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 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ� อชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก

โดยการถือหุน การฝากเงินในสหกรณ และใหบริการเงินกูแกสมาชิกสําหรับใชจายเม� อมีเหตุจําเปน 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด ไดบริหารงานดานธุรกิจและพัฒนาการดานตาง ๆ ดวยความเรียบรอย

มีเสถียรภาพภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 30 ป 2565 

 สรุปความกาวหนาและผลการดําเนินงาน 6 เดือนที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มีดังนี้

1. ผลการดําเนินงาน 6 เดือน

2. จํานวนสมาชิกภาพ

   สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  3,375  1,172

 บวก - สมาชิกสมัครใหม/โอนยาย/ระหวางป  9   6

  - โอนยายจากสมทบ  -  -  

 หัก  – พนจากสมาชิกภาพระหวางป (ลาออก)  4  4

  - หมดสมาชิกภาพ  -  -     

  - สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป  1  -

  - โอนยายไปปกติ  -  -

  คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565             3,379   1,174

    รวม       4,553  คน

     สมาชิกเพศชาย             1,190 คน

       สมาชิกเพศหญิง                    3,363 คน

  - สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป  1  -

  - โอนยายไปปกติ  -  -

  คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565             3,379   1,174

    รวม       4,553  คน

     สมาชิกเพศชาย             1,190 คน     สมาชิกเพศชาย             1,190 คน

       สมาชิกเพศหญิง                    3,363 คน

รายการ 31 พฤษภาคม 2565

จํานวนสมาชิกสามัญ 3,379

จํานวนสมาชิกสมทบ 1,174

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 4,553

เจาหนี้เงินกู-สถาบันการเงินอ� น 2,178,324,622.79

เจาหนี้เงินรับฝาก 1,381,984,545.55

ลูกหนี้เงินกู 5,698,484,109.00

ทุนเรือนหุน 1,855,204,540.00

ทุนสํารอง 241,402,347.33

ทุนของสหกรณ 2,211,061,773.74

ทุนดําเนินการ 5,776,837,499.83

กําไร 104,548,093.54



3. เงินรับฝาก

 ในรอบป 2565 สหกรณไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับการบริการดานการเงินรับฝาก สหกรณมีการ

จายดอกเบี้ยในอัตราที่ดีกวาสถาบันการเงินภายนอก ทั้งนี้เพ� อสงเสริมการออมของสมาชิก โดยยึดหลักการของสหกรณ

เร� อง การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สหกรณไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพ� อสงเสริมการออม

ของสมาชิก โดยสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย รอยละ 2.25 บาท และเงินฝากออมทรัพยพิเศษรอยละ 3.50 บาท

ซึ่งสูงกวาธนาคารพาณิชย ทําใหสมาชิกมีความเช� อมั่นและไววางใจในการฝากเงินกับสหกรณ

5. การจายทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ  จํากัด ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 เพ� อเปนทุนสวัสดิการสมาชิก

และไดจายเงินทุนสวัสดิการใน 6 เดือนที่ผานมา เปนเงินทั้งสิ้น 768,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหม� นแปดพันบาทถวน)

 ณ 31 พฤษภาคม 2565 

4. เงินใหกูแกสมาชิก

สหกรณใหบริการเงินกูแกสมาชิก เพ� อมุงชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานการเงิน 

ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินกู 6.00 % ตอป เพ� อใหสอดคลองกับสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สหกรณหวังวาการใหบริการดานสินเช� อแกสมาชิก จะชวยใหสมาชิกได ใชจายอยาง

คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

 ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดจายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนสงเสริมการศึกษาแก

บุตรสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2565 จํานวน  2,213 ทุน ๆ ละ 500  บาท เปนเงินจํานวน 

1,106,500.00 บาท 

เร� อง การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สหกรณไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพ� อสงเสริมการออม

ของสมาชิก โดยสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย รอยละ 2.25 บาท และเงินฝากออมทรัพยพิเศษรอยละ 3.50 บาท

จายดอกเบี้ยในอัตราที่ดีกวาสถาบันการเงินภายนอก ทั้งนี้เพ� อสงเสริมการออมของสมาชิก โดยยึดหลักการของสหกรณ

เร� อง การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สหกรณไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพ� อสงเสริมการออมเร� อง การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สหกรณไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพ� อสงเสริมการออม

ของสมาชิก โดยสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย รอยละ 2.25 บาท และเงินฝากออมทรัพยพิเศษรอยละ 3.50 บาท

ซึ่งสูงกวาธนาคารพาณิชย ทําใหสมาชิกมีความเช� อมั่นและไววางใจในการฝากเงินกับสหกรณ

5. การจายทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

4. เงินใหกูแกสมาชิก

สหกรณใหบริการเงินกูแกสมาชิก เพ� อมุงชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานการเงิน 

ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินกู 6.00 % ตอป เพ� อใหสอดคลองกับสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สหกรณหวังวาการใหบริการดานสินเช� อแกสมาชิก จะชวยใหสมาชิกได ใชจายอยาง

คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

 ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดจายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนสงเสริมการศึกษาแก

บุตรสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2565 จํานวน  2,213 ทุน ๆ ละ 500  บาท เปนเงินจํานวน 

1,106,500.00 บาท 

7. ทุนสาธารณประโยชนอ� น ๆ  (เงินบริจาค)

-  รวมเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 และรวมสนับสนุนเงินเพ� อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคํามวง จํานวน 20,000 บาท (สองหม� นบาทถวน) 

 -  สนับสนุนการจัดงาน “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2565 โดยสนับสนุนเปนเงินสด จํานวน 5,000 บาท และสนับสนุน

พานพุมจํานวน 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

-  สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล “ชมรมกอลฟ บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ” จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

 - รวมอนุโมทนาบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด 

 - รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Ka’sin run for mom กะสิน วิ่งเพ� อแม” จํานวน 2,000 บาท

(สองพันบาทถวน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 - รวมสนับสนุนงบประมาณการประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป 2562-2564 จํานวน 2,000 บาท

(สองพันบาทถวน) ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 รวมทุนสาธารณประโยชน จํานวน 33,000 บาท (สามหม� นสามพันบาทถวน)



8. กิจกรรมระหวางป

การสัมมนา ประชุม และเช� อมโยงระหวางสหกรณ

 -  สหกรณฯ สงคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30/2565 เขารวมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ดวยระบบ Zoom meeting หองประชุมชั้น 2 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น.

 - สหกรณฯ ไดสงคุณยุทธพล ภูเล� อน เขารวมเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนคํามวง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

 - สหกรณฯ ไดสงฝายจัดการทุกทาน เขารับความรูการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง จาก ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรเชษฐ ภูลวรรณ ในวันศุกรที่

4 กุมภาพันธ 2565 เวลา 15.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด

 - สหกรณฯ สงคุณยุทธพล  ภูเล� อน คุณพิทักษ กาญจศร ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรเชษฐ ภูลวรรณ คุณอรรคเดช อรรคเศรษฐัง คุณประวีณา ปรีดี

คุณนันทา  พลราชม คุณจินตนา  ศรีทอง คุณณัฐฐธนัน โพนนอนสันต คุณสุมนตรา ทองทวี และคุณอนุธิดา แสงอรุณ เขารวมประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2565 สสธท. ในวันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมเพชรมณีชัย ชั้น 1 อาคารเพชรสะพานบุญ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 - สหกรณฯ ไดสงคุณนิรันดร เหมือยไธสง คุณภูเบศวร วิชัยโย คุณวัชรากร ดอนหัวบอ คุณชิงชัย อัฐนาค และคุณจินตนา ศรีทอง เขารับการ

ฝกอบรมออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” (สําหรับสหกรณขนาดใหญ)

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 14-18 และวันที่ 21-24 กุมภาพันธ 2565 ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.)

 - สหกรณฯ ไดสงคุณยุทธพล ภูเล� อน คุณอาภิรมย ชิณโน เขารวมงาน “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2565” ในวันเสารที่ 26 กุมภาพันธ 2565

ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ

 - สหกรณฯ สงคุณพิทักษ  กาญจนศร เขารวมโครงการอบรมสัมมนา และประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2565 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

 - สหกรณฯ ไดสงคุณยุทธพล ภูเล� อน เขารวมพิธีรับมอบของที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ณ หองเจาเมือง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ

 - สหกรณฯ สงคณะกรรมการดําเนินการ คณะผูตรวจสอบกิจาร เจาหนาที่สหกรณ เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ� อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหองคกร ประจําป 2565 ในวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม จวรีน ลอรด รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดจันทบุรี

 - สหกรณฯ ไดสงคุณวัชรากร ดอนหัวบอ คุณนิรันดร เหมือยไธสง คุณอภิญญา กองอุดม คุณชฎา ภูยาดาว คุณยุทธนา กองอุดม คุณสมจิตร พรมแพน

คุณวรรณา เจริญผล คุณอาพิน ไชยมัชชิม คุณชิษณุพงศ ดาดวง คุณเวรุวรรณ ดอนโอภาส คุณปยะพร แดนกะไส และคุณฐิติรัตน  พิมพรส 

เขารวมอบรม “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ในระหวางวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ

 - สหกรณฯ สงคุณยุทธพล ภูเล� อน เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส ในวันเสารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ สํานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

 - สหกรณ ปรับรูปแบบการประชุมสัญจรออกหน�วยพบปะสมาชิกสหกรณแบบ On-line ผานระบบ Video Conference ประจําป 2565

โดยใช โปรแกรม Application cisco Webex และโปรแกรม facebook live จากหองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุจํากัด 

ไปยังแตละหน�วยอําเภอที่เหลือ  กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

9. การตอนรับสหกรณออมทรัพยอ� น และผูมาเยี่ยมชมกิจการ

 ในระยะ 6 เดือนที่ผานมา สหกรณฯ ได ใหการตอนรับ คณะกรรมการและฝายจัดการจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด สหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลเลิดสิน จํากัด

ทั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานดานการบริหารจัดการและการบริการตาง ๆ รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นของแตละสหกรณ และคําแนะนําในการแกไข

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนประโยชนกับสหกรณเปนอยางดียิ่ง 

 การดําเนินงาน 6 เดือนที่ผานมา เกิดจากความรวมแรงรวมใจกันของคณะกรรมการดําเนินการ และทานสมาชิกที่ได ใหคําแนะนํา 

แสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอสวนรวมและใหการสนับสนุนธุรกิจสหกรณอยางตอเน� อง นอกจากนี้สหกรณยังไดรับความชวยเหลือ และความรวมมือ

จากสํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ผูสอบบัญชีผูตรวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพยอ� นที่ใหความอนุเคราะหในการกูยืมเงิน

เพ� อนํามาดําเนินกิจการของสหกรณ ธนาคารตาง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ และอีกมากมายที่สหกรณไดตอนรับ เปนจํานวนมาก ดังปณิธานที่กลาวไว....เพ� อนํามาดําเนินกิจการของสหกรณ ธนาคารตาง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ และอีกมากมายที่สหกรณไดตอนรับ เปนจํานวนมาก ดังปณิธานที่กลาวไว....
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