
         

 

 

 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด ชุดท่ี  53  ไดประชุม  ครั้งท่ี 19/2556   ําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด ชุดท่ี  53  ไดประชุม  ครั้งท่ี 19/2556   
เมื่อวันท่ี 14  ตุลาคม  2556  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   เมื่อวันท่ี 14  ตุลาคม  2556  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 ประกาศ  ประชาสัมพนัธวันประชุมใหญสามัญ ประจําป  2556  และการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ประกาศ  ประชาสัมพนัธวันประชุมใหญสามัญ ประจําป  2556  และการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณฯ ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556  วนัเสารท่ี 26 ตุลาคม 2556  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  สหกรณฯ ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556  วนัเสารท่ี 26 ตุลาคม 2556  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานไปประชุม และเลือกต้ังคณะกรรมการ- ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานไปประชุม และเลือกต้ังคณะกรรมการ- 
ดําเนินการ  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย ดําเนินการ  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย 
 ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบ  ดังน้ี  ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบ  ดังน้ี 

1. รายงานตัวเขาประชุม เวลา 08.00 – 13.00 น 1. รายงานตัวเขาประชุม เวลา 08.00 – 13.00 น 
        สมาชิกตองนําหลักฐาน บัตรประจําตัว หรือบัตรอื่นซึง่ทางราชการออกให  ท่ีมีรูปถายซ่ึงทางราชการออกให ไปแสดงตน         สมาชิกตองนําหลักฐาน บัตรประจําตัว หรือบัตรอื่นซึง่ทางราชการออกให  ท่ีมีรูปถายซ่ึงทางราชการออกให ไปแสดงตน 
        เพื่อขอรับเงินคาใชจายแกสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ  งดหนังสือรับรองทุกกรณี  พรอมท้ังขอรับบัตรลําดับเลขท่ี ณ จุด         เพื่อขอรับเงินคาใชจายแกสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ  งดหนังสือรับรองทุกกรณี  พรอมท้ังขอรับบัตรลําดับเลขท่ี ณ จุด 
        รับเงิน (ไดเย็บติดไวกับเงินแลว)  เพื่อนําไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง  ในเขตเลือกของสมาชิกเอง         รับเงิน (ไดเย็บติดไวกับเงินแลว)  เพื่อนําไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง  ในเขตเลือกของสมาชิกเอง 
        งดจายบัตรเลือกต้ัง  และปดลงคะแนน เวลา 13.00 นาฬกิาตรง         งดจายบัตรเลือกต้ัง  และปดลงคะแนน เวลา 13.00 นาฬกิาตรง 
        นําบัตรลําดับเลขท่ีเพื่อไปใชสิทธิเลือกต้ัง ณ เขตเลือกต้ังของตน  โดยแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรอืน่ท่ีมีรูปถาย         นําบัตรลําดับเลขท่ีเพื่อไปใชสิทธิเลือกต้ัง ณ เขตเลือกต้ังของตน  โดยแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรอืน่ท่ีมีรูปถาย 
        ซึ่งทางราชการออกให         ซึ่งทางราชการออกให 
2.     เขารวมประชุมใหญ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวดัหนองคาย 2.     เขารวมประชุมใหญ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวดัหนองคาย 

 กําหนดเขตที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2556 กําหนดเขตที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2556  
 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ  และเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระประชุมรวมท้ังจดัให 
มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2557 เปนไปอยางบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม และความเรียบรอย จงึกําหนดเขตท่ีประชุมใหญ
สามัญ ประจําป  2556  เปน 2 สวน  ดังน้ี 

2. ณ หองประชุมประจักษศิลปาคม  ช้ัน 2  และ 
3. บริเวณชั้นลางอาคารหอประชุมประจักษศิลปาคม  รวมท้ังพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถรอบหอประชุมตามแนวเขตท่ีสหกรณ 
       กําหนด  และจัดทําไว 
* การลงมติใด ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกไดเขาไปใชสิทธิเพื่อยกมือภายในหองประชุมเทาน้ัน* 

ผลการประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2556 
 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2556  เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2556 
ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  อําเภอโพนพสิัย  จังหวัดหนองคาย 
มีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณ  โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และมีมติมอบให  คณะกรรมการดําเนินการไดแตงต้ังคณะทํางาน 
จังหวัดละ 15 คน  และผูแทนสวนราชการเพื่อดําเนินการแยกสหกรณตอไป   
 
 
 
 



2 
 

 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน ก.ย. 2556  จํานวน 5,877  คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ก.ย. 2556  จํานวน 222 คน 
ผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ป 2556   
วิสัยทัศน   (Vision) 
 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เปนสถาบันสงเสริมออมทรัพยท่ีมีความม่ันคงภายใตการบริหารงาน  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  เนนสมาชิกเปนสําคัญ  มีศักยภาพท่ีเขมแข็งพรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในป 2558 
 โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ  15  คน  นายอัมพร  พินะสา  ประธานกรรมการ  และ  นางสาวสุธาสินี  สระบัว   
ผูจัดการสหกรณฯ 
 ผลการดําเนินงานในรอบป  ณ 30  กันยายน  2556   มีทุนดําเนินการท้ังส้ิน  4,457  ลานบาท  มีผลกําไรสุทธิ   
จํานวน  177,399,754.27   บาท  (เงินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทย่ีสิบเจ็ดสตางค)  
 คณะกรรมการดําเนินการ  ไดเสนอท่ีประชุมใหญจัดสรรกําไร  ดังน้ี 
 เงินปนผลตามหุน  7.00%      เงินเฉลี่ยคืน  10.00%   
 สรุปภาพรวมของการจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจําป  2556  ดังน้ี 
 1.  จัดสรรเปนเงินปนผล-เฉลี่ยคืน  แกสมาชิก  คิดเปนรอยละ 85.90 
 2.  จัดสรรเพื่อเปนสวัสดิการ  เพื่อสมาชิกสวนรวม คิดเปนรอยละ 11.50 
 3.  จัดสรรเปนคาตอบแทนกรรมการ  และเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ   2.59 
 4.  จัดสรรสําหรับเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ คิดเปนรอยละ   0.01  
 ผูสมัครประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการ  ประจําป  2557 
  ประธานกรรมการ         กรรมการดําเนินการ  เขต 2  
     สมัคร   2   คน   เลือกได  1  คน                    สมัคร   2   คน เลือกได  2  คน  
 หมายเลข  1  นายวุฒิพงศ  บทมาตย              หมายเลข  1  นายพินจิ   งามวิเศษ 
 หมายเลข  2  นายเสถียร แสนอุบล              หมายเลข  2  นายสมนึก   ศรีจันทร 
       กรรมการดําเนินการ  เขต 1         กรรมการดําเนินการ  เขต 3 
               สมัคร   8   คน    เลือกได  2  คน    สมัคร   4   คน   เลือกได  3  คน  
 หมายเลข  1  นายผดุง      ผาบสิมมา              หมายเลข 1  นายสมบูรณ   วิชิต 
 หมายเลข  2  นายอาคม      สุขเสริม              หมายเลข 2  นายสมหมาย  หลาบหนองแสง 
 หมายเลข  3  นายสมบูรณ   สุบิน               หมายเลข 3  นายสุปรณิช   อุดมเพญ็ 
   หมายเลข  4  นางมยุเรศ      โคตรชมภู              หมายเลข 4  นายสุวทิย      นิคมภกัดิ ์  
 หมายเลข  5  วาท่ีรอยตรีพิชิต  ภักดีบรรดษิฐ        กรรมการดําเนินการ เขต 4   
 หมายเลข  6  นายเทวัญ      แกวสําราญ       -  ไมมีการเลือกต้ัง  อยูตออีก 1 ป  ตามระเบียบสหกรณฯ 
 หมายเลข  7  นายทวีพงษ    กองแกว           วาดวยการเลือกต้ัง ฯ 
              หมายเลข  8  นายพุฒิพงศ  พัวตะนะ 
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