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ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 13.00 น. ณ สำานักบริการวิชาการ มช.
เริ ่มลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป        

อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ฯ
สมาชิกสามารถศึกษาอำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ได้ทาง 

www.savingscmu.or.th 

      สอ.มช. ได้นำารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559     
ลงเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th เพ่ือให้สมาชิกได้อ่านและ
ตรวจสอบข้อมูลตามอำานาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ฯ ก่อนท่ีจะมี
การประชุมใหญ่ฯในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประช ุมใหญ่สาม ัญประจ ำาป ี 2559

หน้า1 1. เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560
  2. สอ.มช. ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ในระดับมาตรฐานดีเลิศ เกรด A   
   3. อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ฯ
         4. รายงานการประชุมใหญ่ประจำาปี 2560
   5. รับสมัครผู้ตรวจสอบรายงานกิจการ ประจำาปี 2561
   6. แจ้งเลขที่บัญชีรับเงินปันผล 
หน้า2   1. สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ
          2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     
หน้า3   1. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
          2. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน้า4   1. รับสมัครผู้ตรวจสอบรายงานกิจการ ประจำาปี 2561 (ต่อ)
         2. บัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร
  3. ภาพโครงการ “การดูแลสุขภาพช่องปากเวยการขูดหินปูน”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2560

สอ.มช. ได้จัดส่ง

ใบแจ้งเลขที่บัญชี

ที่จะโอนเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี   

ให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการ

เปลี่ยนแปลง โปรดแก้ไขและส่งเอกสารกลับคืน สอ.มช. ภายในวันท่ี 25 

ธันวาคม 2560 (หากถูกต้องแล้วไม่ต้องส่งกลับคืน) 

สอ.มช. ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำาปี 2560 

ในระดับ มาตรฐานดีเลิศ เกรด A
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำาหนดให้มีการจัดมาตรฐานสหกรณ์  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยกำาหนด
เกณฑ์มาตรฐานดังน้ี

     1. มาตรฐานดีเลิศ ได้คะแนน 96 ขึ้นไป     เกรด A
     2. มาตรฐานดีมาก ได้คะแนน 86-95.99     เกรด B
     3. มาตรฐานดี ได้คะแนน 76-85.99     เกรด C
     4. ไม่ผ่านมาตรฐาน ได้คะแนนต่ำากว่า 76     เกรด F

แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินปันผล

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ 

จะได้รับข้าวสาร 1 ถุง 

และลุ้นรับเงินสดหลายรางวัล 

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้กำาหนดมาตราฐานการตรวจ

สอบกิจการสหกรณ์ คุณสมบัติ อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ การเลือกตั้งเป็น

อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่

 คณะกรรมการดำ า เนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด (สอ.มช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 

13/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติประกาศรับ

สมัครสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ

สอบกิจการด้านการเงินและบัญชี จำานวน 1 คน และด้านบริหาร

และปฏิบัติการ จำานวน 1 คน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 4
สารบัญ
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 ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

เรียน เพื่อนสมาชิก สอ.มช. ที่รักทุกท่าน

 ในวโรกาสข้ึนปีใหม่ 2561 น้ี กระผมในนามของคณะกรรมการ

ดำาเนินการ และเจ้าหน้าท่ี สอ.มช. ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านเคารพ

นับถือ จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง หวังส่ิงใดขอให้

สมหวังทุกประการด้วยครับ

 ผมมีข่าวดีมาแจ้งกับเพ่ือนๆ สมาชิก คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้จัดให้มีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

สหกรณ์มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็น 4 

ระดับ คือ มาตรฐานดีเลิศ เกรด A มาตรฐานดีมาก เกรด B มาตรฐานดี 

เกรด C และไม่ผ่านมาตรฐาน เกรด F ผลปรากฏว่า สอ.มช. ของเราได้

รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำาปี 2560 ในระดับ มาตรฐานดีเลิศ 

เกรด A ครับ

 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา ทาง สอ.มช. ได้มีโอกาส

เข้าพบ ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษา

การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือมอบเงินสนับสนุนกิจการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 200,000.00 บาท ครับ

 เพื่อนๆ สมาชิกอย่าลืมนะครับ สอ.มช. จะจัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำานักบริการ

วิชาการ มช. (UNISERV) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่

ในวันดังกล่าวด้วยครับ

 



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 3

มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และกองทุน 50 ปี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอ.มช.ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยงานที่ช่วยให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ออกเสียงสรรหาในครั้งนี้ 

 ตามที่สมาชิกสามัญของ สอ.มช. ได้ลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการดำาเนินการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และสรรหาล่วงหน้า
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งการสรรหาทางไปรษณีย์ของสมาชิกเดิม ซึ่งมีผู้สมัครจำานวน 10 ท่าน จาก 3 กลุ่มงานนั้น มี
สมาชิกใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 2,907 คน คิดเป็นร้อยละ 34.11 ของสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์สรรหาทั้งหมด 8,523 คน ผลการสรรหากรรมการ มีดังนี้

ผู้ที่ได้รับการสรรหา

ผลการสรรหากรรมการดำาเนินการ สอ.มช. 

ไม่ประสงค์ออกเสียง 110 บัตร และบัตรเสีย 12 บัตร

  กลุ่มงานที่ 2

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน

1 ดร.สมทบ พาจรทิศ 437
2 นายธนัท จันทร์ดี 41
3 นายทินกฤต นุตวงษ์ 102
4 นายวสุ ละอองศรี 449
5 นายพงศ์พันธ์ รัตนะ 502

6
ว่าที่ร้อยตรีพลทรรปณ์ มัทธิว 
อดิศัยตรีเอกภาพ

102

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน

1 ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ 466

ไม่ประสงค์ออกเสียง 62 บัตร และบัตรเสีย 7 บัตร

กลุ่มงานที่ 1

  กลุ่มงานที่ 3

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน

1 นายมนัส จันทร์หอม 81
2 นายประยูร ปันธิ 219
3 นายนิกรศักดิ์ กมล 278

ไม่ประสงค์ออกเสียง 32 บัตร และบัตรเสีย 7 บัตร

          นายพงศ์พันธ์ รัตนะ                  นายวสุ ละอองศรี
 สังกัดสมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร์)       สังกัดสำานักหอสมุด
              

นายนิกรศักดิ์ กมล
สังกัดสมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร์)

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์

สังกัดสมาชิกเดิม (คณะเทคนิคการแพทย์)

กลุ่มงานที่ 1

  กลุ่มงานที่ 2

  กลุ่มงานที่ 3

 ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ ผศ.ชาตรี 
เรืองเดชณรงค์  รองประธานกรรมการดำาเนินการ นายสุรชาติ สุวรรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน มอบเงินสนับสนุน
กิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 200,000.00 บาท (สนับสนุน
กิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 100,000.00 บาท และกองทุน 
50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 100,000.00 บาท) โดยมี             
ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องรับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

 สอ.มช. ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 

จัดโครงการ “การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน” รุ่นที่ 9 ประจำาปี 

2560 โดยมี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะ

กรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ

มีการบรรยายพิเศษจาก คุณธงชัย ปรีชา นักสุขศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร4 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มช. มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 75 คน

239 สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

สมาชิกสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สอ.มช. ทาง Facebook Fanpage ได้แล้ววันนี้ 

เพียงค้นหาคำาว่า SAVINGSCMU แล้ว Following หรือ Scan QR code  

นายสหกรณ์ ออมทรัพย์ เพื่อ ด.ญ.ประหยัด อดออม

001-11-99999

P66999
03/07/2560

สำานักงานใหญ่
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร

  บัดน้ี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิือการศึกษาบุตร ของ
สมาชิก สอ.มช. ท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเพ่ือการ
ออมทรัพย์ครบกำาหนดตามเง่ือนไขแล้ว สมาชิกสามารถปิด
บัญชีเงินฝากได้ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 
2561 สำาหรับสมาชิกท่ียังไม่ได้รับสมุดบัญชี ติดต่อรับได้ท่ี
สำานักงานท่ีย่ืนและเปิดบัญชี 

บัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561

    สอ.มช. จึงขอเชิญผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

กำาหนด สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ รับสมัครต้ังแต่

วันท่ี 15 - 29  ธันวาคม 2560 ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ทางสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. หรือ www.savingscmu.or.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 112

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ 
กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการศึกษาฯ

คุณธงชัย ปรีชา 
นักสุขศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์


