรหิำรกจิกำรของสหกรณ์ออมทรพัย์
ครู เชียงใหม ่  จ�ำกัด มีควำมเข็มแข็งมั่นคงและ
เจริญก้ำวหน้ำ โดยค�ำนึงถึงผลต่อทุกฝ่ำยให้ได้รับ
ประโยชน์ที่ยุติธรรม ต้ังแต่ผู้บริหำร คณะกรรมกำร 
สมำชิก เจ้ำหน้ำที่ เมื่อสหกรณ์ด�ำเนินกำรโดยใช้
หลกัธรรมำภบิำลหลกั ผลทีไ่ด้รบักลบัมำคือควำมเชือ่ถอื
จำกสมำชกิเพรำะสมำชิกเป็นผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสีย หรอื
เป็นเจ้ำของสหกรณ์ย่อมต้องกำรให้สหกรณ์ด�ำเนนิงำน
ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ 
มีควำมยุติธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม มีคุณภำพ 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ปลอดภัย ไม่เอำเปรียบสมำชิก ซ่ึงกำรด�ำเนินงำนใน
ลักษณะนี้ สหกรณ์จะเจริญเป็นที่เชื่อถือของสมำชิกซึ่ง
สำมำรถพึ่งพำได้ทั้งในยำมวิกฤตและในยำมปกติ 
รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง ่ำยและให้
ดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีเป็นธรรม รวมท้ังจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ 
ให้สมำชกิได้อย่ำงเหมำะสม เมือ่สหกรณ์มธีรรมำภบิำล
แล้วผลที่ได้รับกลับมำ สรุปได้ดังนี้ 
 1. เพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืของกจิกำรสหกรณ์ เพรำะ
สหกรณ์ท่ีมธีรรมำภบิำล จะมแีนวนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติท่ีดีสนองควำมต้องกำรของสมำชิกอย่ำงสมดุล
ส่งผลต่อให้ได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. สำมำรถเข้ำถึงผู้ร่วมลงทุนและระดมเงินทุน
ได้ง่ำย เพรำะสถำบันกำรเงินและแหล่งทุนต่ำงๆจะให้
ควำมเช่ือมั่นกับสหกรณ์ท่ีมีธรรมำภิบำล พร้อมจะ
ให้กำรสนับสนุนหรือร่วมลงทุนด้วย 
 3. เพิ่มภูมิคุ ้มกันให้แก่สหกรณ์ ในท่ำมกลำง
กระแสควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีโอกำสที่จะน�ำไป
สู่ควำมเสี่ยงต่ำงๆที่จะเกิดขึ้น กำรใช้หลักธรรมำภิบำล
จะช่วยควบคุมติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
เป็นกำรก�ำกบักจิกำรทีด่ ีซึง่มำตรกำรเหล่ำนีจ้ะช่วยเป็น
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ภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ ลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ในกำรด�ำเนินงำนให้น้อยลง 
 4. มีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่ดีมีควำมสำมำรถและ
รักองค์กร สหกรณ์ที่มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่
ค�ำนงึถึงควำมเป็นอยูข่องเจ้ำหน้ำทีแ่ละสร้ำงคณุภำพชวิีต
ทีดี่แก่เจ้ำหน้ำทีจ่ะท�ำให้เจ้ำหน้ำทีรั่กองค์กรและร่วมงำน
กับองค์กรตลอดไป
 5. เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรตลำด สหกรณ์
ที่มีแนวทำงปฏิบัติที่ ดีต ่อสมำชิกให ้ควำมส�ำคัญ 
ควำมพึงพอใจแก่สมำชิกเป็นหลักด้วยกำรบริกำรแก่
สมำชิกมีสวัสดิกำรโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ควำมคุ้มค่ำที่สมำชิกจะได้รับ น�ำไปสู่กำรเพิ่มจ�ำนวน
ของสมำชิกในอนำคต 
 6. กำรยอมรับของสังคมในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมีกำรค�ำนึง
ถึงสิ่งแวดล้อม มีผลอย่ำงมำกต่อกำรยอมรับของสังคม
และกำรเติบโตของสหกรณ์ในกำรด�ำเนินกิจกำร 
 7. เพิม่โอกำสในกำรสร้ำงผลก�ำไรและเจริญเตบิโต 
อย่ำงยั่งยืน สหกรณ์ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ควำมซือ่สตัย์ โปร่งใส และมปีระสทิธภิำพส่งผลให้สหรณ์

ได้รับควำมเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้เสีย (สมำชิก, ประชำชน
ทั่วไป, สถำบันกำรเงิน) และผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ อยำกให้ 
กำรสนับสนุน และตอบสนอง ที่มีโอกำสท�ำให้เกิดกำร
เพิ่มผลก�ำไรจำก กำรด�ำเนินกำรและกิจกำรไปสู่ควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 
 กำรใช้ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ เป็นกระบวนกำร
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลำและจะบรรลุผลได้ด้วยควำมร่วมมือกัน
ของบุคลำกรทุกฝ่ำยของสหกรณ์ คือ
 สมาชิก ควำมร่วมมือของสมำชิก โดยสมำชิก
ต้องรู้จักบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและมีควำม
สนใจเลือกคณะกรรมกำรสหกรณ์
 กรรมการ ปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรเข้ำร่วมประชุม
และต้องมคีวำมซือ่สตัย์ รวมทัง้รกัษำผลประโยชน์ของ
สหกรณ์
 ฝ่ายจดัการ  มคีวำมซือ่สตัย์และปฏบิตังิำนตำม
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�าจ�ารูญ

ความเคลื่อนไหวการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

(มกราคม – พฤษภาคม 2561)
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 จำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่สินปีบัญชี 2556 – ปัจจุบัน สิ้นปีบัญชี 2556 

ยอดวงเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน จ�ำนวน 6,762.77 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.50 ปีบัญชี 2557 

ประธำนกรรมกำรคือนำยเอนก ค�ำจ�ำรูญ พร้อมคณะกรรมกำร ได้ด�ำเนินกำร 

 1. ปรับลดวงเงินปล่อยสินเชื่อ / งวดช�ำระเงิน

 2. วำงปฏิทินกำรลดเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินให้หมดลงภำยในระยะเวลำ 15 ปี

 3. งดกำรกู้ยืมเงินเพิ่ม 

 สิ้นปีบัญชี 2557  ยอดวงเงินกู้ลดลง 812.15 ล้ำนบำท คงเหลือ 5,950.62 ล้ำนบำท 

      อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.11

 สิ้นปีบัญชี 2558  ยอดวงเงินกู้ลดลง 562.81 ล้ำนบำท คงเหลือ 5,387.81 ล้ำนบำท 

      อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.73

 สิ้นปีบัญชี 2559   ยอดวงเงินกู้ลดลง 800.48 ล้ำนบำท คงเหลือ 4,587.33 ล้ำนบำท 

      อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.00

 สิ้นปีบัญชี 2560  ยอดวงเงินกู้ลดลง 1,963.12 ล้ำนบำท คงเหลือ 2,624.21 ล้ำนบำท 

      อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.67

มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา 5 เดือน)

 ยอดวงเงินกูล้ดลง 478.31 ล้ำนบำท คงเหลอื 2,125.90 ล้ำนบำท จำกกำรด�ำเนนิกำรตัง้แต่ปี 2557-2560 

ระยะเวลำ 4 ปีบัญชี ยอดวงเงินกู้จำก 6,762.77 ล้ำนบำท คงเหลือ 2,624.21 ล้ำนบำท ยอดวงเงินกู้ยืมลดลง 

4,138.56 ล้ำนบำท และหำกด�ำเนินกำรแบบนี้ต่อไปอีกประมำณ 2-3 ปีบัญชี แล้ววงเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน

อำจหมดไป แล้วอะไรจะเกิดขึ้น? ถ้ำเรำยืนด้วยทุนด�ำเนินกำรของเรำเอง ช่วยคิดต่อให้หน่อยนะครับ

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด  ที่เคารพรักทุกท่าน  ครับ

ประเภท

กำรปล่อยสินเชื่อ

วงเงินปล่อยสินเชื่อ จ�านวนงวดช�าระ

เดิม ปรับเป็น เดิม ปรับเป็น

สำมัญ 4,000,0000 บำท 3,000,000 บำท ช�ำระ 300 งวด 240 งวด

พิเศษ 5,000,000 บำท 4,000,000 บำท ช�ำระ 400 งวด 300 งวด
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นำยเมธี เงินคีรี

นำยชูศักดิ์ วรุณกูล

นำงชินรัตน์ ม่วงงำม

นำงวิภำ พวงเงินมำก

นำงชูชีพ กำบบัว

นำงฟองจันทร์  บุญศรี

นำงจันทร์ฟอง  เทียมเสม

นำยสุนันท์  นำแซงศรี

นำงสำวพิชญำกร ปัญญำค�ำ

นำยพิทักษ์ มะโนวรรณรำ

นำยสะอำด ก้อนค�ำ

นำยอุดม คันธำ

นำยทองค�ำ หินหงษ์

นำยศิริพงษ์ ปินตำปิน

นำงจันทร์หอม วชิระชำติ

นำงสุวันทำ ขำมพิทักษ์

นำยพิชัย  บัวบำน

นำยวินัย วุฒิอินทร์

นำงสุดสงวน บุญศรี

นำยวิษณุ  แสนเมืองมูล

นำยสมศักดิ์  เอี่ยมธรรมชำติ

นำยสุรสิทธิ์  ปัญญำแก้ว

นำยทวีทรัพย์  ศรีวิชัย

นำยเฉลิม สุภีระ

นำงวัลลำภรณ์ อ่วมชีพ

นำงสุทธิรัตน์ ผำดไธสง

นำยสงกรำนต์ พรหมวงศ์

นำยอุทัย ยศเดช

นำงสำวพนิตำ เสริมมติวงศ์

นำงสำวชุตินันท์ คณำนันท์

นำยมำนพ ปำทะ

นำยมณเฑียร  ไชยเลิศ

นำยสนอง   อินต๊ะไชยวงค์

นำงจันทิรำ   จันทเลิศ

นำยศรีสมัย   ขัติยะ

นำยณัฐวุฒิ       มำประดิษฐ์

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ม.แม่โจ้

ม.รำชภัฎ

ม.รำชภัฎ

อ.ดอยสะเก็ด

อ.สันทรำย

อ.ฝำง

อ.ฝำง

อ.หำงดง

อ.สันก�ำแพง

เทศบำล

สพป.เขต 1

อ.สันก�ำแพง

อ.แม่ออน

อ.แม่ออน

อ.พร้ำว

อ.แม่แตง

อ.ไชยปรำกำร

อ.แม่อำย

อ.สำรภี

สพป.เขต3

ม.รำชภัฏ

อ.ฝำง

อ.ฝำง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.สันก�ำแพง

สพป.เขต 2

อ.แม่ริม

อ.อมก๋อย

อ.ฮอด

อ.ดอยเต่ำ

อ.ฝำง

อ.แม่ออน

อ.ดอยหล่อ

อ.สะเมิง

อ.ไชยปรำกำร

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ถึงแก่กรรม ประจ�าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 รับเงินสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด

60/20/100,000

กองทุนเสริมสร้างความมั่นงคงสหกรณ์

สคช. สส.ชสอ.
สวัสดิการ

สสอค. ประกันชีวิต

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับ
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นำยเมธี เงินคีรี

นำยชูศักดิ์ วรุณกูล

นำงชินรัตน์ ม่วงงำม

นำงประทุม สุวรรณบท

นำงเพ็ญจันทร์ สวนปำน

นำงเสำร์ จันชัยชะนะ

นำงวิภำ พวงเงินมำก

นำยจิตติ ไชยมงคล

นำงชูชีพ กำบบัว

พ.ต.ท.ธ�ำรง สุวรรณลพ

นำงนงลักษณ์ หำญจริง

นำยสมเกียรติ พันธ์ชน

นำยสมเพ็ชร อนุโลม

นำยธนำภพ ภิบำลวงษ์

นำยนพรัตน์ สร้อยเพชร

นำยดวงค�ำ ปำวิน

นำยพิทักษ์ มะโนวรรณรำ

นำยสะอำด ก้อนค�ำ

นำยอุดม คันธำ

นำยบรรจง คันธำ

นำยทองค�ำ หินหงษ์

นำยศิริพงษ์ ปินตำปิน

นำงจันทร์หอม วชิระชำติ

นำงสุวันทำ ขำมพิทักษ์

นำยพิชัย บัวบำน

นำยวินัย วุฒิอินทร์

นำงสุดสงวน บุญศรี

นำยเฉลิม สุภีระ

นำงวัลลำภรณ์ อ่วมชีพ

นำงสุทธิรัตน์ ผำดไธสง

นำยสงกรำนต์ พรหมวงศ์

นำยอุทัย ยศเดช

นำยบัณฑิต เตจ๊ะ

น.ส.พนิตำ เสริมมติวงศ์

น.ส.ชุตินันท์ คณำนันท์

นำยมำนพ ปำทะ

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม ประเภทสมาชิก สังกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

สมทบ

สำมัญ

สำมัญ

สมทบ

ม.แม่โจ้

ม.รำชภัฎ

ม.รำชภัฎ

สพป.เขต 1

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.ดอยสะเก็ด

อ.สันก�ำแพง

อ.สันทรำย

อ.สันทรำย

อ.สันทรำย

อ.เชียงดำว

อ.ฝำง

อ.แม่อำย

อ.สำรภี

ม.แม่โจ้

เทศบำล

สพป.เขต 1

อ.สันก�ำแพง

อ.สันก�ำแพง

อ.แม่ออน

อ.แม่ออน

อ.พร้ำว

อ.แม่แตง

อ.ไชยปรำกำร

อ.แม่อำย

อ.สำรภี

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.สันก�ำแพง

สพป.เขต 2

อ.แม่ริม

อ.แม่อำย

อ.อมก๋อย

อ.ฮอด

อ.ดอยเต่ำ

06560

06918

08579

13951

27991

20048

00496

08692

02640

15013

25356

20458

30198

24987

11672

06460

30573

12149

01601

12954

18577

25934

13505

18271

10306

27520

07449

06491

11061

15516

05467

28216

16164

26396

22307

21218

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกช้ันน�าประจ�าปี 2561
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยบริกำรและสมำชิกน�ำสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำป ี2561 โดยอบรมสมัมนำ ณ สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์
สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ระหว่ำงวันที่ 4-6 เมษำยน 2561, 19-21 เมษำยน 2561, 3-5 พฤษภำคม 2561 และ 10-12 
พฤษภำคม 2561

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูเชียงใหม ่จ�ากดั 
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย 
“พิธีสระเกล้าด�าหัวผู้มีคุณูปการ
ต่อสหกรณ์ ประจ�าปี 2561”
 เมือ่วนัท่ี 23 เมษำยน 2560 สหกรณ์ออมทรพัย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีไทย 
“พิธีสระเกล ้าด�าหัวผู ้มีคุณูปการต ่อสหกรณ์ 
ประจ�าปี 2561” โดยมีนำยสุทัศน์ ประสำธน์สุวรรณ์ 
ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในพิธี ซึ่งในโอกำสนี้
ได้รดน�้ำขอพรและมอบกระเช้ำด�ำหัวให้กับ ผู ้มี
คณูุปกำรต่อสหกรณ์ ประกอบด้วยนำยมำนพ ธรรมโชต,ิ 
นำยสวัสดิ์ อินแถลง, นำยสำมำรถ รักษำศิลป์,
นำยธนู มีสัตย์, นำยถนอม บุญธิมำ, นำยบุญส่น
พิณเสนำะ, นำยณรงค์ ทำสิงห์ค�ำ, นำยจรูญ วงค์ค�ำ, 
นำยเทวินทร์ เลำหะเพ็ญแสง, นำยโกศล ปรำค�ำ,
นำยอ�ำพล คนเท่ียง, นำยวิศิษฐ์ เกียรติอนันต์,
นำยอรณุ บญุสวสัดิ ์ทัง้น้ี บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคกึคกั 
โดยมีคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
หวัหน้ำหน่วยบรกิำร และฝ่ำยจดักำร เข้ำร่วมกจิกรรม
ดังกล่ำว
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ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจ�าปี 2561
 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 20 พฤษภำคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ไตรมำสที่ 2 ประจ�ำปี 2561 
โดยมี นำยสุทัศนื ประสำธน์สุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนกำรประชุม โดยเป็นกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประธำน
กรรมกำรหน่วยบรกิำร หวัหน้ำหน่วยบรกิำร เพือ่น�ำเสนอควำมเคล่ือนไหวกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์ ให้หน่วยบรกิำรได้รับทรำบและน�ำไปสูก่ำรปฏบัิตใินกำรให้บรกิำรสมำชกิ 
อีกท้ังยังจะได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจำกหน่วยบริกำรในฐำนะผู้ให้บริกำรสมำชิก เพื่อให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้รับทรำบและพิจำรณำ 
ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ส�ำนักงำนสหกรณ์

COOP EVENT
ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยควมร่วมมือ (MOU) กธ.4
 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 นำยสทุศัน์ 
ประสำธน์สุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร สอ.ชม. 
พร้อมด้วย นำงสำวศศธิร ศรีอรณุ ทีป่รกึษำด้ำน
กำรขำย ผูแ้ทน บมจ.เอ็ม บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 
ร่วมลงนำมสัญญำควำมตกลงร่วมมือควำม
คุ้มครองโครงกำรประกนัชวีติกลุ่ม กรมธรรม์ที ่4 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี
นำยเอนก ค�ำจ�ำรญู ผู้จัดกำรและคณะเจ้ำหน้ำที่ 
ร่วมเป็นสักขีพยำนและถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก 
ณ ห้องประชมุเอือ้งผึง้ ส�ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปี 2561"
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด น�ำโดยนำยประเวทย์ สันยำย รองประธำนกรรมกำร เข้ำร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุน
เงินรำงวัลให้แก่นักเรียนตำมโครงกำร "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีที่ทรง
ริเริ่มจัดให้มีกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลำย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองไคร้ ต�ำบลหนองจ๊อม 
อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่



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

เจ้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�กัด
175 หมู ่2 ถ.สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี แยกศรบีวัเงนิพัฒนา ต.ท่าศาลา 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 ประสาธน์สุวรรณ์  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 ทิพยวารีวงค์

 ผู้ฝากต้องเปิดบัญชี พร้อมระบุจ�านวนเงินฝากรายเดือน จ�านวนเท่ากัน

ทุกๆเดือน ขั้นต�่า 2,000-25,000 บาท

  ผู้ฝากต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินตามจ�านวนที่ระบุ และให้ระบุวิธี

เรียกเก็บขณะเปิดบัญชีเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

  1. หัก ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานที่สังกัด 

  2. หักจากบัญชีออมทรัพย์ของตนเองที่มีอยู่กับกับสหกรณ์ 

  3. ช�าระเองหน้าเคาน์เตอร์ภายในวันสิ้นเดือน 

 เมื่อครบก�ำหนด 24 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี สหกรณ์จะท�าการปิดบัญชี

แล้วท�าการฝากเข้าบญัชีออมทรพัย์พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี(ไม่เสียภาษี)

 หากถอนเงินฝาก ก่อนครบก�ำหนด 24 เดือน สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีทันที 

และผู ้ฝากจะได้รับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน

 กรณีเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะปิดบญัชีทนัท ีแล้วน�าฝากเข้าบญัชีออมทรพัย์

ออมทรัพย์ประเภทสะสมทรัพย์
รายเดือน 24 เดือน

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี( ไม่เสียภาษี)
(ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561)


