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   สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
       ทีเ่ คารพทุกท่าน วารสารทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือนีถ้ อื เป็นฉบับพิเศษ ภายในเล่ม
ได้สรุปผลการด�ำเนินงาน โครงการที่ส�ำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่
47/1/2561 ร่วมกับฝ่ายจัดการตลอดถึงผู้ตรวจสอบกิจการได้ด�ำเนินการมาในรอบปี 2561 สิ่งที่ขาดเสียมิได้ คงต้องขอ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้ตดิ ตามข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ฯ ผ่านทางวารสาร ซึง่ นอกจากเล่มวารสารทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือ
แล้วสมาชิกยังสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง  ตลอดระยะเวลา
รอบปีทผี่ า่ นมา วารสารของสหกรณ์ฯ อาจจะมีขอ้ บกพร่องหรือผิดพลาดประการใด กระผมในฐานะบรรณาธิการต้องกราบ
ขออภัยสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
											สวัสดีปีใหม่ครับ
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ประธานคุยกับสมาชิก
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก

สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด
ทุกท่าน

จากการด� ำ เนิ น การของสหกรณ์ ฯ ในปี 2561
ผ่านไปแล้ว ด้วยการบริหารงานที่เต็มไปด้วยปัญหาและ
อุปสรรคของงาน แต่คณะกรรมการก็ได้พยายามท�ำงานให้
ส�ำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้เพื่อรักษา
ความเชือ่ มัน่ และศรัทธาของสมาชิกทีใ่ ช้บริการให้ยง่ั ยืนและ
พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
ในปี 2562 นี้ผมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้สหกรณ์ฯ
เป็นเครือ่ งมือในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ 6 ด้าน
ของสมาชิกทั้งด้านการเงินการงาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพทางการเงินที่ดี คือ
พันธกิจส�ำคัญของผมและคณะกรรมการด�ำเนินการ
นโยบายในปี 2562 ที่ ตั้ ง ใจจะท� ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับสมาชิกและสหกรณ์ฯ
1. เร่งรัดจัดหาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ฯที่อยู่
ระหว่างด�ำเนินการและพัฒนาระบบโปรแกรมให้สามารถ
รองรับ Fintech (Financial Technology)
2. สร้ า งระบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ทั น สมั ย หรื อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสวัสดิการโดยการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความ
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปตามหลักการสหกรณ์

4. จัดการอบรมสัมมนาให้ตรงกับความต้องการของ
สมาชิกในแต่ละพื้นที่ และเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
5. ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจนพอ
ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
6. ระดมเงินฝากทีห่ ลากหลาย หรือส่งเสริมการออม
ของสมาชิก และจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อบริการ
สมาชิก
7. พัฒนาการบริการทางการเงินของสหกรณ์ฯผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
8. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากตามภาวะ
ตลาดการเงิน
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ผมขออาราธนาคุณ
พระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ในสากลโลกทีท่ า่ น
สมาชิกเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและ
ครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีโชคมีลาภ คิดหวังสิ่งใดขอให้ส�ำเร็จตามที่
ตั้งใจทุกประการเทอญ

ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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รองฯ 1 พบสมาชิก
นายสมยงค์ ค�ำอ้าย

วิกฤติการเงินสหกรณ์

สหกรณ์มีทั้งหมด 7 ประเภท รวมทั้งประเทศมี
สหกรณ์มากกว่า 8,000 แห่ง มีทุนด�ำเนินการรวมกัน
มากกว่า 3 ล้านล้านบาท ในรอบปี 2561 มีข่าวสหกรณ์
บริหารจัดการแล้วเกิดความเสียหายอยู่ 3-4 แห่ง สมาชิกคง
พอจะทราบข่าวอยู่บ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้น มีสัญญาณ
บ่งชี้ถึงความผิดปกติของการบริหารจัดการ เช่น ปล่อยให้
สมาชิกกูใ้ นวงเงินทีส่ งู เกินไป สมาชิกเพียง 192 คน สามารถ
กูไ้ ด้ถงึ 800 ล้านบาท บางสหกรณ์นำ� หลักทรัพย์ทมี่ รี าคาต�ำ 
่
มาค�้ำประกันวงเกินกู้ที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก็ได้เข้าไปก�ำกับดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่
การให้ข่าวแก่สื่อมวลชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ข่าว
ในทางลบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มากเกินไป จนทางชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องยื่นฟ้องผู้ให้ข่าวดังกล่าว
ซึง่ ความเสียหายข้างต้น เกิดจากการบริหารจัดการ
ของกรรมการ จริงๆแล้วบทบาทกรรมการ ต้องไม่ท�ำให้
สหกรณ์เกิดความเสียหาย ต้องด�ำเนินงานสหกรณ์ให้มคี วาม
มัน่ คง ต้องด�ำเนินกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบที่วางไว้ และมุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกให้มีวินัยทางการเงิน และมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ของเรา
ไม่มีสัญญาณใดๆที่จะเกิดความเสียหาย ดังเช่น สหกรณ์ที่
เป็นข่าว ทิศทางการบริหารจัดการสหกรณ์ของเราทุกวันนี้
(ข้อมูล 31 ต.ค. 61) เรามีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก
อยูเ่ พียง 1,300.5 ล้านบาท มีทนุ เรือนหุน้ อยู่ 9,650 ล้านบาท
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มีเงินฝาก 9,540 ล้านบาท มีทุนส�ำรอง 1,012 ล้านบาท
มีเงินกู้ยืมในมือสมาชิก 21,837 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้
สมาชิกมั่นใจ ในองค์กรของเรา
ในส่วนของสมาชิก ต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
สหกรณ์ มีหน้าทีแ่ สดงความคิดเห็นเสนอแนะในการด�ำเนิน
กิจการของสหกรณ์ และมีสิทธิ์ที่จะร่วมตัดสินใจเรื่องราว
ที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ โดยเสนอเข้า
มาเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ และสุดท้ายสมาชิกเองต้องมี
วินัยทางการเงิน อย่าสร้างหนี้ หลายช่องทาง พอเกษียณ
แล้วรายได้ลดลง จะขาดสภาพคล่อง เงินทองไม่พอจ่าย
สูงอายุแล้ว อย่ามีหนี้เยอะ ถ้าสมาชิกเราดูแลตนเองได้ดี
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรของ
เราก็จะมีความมั่นคงเช่นกัน
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รองฯ 2 พบสมาชิก
นายประเวทย์ สันยาย

มองสหกรณ์
โลกการเงินปัจจุบนั มีความเชือ่ มโยงกันมากขึน้ และ
เมื่ อ มองไปในอนาคต เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิ จและ
การด�ำเนินงานด้านธุรกิจจะมีการเปลีย่ นแปลงและก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี การเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ที่
หลากหลาย ดังนัน้ เราคงต้องมาช่วยกันคิดน�ำพาให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง เป็นที่พึ่งทางการเงิน
ให้แก่สมาชิกและสังคมไทยได้
ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์มขี นาดสินทรัพย์ทใี่ หญ่ขนึ้
รองจากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
สหกรณ์มบี ทบาทและความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
เป็นอย่างยิ่ง
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การบริหารสหกรณ์ จะท�ำอย่างไร
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งสิ่งที่
ควรน�ำมาพิจารณา เพื่อวางระบบสหกรณ์ให้ดีขึ้น คือ
การเรียนรู้อดีต อยู่กับปัจจุบัน ท�ำอนาคตให้ดีขึ้น
เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้ว ควรน�ำมาวางระบบสหกรณ์
โดยยึดหลักทฤษฎี ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
ผนวกกับการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์รชั กาลที่ 9
มาพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความสมดุล มั่นคง
ยัง่ ยืน และน�ำพาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มเี สถียรภาพในระยะยาว
ดังที่มีค�ำกล่าวว่า
ระบบดี บริหารดี เติบโต มั่นคง ยั่งยืน
และในโอกาสปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช 2562 ผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก จงดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ�ำกัด ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มัง่ มี ศรีสขุ คิดสิง่ ใดขอให้สมปรารถนา สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ตลอดปีครับ...
ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562

5

สรุปการดำ�เนินงาน

ของคณะกรรมการเงินกู้ ประจำ�ปี 2561
โดย คณะกรรมการเงินกู้

การปล่อยเงินกู้ประจ�ำปี
ประเภทสัญญา
เงินกู้ตามระเบียบ 3 ประเภท (ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ)
เงินกู้ตามโครงการ 4 โครงการ

ประมาณการ
3,300
600

ปล่อยจริง
3,059.69
329.59

ร้อยละ
92.71
54.93

สรุปผลการด�ำเนินงานโดยภาพรวม

คาดประมาณปล่อยเงินกูท้ กุ ประเภทสัญญา ระหว่างปี 2561 จ�ำนวน 3,900 ลบ. ปล่อยเงินกูไ้ ปทัง้ สิน้ 3,389.28 ลบ.
(86.90%) โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ คือ สมาชิกใช้บริการสินเชื่ออย่างน้อย 1 ประเภท ผลการด�ำเนินงาน มีจ�ำนวน 3 ประเภท
4 โครงการ ผลการประเมิน “บรรลุผล”

การให้เงินกู้ตามโครงการ 4 โครงการ

ตั้งวงเงิน 600 ลบ คือ ปล่อยเงินกู้ทั้งหมดไป 329.59 ลบ.
(54.93%) โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
• โครงการที่ 1 สินเชื่อส่งเสริมความก้าวหน้า ปล่อยไป จ�ำนวน 630 สัญญา จ�ำนวนเงิน 222.60 ลบ. (89.04%)
• โครงการที่ 2 สินเชื่อแสนเปี่ยมสุข ปล่อยไปจ�ำนวน 597 สัญญา จ�ำนวนเงิน 57.14 ลบ. (22.85%)
• โครงการที่ 3 สินเชื่อ “อุ่นใจ ใกล้เกษียณ” 50/15/150,000 ปล่อยไปจ�ำนวน 56 สัญญา จ�ำนวนเงิน 5.82 ลบ.
(5.82%)
• โครงการที่ 4 สินเชื่อเอื้ออาทร ปล่อยไปจ�ำนวน 1,719 สัญญา จ�ำนวนเงิน 44.08 ลบ. (88.16%)

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการ ด้าน IT

ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยบริ ก ารด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
ผ่าน CMCOOP ONLINE
- หน่ ว ยบริ ก าร 31 หน่ ว ย สามารถท� ำ รายการรั บ ส่ ง สั ญ ญาเงิ น กู ้ แ ละค�้ ำ ประกั น ผ่ า นระบบ
CMCOOP ONLINE ได้ครบทุกหน่วย 100%
- การกรอกค�ำขอกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CMCOOP Online ได้ครบทุกหน่วย 100%
- การกรอกค�ำขอกู้สามัญทั่วไป หน่วยบริการน�ำร่องสามารถใช้ได้ครบทุกหน่วยบริการ 100%

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละจ�ำนวนสมาชิกทีท่ ำ� รายการสินเชือ่ ผ่าน ระบบ CMCOOP ONLINE
ผลการด�ำเนินงาน “บรรลุผล”
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด CHIANG MAI TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD.

ภาพกิจกรรมในส่วนของคณะกรรมการเงินกู้ ประจ�ำปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
“กิจกรรมเกษียณ อย่างเกษม ปี 2561”

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก
“กิจกรรม Work Shop For Service Mind” ปี 3

ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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คณะกรรมการด�ำเนินก

ขอสวัสดีปีใหม่ 2562 และขออวยพ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ ดลบ
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รายนามคณะกรรมการด�ำเนินการ
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1.
2.
3.
4.
5.

นายสุทัศน์
นายสมยงค์  
นายประเวทย์
นายสมาน   
นายประดิษฐ์

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

ประสาธน์สุวรรณ์
ค�ำอ้าย
สันยาย
เผือกอ่อน
ศรีไกรภักดิ์

ประธานก
รองประธ
รองประธ
เลขานุกา
เหรัญญิก

การ ชุดที่ 47/1/2561

พร แด่ ท่านสมาชิกที่เคารพ ทุกท่าน

บันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข ความส�ำเร็จ และสุขภาพดี ตลอดปี 2562

ร ชุดที่ 47/1/2561

กรรมการ
ธานกรรมการ
ธานกรรมการ
าร
ก

6. นายไพศาล
7. นายเชิดชัย
8. นายรังสฤษฏิ์
9. นายประพันธ์
10. นายมนูญ

เนตรสุรา
ทิพยวารีวงศ์
เอี่ยมสะอาด
ศิริ   
กันจะขัติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. นางภาทิวรรณ
12. นายก�ำจรเดช
13. นายนิติพันธ์
14. นายไพบูลย์  
15. นายณัฐวุฒิ   

อุดมศรี  
พรหมสวัสดิ์
นิลพงศ์   
พุทธวงค์  
รุ่งรัตนไชย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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ภาพกิจกรรม : สรุปผลการด�ำเนินการ
โครงการ ในส่วนงานของคณะกรรมการศึกษา ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการศึกษา

สหกรณ์ฯ ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)
จ�ำนวน 7 กรมธรรม์ และประกันสินเชื่อ 1 กรมธรรม์

โครงการ CSR “ปลูกป่าสร้างฝายร่วมใจ
เพื่อนไทยร่วมกัน” ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จ.เชียงใหม่ ณ บ้านห้วยงู ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่

โครงการ CSR “ปรับปรุงซ่อมแซมฐานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
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ภาพกิจกรรม : สรุปผลการด�ำเนินการ
โครงการ ในส่วนงานของคณะกรรมการศึกษา ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการศึกษา

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์
แก่เยาวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
อบรมลูกจ้างประจ�ำ อบรมวิชาชีพทั่วไป
อบรมวิชาชีพผู้ตรวจสอบกิจการ

โครงการพัฒนาบุคลากร
หน่วยบริการและสมาชิก

โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญ

โครงการพัฒนา
คณะกรรมการด�ำเนินการ
โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจ�ำปี 2561

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่

ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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ภาพกิจกรรม CMCOOP EVENT 2018
งานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2561
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว โดยมี นายณัฐพงศ์ มะโนค�ำ ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ในทีป่ ระชุม ซึง่ ได้แถลงผลการด�ำเนินงานตลอดปี 2560 แก่ผแู้ ทนสมาชิก และร่วมกัน
พิจารณา อนุมัติเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

งานประชุมกิจการสหกรณ์ฯ ไตรมาส 1 - 4 ประจ�ำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ
วันส�ำคัญทางศาสนา

สหกรณ์ ฯ ร่ ว มกิ จ กรรมสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
ประเพณีไทย และวันส�ำคัญทางศาสนา ประจ�ำปี 2561 เพือ่
อนุรกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม อีกทัง้
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มในการประพฤติ ดี
ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สหกรณ์ฯ จัดประชุมกิจการสหกรณ์ฯ ไตรมาส 1 – 4 ประจ�ำปี 2561
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมี คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประธาน
กรรมการหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วย ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง
นโยบายการบริหารงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

สหกรณ์ฯได้ร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมต่อการให้ความร่วมมือกับขบวนการ
สหกรณ์  ตลอดจนร่วมกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
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สหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์
จากที่ ต ่ า งๆ ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ยี่ ย มชมกิ จ การศึ ก ษาดู ง าน
การบริหารงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

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

ผู้จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายเอนก ค�ำจ�ำรูญ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
(ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561)

ประโยชน์
ประหยัด
ประสิทธิภาพ
ประทับใจ
ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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CMCOOP Bill Payment

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

					
ช่องทางใหม่ในการให้บริการรับช�ำระของสหกรณ์ สมาชิกสามารถน�ำใบแจ้งการช�ำระที่
				 พิมพ์จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ หรือแอปพลิเคชัน CMCOOP ที่ทางสมาชิกท�ำการเข้าสู่ระบบ
			 ระบุการท�ำธุรกรรมของตนไปช�ำระทีธ่ นาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สาขาตู้ ATM น�ำฝากธนาคาร
		
กรุงไทย หรือ แอปพลิเคชันบนมือถือ Krungthai NEXT โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปช�ำระทีส่ ำ� นักงานสหกรณ์ฯ

ช่องทางการให้บริการ (สามารถเลือกได้ตามสะดวก) 2 วิธี ดังนี้
1. (วิธเี ดิม) การโอนเงินช�ำระเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ผา่ นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ
ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ Internet / Mobile banking ทุกธนาคาร
(แจ้งท�ำรายการผ่านช่องทาง Fax/ E-mail/ Line กลุ่มการเงิน)
2. (ช่องทางใหม่) การช�ำระผ่าน CMCOOP Bill Payment (ระบบนีส้ ามารถท�ำการตรวจสอบ
รายการได้ สมาชิกไม่ต้องแจ้งการท�ำรายการ
**ทั้งนี้ ระบบจะตัดยอดการท�ำรายการในวันถัดไป ตรวจสอบข้อมูลการท�ำรายการผ่าน
แอปพลิเคชัน CMCOOP ได้หลังจากสหกรณ์ฯท�ำรายการช�ำระ เช่น สมาชิกช�ำระในวันศุกร์ ที่ 13
สหกรณ์ฯท�ำรายการในวันจันทร์ ที่ 16 และ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการช�ำระผ่านแอปพลิเคชัน
CMCOOP ได้ในวันอังคาร ที่ 17)
**หากสมาชิกต้องการให้ท�ำรายการภายในวันนั้น ๆ กรุณาโอนเงินช�ำระแบบวิธีเดิม

ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งาน CMCOOP Bill Payment ผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP

เข้าสู่ระบบ

“ธุรกรรมของฉัน”

เลือก “ช�ำระหนี้”

เลือก “สัญญา” ที่ต้องการช�ำระ
และ กรอกจ�ำนวนเงิน

แบบใช้สแกน Barcode บนมือถือ หรือ สาขาตู้ ATM น�ำฝากธนาคารกรุงไทย
การน�ำ  Barcode
ไปสแกนเพื่อช�ำระ
รายการ
1. ผ่ า นแอป
พลิเคชันบนมือถือ
Krungthai NEXT
2. ผ่านสาขาตู้
ATM น�ำฝากของ
ธนาคารกรุงไทย
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แบบท�ำรายการบนเมนู “จ่ายเงิน” ในแอปพลิเคชันบนมือถือ Krungthai NEXT

กดรหัส PIN
เลือกเมนู

เลือกเมนู
“หมวดหมู่”

เลือกเมนู
“สหกรณ์”

รายการทั้งหมด
3 ประเภท

กรอกรายละเอียด
การช�ำระ

**รหัสการช�ำระเงินต้องระบุตัวเลขทั้งหมด 7 หลัก
กรณี 1. ซื้อหุ้น ต้องระบุเลข 0000001 เท่านั้น
2. ช�ำระหนี้ ระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการ โดยไม่ต้องกรอกตัวหนังสือ เช่น 6100168
3. เงินฝาก ระบุเลขบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ 7 หลักนับจากหลักท้าย เช่น 8007854
**สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเลขที่สัญญา หรือ เลขบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ จากช่องทางเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชันของสหกรณ์ ในเมนู “เงินกู้” หรือ “เงินฝาก”

ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งาน CMCOOP Bill Payment ผ่านเว็บไซต์
www.cmcoop.or.th

เข้าสู่ระบบ CMCOOP ONLINE ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน” โดยมีรายการทั้งหมด 3
ประเภท ได้แก่ ซื้อหุ้น ช�ำระหนี้ และ เงินฝาก ให้สมาชิกระบุประเภทการท�ำธุรกรรม พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและ
จ�ำนวนเงิน และสั่งพิมพ์ใบแจ้งการช�ำระ
สมาชิกสามารถน�ำใบแจ้งการช�ำระที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ท�ำการช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด ทุกสาขา หรือ สแกน Barcode ที่ช่องสแกนสาขาตู้  ATM น�ำฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด หรือ สแกน Barcode
จากแอปพลิเคชันบนมือถือ Krungthai NEXT
ปี ที่ 28 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม พ.ศ.2562
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		 เลขที่ 175 หมู่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (วงแหวนรอบกลาง)
ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0 5385 1888 โทรสาร 0 5385 0925, 0 5385 1889 – 90
E-mail : coop_cm@hotmail.com WWW.CMCOOP.OR.TH

Line: @cmcoop Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

รวมทุกช่องทางการติดต่อ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ

เลขหมายภายใน
0 5385 1888

FAX.

กลุ่มอ�ำนวยการและบริการ

100 - 104

0 5385 1765

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
(สคช.)

200 - 201

0 5385 1889

203 - 204

0 5310 5604

กลุ่มการเงินและการลงทุน

300 - 305

0 5385 1890

กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยี               
และสารสนเทศ

400 - 405

0 5385 0431

กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ

600 - 607

0 5385 0925

กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร

701 - 702

0 5385 0925

มือถือ
088-2691401
081-6557962
089-6351010
082-7610055
090-6715501
087-7256372
088-2671708
092-2246374
087-7256194
089-6351212
092-2246373
087-7250253
092-2246372
087-7250069

Line ID
prcmcoop
089-6351010
-

088-2671708
itcmcoop
loancmcoop
-

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.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

