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เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

 ที่เคารพรักทุกทาน 

 เน� องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ระลอกใหมเกิดขึน้อยางตอเน� องในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ

และพืน้ทีข่างเคยีง ซึง่จังหวดักาฬสนิธุ ไดกําหนดใหอยูในระดับพืน้ทีค่วบคมุ

สูงสุด ซึ่งสงผลกระทบตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

และการบริหารจัดการในหลาย ๆ  ดาน ดังนั้น สหกรณฯ จึงไดปรับบริบทให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและหาแนวทางชวยเหลือเพ� อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก ดังนี้   

1. งดหักเงินคาหุนรายเดือน เปนเวลา 3 เดือน 

  - คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมครั้งที่ 8 เม� อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ไดมีมติงดหักเงินคาหุนรายเดือนใหแก

สมาชิก เปนเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2564    

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก  

  - คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมครั้งที่ 15 เม� อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไดมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู

และเงินฝาก  อยางละ 0.20 บาท โดยมีผลทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ ประจําป 2564   

  - คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบเบื้องตนใหจัดสงเอกสาร

ใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ ประจําป 2564 ทางไปรษณีย ใหสมาชิกตามที่อยูในทะเบียนบาน ซึ่งเอกสารประกอบดวย

  1) ขั้นตอนการติดตอประสานงานและ แนวปฎิบัติในการดําเนินการ                                                                 

              2) แบบฟอรมขอรับเงินสวัสดิการเกษียณ / ลาออก และคําแนะนําขอรับเงิน      

              3) แบบฟอรมคํารองขอปรับโครงสรางหนี้ และหลักเกณฑขั้นตอนวิธีการขอปรับโครงสรางหนี้   

              4) Statement ขอมูลสมาชิก/การค้ําประกัน และยอดการสงชําระปรับโครงสรางหนี้

โดยใหสมาชิกกรอกขอมูลและนําสงสหกรณฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  

4. การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2564   

  - คณะกรรมการดาํเนินการ ชดุที ่64 ในการประชมุครัง้ที ่18 วนัที ่13 สงิหาคม 2564 ไดมมีตใิหทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ

ประจําป 2564 สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่มีบุตรกําลังศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา ถึง ระดับอุดมศึกษา

ไมสูงกวาปริญญาตรี ในปการศึกษา 2564 โดยกําหนดรับสมัครในระหวางวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564  

สุดทายน้ีดิฉันขอสงความปรารถนาดี ขอใหสมาชิกทุกทานมีสุขภาพรางกายแข็งแรง หากเดินทางออกจากบาน อยาลืม

สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง เราจะผานพนการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไปดวยดี ขอขอบคุณคะ

                (นางบุญหนา  บุญเรือง)

              ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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 สวัสดีครับ พบกันวารสารฉบับน้ี มีสาระสําคัญเก่ียวกับ

สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล และในฉบับยังมีอีกหลายเร� องที่น�าสนใจ

เชน ผลการดําเนินงานของสหกรณที่นําเสนอในรูปของกราฟ

แผนภูมิ การใหทุนการศึกษาบุตร การติดตอขอรับเงินสวัสดิการ

เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เปนตน ซึง่สมาชกิทกุทานสามารถตดิตามขาวสารของสหกรณไดรวดเรว็

ทันเหตุการณ ทาง Line 0fficail โดยการเพิ่มเปนเพ� อนกับสหกรณ

ID : @Kalasintsc หรือ ทางส� อของสหกรณและสมัคร ระบบบริการ

(นายสมนึก จิตตภานันท)

บรรณาธิการ

สมาชิกเพ� อรับทราบขาวสารสหกรณ

 อนึ่ง หากทานใดมีขอเสนอแนะ ติชม ทานสมาชิกสามารถแจงที่สหกรณฯ ชอง 1 ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ 

โทร. 089-422-5753 หรือ โดยตรงกับผม เบอร 098-105-8852 ขอบคุณครับ
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พบกันฉบับน้ีเปนฉบับที่ 3 ของปบัญชี 2564 ในชวงน้ี

เปนชวงอยูระหวาง เทศกาลเขาพรรษาของพระภิกษุ-สามเณร 

ผมก็ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณของพวกเราไดหมั่นทําบุญ ใหทาน 

รักษาศีล และเจริญภาวนาตามหนาที่ของชาวพุทธเราซึ่งในสวนของ

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของพวกเราก็ไดมีกิจกรรมการทําบุญในชวงเทศกาลเขาพรรษาตามโครงการพัฒนา

คุณธรรม-จริยธรรมของคณะกรรมการและเจาหนาที่เชนกัน ซึ่งกิจกรรมของเรามีดังนี้ครับ

1. ทุกวันทําการกอนทํางานประจําผมจะนําพาคณะเจาหนาที่ ไหวพระสวดมนต แผเมตตาและใหขอคิดธรรมะ

สําหรับนําไปใช ในการทํางานในหนาที่ของตนเอง เพ� อที่จะใหการทํางานเพ� อมวลสมาชิกเปนไปดวยความเรียบรอยและ

บังเกิดประโยชนตอมวลสมาชิกมากที่สุด ภายใตคําขวัญวา “กายออนนอม วาจาออนหวาน บริการประทับใจ”

 2. ในชวงเทศกาลเขาพรรษา 3 เดือนนี้ ทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ํา และ แรม 14 หรือ 15 ค่ํา ทุกเดือนจะกราบนิมนต

พระคุณเจาจากวัดตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมารับอาหารบิณฑบาต ที่สหกรณ โดยมีกิจกรรมไหวพระรับศีล 

และถวายภัตตาหารปนโต จตุปจจัยแดพระสงฆ และฟงพระคุณเจากลาวสัมโมทนียกถาหัวขอธรรมะตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่

ไดนําไปใช ในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันน่ีคือกิจกรรมที่พวกเราไดทํานอกเหนือจากงานในหนาที่ประจําที่พวกเรา

ทําและใหบริการสมาชิกอยูแลว และในชวงนี้ทางโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ยังไมไดเปดทําการเรียนการสอนแต

คณะคุณครูและคณะอาจารยทุกทานคงยังมาทํางานอยูตามปกติในชวงการแพรระบาดของโควิดน้ี ผมขอใหทุกทานได โปรด

ระมัดระวังตนเองและคนรอบขางใหรอดพนจากโรคดังกลาวนี้ ไปไดดวยดีนะครับ

สุดทายน้ีผมขอใหพลังแหงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอานุภาพแหงบุญบารมีทั้งหลาย

ทีผ่มและทานสมาชกิไดทาํมาแลว ได โปรดตามคุมครองรกัษาสมาชกิทกุทานใหรอดพนจากทกุข โศกโรคภัยสรรพเคราะห

เสนียดจัญไรทั้งปวง และขอใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ อุดมดวยทรัพยสิน เงินทอง มีกินมี ใชตลอดไป

ทุก ๆ คน นะครับ

               ดวยความเคารพรักทุกทาน               ดวยความเคารพรักทุกทาน

            (นายสุเนตร  ทองคํา)

         ผูจัดการ 

          สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

ÇÒÃÊÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø� ¨Ó ¡Ñ´
KALASIN TEACHER’S AND CREDIT COOPERTIVE LIMITED

4



 เม� อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการเปนตัวแทนสหกรณฯ มอบทุนการศึกษา

ใหแกนักเรียนโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา

 เม� อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางบุญหนา บุญเรือง เปนประธานในที่ประชุมการหารือแลกเปลี่ยนแนวทาง

การชวยเหลือสมาชิกและหารือการหักเงินเดือนสมาชิกเพ� อชําระหนี้ใหกับสหกรณ

▼ ประชุมหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่ในการหักเงินเดือน เพื่อชำ ระหนี้ใหกับสหกรณ
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สาระ..นารู 
โดย  นายประสบ ตรีทศ

 กรมสงเสริมสหกรณไดเห็นถึงความสําคัญในการ

สงเสริมสหกรณใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จึงไดมี

การศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑการสงเสริมธรรมาภิบาล

ในสหกรณ ใหมีความเขมขนมากขึ้นโดยนําเกณฑสําหรับใช

ประเมินเพ� อจัดระดับการกํากับดูแลองคกรภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีของสาํนักงาน

ก.พ.ร. มาใชเปนแนวทาง และปรับความเปนสหกรณ

เขาไปในแตละหลัก เพ� อใหเหมาะสมกับบริบทของสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณจึงไดกําหนดเปน “หลักเกณฑการ

ประเมินสหกรณสีขาว ดวยธรรมาภิบาล” จํานวน 9 หลัก

นารู
“สหกรณ์สีขาว

ด้วยธรรมาภิบาล”

“สำ หรับสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำ กัด
ผานเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด ป 2562 ป 2563”
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กาวทันสหกรณ
ปฏิทิน การสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษา

บุตรสมาชิกสหกรณ ประจำ ป 2564

โดย  นายชาญ ยอดประทุม

วัน/เดือน/ป รายละเอียด สถานที่/ผูรับผิดชอบ

16 สิงหาคม 2564   

ถึง 17 กันยายน 2564

(09.00 น. - 15.00 น.)

**สมาชิกสหกรณออมทรัพย

ครูกาฬสินธุ จํากัด   

ที่มีบุตรกําลังศึกษาในระดับ

- กอนประถมศึกษา ถึงระดับ

อุดมศึกษาไมสูงกวาปริญญา

ตรี ในปการศึกษา 2564  

รับสมัคร
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                               โดย  นายชาญ  ยอดปทุม 

******************** 

    ปฏทิิน  การสมคัรขอรบัทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกสหกรณ์  ประจ าปี  2564 
วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด สถานที่/ผูร้บัผิดชอบ 

16  สงิหาคม 2564    
ถงึ  17  กนัยายน 2564 
(09.00 น. - 15.00 น.) 

**สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รู
กาฬสนิธุ ์ จ ากดั    
ทีม่บีตุรก าลงัศึกษาในระดบั 
- ก่อนประถมศึกษา ถงึ
ระดบัอดุมศึกษาไม่สูงกว่า
ปรญิญาตร ีในปีการศึกษา 2564   

รบัสมคัร -ดาวนโ์หลดใบสมคัร ที ่www.kalasintsc.com   หรอื 
facebook  หรอื line สหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

หรอื  ส่งใบสมคัรผ่านสือ่อเิลคทรอนิกส ์  
 e –mail :  Scholarships.ktsc@gmail.com 
หรอื  สแกนคิวอารโ์คด๊ทา้ยประกาศ 
 หรอื ส่งใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วย  
 หรอื  ส่ง ผูป้ระสานงานประจ าหน่วย  
หรอื ส่งดว้ยตนเอง ทีช่่อง 1 ฝ่ายสวสัดกิารประชาสมัพนัธ ์ 
โทร. 099-128-8882  / 089-422-5753  

20  กนัยายน    2564 รวบรวมรายชื่อ ใบสมคัร  ฝ่ายสวสัดกิารและประชาสมัพนัธ ์

21-24  กนัยายน  2564 ตรวจสอบคุณสมบตัผูิส้มคัร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัผูิส้มคัร 

 
28  กนัยายน  2564 

-  คณะกรรมการโครงการประชุม
เพือ่คดัเลอืก/จดัสรรจ านวนทนุ 

คณะกรรมการโครงการทนุฯ 

30 กนัยายน 2564 ประกาศผลการรบัทนุ ฝ่ายสวสัดกิารและประชาสมัพนัธ ์
15 ตลุาคม 2564  น าเสนอที่ประชมุเพือ่ทราบ ฝ่ายสวสัดกิารและประชาสมัพนัธ ์
18  ตลุาคม  2564 มอบทนุการศึกษาบุตร  -โอนเขา้บญัช ีหรอื มอบกรรมการประจ าหน่วย  

ตามความเหมาะสม ของแต่ละหน่วย 
หลกัฐานประกอบการสมคัรขอรบัทุน   
 1.  ส  าเนาบตัรประชาชนของสมาชกิผูข้อรบัทนุ 
 2.  ส  าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชีื่อบตุร 
 3.  ส  าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ – สกลุ (ถา้ม)ี 
 4.  การรบัรองการศึกษาบตุร โดยคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าหน่วย (ตามแบบฟอรม์ทา้ยใบสมคัร) 
 5. ส  าเนาหนา้สมดุบญัชเีงนิฝากสหกรณฯ์หรอืบญัชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย (ชื่อของสมาชกิผูข้อรบัทนุ) 
  

 

 

- ดาวนโหลดใบสมัคร ที่ www.kalasintsc.com

หรือ facebook หรือ line สหกรณออมทรัพยครู

กาฬสินธุ จํากัด หรือ สงใบสมัครผานส� ออิเลคทรอนิกส

e –mail : Scholarships.ktsc@gmail.com

หรือ สแกนคิวอาร โคดทายประกาศ

หรือ สงใหคณะกรรมการประจําหน�วย 

หรือ สง ผูประสานงานประจําหน�วย 

หรือ สงดวยตนเอง ที่ชอง 1 ฝายสวัสดิการ

ประชาสัมพันธ โทร. 099-128-8882 /

089-422-5753 

20 กันยายน 2564 รวบรวมรายช� อ ใบสมัคร ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ

21-24 กันยายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร

28  กันยายน  2564 - คณะกรรมการโครงการ

ประชุมเพ� อคัดเลือก/จัดสรร

จํานวนทุน

คณะกรรมการโครงการทุนฯ

30 กันยายน 2564 ประกาศผลการรับทุน ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ

15 ตุลาคม 2564  นําเสนอที่ประชุมเพ� อทราบ ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ

18 ตุลาคม 2564 มอบทุนการศึกษาบุตร - โอนเขาบัญชี หรือ มอบกรรมการประจําหน�วย 

ตามความเหมาะสม ของแตละหน�วย

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน  

 1. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูขอรับทุน

 2. สําเนาทะเบียนบานที่มีช� อบุตร

 3. สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลี่ยนช� อ – สกุล (ถามี)

 4. การรับรองการศึกษาบุตร โดยคณะกรรมการดําเนินการ ประจําหน�วย (ตามแบบฟอรมทายใบสมัคร)

 5. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณฯหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ช� อของสมาชิกผูขอรับทุน)
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เก็บมาฝาก...จากหองประชุม
โดย นายนรากร เสนฤทธิ์

1. ดานสมาชิก      ณ 31 พฤษภาคม 2564 - จํานวน 10,133 คน

ที่    รายการ   มิถุนายน 2564 (คน) กรกฎาคม 2564 (คน)

1 สมัครเขาใหม 21 10,145

2 โอนมาจากจังหวัดอ� น 11 29

3 ลาออก 6 16

4 โอนยายไปตางจังหวัด - 4

5 ใหออกจากการเปนสมาชิก - 0

6 ถึงแกกรรม 14 9

คงเหลือสมาชิก 10,145 10,177

2. ดานการใหเงินกู

ที่ ประเภทเงินกู

มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564

จํานวน 

(ราย)

ยอดเงินจายจริง (บาท)

จํานวน 

(ราย)

ยอดเงินจายจริง (บาท)

1 เงินกูเพ� อเหตุฉุกเฉิน (ATM.) 1,971 16,895,325.55 2,058 14,964,102.91

2 เงินกูเพ� อสวัสดิการ

(เพ� อการศึกษา) 

1 24,000.00 3 124,413.89

3 เงินกูสามัญไมเกินมูลคาหุน 16 3,354,339.60 14 2,003,360.23

4 เงินกูสามัญใชบุคคลค้ําประกัน   134 37,730,747.00 112 33,246,123.30

5 เงินกูพิเศษ 0 - - -

6 เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้ 1 24.27 - -

รวม 2,123 56,549,872.33 2,187 50,338,000.33

จํานวนสมาชิกที่เปนหนี้เงินกู

ที่ รายการ

มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564

จํานวน 

(ราย)

คิดเปนรอยละ

จํานวน 

(ราย)

คิดเปนรอยละ

1  สมาชิกเปนหนี้เงินกู 8,135 80 8,142 80

2  สมาชิกเปนไมเปนหนี้เงินกู 2,010 20 2,035 20

ขาวสารความเคลื่อนไหว
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โดย นายปริญญา เพ็ญพิมพ

การสมัคร...เปนสมาชิกสมาคมตาง ๆ

➊ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด (ส.ค.ส.)

รายการ จํานวน (คน) หมายเหตุ

สมาชิกยกมา ณ 10 มิถุนายน 2564 13,523 ณ 30 มิถุนายน 2564 มีสินทรัพย 43,233,059.43 บาท

- ในระหวางวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2564

  มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 86 ราย เปนเงินสงเคราะห

  ที่จาย จํานวน 23,257,280.00 บาท

เขาใหม 11

ลาออก 0

ถึงแกกรรม 18

สมาชิกคงเหลือยกไป ณ 8 ก.ค. 64 13,516

ปจจุบันทายาทไดรับเงินสงเคราะห 270,320.00 บาท หัก คาใชจาย (4%) 10,821.80 บาท คงเหลือ 259,507.20 บาท

➋ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) สํานักงานใหญ

รายการ จํานวน (คน) หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564

สมาชิกสมัครใหม รอบ6/2564 818 - อัตราเงินสงเคราะหศพ 1.96 บาท/ คน

- เงินสงเคราะหลวงหนาใชไป 507.64 บาท/สมาชิก

 ----------------------------------

- จายเงินสงเคราะหศพ 599,969.72 บาท/ศพ

  กองทุนสวัสดิการเพ� อสมาชิก 30.28 บาท/ศพ

  รวมเปนเงินสงเคราะหศพ 600,000.00 บาท

  หัก คาใชจาย (4%)

สมาชิกเสียชีวิต 259

สมาชิกลาออก 39

สมาชิกอุทธรณคืนสภาพ 37

รวมเปนสมาชิกทั้งสิ้น 306,107

➌ การเรียกเก็บเงินเพิ่มของ สสอค. เงินสงเคราะห ไมพอจายในรอบป 2557-2561

 - ศูนยประสานงาน (สสอค.) สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 8,312 คน 

 - เงินสงเคราะห ไมพอจายในรอบป 2557-2561 ทางศูนยประสานงานไดทําหนังสือแจงสมาชิกทุกคนใหจายเงิน

สงเคราะหเพิ่ม สําหรับสมาชิกที่สมัครรอบ 10/2554 - 1/2557 ตองชําระคนละ 1,526 บาท สวนสมาชิกที่สมัครในรอบหลัง

ยอดเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บเพิ่มก็ลดหลั่นไปตามลําดับ 

 - คณะกรรมการศูนยประสานงาน สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด มีมติเห็นชอบ ใหดําเนินการดังนี้

 1. ชําระเงินสด หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย ช� อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทย ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ เลขบัญชี 404-0-81953-5 โดยตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2564 

 2. แบงชําระเปน 4 เดือน

 3. สมาชิกแจงความประสงคขอใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย หักเงิน

ปนผล - เฉลี่ยคืน เพ� อชําระเปนเงินสงเคราะหลวงหนาไมพอจาย ป 2557-2561 (ตามแบบฟอรมที่สมาคมฯกําหนด)

ทั้งน้ี ใหสมาชิกสงคําขอแจงความจํานงไดที่คณะกรรมการดําเนินการ ประสานงานประจําหน�วย หรือศูนยประสานงาน 

ภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2564 ติดตอสอบถามไดศูนยประสานงาน โทร. 091-684-2330 และ 091-684-2331
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สวัสดิการที่สหกรณจัดใหสมาชิก 
โดย  นายพนมพร  พรพนม

 ในระหวางเดือน มิถุนายน 2564 มีสมาชิกและคูสมรส ถึงแกกรรม จํานวน 9 คน ในนามของสหกรณออมทรัพยครู

กาฬสินธุ จํากัด ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของทุกทานครับ 

ที่ ช� อ/สกุล/อายุตัว (ป) เลขทะเบียน หน�วยอําเภอ ที่ ช� อ/สกุล/อายุตัว (ป) เลขทะเบียน หน�วยอําเภอ

1 นางพันทิพย  หมวดนา (73 ป) 14309 กุฉินารายณ 6 นายอาทิตย  กุลศิริ (66 ป) 25645 กุฉินารายณ

2 นางลัดดา  ศิลาจันทร (76 ป) 15178 เมือง 7 นายชวน อรัญรุตย (72 ป) 18805 กมลาไสย

3 นางมารุน  พาชนิด (86 ป) 20317 ยางตลาด 8 นายประสงค  ออประเสริฐ  คูสมรส เมือง

4 นางเอมอร  พิมพแกว (86 ป) 17766 เมือง 9 นายวสันต  ปอมเสนา คูสมรส เมือง

5 นางสาวโสภาคย  โสตะระ (84 ป) 18113 เมือง

สวัสดิการที่ทายาทจะไดรับเม� อสมาชิกถึงแกกรรม 

รายการ ประมาณการที่ ไดรับไมเกิน (บาท) การติดตอ

1. เงินสงเคราะหศพ   50,000

- เพ� อตรวจสอบขอมูลสวัสดิการ

ที่จะไดรับ

- ติดตอชอง 1

ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ

โทร. 099-128-8882

2.  เงินสวัสดิการ ก.ช.ค. - อายุไมเกิน 80 ป

    - กรณีอายุเกิน 80 ป - จายเพิ่ม 300,000 บาท

    - จายเพิ่ม 200,000 บาท

200,000

3. เงินประกันชีวิตหมู - อายุไมเกิน 80 ป     

กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

กรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย 1,500,000 บาท

500,000

4. กรณีเปนสมาชิกประกันชีวิตภาคสมัครใจโครงการ 1

สมาชิกสมทบ   200,000 

สมาชิกปกติ 300,000

5. กรณีเปนสมาชิกประกันชีวิตภาคสมัครใจ โครงการ 2

สมาชิกสมทบ 100,000 

                     

สมาชิกปกติ 300,000 

หรือ 400,000

(ขึ้นอยูกับวงเงินเอาประกัน)

4. กรณีเปนสมาชิก ส.ค.ส. 270,000 ติดตอ สมาคม (สคส.)

โทร. 093-490-9995

5. กรณีเปนสมาชิก สสอค.                        600,000 ติดตอ ศูนยประสานงาน

โทร. 091-684-2330

โทร. 091-684-2331

6. กรณีเปนสมาชิก สส.ชสอ.                                 600,000

7. กรณีเปนสมาชิก สส.รท.                                 600,000

8. กรณีเปนสมาชิก สส.สท.                                 600,000

รวม 3,850,000 บาท 

11. เงินฝาก- จํานวนเงินฝากขึ้นอยูกับยอดเงินฝากในขณะนั้น ติดตอชอง  3 ฝายรับฝากเงิน  - เพ� อปดบัญชีเงินฝาก โทร. 063-464-0226

12. เงินหุน - เงินคาหุน ขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่สมาชิกถือในขณะนั้น ติดตอชอง  4 ฝายทะเบียนหุน  - เพ� อถอนหุน โทร. 081-768-2200

13. กรณีสมาชิกกูเงินพิเศษ และชําระหนี้หมด ติดตอชอง  8 ฝายควบคุมสินเช� อ - เพ� อไถถอนหลักทรัพย โทร. 081-954-2223

เงินสวัสดิการตางๆที่สมาชิกไดรับจากสหกรณฯ กรณีที่สมาชิกมีภาระหนี้อยูกับสหกรณฯ จะนําไปชําระหนี้ใหสมาชิกกอน

สวนที่เหลือจึงจายคืนใหทายาท

สิทธิประโยชนที่สมาชิกจะไดรับกรณีถึงแกกรรม
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  1. กําหนดแนวทางการเรียกคืนเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2554  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

 1. ชําระเปนเงินสด

 2. ยินยอมใหหักจากเงินคาหุน หรือเงินสวัสดิการอ� นใดของสมาชิกที่ลาออก ยายไปตางจังหวัด หรือ ถึงแกกรรม

 3. เรียกเก็บคืนจากเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษ เม� อสมาชิกยินยอมและไดรับอนุมัติเงินกู โดยชําระทั้งหมด หรือ 

ชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป นับแตวันที่ออกประกาศ (มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 เห็นชอบในวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564)

 4. เรียกคืนจากเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ที่สมาชิกยินยอมและหักจากเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ในแตละปมาชําระคืน

ใหเสร็จสิน้ภายใน5 ป นับแตวนัทีอ่อกประกาศ (มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ชดุที ่64 เห็นชอบในวนัที ่23 กรกฎาคม 

2564)

 5. ใหสมาชิกทําหนังสือขอผอนผันชําระงวดเปนรายเดือน เพ� อชําระยอดสวนตางเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน

 - ติดตอสอบถามขอมูลไดที่ฝายทะเบียนหุน 081-768-2220

  2. ระเบียบสหกรณฯ วาดวย การใหเงินกูเพ� อชําระสวัสดิการใหแกสมาชิก พ.ศ. 2564

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

 การใหกูเงินเพ� อชําระสวัสดิการ หมายถึง การใหกูเงินเพ� อชําระเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรพัยครกูาฬสนิธุ จํากัด (ส.ค.ส.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชมุนุมสหกรณออมทรัพยครไูทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณสมาชกิของชมุนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชกิ

สหกรณออมทรัพยขาราชการไทย (สสอ.รท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย จํากัด (สส.สท.) 

ประกันชีวิตภาคสมัครใจ โครงการ 1 ประกันชีวิตภาคสมัครใจ โครงการ 2 และสวัสดิการอ� น ๆ ที่สหกรณจัดขึ้น

หลักเกณฑการใหเงินกู 

 1. ตองเปนสมาชิกสหกรณฯมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน

 2. ไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปบัญชี

 3. สมาชิกไมอยูในระหวางผอนผันเงินงวดชําระหนี้

 4. วงเงินกูไมเกิน 30,000 บาท ใชสมาชิกค้ําประกัน 1 คน ชําระใหเสร็จสิ้นภายใน12 งวด

 5. เม� อสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู สหกรณฯ จะนําเงินไปชําระเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหเทานั้น  

 6. สมาชิกจะไมสามารถรับเปนเงินสดได

ติดตอสอบถามขอมูลไดที่ฝายควบคุมสินเช� อ 081-954-2223

เลาสู...กันฟง
โดย  นายพุธ  คําแสงทอง
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 อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมคร้ังที่ 18 เม� อวันที่

13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมคัรเพ� อใหทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิสหกรณออมทรัพยครกูาฬสนิธุ 

จํากัด ประจําป 2564 ดังนี้

 1. กลุมเปาหมาย

  - เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่มีบุตรกําลังศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา

ถึงระดับอุดมศึกษาไมสูงกวาปริญญาตรี ในปการศึกษา 2564

 2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก

  (1) เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม

  (2) กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง

  (3) บุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาตองมีอายุตั้งแต 3 ป ขึ้นไปและไมเกิน 25 ปบริบูรณ

 นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 3. ทุนและสิทธิการไดรับทุน

  (1) จัดสรรทุนสวัสดิการเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

  (2) บุตรสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ ไดรับทุนการศึกษาบุตร 1 ทุน เทานั้น

  (3) กรณีบิดามารดาตางเปนสมาชิก แตละคนมีสิทธิสงบุตรเพ� อขอรับทุนได

 แตตองไมเปนบุตรคนเดียวกัน

 4. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาขอรับทุน

  (1) สมาชกิทีป่ระสงคขอรับทนุตองกรอกแบบขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิใหครบถวนตามแบบฟอรม

ที่สหกรณฯกําหนดพรอมหลักฐานประกอบ ดังนี้

   - สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูขอรับทุน

   - สําเนาทะเบียนบานที่มีช� อบุตร

   - สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลี่ยนช� อ – สกุล (ถามี)

   - หนังสือรับรองการศึกษาบุตร จากคณะกรรมการดําเนินการ ประจําหน�วย

   - สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณฯ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ช� อของสมาชิก

ผูขอรับทุน) โดยสมาชิกผูขอรับทุนเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานทุกฉบับรวมถึงสําเนาหลักฐานของบุตร

  (2) ใหสมาชิกย� นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไดตั้งแต 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 

2564 โดยย� นใบสมัครผานส� ออิเลคทรอนิกส ทาง e –mail : Scholarships.ktsc@gmail.com หรือสมาชิกสแกน

คิวอาร โคดทายประกาศ และเอกสารใบสมัครฉบับจริงใหนําสงคณะกรรมการดําเนินการ ประจําหน�วย หรือ

ผูประสานงานประจําหน�วย หรือ นําสงเองที่ชอง 1 ฝายสวัสดิการประชาสัมพันธสหกรณฯ 

  (3) ใหรวบรวมใบสมัครนําสงสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 

หากไมย� นภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสมาชิกสละสิทธิ์ ไมประสงคจะขอรับทุน

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

ฉบับที่ 024/2564

เร� อง การใหทุนเพ� อสวัสดิการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2564
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 5. วิธีคัดเลือกเพ� อรับทุน

  สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด จะคัดเลือกผูสมัครเพ� อรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกโดย

วิธีคัดเลือกรายช� อบุตรสมาชิกที่ผานคุณสมบัติตามที่สหกรณฯ กําหนดทุกคน

   - ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร ระหวาง วันที่ 21 - 24 กันยายน 2564

   - สหกรณฯจะดําเนินการคัดเลือกและจัดสรรจํานวนทุนแตละระดับในวันที่ 28 กันยายน 2564 

 6. สถานที่ประกาศผลการคัดเลือก

  ประกาศผลรายช� อผูสมคัรทีผ่านคณุสมบตัมิสีทิธ์ิไดรบัทนุภายในวนัที ่30 กันยายน 2564 ณ สาํนักงาน

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด สมาชิกตรวจสอบขอมูลทาง www.kalasintsc.com หรือ ทาง facebook 

หรือ line สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด 

 7. มอบทุน

  สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด จะทําการมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรสมาชิก ในวันที่

18 ตลุาคม 2564 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการประจําหน�วยเปนผูดาํเนินการมอบทนุใหกับบตุรสมาชกิในเขตน้ัน

ตามวนัเวลาทีแ่ตละหน�วยจะกําหนดตอไปหรอืในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) สมาชิกแจงความประสงคขอใหสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ดําเนินการ ดังนี้

  1. โอนผานบัญชีเงินฝากสหกรณฯ ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี......................................................... 

  2. โอนผานบัญชีเงินออมทรัพย บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา.................................................................

 เลขบัญชี......................................................................ช� อบัญชี.....................................................................................

  3. มอบใหคณะกรรมการดําเนินการ ประจําหน�วย นําไปมอบใหแกขาพเจา 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

       ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

      

        

                   

                   (นางบุญหนา  บุญเรือง)

                 ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

 

 
            ประกาศ   ณ   วนัท่ี 16  เดือน  สิงหาคม     พ.ศ.  2564 

      (ลงช่ือ)       ................................. 
  (นางบุญหนา  บุญเรือง) 

   ประธานกรรมการ  
       สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ   จ ากดั 
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ขั้นตอนที่ 1   สงเอกสารขอรับเงินสวัสดิการเกษียณ (กรณีมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 10 ปขึ้นไป)

              - ติดตอ ชอง 1 ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ โทร. 089-422-5753, 099-128-8882

ขั้นตอนที่ 2   สงเอกสารขอปรับโครงสรางหนี้      

        -  สมาชิกขอปรับการสง เงินคาหุน เงินงวดชําระหนี้เงินกู ตามขอมูลที่สหกรณฯจัดสงใหสมาชิก

              -  ติดตอชอง 4 ฝายทะเบียนหุน โทร. 099-080-3332, 081-768-2200   

              -  หรือ ติดตอชอง 5 ฝายติดตามหนี้ โทร. 081-954-2220

              -  หรือ กรณีเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน ติดตอชอง 8 ฝายควบคุมสินเช� อ โทร. 081-954-2223

แนวปฏิบัติในการสงชําระเงินงวดชําระหนี้ / เงินคาหุน / เงินฝาก

1. สหกรณฯ จะงดหักเงินงวดชําระหนี้ เงินคาหุน เงินฝาก เปนระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)

2. กรณีสมาชิกไดรับเงินสิทธิประโยชนจากทางราชการ / หน�วยงานที่สังกัด ภายในเดือน ตุลาคม 2564  

 สามารถนําเงินสดมาชําระ หรือโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ เลขบัญชี 404-1-00190-0 

 ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด โอนเงินแลวโทรแจง 099-080-3332, 081-768-2200, 

 081-954-2220

3. ในเดือน ตุลาคม 2564 เปนตนไป สมาชิกที่เคยหักฝากรายเดือนเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณฯ จะงดหักเงินฝาก

 หากประสงคจะหักเงินฝากออมทรัพยรายเดือน ขอใหทานไดแจงความจํานงโดยกรอกขอมูลขอเปลี่ยนแปลง

 เงินฝากใหมตามแบบฟอรมที่สหกรณฯ กําหนด ตั้งแตเดือน มกราคม 2565 เปนตนไป

 - ติดตอชอง 3 ฝายรับฝากเงิน โทร. 063-464-0226 

4. กรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคจะชาํระหน้ีบางสวน หรือ นําเงินมาฝาก สามารถนําเงินสดมาชาํระ หรือโอนเขา

 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ เลขบัญชี 404-1-00190-0 ช� อ บัญชี สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด 

 โอนเงินแลวโทรแจง 099-080-3332, 081-768-2200, 081-954-2220, 063-464-0226

ขั้นตอนการติดตอประสานงาน

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ ประจําป 2564

ขอคิด..
ขอเขียน

โดย  นายชาติชาย พิมพิไสย
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 5 ประเด็น ที่อยากจะฝากไววาควรจะเลิกสนใจสิ่งเหลานี้ ไดรับรองวา

คุณจะมีเวลาเหลือและคุณจะมีชองวางในสมองและพลังงานเหลือลนในการที่จะเอากลับมาคิดทบทวนปรับปรุงชีวิตของเราใหดีขึ้น

 1. ควรหยุดสนใจการใชชีวิตของคนอ� น (Life stye) โดยเฉพาะการใชเงินของเขา คําพูดที่วา “รูดีมากเลยชีวิตของ

คนอ� นแตวาชีวิตของตัวเองไมมีอะไรรูเลย” ทุก ๆ คน มีสิทธิ์ที่จะใชชีวิตของตัวเองที่ไมผิดกฎหมายและไมเดือดรอนคนอ� น”

 2. ควรหยุดสนใจขาวราย ความทุกขของคนอ� น เราอาจจะรูสึกพอใจเพราะวาเราเห็นคนอ� นโชครายมากกวาเราเลย

ทําใหเรารูสึกปลอบใจตัวเองคนอ� นโชครายกวาเราต้ังเยอะชีวิตเราดีมากเราอาจจะรูคราว ๆ เขาเรียกเตือนสติหรือวาทําใหตัวเรา

ระมัดระวังมากขึ้นก็พอ

 3. ควรหยุดการบน เร� องที่คุณไมคิดจะแก ไขหรือเร� องแก ไมได การบนเร� องงานทุกวันบนใหคนรอบขางฟงหรือแม

กระทัง่บนใหคนทีท่าํงานฟงเม� อคณุหยดุบนแลวจะมสีตมิากขึน้มเีวลามากขึน้มคีวามคดิมากขึน้มพีืน้ทีส่มองมากขึน้ในการเอาไปคดิหรือ

“5 เรื่อง ท่ีควรหยุดสนใจ

แล้วชีวิตจะดีขึน้”

กาวไกล...ไปกับผูตรวจสอบกิจการ
โดย  สมสนิท หาศิริ  เลขานุการผูตรวจสอบกิจการ

เอาไปใชกับสิ่งที่มันจะดีกับชีวิตของคุณมากกวาหรือ

แมกระทั่งเร� องที่ทําใหคุณมีความสุขช� นชมกับสิ่งเล็ก ๆ 

นอย ๆ ความสุขชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตวามันก็จะดี

กวาการทีค่ณุมาน่ังบนกับเร� องทีค่ณุทาํอะไรกับมนัไมได

 4. ควรหยดุสนใจคาํพดูทีบ่ัน่ทอน ของคนที่

ไมชอบคณุ การทีค่ณุพยายามสนใจใสใจพยายามทกุวถีิ

ทางใหเขากลบัมาชอบคณุซึง่คนที่ไมชอบคณุน้ันเปนคน

กลุมนอยจริงๆถาเทยีบกับคนทีเ่ขาปรารถนาดสีนับสนุน

คณุเปนมติรกับคณุรักคณุจรงิ ๆ  คนทีรู่สกึเฉย ๆ  คนกลุม

นีม้ีเยอะกวามากสูเอาพลังงานมาทุมเทใหกบัการคิดวา

จะทาํยงัไงใหคนทีร่กัคณุและสนับสนุนคณุเขามคีวามสขุ

ใหมากทีส่ดุจะดกีวานอกจากจะชวยเพิม่ความแขง็แกรง

ใหกับความสมัพนัธกับกัลยาณมติรทีค่ณุมยีิง่ทาํใหคณุมี

ความ สุขแลวก็มีกําลังใจที่ดีกลับมามากขึ้น

 5. หยุดเขารวมการนินทา การสนทนาที่

ไมมีประโยชน การรวมวงสนทนาที่เขากําลังนินทาวา

รายคนอ� นแมวาคุณจะรูสึกดี เวลาเห็นชีวิตคนอ� นรูสึก

ย่ําแยทําใหเรารูสึกดีวาคนอ� นเขาก็มี dark side หรือ

มีดานมืดของเขาสูเอาเวลาน้ันทํายังไงใหชีวิตของเรา

ดีขึ้นจะทํายังไงใหครอบครัวคนที่เรารักมีชีวิตที่ดีขึ้นทํา

ยังไงใหเราประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ต้ังไวหรือ

จะทํายังไงใหเราเกษียณโดยเร็วมีเงินเก็บหรือทํายังไง

ใหเราลงทุนในธุรกิจแลวงอกเงยมีทรัพยสินแบบน้ีคือ 

topic หัวขอมีประโยชนกับชีวิตของเรามากกวา

ผูตรวจสอบกิจการ
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มุม..สุขภาพ
โดย  นายศาสตรศิลป ชิณโน

“เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน
“ลด” เสี่ยงโควิด-19
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ประชาสัมพันธขาว
โดย  เสาวณีย  ฤทธิ์รุง
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ผลการดำ เนินงาน
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำ กัด...

เปรียบเทียบระหวางเดือน / ป มิถุนายน 2563 /มิถุนายน 2564, พฤษภาคม 2564/ มิถุนายน 2564

โดย นายพิทักษ  สุจิตตกุล

ที่ / รายการ

30 มิถุนายน

2563

30 มิถุนายน 

2564

เพิ่ม - ลด

31 พฤษภาคม 

2564

30 มิถุนายน 

2564

เพิ่ม - ลด

จํานวนสมาชิก (ราย) 10,022 10,145 123 10,133 10,145 12

1. สินทรัพยรวม 14,808,107,117.45 14,438,615,105.34 369,492,012.11 14,464,169,165.30 14,438,615,105.34 -25,554,059.96

1.1 เงินใหสมาชิกกู 14,651,327,623.73 14,287,710,793.02 363,616,830.71 14,286,230,808.28 14,287,710,793.02 1,479,984.74

1.2 เงินสดและเงินฝาก

    ธนาคาร       4,585,016.54      49,264,953.20 4,679,936.66      76,383,888.41 49,264,953.20 -27,118,935.21

1.3 เงินลงทุน 11,326,842.00 11,508,120.00 181,278.00 11,508,120.00 11,508,120.00 0.00

1.4 สินทรัพยอ� น 100,867,635.18 90,131,239.12 -10,736,396.06 90,046,348.61 90,131,239.12 84,890.51

      

2. หนี้สินรวม 7,722,686,427.00 7,147,384,444.64 575,301,982.36 7,175,998,301.06 7,147,384,444.64 -28,613,856.42

2.1 เงินกูยืมจากสถาบันอ� น  5,410,912,255.09  4,602,539,740.04 -808,372,515.05  4,686,085,216.62  4,602,539,740.04 -83,545,476.58

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 2,169,226,916.55 2,489,212,728.36 319,985,811.81 2,427,104,358.76 2,489,212,728.36 62,108,369.60

2.3 หนี้สินอ� น 142,547,255.36 55,631,976.24 -86,915,279.12 62,808,725.68 55,631,976.24 -7,176,749.44

       

3. ทุนของสหกรณ 7,085,420,690.45 7,291,230,660.70 205,809,970.25 7,288,170,864.24 7,291,230,660.70 3,059,796.46

3.1 ทุนเรือนหุน 5,997,516,510.00 6,153,301,840.00 155,785,330.00 6,156,091,950.00 6,153,301,840.00 -2,790,110.00

3.2 ทุนสํารอง 805,531,869.01 859,454,024.42 53,922,155.41 859,454,024.42 859,454,024.42 0.00

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ 43,327,418.13 45,175,297.63 1,847,879.50 45,201,597.63 45,175,297.63 -26,300.00

       

4. รายได 496,629,369.91 471,710,841.26 -24,918,528.65 388,047,618.12 471,710,841.26 83,663,223.14

4.1 ดอกเบี้ยรับ 496,479,793.91 471,522,582.50 -24,957,211.41 387,941,407.56 471,522,582.50 83,581,174.94

4.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 13,300.00 25,500.00 12,200.00 18,700.00 25,500.00 6,800.00

4.3 รายไดอ� น 136,276.00 162,758.76 26,482.76 87,510.56 162,758.76 75,248.20

      

5. คาใชจาย ** 257,584,476.60 238,411,342.61 -19,173,133.99 160,624,325.93 238,411,342.61 77,787,016.68

5.1 ดอกเบี้ยจายเงินกู 113,832,506.49 85,423,132.56 -28,409,373.93 72,007,470.96 85,423,132.56 13,415,661.60

5.2 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก 40,033,717.32 46,197,653.16 6,163,935.84 1,817,090.10 46,197,653.16 44,380,563.06

5.3 คาใชจายในการบริหาร 103,718,252.79 106,790,556.89 3,072,304.10 86,799,764.87 106,790,556.89 19,990,792.02

       

* กําไรสะสม / 

กอนปรับปรุง

239,044,893.31 233,299,498.65 -5,745,394.66 227,423,292.19 233,299,498.65 5,876,206.46

หมายเหตุ : วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - สมาชิกเปนหนี้ 8,135 ราย (80%) และสมาชิกไมมีหนี้ 2,010 ราย (20%)
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กราฟแสดงผลการดำ เนินงาน สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำ กัด
เปรียบเทียบระหวางเดือน / ป มิถุนายน 2563 / มิถุนายน 2564 /พฤษภาคม 2564 / มิถุนายน 2564
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ที่นี่ มีคำ ตอบ?
โดย  นายยรรยง คงภาษี

คำ ถาม :  สวัสดีคะดิฉันกูเงินเพ� อเหตุฉุกเฉินผานเคร� อง ATM เจาหนาที่

  แจงใหกดรับเงินกู จะตองดําเนินการอยางไร?

ตอบ :  สมาชิกสามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ครับ

?
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▼ สหกรณฯ รวมสงความหวงใย สูภัยโควิด-19 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

 เม� อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงาน 

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด โดย นายสุเนตร 

ทองคาํ ผูจัดการสหกรณฯ มอบเงินทนุ สาธารณประโยชน 

กรณีประสบภัยพิบั ติ  จํ านวน 5 ,000 บาท

แก นายลือเดช ภูมิโคก สมาชิก หน�วย อ.หนองกุงศรี

 เม� อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงาน 

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด โดย นายสุเนตร 

ทองคาํ ผูจัดการสหกรณฯ มอบเงินสินไหมมรณกรรม 

ประกันชีวิตหมู จํานวน 500,000 บาท แกทายาท

ผูรับผลประโยชน ของ นายบัณฑิต นนทะแสน

 วั นที่  2 5  มิ ถุนายน 2564 

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ  จํากัด

ไดมอบหมายให  นายประสบ ต รีทศ

รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู

กาฬสินธุ จํากัด พรอมดวยคณะกรรมการ, 

นายสุเนตร ทองคํา ผู จัดการสหกรณ

ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด และคณะ

เจาหนาที่ รวมสงความหวงใย สูภัยโควิด-19 

มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาทิ น้ําด� ม นม 

ผลไม แมส เจลแอลกอฮอล เพ� อสนับสนุน

การปฏิบตัหินาทีข่องบคุลากรทางการแพทย

แ ล ะ ช ว ย เ ห ลื อ ผู ป ว ย โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9 

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษามหาราช อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ   
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▼ รวมแสดงความเสียใจ
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เจาของ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำ กัด 8/1 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 0-4384-0126 
FAX. 0-4381-1881 ตอ 113

E-mail kalasintsc@gmail.com
บรรณาธิการ นายสมนึก  จิตตภานันท
กอง
บรรณาธิการ

นายยรรยง คงภาษี,  นายประสบ ตรีทศ,  นายพิทักษ สุจิตตกุล,  นายพนมพร พรพนม,  นายชาติชาย พิมพิไสย, 
นายปริญญา เพ็ญพิมพ,  นายนรากร เสนฤทธิ์,  นายศาสตรศิลป ชิณโน,  นายพุธ คำ แสงทอง,  นายชาญ ยอดประทุม,  
นายสุเนตร ทองคำ ,  นางชูสิน วิชัยโย,  นางกรชวัล อาระลา,  นายสุพรรณ โนนสินชัย,  นางสาวเสาวณีย ฤทธิ์รุง,
นางสุปน โวหารกลา,  นางสาวศศิวิมล ฤทธิรุง,  นางจีรวดี ลือยงวัฒนา,  นางพรนิภา ศรีอากาศ,  นางนงนุช ภูเหลี่ยม, 
นางสาวจันจิรา จันทมาศ,  นายนิวัฒน ชนะกาญจน,  นางสาวสิริพักตร เวียงวะลัย

พิมพที่ หจก.กาฬสินธุการพิมพ  โทร. 08-1057-8118, 09-3446-5777

บร�การขอมูลขาวสาร
สมาช�กสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

▼ เจาหนาที่สหกรณฯ รวมบริจาคโลหิต


