
  
 

 

ขาวดี  ขาวดวน  ชักชาอาจไมทันการณ 
รางวัลสําหรับสมาชิกที่ซื้อหุนเพ่ิมหุน 1%  เร่ิม  14 พ.ย. 2556 

(ซื้อหุน + เพ่ิมหุนใหอีก  1%  ของมูลคาหุนที่ซื้อเพ่ิม) 
 
 

 ขอสวัสดีตอนรบัสมาชิกสหกรณเราสูปบัญชี  2557  ปท่ีอาจจะขาดสภาพคลองทางการเงินมากพอสมควร  ซึ่งพวกเราตอง 
ระมัดระวังการใชจายเงินสวนตัว  ครอบครัว  และภาษีสังคมใหรอบคอบยิ่งข้ึน  ทางฝายตัวแทนมวลสมาชิกเรา  ซึ่งไดแก 
ทานรองฯ เสถยีร  แสนอุบล  ประธานกรรมการดําเนินการ  และกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  54  จะต้ังใจพัฒนางานการใหบริการ 
เงินกู,  เงินฝาก  และสวัสดิการตาง ๆ  แกสมาชิกใหมีความม่ันคง  และเจริญกาวหนาตอไป  โดยไดจัดทีมงานบริหารจัดการ  ดังน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย   คณะกรรมการเงินกู  ประกอบดวย 
1.  นายเสถียร  แสนอุบล   ประธานกรรมการ     1.  นายพินิจ    งามวิเศษ            ประธานกรรมการ 
2.  ดร. อนันต  พันนึก  รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1 2.  นายสมหมาย หลาบหนองแสง กรรมการ 
3.  นายสวัสด์ิ  มูลศรี  รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2 3.  นายชูศักดิ์  สุทธศรี            กรรมการ 
4.  นายผดุง     ผาบสิมมา  กรรมการและเหรัญญิก  4.  นางมยุเรศ  โคตรชมภู               กรรมการ   
5.  นายสมนึก  ศรีจันทร  กรรมการและเลขานุการ  5.  นายวิสุทธิ์  จันทะ            กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ  ประกอบดวย  คณะกรรมการสวัสดิการ  ประกอบดวย 
1.  นายชะโลม  ตรีศักดิ์  ประธานกรรมการ     1.  นายวิสุทธิ์  จันทะ           ประธานกรรมการ 
2.  นายสมบูรณ  วิชิต  กรรมการ      2.  นายพินิจ  งามวิเศษ           กรรมการ 
3.  นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ  กรรมการ      3.  นายสมหมาย  หลาบหนองแสง   กรรมการ 
4.  นายสุระสิทธิ์  คะลีลวน  กรรมการ      4.  นายชูศักดิ์  สุทธศรี            กรรมการ 
5.  นายเจริญ  สอนคําหาญ  กรรมการและเลขานุการ     5.  นางมยุเรศ  โคตรชมภ ู            กรรมการ 

6.  นางสาวสุธาสินี  สระบัว           กรรมการและเลขานุการ 
การแตงตัง้ท่ีปรึกษา  และท่ีปรึกษากิตตมิศักดิ์   
 

ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์ ประกอบดวย  ท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 
1)  นายสินสมุทร  เสนาอาจ   1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2)  นายอัมพร  พินะสา    2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2557   ประกอบดวย   
1)  นายชัยกร  จันทรศรี 2)  นายสุวัฒน  โบราณินทร 3)  นายอาทิตย  อัมไพ     4)  นายสุพจน  พรหมจักร  

สรุปผลการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556    
 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2556  ท่ีผานมาเราไดรวมกันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556  มีสมาชิกมาประชุม 5,374 คน 
จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด  5,877 คน  ในปบัญชี  2556  เรามีกําไรสุทธิ 177,399,754.27 บาท (หนึ่งรอยเจด็สิบเจ็ดลานสามแสน- 
เกาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหาสิบส่ีบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)  และมติท่ีประชุมไดคืนกําไรใหแกมวลสมาชิก คือ 

- ปนผลตามมูลคาหุน รอยละ 7  เปนเงิน  123,509,671.75  บาท  
- เฉลี่ยคืนสมาชิกท่ีกู รอยละ 10 เปนเงิน  28,890,734.00 บาท  

 ไดเงินไปแลวก็ขอใหใชจายอยางคุมคานะครับ  สวนในปบัญชีใหมนี้ สหกรณเรามีจํานวนสมาชิก ดังน้ี 
เขตเลือกต้ัง จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นเดือน ต.ค. 56 อนุมัติรับเปนสมาชิกใหม ณ 14 พ.ย. 56 

1.  เขตเลือกต้ังที่ 1 
2.  เขตเลือกต้ังที่ 2 
3.  เขตเลือกต้ังที่ 3 
4.  เขตเลือกต้ังที่ 4 

2,116  คน 
1,198  คน 
2,171  คน 
415  คน 

5  คน 
5  คน 

16  คน 
  3  คน 

รวม 5,900  คน 29  คน 
 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนตุลาคม 2556 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 6 ราย      เปนเงิน     1,740,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 4 คน  เปนเงิน            6,200.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ป บริบูรณยังคงเปนสมาชิก สหกรณ  
    จํานวน 61 คน         เปนเงิน         711,600.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 678 คน   เปนเงิน         22,800.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ 2 คน      เปนเงิน           4,000.-บาท 
          รวม   2,484,600.- บาท  

 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนตุลาคม 2556 จํานวน 2,530  บัญชี เปนเงิน 283,768,286.23  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  19,513,980.73  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  288,075.19  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 240,227,899.19 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 117,874,969.48 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% = 1,828,986.80  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =  4,034,374.84  บาท             
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

    เงินฝากออมทรัพย      รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรพัย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
    เงินฝากออมทรัพยพิเศษ       รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
                                        อัตราดอกเบ้ียเงินกูทกุประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 
 


