บก.

พบสมาชิก
นายสมนึก จิตตภานันท

บรรณาธิการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำากัด ที่เคารพทุกท่าน

วารสารประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ฉบับนี้ เปนฉบับที่ 309-310
ประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน การดำาเนินงานก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของคณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่ 2562-2563 ซึ่งนำาโดย ท่านบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ เนื้อหาของวารสารประชาสัมพันธสหกรณ
ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทางคณะผูจัดทําไดพยายามที่จะนําเสนอขอมูล ขาวสาร ตลอดถึงการนําเอาปญหา
ขอเสนอแนะ และขอบกพรองตาง ๆ ที่มวลสมาชิกได ใหเกียรติแนะนําเขามาปรับปรุงแก ไข เพ�อใหสมาชิกไดรับ
ความพึงพอใจ ไดรูความเคล�อนไหวตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่ทุกทานรวมเปนเจาของ
ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ขณะนี้การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงระเบียบ
ตาง ๆ หลักเกณฑการกูเงิน ซึ่งเปนการใหบริการสมาชิกเพ�อตอบสนองความตองการใหเหมาะสมกับสภาวการณ
เศรษฐกิจและการครองชีพในปจจุบัน

ท้ายสุดนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารฉบับนีค้ งจะเป็นสื่อกลางข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ
ใหกับทุกทานได หากมีปญหาทานก็สอบถามเขามาไดที่สหกรณฯ หรือ เบอรตรง 098-1058852 ยินดีรับใชครับ
สมนึก จิตตภานันท
บรรณาธิการ

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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จากใจ
ผูจัดการ

นายสุเนตร ทองคํา
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

กราบเรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่เคารพทุกทาน

วารสารฉบับนีเ้ ป็นครัง้ ที่ 2 ทีผ่ มจะได้พบปะพูดคุยกับท่านสมาชิกทางวารสารประชาสัมพันธของสหกรณเรา ทานสมาชิก
ที่เคารพครับ นับแตผมไดเขามารับตําแหน�งเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของพวกเรา เปนเวลา 3 เดือนกวา ๆ
ผมก็อยากจะเลาสิ่งตาง ๆ ที่ผมไดทําในฐานะผูจัดการซึ่งพอสรุปไดดังนี้ครับ
1. ผมเข้ามาได้ตั้งใจที่จะพัฒนาด้านกายภาพของสหกรณเราให้เป็นสหกรณที่น�าดู น�าอยู่ น�าทำางาน ผมพรอมดวย
เจาหนาที่จึงไดจัดหาไมดอกไมประดับมาปรับปรุงบริบทรอบ ๆ อาคารสํานักงานและภายในสํานักงานใหดูสะอาด สวยงาม
เพ�อใหสมาชิกและผูมาติดตองานที่สหกรณ ไดพบเห็นแลวเกิดความสบายตาและสบายใจจากสภาพแวดลอมที่ผมและทางเจาหนาที่
รวมกันจัดไว
2. ได้พัฒนางานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝาย เพ�อใหเขาใจบทบาทและหนาที่ ในการที่จะใหบริการสมาชิกที่มาติดตอ
ให ไดรับความสะดวกและรวดเร็วถูกตองและประทับใจในการใหบริการ โดยผมและเจาหนาที่ทุกคนจะทํางานในหนาที่ ภายใต
แนวทางที่วา บริการด้วยกายที่อ่อนน้อม วาจาที่อ่อนหวาน ด้วยจิตใจที่คิดจะให้บริการด้วยความเต็มใจ
3. ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผมพรอมเจาหนาที่และคณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาสหกรณ ใหเปนสหกรณสขี าวดวยธรรมาภิบาล ซึง่ ก็ ไดผา นการประเมินจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดไปแลว ซึง่ ขอมูล
และแนวทางดังกลาว ทางสหกรณของเราจะไดนํามาเปนเคร�องมือและพัฒนาสหกรณของเราใหเปนสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
แบบยั่งยืนตอไป
4. ได้รว่ มกับคณะกรรมการดำาเนินการออกพบปะสมาชิกตามอำาเภอต่าง ๆ เพ�อทีจ่ ะไดรบั ทราบขอมูลและปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากทานสมาชิกโดยตรง เพ�อทางสหกรณของเราจะไดนาํ มาปรับปรุงแก ไขใหงานสหกรณของเราพัฒนายิง่ ๆ ขึน้ ไป
เปนที่มั่นใจและเช�อมั่นของมวลสมาชิกตอไป
นี่คือการทํางานในชวง 3 เดือนกวา ๆ ของผม และเจาหนาที่ทุกคน ที่ ไดรวมกันทํามา ทั้งนี้การทํางานทุกอยางของพวกเรา
จะได รั บ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากทางคณะกรรมการดํ า เนิ น การด ว ยดี ต ลอดมา ซึ่ ง ผมขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ
ทุกทาน ที่ ได ใหความอนุเคราะหและใหแนวทางในการทํางานกับทางฝายเจาหนาที่ เพ�อพัฒนาสหกรณของพวกเราใหเจริญกาวหนาตอไป
สําหรับการทํางานของผมนั้นจะยึดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ โดยนําเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช
ในการทํางานทุกกระบวนการของการจัดการในสํานักงาน เพ�อที่จะสรางความเช�อมั่นใหเกิดกับมวลสมาชิกตอไป
...ดวยความเคารพและความปรารถนาดี...

นายสุเนตร ทองคำา
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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ในการดำาเนินงานสหกรณออมทรัพยนนั้ สมาชิกเป็นปจจัยทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะช่วยบริหารงานสหกรณ ให้ประสบผลสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว้ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด จึงไดจัด โครงการเสริมสรางองคกร
สหกรณแกสมาชิก ซึ่งถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สหกรณจะตองดําเนินการ เพ�อเปนการสงเสริมใหสมาชิกไดเขาถึงบริการ
เชิงรุก บริการรับฝากเงินและมีสวนรวมในการเสนอแนะทิศทางของสหกรณที่จะกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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..

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด...
เปรียบเทียบระหว่างเดือน / ปี เมษายน 2561 / 2562, เมษายน 2562 / พฤษภาคม 2562
ที่ / รายการ

30 เมษายน 2561

จํานวนสมาชิก (ราย)

9,787

30 เมษายน 2562

31 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

9,911

9,912

9,911

โดย เจนณรงค์ เวียงวะลัย
31 พฤษภาคม
2562
9,917

เพิ่ม , - ลด
6

1. สินทรัพยรวม

14,857,252,475.17 15,070,029,468.48 15,070,029,472.48 15,070,029,468.48 15,067,278,067.50

-2,751,400.98

1.1 เงินใหสมาชิกกู

14,632,244,381.96 14,861,996,067.62 14,861,996,068.62 14,861,996,067.62 14,866,217,911.54

4,221,843.92

101,086,808.33

90,035,287.75

90,035,288.75

90,035,287.75

79,969,875.99 -10,065,411.76

11,068,250.00

11,478,050.00

11,478,051.00

11,478,050.00

11,478,050.00

0.00

112,853,034.88

106,520,063.11

106,520,064.11

106,520,063.11

109,612,229.97

3,092,166.86

2. หนี้สินรวม

8,474,563,709.34

8,318,679,962.26

8,318,679,965.26

8,318,679,962.26

8,243,300,606.63 -75,379,355.63

2.1 เงินกูยืมจากสถาบันอ�น

6,623,590,168.98

6,323,666,093.32

6,323,666,094.32

6,323,666,093.32

6,234,571,689.95 -89,094,403.37

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

1,778,703,668.00

1,858,384,700.48

1,858,384,701.48

1,858,384,700.48

1,869,360,147.38

10,975,446.90

72,269,872.36

136,629,168.46

136,629,169.46

136,629,168.46

139,368,769.30

2,739,600.84

3. ทุนของสหกรณ

6,258,435,157.10

6,588,953,500.95

6,588,953,503.95

6,588,953,500.95

6,599,101,400.95

10,147,900.00

3.1 ทุนเรือนหุน

5,515,633,090.00

5,794,466,070.00

5,794,466,071.00

5,794,466,070.00

5,804,957,070.00

10,491,000.00

3.2 ทุนสํารอง

699,727,112.82

750,959,112.82

750,959,113.82

750,959,112.82

750,959,112.82

0.00

43,074,954.28

43,528,318.13

43,528,319.13

43,528,318.13

43,185,218.13

-343,100.00

4. รายได้

299,387,801.97

334,132,007.87

334,132,010.87

334,132,007.87

426,092,254.69

91,960,246.82

4.1 ดอกเบี้ยรับ

299,270,258.68

333,992,137.92

333,992,138.92

333,992,137.92

425,930,754.74

91,938,616.82

4.2 คาธรรมเนียมแรกเขา

20,300.00

10,700.00

10,701.00

10,700.00

14,200.00

3,500.00

4.3 รายไดอ�น

97,243.29

129,169.95

129,170.95

129,169.95

147,299.95

18,130.00

175,134,193.24

172,903,252.72

172,903,255.72

172,903,252.72

201,216,194.77

28,312,942.05

5.1 ดอกเบี้ยจายเงินกู

92,604,942.68

94,064,536.94

94,064,537.94

94,064,536.94

118,386,251.33

24,321,714.39

5.2 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

1,381,426.57

2,523,668.28

2,523,669.28

2,523,668.28

2,917,109.68

393,441.40

81,147,823.99

76,315,047.50

76,315,048.50

76,315,047.50

79,912,833.76

3,597,786.26

124,253,608.73

161,228,755.15

161,228,756.15

161,228,755.15

224,876,059.92

63,647,304.77

1.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.3 เงินลงทุน
1.4 สินทรัพยอ�น

2.3 หนี้สินอ�น

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ

5. ค่าใช้จ่าย **

5.3 คาใชจายในการบริหาร
* กำาไรสะสม / ก่อนปรับปรุง

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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เก็บมาฝาก...
จากหองประชุม

โดย ประดิษฐ์ ซองศิริ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 62 ในการประชุม ครั้งที่ 22
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
โครงการประกันชีวิตหมู่สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำากัด ป 2562

สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตหมูกับบริษัทไทยสมุทร ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 มีสมาชิกถึงแก่กรรม รายละเอียดดังนี้

ถึงแก่กรรม
24

เป็นเงิน
14,500,000.00

จ่ายไปแล้ว
21

เป็นเงิน
10,500,000.00

คงเหลือค้างจ่าย
7

เป็นเงิน
4,000,000.00

โครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ โครงการ 1

กับบริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 นั้น

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 - 9 มิถุนายน 2559 มีสมาชิกถึงแก่กรรม รายละเอียดดังนี้

ถึงแก่กรรม
20
สมทบ 1 ราย

เป็นเงิน
6,000,000.00
200,000.00

จ่ายไปแล้ว
13
1

เป็นเงิน
3,800,000.00
200,000.00

คงเหลือค้างจ่าย
8
-

เป็นเงิน
2,400,000.00
-

โครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ โครงการ 2

กับบริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 มีสมาชิกถึงแก่กรรม รายละเอียดดังนี้
ถึงแก่กรรม
10

เป็นเงิน
3,600,000.00

จ่ายไปแล้ว
-

เป็นเงิน
-

คงเหลือค้างจ่าย
10

เป็นเงิน
3,600,000.00

รายงานฐานะกองทุนต่าง ๆ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

คงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
2,245,951.90
2,485,910.12
1,217,726.15
79,310,100.00
20,740,450.74

กองทุนสนับสนุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
กองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) หัก 1%
กองเงินสินไหมมรณกรรม (2%)
เงินประกันสัญญาเพ�อค้ําประกันเงินกู (หนึ่งแสนหัก 500) เงินตน
กองทุนสวัสดิการเพ�อชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู (ดอกเบี้ย)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายสวัสดิการฯ ประจำาป 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ที่
1
2

รายการ
คาใชจายเงินทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
คาใชจายทุนสงเคราะหศพสมาชิก/คูสมรส

คงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
17,142,000.00 บาท
3,753,000.00 บาท

สหกรณฯ ได้จ่ายเงินกู้ ให้แก่สมาชิกระหว่างวันที่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562
ประเภทเงินกู้
เงินกูสามัญใชบุคคลค้ําประกัน
เงินกูสามัญ ไมเกินมูลคาหุน
เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉิน ผานเคร�อง ATM.
เงินกูเพ�อสวัสดิการ (โครงการเพ�อการศึกษา)
เงินกูพิเศษ
รวมจ่ายจริง
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จำานวน (ราย)
20
86
2,941
7
1
2,382

ยอดอนุมัติ (บาท)
4,158,464.96
171,150,000.00
33,625,665.91
395,000.00
2,700,000.00
213,298,929.51

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

..

สวัสดิกจัารสมาชิ
ก
ดสรรจากเงินจากงบประมาณรายจายประจําป

โดย อนงลักษณ์ ฆารละออง

➊ กองทุนสงเคราะหศพสมาชิกและคูสมรส

สมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะจายเงินสงเคราะหศพเกีย่ วกับการจัดการศพ แกทายาทสมาชิก โดยจายใหตามอายุการ
เปนสมาชิก ปละ 2,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท คูส มรสที่ ไมใชสมาชิกสหกรณจะจายใหครึง่ หนึง่ ของสมาชิกแตไมเกิน 25,000 บาท

➋ กองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
จายใหสมาชิกที่ถงึ แกกรรมทุกกรณี ตามอายุการเปนสมาชิก ปละ 6,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท สหกรณ จายให
บุคคลที่สมาชิกระบุไว ใหเปนผูรับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผูถึงแกกรรมที่พึงไดรับ สหกรณฯ จะหักไว 1% เพ�อสมทบเขากองทุน
สวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก ถาสมาชิกมีอายุเกินกวา 80 ป ขึ้นไป สหกรณจะจายเพิ่มอีกรายละ 300,000 บาท

➌ โครงการประกันชีวิตกลุม
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทําประกันชีวิตกลุมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหแก
สมาชิกระยะเวลาคุมครอง 1 ป เม�อถึงแกกรรมจะไดรับสินไหมทดแทน ดังนี้.
1. เสียชีวิตปกติ
จ่าย 500,000 บาท
2. เสียชีวิตอุบัติเหตุ
จ่าย 1,000,000 บาท
3. เสียชีวิตอุบัติเหตุสาธารณภัย
จ่าย 1,500,000 บาท

➍ กองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการ จะได้รับเงินสวัสดิการดังนี้
1. เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้น จายให ปละ 500 บาท
2. การนับอายุการเปนสมาชิกถาเศษของปครบ 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป
3. การขอรับเงินใหย�นเร�องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณกําหนดไมนอยกวา 15 วัน กอนวันเกษียณอายุราชการ หรือวันที่
ลาออกจากราชการ
4. เอกสารประกอบ สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาทะเบียนบาน/คําสั่งเกษียณ
5. สหกรณจะโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกเทานั้น

➎ เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุ
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหกบั สมาชิกโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกเทานัน้ จะจายให ในเดือนธันวาคม
ของปบัญชี กําหนดหลักเกณฑการจายเงิน ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

อายุ 65 - 69 ป
อายุ 70 – 74 ป
อายุ 75 – 79 ป
อายุ 80 – 84 ป
อายุ 85 – 89 ป
อายุ 90 – 99 ป
อายุ 100 ป ขึ้นไป

ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
500
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 1,000
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 2,000
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 3,000
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 4,000
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 5,000
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน 10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด

9

TEACHER ’ S SAVING CO - OPERATIVE OF KALASIN LTD.

สมาชิกทุกทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดขอมูลสหกรณของตัว
ทานเองไดที่เวปไซด www.kalasintsc.net โดยเขาไปสมัครไดที่ระบบบริการ
สมาชิก เม�อสมัครเรียบรอยแลวก็สามารถเขาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
สมาชิกของตัวทานเองไดดังนี้
-

ขอมูลขาวสารสมาชิก
ขอมูลหุน
ขอมูลเงินฝาก
ขอมูลรายการหักรายเดือน

- ขอมูลเงินกู
- ขอมูลเกี่ยวกับการค้ําประกัน
- ขอมูลเงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืน

ขั้นตอนการกดเงินกูฉุกเฉินผานบัตร ATM ธ.กรุงไทย
ขั้นตอนที่ 1
สอดบัตร กดรหัสบัตร
ขั้นตอนที่ 2
กด “บริการอ�น ๆ”
ขั้นตอนที่ 3
กด “บริการอ�น ๆ” อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4
กด “สหกรณออมทรัพย”
• หากไมทราบ..ยอดเงินกูคงเหลือ
- ใหกด “สอบถามยอดเงินกู” Silp จะออกมาพรอมยอดเงินกูคงเหลือ แลว
ใหกลับไปทํารายการในขอ 2 อีกครั้ง
• หากทราบ .. ยอดเงินกูคงเหลือ
- ใหกด “รับเงินกู” ใสจํานวนเงินที่ตองการ// กด “ถูกตอง” เงินจะโอนจาก
สหกรณฯ เขาบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยของสมาชิกพรอมมี Silp (เสียคาธรรมเนียม 8 บาท)
ขั้นตอนที่ 5
เคร�องจะแจง “รายการของทานสมบูรณแลว” ทานตองการทํารายการอ�นหรือไม
• หากตองการใหกด “ตองการ” หนาจอจะกลับมาที่หนาจอหลัก แลวกดถอนเงิน
ไดตามปกติ
10

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด

TEACHER ’ S SAVING CO - OPERATIVE OF KALASIN LTD.

2

4

1

ธนาคารกรุงไทย
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
404-1-00190-0

ธนาคารกรุงเทพ
315-0-02923-3

ธนาคารธนชาต
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
634-6-03903-0
ธนาคารออมสิน
สาขากาฬสินธุ (เผ�อเรียก)
0-5100015365-3

ธนาคารไทยพาณิชย
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
578-255051-7

สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)

6

3

5

ธ.ก.ส.
สาขาสงเปลือย (ออมทรัพย)
01-032-2-95094-9

นฝาก
2.25 เงิ
ออมทรัพย์

ดอกเบี้ย
รอยละ/ป

4.0 เงินฝากประจํา
4.0

เงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ

7.0 เงินกู้
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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โดย เทอดเกียรติ ขูรูรักษ์

?

?
บ
คําตอ
ที่นี่มี

..

สวัสดีครับ สมาชิก ทุกทาน กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมนที่นี่มีคําตอบ คอลัมนดี ๆ ที่มีคําตอบ

สําหรับสมาชิก และคําถามที่ สมาชิกสอบถาม เขามา ผาน ชองทางตาง ๆ เชน facebook, LINE, โทรศัพท มีคําถาม
อะไรกันบาง ไปติดตามกันไดเลยครับ

1.

คําถามที่ 1
สมาชิก เดิมสงหุน มากกวา 7% มีความประสงค สงหุน 5%
จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไรครับ

ตอบ สมาชิกตองย�น คําขอเปลีย่ นแปลง คาหุน ซึง่ สามารถ ดาวน โหลดไดที่ เว็บไซต
สหกรณฯ และย�นเอกสารที่ ชอง 4 ฝายทะเบียนหุนและคอมพิวเตอร ครับ

คําถามที่ 2
เงินฝากออมทรัพยสามารถ ใหบคุ คลอ�น เบิกถอน แทนได ไหมครับ

2.

ตอบ ไดครับ โดยการเซนต ใบถอนในชองรายมือช�อเจาของบัญชีดา นหนา และชองมอบอํานาจดานหลัง
ใหถูกตองครบถวน พรอมสมุด แนบบัตรประชาชนตัวจริง ของเจาของบัญชีและผูรับมอบอํานาจ ครับ

3.

คําถามที่ 3
เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุกําหนดหลักเกณฑการ
จายเงิน ยังไงครับ

ตอบ เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครู กาฬสินธุ
จํากัด วาดวย เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ไดกําหนดหลักเกณฑการจายเงิน ดังนี้
1 อายุ 65 - 69 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน
500 บาท
2 อายุ 70 - 74 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 1,000 บาท
3 อายุ 75 - 79 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 2,000 บาท
4 อายุ 80 - 84 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 3,000 บาท
5 อายุ 85 - 89 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 4,000 บาท
6 อายุ 90 - 99 ป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 5,000 บาท
7 อายุ 100 ป ขึ้นไป
ให ไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 10,000 บาท
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รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เดิม)
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192 รายละเอียดการชำ�ระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย *กำ�หนดส่งชำ�ระ 60 งวด *
ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ...บาท/เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ...บาท/เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ...บาท/เดือน

1
2
3
4
5
6
7

100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000

2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300

8
9
10
11
12
13
14

170,000
180,000
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000

3,500
3,700
3,900
4,100
4,300
4,500
4,700

15
16
17
18
19
20
21

240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000

4,900
5,100
5,300
5,500
5,700
5,900
6,100

รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เข้าใหม่ปี 2561)
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เป็นต้นไป รายละเอียดการชำ�ระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย * กำ�หนดส่งชำ�ระ 36 งวด *

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ..บาท/เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ....บาท/เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ....บาท/เดือน

1
2
3
4
5

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

400
700
1,000
1,300
1,600

6
7
8
9
10

60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

1,900
2,200
2,500
2,800
3,100

11
12
13
14
15

110,000
120,000
130,000
140,000
150,000

3,400
3,800
4,100
4,400
4,700

รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้พิเศษเดิม
สมาชิกเดิม เลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192 รายละเอียดการชำ�ระเงินกู้พิเศษ กำ�หนดส่งชำ�ระ 250 งวด
ที่

จำ�นวน
เงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000

7,700
8,400
9,200
9,900
10,700
11,500
12,200
13,000
13,800
14,500

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000

15,300
16,000
16,800
17,600
18,300
19,100
19,800
20,600
21,400
22,100

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000
3,400,000
3,500,000
3,600,000
3,700,000
3,800,000
3,900,000

22,900
23,600
24,400
25,200
25,900
26,700
27,500
28,200
29,000
29,700

ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

4,000,000
4,100,000
4,200,000
4,300,000
4,400,000
4,500,000
4,600,000
4,700,000
4,800,000
4,900,000
5,000,000

30,500
31,300
32,000
32,800
33,500
34,300
35,100
35,800
36,600
37,300
38,100

รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้พิเศษ... (เข้าใหม่ปี 2561)
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เป็นต้นไป รายละเอียดการชำ�ระเงินกู้พิเศษ กำ�หนดส่งชำ�ระ 360 งวด
ที่

จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

1

1,000,000

6,700

8

1,700,000

11,300

15

2,400,000

15,900

22

3,100,000

20,500

2

1,100,000

7,400

9

1,800,000

11,900

16

2,500,000

16,500

23

3,200,000

21,100

3

1,200,000

8,000

10

1,900,000

12,600

17

2,600,000

17,200

24

3,300,000

21,800

4

1,300,000

8,700

11

2,000,000

13,200

18

2,700,000

17,800

25

3,400,000

22,500

5

1,400,000

9,300

12

2,100,000

13,900

19

2,800,000

18,500

26

3,500,000

23,100

6

1,500,000

9,900

13

2,200,000

14,500

20

2,900,000

19,200

7

1,600,000

10,600

14

2,300,000

15,200

21

3,000,000

19,800

ที่ จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

ที่ จำ�นวนเงินกู้

ชำ�ระงวดละ/
เดือน

ที่ จำ�นวนเงินกู้

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำ�กัด

ชำ�ระงวดละ/
เดือน
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ตารางการชําระเงินกูสามัญ
รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้สามัญ (เดิม)

สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192 รายละเอียดการชําระเงินกูสามัญ กําหนดสงชําระ 200 งวด
นกู้/ ชำาระงวด... บาท/
ที่ จำานวนเงิ
บาท
เดือน
1
100,000
900
2
200,000
1,800
3
300,000
2,700
4
400,000
3,600
5
500,000
4,400
6
600,000
5,300
7
700,000
6,200
8
800,000
7,100
9
900,000
7,900
10 1,000,000
8,800

นกู้/ ชำาระงวด... บาท/
ที่ จำานวนเงิ
บาท
เดือน
11 1,100,000
9,700
12 1,200,000
10,600
13 1,300,000
11,500
14 1,400,000
12,300
15 1,500,000
13,200
16 1,600,000
14,100
17 1,700,000
15,000
18 1,800,000
15,800
19 1,900,000
16,700
20 2,000,000
17,600

นกู้/ ชำาระงวด... บาท/
ที่ จำานวนเงิ
บาท
เดือน
21 2,100,000
18,500
22 2,200,000
19,400
23 2,300,000
20,200
24 2,400,000
21,100
25 2,500,000
22,000
26 2,600,000
22,900
27 2,700,000
23,700
28 2,800,000
24,600
29 2,900,000
25,500
30 3,000,000
26,400

รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ เงินกู้สามัญ (เข้าใหม่ปี 2561)
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป รายละเอียดการชําระเงินกูสามัญ กําหนดสงชําระ 150 งวด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

จำานวนเงินกู้/บาท
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000

ชำาระงวด... บาท/เดือน
1,100
2,100
3,100
4,100
5,100
6,100
7,100
8,100
9,100
10,100

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จำานวนเงินกู้/บาท
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000

ชำาระงวด... บาท/เดือน
11,100
12,100
13,100
14,100
15,100
16,100
17,100
18,100
19,100
20,100

…
ต
�
ว
�
ช
ย
ี
ส
เ
ก
�
ช
า
ม
ส
เมื่อ
งติดตอ
ผูรับผลประโยชน ตอ

และดําเนินการเรอ� งใดบาง ?

สวัสดีทุกท่านค่ะ ฉบับนี้ขอนำาเสนอเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งจำาเป็นที่สุด เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้รับ
ผลประโยชนจะต้องดำาเนินการเรื่องใดบ้าง และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ขอแนะนําใหสมาชิกทุกทานไดบอกเลาเกาสิบกับผูร บั ผลประโยชน
ไวแตเนิน ๆ วา เม�อเราไมอยูแ ลวลูกหลานจะไดอะไรบาง ? และตองเตรียมเอกสารอะไรบาง ? และไปติดตอที่ไหนบาง ? อันดับแรก
แจงทายาทติดตอฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ (081-7689944) เคานเตอร แรกอยูดานหนาทางเขาสํานักงาน เลยนะคะ
เพ�อรับคําแนะนํา และขั้นตอนในการขอรับเงิน

ในส่วนของ สอ.กส. จะมีเงินที่ผู้รับผลประโยชน ต้องติดต่อขอรับ หลัก ๆ คือ
1.
3.
5.
7.

เงินสงเคราะหศพสมาชิก
เงินประกันชีวิตหมู
เงินกองทุนผูค้ําประกัน
ปดบัญชีเงินฝาก

2.
4.
6.
8.

เงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (กชค.)
เงินประกันชีวิตหมูภาคสมัครใจ (โครงการ 1, 2)
เงินหุน
เงินสมาคม (สคส.), ชุมนุม (สสชสอ.), ครูไทย (สสอค.)

ผูรับฯ ตองเตรียมเอกสารในการย�นขอรับเงินตาง ๆ อยางละไมตํากวา 2 ชุด ดังนี้

1. กรณีเสียช�ว�ตดวยเจ็บปวย 2. กรณีเสียช�ว�ตโดยอุบัติเหตุ

เอกสารของสมาชิกทีเ่ สียชีวติ รับรองสำาเนาโดยผูร้ บั ผลประโยชน
ผลประโยชน
คนใดคนหนึ่ง
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน “ประทับตราตาย”
3. สําเนาใบมรณบัตร (นายทะเบียนรับรองสําเนา)
เอกสารของผูร้ บั ผลประโยชนทกุ คน หรือทีร่ ะบุไว้ รับรองสำาเนา
โดยเจ้าของเอกสาร
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
กรณีผูรับฯ เปนคูสมรส
4. สําเนาใบเปลี่ยนช�อ – สกุล (ถามี)

ขั้นตอนที่ 2 ติดตอเพ�อปดบัญชีเงินฝาก (ฝายรับฝากเงิน)
ขั้นตอนที่ 3 ติดตอขอถอนเงินคาหุน (ฝายทะเบียนหุนและคอมพิวเตอร)

หร�อผิดธรรมชาติ (นอกเหนือจากการเสียช�ว�ตดวยเจ็บปวย)

ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2. สําเนาชันสูตรพลิกศพ เพ�อนําสงบริษัทประกันชีวิต
ขั้นตอนการติดต่อ ขอรับเงิน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ติดตอขอรับเงิน (ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ)
1.1 เงินสงเคราะหศพสมาชิก สหกรณจะจายให ในวันทีย่ นเอกสาร
�
เรียบรอย จายตามอายุการเปนสมาชิกปละ 2,000 บาท
แตไมเกิน 50,000 บาท
1.2 กองทุนชวยเหลือสมาชิก กชค. (จายตามอายุการเปนสมาชิก
ปละ 6,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท สมาชิกอายุเกิน
80 ป จายเพิ่ม จํานวน 300,000 บาท
1.3 เงินประกันชีวิตหมูสมาชิก จํานวน 500,000 บาท อุบัติเหตุ
จายเพิ่ม 500,000 บาท
1.4 เงินประกันชีวิตหมูภาคสมัครใจ (โครงการ 1, 2)
1.5 เงินกองทุนผูค้ําประกัน

- หากมีเงินกูคงเหลือ สอ.กส. จะนําเงินคาหุนและเงินสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับ นําไปชําระหนี้เงินกู และถามีเงินเหลือจะจายคืนใหกับทายาท
ผูรับผลประโยชน
ขั้นตอนที่ 5 ติดตอขอรับเงินสมาคม (สคส.), ชุมนุม (สสชสอ.), ครูไทย (สสอค.) (อาคารดานนอก สอกส.)
- การจายเงินจะจายตามรายช�อที่ระบุผูรับประโยชนเทานั้น

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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ข้อคิด
โดย พนมพร พรพนม

ขอเขียน

á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÅ´ÍºÒÂÁØ¢...
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หากสหกรณสามารถชวยใหสมาชิกลดการใชเงินในสวนที่ ไมเปนประโยชนหรือไมจําเปนลง (ลดอบายมุข) นํามาสรางเปนเงินออม
และใชประโยชน ในการประกอบอาชีพสรางรายได ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา คุณภาพชีวิต ซึ่งในที่นี้ขอเสนอแนวคิด
ในการดําเนินการ โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 : ให้ความรู้ ในเรื่องการเงินส่วนบุคคลและการจัดทำาบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิก การใหความรูขางตนเพ�อใหสมาชิก
เขาใจระบบคิดทางการเงิน ไมวาจะเปนเร�องของรายได รายจาย ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของตนเอง รวมถึงวิธีการจดบันทึกและ
จัดทําบัญชีครัวเรือน จากนั้นใหสมาชิกจัดทําบัญชีดังกลาว โดยใหจดบันทึกรายได รายจายของตนทุกรายการและทุกวันอยางตอเน�อง
เม�อครบ 1 เดือน ใหนําขอมูลการจดบันทึกมาวิเคราะหเพ�อหาวารายจายใดที่ ไมจําเปนและสามารถที่จะลดลงได
ขั้นที่ 2 : ส่งเสริมการออม การบันทึกและวิเคราะห ในขั้นที่ 1 ชวยชี้ ใหเห็นถึงศักยภาพในการออม (จากลดรายจายที่ ไมจาํ เปน)
วามีมากนอยเทาไร จากนั้นสมาชิกกําหนดเปาหมายของตนเองวาจะออมเปนเงินเทาไรในแตละเดือน แลวนํามาเปดบัญชีเงินฝากไว
กับสหกรณ โดยควรเปนการฝากแบบตอเน�อง และไมมีการถอนระหวางทาง เชน เงินฝากแบบ 24 เดือน หรืออ�น ๆ แลวแตเง�อนไข
ของแตละสหกรณ
ขั้นที่ 3 : ใช้ประโยชนจากเงินออมเพื่อการประกอบอาชีพ เม�อสมาชิกเริ่มมีเงินออมแลว ควรทําใหสมาชิกรูถึงคุณคาของ
การออมและเงินออม โดยนําคุณคาหรือเครดิตทีเ่ กิดจาก การเปนผูม นี สิ ยั และวินยั การออม รวมถึงเงินออมทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต
มาใชประโยชนเพ�อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม โดยใชเปนหลักประกันในการกูเงิน ทั้งนี้ อาจเริ่มจากการใหสมาชิกที่รวมกิจกรรม
แตละคนเลือกอาชีพเสริมที่ตนเองตองการทํา (ตองเปนอาชีพที่มีความ เปนไปไดทั้งดานการผลิตและการตลาด) หากมีความรู ในอาชีพ
ทีเ่ ลือกดําเนินการอยูแ ลวก็สามารถดําเนินการไดเลย แตถา ยังไมมคี วามรูก ต็ อ งไปหาความรูเ พิม่ เติมในอาชีพทีต่ อ งการทําดังกลาว ทัง้ นี้
สหกรณอาจใหความชวยเหลือในการประสานงาน และการเงิน (คาใชจา ย) ในการหาความรูท เี่ กีย่ วของ เม�อมีความพรอมในการทําอาชีพ
เสริมแลว กรณีที่สมาชิกไมมีเงินทุนเพียงพอ ใหสหกรณพิจารณาสนับสนุนเงินกูแก โครงการอาชีพเสริมของสมาชิกแยกออกจากเงินกู
อ�น สําหรับเง�อนไขการกูและการชําระคืน (วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา การชําระคืน ระยะเวลาปลอดการชําระคืน และเง�อนไข
อ�น ๆ) ใหเปนไปตามที่แตละสหกรณเห็นสมควร แตควรเอาเงินที่แตละคน ฝากไวตามโครงการนี้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเร�อย ๆ ตามระยะเวลา
เปนหลักประกัน นอกเหนือจากการสงเสริมขางตนแลวสหกรณอาจ ชวยประสานงานดานการตลาดแกสมาชิกดวย
ขั้นที่ 4 : การติดตามประเมินผลและพัฒนา เม�อดําเนินการตามแผนงานทีก่ าํ หนดไดระยะหนึง่ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือนแลว
สมาชิกและสหกรณควรประเมินผล การทํางานวามีประเด็นใดบางที่ตองปรับปรุงและแก ไข ทั้งนี้เพ�อใหการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิก เปนไปอยางตอเน�องยั่งยืน สงทายกอนจาก ที่กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการใชสหกรณ
เพ�อพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของ สมาชิก ทั้งนี้สหกรณยังมีประโยชนอีกมากมาย ถาผูบริหารสหกรณรวมถึง
ผูบริหารประเทศเขาใจถึง “ความเป็นสหกรณ” อยางแทจริงแลว จะพบวา “สหกรณคือเครื่องมือสำาคัญและมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” ปญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณบางแหงเปนเพียงขอบกพรองเล็ก ๆ เทานั้นเม�อเปรียบเทียบ
กับประโยชนของงานสหกรณทั้งระบบ.... คงเปนโจทยสําคัญของขบวนการสหกรณวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหผูบริหารประเทศเขาใจ
“ความเป็นสหกรณ” อยางแทจริง
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ผลการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจต่าง ๆ

โดย จอม แคล่วคล่อง
รายงานผลการดำาเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำากัด (ส.ค.ส.)
ระหวางวันที่ 13 ธ.ค. 61 - 13 มิ.ย. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 60 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 16,381,520.00 บาท
สมาคม
ส.ค.ส.

ณ วันที่
8 พ.ค. 62

เข้าใหม่/
อุทธรณ

ลาออก/
คัดชื่อออก

ถึงแก่กรรม

คงเหลือ
ณ 13 มิ.ย. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะหที่ ได้รับ/ศพ

13,667

12

1

16

13,662

42,951,996.16

273,240.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 44 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 26,400,000.00 บาท
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 294,548 ราย (จายสงเคราะหศพละ 2.047 บาท)
สมาคม
สสอค.

ณ วันที่
31 พ.ค. 62

เข้าใหม่/
อุทธรณ

ย้าย
เข้า

ย้าย
ออก

ลาออก/
ให้ออก

ถึงแก่กรรม

คงเหลือ
ณ 30 มิ.ย. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะห
ที่ ได้รับ/ศพ

8,638

25

1

-

-

12

8,652

4,445,400.07

600,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 43 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 25,800,000.00 บาท
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 285,322 ราย (จายสงเคราะหศพละ 2.103 บาท)
สมาคม
สสอค.

ณ วันที่ เข้าใหม่/
31 พ.ค. 62 อุทธรณ
7,537

26

ย้าย
เข้า

ย้าย
ออก

1

1

ลาออก/
ไม่รับอุทธรณ ถึงแก่กรรม
-

11

คงเหลือ
ณ 30 มิ.ย. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะห
ที่ ได้รับ/ศพ

7,553

9,688,453.74

600,000.00

หมายเหตุ สมาชิกที่มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทสมทบ คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร (อายุไมเกิน 56 ป)
ประจําป พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร

ศูนยตรวจ
ศูนยส่งเงิน
รับสิทธิตามข้อ
สสอค.ประชุม
ระยะเวลารับสมัคร สอบคุณสมบัติ
สงเคราะหลว่ งหน้า บังคับ (นับถึง
ให้ความเห็นชอบ
สมาชิก
ให้ สสอค.
ธ.ค. ของทุกป)

รอบคุมครอง 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 62
10 -15 ส.ค. 62 16 - 20 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62

10 -15 ส.ค. 62

1 ก.ย. 62

อัตราเงิน
สงเคราะห จำานวนอายุ
ล่วงหน้า
4,880+
(เงิ น บริ จ าค ไมเกิน 56 ป
ตามขั้นอายุ)

สมาชิกที่มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทสมทบ คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร (อายุไมเกิน 56 ป) ประจําป
พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร

ศูนยตรวจ
ศูนยส่งเงิน
รับสิทธิตามข้อ
สสอค.ประชุม
ระยะเวลารับสมัคร สอบคุณสมบัติ
สงเคราะหลว่ งหน้า บังคับ (นับถึง
ให้ความเห็นชอบ
สมาชิก
ให้ สสอค.
ธ.ค. ของทุกป)

รอบคุมครอง 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 62 10 - 15 ส.ค. 62 16 - 20 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62

10 -15 ส.ค. 62

1 ก.ย. 62

อัตราเงิน
สงเคราะห
ล่วงหน้า

จำานวนอายุ

4,840

ไมเกิน 56 ป

ติดต่อสอบถาม : ส.ค.ส. 043-820431, 093-4909995, ครูไทย 091-6842331, ชุมนุม 091-6842330
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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มุม

สุขภาพ
โดย บุญช่วย กั้วศรี

เตือนระวัง!!

ไขหวัดหนใหาฝนญ

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหลังโดนฝน รีบอาบนาํ สระผม รักษารางกาย
ใหอบอุน ปองกันโรคไขหวัด ไขหวัดใหญ ปนพี้ บผูป ว ยไขหวัดใหญแลว 167,377 ราย เสียชีวติ 13 ราย
หากปวยเปนไขหวัดใหญ สวมหนากากอนามัย หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมรวมกับผูอน�
นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวา ในชวงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง
เชื้อไวรัสแพรกระจายในอากาศไดดี ทําใหประชาชนเสี่ยงปวยเปนไขหวัด ไขหวัดใหญไดงาย ขอมูลสํานักระบาดวิทยา
ในป 2562 พบผูปวยไขหวัดใหญแลว 167,377 ราย สวนใหญเปนเด็กและวัยเรียน มีผูเสียชีวิต 13 ราย สวนใหญเปน
กลุม เสีย่ ง ไดแก ผูส งู อายุ มีโรคเรือ้ รังประจําตัว เชน เบาหวาน โรคหัวใจ ทีม่ อี าการรุนแรงจากโรคปอดอักเสบแทรกซอน
ขอแนะนําประชาชนดูแลสุขภาพ เพิ่มผักผลไมที่มีวิตามินซีสูง ด�มน้ําสะอาดวันละ 6-8 แกว นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
“ในช่วงนี้ ฝนตกเกือบทุกพื้นที่ ประกอบกับการอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนจำานวนมาก เช่น ขณะหลบฝน
ที่ปายรถเมล รถไฟฟา หรือในห้องเรียน จึงอาจติดเชื้อไวรัสไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ได้ ดังนั้นหากโดนฝนให้เช็ด
ให้แห้ง รักษาร่างกายให้อบอุ่น เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำา สระผม เช็ดให้แห้ง สวมเสื้อผ้าให้ร่างกาย
อบอุน่ นอนหลับพักผ่อนเพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานร่างกายในการต่อสูก้ บั เชือ้ ไวรัส หากปวยเป็นไข้หวัดใหญ่ สวมหน้ากาก
อนามัย หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมร่วมกับผู้อนื่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ” นายแพทยสุขุมกลาว
นายแพทยสุขุม กลาวตอวา เชื้อไวรัสไขหวัด ไขหวัดใหญ จะอยูในน้ํามูก น้ําลาย หรือเสมหะของผูปวย ติดตอ
ผานการไอ จาม หรือติดมากับมือ ผูป ว ยไขหวัดใหญ จะมีไขสงู ตัวรอน หนาวสัน่ ปวดเม�อยกลามเนือ้ ปวดศีรษะ ออนเพลีย
เบ�ออาหาร คัดจมูก มีน้ํามูกใส ๆ ไอ หากอาการไมดีขึ้นภายใน 2 วัน หรืออาการรุนแรงขึ้น เหน�อยมาก ใหรีบพบแพทย
ทันที เพ�อปองกันภาวะแทรกซอน ลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตได โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงปวยแลวมีอาการรุนแรง
7 กลุม ไดแก ➊.หญิงตั้งครรภ ➋. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป ➌. ผู้ที่มี โรคเรื้อรัง ไดแก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ
หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวางไดรับเคมีบําบัดและเบาหวาน ➍. ผู้ที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป
➎. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ ได้ ➏. ผู้ปวยธาลัสซีมีย ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ผูติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
➐. ผู้ที่มี โรคอ้วน น้ําหนักตัวมากกวา 100 กิโลกรัม หรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวา 35 กิโลกรัมตอตารางเมตร
หากสงสัยปวยเปนไขหวัดใหญควรพบแพทยทันที และขอรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญฟรี ไดที่สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่รวมโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งแตวันนี้จนถึง 31 สิงหาคม
2562 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
แหลงขอมูล : www.thaihealth.or.th/Content/49164-เตือนระวังไขหวัดใหญหนาฝน.html
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สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำากัด
เข้าร่วมโครงการ ทําบัญชีสง่ เสริมการออม

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดย สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุเ ม�อวันที่ 30 พฤษภาคม
2562 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ
จํากัด

คณะกรรมการ-เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำาป
2561 ชมรมเจ า หน า ที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหกรมสงเสริมสหกรณเห็นความสําคัญในการสงเสริม ใหสหกรณมกี ารดําเนินงาน

อยางเปนระบบ มีการควบคุมภายในทีด่ ี ดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำาหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบตั ถิ อื ใช้อย่างเคร่งครัด ซึง่ จะทําใหสหกรณเปนสหกรณทแี่ ทจริง สรางความเช�อมัน่ ใหกบั บุคคลตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ สหกรณออมทรัพยครู
กาฬสินธุ จํากัด ไดเห็นความสําคัญของการดําเนินงานดวยความซ�อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได จึงเขารวมการประเมิน สหกรณ
สีขาว ด้วยธรรมาภิบาล อันเปนเปาหมายในการพัฒนาสหกรณ ใหมคี วามเจริญ อยางยัง่ ยืน กิจการสหกรณมคี วามมัน่ คง สรางความเช�อมัน่
และความศรัทธาใหเกิดขึ้นในระบบสหกรณสืบตอไป โดยมี นายอภิรักษ พานนูน นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ เปนประธาน
การประเมิน สหกรณสขี าวดวย ธรรมาภิบาล ในฝายบริหาร และฝายจัดการ
ประกอบไปดวย นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการฯ นายสุเนตร
ทองคํา ผูจัดการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เม�อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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นายยรรยง คงภาษี รองประธานกรรมการ เปนประธานเปดงานโครงการอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล
แก่สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำากัด ประจำาป 2562 โดยสำานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ เม�อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห่งประเทศไทย จำากัด

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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้วั
รอบรณ

ร
ก
สห

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
นายสุเนตร ทองคํา ผูจ ดั การ มอบเงินทุนสาธารณประโยชนสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยมี นายชัยวัฒน
ตั้งพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พรอมคณะ
เปนผูรับมอบ

นางบุ ญ หนา บุ ญ เรื อ ง ประธานกรรมการ
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน อ.ยางตลาด

นายประดิษฐ ซองศิริ ผูชวยเลขานุการ
ม อ บ เ งิ น ทุ น ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ชมรม
ขาราชการบํานาญ

นายสุเนตร ทองคํา ผูจ ดั การ เป็นตัวแทน
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ม อ บ เ งิ น สิ น ไ ห ม
มรณกรรมให้ กั บ ทายาทสมาชิ ก ที่
ถึงแก่กรรม

นายจอม แคลวคลอง รองประธาน มอบเงินทุน
สาธารณประโยชน ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมทาง
การศึกษา ชมรมข้าราชการบำานาญ

นางเรืองอุไร สําราญวงศ กรรมการ มอบเงินทุน
สาธารณประโยชน
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นายสุ เ นตร ทองคํ า ผู จั ด การ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ก าฬสิ น ธุ
จํ า กั ด มอบเงิ น สงเคราะห ศ พ
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม นางบุปผา
ไผ่ผาด ใหกับทายาทเพ�อบําเพ็ญ
กุศลตอไป เม�อวันที่ 18 มิถุนายน
2562

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
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นายสุเนตร ทองคํา ผูจ ดั การสหกรณออมทรัพย
ครูกาฬสินธุ จํากัด มอบเงินสนับสนุน กีฬา
ต้านยาเสพติด ของอำาเภอท่าคันโท โดยมอบ
ใหนกั กีฬาทีม โรงเรียนยางอูม วิทยาคาร เปนเงิน
จำานวน 10,000 บาท เพ�อสงเสริมใหนักเรียน
ไดออกกําลังกายและหางจากสิ่งเสพติด

