
 

  

      สหกรณอ์อมทรพัยเ์สมาหนองคาย  จ ากัด  เป็นองคก์รที่มีความ
เขม้แข็ง ด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีระบบควบคุมภายในที่ดีมี
ความซ่ือสตัย ์สจุริต โปร่งใสตรวจสอบได ้น าหลกัธรรมมาภิบาลมา
ปฏิบติัถือใชอ้ย่างเคร่งครัด ยืนหยดัใหบ้ริการดุจญาติมิตร เชื่อมติด
กับเครือข่ายทุกภาคส่วน อยา่งทั่วถึง 

      วิสัยทัศน ์(Vision) 
 

  พันธกิจ (Mission) 
      1. พฒันาสหกรณอ์อมทรพัยเ์สมาหนองคาย จ ากัด เป็นสหกรณ ์

          สีขาวดว้ยธรรมาภิบาลภายในปี 2565 
     2. ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานของสหกรณใ์หเ้ป็นระบบ มีการควบคุม                
         ภายในที่ดี เนน้การใหบ้ริการแก่สมาชิก ดุจญาติมิตร และทั่วถึง 
     3. ส่งเสริมการออมทรพัยใ์นหมู่สมาชิก  จดัสินเชื่อและสวัสดิการ 
          ที่เหมาะสมกับความตอ้งการ และจ าเป็นของสมาชิก โดยยึดหลกั        
           ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. จดัใหม้ีการระดมทุนจากสมาชิก และบุคคลต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง  
          อย่างต่อเนื่อง 
     5. มีส่วนร่วมในการพฒันาขบวนการสหกรณ ์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย   
         เชิงธุรกิจกับสหกรณอ์ื่น ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง      
 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากัด ชุดท่ี 26 

นายอุทิศ กรมวังก้อน 
รองประธานกรรมการ คนที ่1 

นายสรุยิา มะโยธี 
ประธานกรรมการ 

นายธเนตร  มีรัตน์ 
ประธานกรรมการ 

 
 

นายไพศาล พรรณะ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

นายชาติชาย ทุมโยมา
กรรมการ 

 

นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 
กรรมการและเหรัญญิก 

 

นายจรัส  นามบุปผา 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

นายไสว จันทร์อ้วน 
รองประธานกรรมการ คนที ่2 

 

นายนิคม เคหฐาน 
กรรมการ 

 

นายรังสรรค ์จันทจร
กรรมการ 

 

นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล 
กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากัด ชุดท่ี 26 

นายปรีชา  ตึงตระกูล  
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายพิชาน  ทะแพงพันธ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายสมจิตร  นาผม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

นางศิริพร  ตริยาวธัญญู 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณอ์อมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากัด 

นายเรวัต  รัตนา 
ผู้จัดการ 

นางทัศนียา  เอ่ียมขันทอง 
รองผู้จัดการ 

นางชัญญา  จันทน์ต้น 
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 

 

นางสาวมะลิ  มังกะลัง 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

นางสาวนารีรัตน์  ไหวพริบ 
เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

นางอภิญญา  นาจันอ่อน 
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ  

นายยุทธพงษ์  โฮมหงษ์
กรรมการ 

 

นายโชคชัย  ชินโณ 
กรรมการ 

 

นางสาวนันทกาณต์  เจริญยุทธ 
เจ้าหนา้ที่การเงิน 

นายศรุต นนทจันทร์ 
เจ้าหนา้ที่คอมพวิเตอร  ์และประมวลผล 

นางสาวกันติชา บุญรินทร์  
เจ้าหนา้ที่ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจ 

นายพงษ์พร  อินพินิจ 
ประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 

อ านวยการ 

คณะกรรมการ 

เงินกู ้

คณะกรรมการ 

ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ์

นายธีรพงษ์  ศรีนอก 
กรรมการ 

 

นางดวงตา  ไชยอนงคศ์ักด์ิ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

นายพนมพร  สีทิม 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

นายเอกพล เวียงสมุทร 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

นางสาวอนงคภ์ัทร ธรรมถาวร 
พนักงานรักษาความสะอาด 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ วนัท่ี  20  พฤษภาคม  พ .ศ.  2538  คณะผูจ้ัดตัง้สหกรณแ์ละสมาชิก
ประชุมปรึกษากันเพ่ือท่ีจะจัดตัง้สหกรณข์ึน้จ านวนทัง้สิน้ 135 คน   

        ถือหุน้เมื่อแรกเขา้เป็นสมาชิก 8,441 หุน้ เป็นเงินจ านวน 84,410 บาท  
➢ วนัท่ี  22  พฤษภาคม  พ .ศ.  2538   สหกรณ ์ฯ  ไดย้ื่นค าขอจดทะเบียน

เป็นสหกรณอ์อมทรพัยเ์สมาหนองคาย จ ากัด 
➢ วนัท่ี  14  มิถุนายน  พ .ศ .  2538   นายทะเบียนสหกรณ ์ไดร้บัจด

ทะเบียนสหกรณ์ 
➢ วนัท่ี  15  กรกฎาคม  พ .ศ .  2538  ประชมุใหญ่สามญัครัง้แรกของ

สหกรณ ์  ณ   หอประชมุโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
➢ วนัท่ี  28  กรกฎาคม  พ .ศ . 2538  วนัเร่ิมด าเนินธุรกิจสหกรณ ์ 

 
 

ประวัตสิหกรณอ์อมทรัพยเ์สมาหนองคาย  จ ากัด 

           ในระยะแรกทางสหกรณ์ฯ   ได้ขอใชส้ถานท่ีของโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคารเป็นส านักงานชั่วคราว ต่อมากิจการไดข้ยายตัวมากขึน้  ท าให้
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ และการบริการแก่สมาชิก  จึงได้ย้าย
ส านักงานมาด าเนินงานท่ีอาคารปทุมสุโข  ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
ปทุมเทพวิทยาคาร เช่นเดิม   และได้ปรับปรุงสถานท่ีให้มีสภาพมั่นคง
ถาวรมากขึน้  โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เอง   ต่อมา  ปี พ .ศ .  2542   
ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคายได้ย้ายส านักงานมาท่ีชั้น  
2  ศาลากลางจังหวดัหนองคาย   ทางสหกรณ์ฯ จึงได้ยา้ยส านักงานตาม
ไปดว้ย  

        ต่อมาในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2560  ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จ ากัด จั ดซื ้อท่ีดินและ
ด าเนินการก่อสรา้งส านักงานเป็นของตนเอง และได้ด าเนินการก่อสรา้ง 
เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 แล้วเสร็จในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
งบประมาณทัง้สิน้ 39,555,900 บาท (รวมทัง้ท่ีดินและอาคาร)  โดยไดร้ับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายและ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  และได้รบัความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดหนองคายออกแบบอาคาร
ส านักงาน และอนุมัติให้วิศวกรมาดูแลควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานจนแลว้เสร็จ 

 

การให้บริการสมาชิก 
ท้องท่ีด าเนินงาน : จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 
1. การใหบ้ริการเงินกู้                     อัตราดอกเบีย้ 

➢ เงินกูส้ามญั  7.00% 
➢ กูหุ้น้ตนเอง                          7.00% 
➢ เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน            7.00% 
➢ เงินกูเ้พ่ือสวสัดิการ              7.00% 
➢ เงินกูส้ามญัเพ่ือการด ารงชีพ 7.00% 
➢ เงินกูเ้อนกประสงค ์  7.00% 
 

2.  การให้บริการเงินรับฝาก 
➢ เงินฝากออมทรพัย ์              3.50% 
➢ เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ       4.50% 

3.  การให้บริการเงินรับฝากแก่สหกรณอ์ื่น 
➢ เงินฝากออมทรพัย ์             4.00% 
➢ เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ         4.25% 

วงเงินกู ้
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    กูไ้ดไ้ม่เกิน  50,000.-  บาท 12 งวด 
2.  เงินกู้สามัญ    ใหกู้ไ้ด ้  65   เท่า  ของเงินไดร้ายเดือน 
      แต่ไม่เกิน  3,000,000.- บาท    
3.  การกู้หุ้นตนเอง ใหกู้ไ้ดร้อ้ยละ 90 ของเงินค่าหุ้นท่ีมีอยู่   
     ณ วันขอกู ้แต่ไม่เกิน  3,000,000 บาท 
สวัสดิการสมาชิก 

➢ ประกันชีวิตกลุ่ม 
➢ สวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
➢ สวสัดิการสงเคราะหส์มาชกิเกษียณอายุราชการ  
➢ สวสัดิการสงเคราะหก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
➢ ทุนสาธารณประโยชน์ 

 

 

สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากัดองคาย จ ากัด  
เลขท่ี 399 หมู่ท่ี 6 ถ.อุดรฯ-หนองคาย บ.โนนธาตุ ต.หนองกอมเกาะ 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 
โทรศัพท.์   0-4242-2845   โทรสาร.  0-4242-1370 

E-mail: semanongkhai@gmail.com  http:// www.semank.org 
Line ID  : @semank 

 

สถิติก าไรสุทธิ  ประจ าปีบญัชี 2552-2563 
ปีบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธ ิ

จ านวน
สมาชิก 

2552   25,795,859.49  13,378,869.29 12,416,990.20 749  คน 
2553   22,188,353.16  10,740,342.49 11,448,010.67 739  คน 
2554   21,323,594.33  9,316,749.54 12,006,844.79 871 คน 
2555   33,114,578.31  15,268,928.67 17,845,649.64 1,140 คน 
2556   51,473,334.79  24,785,672.76 26,687,662.03 1,260 คน 
2557   65,785,465.80  33,727,280.48 32,058,185.32 1,307 คน 
2558   75,557,768.28  38,549,601.13 37,008,167.15 1,320 คน 
2559   94,331,544.84 49,447,839.39 44,883,705.45 1,538 คน 
2560 123,987,988.83 63,834,740.59 60,153,248.24 1,771 คน 
2561 146,522,786.56 73,598,958.99 72,923,827.57 1,963 คน 
2562  164,437,859.15 79,142,128.21 85,295,730.94 2,031 คน 
2563     

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ( ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

รายได้   163,729,832.75     บาท 
ค่าใช้จ่าย 76,363,975.20 บาท 
ก าไรสุทธิ 55.857,365,87  บาท   

จ านวนสมาชิก     2,072             คน 
ผู้สอบบัญชี : นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน 
 
 
  
 
 

ทุนเรือนหุ้น        898,924,560   บาท 
จ านวนสมาชิก     2,072    คน 
-สมาชิกสามญั     1,822        คน 
-สมาชิกสมทบ      250           คน 
       ข้อมลู ณ วันท่ี 31 สงิหาคม 2563      
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