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วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จ�ำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใด
ไม่ จ� ำ พรรษาถื อ ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏตามพระวิ นั ย
การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8
ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และ
สิน้ สุดลงในวันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8) หรือ
เทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 ถึงวัน
ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทาง
ศาสนาพุทธทีส่ ำ� คัญเทศกาลหนึง่ ในประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้า
พรรษาเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมา
จากวั น อาสาฬหบู ช า (วั น ขึ้ น 15 ค�่ ำ เดื อ น 8)
ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์แ ละ
คนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการท�ำบุญในวัน
เข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจ�ำพรรษาอยู่ ณ สถานที่
ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผล
เพือ่ ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพือ่ เผยแพร่ศาสนา
ไปตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ จะเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
ในช่วงฤดูฝน เพือ่ ป้องกันความเสียหายจากการอาจเดิน
เหยียบย�่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน
และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ช่ ว งเวลาจ� ำ พรรษาตลอด
3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสส�ำคัญในรอบปีที่
พระสงฆ์จะได้มาอยูจ่ ำ� พรรษารวมกันภายในอาวาสหรือ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจาก
พระสงฆ์ทที่ รงความรู้ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
สร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะสงฆ์ดว้ ย ในวันเข้าพรรษา
และช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทัง้ 3 เดือน พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะบ�ำเพ็ญกุศลด้วยการเข้า
วัดท�ำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษ
จากวั น ส� ำ คั ญ อื่ น ๆ คื อ มี ก ารถวายหลอดไฟหรื อ
เทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน�้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก)
แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อส�ำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ส�ำหรับ
การอยูจ่ ำ� พรรษา โดยในอดีต ชายไทยทีเ่ ป็นพุทธศาสนิกชน
เมือ่ อายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบท
เป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จ�ำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง
3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชา
อุปสมบทเพือ่ จ�ำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอา
พรรษา"

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส�ำคัญทางศาสนา
พุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย
ค�ำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา"
แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็น
เดือนทีส่ ตี่ ามปฏิทนิ ของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับ
เดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถา้ ในปีใดมีเดือน 8
สองหน ก็ให้เลื่อนไปท�ำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน
วันอาสาฬหบูชา ได้รบั การยกย่องเป็นวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เนือ่ งจากเหตุการณ์สำ� คัญทีเ่ กิดขึน้
เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8
คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
อั น เป็ น วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงปฐมเทศนาคื อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรม
ครั้งนั้นท�ำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์
ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะภัททิยะ มหานามะ
และอั ส สชิ เกิ ด ความเลื่ อ มใสในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็น
พระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทใน
พระธรรมวิ นั ย ของพระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยวิ ธี เ อหิ ภิ ก ขุ
อุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระ
สาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และท�ำให้ในวันนั้นมี
พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก
คือ มีทั้ง พระพุทธเจ้า พระธรรมและ พระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจั ก ร อั น ได้ แ ก่ วั น ที่ ล ้ อ แห่ ง พระธรรมของ
พระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครัง้ แรก และ "วันพระสงฆ์"
คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น
"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย และในวันถัดมานั้นเป็น
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือ วันเข้าพรรษา
เป็นวันส�ำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาท
จะอธิษฐานว่าจะพักประจ�ำอยู่ ณ ทีใ่ ด ทีห่ นึง่ ตลอดระยะ
เวลาฤดูฝนทีม่ กี ำ� หนดระยะเวลา 3 เดือนตามทีพ่ ระธรรม
วินยั บัญญัตไิ ว้ โดยไม่ไปค้างแรมทีอ่ นื่ หรือภาษาปากว่า
จ�ำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จ�ำ" แปลว่า พักอยู)่ ขอบคุณข้อมูลจาก วิกพิ เี ดีย : https://th.wikipedia.org
การเข้ า พรรษานี้ ถื อ เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ พระสงฆ์

2

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

บทบรรณาธิการ
นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงค์

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด
CHIANG MAI TEACHER’S

สวัสดีเพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่รักและเคารพทุกท่าน

THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ฉบับนี้ คงเป็น
ฉบับไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ที่จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ ฯ ซึ่ ง เป็ น การท� ำ งานคณะกรรมการชุ ด ที่ 47/1/2561 น� ำ โดย
ท่านประธานกรรมการ นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ เนือ้ หาในวารสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ทางคณะผู้จัดท�ำก็ยังคงพยายามจะน�ำเสนอเนื้อหา
อันเป็นสาระต่อมวลสมาชิก ตลอดจนถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะ และข้อบกพร่องต่าง ๆ
ที่สมาชิกได้ชี้แนะน�ำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในฉบับพบกับ คอลัมน์ ประธานคุยกับสมาชิก ได้ชแี้ จง
ถึงการก�ำหนดการเปิดประชุมวิสามัญ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ
ทีไ่ ม่ทนั สมัย และเป็นปัจจุบนั รวมถึงแนวทางการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู.้ ...“ดอกเบีย้
โลกเข้าสูข่ าขึน้ แล้ว เตรียมรับวิกฤตรอบใหม่” โดยรองประธานกรรมการคนที่ 1...
“สหกรณ์ จัดให้”เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วได้อะไร โดยรองประธานกรรมการคนที่ 2
“ธรรมาภิบาลในสหกรณ์” ศึกษาสาระดี โดยกรรมการการศึกษา...... “ความ
เคลื่อนไหวการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด” โดยผู้จัดการ
สหกรณ์.....การก�ำหนดแผนการให้บริการงานสินเชื่อประจ�ำปี 2561 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในเรือ่ งของสินเชือ่ แก่สมาชิกเพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และการครองชีพของสมาชิกในปัจจุบัน
- โครงการสินเชือ่ เพือ่ ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระยะเวลาด�ำเนินการ
		 15 มี.ค. – 31 ส.ค.61)
- โครงการสินเชื่อแสนเปี่ยมสุข (ระยะเวลาด�ำเนินการ 17 เม.ย. – 31 ส.ค.61)
- โครงการสินเชื่ออุ่นใจ ใกล้เกษียณ (ระยะเวลาด�ำเนินการ 2 ก.ค. – 30 พ.ย.61)
- โครงการสินเชื่อเอื้ออาทร (ระยะเวลาด�ำเนินการ 2 ก.ค. – 30 พ.ย.61)
สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัดได้ที่ www.cmcoop.or.th อีกช่องทางหนึง่
ร่ วมกั นคิ ด ร่ ว มกั นสร้ าง ส่ง เรื่องราวดี ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทความ
แสดงความคิดเห็น อันเป็นสาระ บนพืน้ ฐานร่วมด้วยช่วยกัน รูร้ กั สามัคคี เชือ่ มัน่
ศรัทธาในอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

สวัสดีครับ

ท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทุกท่าน
การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ ปี 2561 ผ่านไปแล้ว
6 เดือนหรือครึ่งปีแล้ว ส�ำหรับผลงานในรอบ 6 เดือน
ของปีเป็นไปตามเป้าหมาย และมั่นใจว่าผลงานตลอด
ปี 2561 จะประสบความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่
ประมาณการไว้ค่อนข้างแน่นอน แต่ทั้งนี้สหกรณ์ฯ
โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องร่วมกันท�ำงานอย่างเป็น
เอกภาพ รักษาความเชื่อมั่นและศรัทธาของสมาชิกที่
ใช้ บ ริ ก ารให้ ยั่ ง ยื น และพั ฒ นาให้ ก ้ า วหน้ า ยิ่ ง ๆขึ้ น
ด้วยการยึดมัน่ ในหลักการบริการทีค่ ำ� นึงถึงความมัน่ คง
เพื่อให้สมาชิกมั่นใจ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความ
รอบคอบไม่ประมาท เพราะระบบสหกรณ์ฯจะช่วยให้
เราได้มีโอกาสร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ หรือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตลอดไป
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน 2561 ท่านสมาชิก
ทุกท่านคงจะได้รับทราบถึงการร้องขอเปิดประชุม
วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ การลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ แ ละ
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการด�ำเนินการ
ตลอดการเลื อ กตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการด�ำเนินการได้วางแผนไว้แล้ว โดยจะเปิด
ประชุมวิสามัญในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ทีไ่ ม่ทนั สมัย
และเป็นปัจจุบัน การจะกระท�ำสิ่งใดต้องอาศัยเวลา
ผูร้ ทู้ มี่ คี วามสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์เพือ่ ให้
ได้สิ่งที่ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ
ในเรือ่ งของการลดอัตราดอกเบีย้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการมีความตั้งใจที่จะลดในช่วงไตรมาสที่ 3
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เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิก แต่เนื่องจากในเดือน
มีนาคม - เมษายน 2561 เกิดภาวะวิกฤติทางด้านการเงิน
ธนาคารต่างๆ ทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ
3.56 เป็นร้อยละ 5.37 ซึ่งสหกรณ์ฯของเรามีภาระกับ
สถาบั น การเงิ น ภายนอก คื อ ธนาคารอยู ่ ป ระมาณ
2,500 ล้านบาท ท�ำให้ตอ้ งหาเงินจากเครือข่ายสมาชิก
สหกรณ์ด้วยกันมาใช้หนี้ให้กับธนาคารต่างๆ หรือลด
ภาระค่าใช้จา่ ยและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับสมาชิก
หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมกลับเข้าสู่ภาวะ
ที่สงบไม่วุ่นวายเหมือนไตรมาสที่ 2 สหกรณ์ฯสามารถ
ช� ำ ระหนี้ กั บ สถาบั น การเงิ น ภายนอกลดลงแล้ ว ก็ มี
แนวโน้มว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยให้กับสมาชิกต่อไป
ดังนั้น เราทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารสหกรณ์ฯ
จะต้องบริหารด้วยความรู้จริง ภายใต้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
ประเมินสภาพการณ์ให้ถูกต้อง จะท�ำงานอย่างอาศัย
โชคช่วยต่อไปไม่ได้ เพราะวันนี้เราอยู่ในโลกของการ
แข่งขันและต่อสู้กันในโลกทุนนิยมแบบเสรี ผมขอ
ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยกันคิด ร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางที่ดี เพื่อให้สหกรณ์ฯของเรามีความ
มัน่ คงถาวร ผมและคณะกรรมการพร้อมและยินดีทจี่ ะ
รับข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี
กับสหกรณ์ฯ และสมาชิกของสหกรณ์ฯของเราต่อไป

ขอบคุณครับ
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บอกกล่
าวเล่าขาน
นายสมยงค์ ค�ำอ้าย

ดอกเบี้ยโลก
เข้าสู่ขาขึ้นแล้ว

เตรียมรับวิกฤตรอบใหม่

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา(เฟด)
มีมติเอกฉันท์ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ระยะสั้น อีก 0.25% ไปอยู่ที่ 1.75
-2.0% และส่งสัญญาณว่า ครึง่ ปีหลัง
จะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก 2 ครัง้ รวมเป็น
4 ครั้งในปีนี้
ซึง่ จะท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ เฟด
สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2.25 -2.50 %
สูงกว่าดอกเบีย้ ไทยถึง 0.75 -1.0 %
ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะเงิ น ทุ น ไหลออก
5 เดือนแรก เงินทุนไหลออกไปแล้ว
150,000 ล้านบาท จะรุนแรงหรือไม่

ก็ ต ้ อ งคอยติ ด ตามดู กั น ต่ อ ไป
แม้ประเทศไทยจะมีเงินทุนส�ำรอง
ค่อนข้างมาก แต่ก็ประมาทไม่ได้
เหตุผลที่ เฟด ตัดสินใจขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปีนี้ 4 ครั้ง เพราะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัวใน
อัตราที่แข็งแกร่ง โดยเฟด ได้เพิ่ม
GDP สหรัฐฯปีนี้ จาก 2.7% เป็น
2.8% สาเหตุ ที่ เ ศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ
ขยายตัว ส่วนหนึ่งมาจาก “มาตรา
การลดภาษี” ของประธานาธิบดี
โดนัลด์ทรัมป์ ที่มีผลในปีนี้ ท�ำให้
ธุรกิจเอกชนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

เป็นประวัติการณ์ ภาษีนิติบุคคลลด
จากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 21
และยังเปิดโอกาสให้บริษทั ทีเ่ ก็บเงิน
ก�ำไรไว้ตา่ งประเทศ มากมาย น�ำเงิน
ก�ำไรกลับเข้าประเทศ โดยเสียภาษี
ครั้ ง เดี ย วในอั ต ราร้ อ ยละ 15.58
ท�ำให้เงินทุนไหลเข้าประเทศสหรัฐฯ
มากมาย มีการขยายธุรกิจและการ
จ้างงานมากขึ้น
วั น พฤหั ส ที่ 14 มิ ถุ น ายน
2561 ธนาคารกลางยุโรป ก็มีมติให้
ปรั บ ลดวงเงิ น ซื้ อ พั น ธบั ต รตาม
มาตรการคิวอีจากระดับ 30,000 ล้านยูโร

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง จะสิ้ น สุ ด ลงในเดื อ น
กันยายน เหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อ
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม และเลิก
คิวอี ในสิ้นปี 2561 หมายความว่า
ปีหน้ายุโรปก็จะเดินหน้าขึน้ ดอกเบีย้
ตามสหรั ฐ ฯ เมื่ อ สองมหาอ� ำ นาจ
เศรษฐกิจโลก สหรัฐ – ยุโรป ขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ประเทศเศรษฐกิจ
เล็กๆอย่างไทย เชื่อว่าคงฝืนไปได้
ไม่นาน
ดร.กอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกฯมองว่า
การขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ของสหรั ฐ ฯ
ครัง้ นี้ นอกจากท�ำให้เงินทุนไหลออก
จากไทยแล้ว ผลกระทบทีจ่ ะตามมา
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อีกก็คือ เศรษฐกิจของประเทศที่มี
พืน้ ฐานเศรษฐกิจไม่ดี มีการกูย้ มื เงิน
สกุลดอลลาร์สูง จะเกิดปัญหาการ
ช� ำ ระหนี้ เพราะดอกเบี้ ย แพงขึ้ น
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯก็แพงขึน้ ด้วย
มีเกจิดา้ นเศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์กนั ว่า
เศรษฐกิจโลกก�ำลังจะมาถึง “วงจร
วิกฤตรอบใหม่” วันนี้มีสัญญาณเริ่ม
ชัดเจนขึน้ แล้ว วันวานประธานาธิบดี
โดนัลด์ทรัมป์ ลงนามเก็บภาษีนำ� เข้า
สิ น ค้ า จี น 50,000 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ เปิดสงครามการค้ากับจีนแล้ว
จากภาวะเศรษฐกิจโลก ย้อน
มาดู ภ าวะการเงิ น ของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ ข องเรา

ทุ ก วั น นี้ เรามี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ด้านการเงิน เป็นไปในทิศทางที่ดี
มี ภ าระเงิ น กู ้ จ ากสถาบั น การเงิ น
ภายนอกลดลงทุกเดือน ขณะนีม้ หี นี้
เหลือไม่ถึงสองพันล้านบาท หากเรา
มีการเปลีย่ นแปลงปรับลดอัตราดอกเบีย้
ไม่วา่ ดอกเบีย้ เงินกู้ ดอกเบีย้ เงินฝาก
ผลกระทบที่ตามมา พวกเราทุกคน
จะได้เงินปันผลและปันผลเฉลี่ยคืน
ลดลง เงินสวัสดิการต่างๆก็ต้องปรับ
ลดลงตามไปด้วย หากมีสมาชิกมา
ถอนเงินฝากกันมากขึ้น จะท�ำให้เรา
ขาดสภาพคล่อง จ�ำเป็นต้องไปกู้เงิน
จากสถาบันการเงินอื่นเพิ่ม ในอัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ พงกว่า 5.00 บาทแน่นอน
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

สหกรณ์ จัดให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ดำ� เนิน
การบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้สมาชิกเป็นอย่างมาก
โดยยึดหลักการของสหกรณ์ฯ เน้นแนวทางในการ
ด�ำเนินการสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ผลประโยชน์
หลากหลาย
ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด จะได้รับผลตอบแทนคือ
1. เงินปันผล เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชี และการด�ำเนิน
การมีกำ� ไร จะจัดสรรก�ำไรสุทธิ จ่ายเป็นเงินปันผลตาม
หุ้นให้ แก่สมาชิก
2. เงินเฉลี่ยคืน จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ตามส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบีย้ เงินกู้ ซึง่ สมาชิกนัน้ ๆ
ได้ส่ง แก่สหกรณ์ฯ ระหว่างปี
3. ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก สมาชิ ก ที่ ฝ ากเงิ น ไว้ กั บ
สหกรณ์ฯ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และ
ดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย
4. สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ
		 - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก โดยมีเงือ่ นไขและ
หลักเกณฑ์ตามที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
		 - จ่ายเป็นเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวติ
ทุ ก กรณี ตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ์ ที่ ส หกรณ์ ฯ
ก�ำหนด
		 - สวัสดิการ “หกสิบยีส่ บิ แสน” จ่ายเงินให้แก่
สมาชิกร้อยละ 30 ของหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ส�ำหรับ
สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นสมาชิกมา
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และมีคา่ หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท
โดยสมาชิ ก จะได้ รั บ เงิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ส หกรณ์ ฯ
ก�ำหนด
		 - โครงการจั ด ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ แยกเป็ น
วิชาชีพทัว่ ไปและวิชาชีพครู (ปี 2561 หลักสูตรผูต้ รวจสอบ
กิจการขัน้ พืน้ ฐาน) สหกรณ์ฯ จ่ายสมทบค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมตามมติคณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
- เงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดหาให้
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ อาทิ ช่วยเหลือสมาชิก

ประสบวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ และอีกสวัสดิการที่
สหกรณ์ฯ จัดหาให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ ว ยตนเอง อาทิ เ ช่ น สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ต่างๆ (สคช., สสอค., สส.ชสอ., ฌคป.) และ
บริษัทประกันชีวิต
ส่วนบริษัทประกันชีวิต ที่มีเงื่อนไขเป็นปีๆไป
มีทั้งหมด 7 กรมธรรม์ รายละเอียดดังนี้
กรมธรรม์ ค่าเบี้ย
บริษัท
คุม้ ครอง
ที่
ประกันต่อปี ผู้รับประกัน ถึงอายุ
3
2,323 บาท บริษัท กรุงเทพ 80 ปี
ประกันชีวิต
(แถลงสุขภาพ)
4
2,400 บาท บริษัท เอ็ม บี 75 ปี
เค ไลฟ์
(แถลงสุขภาพ)
6
2,800 บาท บริษัท ไทยซัมซุง 80 ปี
ประกันชีวิต
(ไม่แถลงสุขภาพ)
บริษัท
70 ปี
7
3,250 บาท
ทิพยประกันภัย
(แถลงสุขภาพ)
บริษัท
70 ปี
8
3,250 บาท
ทิพยประกันภัย
(แถลงสุขภาพ)
บริษัท
75 ปี
41
3,050 บาท
เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวิต
(แถลงสุขภาพ)
42
2,200 บาท
บริษัท
75 ปี
ไทยสมุทร
ประกันชีวิต
(แถลงสุขภาพ
จากทีก่ ล่าวมา เมือ่ ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้ว
ท่านจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ ตามที่
สหกรณ์ฯจัดให้ และท่านสมาชิกสมัครใจท�ำ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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MONEY REPORT

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ เหรัญญิก

สรุปผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

1. จ�ำนวนสมาชิก จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 32,365 คน เพิ่มจากเดือนก่อน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
19,954
คน ร้อยละ 61.65
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
12,411
คน ร้อยละ 38.35
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
14,849
คน ร้อยละ 45.88
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
17,516
คน ร้อยละ 54.12
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน 9,555.25 ล้านบาท
3. ทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงิน 1,012.11 ล้านบาท
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จ�ำนวนเงิน
6.40 ล้านบาท
5. เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนเงิน
24.72 ล้านบาท
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน 8,694.61 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
245.04 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน
22.43 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน 7,461.94 ล้านบาท
- เงินฝากประจ�ำ
จ�ำนวนเงิน
773.12 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวนเงิน
49.97 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
43.51 ล้านบาท
(โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
1.74 ล้านบาท
		 (ครบรอบ 57 ปี)
- เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน จ�ำนวนเงิน
93.55 ล้านบาท
- เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ปี2561) จ�ำนวนเงิน
0.54 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์ประกันหนี้
จ�ำนวนเงิน
2.77 ล้านบาท
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
584.59 ล้านบาท
- เงินฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
545.92 ล้านบาท
- เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
38.44 ล้านบาท
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน
0.23 ล้านบาท
8. เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
จ�ำนวนเงิน
110.47 ล้านบาท
9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน
1.90 ล้านบาท
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนเงิน 21,663.13 ล้านบาท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ ATM
เงินกู้สามัญสวัสดิการ
เงินกู้พิเศษ
11. สินทรัพย์
12. ก�ำไรสุทธิ
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จ�ำนวนสัญญา
1,122
18,934
3,813
408
237

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
32.93
20,279.24
803.05
39.45
508.46

จ�ำนวนเงิน 22,686.46 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
383.15 ล้านบาท

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

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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จากใจถึงใจ คณะกรรมการเงินกู้
นายมนูญ กันจะขัติ

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 47/1/2561 ได้บริหาร
กิ จ การสหกรณ์ ผ ่ า นมาแล้ ว ครึ่ ง ปี บั ญ ชี โดยได้ ด� ำ เนิ น การ
ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด กระผมในฐานะ
คณะกรรมการเงินกู้ จึงขอประชาสัมพันธ์การให้บริการสินเชือ่
ของสหกรณ์ ใ ห้ แ ก่ ม วลสมาชิ ก ได้ รั บ ทราบ ซึ่ ง เป็ น สิ น เชื่ อ
โครงการต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากเงินกูพ้ เิ ศษ, เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป/
เงินกูส้ ามัญ ATM และเงินกูฉ้ กุ เฉิน ทีส่ หกรณ์ฯ เปิดให้ใช้บริการ
ปกติ เผื่อหากว่าสมาชิกท่านใดต้องการใช้บริการสินเชื่อของ
สหกรณ์เพือ่ ด�ำรงสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก ดังนีค้ รับ
1. โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
		 “สินเชื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ”
		
เริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2561
2. โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
		 “สินเชื่อแสนเปี่ยมสุข” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่
		 17 เมษายน – 31 สิงหาคม 2561
3. โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
		 “สินเชื่ออุ่นใจ ใกล้เกษียณ” (50/15/150,000)
เริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน
		
		 2561
4. โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
		 “สิ น เชื่ อ เอื้ อ อาทร” เริ่ ม โครงการตั้ ง แต่ วั น ที่
		 2 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
		
ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดในแต่ ล ะโครงการ สมาชิ ก
สามารถดูรายละเอียดการให้กไู้ ด้ใน Website สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด www.cmcoop.or.th ในข่าวบริการสินเชือ่
ก่อนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อในแต่ละโครงการ ซึ่งทาง
สหกรณ์ฯ หวังว่าสมาชิกเมื่อได้รับเงินกู้ไปแล้ว จะน�ำไปใช้
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
และครอบครัว

10

สวัสดีครับ

เพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทุกท่าน

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

บทความจากคณะผู
้ตรวจสอบกิจการ
นายสามารถ พรหมชัย

สวัสดีครับ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่เคารพทุกๆท่าน

วารสารฉบับนีเ้ ป็นวารสารฉบับไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด กระผมในนาม
ตัวแทนของคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ขออนุญาตน�ำเสนอ
บทความเพื่ อ พบปะกั บ พี่ น ้ อ งเพื่ อ นสมาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จ�ำกัดทุกท่านครับ จากการที่กระผม
ได้มีโอกาสไปศึกษาฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรที่ 1)
ณ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มี
เนือ้ หาสาระในหลักสูตรบางช่วงบางตอน จากการทีไ่ ด้ไป
ศึกษาอบรมมาในครั้งนี้ มีข้อความหนึ่งในหลักสูตรจาก
การอบรมเป็นที่น่าสนใจและน่าจะเกี่ยวข้องกับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัดของเรา กระผมจึง
เห็นควรน�ำมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อที่จะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารเนือ้ หาสาระดีๆ ทีเ่ กีย่ วกับในเรือ่ ง
การรับสภาพหนี้ ซึ่งพอสรุปได้ใจความ ดังนี้
การผิดนัดช�ำระหนี้ของสหกรณ์ในปัจจุบันเริ่มทวี
ความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้เกิดหนีส้ งสัยจะสูญมีจำ� นวน
มากขึ้น ซึ่งสหกรณ์ส่วนหนึ่งมักจะให้สมาชิกผู้กู้และ
ผู้ค�้ำประกันมาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แต่สหกรณ์บางแห่งก็ใช้วธิ กี ารให้ผกู้ แู้ ละผูค้ ำ�้ มารับสภาพหนี้
โดยไม่เข้าใจว่าการรับสภาพหนีม้ ผี ลทางกฎหมายอย่างไร
การรับสภาพหนี้ คือ การกระท�ำใด ๆ ของลูกหนี้ต่อ
เจ้าหนี้ที่ เป็นการยอมรับว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง
โดยต้องกระท�ำการดังกล่าว ภายในก�ำหนดอายุความ
อันจะมีผลท�ำให้อายุความในมูลหนี้นั้นสะดุดหยุดลง
ทันที โดยให้เริม่ นับอายุความใหม่ นับแต่วนั นัน้ เป็นต้นไป
ตามอายุความในมูลหนีน้ นั้ ทัง้ นีเ้ พราะ มูลหนีเ้ ดิมยังไม่ระงับ
จนกว่าจะมีการช�ำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง หรือหนี้ขาดอายุ
ความแล้ว เช่น
1. ลูกหนีท้ ำ� หนังสือรับสภาพหนี้ โดยลูกหนีล้ งชือ่ ไว้
เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจระบุจ�ำนวนหนี้ไว้ หรือไม่ระบุจ�ำนวนหนี้
ไว้กไ็ ด้ แต่ตอ้ งมีขอ้ ความชัดเจนว่า ลูกหนีเ้ ป็นหนีเ้ จ้าหนีจ้ ริง
และลู ก หนี้ จ ะช� ำ ระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ใ นเวลา
ภายหน้าด้วย หากมิได้ระบุเวลาช�ำระหนี้ไว้ เพียงแต่รับว่า
เป็นหนีเ้ จ้าหนีเ้ ท่านัน้ ยังไม่ถอื ว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
2. ลูกหนี้ช�ำระหนี้บางส่วนแก่เจ้าหนี้ มีได้ในกรณี
การกูย้ มื เงินกัน ซึง่ ลูกหนีไ้ ด้ผอ่ นช�ำระต้นเงินบางส่วนให้
แก่เจ้าหนี้แล้ว
3. ลูกหนี้ช�ำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ โดยอาจช�ำระ
ดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

4. ลูกหนี้ให้ประกันไว้แก่เจ้าหนี้ เช่น หลังจากลูกหนี้
ค้างช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว ต่อมาลูกหนี้น�ำทรัพย์สิน
ไปมอบให้เจ้าหนีย้ ดึ ถือไว้เป็นประกัน หรือลูกหนีอ้ อกเช็ค
ให้เจ้าหนีย้ ดึ ถือไว้เป็นประกันหนี้ หรือลูกหนีห้ าบุคคลอืน่
มาท�ำสัญญาค�้ำประกันหนี้ของตนไว้แก่เจ้าหนี้
5. การกระท�ำอืน่ ๆ ของลูกหนีท้ แี่ สดงแจ้งชัดว่าลูกหนี้
ยอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ เช่น ลูกหนี้
เขียนจดหมายถึงเจ้าหนี้ ขอให้เจ้าหนี้ผ่อนผันเวลาช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ออกไปเป็นต้น
การรับสภาพหนี้ เป็นเพียงหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ์
เรียกร้องอันมีอยู่ในมูลหนี้เดิม และลูกหนี้รับว่าจะช�ำระหนี้นั้น
ให้แก่เจ้าหนีใ้ นเวลาภายหน้านัน้ มิใช่เป็นการเปลีย่ นแปลง
สิ่งซึ่งเป็นสาระส�ำคัญแห่งหนี้ จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
และมิใช่เป็นการประนีประนอมยอมความ ที่ต่างฝ่าย
ต่างระงับข้อพิพาทที่มีต่อกัน หรือที่จะมีต่อกัน ดังนั้น
มูลหนีเ้ ดิมจึงยังไม่ระงับสิน้ ไป ผูค้ ำ�้ ประกันในมูลหนีเ้ ดิม
ก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่มีการท�ำหลักฐาน
เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีขอ้ ความชัดเจนว่า เจ้าหนี้
กับลูกหนี้ตกลงระงับข้อพิพาทที่มีอยู่แล้ว โดยให้เจ้าหนี้
กั บ ลู ก หนี้ ผู ก พั น กั น ตามหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ที่ ท� ำ ไว้
อันถือว่า เป็นการประนีประนอมยอมความกัน ก็ย่อม
ท�ำให้มลู หนีเ้ ดิมระงับลง เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดไม่ชำ� ระหนีต้ าม
หนังสือรับสภาพหนี้ เจ้าหนี้ต้องใช้หนังสือรับสภาพหนี้
ฟ้องร้องบังคับลูกหนี้ ให้ช�ำระหนี้เท่านั้น ไม่อาจน�ำมูลหนี้เดิม
มาฟ้องร้องได้อกี ทัง้ นี้ หนังสือรับสภาพหนีท้ ที่ ำ� ไว้ จะต้อง
มีลายมือชือ่ ของลูกหนีด้ ว้ ย อันเป็นสัญญาประนีประนอม
ยอมความทีม่ ผี ลบังคับได้ ดังนัน้ ถ�ำ้ ไม่มขี อ้ ความดังกล่าว
ก็ยอ่ มไม่เป็นการประนีประนอมยอมความกันแต่ประการใด
มู ล หนี้ เ ดิ ม จึ ง ยั ง ไม่ ร ะงั บ เว้ น แต่ มู ล หนี้ เ ดิ ม จะขาด
อายุความไปแล้ว ในกรณีทมี่ ลู หนีเ้ ดิม ยังไม่ระงับหลังจาก
ท� ำ หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ แ ล้ ว ลู ก หนี้ ไ ม่ ช� ำ ระหนี้ ต าม
ก�ำหนดเวลาในหนังสือรับสภาพหนี้ เจ้าหน้าที่อาจฟ้อง
บังคับคดีให้ลูกหนี้ช�ำระได้ โดยฟ้องตามมูลหนี้เดิม
ซึ่งยังไม่ระงับก็ได้ หรือฟ้องตามหนังสือรับสภาพหนี้
ก็ได้ แต่เจ้าหนี้จะฟ้องร้องทั้งมูลหนี้เดิมและฟ้องตาม
หนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องซ้อน หรือ
เป็นการฟ้องซ�้ำ
ฉบับนี้กระผมขออนุญาตจบการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเพียงเท่านีก้ อ่ นนะครับ ถ้ามีโอกาสจะน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่นะครับ สวัสดีครับ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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ศึนายไพบู
กษา...สาระดี
ลย์ พุทธวงค์

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นองค์กร
ที่สมาชิกได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ ช่วยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์จึงมีส่วนส�ำคัญในการที่จะใช้
บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
(Honesty) เปิดเผยโปร่งใส (Transparency) ความรับ
ผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรม
ยุติธรรม (Fairness) ความมีคุณภาพประสิทธิภาพ
(Quality and Efficiency) และการมี ม าตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม (General Ethical and Moral
Standard) เพือ่ ให้การบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู เ ชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด มี ค วามเข็ ม แข็ ง มั่ น คงและ
เจริญก้าวหน้า โดยค�ำนึงถึงผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับ
ประโยชน์ที่ยุติธรรม ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สมาชิ ก เจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ สหกรณ์ ด� ำ เนิ น การโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลหลัก ผลทีไ่ ด้รบั กลับมาคือความเชือ่ ถือ
จากสมาชิกเพราะสมาชิกเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หรือ
เป็นเจ้าของสหกรณ์ยอ่ มต้องการให้สหกรณ์ดำ� เนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
มี ค วามยุ ติ ธ รรม มี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม มี คุ ณ ภาพ
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ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบสมาชิก ซึ่งการด�ำเนินงานใน
ลักษณะนี้ สหกรณ์จะเจริญเป็นที่เชื่อถือของสมาชิกซึ่ง
สามารถพึ่ ง พาได้ ทั้ ง ในยามวิ ก ฤตและในยามปกติ
รวมทั้ ง สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ง ่ า ยและให้
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นธรรม รวมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ
ให้สมาชิกได้อย่างเหมาะสม เมือ่ สหกรณ์มธี รรมาภิบาล
แล้วผลที่ได้รับกลับมา สรุปได้ดังนี้
1. เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของกิจการสหกรณ์ เพราะ
สหกรณ์ทมี่ ธี รรมาภิบาล จะมีแนวนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีสนองความต้องการของสมาชิกอย่างสมดุล
ส่งผลต่อให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสีย
2. สามารถเข้าถึงผู้ร่วมลงทุนและระดมเงินทุน
ได้ง่าย เพราะสถาบันการเงินและแหล่งทุนต่างๆจะให้
ความเชื่อมั่นกับสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาล พร้อมจะ
ให้การสนับสนุนหรือร่วมลงทุนด้วย
3. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ ในท่ามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีโอกาสที่จะน�ำไป
สู่ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น การใช้หลักธรรมาภิบาล
จะช่ ว ยควบคุ ม ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นการก�ำกับกิจการทีด่ ี ซึง่ มาตรการเหล่านีจ้ ะช่วยเป็น

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

ภูมิคุ้มกันให้แก่สหกรณ์ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ในการด�ำเนินงานให้น้อยลง
4. มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ดีมีความสามารถและ
รักองค์กร สหกรณ์ที่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่
ค�ำนึงถึงความเป็นอยูข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละสร้างคุณภาพชีวติ
ทีด่ แี ก่เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำให้เจ้าหน้าทีร่ กั องค์กรและร่วมงาน
กับองค์กรตลอดไป
5. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด สหกรณ์
ที่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ่ อ สมาชิ ก ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ความพึงพอใจแก่สมาชิกเป็นหลักด้วยการบริการแก่
สมาชิกมีสวัสดิการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความคุ้มค่าที่สมาชิกจะได้รับ น�ำไปสู่การเพิ่มจ�ำนวน
ของสมาชิกในอนาคต
6. การยอมรั บ ของสั ง คมในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
สหกรณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมีการค�ำนึง
ถึงสิ่งแวดล้อม มีผลอย่างมากต่อการยอมรับของสังคม
และการเติบโตของสหกรณ์ในการด�ำเนินกิจการ
7. เพิม่ โอกาสในการสร้างผลก�ำไรและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน สหกรณ์ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ความซือ่ สัตย์ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพส่งผลให้สหรณ์

ได้รับความเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้เสีย (สมาชิก, ประชาชน
ทั่วไป, สถาบันการเงิน) และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อยากให้
การสนับสนุน และตอบสนอง ที่มีโอกาสท�ำให้เกิดการ
เพิ่มผลก�ำไรจาก การด�ำเนินการและกิจการไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
การใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป็นกระบวนการ
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลาและจะบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือกัน
ของบุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ คือ
สมาชิก ความร่วมมือของสมาชิก โดยสมาชิก
ต้องรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความ
สนใจเลือกคณะกรรมการสหกรณ์
กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุม
และต้องมีความซือ่ สัตย์ รวมทัง้ รักษาผลประโยชน์ของ
สหกรณ์
ฝ่ายจัดการ มีความซือ่ สัตย์และปฏิบตั งิ านตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

ความเคลื่อนไหวการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
(มกราคม – พฤษภาคม 2561)
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน ครับ
จากการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตั้งแต่สินปีบัญชี 2556 – ปัจจุบัน สิ้นปีบัญชี 2556
ยอดวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จ�ำนวน 6,762.77 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.50 ปีบัญชี 2557
ประธานกรรมการคือนายเอนก ค�ำจ�ำรูญ พร้อมคณะกรรมการ ได้ด�ำเนินการ
1. ปรับลดวงเงินปล่อยสินเชื่อ / งวดช�ำระเงิน
2. วางปฏิทินการลดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้หมดลงภายในระยะเวลา 15 ปี
3. งดการกู้ยืมเงินเพิ่ม
ประเภท
การปล่อยสินเชื่อ
สามัญ
พิเศษ

วงเงินปล่อยสินเชื่อ

จ�ำนวนงวดช�ำระ

เดิม
ปรับเป็น
4,000,0000 บาท 3,000,000 บาท
5,000,000 บาท 4,000,000 บาท

เดิม
ช�ำระ 300 งวด
ช�ำระ 400 งวด

ปรับเป็น
240 งวด
300 งวด

สิ้นปีบัญชี 2557		
ยอดวงเงินกู้ลดลง 812.15 ล้านบาท คงเหลือ 5,950.62 ล้านบาท
						
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.11
สิ้นปีบัญชี 2558		
ยอดวงเงินกู้ลดลง 562.81 ล้านบาท คงเหลือ 5,387.81 ล้านบาท
						
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.73
สิ้นปีบัญชี 2559 		
ยอดวงเงินกู้ลดลง 800.48 ล้านบาท คงเหลือ 4,587.33 ล้านบาท
						
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.00
สิ้นปีบัญชี 2560		
ยอดวงเงินกู้ลดลง 1,963.12 ล้านบาท คงเหลือ 2,624.21 ล้านบาท
						
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.67
มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา 5 เดือน)
ยอดวงเงินกูล้ ดลง 478.31 ล้านบาท คงเหลือ 2,125.90 ล้านบาท จากการด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2557-2560
ระยะเวลา 4 ปีบัญชี ยอดวงเงินกู้จาก 6,762.77 ล้านบาท คงเหลือ 2,624.21 ล้านบาท ยอดวงเงินกู้ยืมลดลง
4,138.56 ล้านบาท และหากด�ำเนินการแบบนี้ต่อไปอีกประมาณ 2-3 ปีบัญชี แล้ววงเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
อาจหมดไป แล้วอะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าเรายืนด้วยทุนด�ำเนินการของเราเอง ช่วยคิดต่อให้หน่อยนะครับ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนเมษายน - มิถุนายน 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
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นายเมธี
เงินคีรี
นายชูศักดิ์
วรุณกูล
นางชินรัตน์
ม่วงงาม
นางวิภา	
พวงเงินมาก
นางชูชีพ
กาบบัว
นางฟองจันทร์ บุญศรี
นางจันทร์ฟอง เทียมเสม
นายสุนันท์
นาแซงศรี
นางสาวพิชญากร ปัญญาค�ำ
นายพิทักษ์
มะโนวรรณรา
นายสะอาด
ก้อนค�ำ
นายอุดม
คันธา
นายทองค�ำ
หินหงษ์
นายศิริพงษ์
ปินตาปิน
นางจันทร์หอม วชิระชาติ
นางสุวันทา	 ขามพิทักษ์
นายพิชัย
บัวบาน
นายวินัย
วุฒิอินทร์
นางสุดสงวน บุญศรี
นายวิษณุ
แสนเมืองมูล
นายสมศักดิ์ เอี่ยมธรรมชาติ
นายสุรสิทธิ์
ปัญญาแก้ว
นายทวีทรัพย์ ศรีวิชัย
นายเฉลิม
สุภีระ
นางวัลลาภรณ์ อ่วมชีพ
นางสุทธิรัตน์ ผาดไธสง
นายสงกรานต์ พรหมวงศ์
นายอุทัย
ยศเดช
นางสาวพนิตา	 เสริมมติวงศ์
นางสาวชุตินันท์ คณานันท์
นายมานพ
ปาทะ
นายมณเฑียร ไชยเลิศ
นายสนอง
อินต๊ะไชยวงค์
นางจันทิรา
จันทเลิศ
นายศรีสมัย
ขัติยะ
นายณัฐวุฒิ
มาประดิษฐ์
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สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สมทบ

สคช. สสอค. สส.ชสอ.

ม.แม่โจ้
ม.ราชภัฎ
ม.ราชภัฎ
อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันทราย
อ.ฝาง
อ.ฝาง
อ.หางดง
อ.สันก�ำแพง
เทศบาล
สพป.เขต 1
อ.สันก�ำแพง
อ.แม่ออน
อ.แม่ออน
อ.พร้าว
อ.แม่แตง
อ.ไชยปราการ
อ.แม่อาย
อ.สารภี
สพป.เขต3
ม.ราชภัฏ
อ.ฝาง
อ.ฝาง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.สันก�ำแพง
สพป.เขต 2
อ.แม่ริม
อ.อมก๋อย
อ.ฮอด
อ.ดอยเต่า
อ.ฝาง
อ.แม่ออน
อ.ดอยหล่อ
อ.สะเมิง
อ.ไชยปราการ

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

ประกันชีวิต

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่ถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ที่

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

ชื่อ - สกุล

นายเมธี
นายชูศักดิ์
นางชินรัตน์
นางประทุม
นางเพ็ญจันทร์
นางเสาร์
นางวิภา	
นายจิตติ
นางชูชีพ
พ.ต.ท.ธ�ำรง
นางนงลักษณ์
นายสมเกียรติ
นายสมเพ็ชร
นายธนาภพ
นายนพรัตน์
นายดวงค�ำ
นายพิทักษ์
นายสะอาด
นายอุดม
นายบรรจง
นายทองค�ำ
นายศิริพงษ์
นางจันทร์หอม
นางสุวันทา	
นายพิชัย
นายวินัย
นางสุดสงวน
นายเฉลิม
นางวัลลาภรณ์
นางสุทธิรัตน์
นายสงกรานต์
นายอุทัย
นายบัณฑิต
น.ส.พนิตา	
น.ส.ชุตินันท์
นายมานพ

เงินคีรี
วรุณกูล
ม่วงงาม
สุวรรณบท
สวนปาน
จันชัยชะนะ
พวงเงินมาก
ไชยมงคล
กาบบัว
สุวรรณลพ
หาญจริง
พันธ์ชน
อนุโลม
ภิบาลวงษ์
สร้อยเพชร
ปาวิน
มะโนวรรณรา
ก้อนค�ำ
คันธา
คันธา
หินหงษ์
ปินตาปิน
วชิระชาติ
ขามพิทักษ์
บัวบาน
วุฒิอินทร์
บุญศรี
สุภีระ
อ่วมชีพ
ผาดไธสง
พรหมวงศ์
ยศเดช
เตจ๊ะ
เสริมมติวงศ์
คณานันท์
ปาทะ

เลขที่สมาคม

ประเภทสมาชิก

สังกัด

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

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

ม.แม่โจ้
ม.ราชภัฎ
ม.ราชภัฎ
สพป.เขต 1
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันก�ำแพง
อ.สันทราย
อ.สันทราย
อ.สันทราย
อ.เชียงดาว
อ.ฝาง
อ.แม่อาย
อ.สารภี
ม.แม่โจ้
เทศบาล
สพป.เขต 1
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.แม่ออน
อ.แม่ออน
อ.พร้าว
อ.แม่แตง
อ.ไชยปราการ
อ.แม่อาย
อ.สารภี
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.สันก�ำแพง
สพป.เขต 2
อ.แม่ริม
อ.แม่อาย
อ.อมก๋อย
อ.ฮอด
อ.ดอยเต่า

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด
จั ด กิ จ กรรมสื บ สานประเพณี ไ ทย
“พิ ธี ส ระเกล้ า ด� ำ หั ว ผู ้ มี คุ ณู ป การ
ต่อสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561”
เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
“พิ ธี ส ระเกล้ า ด� ำ หั ว ผู ้ มี คุ ณู ป การต่ อ สหกรณ์
ประจ�ำปี 2561” โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้
ได้ ร ดน�้ ำ ขอพรและมอบกระเช้ า ด� ำ หั ว ให้ กั บ ผู ้ มี
คุณปู การต่อสหกรณ์ ประกอบด้วยนายมานพ ธรรมโชติ,
นายสวั ส ดิ์ อิ น แถลง, นายสามารถ รั ก ษาศิ ล ป์ ,
นายธนู มีสัตย์, นายถนอม บุญธิมา, นายบุญส่น
พิณเสนาะ, นายณรงค์ ทาสิงห์ค�ำ, นายจรูญ วงค์ค�ำ,
นายเทวินทร์ เลาหะเพ็ญแสง, นายโกศล ปราค�ำ,
นายอ� ำ พล คนเที่ ย ง, นายวิ ศิ ษ ฐ์ เกี ย รติ อ นั น ต์ ,
นายอรุณ บุญสวัสดิ์ ทัง้ นี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว

โครงการพัฒนาบุ คลากรหน่วยบริการและสมาชิ กชั้นน�ำประจ�ำปี 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกน�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 โดยอบรมสัมมนา ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2561, 19-21 เมษายน 2561, 3-5 พฤษภาคม 2561 และ 10-12
พฤษภาคม 2561
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ไตรมาสที่ 2 ประจ�ำปี 2561
โดยมี นายสุทัศนื ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธาน
กรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพือ่ น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ให้หน่วยบริการได้รบั ทราบและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการให้บริการสมาชิก
อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับทราบและพิจารณา
ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ส�ำนักงานสหกรณ์

ร่วมพิธีเปิ ดและสนับสนุนและสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปี 2561"
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด น�ำโดยนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุน
เงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรง
ริเริ่มจัดให้มีการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ต�ำบลหนองจ๊อม
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่าด้วยควมร่วมมือ (MOU) กธ.4
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายสุทศั น์
ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สอ.ชม.
พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ศรีอรุณ ทีป่ รึกษาด้าน
การขาย ผูแ้ ทน บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ
ร่ ว มลงนามสั ญ ญาความตกลงร่ ว มมื อ ความ
คุม้ ครองโครงการประกันชีวติ กลุม่ กรมธรรม์ที่ 4
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมี
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ผูจ้ ดั การและคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ณ ห้องประชุมเอือ้ งผึง้ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
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ออมทรัพย์ประเภทสะสมทรัพย์
รายเดือน 24 เดือน

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

ผู้ฝากต้องเปิดบัญชี พร้อมระบุจ�ำนวนเงินฝากรายเดือน จ�ำนวนเท่ากัน
ทุกๆเดือน ขั้นต�่ำ 2,000-25,000 บาท
ผู้ฝากต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินตามจ�ำนวนที่ระบุ และให้ระบุวิธี
เรียกเก็บขณะเปิดบัญชีเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
		 1. หัก ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานที่สังกัด
		 2. หักจากบัญชีออมทรัพย์ของตนเองที่มีอยู่กับกับสหกรณ์
		 3. ช�ำระเองหน้าเคาน์เตอร์ภายในวันสิ้นเดือน
เมื่อครบก�ำหนด 24 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี สหกรณ์จะท�ำการปิดบัญชี
แล้วท�ำการฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี(ไม่เสียภาษี)
หากถอนเงินฝาก ก่อนครบก�ำหนด 24 เดือน สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีทันที
และผู้ฝากจะได้รับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน
กรณีเรียกเก็บเงินไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีทนั ที แล้วน�ำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
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 ประสาธน์สุวรรณ์ 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 ทิพยวารีวงค์

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

