
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 13  กุมภาพันธ  2557  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

การแยกสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด 

 ตามท่ีคณะจัดต้ังสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด  ซึ่งนําโดย  นายอัมพร  พินะสา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี- 
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ไดยื่นเอกสารขอจดทะเบียนแยกสหกรณฯ แลว  ตอนายทะเบียนสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557  ปรากฏวายังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเนื่องจากเอกสารประกอบการย่ืนไมสมบูรณ  คือ 

-  เอกสารคํายินยอมใหแยกสหกรณได   จากเจาหน้ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ท่ีสมาชิกท้ังหมด (2 จังหวัด)  
ไดกูเงินสามัญ/ฉุกเฉิน  ไปใชแลวรวมกัน  ยังไมมีมติตอบยินยอมจํานวน 3 แหง  ซึ่งลวนแตเปนสถาบันการเงินหลักและเปนเจาหน้ี 

รายใหญสุด  จากท้ังหมด 11 แหง 
 ท้ังน้ี  อยูระหวางการดําเนินการและประสานงานเรงดวนจากคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ  เอกสาร 
สําคัญไดมาครบถวนเมื่อใดจะยื่นขอจดทะเบียนทันที 
 

แนวทางการดําเนินงาน  ของสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด 

การบริการ ณ สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด การบริการ  ณ สหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 
 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 

บริการท้ัง  2  จังหวัด 

1) วันท่ี 1 ก.พ. 2557  ยื่นขอจดทะเบียน / ยังไมไดรับอนุญาต 

2) รวบรวบเอกสารประกอบการย่ืนขอจดทะเบียนแยก  ครั้งท่ี 2 

3) ยื่นจดทะเบียนแยกครั้งท่ี 2 

4) เตรียมความพรอมอาคารสถานท่ี / วัสดุครุภัณฑ / โปรแกรม 

ทางการเงิน การบัญชี ระบบทะเบียนตาง ๆ /เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
5) การจัดสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
6) มีความพรอมเปดบริการอยางเปนเอกเทศ 

 

 การเปดบริการอยางเปนเอกเทศ ณ จังหวัดบึงกาฬ  จะเริ่มดําเนินการไดในวันใด / วันเดือนใด  ทางคณะผูจัดต้ังสหกรณ- 
ออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด  / คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด  ในอนาคต  มีจิต  ต้ังใจจะเรงรัดการ
ดําเนินงานใหเกิดข้ึนเร็วท่ีสุด  โดยมีฝายจัดการ  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  และคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน 

ชวย  และเอาใจอยางเต็มท่ีครับ  
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด ขอเชญิประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556   
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ  
ประจําป 2556  ในวันเสารท่ี 22 กุมภาพันธ 2557  เวลา 08.00 น.  เปนตนไป  ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  ขอเชิญสมาชิกทุกทานไปประชุมตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรยีงกัน 

 
2 

 



 

 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557  เปนวันสหกรณแหงชาติ  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หยุดทําการ 1 วัน 

 ดวยวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557  เปนวันสหกรณแหงชาติ  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หยุดทําการ 1 วัน 

เพื่อรวมรําลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของ  พระราชวรวงศเธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  พระบิดาแหงการสหกรณไทย 
 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน ม.ค. 2557  จํานวน 5,905  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ม.ค. 2557  จํานวน 234 คน 

 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน ม.ค. 2557  จํานวน 2,552 บัญชี เปนเงิน 369,585,673.62 บาท 

         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 

   - เงินฝากออมทรัพย 1.50%   =  22,384,004.33  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%        =       196,643.36 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%       = 232,649,448.50  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 109,332,069.72 บาท 

   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =     1,774,007.13  บาท          

   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%   =     3,249,500.58  บาท    
รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  31  มกราคม  2557 

- หมวดสินทรพัย      = 4,527,784,976.03  บาท     - หมวดรายรบั   =          114,297,220.30 บาท      

- หมวดหน้ีสิน      = 2,196,865,678.65  บาท     - หมวดรายจาย   =           47,864,760.95  บาท 
- หมวดทุน       = 2,261,472,417.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =           66,432,459.35  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนธันวาคม  2556 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน        300,000.-บาท 

-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน            3,100.-บาท 

-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 432 คน   เปนเงิน          21,600.-บาท 

-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ 1 คน      เปนเงิน            2,000.-บาท 

          รวม      326,700.- บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมกราคม  2557 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน        395,000.-บาท 

-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 751 คน   เปนเงิน          37,550.-บาท 

          รวม        432,550.- บาท 

ติดตองาน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขที่  143  ถนนประจักษ   อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  43000 

โทร.  0-4242-0495,  0-4246-5223,  0-4241-1334   โทรสาร  0-4242-0746   ผูจัดการ  ตอ 111  หรือ โทร. 0-4246-5222      
ตอ 110  ผช.ผูจดัการ และ อ.เฝาไร,  อ.รัตนวาป,  สพป.บึงกาฬ, วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย-บึงกาฬ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย,  
              วิทยาลัยอาชีพเซกา, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย,  กรณีโอนไปตางจังหวัด 
ตอ 103 อ.เมืองหนองคาย โรงเรียนมัธยม อ.โพนพิสัย - เฝาไร - รัตนวาป,  บํานาญ เขต 2,  สพป.นค. เขต 2,  อ.โพนพิสัย,   อ. บุงคลา,  
 ศูนยสงเสริมการศึกษาพิเศษ,  สนง.พระพุทธศาสนา,  กศน.หนองคาย, เทศบาลตําบล,  สหกรณฯ,  สมาชิกยายไปตางจังหวัด   
ตอ 104  สพม. เขต 21,  บํานาญมัธยม,  บํานาญ จ.บึงกาฬ,  บํานาญ เขต 1  อ.ทาบอ  อ.โพธิ์ตาก  อ.บึงโขงหลง  อ.เซกา  อ.ปากคาด 
ตอ 105 โรงเรยีนมัธยมเมืองบึงกาฬ,  อ.บึงกาฬ,  อ.พรเจริญ,  อ.ศรีวิไล, วัฒนธรรม จ.หนองคาย  และ จ.บึงกาฬ  กศน. บึงกาฬ 
ตอ 106 โรงเรยีนมัธยมเมืองหนองคาย, สพป.นค. เขต 1, อ.สระใคร,  อ. สังคม  อ.โซพิสัย  ศูนยการศึกษาพิเศษ,  สกสค.  สสค. 
ตอ 102 ธุรการ       ตอ 107-108  การเงินและเงินฝาก      ตอ 112  บัญชี        ตอ  113   นิติกร      
ตอ 114, 115, 116  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครหูนองคาย  จํากัด  หรือ โทร/โทรสาร 0-4241-3276    
 


