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ประเพณียี่เป็ง

ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12

ในพงศาวดารโยนกและจามเทวี ได้บนั ทึกเรือ่ งราว
เกี่ยวกับประเพณียี่เป็งเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิด
ภั ย ร้ า ยแรงด้ ว ยโรคอหิ ว าตกโรคขึ้ น ที่ แคว้ น หริ ภุ ญไชย
ชาวเมืองล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ชาวเมืองทีเ่ หลือต้อง
อพยพไปอยู่เมืองหงสาวดีนานถึง 6 ปี จึงกลับคืนสู่บ้าน
เมืองเดิม ครัน้ ถึงเวลาเวียนมาบรรจบครบวันทีต่ อ้ งจากบ้าน
เมืองไป จึงได้ทำ� พิธรี ำ� ลึกถึงญาติพนี่ อ้ งทีล่ ว่ งลับไปแล้วด้วย
การท�ำกระถางใส่เครื่องสักการบูชา ธูปเทียนลอย แล้วน�ำ
ไปลอยตามน�้ำ  เรียกว่า การลอยโขมดหรือลอยไฟ นั่นจึง
เป็นที่มาของประเพณียี่เป็งที่มีมาจนถึงทุกวันนี้
(ยี่เป็ง มาจากค�ำว่า ยี่ ซึ่งแปลว่า สอง ส่วนค�ำว่า
เป็
ง
มาจากค�
ำว่า เพ็ญ ประเพณียี่เป็งจึงเป็นประเพณีที่จัด
เมือ่ เราได้ยนิ เพลง "ร�ำวงลอยกระทง" ทีข่ นึ้ ต้นว่า
"วันเพ็ญเดือนสิบสอง น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง..." นั่นเป็น ขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง)
สัญญาณว่าใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้ว....วันลอยกระทง
ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ  เดือน 12 ตามปฏิทิน กิจกรรมที่นิยมท�ำในงานประเพณียี่เป็ง
ประเพณี ยี่ เ ป็ ง หรื อ งานบุ ญ ยี่ เ ป็ ง มี ขึ้ น 3 วั น
จันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทนิ จันทรคติลา้ นนาจะตรงกับ
เดือนยี่ และหากเป็นปฏิทนิ สุรยิ คติจะราวเดือนพฤศจิกายน โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่นิยมท�ำกันมาช้านานได้แก่
• วั น ขึ้ น สิ บ สามค�่ ำ หรื อ วั น ดา เป็ น วั น ที่ พี่ น ้ อ ง
ซึ่งเดือน 12 เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และ
อยูใ่ นช่วงฤดูนำ�้ หลาก มีนำ�้ ขึน้ เต็มฝัง่ ท�ำให้เห็นสายน�ำ้ อย่าง ชาวล้านนากลับคืนสูบ่ า้ นและเตรียมซือ้ ของเพือ่ ไปท�ำบุญทีว่ ดั
• วันขึ้นสิบสี่ค�่ำ  พี่น้องชาวล้านนาจะไปท�ำบุญ
ชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค�่ำ  เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง
ท�ำให้สามารถเห็นแม่นำ�้ ทีม่ แี สงจันทร์สอ่ งกระทบบนผิวน�ำ 
้ ที่วัด พร้อมท�ำกระทงใบใหญ่ไว้ที่วัดเพื่อน�ำอาหารและ
ช่างเป็นภาพที่ดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวันลอยกระทง ของกินมากมายใส่กระทงและให้ทานแก่คนยากจน
• วันขึน้ สิบห้าค�ำ ่ พีน่ อ้ งชาวล้านนาจะน�ำกระทงใหญ่
2561ปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ทีว่ ดั และกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในล�ำน�ำ 
้ พร้อมทัง้ จุดถ้วย
ประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี ประทีป (การจุดผางปะตี๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ
จุดโคมลอยปล่อยขึน้ สูท่ อ้ งฟ้าเพือ่ บูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี
ยี่เป็ง
เมื่อพูดถึง ประเพณียี่เป็ง คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เนือ่ งจากงานบุญยีเ่ ป็งเป็นงานบุญใหญ่ ในช่วงงาน
ประเพณียี่เป็งหรือวันลอยกระทง ภาคเหนือ (ตอนบน)
จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า "ยี่เป็ง" อันหมายถึงการ บุญพี่น้องชาวล้านนาจึงนิยมประดับตกแต่ง วัด บ้านเรือน
ท�ำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรง ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ท�ำประตูป่า ทางมะพร้าว ดอกไม้
กับเดือนสิบสองในแบบไทย) โดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยีเ่ ป็งแบบต่าง ๆ ขึน้ เป็นพุทธบูชา
โคมลอย หรือที่เรียกว่า "ว่าวโฮม" หรือ "ว่าวควัน" โดย ส่วนในช่วงกลางคืนจะจัดงานรื่นเริง ประดับประดาด้วย
การใช้ผ้าบาง ๆ แล้วสุมควันข้างใต้ ให้โคมลอยขึ้นไปใน แสงสีเสียง ขบวนแห่และการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
อากาศในตอนกลางวัน เพือ่ เป็นการบูชาพระอุปคุต ซึง่ เชือ่ เป็นภาพที่งดงามยิ่ง โดยเฉพาะการปล่อยโคมนั้นถือเป็น
กันว่าท่านบ�ำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือ กิจกรรมส�ำคัญของงานบุญนี้ เพราะพีน่ อ้ งชาวล้านนาเชือ่ ว่า
สะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพม่า ประเพณียเี่ ป็ง ของชาว เปลวไฟในโคมที่ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ล้ า นนานั้ น มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาอั น ยาวนาน ปั จ จุ บั น ความรู้ ปัญญาและความปราดเปรือ่ ง และแสงสว่างทีไ่ ด้รบั
ประเพณียเี่ ป็งยังคงเป็นประเพณีทมี่ กี ารสืบทอดและจัดขึน้ จากโคมจะช่ ว ยให้ ชี วิ ต พบเจอกั บ แสงสว่ า ง สามารถ
ด�ำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง
ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

บทบรรณาธิการ
นายเชิดชัย ทิพยวารีวงค์

สวัสดีเพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่รักและเคารพทุกท่าน
วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับไตรมาสที่ 4 /2561ทีจ่ ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
บทความอันเป็นประโยชน์ตลอดจนกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯไปยัง
สมาชิกทุกท่าน และเป็นการท�ำงานคณะกรรมการชุด ที่ 47/1/2561 น�ำโดย
ท่านประธานกรรมการด�ำเนินการ นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ การด�ำเนินงานตลอด
ระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กันยายน สหกรณ์ฯมีก�ำไรสุทธิทั้งสิ้นอยู่ที่
593.68 ล้านบาท มีสมาชิกรวม 32,511 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 20,003 คน
สมทบ 12,488 คน ทุ น เรื อ นหุ ้ น 9,630.39 ล้ า นบาท การด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการได้ดำ� เนินงานตามกรอบแผนงานทีว่ างไว้ ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ตัง้ ใจ
พัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มัน่ คง ยัง่ ยืน เคียงคูส่ มาชิก สิง่ ทีอ่ ยากเห็น
ของคณะกรรมการทุกยุคสมัย คือการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการ
ด�ำรงชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและมีเกียรติในสังคม ส�ำหรับความเคลื่อนไหว กิจกรรม
ของสหกรณ์ที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 มีดังนี้ครับ
1. การเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก หัวหน้าหน่วยบริการ คณะกรรมการหน่วย
บริการ ผู้แทนระดับหน่วยงาน (กรรมการด�ำเนินการ ) วาระปี 2562 - 2563 ตุลาคม
2561 – ธันวาคม 2561
2. การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ กรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจ
สอบกิจการ โดยผู้แทนสมาชิก วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องบ้านล้านตอง
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของของหน่วยบริการสหกรณ์ฯ
ประจ�ำปี 2561 วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา วิธีการแก้ไขร่วมกัน
4. โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกวาระปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1 /2561
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการคั ด เลื อ กคนดี ศ รี ส หกรณ์ ประจ� ำ ปี 2561 ระหว่ า งวั น ที่
1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2561 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรสหกรณ์ที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส�ำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ประเภทที่ 1 กิตติมศักดิ์ ประเภทที่ 2 สมาชิกอาวุโส ประเภทที่ 3 ผู้บริหาร ประเภทที่
4 ผู้ให้บริการ ประเภทที่ 5 ผู้ใช้บริการ
6. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำวารสารฉบับนี้
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
ตลอดจนผูเ้ ขียนบทความอันเป็น สาระประโยชน์เพือ่ สมาชิก สวัสดีครับแล้วพบ
กันใหม่ในฉบับพิเศษประจ�ำปี 2561
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

สวัสดีครับ

ท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทุกท่าน
การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ โดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านพ้นไป
แล้วนั้น มีผู้แทนสมาชิกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทุกท่าน มุ่งมั่น มุ่งหวัง
ทีจ่ ะให้สหกรณ์ฯของเรามีความเจริญก้าวหน้าทันสมัย
ได้ ร ่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข ้ อ เสนอแนะ
อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และ
ระเบียบของสหกรณ์ฯ มีความถูกต้องชัดเจนน�ำไป
ปฏิบัติได้อย่างตรงเป้าหมาย ท�ำให้การประชุมใหญ่
วิสามัญ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณท่าน
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก และผู ้ สั ง เกตการณ์ ไว้ ณ ที่ นี้
อีกครั้งหนึ่ง
ผมและคณ ะกรรมการด�ำเนินการชุดที่
47/1/2561 จะมุง่ มัน่ ทุม่ เท ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ
พร้อมให้ตรวจสอบ มีความตั้งใจที่จะดูแลและพัฒนา
สหกรณ์ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดความมั่นคง
เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้นโยบายการบริหารงาน
อย่างเต็มที่ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ฯ
สูค่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ฯ
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการ
และฝ่ า ยจั ด การ พั ฒ นาระบบโปรแกรมต่ า งๆของ
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สหกรณ์ให้สามารถรองรับ Fin Tech และสร้างระบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ทั น สมั ย หรื อ สนั บ สนุ น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป
อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ
ตามทีส่ หกรณ์ฯ มีเงินรอการตรวจสอบทีส่ มาชิกโอนเงิน
เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ และไม่ส่งเอกสารให้สหกรณ์ฯ
รับทราบนั้น เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในการโอนเงิน
อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก
รวมทัง้ สหกรณ์ฯ สามารถด�ำเนินการให้สมาชิกได้ทนั ที
จึงจะใช้บริการรับช�ำระเงิน Bill Payment ของธนาคาร
กรุงไทย ซึ่งเมื่อสหกรณ์ฯ มีระบบนี้แล้วจะสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั น ที ว ่ า สมาชิ ก โอนเงิ น เข้ า สหกรณ์ ฯ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยจะเริ่มด�ำเนินการได้
ประมาณเดือนตุลาคม 2561 ส่วนรายละเอียดต่างๆ
จะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง ทางเวบไซต์หรือ
วารสารของสหกรณ์ฯ
ท้ายนี้ หากสมาชิกท่านใดมีค�ำแนะน�ำหรือข้อ
เสนอแนะ ประการใด ขอให้ประสานมายังผมได้โดยตรง
ผมหวั ง ว่ า จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ
จากท่านด้วยดีตลอดไป

ขอบคุณครับ

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

บอกกล่
าวเล่าขาน
นายสมยงค์ ค�ำอ้าย

วันออมแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ต้องถือเป็นวันส�ำคัญ
วันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเป็นวันออม
แห่งชาติ ส�ำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมมี ติให้วนั ที่
31 ตุลาคมของทุกปี เป็น " วันออมแห่งชาติ " เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของ
การออมเงิน ส�ำหรับกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในวันออมแห่งชาตินนั้
ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ออมสิน ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง ๆ
มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินใน
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ก็
มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม
การประกวดค�ำขวัญ รวมทัง้ กิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
วิธีการออม เป็นการเก็บเงิน เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้เด็ก ๆ รูจ้ กั ประหยัดและอดออม และอยากออมเงิน
หรือผู้ใหญ่เก็บออม เพื่อไว้เป็นทุนการศึกษา และ
เป็นต้นทุนส�ำหรับบัน้ ปลายชีวติ เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่บตุ ร
หลานด้วย เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เห็นความส�ำคัญของ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเป็นทักษะ
ชีวิตที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะในทุกๆ กิจกรรมในชีวิต มักมี
เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรื่องเงินๆ
ทองๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสร้างความ
มัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย แต่เป็นไปเพือ่ การสร้างความสุขและความ
สมดุลในชีวิต วัยที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างหรือปลูก
ฝังวินยั คือวัยเด็ก ต้องร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม
การออมให้เกิดขึ้นทั้งกับเด็ก ๆ และตัวเราเอง

การออมเพือ่ วัยเกษียณเริม่ มีความส�ำคัญมากขึน้
เรื่อย ๆ หลังเริ่มมีความกังวลกันมากขึ้นว่าสังคมไทย
ก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ หรือ Ageing Society ใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ Money2Know
รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ
65.9 ล้านคน ซึง่ เป็นผูส้ งู อายุสงู ถึง 10.5 ล้านคน ท�ำให้
ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) แล้ว
เพราะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ พร้อมทัง้ คาดว่าไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ในปี 2564 จากจ�ำนวนประชากร
ผูส้ งู อายุทจี่ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 20% และเข้าสูก่ ารเป็นสังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ในปี 2574 จากผูส้ งู อายุทจี่ ะ
เพิ่มขึ้นมากกว่า 28%
ส�ำหรับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ท�ำให้มีเรื่อง
น่าเป็นห่วง คือ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ระดับหนี้
ภาคครัวเรือนได้สงู ขึน้ อย่างก้าวกระโดด โดยจากข้อมูล
การส� ำ รวจหนี้ ค รั ว เรื อ นไทยปี 2560 ของส� ำ นั ก
เศรษฐกิจการคลัง พบว่าปัจจุบันครัวเรือนไทยกว่า
91.1% ยังคงมีหนีส้ นิ อยู่ และมีเพียง 8.9% ทีไ่ ม่มหี นีส้ นิ
โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป 32.4%
รองลงมา 30.5% เป็นหนีเ้ พือ่ ซือ้ ทรัพย์สนิ เช่น บัตรเครดิต
ขณะที่สถิติของเครดิตบูโร ก็ชี้ว่ากลุ่ม Gen Y
ที่อายุต�่ำกว่า 30 ปี มีแนวโน้มเป็นหนี้บัตรเครดิต ใช้
สินเชือ่ ส่วนบุคคลมากขึน้ และมีหนีเ้ สียเร็วด้วย จึงถือว่า
น่าเป็นห่วงอย่างยิง่ เพราะคนวัยนีอ้ าจมีการยับยัง้ ชัง่ ใจ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
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น้อยในการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งคนไทยยังมีหนี้ค้าง
ช�ำระเกิน 90 วัน โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 29-30 ปี
โดยมีอัตราส่วนถึง 1 ใน 5 ซึ่งไม่นับรวมหนี้นอกระบบ
หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ และหนี้ กยศ. ที่มีการผิดนัด
ช�ำระหนี้สูงเช่นกัน
ทัง้ นี้ จากการติดตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ทุกช่วง
5 ปี 10 ปี และ 15 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลบอกว่าคนไทย
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุน้อยมาก หรือไม่
เตรียมเลย โดยมีการเตรียมความพร้อมไม่ถึง 30% จึง
เป็นความท้าทายอย่างมากของประเทศ ในการรับมือ
กับสังคมสูงอายุให้ได้ ดังนั้น การวางแผนทางการเงิน
ด้วยการออม จึงเป็นขั้นตอนส�ำคัญเพื่อเตรียมพร้อม
การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
และสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสังคมได้ โดยไม่เป็น
ภาระและด�ำเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข
โดย รศ. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ อนุกรรมาธิการ
กิจการผู้สูงอายุและผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
กล่าวว่า เราต้องเตรียมตัวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่เกิด
ซึง่ การออมเป็นเรือ่ งส�ำคัญ จึงอยากให้สอนการออมใน
ภาควิชาบังคับทุกคณะ ควรให้ออมตั้งแต่เริ่มท�ำงาน
และแนะน�ำวิธีการออมเงินส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นท�ำงาน
ดังนี้
• หักเงินอย่างน้อย 10% ไว้ออมทันที โดยตัด
ออกไปอัตโนมัติเก็บไว้อีกบัญชี และกรณีที่มีรายรับ
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30,000 บาท แต่มีรายจ่ายเดือนละ 15,000 บาท
สามารถน�ำ 15,000 ที่เหลือออมได้ทันที
• เปิดบัญชีส�ำรองฉุกเฉิน ให้มีเงินพอ 6 เดือน
ของรายจ่าย เช่น รายจ่ายต่อเดือน 15,000 บาท (รายได้
30,000 บาท) ต้องมีเงินส�ำรอง 90,000 บาท ฝากไว้ใน
ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งน้อย อย่างตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้)
ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
จ�ำกัด ของเรา เรามีช่องทางเก็บออมเงินที่ดีและมีผล
ประโยชน์ตอบแทนสูง เริ่มจากการหักสะสมหุ้นราย
เดือนขั้นต�่ำส�ำหรับข้าราชการประจ�ำ
สะสมหุ้นไม่น้อยกว่า 2% ต่อเดือน ข้าราชการ
บ�ำนาญ สะสมหุ้นไม่น้อยกว่า 1% ต่อเดือน ซึ่งสมาชิก
สามารถ ท�ำเรื่องแจ้งขอเพิ่มสะสมหุ้นรายเดือนได้
มากกว่าที่สหกรณ์ก�ำหนดก็ได้ อีกทั้งสหกรณ์เรายังมี
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2.75% เงิน
ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ดอกเบีย้ 3.75% โดยแจ้งหักผ่าน
บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นหรื อ เงิ น บ� ำ นาญแต่ ล ะเดื อ นได้ เ ลย
สมาชิกท่านใดสนใจ
จะออมเงินแบบใด สอบถามหน่วยบริการหรือดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สหกรณ์ได้เลยครับ
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

ด้วยรักและอาลัย

มารู้จัก

กลุ่มบริการ 14 กลุ่ม
ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
โดยผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้สหกรณ์ออม
อาจารย์ อรุณ บุญสวัสดิ์
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด แบ่งพื้นที่การสรรหากรรมการด�ำเนินการออกเป็น
อดีตกรรมการ ผู้มีคุณูปการ
ระดับกลุ่มบริการ 14 กลุ่ม ซึ่งยึดถือจากจ�ำนวนสมาชิกสามัญ โดยเฉลี่ย
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
กรรมการด�ำเนินการมาจากกลุม่ หน่วยบริการละ 1 คน ซึง่ กลุม่ บริการ 14 กลุม่
ประกอบด้วย
ที่สิบสี่กันยาฟ้าพิโรธ
กลุ่มหน่วยบริการที่ 1 ประกอบด้วย หน่วยบริการเวียงพิงค์ 1
กลุ่มหน่วยบริการที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยบริการเวียงพิงค์ 2
เป็นคืนโหดสุดชีวิตไม่คิดฝัน
หน่วยบริการหน่วยงานทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
ว่าคู่ครองจะจากไปในฉับพลัน
กลุ่มหน่วยบริการที่ 3 ประกอบด้วย หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่ทันได้สั่งลาสุดอาลัย
หน่ ว ยบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา หน่ ว ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรารักกันแค่ไหนใครก็รู้
กลุ่มหน่วยบริการที่ 4 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอเมือง
กลุ่มหน่วยบริการที่ 5 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอดอยสะเก็ด
ได้ร่วมอยู่ทุกข์สุขผ่านนานแค่ไหน
หน่วยบริการอ�ำเภอสันก�ำแพง
เคยกินนอนด้วยกันทุกวันไป
กลุ่มหน่วยบริการที่ 6 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอแม่แตง
แต่นี้ใจจะต้องเศร้าไม่เบาบาง
หน่วยบริการอ�ำเภอพร้าว
กลุ่มหน่วยบริการที่ 7 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอแม่ออน
พี่นั้นเป็นทุกสิ่งในชีวิต
หน่วยบริการอ�ำเภอสันทราย
กลุ่มหน่วยบริการที่ 8 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอสะเมิง
ไม่เคยคิดว่าจะไปอยู่ไกลห่าง
หน่วยบริการอ�ำเภอแม่ริม
ถึงจะนานแค่ไหนไม่จืดจาง
กลุ ่ ม หน่ ว ยบริ ก ารที่ 9 ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยบริ ก ารอ� ำ เภอฝาง
ไม่เลือนรางจากใจไปได้เลย
หน่วยบริการอ�ำเภอแม่อาย
กลุ่มหน่วยบริการที่ 10 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอเชียงดาว
จะจ�ำภาพตรึงใจในชีวิต
หน่วยบริการอ�ำเภอ ไชยปราการ หน่วยบริการอ�ำเภอเวียงแหง
กลุ่มหน่วยบริการที่ 11 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอหางดง
ดุจลิขิตประทับไว้ไม่นิ่งเฉย
หน่วยบริการอ�ำเภอสารภี
จะพรอดพร�่ำร�่ำหาทุกคราเอย
กลุ่มหน่วยบริการที่ 12 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอสันป่าตอง
ว่าได้เคยสุขสันต์ร่วมกันมา
หน่วยบริการอ�ำเภอแม่วาง หน่วยบริการอ�ำเภอดอยหล่อ
กลุ ่ ม หน่ ว ยบริการที่ 13 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอฮอด
ถ้าชาติหน้ามีจริงอย่างทิ้งทอด
หน่วยบริการอ�ำเภออมก๋อย หน่วยบริการอ�ำเภอดอยเต่า
กลุ่มหน่วยบริการที่ 14 ประกอบด้วย หน่วยบริการอ�ำเภอจอมทอง
มาเป็นยอดชีวิตกันนั้นอีกหนา
หน่วยบริการอ�ำเภอแม่แจ่ม หน่วยบริการอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
เป็นดวงใจเพ็ชรผ่องบนนภา
ซึ่งมติที่ประชุมฯครั้งนี้ ก็จะมีผลบังคับใช้ใน การสรรหากรรมการด�ำเนินการ
เป็นสามีสุดที่รักนิรันดร
ระดับกลุ่มบริการ 14 กลุ่ม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการด�ำเนินการจะมาจากการสรรหา
นารี บุญสวัสดิ์
ทั้ง 14 กลุ่ม รวมเป็น 14 คน ส่วนประธานกรรมการก็จะมาจากการเลือกตั้ง
จากทีป่ ระชุมใหญ่ของผูแ้ ทนสมาชิก รวมเป็น 15 คน ในการบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
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รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1. จ�ำนวนสมาชิก   จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด  32,511 คน  เพิ่มจากเดือนก่อน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.16
สมาชิกสามัญ
จ�ำนวน
20,023
คน ร้อยละ 61.59
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
12,488
คน ร้อยละ 38.41
สมาชิกที่เป็นหนี้
จ�ำนวน
14,894
คน ร้อยละ 45.81
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
จ�ำนวน
17,617
คน ร้อยละ 54.19
2. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนเงิน 9,630.39 ล้านบาท
3. ทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงิน 1,012.11 ล้านบาท
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จ�ำนวนเงิน
6.40 ล้านบาท
5. เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนเงิน
25.66 ล้านบาท
6. เงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน 8,955.59 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวนเงิน
252.26 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ
จ�ำนวนเงิน
24.84 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวนเงิน 7,664.92 ล้านบาท
- เงินฝากประจ�ำ
จ�ำนวนเงิน
788.62 ล้านบาท
- เงินฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวนเงิน
61.73 ล้านบาท
     -  เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
23.15 ล้านบาท
        (โครงการลูกเงินล้านหลานเงินแสน)
-  เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน
จ�ำนวนเงิน
2.17 ล้านบาท
(ครบรอบ 57 ปี)  
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-รอจ่ายเบี้ยประกัน   จ�ำนวนเงิน
102.67 ล้านบาท
     -  เงินฝากโครงการสะสมรายเดือน(ปี2561)   จ�ำนวนเงิน
1.44 ล้านบาท
    -  เงินฝากออมทรัพย์ประกันหนี้  
จ�ำนวนเงิน
33.79 ล้านบาท
7. เงินรับฝากสหกรณ์/หน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
จ�ำนวนเงิน
558.30 ล้านบาท
     -  เงินฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
494.63 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์-สหกรณ์อื่น ๆ
จ�ำนวนเงิน
63.44 ล้านบาท
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น ๆ จ�ำนวนเงิน
0.23 ล้านบาท
8.   เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคง
จ�ำนวนเงิน
103.79 ล้านบาท
9.   เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
จ�ำนวนเงิน 1,590.30 ล้านบาท
10. เงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนเงิน 21,827.53 ล้านบาท

ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ ATM
เงินกู้สามัญสวัสดิการ
เงินกู้พิเศษ
11.  สินทรัพย์
12.  ก�ำไรสุทธิ
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จ�ำนวนสัญญา
1,100
20,638
3,899
396
236

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
30.41
20,433.39
816.66
36.43
510.64

จ�ำนวนเงิน 22,719.36 ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
593.68 ล้านบาท

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

การให้บริการสินเชื่อ

จากสินเชื่อเพื่อสมาชิก แก่สมาชิก ประจ�ำปี 2561
นายไพศาล เนตรสุรา
(1 มกราคม – 14 กันยายน 2561)

มาพบกันอีกครั้ง สมาชิกทุกท่านครับ ฉบับนี้มีเรื่องมาบอกกล่าว ให้สมาชิกได้เข้าใจเรื่องราวของ      
                 การปล่อยสินเชื่อ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึง 14 กันยายน 2561 ว่าฝ่ายเงินกู้ได้ปล่อยโครงการ
สินเชือ่ อะไรไปบ้างแล้ว จ�ำนวนเท่าไหร่ หากมีความจ�ำเป็นจะใช้บริการยังทันอยูน่ ะครับ เงินกูต้ ามโครงการขยายเวลาถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 ส่วนเงินกูต้ ามปกติปล่อยเงินกู้จนถึงกลางเดือนธันวาคม 2561
ที่ ประเภทเงินกู้
    จ�ำนวนราย          วงเงินตั้งไว้
1 เงินกู้ตามปกติ
1.เงินกู้สามัญทั่วไป (สป.)
1,785
2.เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.)
1,617
3.เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ (ปพ)
192
3,000 ลบ.
4.เงินกู้พิเศษ (พป.)
5
5.เงินกู้พิเศษรวมหนี้ (พร.)
3
6.เงินกู้สามัญ ATM (สก.)
976
300 ลบ.
รวม
4,578
3,300 ลบ.
2 เงินกู้ตามโครงการ
1.สินเชื่อส่งเสริมความก้าวหน้า สายอาชีพ (สฐ)
458
250 ลบ.
2.สินเชื่อแสนเปี่ยมสุข (สข)
482
250 ลบ.
3.สินเชื่อเอื้ออาทร (สผ)
1,031
50 ลบ.
4.สินเชื่ออุ่นใจใกล้เกษียณ (สส)
28
50 ลบ.
รวม
1,9996
600 ลบ.
รวมทั้งสิ้น
6,577
3,900 ลบ

      สมาชิกกู้

  หมายเหตุ

1,734,557,100.00
   65,211,600.00
280,033,400.00
   14,150,000.00
     7,649,100.00
201,839,000.00
2,303,440,200.00
162,688,400.00
45,850,000.00
23,054,100.00
3,277,000.00
234,869,500.00
2,538,309,700.00

*ที่มาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 9/2561  วันที่ 18 กันยายน 2561

***อัตราดอกเบี้ยเงินกู้***

สมาชิกครับ ลองส�ำรวจดูสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น รอบๆข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด  จะเห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม บริบท แผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มีให้กับสมาชิก  ด้วยเหตุ
ดังกล่าว การจะลด จะเพิ่มในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเราจ�ำเป็นต้องวางแผนอย่างดี
สถาบัน

ฉุกเฉิน

     วงเงิน                 ดอกเบี้ย
6.25
สอ.ครูเชียงใหม่
2เท่าของเงินเดือน
6.25
สอ.กระทรวงฯ
  60,000
6.40
สอ.ม.เชียงใหม่
เท่าของเงินเดือน
6.75
สอ.ม.แม่โจ้
100,000
ตามเงินเดือนคงเหลือ
6.75
สอ.สาธารณสุข
50,000
5.75
สอ.ครูก�ำแพงเพชร
20,000
6.55
สอ.ครูเชียงราย
50,000
6.25
สอ.ครูตาก
6.00
สอ.ครูนครสวรรค์ 3/4ของเงินได้รายเดือน
150,000
5.90
สอ.ครูน่าน
300,000
6.00
สอ.ครูพะเยา
50,000
5.75
สอ.ครูพิจิตร
40,000
5.75
สอ.ครูพิษณุโลก
40,000
6.00
สอ.ครูเพชรบูรณ์
600,000
6.50
สอ.ครูแพร่
150,000
6.50
สอ.ครูแม่ฮ่องสอน
สอ.ครูล�ำปาง
15,000
6.00
สอ.ครูล�ำพูน
100,000
5.75
สอ.ครูสุโขทัย
200,000
6.00
สอ.ครูอุตรดิตถ์
200,000
5.75
สอ.ครูอุทัยธานี

สามัญทั่วไป

สามัญทุนเรือนหุ้น

วงเงิน
         ดอกเบี้ย            วงเงิน %
3,000,000
6.25
90
3,000,000
6.50-7.00
90
2,000,000
6.40
100
2,000,000
6.75
90
1,800,000
6.75
100
3,000,000
5.75
100
3,000,000
6.55
90
2,500,000
6.25
95
1,600,000
6.00
90
3,000,000
5.90
90
3,000,000
6.00
95
2,000,000
5.75
90
3,000,000
5.75
90
4,000,000
6.00
90
2,500,000
6.50
90
2,000,000
6.50
90
1,800,000
6.00
90
3,200,000
6.00
90
3,000,000
5.75
90
2,000,000
6.00
90
3,000,000
5.75
90

พิเศษ

     ดอกเบี้ย              วงเงิน
6.25
4,000,000
6.25-6.75
6.00
9,000,000
6.75
4,000,000
6.40
5,000,000
5.75
3,000,000
6.55
3,000,000
6.25
6,000,000
6.00
4,000,000
5.90
4,500,000
6.00
2,500,000
5.75 ตามหลักทรัพย์/รวมไม่เกิน5ล้าน
5.75
2,500,000
6.00
3,000,000
6.50
6,000,000
6.50
5,000,000
6.00
6.00
3,000,000
5.75
5,000,000
6.00
5,000,000
5.75
5,000,000

  ดอกเบี้ย
6.25
4.75-5.90
5.75-6.75
6.50
5.75
6.55
6.25
6.00
5.90
6.00
5.75
5.75
6.00
6.50
6.50
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บทความจากคณะผู
้ตรวจสอบกิจการ
นายประพันธ์ จิโนด้วง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
การท�ำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้
ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฎิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่
เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ในพิ ธี พ ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น ราชภั ฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
จากพระราโชวาทดั ง กล่ า วคณะผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ น ้ อ มส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ ขอรับใส่เกล้า ถือเป็นสิริมงคลและ
น้อมน�ำมาใช้เป็นอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของตนต่อไป ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม
สวั ส ดี ค รั บ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่
ทุกท่าน ตามที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี
2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ได้แก่ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การเงิ น การบั ญ ชี การปฏิ บั ติ ก าร การบริ ห ารงาน
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่นๆ ผ่านมาจน
เกือบจะหมดวาระครบ 1 ปีบญ
ั ชีแล้วนัน้ ในไตรมาสที่ 4 ช่วง
ประมาณเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม แต่ละหน่วยบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จะมีการเตรียมการคัดเลือก
ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยฯทั้ง 31 หน่วย ส่งเข้า
มารับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เหลือจ�ำนวน 5 คน เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในปีบัญชีต่อไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการ จึงหมายถึงสมาชิกของ
สหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
กรอบหน้ า ที่ ข องคณะผู ้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์
จะมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์
อักษร สรุปผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการ
ตรวจสอบกิจการประจ�ำปีตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ และ
รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในการตรวจสอบแต่ละครัง้ คณะท�ำงาน
จะใช้วธิ ี การสังเกตการณ์ การตรวจสอบเอกสาร การสอบถาม
การยืนยันยอด การตรวจนับ การค�ำนวณ การวิเคราะห์
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เปรียบเทียบ การตรวจสอบการผ่านรายการ การหารายการ
ผิดปกติ ในการท�ำงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและ
เจ้าหน้าที่ในงานทุกด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ มีมาตรฐานและเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความ
โปร่งใส แก่การด�ำเนิน กิจการของสหกรณ์ รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบ
กิ จ การสามารถด� ำ เนิ น การให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การตรวจสอบกิจการ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็น
การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนัน้ คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
กิจการจะต้อง (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคล
ภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (2)
ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในปี พ.ศ. 2562 ที่จะถึงมี สมาชิก ผู้แทนสมาชิก หรือ
ผู้ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ รุ่นแรกๆ
ที่ได้ท�ำการลงทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ จะมีอายุครบวาระ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2561นี้
หลายท่าน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของ
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ https://www.cad.go.th/
ewt_news.php?nid=28959 ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ หรือผูแ้ ทนสมาชิก ทีผ่ า่ นการอบรมตามหลักสูตร
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์แล้ว หากประสงค์จะขึน้ ทะเบียน
ผู้ตรวจสอบกิจการตามความสมัครใจ กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานและแบบค�ำขอขึ้นทะเบียน
ผูต้ รวจสอบกิจการไปยัง ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด
เชียงใหม่ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่
ผูต้ รวจสอบกิจการทุกท่านควรตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
ท่านให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อมวลสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ด้วยภาระหน้าทีห่ ลักของคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ คือ เสาะหาปัญหาข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ ด�ำเนินการ
รายงานแจ้งให้คณะท�ำงานทราบ พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งยังเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิก
ให้การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความมั่นคง
มัน่ ใจ ก้าวไกลสูส่ ากล มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกอย่างยัง่ ยืน

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

ศึนางภาทิ
กษา...สาระดี
วรรณ อุดมศรี

สมาชิกสหกรณ์
กับการปฏิบัติตนตามหลัก
ความพอเพียง
หลักการของความพอเพียงตามพระราชด�ำริของ
- ฝากเพื่อความมั่นคงของครอบครัวและ
ในหลวง รั ช กาลที่ 9 ใช้ ห ลั ก ของความสั ม พั น ธ์ ตนเองหลังเกษียณอายุหน้าที่งาน
4 ประการ คือ ความรู้ ความพอเพียง ภูมคิ มุ้ กัน คุณธรรม
- กู้เงินเพื่อใช้ในความจ�ำเป็นพื้นฐานของ
สหกรณ์เป็นองค์กรที่ใช้หลักของความพอเพียง ชีวิต เช่น ค่าการศึกษาตนเองหรือบุตร เพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว การลงทุนด้านอาชีพ และด้านสาธารณูปโภค ฯลฯ.
และในฐานะที่พวกเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ถือเป็น
- การใช้สวัสดิการของสหกรณ์
โอกาสอันง่ายต่อการปฏิบตั ติ นตาม โดยน้อมน�ำมาปรับใช้
ดังนี้
ความพอเพียง
• สมาชิกต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ความรู้
สหกรณ์ให้มาก ไม่เชื่อข่าวลือ
สมาชิกต้องมีความรู้และน�ำความรู้มาใช้กับ
• การถือหุน้ ต้องมีใกล้เคียงกับเงินกู้ หรือต้อง
สหกรณ์ คือ เมื่อสมาชิกได้รับความรู้จากสหกรณ์ ก็น�ำ มากพอต่ อ การประกั น ความมั่ น คงในชี วิ ต เพิ่ ม หุ ้ น
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง สม�่ำเสมอตามก�ำลังออมของตน
และสหกรณ์ โดยเริ่มต้นจาก
• การฝากเงิน จะต้องมีการกระจายเงินฝาก
• รู้ด้านวิชาการ สมาชิกต้องรู้จักหลักการ ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเงินออมไว้ยามฉุกเฉินและ
นโยบาย การด�ำเนินงาน และสถานะของสหกรณ์ที่ จ�ำเป็น
ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
• การกู้เงินนั้น ต้องกู้เมื่อยามจ�ำเป็นเท่านั้น
• รู้จักใช้บริการของสหกรณ์ คือ
มีแผนการใช้เงินกูท้ ชี่ ดั เจนและก�ำหนดกรอบระยะเวลา
- ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยการสะสม และเพิ่ ม อย่ า ง ให้ปลอดภาระจากการเป็นหนี้ ไม่กอ่ หนีผ้ กู พันเกิดก�ำลัง
สม�่ำเสมอให้สัมพันธ์กับรายได้ของตนเอง
การส่งใช้ของตนเอง “กู้ตลอดชีวิต”
- ฝากเงิ น เป็ น สั ด ส่ ว นกั บ รายได้ และ
แปรผันกับแผนชีวิต เช่น ฝากเพื่อส�ำรองไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
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ภูมิคุ้มกัน

• รักษาการเป็นสมาชิกภาพของตนเองให้

สมบูรณ์
		
• ก�ำกับดูแลการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ผ่านการประชุมใหญ่
• ศึกษาให้เข้าใจแนวทางการการบริหารงาน
และการด�ำเนินงานของสหกรณ์
• ศึกษาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสือ่ ต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
• ติดตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อันมีอิทธิพลที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์
• มีเงินฝากกับสหกรณ์ ตามศักยภาพชีวิต
ของตนเอง
• ระมัดระวังเรื่องการค�้ำประกันผู้อื่นที่จะไม่
ท�ำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง

คุณธรรม

สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ เสียสละ เช่น มี
ความซือ่ สัตย์ในการปฏิบตั ติ นตามบทบาทหน้าทีท่ มี่ ตี อ่
สหกรณ์ เสียสละเวลาเพื่อการเข้าร่วมประชุมใหญ่
ในฐานะสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก มีความรับผิดชอบ
สมาชิกต้องให้สหกรณ์มีพัฒนาการตามกระบวนการที่
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สมควร มิใช่หวังผลในระยะสัน้ กล่าวคือ ต้องให้สหกรณ์
สัง่ สมทุนให้มนั่ คงก่อน สมาชิกควรมีความอดทนในการ
ออมเงิน อย่าคิดเพียงแต่จะกู้เงินเพียงอย่างเดียว และ
เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นต้องกู้เงิน ก็ต้องใช้เงินกู้นั้นให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง จะต้องไม่ขาดส่งช�ำระหนีร้ ายงวด
เกินจากที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก�ำหนดไว้ มีการสะสม
หุ้นรายเดือนตามที่สหกรณ์ก�ำหนด หรือตามความ
สมดุลของรายได้ตนเอง
คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การมุ่งประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม เช่น เวลาเลือกตั้งให้เลือกคนดี มีความรู้ มี
ความตั้งใจและเสียสละเพื่อสหกรณ์อย่างแท้จริง ให้
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที่ ส หกรณ์ จั ด ขึ้ น เพื่ อ มวล
สมาชิก รักษาผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ สมาชิกต้องไม่
ท�ำตัวเป็นปรปักษ์ตอ่ สหกรณ์เพือ่ หวังผลประโยชน์ของ
ตนและหมูค่ ณะ โดยไม่คำ� นึงถึงความมัน่ คงของสหกรณ์
คุณธรรมข้อสุดท้าย คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ถ้าสมาชิกมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ กัน การด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์จะราบรื่น เพราะถ้าทุกคนถือประโยชน์
ของตนเป็ น ที่ ตั้ ง แล้ ว ย่ อ มเกิ ด ความขั ด แย้ ง อย่ า ง
แน่นอนไม่มีที่สิ้นสุด
หากสมาชิกสหกรณ์รู้จักตนเองและมีความพอ
เพียงแล้ว เมือ่ นัน้ ความวุน่ วายก็จะไม่เกิดขึน้ ในสังคม
ของสหกรณ์อย่างแน่นอน

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

ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่เคารพรักทุกท่าน ครับ
จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ฉบั บ วั น พุ ธ ที่ 29
สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าว “3 สหกรณ์ส่อล้มตาม
รอยคลองจั่น” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
จ�ำกัด ยืนยัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ขาดสภาพคล่อง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด แถลง
ยืนยันไม่ได้ขาดสภาพคล่อง สถานการณ์การเงินมี
ความมัน่ คงแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าเรียกความเชือ่
มั่นสมาชิกกลับคืน
นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด (ชสอค.) เป็น
ประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ก�ำหนด
ทิศทางสร้างความเชือ่ มัน่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู”
พร้อมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการน�ำเสนอข่าวว่า
มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 แห่ง คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของต�ำรวจ มีแนวโน้มอาจขาดสภาพคล่อง
และส่อไปในทางทุจริต แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้ โดยมีนายสถิตย์ชยั วรานนท์วนิช ทีป่ รึกษา และ
นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา ผูจ้ ดั การ ชสอค. ร่วมแถลงข่าว
ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด จังหวัดนนทบุรี
นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด กล่าวว่า จาก
การน�ำเสนอข่าวดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งประเทศ ที่มีอยู่ 108
สหกรณ์ มีสมาชิกรวม 826,808 คน ท�ำให้สมาชิก
เกิดความหวั่นไหว ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูมีความมั่นคง และแข็งแกร่ง เนื่องจาก
สมาชิกสหกรณ์ มีการออมเงินในรูปของเงินเรือนหุน้

รวม 323,596,129,339 บาท และเงินฝาก 300,000
กว่าล้านบาท ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับทุนรเรือนหุ้น
โดยเงินออมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินทรัพย์สิน
ทั้งหมด ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รวมทั้งสิ้น
860,981,647,920 บาท รวมทั้งมี ก�ำไรสุทธิ ณ วันที่
31 มี.ค. 60 จ�ำนวน 26,549,891,154 บาท อัตรา
ก�ำไรต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 8.20 ซึง่ เป็นผลตอบแทน
ทีใ่ ห้กบั กลุม่ ครู เงินรายได้สว่ นใหญ่มาจากการกูเ้ งิน
ของครู และผู้กู้ได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืน อีกทั้งผู้กู้ก็
เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ย คื อ กระบวนการของค� ำ ว่ า
“สหกรณ์” เพราะผู้กู้จะต้องมีเงินเรือนหุ้นไม่น้อย
กว่า 20% ของยอดเงินกู้ โดยเกณฑ์การปล่อยกูข้ อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้แก่ 1.มีเงินเดือนหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ท�ำให้ไม่เกิดหนี้เสีย 2.มีเงินหุ้น ในรูปแบบเงินออม
กับสหกรณ์ อย่างน้อย 20% และ3.การค�้ำประกัน  
และสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการจัด
สวัสดิการให้กบั สมาชิกในกรณีเสียชีวติ หรือเหตุอนื่ ใด
เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อผูค้ ำ�้ ประกัน และทายาท โดยหักเงิน
จากเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 30% ในการเป็นทุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย จํากัด กล่าวว่า สภาพคล่องของครู จะมีการ
หักเงิน ณ ที่จ่ายต่อเดือน เช่น ปล่อยเงินกู้ 10,000
ล้านบาท เงินก็จะต้องกลับเข้ามาทีส่ หกรณ์อย่างน้อย
200 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นเงินช�ำระหนี้ และ
ดอกเบี้ย โดยคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับอัตรา
มาตรฐานเรื่องสภาพคล่องที่ก�ำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังมีเงินสด ในรูปเงินฝากออม
ทรัพย์กบั ธนาคาร ก็คำ� นวณตามมาตราฐานของการ
ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
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ด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งอยู ่ ต ลอดเวลา ส่ ว น
ประเด็ น ที่ มี แ นวโน้ ม จะส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต นั้ น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีทกุ ปี ซึง่ ตรวจสอบโดยสมาชิกอยูต่ ลอดเวลา
เพราะสมาชิกมีสว่ นได้สว่ นเสีย การท�ำธุรกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ ด�ำเนินการตามเกณฑ์ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ ฉะนัน้ ความเสีย่ งในเรือ่ งการทุจริตแทบจะ
ไม่มีในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีความมั่นคง 100 %
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก่อตั้งมากว่า 60 ปี
ยังไม่มีสหกรณ์ไหนล้ม หรือขาดทุน
นายอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จาํ กัด จะเดินทางเข้าพบ
เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วันที่ 10 ก.ย. 61
เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเดินหน้า
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ได้มีความมั่นใจใน
สหกรณ์ออมครูไทยต่อไป

ผลกระทบจากการเสนอข่าวของสื่อ
1. สมาชิกผูฝ้ ากเงิน ผูถ้ อื หุน้ ขาดความเชือ่ มัน่
เชื่อถือ อาจถอนเงินฝากหรือลาออก ถอนหุ้นจาก
สหกรณ์
2. สหกรณ์ หรือ สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชะลอการให้กู้ หรือ ขอคืนเงินกู้
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3. เป็นผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องระดม
และเร่งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าใจ เรียกความ
ศรัทธากลับมา
4. มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์เพิม่ ขึน้
5. สหกรณ์ออมทรัพย์เสียโอกาส ในการระดม
เงินออมจากสมาชิกเพราะสมาชิกเกิดความไม่เชือ่ ถือ
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่วนใหญ่ที่มีสภาพ
คล่องดี ไม่มกี ารทุจริต มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เสี ย ชื่ อ เสี ย ง จากการเสนอข่ า วของสื่ อ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นสถาบันเอกชนที่
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เป็ น
สวัสดิการของครู เกิดความไม่มนั่ ใจ และอาจลดการ
ช่วยเหลือกัน หรือมีสวัสดิการน้อยลง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด
ขอยืนยันกับสมาชิกของสหกรณ์ฯ (32,460 คน)
ให้ทราบว่า สหกรณ์ฯไม่มีการน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ไปด�ำเนินการที่นอกเหนือจากหลักการ อุดมการณ์
หรือตามระเบียบกฎหมายทีใ่ ห้สหกรณ์ฯด�ำเนินการ
ลงทุ น ได้ ขอจงเชื่ อ มั่ น ในการด� ำ เนิ น การของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งเอาเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรี เป็นประกัน

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

ความเคลื่อนไหวการบริหารงาน ณ 30 กันยายน 2561

ปี ที่ 28 ฉบับไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
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รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ถึงแก่กรรม ประจ�ำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นายบุญรอด
ขยัน
นายศักดิ์
ไชยดวงสิงห์
นางสาวสุภัทรา ลิขิตเอกราช
นายสุรศักดิ์
สุวรรณโภคัย
นายศิริพงศ์
ฤกษ์อินทรีย์
นายถวิล
ชูไว
นางสาวพรรณวดี    ค�ำเถิง
นางอัมพร
จามา
นายทรงพล
ยาวุฒิ
นายดี
แก้วปั๋น
นายศรีไว
อินต๊ะปวง
นางปิยพัทธ์
มีอ่วม
นายสุพจน์
อินทร
จ่าสิบเอกจรัล แสงอรุณประดิษฐ
นางวรรณพร
วงศ์สายใจ
นายอนนท์
วงษ์ทองเหลือ
นายบุญทอง
สมณะ
นายทองค�ำ 
ถาเป็ง
นางสาวพันธุ์พิรุฬห์   ศรีลา
นายสว่าง
ถุงเงิน
นายจรัญ
หาวิระ
นายอุดร
อายุมั่น
นายจัตุพร
ปูเรือน
นายกิติศักดิ์
กุลอาษา
นางเข็มทอง
นางเข็มทอง
นายอินสอน
ค�ำรินทร์
นายบุญศรี
ปันกองแก้ว
นายจ�ำลอง
กองกาย
นายจรัส
สิทธิเลิศ
นางสุชาดา
พรหมฝาย
นายสุรศักดิ์
พรหมพิทักษ์
นางหน่อแก้ว
ใจแก้ว
นายบุญช่วย
แก้วเมืองมูล
นางทองใบ
สุริยกุล ณ อยุธยา
นายชัยนันท์
ปัญญาคง
นายชาตรี
ชมภูศรี
นายมงคล
กันทะสี
นางวิไลวรรณ อินต๊ะแก้ว
นายประสงค์
พิมสาร
นายเจริญ
ยาณะสาร
นายพิทยา
สุรินทร์เปา
นายสิทธิศักดิ์
ศักดิ์สนิท
นางชื่นฤดี
หาจัตุรัส
นางจิรชยา
จินะมูล
นายอรุณ
บุญสวัสดิ์
นายศรีทน
ค�ำมาสาร
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สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ  
สามัญ
สมทบ  
สามัญ  
สามัญ  
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ  
สามัญ  
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ  
สมทบ  
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ
สามัญ
สามัญ
สามัญ  
สามัญ  
สามัญ
สมทบ  
สมทบ  
สามัญ
สมทบ  

019766
039017
031262
054281
037796
057112
034908
040802
029143
046881
027808
027087
018158
039524
043618
027828
047465
049182
029825
021905
018777
039769
049719
028339
036408
019196
006837
026248
021791
026378
016777
049825
027749
029727
004743
029925
043794
026629
028276
010915
012935
028891
045054
034893
003233
050518

สคช. สสอค. สส.ชสอ.

อ�ำเภอฝาง
อ�ำเภอหางดง
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอสันป่าตอง
เวียงพิงค์ 2
อ�ำเภอแม่อาย
อ�ำเภอสะเมิง
เวียงพิงค์ 1
อ�ำเภอพร้าว
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอฮอด
อ�ำเภอแม่แจ่ม
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
อ�ำเภอสันทราย
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอเชียงดาว
อ�ำเภอจอมทอง
อ�ำเภอแม่ริม
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
ม.ราชมงคล ล้านนา
อ�ำเภอพร้าว
อ�ำเภอหางดง
อ�ำเภอสารภี
อ�ำเภอแม่อาย
อ�ำเภอสันป่าตอง
เทศบาล
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอจอมทอง
อ�ำเภอสันป่าตอง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอจอมทอง
อ�ำเภอสันป่าตอง
อ�ำเภอสันป่าตอง
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอสันก�ำแพง
อ�ำเภอแม่ออน
อ�ำเภอสันป่าตอง
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
อ�ำเภอแม่ริม
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอเมือง

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

ประกันชีวิต

รายชื
่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
ที่ได้ถึงแก่กรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล

นางค�ำใส
ไชยรังษี
นายศิริพงศ์ ฤกษ์อินทรีย์
นายสุรศักดิ์ สุวรรณโภคัย
นายบุญทอง สมณะ
นายชุมพล เมืองลือ
นางศรีสมัย ขัตติยะ
นายชยุตม์ กลิ่นเกษร
นายบุญรอด ขยัน
นายมณเฑียร ไชยเลิศ
นายฐากูร
แสนค�ำหมื่น
นายณัฐวุฒิ มาประดิษฐ์
นายรังสรรค์ สุริยะสุขประเสริฐ
นายกิติศักดิ์ กุลอาษา
จ.ส.อ.จรัล แสงอรุณประดิษฐ
นายอนนท์ วงษ์ทองเหลือ
นายอุดร
อายุมั่น
นายศรีไว
อินต๊ะปวง
นายจัตุพร
ปูเรือน
นายจรัญ
หาวิระ
นายทรงพล ยาวุฒิ
นายสว่าง
ถุงเงิน
นางวรรณพร วงศ์สายใจ
นางปิยพัทธ์ มีอ่วม
น.ส.พันธุ์พิรุฬห์ ศรีลา
นายสุพจน์ อินทร
นายบุญเทียน ทองพรหม
นางสุชาดา พรหมฝาย
นายสมสุข สมทอง
นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
นางทองใบ สุริยกุล ณ อยุธยา
นายชัยนันท์ ปัญญาคง
นางเข็มทอง ธนะสาร
นายทองค�ำ ถาเป็ง
นายจ�ำลอง กองกาย
นายจรัส
สิทธิเลิศ
นายอินสอน ค�ำรินทร์
นายชาตรี
ชมภูศรี
นายบุญเทียน ทองพรหม
นางสุชาดา พรหมฝาย
นายสมสุข สมทอง
นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ์
นางทองใบ สุริยกุล ณ อยุธยา
นายชัยนันท์ ปัญญาคง
นางเข็มทอง ธนะสาร
นายทองค�ำ ถาเป็ง
นายจ�ำลอง กองกาย
นายจรัส
สิทธิเลิศ
นายอินสอน ค�ำรินทร์
นายชาตรี
ชมภูศรี

เลขที่สมาคม

ประเภทสมาชิก

สังกัด

013608
017753
027487
024347
002895
024597
010423
006483
013423
012319
017192
008083
009446
017699
000077
020625
011947
023907
000134
007585
002470
008246
006731
0004954
008849
0014283
002592
001247
003048
000265
012693
001457
024753
000731
001467
001676
009280
014283
002592
001247
003048
000265
012693
001457
024753
000731
001467
001676
009280

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

ม.ราชภัฎ
ว.เทคนิคเชียงใหม่
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
อ.สันก�ำแพง
อ.แม่แตง
อ.สะเมิง
อ.สันทราย
อ.ฝาง
อ.ฝาง
อ.ไชยปราการ
อ.ไชยปราการ
อ.หางดง
ม.ราชมงคล
ม.ราชภัฎ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.พร้าว
อ.แม่ริม
อ.สันทราย
อ.ฮอด
อ.จอมทอง
อ.แม่แจ่ม
ม.ราชภัฎ
เทศบาล
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.พร้าว
อ.เชียงดาว
อ.แม่อาย
อ.สันป่าตอง
อ.หางดง
อ.จอมทอง
ม.ราชภัฎ
เทศบาล
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง
อ.พร้าว
อ.เชียงดาว
อ.แม่อาย
อ.สันป่าตอง
อ.หางดง
อ.จอมทอง
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โครงการ CSR สร้างคุณ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน กิจกรรม
ปลูกป่ าสร้างฝาย
นายสมยงค์ ค�ำอ้าย รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
เชียงใหม่ จ�ำกัด ได้น�ำ  คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริม
ให้สมาชิกมีสว่ นร่วมสร้างคุณประโยชน์
ต่ อ ชุ ม ชน และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประจ�ำปี 2561 ร่วมกันกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในกิจกรรม "ปลูกป่า
สร้ า งฝายร่ ว มใจ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
66 พรรษา" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2561 ณ อุทยานศรีลานนา บ้านห้วยงู
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม วิ ช า ชี พ
แก่สมาชิ ก ในหลักสูตรการเพาะ
เห็ ด โคนน้ อ ย และเห็ ด ฟางใน
ตะกร้า
นายประเวทย์ สั น ยาย รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
เป็นประธานในพิธเี ปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
แก่สมาชิกในหลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อย
และ เห็ดฟางในตะกร้าโดยมี คณะกรรมการ
ศึกษาและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธเี ปิดการอบรม
ครั้ ง นี้ ด ้ ว ยซึ่ ง มี ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมทั้ ง สอง
หลักสูตรรวมกัน จ�ำนวน 95 คน บรรยากาศใน
โครงการนีผ้ เู้ ข้าร่วมอบรมได้รบั สาระความรูแ้ ละ
ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เมือ่ วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการสัมมนา "บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ" ชสอ.ภาคเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนา   "บทบาทหน้าที่ของการเป็น
กรรมการ" โดย นายสุทศั น์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด  ได้กล่าวต้อนรับ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ
จาก นายวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ นายปรเมศวร์   อินทรชุมนุม  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักอัยการ
สูงสุด งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เมื่อวันที่  29 - 30 กรกฎาคม 2561

18

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

COOP
EVENT
ประชาสัมพันธ์

งานประชุมเพื่อบริหารจัดการเงิน
ห ลั ง เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร
"เกษียณ อย่างเกษม"
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน
กรรมการด� ำ เนิ น การ เป็ น ประธานในงาน
การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ
อายุราชการ ประจ�ำปี 2561 และกิจกรรม
"เกษียณ อย่างเกษม" โดยวัตถุประสงค์ของการ
จัดงานเพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณ ในปี พ.ศ.2561
ได้วางแผนการใช้เงินและบริหารจัดการเงินหลัง
เกษียณอย่างรอบคอบ ตลอดจนเป็นการแสดง
การตอบแทนแก่สมาชิกที่มีอุปการะคุณและ
มีความจงรักภักดีตอ่ สหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และ สมาชิกเข้า
ร่วมงาน จ�ำนวนกว่า 600 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่
5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเอื้องค�ำหลวง ชั้น 3
ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

สหกรณ์ฯ มอบทุนสนันสนุน แก่โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย
นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
มอบทุนสนันสนุน จ�ำนวน 2,000 บาท แก่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย
เนื่องในโอกาสได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือในการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
รางวัลพระราชทานสมเด็กพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด
นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่วสิ ามัญ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนิน
การ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ปรึกษา ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสมาชิก โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 797 คน ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด และรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
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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.นางสาวธิดา ด้วงมะโน 7.นางสาวนิตยา ไตรปิ่น 8.นางสาวจุฬาภา งามปฏิรูป

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

