
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม 2555  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

การของดสงชําระงวดรายเดือน กรณสีมาชิกเกษียณอายุราชการ  ลาออกตามโครงการขอรับเงนิบํานาญ 
ณ วันท่ี  30 กันยายน  2555  สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  ลาออกตามโครงการขอรับเงินบํานาญ   เงินเดือนบํานาญ 

ยังไมสามารถเบิกจายได  สามารถงดสงชําระงวดรายเดือนของสหกรณฯ ไดไปจนถึงวันสิน้เดือนพฤศจิกายน  2555  ตามแบบหนังสือ 
ของดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน  (กรณีเกษียณอายุราชการ รอรับเงินบํานาญ)  สามารถพิมพไดจาก  เว็ปไซตสหกรณฯ  

Website : http//www..nktsc.org 
 

การสงเงนิสงเคราะหลวงหนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชมุนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  และ 
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 ตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) และสมาคม- 
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  สมาชิกตองสงเงินสงเคราะหลวงหนา 
และเงินบํารุง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  รายละเอียดดังน้ี 
 1.  สสอค.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556  ตามขอบังคับ  ขอ 16 
      เงินบํารุงรายป    จํานวน        20  บาท     
      เงินสงเคราะหลวงหนา   จํานวน 4,000 บาท        รวม   4,020  บาท 
 2.  สส.ชสอ.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจาํป 2556  ตามขอบังคับ  ขอ 16 
      เงินบํารุงรายป    จํานวน        20  บาท     
      เงินสงเคราะหลวงหนา   จํานวน 3,000 บาท        รวม   3,020  บาท 
 ดังน้ัน  ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณท่ีสมัครเปนสมาชิก 2 แหง  ไดทราบและติดตามดูรายละเอียดไดท่ี 
เว็ปไซตสหกรณฯ Website : http//www..nktsc.org  
 

กําหนดการประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2555 
คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555  ในวันเสารท่ี 27 ตุลาคม 2555 

ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  และกําหนดใหมีการเลือกต้ังกรรมการ 
และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2556 ในวันเดียวกนั   
 

การจายเงนิปนผล-เฉล่ียคืน  ประจําป  2555 
ดวยในวันท่ี 30 กันยายน 2555  สหกรณฯ จะปดบัญชี และคํานวณเงินปนผล – เฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก  จึงขอให 

สมาชิกสหกรณ  แจงความประสงคขอรับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน  โดยสหกรณจะสงแบบแจงความประสงครับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน ไปยัง 
โรงเรียนในสังกัด และรวบรวมสงกลับไปยังสํานักงานสหกรณภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  (สมาชิกสามารถดูรายละเอียดไดใน 
ประกาศสหกรณฯ และพิมพแบบฟอรมไดจาก  เว็ปไซตสหกรณฯ Website : http//www..nktsc.org)  
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จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ก.ค. 2555  จํานวน 5,548 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน ก.ค. 2555  จํานวน 204 คน 
 

รายงานกิจการ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  2555 
- หมวดสินทรพัย      = 3,143,551,860.95  บาท - หมวดรายรับ     =          148,698,659.57  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,082,706,328.29  บาท - หมวดรายจาย    = 36,681,261.19  บาท 
- หมวดทุน       = 1,942,271,744.03  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         112,017,398.38  บาท 

 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนสิงหาคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน           5,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน  เปนเงิน           1,800.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 414 คน   เปนเงิน         20,700.-บาท 

 

 เนนย้ําเงนิสวัสดิการชวยเหลือทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
วงเงินชวยเหลอื  300,000.- บาท (เงินสามแสนบาทถวน)  แตตองเปนสมาชิกครบ 10 ป ฟรี!  โดยไมตองเสียเบ้ียประกันใด ๆ ครับ 
 

 การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ป 2556  ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม   

       ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย   
เขตเลือกต้ัง จํานวนกรรมการท่ีสรรหา 

เขต 1  ในพื้นท่ี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
เขต 2  ในพื้นท่ี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
เขต 3  ในพื้นท่ี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
เขต 4  สวนราชการอื่น (อาชีวะ/กศน./พุทธศาสนา/วัฒนธรรม/เทศบาล/สหกรณ/อบต. 

3  คน 
1  คน 
2  คน 
1  คน 

รวม 7  คน 
- จะรับสมัครในเดือนกันยายน 2555  เอา...  สมาชิกทานใดสนใจ  เตรียมตัวใหพรอมนะครับ 
 

 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  ป 2556  ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม   

       ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย   
 - เลือกต้ังจํานวนไมเกิน 5 คน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป...  แตตองมีคุณสมบัติใหมครับ  คือ  ตองผานการอบรม 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  หรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  หรือเคยเปนผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชีภาครัฐและไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบกิจการ จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหสมาชิกเกือบท้ังหมด 
ในปจจุบันไมสามารถสมัครเขารับการเลือกต้ังฯได  ผูท่ีสนใจตองรีบเรงสมัครเขารับการอบรมโดยดวน 
  ขาวดีคราบ...  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 (ขอนแกน)  จะจัดใหมีการอบรมหลักสูตรนี้  ระหวาง  วันที่ 8 – 9 
กันยายน  2555  สมาชิกที่สนใจใหสมัครไดที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย  โทร. 042-412360  โทรสาร. 042-412897 
กอนวันที่ 17 สงิหาคม 2555  
 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED เว็บไซต  http://www.nktsc.org 
เลขท่ี 143 ถนนประจักษ  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-1334, 0-4246-5223  โทรสาร 0-4242-0746 

 
 


