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✧ ฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับ ✧

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ (Vision)
เปนสถาบันการเงินที่มั่นคง ธำรงด้วยหลักธรรมาภิบาล ประสาน
ประโยชน์เพื่อมวลสมาชิก

»ÃÑªÞÒ
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริหารโปร่งใส บริการประทับใจ
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างความมั่นคง และความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสมาชิก
ประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ (Goals)
1. เพื่อให้สหกรณ์เปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากสมาชิก
2. เพื่อเปนสหกรณ์ขาวสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ศั ก ยภาพ
ตามสมรรถนะในการให้บริการ
4. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจในการให้บริการ
และได้รับผลประโยชน์สูงสุด
5. เพือ่ ให้การบริหารจัดการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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1. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
- หาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำมาให้บริการสมาชิก
- หาวิธีช่วยเหลือสมาชิกที่มีปญหาทางด้านการเงิน เช่น
การปรับโครงสร้างหนีส้ ำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ, การงดส่ง
ค่าหุ้น, การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
2. ติดตามการดำเนินคดีทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณฯ์ ใหด้ ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง, รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เปนหลัก
3. บริหารจัดการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยให้สอดคล้องกับ พรบ.สหกรณ์
กฎกระทรวง และระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ขององค์กรและสมาชิกเปนหลัก
4. ส่งเสริมการบริการจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตรง
กับความรู้ความสามารถ ของบุคลากร โดยคำนึงถึงการให้บริการ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และความเหมาะสม เปนหลัก
5. แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ใ ห้
สอดคล้องกับ พรบ. ของสหกรณ์ กฎกระทรวง, และระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้เปนปจจุบัน
6. บริหารจัดการด้วยองค์คณะ ตามหลักธรรมาภิบาล และ
วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¾ºÊÁÒªÔ¡
¹Ò§ºØÞË¹Ò ºØÞàÃ×Í§

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ที่เคารพรักทุกทาน
ดิฉันขอขอบพระคุณที่ ไดรับความไววางใจจากที่ประชุมใหญ
วิสามัญ ประจําป 2564 เลือกตั้งใหเปนประธานกรรมการสหกรณออม
ทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด อีกหนึ่งวาระ ดิฉันจะสานงานตอ พัฒนางาน
ใหม ภายใต พรบ. ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ โดยเครงครัด ยึดมั่น
ประโยชนขององคกร และสมาชิกเปนหลัก ขอใหสมาชิกเช�อใจ เช�อมั่น ศรัทธาในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64
และจะบริหารจัดการสหกรณ ดวยความซ�อสัตย ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เพ�อผลประโยชนสูงสุดของสหกรณและเพ�อสงเสริมใหสมาชิก
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถดํารงตนอยูไดอยางยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด “เปนสถาบันการเงินที่
มั่นคง ธํารงดวยหลักธรรมาภิบาล ประสานประโยชนเพ�อมวลสมาชิก”
ในป 2564 สหกรณฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว อาทิเชน
1. โครงการจัดสวัสดิการวันเกิด โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณของสมาชิกในวันทีเ่ กิดทาน ๆ ละ 400 บาท สําหรับ
สมาชิกทานใดที่มีวันเกิดตรงกับวันหยุดทําการ สหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชี ใหกอน 1 วันในวันทําการ ซึ่งสมาชิกสามารถนําสมุดบัญชีเงินฝาก
เขามาปรับรายการไดที่ฝายรับฝากเงิน หรือ ตรวจสอบขอมูลผานระบบบริการสมาชิก
2. โครงการประกันชีวิตหมู ซึ่งเปนสวัสดิการที่จัดไดสมาชิก โดยไดดําเนินการอยางตอเน�อง ซึ่งกรมธรรมเริ่มคุมครอง
ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2565
3. ไดจัดประชุมหารือระหวางสหกรณฯ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตาง ๆ เพ�อหาแนวทางการหักเงินและ
การใหความชวยเหลือสมาชิกและรับรองขอมูลการขอกูเงินของสมาชิก ซึ่งสหกรณก็ ไดรับความรวมมือจากทานผูอํานวยการสํานักงานเขตทุก
เขตดวยดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้คะ
ขอเรียนใหทา นสมาชิกใหรบั ทราบวาสหกรณของเรานัน้ นายทะเบียนสหกรณ ไดประกาศใหเปนประเภทสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ
และจากการออกกฎกระทรวงฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 นั้น สงผลกระทบตอสหกรณฯและจะตองปรับ
เพ�อรองรับไมวาจะเปนดานคณะกรรมการ ดานผูจัดการ ดานการพิจารณาใหสินเช�อ เปนตน รายละเอียดจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งคะ
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (โควิด 19) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมครั้งที่ 8
เม�อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ไดมีมาตรการชวยเหลือสมาชิก โดยสหกรณฯจะงดหักเงินคาหุนรายเดือน เปนเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2564 และการใหเงินกูสามัญ สมาชิกสามารถกู ได ในวงเงินกูเดิม สงชําระหนี้เทาเดิม รายละเอียดสมาชิก
สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารผานส�อออนไลนตาง ๆ หรือ ทางระบบบริการสมาชิก
สุดทายนี้ดิฉันขอสงความปรารถนาดี ขอใหสมาชิกทุกทานปราศจากโรคภัย และรอดพนจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง อยาลืมสวมหนากากอนามัยทุกครั้งกอนออกจากบาน หมั่นลางมือบอย ๆ อยูบาน เราจะผานพนไปดวยดี
ขอขอบคุณคะ

(นางบุญหนา บุญเรือง)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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ในป 2564 วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ฉบับนีเ้ ปนฉบับแรก
ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 เพ�อใชเปนเคร�องมือส�อสารประชาสัมพันธ
กับสมาชิก เพ�อให ไดรับรูขาวสารของสหกรณฯ หากสมาชิกมีขอเสนอแนะ หรือ
ฝากขาวประชาสัมพันธ ยินดีครับ
ปจจุบันสหกรณฯไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมาชิก
จะไดรับขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซตสหกรณ - www.kalasintsc.net
2. อีเมล
- kalasintsc@gmail.com
- kalasin_tsc@yahoo.co.th
3. Facebook
- page : kalasintsc
- group : kalasintsc
4. Youtube
- kalasincoop
5. Twiter
- kalasintsc
6. Line Official - @kalasintsc
7. ระบบตรวจสอบขอมูลสมาชิก ผานเว็ปไซต
สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับหุน - หนี้
การค้ําประกัน หรือสิทธิอ�น ๆ ผานทาง
www.kalasintsc.net
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กราบเรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ
จํากัด ที่เคารพทุกทาน

พบกันใหมฉบับนีเ้ ปนฉบับแรกของปบญ
ั ชี พ.ศ. 2564 ซึง่ ตาม
ปกติแลวเราจะพบกันฉบับแรกก็คอื ในชวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ
2564 แตปนี้เราพบกันชาเน�องจากปนี้เราไดมีการประชุมใหญสามัญประจําป เม�อวันที่ 30 มกราคม 2564 และไดมีการประชุม
ใหญวสิ ามัญอีกครัง้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 จึงทําใหวารสารของเราฉบับแรกของปนเี้ ล�อนมาเปนเดือน มีนาคม – เมษายน
2564 เปนฉบับแรก
ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทีเ่ คารพทุกทานครับ ในปนบี้ ญ
ั ชีทผี่ า นมา สหกรณของพวกเราไดรบั ผลกระทบจาก
คําสัง่ ศาลปกครองทีส่ งั่ ใหหน�วยงานตนสังกัดของสมาชิกใหปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนซึง่ มีใจความ
สําคัญวา หลังจากหักชําระหนี้ ใหสมาชิกแลว เงินเดือนของสมาชิกจะตองเหลือ 30 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหสมาชิกของเราหลายทาน
เดือดรอนและทางสหกรณของเราก็ ไดมีมาตรการเยียวยาใหกับสมาชิกในปที่ผานมา เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง งดหักเงินคาหุน
รายเดือน เปนเวลา 3 เดือน และการปรับโครงสรางใหกับสมาชิก มาในปนี้คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 64 ก็ ไดมีมติใหความชวย
เหลือทานสมาชิกของพวกเราที่ประสบปญหาความเดือดรอนจากผลกระทบการแพรระบาดของโควิด (COVID – 19) และผลกระทบ
จากคําสั่งศาลปกครอง ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ
แนวทางที่ 1 ใหงดการสงคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กรกฎาคม 2564
แนวทางที่ 2 คื อ การช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ ได รั บ ผลกระทบจากคํ า สั่ ง ศาลปกครองกลาง โดยกํ า หนดมาตรการ
ใหความชวยเหลือสมาชิก ดานการใหเงินกูสามัญ โดยสมาชิก ตองชําระหนี้เปนปกติ และไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวา
ตนเงินหรือดอกเบี้ยหรือเงินคาหุนในสัญญากูเดิม มีสิทธิ์กูเงินได ในวงเงินกูเดิม และสงชําระหนี้เทาเดิมคุณสมบัติการกู ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ และสมาชิกสังกัด ขาราชการประจํา จะตองมีเงินเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ 25 สมาชิกสังกัด
ขาราชการบํานาญ จะตองมีเงินเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ 20 กรณีสมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือไมถึงรอยละ 30 สมาชิกจะตอง
มีหนังสือใหคํายินยอมการหักเงินชําระหนี้จากสํานักงานเขตหรือหน�วยงานตนสังกัด (ตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด)
ผมขอนําเรียนใหสมาชิกของพวกเราไดรับทราบวาทางสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของพวกเราโดยเฉพาะ
คณะกรรมการดําเนินการชุด 64 ไดพยายามที่จะหาทางชวยเหลือสมาชิกของพวกเราอยูตลอดเวลา
ฉบับนี้ผมขอพบปะกับทุกทานเพียงเทานี้กอนนะครับ ขออวยพรใหทุกทานจงประสบโชคดี อยูเย็นเปนสุข ปราศจาก
ความทุกขกายทุกข ใจ ขอใหมั่งมีทรัพยสินเงินทองพอกินพอใชกับทุกทานนะครับ
ดวยความเคารพรักทุกทานครับ

(นายสุเนตร ทองคํา)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
4
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นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน วันสหกรณแหงชาติ
ประจําป 2564 พรอมกลาวสดุดีพระเกียรติคุณ และวางพานพุมสักการะ พระบิดาแหงการสหกรณ ไทย โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงษ
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ กลาวรายงาน นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณจังหวัดกาฬสินธุ อานสารนายกรัฐมนตรี
เน�องในวันสหกรณแหงชาติ พรอมมอบเกียรติบัตรใหแกสหกรณ และกลุมเกษตร เม�อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2564 ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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ประธานกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ขอตอนรับนางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
กาฬสินธุ จํากัด และคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 64-65 เน�องในโอกาสเขารับตําแหน�งใหม เม�อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำป 2563

6
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ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด...

โดย นายพิทักษ สุจิตตกุล

เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม 2564 / กุมภาพันธ์ 2564/ มีนาคม 2564

ที่ / รายการ

31 มกราคม 2564

28 กุมภาพันธ 2564

31 มีนาคม 2564

10,094
15,030,768,789.29
14,404,458,271.58
519,400,582.97
11,498,010.00
95,411,924.76

10,088
14,602,078,484.93
14,338,903,509.82
161,567,365.27
11,498,010.00
90,109,599.84

10,115
14,545,692,199.99
14,318,716,513.49
125,415,076.26
11,498,010.00
90,062,600.24

2. หนี้สินรวม
2.1 เงินกูยืมจากสถาบันอ�น
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 หนี้สินอ�น

7,974,220,714.51
5,087,803,466.37
2,345,561,352.96
540,855,895.18

7,477,269,104.40
5,006,969,779.53
2,411,252,320.37
59,047,004.50

7,397,444,759.09
4,922,889,116.00
2,418,289,934.77
56,265,708.32

3. ทุนของสหกรณ
3.1 ทุนเรือนหุน
3.2 ทุนสํารอง
3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ

7,056,548,074.78
6,098,298,670.00
859,454,024.42
45,527,037.63

7,124,809,380.53
6,112,686,030.00
859,454,024.42
45,454,037.63

7,148,247,440.90
6,130,283,470.00
859,454,024.42
45,313,697.63

4. รายได
4.1 ดอกเบี้ยรับ
4.2 คาธรรมเนียมแรกเขา
4.3 รายไดอ�น

74,592,680.57
74,535,677.57
2,100.00
54,903.00

144,997,345.90
144,931,602.90
3,800.00
61,943.00

234,544,829.61
234,464,926.05
11,200.00
68,703.56

5. คาใชจาย **
5.1 ดอกเบี้ยจายเงินกู
5.2 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
5.3 คาใชจายในการบริหาร

21,324,337.84
15,883,286.03
336,630.19
5,104,421.62

37,782,057.42
25,181,804.81
631,053.73
11,969,198.88

121,348,580.76
43,718,905.65
1,016,030.33

53,268,342.73

107,215,288.48

113,196,248.85

จํานวนสมาชิก (ราย)
1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.3 เงินลงทุน
1.4 สินทรัพยอ�น

* กําไรสะสม / กอนปรับปรุง

76,613,644.78
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เก็บมาฝาก...จากห้องประชุม

โดย นายนรากร เสนฤทธิ์
1. ดานสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
สมัครเขาใหม
โอนมาจากจังหวัดอ�น
ลาออก
โอนยายไปตางจังหวัด
ใหออกจากการเปนสมาชิก
ถึงแกกรรม
คงเหลือสมาชิก

มกราคม 2564 (คน)
11
1
3
25
10,094

กุมภาพันธ 2564 (คน)
13
4
4
2
2
15
10,088

มีนาคม 2564 (คน)
37
10
10
2
0
8
10,115

2. ดานการใหเงินกู
ที่
1

ประเภทเงินกู

เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉิน
(A.T.M.)
2 เงินกูเพ�อสวัสดิการ
(เพ�อการศึกษา)
3 เงินกูสามัญไมเกิน
มูลคาหุน
4 เงินกูสามัญใชบุคคล
ค้ําประกัน
5 เงินกูพิเศษ
6 กูปรับโครงสรางหนี้
รวม
สมาชิกเปนหนี้เงินกู

มกราคม 2564
จํานวน
ยอดเงิน
(ราย)
จายจริง (บาท)
1,836
11,786,593.58

กุมภาพันธ 2564
จํานวน
ยอดเงิน
(ราย)
จายจริง (บาท)
1,558
9,912,384.58

มีนาคม 2564
จํานวน
ยอดเงิน
(ราย)
จายจริง (บาท)
1,629
12,409,821.00

1

26,161.20

1

100,000.00

1

31,501.88

7

1,809,874.34

11

2,359,570.59

13

2,840,781.21

35

9,879,520.38

33

13,113,458.64

45

18,659,217.48

2
1,881

3,707.85
23,505,857.35
8,148 คน

2
1,605

25,700.01
25,511,113.82
8,113 คน

2,155

33,941,321.57
8,140 คน

กุมภาพันธ 2564
(บาท)
2,767,680.72
2,768,730.12
1,377,726.15
22,250,000.00
5,070,000.00

มีนาคม 2564
(บาท)
5,317,968.01
2,781,530.12
737,726.15
19,770,000.00
4,618,000.00

3. ดานเงินกองทุนตางๆ/เงินสวัสดิการ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

เงินกองทุนสนับสนุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (กชค) หัก 1%
เงินกองทุนสินไหมประกันชีวิตหมูสมาชิก หัก 4%
เงินสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (กชค)
เงินสงเคราะหศพสมาชิก / คูสมรส

8
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มกราคม 2564
(บาท)

การให้บริการ...ด้านการให้เงินกู้

โดย นายปริญญา เพ็ญพิมพ

ประเภท
เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉิน
ผานเคร�อง ATM
ธนาคารกรุงไทย

เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉิน
(เงินกูสวัสดิการ)

เงินกูสามัญ

เง�อนไข
- เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ไมนอยกวา 3 เดือน
1. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192
- วงเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 300,000 บาท สงชําระ 60 งวด
2. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป (เขาใหม 1 มกราคม 2561)
- วงเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 150,000บาท สงชําระ 36 งวด
3. สําหรับสมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึง เลขทะเบียนที่ 32192 ที่ยังไมเคยกูเงินเพ�อเหตุฉุกเฉิน ผานเคร�อง ATM ธนาคารกรุงไทย
- กู ไดวงเงินเกิน 150,000 บาท สงชําระ 36 งวด
- สมาชิกตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกูทุกประเภท
- สมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือหลังหัก ณ ที่จายทุกรายการแลวไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินเดือน
- ใชสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
- เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ไมนอยกวา 3 เดือน
1. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192
- วงเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 300,000 บาท สงชําระ 60 งวด
2. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป
- วงเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 150,000 บาท สงชําระ 36 งวด
- วัตถุประสงคการกู
1. เพ�อการศึกษาตนเอง
2. เพ�อการศึกษาบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาในระดับอนุปริญญาเปน็นตนไป
3. เพ�อการดําเนินการตามโครงการที่สหกรณจัดขึ้น
- สมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือหลังหัก ณ ที่จายทุกรายการแลวไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินเดือน
- ใชสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
- เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ไมนอย กวา 6 เดือน
- เลขทะเบียนที่ 1 ถึง เลขทะเบียนที่ 32192
- วงเงินกู ไมเกิน 3,000,000 บาท สงชําระ 200 งวด.
- เลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป (เขาใหม 1 มกราคม 2561)
- วงเงินกู ไมเกิน 2,000,000 บาท สงชําระ 150 งวด สมาชิกตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกูทุกประเภท
สมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือหลังหัก ณ ที่จายทุกรายการแลวไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินเดือน
- ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตองสงชําระหนี้ ใหเสร็จสิ้นไมเกินอายุ 60 ป
- กรณีครูผูชวยใหผานการประเมิน และแนบคําสั่งแตงตั้งเปนครู คศ. 1
- สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป มีสิทธิ์กูเงินไดเม�อชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 2 ป (24 งวด) และมีหลักเกณฑการกูเงิน ดังนี้
อายุสมาชิก/คน (ป)

วงเงินกู ไมเกิน (บาท)

อายุสมาชิก/คน (ป)

วงเงินกู ไมเกิน (บาท)

55

2,600,000

57

2,200,000

56

2,400,000

58 ปขึ้นไป

2,200,000

วงเงินกู
อายุเปนสมาชิกสหกรณ (เดือน)

วงเงินกู (บาท)

ใชสมาชิกค้ําประกัน (คน)

6 – 17

วงเงินกู ไมเกิน 1,000,000 บาท

2

18 – 35

วงเงินกู 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท

3

36 เดือน ขึ้นไป

วงเงินกู 2,000,001 ถึง 3,000,000 บาท

4
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ประเภท
เงินกูพิเศษ

เง�อนไข
- เปนสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ไมนอยกวา 2 ป
- สมาชิกที่มีเงินกูพิเศษ จะตองชําระหนี้เงินกูพิเศษ ไมนอยกวา 24 งวด หรือ ชําระหนี้เงินกูสามัญ ไมนอยกวา 12 งวด
และสหกรณจะชําระหนี้เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉินทุกราย (ถามี)
- สมาชิก เลขทะเบียนที่ 1 ถึง เลขทะเบียนที่ 32192 วงเงินกู ไมเกิน 4,000,000 บาท สงชําระ 360 งวด
- สมาชิก เลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป (เขาใหม 1 มกราคม 2561) วงเงินกู ไมเกิน 3,500,000 บาท สงชําระ 360 งวด
- สมาชิกที่มีอายุ 55 ป ขึ้นไปมีสิทธกูเงินได เม�อชําระมาแลวไมนอยกวา 3 ป (36 งวด) หรือชําระหนี้เงินกูสามัญแลว
ไมนอยกวา 2 ป (24 งวด)
- หลักเกณฑการใหเงินกูดังนี้
อายุตัวสมาชิก (ป)

วงเงินกู / (บาท)

อายุตัวสมาชิก (ป)

วงเงินกู / (บาท)

55

3,500,000

57

3,100,000

56

3,300,000

58 ปขึ้นไป

3,000,000

- วัตถุประสงคการกู
1. เพ�อการเคหะสงเคราะห
2. เพ�อการลงทุนประกอบอาชีพ
3. เพ�อซื้อยานพาหนะ
- สมาชิกตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู ตามระเบียบนี้
- สมาชิกตองมีเงินเดือนหลังจากหัก ณ ที่จายทุกรายการแลวไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินเดือน
- กรณีครูผูชวยใหผานการประเมิน และแนบคําสั่งแตงตั้งเปนครู คศ. 1
- ใชอสังหาริมทรัพยค้ําประกัน โดยมีเกณฑ ในการกําหนดราคาหลักทรัพย
หลักประกัน
1. การประเมินราคาที่ดิน กําหนดให ไมเกิน 100% ของราคาประเมินของทางราชการในขณะนั้น
2. ประเมินราคาสิ่งปลูกสรางให ใชราคาประเมินที่ดินหรือที่ดินพรอมอาคาร สิ่งปลูกสราง ซึ่งเปนราคาประเมิน
โดยทางราชการกําหนดให ไมเกิน 100% และกรณีเปนราคาประเมินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต กําหนดให
ไมเกิน 70% ของราคาประเมิน
3. สมาชิกที่จะขอกูเงินไดตองมีหลักทรัพยเปนของตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตร
4. คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมของหลักทรัพย ได
จํานวนที่กู ไดและใชบุคคลค้ําประกัน ดังนี้
-วงเงินกู ไมเกิน 1,000,000 บาท
-วงเงินกูตั้งแต 1,000,001 บาท ถึง
1,500,000 บาท
-วงเงินกูตั้งแต 1,500,001 บาท ถึง
3,000,000 บาท
-วงเงินกูตั้งแต 3,000,001 บาท ขึ้นไป

ใชสมาชิกค้ําประกัน
ใชสมาชิกค้ําประกัน
ใชสมาชิกค้ําประกัน
ใชสมาชิกค้ําประกัน

2
3
4
5

คน
คน
คน
คน

** กรณีสหกรณฯ ไดปดสัญญาเงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกแลว หากตรวจสอบพบวาสมาชิกยังกดใชสัญญาเดิม
สหกรณฯ จะดําเนินการดังนี้ - ทําหนังสือเรียกคืนเงินกู และดําเนินการทางกฎหมายกับสมาชิก
- ตัดสิทธิ์การกูเงินและงดการกูเงินทุกประเภทระยะเวลา 2 ป

** กู โดยใชหุนค้ําประกันกู ได ไมเกินรอยละ 95 แหง เงินคาหุนที่สมาชิกมีอยู ในสหกรณ
*********** ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 6.75 ตอป ***********
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สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก

โดย นายพนมพร พรพนม

สวัสดิการสหกรณจัดใหฟรี
1. เงินสวัสดิการวันเกิด

-

2. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ หรือลาออกจากราชการ

-

3. สวัสดิการสมาชิกผูสูงอายุ

-

4. เงินทุนสาธารณประโยชน
กรณีประสบภัยพิบัติ

5. เงินทุนสาธารณประโยชน
กรณีประสบอุบัติเหตุ

6. ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

-

เง�อนไข
สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณของสมาชิกในวันที่เกิดทาน ๆ ละ 400 บาท
สําหรับสมาชิกทานใดที่มีวันเกิดตรงกับวันหยุดทําการ จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
สหกรณของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณฯ ใหกอน 1 วัน ในวันทําการ
สมาชิกสามารถนําสมุดบัญชีเงินฝากเขามาปรับรายการไดที่ฝายรับฝากเงิน
ตรวจสอบขอมูลผานระบบบริการสมาชิก
เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 10 ปขึ้นไป จายปละ 500 บาท
ติดตอขอรับเงินตามแบบฟอรมที่สหกรณฯ ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ ไดรับคําสั่งเกษียณ
อายุราชการ หรือ ลาออกจากราชการ
โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณเทานั้น
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
อายุ (ป)
ไดรับเงินสวัสดิการ (บาท)
65 – 69 ป
500
70 – 74 ป
1,000
75 – 79 ป
2,000
80 – 84 ป
3,000
85 – 89 ป
4,000
90 – 99 ป
5,000
100 ปขึ้นไป
10,000
โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณเทานั้น
ในเดือนธันวาคม กอนวันสิ้นเดือนอยางนอย 3 วันทําการของทุกป
สมาชิกที่มีสิทธิ์ ไดรับการสงเคราะหจะตองเปนผูที่มีช�ออยูในทะเบียนบานที่ประสบภัยพิบัติ
จายกรณี อัคคีภัย / วาตภัย / อุทกภัย
สมาชิกย�นคํารองขอความชวยเหลือผานผูบังคับบัญชาโดยใหกรรมการประจําเขตรับรอง
และนําสงสหกรณภายใน 30 วัน หลังจากประสบภัยพิบัติ
การใหความชวยเหลืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ รายละไมเกิน 10,000 บาท
สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ ตองไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลติดตอกันในคราว
เดียวกันเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน
สมาชิกย�นคํารองขอความชวยเหลือผานผูบังคับบัญชาโดยใหกรรมการประจําเขตรับรอง
และนําสงสหกรณภายใน 60 วัน หลังจากประสบอุบัติเหตุออกจากการเขารับการรักษา
ที่สถานพยาบาล
การประสบอุบัติเหตุ จะตองไมเกิดจากความประมาทเลิกเลอของตนเอง
การใหความชวยเหลืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ รายละไมเกิน 10,000 บาท
ประเภททุน มี 5 ระดับ ดังนี้ ทุนระดับกอนประถมศึกษา ทุนระดับประถมศึกษา ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ทุนระดับอุดมศึกษา
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KALASIN TEACHER’S AND CREDIT COOPERTIVE LIMITED

11

สวัสดิการสหกรณจัดใหฟรี
7. ทุนสนับสนุนหน�วยงาน/
ทุนสาธารณกุศล
8. เงินสงเคราะห ศพสมาชิก
และคูสมรส

เง�อนไข
- จัดสรรใหหน�วยงาน/โรงเรียนที่สมาชิกสังกัดหรือสนับสนุนสาธารณกุศลแกหน�วยงานราชการ
- การพิจารณาอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
- จายตามอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ปละ 2,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท
- คูสมรสที่มิใชสมาชิกสหกรณฯ จายครึ่งหนึ่งของสมาชิก แตไมเกิน 25,000 บาท
- ขอรับเงินสงเคราะหศพภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่สมาชิกหรือคูสมรสถึงแกกรรม
- จายตามอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ปละ 6,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท
9. เงินสวัสดิการชวยเหลือ
และสหกรณฯ หักไวรอยละหนึ่ง
ครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
- สมาชิกมีอายุเกินกวา 80 ป จะไดรับเงิน กชค.เพิ่มรายละ 300,000 บาท และ
จายเพิ่มจากเงินสินไหม (4%) รายละ 200,000 บาท รวมเปนเงิน 500,000 บาท
- คุมครองสมาชิกอายุไมเกิน 80 ป
10. โครงการประกันชีวิตหมู
- ระยะเวลาคุมครอง 9 มีนาคม – 8 มีนาคม ของทุกป (สหกรณจายให)
- เม�อถึงแกกรรมจะไดรับสินไหมทดแทน ดังนี้.1. เสียชีวิตปกติ
จายรายละ 500,000 บาท
2. เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ
จายรายละ 1,000,000 บาท
3. เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุสาธารณภัย จายรายละ 1,500,000 บาท
และสหกรณฯ หักไวรอยละสี่เพ�อใหความชวยเหลือสมาชิกที่มีอายุเกิน 80 ป
สวัสดิการที่สมาชิกจายเอง
เง�อนไข
- เงินสงเคราะหศพลวงหนาปละ 3,000 บาท (เก็บลวงหนา 150 ศพ ๆ ละ 20 บาท)
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
- เงินสงเคราะหที่ ไดรับ ทางสมาคม ส.ค.ส. จะหักไวเปนคาใชจายศพละ 4%
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
- ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 270,000 บาท โดยจายจายเงินงวดแรก
กาฬสินธุ จํากัด (ส.ค.ส.)
60,000 บาท
- ป 2564 เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 5,200 บาท คาบํารุง 40 บาท รวม 5,240 บาท
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
- ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 600,000 บาท
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
- จะหักไวเปนคาใชจายศพละ 4%
ครูไทย (สสอค.)
- ป 2564 เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,800 บาท คาบํารุง 20 บาท รวม 4,820 บาท
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย - ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 600,000 บาท
- จะหักไวเปนคาใชจายศพละ 4%
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
- เงินสงเคราะหลวงหนา ป 2564 จํานวน 4,800 บาท คาบํารุง 40 บาท รวม 4,840 บาท
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
- ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 600,000 บาท
สมาชิกสหกรณออมทรัพย
- จะหักไวเปนคาใชจายศพละ 4%
ราชการไทย (สสอ.รท.)
** หมายเหตุ : อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาของแตละสมาคม ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกเสียชีวิตของแตละสมาคม
หักจากเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน **
5. โครงการประกันภาคสมัครใจ
โครงการ 1 - - ผูสมัครตองเปนสมาชิก หรือ คูสมรสสมาชิก ที่มีอายุไมเกิน 70 ป
- กรมธรรมสิ้นสุด วันที่ 25 มกราคม ของทุกป
- ชําระคาเบี้ยเปนเงินสด ระหวาง 1 - 20 มกราคม ของทุกป
- ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 300,000 บาท
โครงการ 2 - - ผูสมัครตองเปนสมาชิก หรือ คูสมรสสมาชิก ที่มีอายุไมเกิน 70 ป
- กรมธรรมสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน ของทุกป
- ชําระคาเบี้ยเปนเงินสด ระหวาง 1 - 20 เมษายน ของทุกป
- ไดรับเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ 300,000 บาท
หมายเหตุ : โครงการภาคสมัครใจ กรณีสมาชิกไมนําเงินมาชําระคาเบี้ยประกัน หากพนระยะเวลาสหกรณฯ
จะทําการเพิ่มหนี้ เงินกู (สามัญหรือพิเศษ) ในวันสิ้นเดือน
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สาระ..น่ารู้
โดย นายประสบ ตรีทศ

“การให้บริการ
ด้านเงินฝาก”
ประเภท

1. เงินฝากออมทรัพย
- อัตราดอกเบี้ย 2.25% ตอป
- ไมเสียภาษี
- คํานวณดอกเบี้ยรายวัน
2. เงินฝากออมทรัพย (ATM)
- อัตราดอกเบี้ย 2.25% ตอป
- ไมเสียภาษี
- คํานวณดอกเบี้ยรายวัน

3. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
- อัตราดอกเบี้ย 4.00% ตอป
- ไมเสียภาษี
- คํานวณดอกเบี้ยรายวัน*

4. เงินฝากประจํา
*อัตราดอกเบี้ย 4.00% ตอป
** เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน **

เง�อนไข
- เปดบัญชีเงินฝาก จํานวนเงินไมนอยกวา 100 บาท
- สามารถหักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดเงินฝากเม�อใดจํานวนเทาใดก็ ไดแจง
กอนวันที่ 3 ของเดือน
- การถอนเงินทุกครั้งเงินในบัญชี ตองไมต่ํากวา 100 บาท
- ตั้งแตป 2559 สมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากครบ 100%
- สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากโดยแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
- เปดบัญชีเงินฝาก จํานวนเงินไมนอยกวา 100 บาท
- สามารถหักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดเงินฝากเม�อใดจํานวนเทาใดก็ ได
แจงกอนวันที่ 3 ของเดือน
- การถอนเงินทุกครั้งเงินในบัญชี ตองไมต่ํากวา 100 บาท
- การถอนเงินฝาก สมาชิกจะตองกดตามขั้นตอนและถอนเงินผานบัตร ATM
ธ.กรุงไทย เทานั้น (เสียคาธรรมเนียมการถอน 8 บาท)
- สมาชิกเปดบัญชีเงินฝาก จํานวนเงินไมนอยกวา 100,000.00 บาท
- การถอนเงินฝาก สามารถถอนได ไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง โดยไมตองมี
คาธรรมเนียม
- หากเดือนใดมีการถอนเงินฝากมากกวาหนึ่งครั้ง สหกรณฯ จะคิดคาธรรมเนียม
ในการถอนครั้งที่สอง และในการถอนครั้งตอ ๆ ไปในอัตรารอยละ 1
ของจํานวนเงินที่ถอนแตละครั้งตองไมต่ํากวา 200 บาท
*การถอนเงินจะตองมีเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ํากวา 100,000 บาท
- สมาชิกเปดบัญชีเงินฝาก จํานวนเงินไมนอยกวา 200 บาท
- หากถอนเงินฝากกอนกําหนด สหกรณฯ จะคิดดอกเบี้ยให ในอัตรา
ประเภทเงินฝากออมทรัพย 2.25%
- มีระยะเวลาฝากไมนอยกวา 12 เดือน

** การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก **
คํานวณเปนรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาเปนบัญชีเงินฝาก ในวันที่ 30
มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
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รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64
ที่

ช�อ – สกุล

ตําแหน�ง

1.

นางบุญหนา บุญเรือง

2.

นายยรรยง คงภาษี

3.

นายกระจาง อัฐนาค

4.

นายประสบ ตรีทศ

5.

นายพนมพร พรพนม

รักษาการประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ คนที่ 1
รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2
รองประธาน
กรรมการ คนที่ 3
กรรมการ

6.

นายปริญญา เพ็ญพิมพ

กรรมการ

7.

นายสมนึก จิตตภานันท

กรรมการ

8.

นายศาสตรศิลป ชิณโน

กรรมการ

9.

นายชาญ ยอดประทุม

กรรมการ

10. นายพุธ คําแสงทอง

กรรมการ

11. นายนรากร เสนฤทธิ์

กรรมการ

12.
13.
14.
15.

เขตพื้นที่
รับผิดชอบ

ตําแหน�งหนาที่ ในปจจุบัน

โทรศัพท

ขาราชการบํานาญ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ สังกัด สพม. เขต 24 บานเลขที่ 126 ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160
ขาราชการบํานาญ อําเภอกมลาไสย สังกัด สพป.กส. เขต 1
บานเลขที่ 236 หมู 1 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ 46130
ขาราชการบํานาญ อําเภอกุฉินารายณ สังกัด สพม.เขต 24
เลขที่ 14 หมู 7 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110
ขาราชการบํานาญ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ สพป.กส. เขต 1
เลขที่ 150 ม.6 ต.ไผ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000
ครู คศ.3 โรงเรียนพินิจราษฎรบํารุง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ สพป.
เขต 2 บานเลขที่ 293 ม.3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
46120
ครู.คศ.3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
เลขที่ 5/12 ถ.เกษตรสมบูรณ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000

081-7999945

อ.กมลาไสย
081-8724069
และ อ.รองคํา
อ.กุฉนิ ารายณ 2 083-3437799
อ.เมือง 2
095-6617415
และ อ.ดอนจาน
อ.ยางตลาด 2 084-4282632

หน�วยกลาง
หน�วยจังหวัด
ขาราชการบํานาญ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ สพป.กส.เขต 3 สังกัด สพม. อ.นามน
เขต 24 บานเลขที่ 300 ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150
และ อ.สมเด็จ 1
ผอ.โรงเรียนบานมวงกุล อําเภอนาคู สังกัด สพป.กส.เขต 3
อ.เขาวง
เลขที่ 169 หมู 7 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160
และ อ.นาคู
ผอ.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ สพป.กส. เขต 2 อ.ทาคันโท และ
เลขที่ 82 ม.9 ต.กุดจิก อ.ทาคันโท 46190
อ.หนองกุงศรี 2
ผอ.โรงเรียนบานหนองกุงใหญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ สพป.กส. เขต 1 อ.สหัสขันธ
เลขที่ 415 ม.10 ต.สําราญใต อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ 46180
และ อ.สามชัย
ผอ.โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ สพป.
อ.หวยเม็ก และ
กส.เขต 2 บานเลขที่ 273 หมู 14 ต.หวยเม็ก อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ อ.หนองกุงศรี 1

081-5462706
098-1058852
096-8543859
093-3804976
086-2221803
063-4640230

46170
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.กส.เขต 3 อ.หวยผึ้ง สังกัด สพป.
อ.หวยผึ้ง และ
นายสุปน สุรันนา
กรรมการ
เขต 3 เลขที่ 277/1 ม.2 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ 46240 อ.กุฉนิ ารายณ 1
นายพิทักษ สุจิตตกุล
กรรมการและ ครู.คศ.3 โรงเรียนโนนแดงราษฎรประสิทธิ์ อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ
อ.ยางตลาด 1
สพป.เขต
2
เลขที
่
84
ม.10
ต.ฆ
อ
งชั
ย
พั
ฒ
นา
อ.ฆ
อ
งชั
ย
จ.กาฬสิ
น
ธุ

เลขานุการ
และ อ.ฆองชัย
46130
นายชาติชาย พิมพิไสย
กรรมการและ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.กส.เขต 1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 อ.เมือง 1
ผูชวยเลขานุการ 1 เลขที่ 84/1 ถนนหนาเรือนจํา อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000
นายกิตยากร มังคะรัตน กรรมการและ ผอ.โรงเรียนบานโจดนาตาล อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ สพป.กส. เขต 3
อ.คํามวง
เลขที
่
116
ม.9
ต.เนิ
น
ยาง
อ.คํ
า
ม
ว
ง
จ.กาฬสิ
น
ธุ

46180
ผูช ว ยเลขานุการ 2
และ อ.สมเด็จ 2

096-7429965
093-3208811
081-2611058
081-0606019

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563-2564
ที่

ช�อ

ทะเบียน

ตําแหน�งในสหกรณ

ตําแหน�งหนาที่ ในปจจุบัน

ประธาน
ผูตรวจสอบกิจการ
รองประธาน
ผูตรวจสอบกิจการ

ผูอํานวยการโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน เลขที่ 6 หมูที่ 11 ต.สง
เปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230
ขาราชการบํานาญ อําเภอกมลาไสย สังกัด สพป.กส.เขต 1
เลขที่ 43 หมู 7 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ 46130
ขาราชการบํานาญ สังกัด สพป.กส.เขต 2 เลขที่ 169 หมูที่ 12
ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 46220
ผูอํานวยการโรงเรียนหามแหโพนทอง เลขที่ 102/1 ถ.หนาเรือนจํา
อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาวี เลขที่ 160 หมู 6 ต.สงเปลือย
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160

1

นายสิทธิพร ไกยเดช

17966

2

นายอาคม การภักดี

13406

3

นายภุชพงค โคตรบัญชา

25399

ผูตรวจสอบกิจการ

4

นายสถาพร ชูศรีทอง

21362

ผูตรวจสอบกิจการ

5

นายสมสนิท หาศิริ

31996

เลขานุการ
ผูตรวจสอบกิจการ
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โทรศัพท
095-9370445
086-8535616
081-2631600
087-2241256
095-6602836

ก้าวไกล...กับผู้ตรวจสอบกิจการ

โดย นายสิทธิพร ไกยเดช

ในสถานการณขาดความมั่นใจ ความวิกฤตการณของประเทศที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของคนทั่วไป
อันยาวนาน มวลสมาชิกสหกรณของเราก็ ไดรับผลกระทบไมใชนอยเชนกัน แตพวกเรายังมีความโชคดีที่สมาชิกมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจคอนขางดีกันทุกคน สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด เปนองคกรที่อยูเคียงขางกับความเปนอยูของเราเสมอ
คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการที่ดี สูความมั่นใจ มั่นคง เปนที่พึ่งของมวลสมาชิก
แมกระทั่งคณะผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งพยายามปฏิบัติหนาที่ โดยยึดหลักการของสหกรณ บูรณาการกับสถานการณความเปนจริงของชีวิตในสถานการณนี้
อดทน อดกลั้นรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดคิดคนหาวิธีการที่จะรวมมือกันทุกฝายใหสหกรณอยูคูมวลสมาชิกอยางมั่นคง และสามารถชวยเหลือสมาชิก
ใหมีความสุขในการมาใชบริการอยางมีคุณภาพ
ไมมีวิธีการใดที่ดีที่สุด แตการที่สมาชิกผูเปนเจาของสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมมือกันพูดคุย เปดใจจริง แลกเปลี่ยนประสบการณ
ที่แตละคนมีมากนอย แตกตางความสามารถ และที่สําคัญตองมีเจตนาที่ดีตอกันและกัน ใหเกียรติกัน ใชหลักการประชาธิปไตย จึงเปนสิ่งดีตอการพัฒนา
สหกรณ ใหมั่นคง
คณะผูตรวจสอบกิจการออมทรัพยครูกาฬสินธุ ขอช�นชมทุกฝายทุกคนที่เกี่ยวของ ที่มีความตั้งใจ ใสใจ มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหนาที่
โดยใชคุณธรรม ความรูความสามารถรวมมือกันกาวผานวิกฤตทางสังคมมาดวยดี มวลสมาชิกทุกคน จะตองมีสวนรวมและมีเหตุผลที่ดีเพ�อศักดิ์ศรีของ
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของเราทุกคน คณะยินดีรบั ฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากทุกคนจากทุกองคกรทุกภาคสวนดวยความจริงใจเสมอครับ
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด (โทร. 095-937-0445)
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ผู้ประสานงาน ประจำหน่วยอำเภอ / หน่วยงาน /
หน่วยกลาง ประจำป 2564
ที่

หน�วย/อําเภอ

นายอนุสรณ จําเริญเจือ

เลข
ทะเบียน
10862

ขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง สพป.กส.เขต 1

095-1734269

2

นายวิริยะ นาชัยเวียง

28861

ขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง สพป.กส.เขต 1

080-4011922

3

นายสมมัคร ดอนชัย

25053

ขาราชการบํานาญ อําเภอกมลาไสย

081-8715390

4

นายชุมพล ภูออนศรี

30541

ผอ.โรงเรียนพิพัฒนราษฎรบํารุง อําเภอกมลาไสย

081-2613470
093-5643227

ลําดับ

ช�อ - สกุล

1

สังกัด / ตําแหน�ง

เบอร โทร

1

อําเภอเมือง

2

อําเภอกมลาไสย

3

อําเภอรองคํา

5

นายอมร วงเวียน

26944

ขาราชการบํานาญ อําเภอรองคํา

4

อําเภอดอนจาน

6

นายปรีชา คําภาบุตร

26201

ผอ.โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ อําเภอดอนจาน 098-1046046

5

อําเภอสหัสขันธ

7

นายวีระยุทธ ยนยุบล

22070

ผอ.โรงเรียนสิงหสะอาด อําเภอสหัสขันธ

092-9341004

6

อําเภอสามชัย

8

นายสุนทร บุญอรัญ

31479

ผอ.โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย

086-2436642

7

อําเภอยางตลาด

9

นายสุรพงษ จันโทภาส

11299

ขาราชการบํานาญ อําเภอยางตลาด

086-8520994

10

นายสุภาพ ภูกองไชย

14985

ขาราชการบํานาญ อําเภอยางตลาด

089-5750206

8

อําเภอฆองชัย

11

นายสุทศ ศรีตะวัน

14586

ขาราชการบํานาญ อําเภอฆองชัย

089-9442762

9

อําเภอหวยเม็ก

12

นายสุนทรา กุลาสา

10891

ผอ.โรงเรียนนาคอวิทยาคม อําเภอหวยเม็ก

081-9541698

10

อําเภอหนองกุงศรี

13

นายนิกร นามโส

22918

ผอ.โรงเรียนคําไฮวิทยา อําเภอหนองกุงศรี

085-7500415

14

นายสุรเนตร เนตรมุข

32042

ผอ.โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร อําเภอหนองกุงศรี

080-6655144

11

อําเภอทาคันโท

15

นายดาวเรือง สิงหราช

15342

ผอ.โรงเรียนทาคันโทวิทยายน อําเภอทาคันโท

082-3213297

12

อําเภอกุฉินารายณ

16

นายสุรจิต พันธุโพธิ์

25652

ขาราชการบํานาญ อําเภอกุฉินารายณ

085-9242689

17

นายอาคม ชุมชิต

09949

ขาราชการบํานาญ อําเภอกุฉินารายณ

061-9760189

13

อําเภอหวยผึ้ง

18

นายอริยพล เทอํารุง

11680

ขาราชการบํานาญ อําเภอหวยผึ้ง

080-2159194

14

อําเภอสมเด็จ

19

นายธนูศิลป กั้วนามน

28814

รอง.ผอ.โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ

095-1693249

20

นายกรชกร ชวติ

28809

ผอ.โรงเรียนบานกอกวิทยาคม อําเภอสมเด็จ

098-5850910

15

อําเภอนามน

21

นายลิขิต โทจันทร

30730

ผอ.โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม อําเภอนามน

086-2420176

16

อําเภอคํามวง

22

นายกิติพงค ศรีคิรินทร

29629

ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อําเภอคํามวง 086-2658635

17

อําเภอเขาวง

23

นายเทวินทร ฉายะโคตร

20962

ผอ.โรงเรียนกุดกวางสวาสดิ์วิทยา อําเภอเขาวง

089-9376612

18

อําเภอนาคู

24

นายอาทร คะโยธา

25555

ผอ.โรงเรียนชุมชนภูแลนชางคะเชนทรพิทยาคาร

093-362 2585

19

หน�ายกลาง (จังหวัด)

25

นายคํามูล อาจนามูล

25591

เจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ

084-7876879

20

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

26

นางรัตนา เนตรทัศน

27274

การเงินสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ

081-9754679

21

สพป.กส. เขต 1

27

นายสุรจิต ไกรพินิจ

27843

ผอ.กลุมการเงิน สํานักงานสพป.กาฬสินธุ เขต 1

081-7997483

22

สพป.กส. เขต 2

28

นางทิชากร ชอบหาญ

-

ผอ.กลุมการเงิน สํานักงานสพป.กาฬสินธุ เขต 2

084-2352071

23

สพป.กส. เขต 3

29

นายอดิศักดิ์ ทวยลี

20745

085-0018101

24

สพม.กาฬสินธุ

30

นางปราณี ระคาน

22353

ผอ.กลุมการเงิน สํานักงานสพป.กาฬสินธุ เขต 3
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สพม.
กาฬสินธุ
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087-2332707

มุม..สุขภาพ
โดย นายศาสตรศิลป ชิณโน

ผัก

อะไรบาง?
ที่ชวยตาน

โควิด-19

มีสารสําคัญในการปองกัน
การติดเชื้อ

เสริมภูมิคุมกัน

มีวิตามินซี
และสารตานอนุมูลอิสระสูง

กะเพรา, หอมแดง, หอมหัวใหญ
มะรุม, พลูคาวหรือผักคาวตอง,
ใบหม อ น, แอปเป ล , เปลื อ กของพื ช
ตระกูลสม (สม, มะนาว, มะกรูด, สมซา)

คะนา, ใบเหลียง, ยอดสะเดา, มะระขี้นก,
ดอกขี้เหล็ก, มะรุมยอดมะยม, ฟกขาว,
ผักเชียงดา, ผักแพว, มะขามปอม,
ลูกหมอน และผักผลไมหลากสี

เห็ดตาง ๆ, พลูคาวหรือผักคาวตอง,
ตรีผลา (สมอไทย สมอพิเภก
มะขามปอม)

ขอมูล : กรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

เล่าสู่...กันฟง
โดย นายพุธ คําแสงทอง

5 เทคนิคการเงิน

“รอดตาย” ยุ คโควิด-19
➊
➋
➌
➍
➎

จัดระเบียบการเงินอยางรัดกุม รวมวางแผน รวมเก็บ รวมรับผิดชอบ แบงเงินใช เงินเก็บเงินลงทุน
ปลุกพลังฮึด สรางอาชีพเสริม ไมพึ่งรายไดทางเดียว ขายของ ทําอาชีพเสริมความรูความสามารถ
ไมสรางหนี้ ไม ใชเงินเก็บ พึ่งพาตนเอง ใชจายอยางประหยัด ไมพุมเฟอย
หยุดอบายมุข งดบุหรี่ งดเหลา งดหวย ชวยประหยัด
รูทันการเงินสมัยใหม ศึกษาการใชจายเงินผานออนไลน ใชแอฟใชเทคโนโลยีชวยจัดการเงิน

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน จากผลสํารวจ “โองการเงินของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19”
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ข้อคิด..

ข้อเขียน

โดย นายชาติชาย พิมพิไสย

ทำไมตองสงหุนรายเดือน?

สหกรณเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่อยูภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

มีขอบังคับ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ เปนของแตละสหกรณ ซึ่งแตละสหกรณอาจมีระเบียบที่ ไมเหมือนกัน เน�องจาก
แตละกลุมอาชีพของสมาชิกสหกรณ มีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางกัน การบริหารงานองคกรตางกัน แตสหกรณออมทรัพย
เปนสหกรณตางจากสหกรณประเภทอ�นคือ สมาชิกสงเงินคาหุน, เงินงวดชําระหนี้และเงินฝาก โดยหน�วยงานตนสังกัด เปนผูหักเงิน
สงสหกรณ โดยตรงตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 มาตรา 42/1 โดยระบุวา เม�อสมาชิกไดทําความยินยอม
เปนหนังสือไวกบั สหกรณ ใหผบู งั คับบัญชา ในหน�วยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหน�วยงานอ�นใดทีส่ มาชิกปฏิบตั ิ
หนาที่อยูหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินอ�นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพ�อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ�นที่มีตอสหกรณ
ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ใหหน�วยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงิน
ทีห่ กั ไวนนั้ ใหแกสหกรณ โดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง่ มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณ ใหความยินยอม การหักเงิน
ตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวย กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน และกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม
การสงเงินคาหุน รายเดือน เปนรายละเอียดหนึง่ ทีร่ ะบุไว ในพระราชบัญญัตสิ หกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
วาสมาชิกสหกรณทุกคนตองสงเงินคาหุนรายเดือน สวนรายละเอียดปลีกยอย แลวแตสหกรณ ใด จะกําหนดบริบทวาตองสง
อยาง สงเทาใด โดยมีกฎหมายคือพระราชบัญญัติสหกรณควบคุมอยู โดยผลตอบแทนที่สมาชิกจะไดรับจากการสงคาหุนราย
เดือน เรียกวา เงินปนผล ซึ่งสหกรณจะจายใหกับสมาชิกหลังจากปดบัญชี ในแตละป สมาชิกจะไดรับจํานวนมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ
ผลประกอบการของแตละสหกรณ
หุนของสมาชิกที่มีอยู ในสหกรณ มีกฎหมายกํากับอีก 1 เร�อง ก็คือ มาตรา 42 ไดระบุเกี่ยวกับการคุมครองคาหุนของ
สหกรณ ดังนี้
มาตรา 42 ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณ ไม ไดและ สมาชิกมีความรับผิดเพียงไม
เกินจํานวนเงินคาหุน ทีย่ งั สงใช ไมครบมูลคาหุน ทีต่ นถือ ในระหวางทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไมสนิ้ สุดลง หามมิใหเจาหนีข้ อง
สมาชิกใชสทิ ธิเรียกรอง หรืออายัดคาหุน ของสมาชิกผูน นั้ และเม�อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง สหกรณมสี ทิ ธินาํ เงินตามมูลคา
หุนที่ สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตอง ชําระหนี้แกสหกรณ ได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้ บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินคาหุนนั้น
ดังนั้น สมาชิกไมตองกังวลวา คาหุนที่สงตอสหกรณจะไมไปไหน อยูในสหกรณ และจะถอนไปบางสวนหรือนําหุนไปชําระหนี้
บางสวนไมได
18
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ที่นี่ มคี ำตอบ? ก้าวทันสหกรณ์
โดย นายยรรยง คงภาษี

สวัสดีครับ กลับมาพบกัน
อี ก ครั้ ง กั บ คอลั ม น์ ที่ นี้
มีคำตอบ ยังได้รบั ความสนใจ
จากสมาชิกสอบถามดังนี้

คำถาม : ดิฉันไดอนุมัติ
รับเงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉิน (ATM) ตรวจสอบแลว
ยังไมมีเงินโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทยคะ
ตอบ : ขอเรียนชีแ้ จงสมาชิกในการรับเงินกูเ พ�อเหตุฉกุ เฉิน
สมาชิกตองกดตามขั้นตอนดานลางนี้ครับ

โดย นายชาญ ยอดประทุม

ส ห ก ร ณ ข อ ง เ ร า

ไดพฒ
ั นาการใหบริการทีท่ นั สมัย โดยนํา
ระบบตูบัตรคิวมาใหบริการ เพ�ออํานวย
ความสะดวกในการใหบริการ
สมาชิกติดตอประสานงาน
ในฝายตาง ๆ ดังนี้
กดหมายเลข 1 ติดตอชอง 1 ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ

- ใหบริการขอมูล ระบบบริการสมาชิก ติดตอขอรับเงิน
สวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรม
กดหมายเลข 3 ติดตอชอง 3 ฝายรับฝากเงิน

- ใหบริการ ฝาก การถอนเงิน ทุกประเภท การปรับ
สมุดบัญชีเงินฝาก
กดหมายเลข 4 ติดตอชอง 4 ฝายทะเบียนหุนและคอมพิวเตอร

- ใหบริการขอมูลทะเบียน หุน - หนี้สมาชิก การชําระ
หนี้ การซื้อหุนเพิ่ม
กดหมายเลข 8 ติดตอชอง 8 ฝายควบคุมสินเช�อและตรวจสอบ

- ใหบริการ กูเงินประเภทตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงผูค้ํา
ประกัน การไถถอนหลักทรัพย
การกดหมายเลขบัตรคิวจะออกมา 2 ใบ โดยใบที่หนึ่ง
ย�นใหเจาหนาที่ อีกหนึง่ ใบสมาชิกเก็บไวเพ�อรอดําเนินการในสวน
ทีเ่ กีย่ วของ เชน การถอนเงินใบทีส่ องจะย�นใหชอ ง 2 ฝายการเงิน

คำถาม : ผมเขาไปตรวจสอบระบบบริการสมาชิก และตรวจสอบ
ขอมูลแลว อยากจะจัดพิมพขอมูลไวตรวจสอบ
ตองดําเนินการอยางไรคับ
ตอบ : สมาชิกตรวจสอบผานระบบบริการสมาชิก โดยเขาไป
ที่ เมนู..... รายการหักประจําเดือน.... เลือกเดือน
ที่ตองการ…กด .... พิมพ
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เข้ า อวยการแสดง
ความยินดี

ทานผูจัดการสุเนตร
ทองคํา นําคณะเขาอวยพรป
ใหม 2564 หัวหนาสวนราชการ

เข้าร่วมประชุม

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการพรอมดวยกรรมการและฝายจัดการ รวมประชุมรับฟงแนวปฎิบัติตาม
กฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564

มอบเงินทุน
สาธารณประโยชน์

นายสมนึ ก จิ ต ต
ภานันท กรรมการ เขารวม
ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ชมรม
ข า ราชการบํ า นาญ อํ า เภอ
สมเด็จ ประจําป 2563
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เยี่ยมชมกิจการ

คณะผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ไดเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครู กาฬสินธุ จํากัด และรวมกิจกรรมสวดมนต ไหวพระตามวิถีชาวพุทธรวมกับคณะ
เจาหนาที่ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ หองประชุม สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

อบรมสัมมนา

นายยรรยง คงภาษี รองประธานกรรมการ นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมอบรมสัมมนา กลยุทธการบริหาร
งานสหกรณออมทรัพย ใหสําเร็จภายใตกฎกระทรวงใหม ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน
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แหล่งเรียนรู้และฝกประสบการณ์

เม�อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายสุเนตร ทองคํา ผูจัดการสหกรณฯ มอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษางาน วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ ในการเขาฝกประสบการณวิชาชีพที่สํานักงานสหกรณฯ รวมระยะเวลา 4 เดือน

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสมาชิก

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ พรอมคณะ เขารวมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการชวยเหลือสมาชิก
ขาราชการบํานาญ สพป.กส.เขต 2 เม�อวันที่ 5 เมษายน 2564
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย (สส.สท.)
เปิดรับสมัครสมาชิก
อายุ 20 - 75 ปี
*** สมัครสมาชิกด้วยตนเองเท่านั้น***

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
และผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
และผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์
3. สำ�เนาการจดทะเบียนสมรส
(กรณีสมทบคู่สมรส)
4. เอกสารแสดงว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์
(กลุ่มวิชาชีพอื่น)

ประเภทสามัญ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตำ�รวจ ทหาร
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข
สถานประกอบการ

ประเภทสมทบ

สมาชิกสมทบสหกรณ์ คู่สมรส บิดา มารดา
บุตร บุตรบุญธรรม

***สมาชิกที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์เท่านั้น!!
ที่สามารถนำ�คู่สมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม มาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้***

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
12,000
ค่าสมัคร
100
ค่าบำ�รุงรายปี
50
รวมเป็นเงิน
12,150
(ปีต่อไปชำ�ระตามจำ�นวนสมาชิกเสียชีวิต)

บาท
บาท
บาท
บาท

..เงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต..
600,000 บาท
(ถ้าสมาชิกทั่วประเทศถึง 30,000 คน)

(หักค่าใช้จ่าย 4% ตามกฎกระทรวง)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
(สมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด หรือ สมาชิกรับตรง ที่ทำ�การ สำ�นักงานใหญ่ สสอค. โทร. 02-496-1337)
เจ้าของ
E-mail
บรรณาธิการ
กอง
บรรณาธิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำ�กัด 8/1ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 0-43840-126
FAX. 0-4381-1881 ต่อ 113
kalasintsc@gmail.com
นายสมนึก จิตตภานันท์
นายยรรยง คงภาษี, นายประสบ ตรีทศ, นายพิทักษ์ สุจิตตกุล, นายพนมพร พรพนม, นายชาติชาย พิมพิไสย,
นายปริญญา เพ็ญพิมพ์, นายนรากร เสนฤทธิ์, นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน, นายพุธ คำ�แสงทอง, นายชาญ ยอดประทุม,
นายสุเนตร ทองคำ�, นางชูสิน วิชัยโย, นางกรชวัล อาระลา, นายสุพรรณ โนนสินชัย, นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์รุ่ง,
นางสุปัน โวหารกล้า, นางสาวศศิวิมล ฤทธิรุ่ง, นางจีรวดี ลือยงวัฒนา, นางพรนิภา ศรีอากาศ, นางนงนุช ภูเหลี่ยม,
นางสาวจันจิรา จันทมาศ, นายนิวัฒน์ ชนะกาญจน์, นางสาวสิริพักตร์ เวียงวะลัย

