
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 57 ไดประชุม ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 28 ตุลาคม 2559  และ  ครั้งที่ 2/2560  
 เม่ือวันที่ 16  พฤศจิกายน 2559  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย   คณะกรรมการเงินกู  ประกอบดวย 
1.  นายอัมพร   พินะสา   ประธานกรรมการ     1.  นายพินิจ     งามวิเศษ           ประธานกรรมการ 
2.  ดร. อนันต   พันนึก  รองประธานกรรมการ  คนที่ 1 2.  นายสุพัฒน   ทองจันทร        กรรมการ 
3.  นายประหยัด   คามตะศิลา รองประธานกรรมการ  คนที่ 2 3.  นางมยุเรศ โคตรชมภ ู       กรรมการ 
4.  นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชต ิ รองประธานกรรมการ  คนที่ 3 4.  นายชูศักดิ ์ สุทธศร ี           กรรมการ   
5.  นายวุฒิพงศ   บทมาตย  กรรมการและเลขานุการ  5.  นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  คณะกรรมการสวัสดิการ  ประกอบดวย 
1.  นายสุปรณิช   อุดมเพ็ญ  ประธานกรรมการ         1.  นายอนุสรณ   วุฒิชาติ           ประธานกรรมการ 
2.  นายสมบูรณ วิชิต  กรรมการ       2.  นายสมบูรณ วิชิต           กรรมการ 
3.  นายสัมฤทธิ ์ ไกยราช  กรรมการ       3.  นายชูศักด์ิ สุทธศรี           กรรมการ 
4.  นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ  กรรมการ       4.  นายสมพงษ   วงละคร           กรรมการ 
5.  นายสมพงษ   วงละคร  กรรมการและเลขานุการ      5.  นางมยุเรศ โคตรชมภ ู       กรรมการ  
            6.  ผูจัดการสหกรณฯ           กรรมการและเลขานุการ 
การแตงต้ังที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2560   ประกอบดวย 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ ประกอบดวย        1)  นายสุวัฒน      โบราณนิทร   ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
1)  ผศ. เต็มใจ   สุวรรณทัต         2)  นายอาทิตย      อัมไพ             ผูตรวจสอบกิจการ    
2)  นายสินสมุทร เสนาอาจ          3)  นายองอาจ       ธาตุวิสัย         ผช.เลขาฯผูตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษา  ประกอบดวย          4)  นายสุพจน       พรหมจักร      เลขาฯผูตรวจสอบกิจการ 
1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 2,864 บัญชี เปนเงิน 636,338,750.29  บาท 
 

จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ต.ค. 2559  จํานวน 5,998  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ต.ค. 2559  จํานวน 316 คน 
 

   อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก / อัตราดอกเบ้ียเงินกู  

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

 



2 
 

รายงานงบฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ตุลาคม  2559 
- หมวดสินทรัพย      = 5,447,126,332.42  บาท - หมวดรายรับ     =            32,542,979.79  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,597,974,668.50  บาท - หมวดรายจาย    =            18,971,846.70  บาท 
- หมวดทุน       = 2,812,793,518.77  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            13,571,132.30  บาท 

การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนตุลาคม  2559   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 5 ราย      เปนเงิน                1,354,000.-บาท 
- จายเงินสวัสดิการเนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ เปนเงิน         7,400.-บาท 
- จายเงินสวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ เนื่องจากอายุครบ 60 ป ยังคงเปนสมาชิก เปนเงิน     999,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 470 คน   เปนเงิน                  23,500.-บาท 
          รวมเปนเงิน          2,383,900.-บาท 

การจายเงินคาตอบแทนโรงเรียน คาตอบแทนหนวยงานที่ชวยเหลือกิจการสหกรณ 
          ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

เงินคาตอบแทนโรงเรียน  คาตอบแทนหนวยงานที่ชวยเหลือกิจการสหกรณ  อัตราคนละหาสิบบาทตามจํานวนสมาชิกในสังกัด   
ณ 30 กันยายน 2559    

  สหกรณฯ ขอความรวมมือจากโรงเรียน  หนวยงานที่สนับสนุนงานสหกรณ ป 2559  แจงเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากัด   
เพื่อสงเงินคาตอบแทน  ใหสหกรณภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เพื่อสหกรณจะไดดําเนินการสงเงินคาตอบแทนใหภายใน  
30 พฤศจิกายน 2559 
เปลี่ยนการกูฉุกเฉินแบบเดิม เปนแบบ ATM  ตามปฏิทินปฏิบัติงานการจายเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

          ดวยสหกรณฯ ไดรับแจงจากหนวยงานหักเงินงวดรายเดือนของสมาชิก วากรมบัญชีกลางจะจายเงินเดือนตรงเขาบัญชี 
เงินเดือนสมาชิกผานธนาคาร  ขอใหสหกรณสงขอมูลรายการหักเงินงวดชําระประจําเดือนพฤศจิกายน 2559  และเดือนตอไป 
ภายใน วันที่ 2 ของเดือน   เพื่อจะไดทําการทดลองระบบการจายเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงจะทําใหเกิดผลกระทบกับสมาชิก 
ที่ขอกูเงินฉุกเฉินที่มีหนี้เดิม จะขอกูใหมอีกไมได  เนื่องจากสงรายการหักสัญญาเดิมไปแลว  เงินยังไมไดรับชําระ  และจะเกิดสัญญา 
ซอน 2 สัญญา  ผิดระเบียบ ขอ 18   

   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จึงมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ไดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยน 
การกูฉุกเฉินแบบเดิม  เปนแบบ  ATM  และอนุมัติมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  อนุมัติเงินกูฉุกเฉิน  
ATM  ทุกวันทําการ  ยกเวนวันทําการสุดทายของเดือน 
 
เพื่อความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหนี ้ ซ้ือหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขที่   050620387840       

-  กรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 

 

 
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED  
           เลขที่ 143 ถนนประจักษ  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4242-0495, 0-4241-1334  โทรสาร 0-4242-0746   
                                               เว็บไซต  http://www.nktsc.org                  E-mail     nktsc.org@gmail.com 


