
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่  15/2559  เม่ือวันที่ 15  กันยายน  2559  มีมติที่ประชุมที่เปนสาระสําคัญ 
จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้  
จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ส.ค. 2559  จํานวน 6,022  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ส.ค. 2559  จํานวน 316 คน 
รายงานงบฐานะการเงิน ณ วันที่  31 สิงหาคม  2559 

- หมวดสินทรัพย      = 5,377,097,826.62  บาท - หมวดรายรับ     =          352,408,287.93  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,400,706,028.34  บาท - หมวดรายจาย    =          125,169,893.80  บาท 
- หมวดทุน       = 2,737,760,427.87  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          227,238,394.13  บาท 

การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนสิงหาคม 2559   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน           900,000.-บาท 
- เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ จํานวน 3 คน   เปนเงิน                     5,000.-บาท  
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 545 คน   เปนเงิน                  27,250.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหตุ จํานวน 3 ราย     เปนเงิน                    9,000.-บาท 
          รวมเปนเงิน      941,250.-บาท 

 เปลี่ยนแปลงสถานทีป่ระชุมใหญสามัญ  ประจําป  2559 
      ตามที่ สหกรณฯ  ไดแจงกําหนดสถานที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป  2559  พรอมทั้งเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  
และผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2560 ในวันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2559  (ชดเชยวันปยมหาราช) ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 
13.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  นั้น   
เนื่องจากหอประชุมดังกลาว  อยูในระหวางการปรับปรุง 

ดังนั้น  จึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเปน  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  อําเภอเมืองหนองคาย   
(ติดกับโรงเรียนอนุบาลหนองคาย) 
 การหักเงินปนผล – เฉลี่ยคืนของสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อสงชําระเงินลวงหนา ดังน้ี 

1. กรณีสมาชิกมีภาระหน้ีเงินกูยืมกับสหกรณ  ใหสหกรณหักเงินปนผล – เฉล่ียคืน ป 2559  ของ 
สมาชิกผูน้ันไว  สงชําระเงินสงเคราะหลวงหนาได  หากมีเงินเหลือ สหกรณจะนําฝากเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิก 

2. กรณีสมาชิกไมมีภาระหน้ีเงินกูยืมกับสหกรณ ใหสมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณ ทราบ 
ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2559  ดังน้ี 

2.1 มีความประสงคจะเปนผูดําเนินการสงเงินสงเคราะหลวงหนาดวยตนเอง ที่สํานักงาน  - 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หากเกินกําหนดเวลาดังกลาว  สหกรณจะดําเนินการหักเงินปนผล-เฉล่ียคืน 
เพื่อสงเงินสงเคราะหลวงหนาตอไป  หากมีเงินคงเหลือ  สหกรณจะนําฝากเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิก 

2.2 มีความประสงคใหสหกรณ เปนผูดําเนินการหักเงินปนผล – เฉล่ียคืน ป 2559  เพื่อนําสง 
เงินสงเคราะหลวงหนาได  หากมีเงินเหลือ  สหกรณฯ จะนําฝากเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิก 
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 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รับสมัคร ตั้งแตวันที่  1 – 30  กันยายน  2559 
 ผูสมัครตองอายุไมเกิน 58 ป  (เกิด ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2501 เปนตนมา) คาสมัครและคาบํารุง รวม 4,840.- บาท 
โดยยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน (สําเนาบัตร ทะเบียนบาน และใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล) ดวยตัวเอง ณ ศูนยประสาน-
งานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แกไขใหม (การปลอยตัวชั่วคราว การบังคับคดีผูคํ้าประกัน) 
 กรณีสมาชิกสหกรณใชตําแหนงหนาที่ราชการ (เงินเดือน) เปนหลักค้ําประกันในการปลอยตัวช่ัวคราว (ประกันตัว) หาก 
จําเลยในคดีอาญาผิดนัดสัญญาค้ําประกัน  จะถูกศาลส่ังริบทรัพย และริบเงินนายประกัน  ซ่ึงสามารถขออายัดสิทธิเรียกรอง เงิน 
ปนผล-เงินเฉลี่ยคืน และเงินคาหุนได 
ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2560 
  สหกรณฯ  จะดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  ประจําป  2560   
ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ที่จะเลือกตั้ง ป 2560 
1.1 ประธานกรรมการ  ไมมีการเลือกตั้ง  อยูตอวาระที่ 1  ปที่ 2 
1.2 กรรมการ จํานวน  7  คน ประกอบดวย 

-  เขต  1   จํานวน  3  คน  - เขต  2   จํานวน  1  คน 
-  เขต  3   จํานวน  2  คน  - เขต  4  จํานวน  1  คน 

1.3 ผูตรวจสอบกิจการ  จะเลือกตั้ง จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
-  เขต  1   จํานวน  1  คน  - เขต  2   จํานวน  1  คน 
-  เขต  3   จํานวน  1  คน  - เขต  4  จํานวน  1  คน 

2. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
รับสมัครวันที่ 20 – 22 กันยายน 2559  ผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบ- 

กิจการ  จะตองยื่นใบสมัครดวนตนเอง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ในระหวางเวลา  08.30 น – 16.30 น. 
*****รายละเอียดอื่น ๆ  สหกรณฯ  ไดประกาศแลว  สามารถดูไดจาก  Website http//www.nktsc.org***** 

 ขอเชิญรวมโครงการ “ขบวนการสหกรณรวมใจ ปลูกไทย ... ในแบบพอ” 
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559  และเพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
12 สิงหาคม 2559  มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ ลูกจาง  พนักงานราชการ สมาชิกสหกรณ  และเจาหนาที่สหกรณใน 
จังหวัดหนองคาย  ไดตั้งปณิธานทําความดี  และกระทําความดี  ตามที่ไดตั้งปณิธาน  โดยดําเนินการ  ดังนี ้

1. เปดหนาเว็บไซตกรมสงเสริมสหกรณ  (www.cpd.go.th)  
2. พบกลองขอความสําหรับบันทึกการตั้งปณิธานความดีตามโครงการ  “ขบวนการสหกรณ 

รวมใจ  ปลุกไทย..ในแบบพอ” และ “ขบวนการสหกรณ รวมใจทําด”ี 
3. คลิกเลือกเพื่อเขาสูหนาจอ “การบันทึกการตั้งปณิธานความด”ี 
4. กรุณากรอกรายละเอียดสวนตัวใหครบ (ช่ือ-นามสกุล, เพศ, หนวยงานที่สังกัด, จังหวัด 

เพื่อระบบจะอนุญาตใหกรอกคําปณิธานตอไป) 
5. กรอกคําปณิธานความดีที่ตั้งใจเรียบรอยแลว  กดปุมยืนยันการสงคําปณิธานเพื่อระบบจะบันทึก 

คําปณิธานลงในฐานขอมูลของกรมสงเสริมสหกรณ  
 


