การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี

2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 1

1
27/11/2564 15:20:03

“ สหกรณ์
เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบ�ำรุงตัวเองให้เกิดความจ�ำเริญในทางทรัพย์

”

พระด�ำรัส

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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วัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อนื่ หรือนิตบิ คุ คล หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทำ�ให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กำ�หนด
(13) ดำ�เนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(16) กระทำ�การต่างๆ ตามทีอ่ นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจำ�หน่าย
จำ�นองหรือรับจำ�นอง จำ�นำ�หรือรับจำ�นำ� ด้วยวิธอี นื่ ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด
(19) ดำ�เนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
รายงานประจ�ำปี 2564
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วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง
ธำ�รงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสู่มาตรฐาน

พัฒนาการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่
ระดับมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคง
ของสมาชิกและสหกรณ์

พันธกิจ

ให้บริการด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ
ให้สวัสดิการแก่สมาชิก
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
เอื้ออาทรต่อสังคม
ตามหลักการสหกรณ์

**ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือการปกครองและกำ�กับการดำ�เนินการสหกรณ์ทถี่ งึ พร้อมด้วยคุณธรรม
ถูกต้องดีงาม มีความยุตธิ รรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลีย่ งทุจริต ทำ�ธุรกิจพอคุม้ ทุน เกือ้ หนุนสมาชิก
ให้มคี วามเป็นอยูท่ สี่ นั ติสขุ (สหกรณ์พอเพียง คือ สหกรณ์ทที่ �ำ ธุรกิจ แบบพอคุม้ ทุน เน้นบริการสมาชิกเป็นหลัก
มีใช่แสวงหากำ�ไร)

4

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 4

27/11/2564 15:20:07

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564........................................................................................................... 6
สารอธิบดีกรมชลประทาน.......................................................................................................................................... 7
สารประธานกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด............................................................ 8
กลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด....................................................................................................11
กราฟแสดงผลการด�ำเนินงาน สอ.ชป. ปี 2555-2564..............................................................................................18
คณะกรรมการด�ำเนิน ชุดที่ 41 /ที่ปรึกษา สอ.ชป./ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชี................................................24
เจ้าหน้าที่สหกรณ์.....................................................................................................................................................30
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ...........................................................................................35
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563.........................................................37
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.............................................................................................................................59
		 3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน................................................................................................................60
		 3.2 เรื่องรายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564...................................................................61
		 3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564.....................................................................................75
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา........................................................................................................................81
		 4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปีบัญชี 2564...............82
		 4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปีบัญชี 2564...........................................................................117
		 4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปีบัญชี 2565...............................................................119
		 4.4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปีบัญชี 2565.........................................129
		 4.5 เรื่องคัดเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปีบัญชี 2565.............................................132
		 4.6 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปีบัญชี 2565.........................................134
		 4.7 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�ำปีบัญชี 2565...........................................135
		 4.8 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ.2564..........................................................................137
		 4.9 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
			 กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ.2564...............................................................148
		 4.10 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด.................................................158
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ...................................................................................................................................177
ภาพกิจกรรม...........................................................................................................................................................179
ภาคผนวก		...........................................................................................................................................................189
ท�ำเนียบคณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.ชป. ปี 2524-2564.....................................................................................190
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก/เงินกู้/เงินออม...................................................................................202
		 เจ้าหน้าที่ช่วยงาน สอ.ชป. ประจ�ำปี 2564...................................................................................................205
		 ระเบียบฯว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2553.................................................................................................214
รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 5

5
27/11/2564 15:20:07

6

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 6

27/11/2564 15:20:08

สาร

อธิ บ ดี
กรมชลประทาน
ในโอกาสทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ได้กำ�หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
ขึ้ น ในปี นี้ จากรายงานกิ จ การประจำ�ปี 2564
และปี ที่ ผ่ า นๆมา จะเห็ น ได้ ว่ า การดำ�เนิ น กิ จ การ
ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมชลประทาน จำ�กั ด
เจริญก้าวหน้าต่อเนื่องมาโดยลำ�ดับ
แรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกแรกเข้า 704 คน มี
ทุนดำ�เนินงาน 86,890 บาท ปัจจุบันสหกรณ์ได้
ดำ�เนินกิจการจนถึงปีนี้ครบรอบปีที่ 40 มีทุนดำ�เนิน
งานมากกว่า 20,000 ล้านบาท มีสมาชิ ก สามั ญ
22,780 คน สมาชิกสมทบ 4,280 คน ถือได้ว่าเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ มีความเติบโตด้วยความมั่นคง
และยั ง พัฒนาด้านการให้บริก ารเพื่อให้เ กิ ด ความ
สะดวกรวดเร็วขึน้ สหกรณ์ได้ขยายผลการดำ�เนินงาน
การให้บริการแก่สมาชิกทัง้ ด้านการออม การบริการ
สินเชื่อ และการบริการด้านการเงิน รวมทั้งการจัด
สวัสดิการต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิก ตามหลักการ
และอุดมการณ์ของสหกรณ์ นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
เป็นอย่างยิ่ง
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้การดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด ประสบผล
สำ�เร็จ ก้าวหน้า มั่นคง รวมถึงขอให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน จงประสบ
ความสุข ความเจริญในชีวิต ตลอดไป

(นายประพิศ จันทร์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน
รายงานประจ�ำปี 2564
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สาร

ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ได้ดำ�เนินกิจการมาครบ 40 ปี ซึ่งสหกรณ์ได้รับความ
ร่วมมือ ร่วมใจ อย่างดีจากสมาชิก ทำ�ให้ปัจจุบันมี
สมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 27,060 คน
มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 21,563,431,898.07 บาท
ปัจจุบันสหกรณ์ มีกำ�ไรสุทธิ 771,238,077.84 บาท
จากผลประกอบการของสหกรณ์ ใ นรอบปี
2564 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีความเติบโตด้วยความ
มัน่ คงอย่างต่อเนือ่ ง แม้จะอยูใ่ นท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระบบงานภายใน การให้บริการ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากวิกฤติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ได้ดำ�เนินการตามหลักการอุดมการณ์
สหกรณ์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วน
ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ได้ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความตั้งใจ
เกีย่ วกับกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมการรับสมัครสมาชิกใหม่
โดยการกระตุ้นการติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
บน Facebook Fanpage เพื่ อ สมาชิ ก จะได้ รั บ
ความสะดวก รวดเร็ ว รั บ ข่ า วสารทั น เหตุ ก ารณ์
อันจะเชื่อมั่นได้ว่าในปี 2564 และปีต่อๆไป สหกรณ์
ต้องยืนหยัด มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
การดำ�เนินงานของสหกรณ์ได้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วย
ความร่วมมืออย่างดีย่ิงของคณะกรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่
สมาชิก ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำ�ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 นี้ ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิทงั้ หลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาก
โรคภัยภยันตรายในชีวิตและครอบครัว ตลอดไป
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(นายสุชาติ เจริญศรี)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
27/11/2564 15:20:09

อุ ดมการณ์ของสหกรณ์
ค�ำนิยาม

“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึง่ รวมกลุม่ กันด้วยความสมัครใจ เพือ่ สนองความต้องการและจุดหมาย
ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการด�ำเนินวิสาหกิจทีเ่ ป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย”

คุณค่าของสหกรณ์

“สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง รับผิดชอบตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาคความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

หลั ก การสหกรณ์

เป็นแนวทางส�ำหรับสหกรณ์ในการน�ำคุณค่าของสหกรณ์
ไปสู่การปฏิบัติมี 7 หลักการ

1
2
3
4
5
6
7

การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ
การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
รายงานประจ�ำปี 2564
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จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์
10ประการ
ส�ำหรับ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์

1. มุง่ มัน่ และอุทศิ ตน เพือ่ พัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้กา้ วหน้า ด้วยความเสียสละ ซือ่ สัตย์ และสุจริต
โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพืน้ ฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุง่ พัฒนาความรูศ้ กั ยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ในสหกรณ์
5. ก�ำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่
จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�ำแหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการท�ำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
องค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งต�ำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่น�ำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
		 และไม่กระท�ำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์

ส�ำหรับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่น�ำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ รวมถึงไม่นำ� เอา
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหา
หรือการกระท�ำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการด�ำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออ�ำนวย ขณะเดียวกันได้
รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการท�ำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.

มุมมองด้านสังคม และขบวนการสหกรณ์

2.

มุมมองด้านการเงิน

3.

มุมมองด้านสมาชิก

4.

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

5.

มุมมองด้านการเรียนรู้ และพัฒนา

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำ�เนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม
(2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

(1) สหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้น
(2) สหกรณ์มีฐานะการเงินมั่นคง

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น
สมาชิกได้รับบริการด้านเงินฝาก และเงินกู้รวดเร็วขึ้น
สมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
สมาชิกได้รับสวัสดิการเพียงพอและเหมาะสม

พัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวทันสู่ระดับสากล
มีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผล

(1) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อสอดรับประเทศไทย 4.0
(2) ส่งเสริมให้กรรมการ และฝ่ายจัดการมีการพัฒนาตนเอง
(3) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
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เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-3-

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โครงการ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์

โครงกำรเยี
่ยมเยี
นสมำชิกตำมส
ำนักงำนชลประทำน
1)
โครงกำรจั
ดทยำระบบควบคุ
มภำยในของสหกรณ์
2) โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
หลักประสิ
- ประสิ
ทธิผทลธิผล
1.1.1.4
หลักประสิ
ธิภาพ
- ประสิ
ทธิภทำพ
แล้วเสร็
จในปีที่ 1พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ให้
- หลักการตอบสนอง
กำรตอบสนอง
มีประสิทธิภำพ
หลักภาระรั
ผิดชอบ
- ภำระรั
บผิดบชอบ
หลักความโปร่
แล้วเสร็จในปีที่ 2
- ควำมโปร่
งใส งใส
หลักการมี
- กำรมี
ส่วนร่ส่วนร่
ม วม
หลักการมอบอ�
- กำรมอบอ
ำนำจำนาจ
ติธรรม
- นิหลัตกิธนิรรม
แล้วเสร็จในปีที่ 3
หลักความเสมอภาค
- ควำมเสมอภำค

1.1.1.4 พัฒฒนำกำรประชำสั
1.1.1.5
น ำคุ ณ ภ ำ พ มบพัรินหธ์ำให้ร
ระสิทธิภำพ
จัมีดปกำรตำมโครงกำรสหกรณ์
สี ข ำว
ด้วยธรรมำภิบำล

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสหกรณ์

โครงกำรเยี
ยนสมำชิ
กตำมสำนักงำนชลประทำน
1)
โครงกำร่ยมเยี
Mobile
Application
2) โครงกำรพัฒนำโปรแกรมบริหำรงำนสหกรณ์
Webพั ฒ น ำ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
1.1.1.3
โครงการ
Application และระบบฐำนข้อมูล

1.1.1.4 พัฒฒนำกำรประชำสั
1.1.1.3
น ำ เท ค โน โลมพัยี นแธ์ลให้ะ
มีประสิทธิภำพ่อกำรบริหำรสหกรณ์
สำรสนเทศเพื
กลยุทธ์

หมำยเหตุ * แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร ประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม/สัมมนำ คนละ 2 หลักสูตรต่อปี 2) นำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ไปศึกษำ

1.2 เสริ มสร้ำงควำมเข้ มแข็ งด้ ำนกำรเงิ น 1.2.1 ผลกำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนควำม 1.2.1.1 บริหำรกำรเงินของสหกรณ์ ตำม 1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินของสหกรณ์ตำมเกณฑ์
มั่นคงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ เกณฑ์มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ของสหกรณ์
2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงรำยได้ให้กับสหกรณ์**
ในระดับ ดีเยี่ยม (A)
ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

โครงกำร Mobile
1.1.1.2
1) โครงกำรสนั
บสนุนเงิApplication
นทุนเพื่อกำรศึกษำต่
อเจ้ำหน้ำพั
ที่ในฒ น ำ ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ
2) โครงกำรพั
Web
สำขำที่เกี่ยฒวข้นำโปรแกรมบริ
องกับสหกรณ์ ห(ปีำรงำนสหกรณ์
ละ 2 คน)
เจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้เพียงพอ
Application
และระบบฐำนข้อำมูหน้
ล ำที่ *
2) โครงกำรพั
ฒนำกรรมกำรและเจ้

1.1.1.3 พั ฒ น ำำเท
1.1.1.2
ก รครโน
ม กโลำ ยีร แ ล ะ
สำรสนเทศเพื
เจ้
ำหน้ำ4ที่ให้ม่อีคกำรบริ
วำมรู้เพีหยำรสหกรณ์
งพอ

เป้ดากำรตำมเกณฑ์
ประสงค์ โครงกำร 1.1.1 ตัระดั
วชี้วบัดและค่
าเป้ำเร็
าหมาย
กลยุททธ์ธ์ในกำรบริหำร 1) โครงกำรสัมมนำทบทวนกลยุ
โครงการ
1.1 กำรบริหำรจั
ควำมส
จ ของกำร 1.1.1.1 ใช้แผนกลยุ
ทธ์และจัดทำแผนงำน
สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำลของกรม พั ฒ นำคุ 1.1
ณ ภำพกำรบริ
ห
ำรจั
ด
กำร
จั
ด
กำรสหกรณ์
ประจ
ำปี
กำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์โครงกำร 1.1.1 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำร 1.1.1.1 ใช้แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำร
ธกิมจสหกรณ์
ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
ให้มีประสิ
ทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล
ส่พังนเสริ
สหกรณ์
ต ำมโครงกำรสหกรณ์
สี ข ำว
2) โครงกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลตำม
สหกรณ์
สีขำวด้วงยธรรมำภิ
บำลของกรม พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริ
ด้ ว ยธรรมำภิ
บ ำลของกรมส่
เสริ ม
แผนงำนประจำปีห ำรจั ด กำร จัดกำรสหกรณ์
1.1 กำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์โครงกำร 1.1.1 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำร 1.1.1.1 ใช้แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำร 1) โครงกำรสัมมนำทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนงำน
สหกรณ์ งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ ต ำมโครงกำรสหกรณ์
สี ข ำว
สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำลของกรม พั ฒ นำคุ ส่
ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำร จัดกำรสหกรณ์
ประจำปี
บ ำลของกรมส่
ม กษำต่อเจ้นำผลตำม
แ ล ะ 2)
1) โครงกำรสนั
สนุนเงินทุนงเพืเสริ
กำรศึ
หน้ำที่ใน
ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ ต ำมโครงกำรสหกรณ์ สี ข ำว 1.1.1.2 พั ฒ น ำ ก ร ร ม กด้ำวรยธรรมำภิ
โครงกำรพั
ฒบนำระบบกำรติ
ด่อตำมและประเมิ
สำขำที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
สหกรณ์
(ปี
ล
ะ
2
คน)
ด้ ว ยธรรมำภิ บ ำลของกรมส่ ง เสริ ม เจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้เพียงพอ
แผนงำนประจ
ำปี
สหกรณ์ 2) โครงกำรพัฒนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ *
สหกรณ์

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล

เป้
ประสงค์
วชี้วัดและค่
าหมาย ใกลยุ
ธ์ ทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล
พันาธกิ
จที่ 1 พัฒตันาการบริ
หารจัาดเป้
การสหกรณ์
ห้มีปทระสิ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

-3-

-3-
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1.1.1.5 พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ บ ริ ห ำ ร
จั ด กำรตำมโครงกำรสหกรณ์ สี ข ำว
ด้วยธรรมำภิบำล

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-3-

1) โครงกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในของสหกรณ์
2) โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
- ประสิทธิผล
แล้วเสร็จในปีที่
- ประสิทธิภำพ
1
- หลักกำรตอบสนอง
- ภำระรับผิดชอบ
แล้วเสร็จในปีที่
- ควำมโปร่งใส
2
- กำรมีส่วนร่วม
- กำรมอบอำนำจ
แล้วเสร็จในปีที่
- นิติธรรม
โครงการ 3
- ควำมเสมอภำค

โครงการ

3.1.1 ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิก
ต่ อ บริ ก ำรของสหกรณ์ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 70

โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่สมำชิก

โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของสหกรณ์

3.1.1.2 พัฒ นำทั กษะกำรบริกำรแก่
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
3 .1 .1 .3 พั ฒ น ำ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
หลำกหลำยและสอดคล้ องกับ ควำม
ต้องกำรของสมำชิก

1.1.1.4 พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพ

1) โครงกำรเชื่อมระบบข้อมูลกับธนำคำรเพื่อให้
สมำชิกสำมำรถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทั่วไทย *
2) โครงกำรให้บริกำรสินเชื่อออนไลน์
3) โครงกำรปรับลดขั้นตอนกำรปฏิบัติให้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

3.1.1.1 พัฒนำระบบงำนบริกำร ให้
ทั น ส มั ย เ ป็ น ที่ พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
สมำชิก

1.1.1.3 พั ฒ น ำ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสหกรณ์

1.1.1.2 พั ฒ น ำ ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ
เจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้เพียงพอ

หมำยเหตุ * โครงกำร Krungsri Biz Online, KTB Corporate Online เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเชื่อมระบบข้อมูล
หรือเป็นอีกโครงกำร

3.1 ส มำชิ ก มี ค วำมพึ งพ อใจใน กำ ร
ใช้บริกำร

กลยุทธ์

1.1 กำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์โครงกำร 1.1.1 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำร 1.1.1.1 ใช้แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำร
สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำลของกรม พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำร จัดกำรสหกรณ์
ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ ต ำมโครงกำรสหกรณ์ สี ข ำว
ด้ ว ยธรรมำภิ บ ำลของกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล

1.1.1.5บริพัหฒำรกำรเงิ
น ำ คุ ณ
ภ ำ พ บ ริ หตำำมร 1)1) โครงกำรพั
โครงกำรจัฒดนำระบบบริ
ทำระบบควบคุ
มภำยในของสหกรณ์
1.2.1.1
นของสหกรณ์
หำรกำรเงิ
นของสหกรณ์ตำมเกณฑ์
จั ด กำรตำมโครงกำรสหกรณ์
สี ข ำวน 2) มำตรฐำนควำมมั
โครงกำรสหกรณ์
สีขำวด้วยธรรมำภิ
บำล ออมทรัพย์
เกณฑ์
มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิ
่นคงทำงกำรเงิ
นของสหกรณ์
ด้วยธรรมำภิออมทรั
บำล พย์
- ประสิทธิ่มผประสิ
ล ทธิภำพกำรสร้ำงรำยได้ให้กับสหกรณ์**
2) โครงกำรเพิ
ของสหกรณ์
แล้วเสร็จในปีที่
- ประสิทธิภำพ
1
- หลักกำรตอบสนอง
- ภำระรับผิดชอบ
แล้ำวทีเสร็
จในปี
หมำยเหตุ * แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร ประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม/สัมมนำ คนละ 2 หลักสู-ตควำมโปร่
รต่อปี 2)งใส
นำกรรมกำรและเจ้ำหน้
่ไปศึ
กษำที่
2
- กำรมีส่วนร่วม
ดูงำนสหกรณ์อื่น 3) จัดให้มีกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 5 - กำรมอบอ
** แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร ประกอบด้วย 1) วิเครำะห์และจัดทำแผนกำรลงทุนประจำปี 2) เพิ่มกำรลงทุนของสหกรณ์ (90%
ของเงินำนำจ
ลงทุนระยะสั้น ภำยใน 3 ปี)
แล้วเสร็จในปีที่
- นิติธรรม
3
- ควำมเสมอภำค
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
1.2 เสริ มสร้ำงควำมเข้ มแข็ งด้ ำนกำรเงิ น 1.2.1 ผลกำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนควำม 1.2.1.1 บริหำรกำรเงิ นของสหกรณ์ ตำม 1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินของสหกรณ์ตำมเกณฑ์
มั่นคงทำงกำรเงิ
นของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ เกณฑ์มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ของสหกรณ์
พั
นธกิจที่ 2 ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของสมาชิ
กและสหกรณ์
2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงรำยได้ให้กับสหกรณ์**
ในระดับ ดีเยี่ยม (A)
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
- 6 -รณรงค์ให้สมำชิกมีวินัยทำง 1) โครงกำรส่งเสริมให้สมำชิกฝำกเงินกับสหกรณ์ใน
2.1 สมำชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น
2.1.1 จำนวนเงิ น ออมของสมำชิ กเฉลี่ ยต่ อ 2.1.1.1
คนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
กำรเงิ น และให้ค วำมส ำคัญ กั บ กำร
เทศกำลสำคัญ เช่น วันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์
2.1.2 จ ำนวนเงิ น ฝำกของสหกรณ์ เพิ่ ม ขึ้ น ออมเงิน
วันออมแห่งชำติ วันสถำปนำกรมชลประทำน
2)
โครงกำรเงิ
ออมเพื่อโครงการ
ชีวิตหลังเกษี
จำกปี
ก
อ
่
น
ไม่
น
อ
้
ยกว่
ำ
ร้
อ
ยละ
10
หมำยเหตุ * แนวทำงกำรด
ำเนิ
น
โครงกำร
ประกอบด้
ว
ย
1)
สนั
บ
สนุ
น
ให้
ก
รรมกำรและเจ้
ำ
หน้
ำ
ที
ฝ
่
ก
ึ
อบรม/สั
ม
มนำ
คนละ
2
หลั
ก
สู
ต
รต่
อปี 2) นนำกรรมกำรและเจ้
ำหน้ยำณที่ไปศึกษำ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ดูงำนสหกรณ์อื่น 3) จัดให้มีกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
แนวทำงกำรด
ำเนินโครงกำร
ประกอบด้
วิเครำะห์และจัดทำแผนกำรลงทุนประจำปี 2) เพิ่มกำรลงทุนของสหกรณ์ (90% ของเงินลงทุนระยะสั้น ภำยใน 3 ปี)
พันธกิจที่ 3**ให้
บริการด้วยความโปร่
งใส และมี
ประสิวทยธิ1)
ภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ำประสงค์
ตัวชี้วัดและค่
ำเป้ำมหมำย
1.2 เสริ มสร้ำเป้
งควำมเข้
มแข็ งด้ ำนกำรเงิ น 1.2.1 ผลกำรประเมิ
นเกณฑ์
ำตรฐำนควำม
มั่นคงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่
ของสหกรณ์
ในระดับ ดีเยี่ยม (A)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์
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กลยุ
กลยุ
กลยุ
ททธ์ทธ์ธ์

โครงการ
โครงการ
โครงการ

-3-

5.1.1
5.1.1
5.1.1จจำนวนครั
จำนวนครั
ำนวนครั
้งที้ง้งที่จที่จัด่จัดทัดทำกิ
ทำกิ
ำกิ
จจกรรม
จกรรม
กรรม
อย่อย่
อย่
ำงน้
ำำงน้
งน้
ออยอยย222ครัครั
ครั
้งต่้ง้งต่อต่อปีอปีปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ส่งเสริมสหกรณ์

5.2 เชื่อมโยงเครือข่ำยสหกรณ์

5.2.1 จำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรม
อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี

พันธกิจที่ 5 เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักสหกรณ์
5.2
5.2
5.2เชืเชืเชื
่อ่อมโยงเครื
่อมโยงเครื
มโยงเครื
ออข่อข่ำข่ยสหกรณ์
ำำยสหกรณ์
ยสหกรณ์
5.2.1
5.2.1
5.2.1จจำนวนครั
จำนวนครั
ำนวนครั
้งที้ง้งที่เทีข้่เ่เข้ำข้ร่ำำวร่ร่วมกิ
วมกิ
มกิ
จจกรรม
จกรรม
กรรม
อย่อย่
อย่
ำงน้
ำำงน้
งน้
อยอยย222ครัครั
ครั
้ง้งต่้งที้งต่อต่่จอปีอัดปีปีทำกิจกรรม
5.1 สหกรณ์มีกำรคืนประโยชน์สู่สังคม
5.1.1
จอำนวนครั
อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี

เป้าประสงค์

5.1
5.1
5.1สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
มมีกมีกำรคื
ีกำรคื
ำรคื
นนประโยชน์
นประโยชน์
ประโยชน์
สสู่ สู่สังู่สคม
ังังคม
คม

กลยุทธ์

5.2.1.1 ส่งเสริม และร่วมกิจกรรม
ในขบวนกำรสหกรณ์

5.2.1.1
5.2.1.1
5.2.1.1ส่ส่งส่เสริ
งงเสริ
เสริ
มมมและร่
และร่
และร่
ววมกิ
วมกิ
มกิ
จจกรรม
จกรรม
กรรม
ในขบวนกำรสหกรณ์
ในขบวนกำรสหกรณ์
ในขบวนกำรสหกรณ์
5.1.1
ส่งเสริมและจัดกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม

เพืเพืเพื
่อ่อชุ่อชุมชุมชนและสั
มชนและสั
ชนและสังคม
งงคม
คม
กลยุทธ์

1.1.1.4 พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพ

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมของขบวนกำรสหกรณ์

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสหกรณ์

โครงกำรส่
โครงกำรส่
โครงกำรส่
งเสริ
งงเสริ
เสริ
มมกิมกิจกิจกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
จกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
กรรมของขบวนกำรสหกรณ์
1) โครงกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้กับผู้ด้อยโอกำส
ในสังคม
1.1.1.3 พั ฒ น ำ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
2) โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้เพียงพอ

ในสั
ในสั
ในสั
งคม
งงคม
คม
2)2)2)โครงกำรอนุ
โครงกำรอนุ
โครงกำรอนุ
รักรรักษ์ักษ์ทษ์ทรัทพรัรัพยำกรธรรมชำติ
พโครงการ
ยำกรธรรมชำติ
ยำกรธรรมชำติ
แและสิ
แ1.1.1.2
ละสิ
ละสิ
่งแวดล้
่ง่งแวดล้
แวดล้
อพั
อมอมมฒ น ำ ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ

สหกรณ์ ต ำมโครงกำรสหกรณ์ สี ข ำว
ด้ ว ยธรรมำภิ บ ำลของกรมส่ ง เสริ ม
5.1.1
5.1.1
5.1.1ส่ส่งส่เสริ
งงเสริ
เสริ
มมและจั
มและจั
และจั
ดดกิดกิจกิจกรรม
จกรรม
กรรม
1)1)1)โครงกำรเลี
โครงกำรเลี
โครงกำรเลี
้ย้ยงอำหำรกลำงวั
้ยงอำหำรกลำงวั
งอำหำรกลำงวั
นนให้
นให้ให้
กกับกับผูับผู้ดผู้ดอ้ด้อยโอกำส
้อยโอกำส
ยโอกำส
สหกรณ์

4.1 ระดับ1.1
ควำมพึกำรบริ
งพอใจของสมำชิ
ก
4.1.1 ปรัโบครงกำร
ปรุงประเภทสวั1.1.1
สดิกำร ระดั
1) บโครงกำรฝึ
กตำม แนวพระรำชด
ำริ- ใช้แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำร
หำรจัดกำรตำมเกณฑ์
ควำมสกอำชี
ำเร็พสมำชิ
จ ของกำร
1.1.1.1
ต่อสวัสดิกำรของสหกรณ์ ไม่น้อย
ให้มีประสิทธิภำพ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ขเป้าำวด้
วยธรรมำภิ
บำลของกรม
ด กำร จัดกำรสหกรณ์
ตัตัวตัวชีสหกรณ์
วชี้วชี้วัด้วัดและค่
ัดและค่
และค่
าสาเป้าีเป้
าหมาย
าหมาย
หมาย
กลยุ
กลยุ
กลยุ
ททธ์ทธ์ธ์ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั
โครงการ
โครงการ
โครงการ
กว่ำร้อยละ70
2) โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อสมำชิกโดยสมำชิก

พัพันพันธกิ
นธกิ
ธกิ
จจทีจที่ ที5่ ่ 55เอืเอืเอื
้อ้ออาทรต่
้ออาทรต่
อาทรต่
ออสัอสังสัคมตามหลั
งงคมตามหลั
คมตามหลั
กกสหกรณ์
กสหกรณ์
สหกรณ์

4. สมำชิกได้รับสวัสดิกำรเพียงพอและ
เหมำะสม
เป้เป้เป้
าาประสงค์
าประสงค์
ประสงค์

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 4 ให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4.4.4.สมำชิ
สมำชิ
สมำชิ
กกได้
กได้ได้
รับรรับสวั
ับสวั
สวั
สสดิสดิกดิกำรเพี
กำรเพี
ำรเพี
ยยงพอและ
ยงพอและ
งพอและ 4.1
4.1
4.1ระดั
ระดั
ระดั
บบควำมพึ
บควำมพึ
ควำมพึ
งพอใจของสมำชิ
งงพอใจของสมำชิ
พอใจของสมำชิ
กกก 4.1.1
4.1.1
4.1.1ปรัปรั
ปรั
บบปรุ
บปรุ
ปรุ
งประเภทสวั
งงประเภทสวั
ประเภทสวั
สสดิสดิกดิกำร
กำรำร 1)1)1)โครงกำรฝึ
โครงกำรฝึ
โครงกำรฝึ
กกอำชี
กอำชี
อำชี
พพสมำชิ
พสมำชิ
สมำชิ
กกตำม
กตำม
ตำมแนวพระรำชด
แนวพระรำชด
แนวพระรำชด
ำริำริำริ- -เป้
า
ประสงค์
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
และค่
า
เป้
า
หมาย
เหมำะสม
เหมำะสม
เหมำะสม
ต่ต่อต่อสวั
อสวั
สวั
สสดิสดิกดิกำรของสหกรณ์
กำรของสหกรณ์
ำรของสหกรณ์ไม่ไม่ไม่
นน้อน้อย้อยย
ให้ให้ให้
มมีปมีประสิ
ีประสิ
ระสิ
ททธิทธิภธิภำพ
ภำพ
ำพ
ปรัปรั
ปรั
ชชญำเศรษฐกิ
ชญำเศรษฐกิ
ญำเศรษฐกิ
จจพอเพี
จพอเพี
พอเพี
ยยงยงง
เป้าประสงค์
วยละ70
ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กว่กว่
กว่
ำร้ำำอร้ร้อตัยละ70
อยละ70
2)2)2)โครงกำรส่
โครงกำรส่
โครงกำรส่
งเสริ
งงเสริ
เสริ
มมกำรตลำดเพื
มกำรตลำดเพื
กำรตลำดเพื
่อ่อสมำชิ
่อสมำชิ
สมำชิ
กกโดยสมำชิ
กโดยสมำชิ
โดยสมำชิ
กกก

- 7 -าเป้าหมาย กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและค่

ตัตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดและค่
ัดและค่
และค่
าาเป้าเป้เป้
าาหมาย
าหมาย
หมาย

พัพันพันธกิ
นธกิ
ธกิ
จจทีจที่ ที4่ ่ 44ให้ให้
ให้
สสวัสวัสวัสดิสดิกดิการแก่
การแก่
ารแก่
สสมาชิ
สมาชิ
มาชิ
กกอย่
กอย่
อย่
าางเพี
างเพี
งเพี
ยยงพอและเหมาะสม
ยงพอและเหมาะสม
งพอและเหมาะสม
เป้าประสงค์

เป้เป้เป้
าาประสงค์
าประสงค์
ประสงค์
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จำ�นวน
สมาชิก

27,156

26,877

26,799

26,924

26,993

27,147

27,176

27,395

27,415

27,060

ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

10,560,415,840.00

10,326,631,180.00

9,986,688,790.00

9,660,596,970.00

9,338,763,050.00

9,024,946,960.00

8,700,123,310.00

8,248,009,450.00

7,801,433,590.00

7,060,590,570.00

ทุนเรือนหุ้น

8,910,718,381.83

8,105,611,461.75

7,322,444,761.98

6,585,404,356.03

6,074,482,248.83

5,002,601,053.26

3,776,731,919.33

3,232,508,363.00

2,799,623,049.58

2,580,829,749.76

เงินรับฝาก

15,628,331,829.10

15,790,406,009.42

15,712,440,874.66

15,580,614,982.16

15,032,803,412.50

14,104,639,793.29

13,874,014,418.04

13,467,004,956.72

10,107,607,800.00

9,983,185,542.00

เงินให้กู้
ณ วันสิ้นปี

12,549,954,054.29

12,225,031,706.69

11,820,006,209.98

11,345,403,928.30

10,915,285,974.06

10,521,128,019.81

10,116,394,518.77

9,532,652,667.23

8,963,503,613.04

8,116,277,959.17

ทุนดำ�เนินงาน
ทั้งหมด

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 10 ปีย้อนหลัง
ณ วันสิ้นปีบัญชี (30 กันยายน) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด

21,563,431,898.07

20,394,368,421.21

19,200,050,562.79

17,996,292,947.26

17,036,269,707.98

15,991,281,118.42

14,855,117,846.54

14,140,309,416.32

13,452,801,084.51

12,826,355,445.41

สินทรัพย์

771,238,077.84

757,006,554.16

764,872,210.73

718,814,769.56

673,769,522.22

652,955,072.33

629,119,043.51

564,003,928.57

520,824,134.75

475,028,196.27

กำ�ไรสุทธิ

ผลการดาเนินงานของ สอ.ชป. ตั้งแต่ ปี 2555 - 2564

ผลการด
าเนินงานของ
สอ.ชป.
ตั้งตัแต่
ปีป2555
ผลการด
าเนินงานของ
สอ.ชป.
้งแต่
ี 2555-- 2564
2564
จำนวน (คน)

จจานวนสมาชิ
านวนสมาชิกก

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

27,500
27,500

27,500

25,000
25,000
22,500

25,000

20,000
20,000

22,500

17,500

17,500

15,000

20,000

15,000

12,500

17,500

12,500

10,000

15,000

10,000
7,500

12,500

7,500
5,000
2,500
5,000

10,000

2,5000

7,500

2,500
0
สมาชิกสมทบ

สมาชิก

ปี 2555
24,447

ปี 2556
24,080

ปี 2557
23,686

ปี 2558
23,730

ปี 2559
23,572

ปี 2560
23,489

ปี 2561
23,412

ปี 2562
23,241

ปี 2563
23,044

ปี 2564
22,780

สมาชิก

ปี2,709
2555
24,447

ปี2,797
2556
24,080

ปี2,931
2557
23,686

ปี3,194
2558
23,730

ปี3,421
2559
23,572

ปี3,658
2560
23,489

ปี3,764
2561
23,412

ปี4,154
2562
23,241

ปี4,371
2563
23,044

ปี4,280
2564
22,780

สมาชิกสมทบ

2,709

2,797

2,931

3,194

3,421

3,658

3,764

4,154

4,371

4,280

ปี 2555
24,447

ปี 2556
24,080

0
สมาชิกสมทบ

5,000

สมาชิก

จานวนสมาชิก

จำนวน
2,709(ล้ำนบำท) 2,797

ปี 2557
23,686

ปี 2558
23,730

2,931

3,194

ปี 2559
23,572

ปี 2560
23,489

ปี 2561
23,412

ทุนเรือ3,421
นหุ้น ทุนสารอง
3,658 ทุนสะสม
3,764

ปี 2562
23,241

ปี 2563
23,044

ปี 2564
22,780

4,154

4,371

4,280

12,000.00

ทุนเรือนหุ้น ทุนสารอง ทุนสะสม

จำนวน (ล้ำนบำท)
10,000.00

12,000.00
8,000.00

จำนวน (ล้ำนบำท)
12,000.00
10,000.00

10,000.00
8,000.00
4,000.00

6,000.00
2,000.00

4,000.00
-

8,000.00

ทุนเรือนหุ้น

ปี 2555
7,077.26

ปี 2556
7,801.58

ปี 2557
8,248.00

ปี 2558
8,700.12

ปี 2559
9,024.94

ปี 2560
9,338.76

ปี 2561
9,660.60

ปี 2562
9,986.68

ปี 2563
10,326.63

ปี 2564
10,560.42

ทุนสำรอง

534.32

582.33

634.90

691.96

762.51

831.77

905.69

980.02

1,068.89

1,145.69

29.66

58.80

85.73

89.81

57.84

45.17

45.61

37.96

37.64

33.64

รายงานประจ�
ำปีปี2556
2564
ปี 2555
ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพ7,801.58
ย์กรมชลประทาน 8,248.00
จ�ำกัด
7,077.26

ปี 2558
8,700.12

ปี 2559
9,024.94

ปี 2560
9,338.76

ปี 2561
9,660.60

ปี 2562
9,986.68

ปี 2563
10,326.63

ปี 2564
10,560.42

ทุนสำรอง

534.32

582.33

634.90

691.96

762.51

831.77

905.69

980.02

1,068.89

1,145.69

ทุนสะสม

29.66

58.80

85.73

89.81

57.84

45.17

45.61

37.96

37.64

33.64

2,000.00
ทุนสะสม

6,000.00
4,000.00

ทุนเรือนหุ้น ทุนสารอง ทุนสะสม

6,000.00

-

18 ทุนเรือนหุ้น
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จำนวน (ล้ำนบำท)

ทุนดาเนินการ สินทรัพย์

24,000.00
จำนวน (ล้ำนบำท)
22,000.00
24,000.00
20,000.00
22,000.00
18,000.00
20,000.00
16,000.00
18,000.00
14,000.00

ทุนดาเนินการ สินทรัพย์

16,000.00
12,000.00
14,000.00
10,000.00
12,000.00
8,000.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
4,000.00
6,000.00
2,000.00
4,000.00 -

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
8,116.27
8,963.50
9,532.65
10,116.39
10,521.12
10,915.28
11,345.40
สินทรัพย์
12,826.35
13,452.80
14,140.30
14,855.11
15,991.28
17,036.26
17,996.29
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ทุนดำเนินกำร 8,116.27
8,963.50
9,532.65
10,116.39
10,521.12
10,915.28
11,345.40
สินทรัพย์
12,826.35
13,452.80
14,140.30
14,855.11
15,991.28
17,036.26
17,996.29

2,000.00
ทุนดำเนินกำร

จำนวน (ล้ำนบำท)
1,100.00
จำนวน (ล้ำนบำท)
1,000.00
1,200.00

ปี 2555
ปี 2556
779.69
832.32
100.00กาไร
475.02
502.82
310.78
- ค่าใช้จ่าย 304.66
ปี 2555
ปี 2556
.รายได้
779.69
832.32
กาไร
475.02
502.82
ค่าใช้จ่าย 304.66
310.78

.รายได้
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ปี 2563
12,225.03
20,394.37
ปี 2563
12,225.03

ปี 2564
12,549.95
21,563.43
ปี 2564
12,549.95

19,200.05

20,394.37

21,563.43

ปี 2562
1,087.27
764.87
332.39
ปี 2562
1,087.27

ปี 2563
1,122.87
757.01
365.77
ปี 2563
1,122.87

ปี 2564
1,126.60
771.24
355.36
ปี 2564
1,126.60

รำยได้ กำไรสุทธิ ค่ำใช้จ่ำย

1,200.00

900.00
1,100.00
800.00
1,000.00
700.00
900.00
600.00
800.00
500.00
700.00
400.00
600.00
300.00
500.00
200.00
400.00
100.00
300.00
200.00

ปี 2562
11,820.00
19,200.05
ปี 2562
11,820.00

รำยได้ กำไรสุทธิ ค่ำใช้จ่ำย

ปี 2557
875.64
564.00
311.63
ปี 2557
875.64

ปี 2558
914.17
629.11
285.06
ปี 2558
914.17

ปี 2559
958.37
652.95
305.42
ปี 2559
958.37

ปี 2560
976.28
673.76
302.51
ปี 2560
976.28

564.00
311.63

629.11
285.06

652.95
305.42

673.76
302.51

ปี 2561
1,051.56
718.81
332.75
ปี 2561
1,051.56

718.81
764.87
757.01
รายงานประจ�ำปี 2564
332.75
332.39
สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน
จ�ำ365.77
กัด

771.24
355.36
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จำนวน (ล้ำนบำท)

เงินรับฝากจากสมาชิก

จ8,000.00
ำนวน (ล้ำนบำท)

เงินรับฝากจากสมาชิก

10,000.00

7,000.00

9,000.00

6,000.00

8,000.00

5,000.00

7,000.00

4,000.00

6,000.00

3,000.00

5,000.00

ปี 2554 2,000.00
ปี 2555
4,000.00
2,320.191,000.00
2,580.82
3,000.00
2,000.00
เงิน1,000.00
รับฝำก

ปี 2553
2,530.78

ปี 2556
2,799.62
ปี 2554
2,320.19

-

ปี 2555
เงินรับฝำก 2,580.82

ปี 2557
3,232.50

ปี 2555
2,580.82

ปี 2556
2,799.62

ปี 2558
3,776.73

ปี 2556
2,799.62

ปี 2557
3,232.50

ปี 2557
3,232.50

ปี 2558
3,776.73

ปี 2559
5,002.60

ปี 2558
3,776.73

ปี 2559
5,002.60

ปี 2560
6,074.48

ปี 2559
5,002.60

ปี 2560
6,074.48
ปี 2560
6,074.48

ปี 2561
6,585.40

ปี 2561
6,585.40

ปี 2562
7,322.44

ปี 2561
6,585.40

ปี 2562
7,322.44

ปี 2563
8,105.61

ปี 2564
8,910.72

ปี 2561
15,580.61

ปี 2562
15,712.44

ปี 2563
15,790.41

ปี 2564
15,628.33

ปี 2562
7,322.44

เงินให้กู้ เงิณนให้วักนู้ ณสิวั้นนสิปี้นปี

จานวน (ล้านบำท)
18,000.00
16,000.00

เงินให้กู้ ณ วันสิ้นปี

จานวน (ล้านบำท)
14,000.00

18,000.00
12,000.00

16,000.00

10,000.00

14,000.00

8,000.00

12,000.00

6,000.00

10,000.00
4,000.00
2,000.00
8,000.00
-6,000.00
เงินให้สมำชิกกู้

ปี 2555
9,983.18

ปี 2556
10,107.61

ปี 2557
13,467.00

ปี 2558
13,874.01

ปี 2559
14,104.64

ปี 2560
15,032.80

4,000.00

20

2,000.00 รายงานประจ�ำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
-

ปี 2555
เงินให้สมำชิกกู้ 9,983.18
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ปี 2556
10,107.61

ปี 2557
13,467.00

ปี 2558
13,874.01

ปี 2559
14,104.64

ปี 2560
15,032.80

ปี 2561
15,580.61

ปี 2562
15,712.44

ปี 2563
15,790.41

ปี 2564
15,628.3327/11/2564

15:20:15

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2564
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14.53

18.30
13.54
13.94
0
0
0
0

สวัสดิการเงินสะสม

สวัสดิการสมาชิกผูส้ งู อายุ

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก

สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิก

สวัสดิการสะสมทวีทรัพย์

0

0

0

0

16.14

12.05

20.21

1.76

2.99

ปี 2557

0

0

0

0

16.96

13.00

22.49

0.14

3.26

ปี 2558

0

0.014

0.055

4.84

18.04

11.93

21.30

0.11

3.00

ปี 2559

0

0.026

0.15

9.83

18.32

12.71

22.23

1.39

3.89

ปี 2560

73.600%

0

0.038

0.2

11.35

18.79

12.69

24.14

1.23

2.7

ปี 2561

การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ

การจัดสรร กาไรสุ ทธิประจาปี 2564

0

0

0

0

14.95

0.11
18.78

18.92

สวัสดิการสมาชิกที่ถงึ แก่กรรม

2.98

ปี 2556

สวัสดิการสงเคราะห์ผป
ู้ ระสบภัยพิบตั ิ

ปี 2555
2.99

-

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

.

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

0

0.034

0.17

12.85

18.77

14.8

26.02

0.66

2.78

ปี 2562

0

0.034

0.14

14.32

19.12

13.46

25.47

0.20

2.37

ปี 2563

3.89

0.03

0.15

14.97

15.96

14.59

28.19

1.00

1.96

ปี 2564

การจัดสรร กาไรสุ ทธิประจาปี 2564
การจัดสรร ก73.600%
าไรสุ ทธิประจาปี 2564
73.600%

0.004%
0.065%
0.004%

0.065%
0.259%
0.389%

0.389%

ทุนสารอง 11.308 %

1.815%

3.112%

0.778%

11.782%

11.782%

10.321%

10.011%
10.321%
0.778%

0.259%

โบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ 0.778%

ทุเงินนสเฉลี
ารอง
ย่ คื10.011
น 11.782%%

ทุนโบนั
สวัสดิกรรมการและเจ้
การ 1.815 % าหน้ าที่ 0.778%

เงิทุนนเฉลี
ย่ คืน 11.782 %0.389 %
สาธารณประโยชน์

การ 3.112%
เงินทุปันนสวัผลสดิ73.600
%

ทุบนารุสาธารณประโยชน์
งสั นนิบาตสหกรณ์0.389
0.004%
%
บทุารุนงช่สัวนยเหลื
นิบาตสหกรณ์
อผู้คา้ ประกัน0.004
0.259%%

นผล บ73.600
ทุนเงิรันกปัษาระดั
อัตราเงิ%นปันผล 0.065 %
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 0.065 %

ทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกัน 0.259 %
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โครงสร้างการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2564
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คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ประจ�ำปี 2564

2

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุชาติ
นายมนตรี
นายธรรมนูญ
นางสาวสุขนิจ
นายอาจพล
นายไพฑูรย์

เจริญศรี
อ่อนวิมล
คงสมุทร
ปัญญางาม
วงศ์บุษราคัม
ไชยภูมิสกุล

ประธานกรรมการด�ำเนินการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก

5
24

3

4

6

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ประจ�ำปี 2564

8

7

10
7. นายสมหมาย
8. นายสมศักดิ์
9. ม.ล.อนุมาศ
10. นายสมชาติ
11. นางอัญชลี

ช้างพันธ์ุ
อุดมศิลป์
ทองแถม
บุญกล่อม
เสือแก้ว

13

9

11
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12

12. นายเสริมชัย
13. นายฐณธรณ์
14. นายชาญณรงค์
15. นายรุ่งธรรม

14

เซียวศิริถาวร
ก่ออิฐ
สุภาพพร้อม
บ่อเกิด

15
รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการอ�ำนวยการ

2

3

4

5

6

7

1
1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ
นายมนตรี
นายธรรมนูญ
นางสาวสุขนิจ

เจริญศรี
อ่อนวิมล
คงสมุทร
ปัญญางาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ 5. นายไพฑูรย์
กรรมการ
6. นายสมศักดิ์
กรรมการ
7. นายอาจพล

ไชยภูมิสกุล กรรมการ
อุดมศิลป์
กรรมการ
วงศ์บุษราคัม เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

2

3

4

5

6

7

1
1.
2.
3.
4.

26

นายธรรมนูญ
นางสาวสุขนิจ
ม.ล.อนุมาศ
นายสมชาติ

คงสมุทร
ปัญญางาม
ทองแถม
บุญกล่อม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ 5. นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
กรรมการ
6. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม
กรรมการ
7. นางอัญชลี
เสือแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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คณะกรรมการศึกษา

2

3

4

5

6

7

1
1.
2.
3.
4.

นายมนตรี
นายเสริมชัย
นางอัญชลี
นายสมหมาย

อ่อนวิมล
เซียวศิริถาวร
เสือแก้ว
ช้างพันธ์ุ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ 5. นายสมชาติ
บุญกล่อม
กรรมการ
6. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
กรรมการ
7. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบและประกาศ

2

3

4

1
5

1.
2.
3.
4.

นายไพฑูรย์
นายเสริมชัย
นายสมศักดิ์
นายฐณธรณ์

ไชยภูมิสกุล
เซียวศิริถาวร
อุดมศิลป์
ก่ออิฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6

5.
6.
7.
8.

7

นายสมหมาย
ม.ล.อนุมาศ
นายรุ่งธรรม
นายอาจพล

ช้างพันธ์ุ
ทองแถม
บ่อเกิด
วงศ์บุษราคัม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานประจ�ำปี 2564
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564

1

2

3

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

นายสุธี
นายสุรจิตต์
นายส�ำเริง
นายเทอดธรรม

ศรีเอี่ยมสะอาด
แก้วชิงดวง
แสงภู่วงค์
วงศ์กาฬสินธุ์

ด้านกฎหมาย
ด้านสหกรณ์
ด้านสหกรณ์
ด้านสหกรณ์

4

นายวัชระ
นายเอนก
นายชีวิน
นางสาวสุพร

เสือดี
ก้านสังวอน
อินทรานุกูล
เนินกร่าง

5

ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านสวัสดิการ
ด้านกฎหมาย
ด้านคดีความ

7

9

6

8

10

9. นางสุดสงวน ศรีอนันต์
10. นางสาวสมคิด นิธเิ กียรติชัย
11. นางณภัทร
เวียงค�ำมา

ด้านการเงิน
ด้านพัสดุ
ด้านประชาสัมพันธ์

11

28
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564

1

2

3

1. นายองอาจ
หมั่นกลาง
ประธานผู้ตรวจฯ (ถึงแก่กรรม 18 ม.ค. 2564)
2. นายสุนทร
แสนชมภู		
3. นายสงบ
แสงสวัสดิ์		

ผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2564
นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์

นายทะเบียน สอ.ชป.

1

1. นายสมชาติ
บุญกล่อม
2. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม

2

นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
รายงานประจ�ำปี 2564
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ผู้จัดการ
1. นางนภกร หอมเกษร
ผู้จัดการ สอ.ชป.		
8 พฤศจิกายน 2564 -ปัจจุบัน
2. นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์		
รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)		
รักษาการผู้จัดการ สอ.ชป.
26 มิถุนายน-7 พฤศจิกายน 2564		
3. นายจเร ทองด้วง
ผู้จัดการ สอ.ชป. 		
1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2564

1

2

3

รองผู้จัดการ

1

1. นางสุมล
เลิศฤทธิ์
2. นางสาววัชรา โฉมบุตร
3. นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์

30

2

3

รองผู้จัดการ (สายบริหาร)
รองผู้จัดการ (สายการเงิน)
รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)

รายงานประจ�ำปี 2564
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ฝ่ายบริหาร
1

2

4

5

6

7

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวอรุณี
นางบุษบา
นางสาวสมคิด
นายปฐมพงษ์
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวธัญชนก
นายเอกพัชร

ทิพย์วัลย์ หัวหน้าฝ่าย
แก้วสุวรรณ์		
วัชระคุปต์		
บุญเสถียร		
จันทร์อิ่ม		
โต๊ะนาค		
ใจสอาด		

ฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ

1

3

2

1.
2.
3.
4.

นางบุญเกิด
นางสาวฉัตรฐ์พร
นางอนงค์
นายอมรเทพ

บุญสืบมา
หัวหน้าฝ่าย
ทรัพย์ส�ำรวม		
พุดทิม		
บุญเกิด		

4

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายทรงพล ข�ำต้นวงษ์ หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวสุดาวดี บุตรธ�ำรง
3. นางสาวภาคินี เลิศฤทธิ์			

1

2
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ฝ่ายสอ.ชป.ปากเกร็ด
1. นายธันฐกรณ์ ธนขวัญวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวพัทชรี เต็มเปี่ยม			

1

2

				

ฝ่ายเงินออม
1. นายสุพิศ
เลิศฤทธิ์ หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวเบ็ญจพร ธงชัย		
1

2

ฝ่ายการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

32

นางอรัญญา
นางสาวโฉมวิไล
นางสาวธนัศศนันธ์
นายภาคภูมิ
นายชานนท์

ชาวนาใต้ หัวหน้าฝ่าย
พิลาภ			
อัครศฤงคาร		
ระงับทุกข์		
มากสุวรรณ		

1

2

3

4

5
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ฝ่ายจัดเก็บและตรวจสอบ

1

2

3

4

5

1 นางสาวอาบมณี พงศ์พานิชย์ หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวศศิมาพร มากอนันต์			
3. นางสาวนิภา		 สีตาล
4. นางประทีป		 บุญเสถียร			
5. นางสาวสิริภา		 รูปจ�ำลอง			
			

1

ฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ
1.
2
3.
4.
5.

นางสาววรีญา
นางภัทรวดี
นางสาวนัดดา
นายคณิล
นายเอกรินทร์

จิตรากร หัวหน้าฝ่าย
บ่อเกิด			
ขลิบนิล			
ศรีประสิทธิภาพ		
คงสมุทร			

2

3

4

5
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ฝ่ายสินเชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

3

2

6

5

4

นางหัทยา
นายณัฐธีร์
นางสาวทับทิม
นางนพมาศ
นางสาวกรรณิกา
นางสุมาลี
นางสาวปวริศา
นางสาวภัทรพร

คงล�ำธาร หัวหน้าฝ่าย
สมอัจฉริยกุล
วิสุมา
พงศ์พานิชย์
สาธุการ
ลักษณโกเศศ		
ค�ำเกษ
บุญสืบมา			

7

8

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใหม่ ปี 2564

34

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

นางอุษณิษา		
นายศิลา		
นางสาวพิชชาภัสร์
นางสาวเบญจลักษณ์
นางสาววาสนา		

วรางคณาภรณ์		
ราชรักษา		
วงศ์บุษราคัม		
พงศ์พานิชย์		
คงรัศมี		

5

รายงานประจ�ำปี 2564
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ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 41 บริหารกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ. 2564
1.2 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และเข้าประชุมในวันนี้

ทีป่ ระชุมมีมติ .................................................................................................................................................

36
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ระเบียบวาระที่

2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2563

รายงานประจ�ำปี 2564
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมชูชาติ กำ�ภู และบริเวณปริมณฑลโดยรอบหอประชุม
กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
***********************

สมาชิกจ�ำนวน 6,072 คน จากสมาชิกทั้งหมด 27,415 คน
กรรมการผู้มาประชุม
1. นายมนัส
ก�ำเนิดมณี
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายส�ำเริง
แสงภู่วงค์
รองประธานกรรมการ
4. นายเทอดธรรม
วงศ์กาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ
5. นายอาจพล
วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพฑูรย์
ไชยภูมิสกุล
เหรัญญิก
7. นางชวลี
สวัสดิบุตร
กรรมการ
8. นายพิศิษฐศักดิ์
โชตะมังสะ
กรรมการ
9. นายสมหมาย
ช้างพันธุ์
กรรมการ
10. นายธรรมนูญ
คงสมุทร
กรรมการ
11. นายสมศักดิ์
อุดมศิลป์
กรรมการ
12. ม.ล.อนุมาศ
ทองแถม
กรรมการ
13. นายสมชาติ
บุญกล่อม
กรรมการ
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.ปราโมทย์
ฮึงวัฒนากุล กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุขนิจ
ปัญญางาม
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
2. นางอัญชลี
เสือแก้ว
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
3. นางสาวสุพร
เนินกร่าง
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
4. นายองอาจ
หมั่นกลาง
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ
6. นายสงบ
แสงสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
7. นายอดุลย์
พุฒหอม
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
8. นางสาววรรณิภา อัฐวงศ์
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พ้นื ที่ 1
9. นายชัชวาล
เงินนาค
ผู้แทนผู้สอบบัญชี
10. นายชยันต์
เมืองสง
ประธานกรรมการสรรหา
11. นายชีวิน
อินทรานุกูล ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและที่ดิน
12. นายเกรียงไกร
ภูมิสิงหราช
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี		
				
สารสนเทศและการสื่อสาร
13. นางสาวสมฤดี
อุปกิจ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการกองการเงินและบัญชี
38
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
			
นายมนัส ก�ำเนิดมณี ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด�ำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
		
1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ และสมาชิกทีม่ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี 2563 และให้ความไว้วางใจบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
			 นายมนัส ก�ำเนิดมณี แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาส
มาเป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 ในวันนี้ จากรายงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด ท�ำให้ทราบว่าสหกรณ์ได้มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่
27 กรกฎาคม 2524 โดยเริ่มแรกมีจ�ำนวนสมาชิกเพียง 704 คน มีทุนด�ำเนินงานเพียง 86,890.00 บาท จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน มีจ�ำนวนสมาชิกอยู่ทั่วประเทศประมาณ 27,415 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ได้มที นุ ด�ำเนินการกว่า 20,000 ล้านบาท พร้อมทัง้ มีกำ� ไรสุทธิกว่า 757,006,554.16 บาท เห็นได้วา่ สหกรณ์
มีผลการด�ำเนินงานที่ดีและน�ำผลก�ำไรกลับคืนให้สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตลอดจน
สวัสดิการต่าง ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 40 ตั้งใจมุ่งมั่น
บริหารงานสหกรณ์ให้ความมั่นคงธ�ำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลบริหารงานสู่มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ได้จัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานจะยึดมั่นตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้สหกรณ์มี
ความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สิ่งที่การันตีการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด คือการได้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นสหกรณ์มาตรฐานระดับดีเลิศประจ�ำ
ปีงบการประมาณปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดระดับโดยส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
ขอให้สมาชิกมั่นใจในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ที่มุ่งเน้นความมีมาตรฐานในการท�ำงาน
ตลอดมา โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุม ขอขอบคุณกรรมการ และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 และขออวยพรให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีในครัง้ นีบ้ รรลุเป้าหมาย
ทุกประการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
		
นายมนัส ก�ำเนิดมณี ประธานในการประชุม มอบหมายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
ใหญ่สืบเนื่องจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
รายงานประจ�ำปี 2564
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นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ ได้น�ำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหน้า 38 – หน้า 62) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม และไม่มีสมาชิกแก้ไข
จึงเสนอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน
		 นายสมชาติ บุญกล่อม นายทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ทราบ เรื่องรับทราบรายงาน
ของนายทะเบียน ซึ่งตามข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
		 3.1.1 จ�ำนวนสมาชิก
			
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
23,241 คน
			
สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี
237 คน
			
สมาชิกออกระหว่างปี
434 คน
			
รวมสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
23,044 คน
			
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4,154 คน
			
สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี
422 คน
			
สมาชิกสมทบออกระหว่างปี
205 คน
			
รวมสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
4,371 คน
			
รวมสมาชิกทั้งสิ้น
27,415 คน
		 3.1.2 ทุนเรือนหุ้น
			
ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2562
9,986,688,790.00 บาท
			
บวก รับค่าหุ้นจากสมาชิกระหว่างปี 2563
503,531,570.00 บาท
			
หักสมาชิกลาออก และถอนหุ้นคืนระหว่างปี 2563 163,589,180.00 บาท
			
ณ สิ้นปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน 10,326,631,180.00 บาท
			
อนึ่ง ระหว่างปี 2563 ได้มีสมาชิกแสดงความจ�ำนง
			
ขอเพิ่มอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
894 ราย
			
ขอลดอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
297 ราย
			
ของดส่งเงินค่าหุ้น
153 ราย
มติที่ประชุม
40

รับทราบ

รายงานประจ�ำปี 2564
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3.2 เรื่องรายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
		 นายจเร ทองด้วง ผู้จัดการ รายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563 ให้ที่
ประชุมใหญ่รับทราบ สรุปโดยย่อดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2563 หน้า 65 – หน้า 76)
รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562 และ 2563
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
เงินรับฝาก
เงินให้กู้คงเหลืออยู่ในมือสมาชิก ณ สิ้นปีบัญชี
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

มติที่ประชุม

ปี 2562

ปี 2563

เพิ่ม/(ลด)

27,395
27,415
20
9,986,688,790.00 10,326,631,180.00 339,942,390.00
980,029,191.98 1,068,888,475.86 88,859,283.88
7,198,611.99
7,698,611.99
500,000.00
7,322,444,761.98 8,105,611,461.75 783,166,699.77
15,708,105,846.59 15,790,406,009.42 82,300,162.83
764,872,210.73
757,006,554.16 (7,865,656.57)

รับทราบ รายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ประจ�ำปี 2563

3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
		 นายองอาจ หมั่นกลาง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ถึงผลการตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ส�ำหรับงวด 1 ปี ทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2563 ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้านบริหารงานทัว่ ไป ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้าน
การลงทุน ด้านสินเชื่อ ด้านเงินรับฝาก ด้านทุน และการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 หน้า 77 - หน้า 82)
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
		 ประจ�ำปีบัญชี 2563
		 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้ นายชัชวาล เงินนาค
(ผู้แทน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัทส�ำนักงาน สามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด เป็นผู้รายงานและชี้แจงงบแสดงฐานะการ
เงินต่อที่ประชุมใหญ่
รายงานประจ�ำปี 2564
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5
ผู้แทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ เสนอว่า ตามที่ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันผูยายน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่
้แทนผู2563
้สอบบังบก�
ญชีำสไรขาดทุ
หกรณ์ฯน และงบกระแสเงิ
เสนอว่า ตามที่ไนด้สด
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ
น ณลวัะปีนที่ 30
อมทรัพย์นกรมชลประทาน
ด สซึาหรั
่งคณะกรรมการด�
นการของสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดอชอบ
กันยายนของสหกรณ์
2563 งบกอาไรขาดทุ
และงบกระแสเงิจ�ำนกัสด
บปีสิ้นสุดวันเดีำเนิ
ยวกั
นของแต่ละปีของสหกรณ์
อมทรัพย์
ต่อความถูจกากั
ต้อดงและความครบถ้
วนของข้
มูลในงบการเงิน เตามมาตรฐานการสอบบั
รองทั่วไปและ วน
กรมชลประทาน
ซึ่งคณะกรรมการด
าเนินอการของสหกรณ์
ป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูญกชีต้ทอี่รับงและความครบถ้
ยบทีน่ นายทะเบี
ยนสหกรณ์กำ� หนด ญรวมถึ
กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั
ง้ ทีเ่ ป็กนาหนด
ของข้อมูตามระเบี
ลในงบการเงิ
ตามมาตรฐานการสอบบั
ชีที่รงับการใช้
รองทัว่วธิ ไปและตามระเบี
ยบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ำนวนเงิวนิธและการเปิ
ดเผยข้อกมูฐานประกอบรายการทั
ลในงบการเงิน การประเมิ้งนทีความเหมาะสมของหลั
กการบัญดชีเผยข้
ท่ีสหกรณ์
รวมถึงจ�การใช้
ีก ารทดสอบหลั
่เ ป็น จ านวนเงิน และการเปิ
อ มูลใช้ในงบ
การเงินและประมาณการเกี
การประเมินความเหมาะสมของหลั
กการบันทีญเ่ ชีป็ทนี่สสาระส�
หกรณ์ำคัใช้ญแซึละประมาณการเกี
รายการทางการเงิ
ย่ วกับรายการทางการเงิ
ง่ คณะกรรมการด�ำ่ยเนิวกันบการเป็
นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ นที่
เป็นสาระส
าคัญ ซึ่งคณะกรรมการด
าเนินการเป็นผู้จัดทาขึ้นตลอดจนการประเมิ
นถึงความเหมาะสมของการแสดง
ตลอดจนการประเมิ
นถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที
่น�ำเสนอ ในงบการเงิ
นโดยรวม เห็นว่างบ
รายการที
่นาเสนอ ในงบการเงิ
โดยรวม
เห็น2563
ว่า งบแสดงฐานะการเงิ
น ณ วัน ที่ 30นสดส�
กัน ยายน
แสดงฐานะการเงิ
น ณ วันทีน่ 30
กันยายน
ผลการด�ำเนินงานและงบกระแสเงิ
ำหรับปี2563
สิ้นสุดวัผลการ
น
ดาเนินเดี
งานและงบกระแสเงิ
น สดส
บ ปีสิ้น สุ ด วันจ�เดี
อ อมทรั พำย์คัญก รมชลประทาน
ยวกันของสหกรณ์ออมทรั
พย์าหรั
กรมชลประทาน
ำกัยดวกัถูกนต้ของสหกรณ์
องตามที่ควรในสาระส�
ตามระเบียบที่นายจากั ด
ถูกต้องตามที
วรในสาระส
าคัญตามระเบี
ายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
อมทั้ง ได้ชี้แนจงรายละเอี
ทะเบีย่คนสหกรณ์
ก�ำหนด
พร้อมทั้ง ยได้บที
ชี้แ่นจงรายละเอี
ยดในรายการต่
างๆพร้ของงบการเงิ
(รายละเอียยดในรายการ
ดตาม
ต่างๆ ของงบการเงิ
น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ
เอกสารประกอบการประชุ
มใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 หน้มาใหญ่
85 –สามั
หน้ญาประจ
121)าปี
สรุป2563
โดยย่อหน้ดัางนี85
้ – หน้า 121)
สรุปโดยย่อ ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน โดยย่อ
ปี 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(บาท)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,403,590,335.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
16,990,778,085.36
รวมสินทรัพย์
20,394,368,421.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน
8,130,252,737.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
39,083,977.17.00
รวมหนี้สิน
8,169,336,714.52
รวมทุนของสหกรณ์
12,225,031,706.69
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
20,394,368,421.21
งบกาไรขาดทุนโดยย่อ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบกาไรขาดทุนโดยย่อ
ปี 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(บาท)
รวมรายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1,122,724,358.64
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
219,605,570.16
รวมหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
29,390,191.86
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
873,728,596.62
รวมรายได้อื่น
146,703.79
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
116,868,746.25
กาไรสุทธิ
757,006,554.16
42
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6
6
6344 เสียง
- องค์ประชุม
-- อนุ
องค์มปัตระชุ
344 เสี
เสียยงง
ิ ม
342
อนุ- อมนุัตมองค์
ิ ัติ ประชุม 3420344 เสี
เสียยเสีงง ยง
ที่ประชุม-- ไม่
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ร้อยละ
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จานวนเงิ
น (บาท)
อยละ
านวนเงินน(บาท)
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7
ว่าที่ร้อยตรียอดฉัตร์ บุญโต สมาชิกเลขที่ 00040713 กล่าวว่า ช่วยอธิบายให้สมาชิกทราบ
เรื่องทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญกรณีที่
สมาชิกผู้กู้ที่ผิดสัญญาการกู้เงิน และผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบ สหกรณ์ฯมีทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ผู้กู้
ไม่สามารถจ่ายเงิน กู้ให้ แก่สหกรณ์ได้ โดยหักยอดหนี้ สุทธิแล้ว สหกรณ์ ฯ จะช่วยเหลือผู้ค้าประกันเป็ นเงิน 40
เปอร์เซ็นต์ จานวน 60 งวด ซึ่งตัวผู้ค้าประกันเองต้องเสียเอง 60 เปอร์เซ็นต์พร้อมดอกเบี้ย หากสหกรณ์ฟ้องแล้ว
ชนะคดีต้องนาเงินคืนกองทุนฯ
นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกเลขที่ 24790 เสนอว่า ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญควรมี
การกาหนดเพดานการนาเงินเข้ากองทุนฯ ขอเสนอการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสหกรณ์ควรมีกลุ่ม line
มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีบัญชี 2563 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.3

เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปีบัญชี 2564
นายสาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณางบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ประจาปีบัญชี 2564 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ และสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 หน้า 122 – หน้า 130) ซึ่งมี
รายการโดยสรุป ดังนี้
รายรับ
หน่วย : บาท
1. ดอกเบี้ยรับ
992,000,000.00
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
35,000.00
3. ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและชุมนุมสหกรณ์
50,000,000.00
4. ผลตอบแทนการลงทุน
98,200,000.00
รวมรายรับ
1,140,235,000.00
รายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้สอย
4. หมวดค่าวัสดุ
5. หมวดค่าครุภัณฑ์
6. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
7. ดอกเบี้ยจ่าย
8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
9. อื่นๆ
รวมรายจ่าย

44

หน่วย : บาท
25,200,000.00
3,770,000.00
32,135,000.00
1,880,000.00
671,000.00
2,650,000.00
225,000,000.00
65,000,000.00
6,525,000.00
362,831,000.00
/หมายเหตุ...
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8
หมายเหตุ

1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง และหมวดครุภัณฑ์
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจาปีบัญชี 2564
ประมาณการรายรับ
1,140,235,000.00
บาท
ประมาณการรายจ่าย
362,831,000.00
บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย
777,404,000.00
บาท
นายอานวย สุขขี สมาชิกเลขที่ 13643 กล่าวว่า ต้องการถามว่า 1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ข้อ 1.2 ค่าครองชีพพิเศษ 3 อัตรา คืออะไร
นายสาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ ตอบว่า ข้อ 1.2 ค่าครองชีพพิเศษ 3 อัตรา คือ
เหมือนของราชการอัตราเงินเดือนที่ต่ากว่าปกติต้องเพิ่มไปให้ครบตามกฎหมายแรงงาน
นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ ตอบว่ากรณีบ รรจุ เจ้ า หน้ า ที่ส หกรณ์ บ าง
ตาแหน่งเงินเดือนน้อย จึงต้องเพิ่มค่าครองชีพให้ตามกฎหมายแรงงาน
นางวรรณา เข็มมาลากุล สมาชิกเลขที่ 30432 กล่าวว่า ข้อ 5.9 รถบัส 40 ที่นั่ง จานวนเงิน
6,000,000 บาท สมาชิกได้ประโยชน์อย่างไร
นายมนัส กาเนิดมณี ประธานกรรมการ ตอบว่า เรื่องการจัดซื้อรถบัส 40 ที่นั่ง สหกรณ์ฯ
ได้ จั ด ซื้ อ และมอบให้ ก รมชลประทาน เพื่ อ รั บ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ พนั ก งาน จากกรมชลประทานปากเกร็ ด ไปกรม
ชลประทานสามเสน เป็นการบริการสมาชิก ซึ่งสภาพรถบัสที่ใช้อยู่เดิมของกรมชลประทานมีสภาพเก่ามากแล้ว
สหกรณ์ฯ เหมือนเป็นธุรกิจย่อยของกรมชลประทาน สหกรณ์ฯมอบให้ เพื่อเป็นการทา CSR เป็นการดูแลสมาชิก
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกเลขที่ 24790 เสนอว่า ข้อ 3.6 ค่าระบบสารสนเทศ ปีบัญชี
2563 ตั้งไว้ 600,000 บาท แต่ปีบัญชีตั้งไว้ 900,000 บาท สหกรณ์ฯควรมีเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆให้สมาชิกทราบ และควรหาช่องทางให้สมาชิกติดต่อสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น
นายมนัส กาเนิดมณี ประธานกรรมการ แจ้งว่า เมื่อไม่มีสมาชิกถามอีก จึงขอให้ที่ประชุม
อนุมัติงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจาปีบัญชี 2564
ที่ประชุม
- องค์ประชุม
380 เสียง
- เห็นชอบ
376 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบประมาณรายรับ– รายจ่าย ประจาปีบัญชี 2564 ด้วยเสียงข้างมาก
4.4 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปีบัญชี 2564
นายชยัน ต์ เมืองสง ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ป ระชุมทราบว่าตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจากัด พ.ศ.2557 หมวด 8 ข้อ 68 และข้อ 70
/ข้อ68...
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9
ข้ อ 68. คณะกรรมการด าเนิ น การ ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุกในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 70.กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้ กรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออกจากตาแหน่ง เป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)
และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระหรือ
อยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรกและให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตามระเบี ย บสหกรณ์ออมทรั พย์ กรมชลประทาน จ ากัด ว่าด้ว ยการสรรหาคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด พ.ศ.2553 ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อ
ดาเนินการเลือกตั้ง วรรคสอง ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้สมัครรับการ
สรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ...
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ทีที่ป่ประชุ
ระชุมม

-----

ทีที่ป่ประชุ
ระชุมม

-----

ประธานกรรมการด
ประธานกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การ
องค์
384
องค์ปประชุ
ระชุมม
384 เสีเสียยง ง
อนุอนุมมัตัติ ิ
382
382 เสีเสียยง ง
ไม่ไม่ออนุนุมมัตัติ ิ
00 เสีเสียยง ง
งดออกเสี
22 เสีเสียยง ง
งดออกเสียยง ง
กรรมการด
กรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การ
องค์
384
องค์ปประชุ
ระชุมม
384 เสีเสียยง ง
อนุอนุมมัตัติ ิ
380
380 เสีเสียยง ง
ไม่ไม่ออนุนุมมัตัติ ิ
00 เสีเสียยง ง
งดออกเสี
44 เสีเสียยง ง
งดออกเสียยง ง

มติมติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม อนุอนุมมัตัติ ด้ิ ด้ววยเสี
ยเสียยงข้งข้างมาก
างมากดัดังนีงนี้ ้
1.1. เลืเลืออกตักตั้งประธานกรรมการด
้งประธานกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การเมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ 6่ 6ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563
ประธานกรรมการด
ประธานกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การประจ
ประจาปีาปีบบัญัญชีชี2564
2564
1.1. นายสุ
นายสุชชาติาติ เจริ
เจริญญศรีศรี
2.2. เลืเลืออกตักตั้งกรรมการด
้งกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การเมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ 6่ 6ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563โดยเรี
โดยเรียยงลงลาดัาดับบตามคะแนน
ตามคะแนน
สรรหาสู
สรรหาสูงสุงสุดดจากมากไปหาน้
จากมากไปหาน้ออยจนครบตามประกาศ
ยจนครบตามประกาศจจานวน
านวน77คนคน
กรรมการด
กรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การประจ
ประจาปีาปีบบัญัญชีชี2564
2564
1.1. นายมนตรี
อ่อ่ออนวินวิมมลล
คะแนน
นายมนตรี
คะแนน10,058
10,058
2.2. นางอั
คะแนน
นางอัญญชลีชลี เสืเสืออแก้แก้วว
คะแนน9,461
9,461
3.3. นางสาวสุ
นางสาวสุขขนินิจจ ปัปัญญญางาม
ญางาม คะแนน
คะแนน9,182
9,182
4.4. นายเสริ
นายเสริมมชัชัยย เซีเซียยวศิวศิริถริถาวร
าวร คะแนน
คะแนน8,581
8,581
5.5. นายฐณธรณ์
คะแนน
นายฐณธรณ์ ก่ก่อออิอิฐฐ
คะแนน8,482
8,482
6.6. นายชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ สุสุภภาพพร้
าพพร้ออมม คะแนน
คะแนน8,298
8,298
7.7. นายรุ
คะแนน
นายรุ่งธรรม
่งธรรม บ่บ่ออเกิเกิดด
คะแนน7,719
7,719
8.8. นางชวลี
นางชวลี
สวัสวัสสดิดิบบุตุตรร
คะแนน
คะแนน5,966
5,966
นายอธิววัฒัฒน์น์ โยอาศรี
โยอาศรี
คะแนน5,420
5,420
9.9. นายอธิ
คะแนน
10.นายวิ
แก้แก้ววมีมี
คะแนน
10.นายวิททยายา
คะแนน5,107
5,107
11.นายพิ
11.นายพิศศิษิษฐศัฐศักกดิดิ์ ์ โชตะมั
โชตะมังสะ
งสะ คะแนน
คะแนน4,968
4,968
12.นายชิ
12.นายชินนวัวัฒฒน์น์ พรหมมาณพ
พรหมมาณพ คะแนน
คะแนน4,882
4,882
13.นายปราโมทย์
13.นายปราโมทย์ ฮึฮึงวังวัฒฒนากุ
นากุลล คะแนน
คะแนน4,816
4,816
14.นายปาโมกข์
คะแนน
14.นายปาโมกข์ ปิปิงเมื
งเมืออง ง
คะแนน4,620
4,620
15.นายเอนก
ก้ก้านสั
15.นายเอนก
านสังวอน
งวอน คะแนน
คะแนน4,584
4,584
16.นายสุ
พิพิททักักษ์ษ์ธธรรม
16.นายสุพพิศิศ
รรม คะแนน
คะแนน4,502
4,502
17.นายวิ
ร่วร่วมชาติ
คะแนน
17.นายวิชชัยัย
มชาติ
คะแนน4,492
4,492
18.นายสุ
18.นายสุรศัรศักกดิดิ์ ์ มีมีแแสงนิ
สงนิลล
คะแนน
คะแนน4,027
4,027
/19.นายศุ
/19.นายศุภภณัณัฐฐ......
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11
19.นายศุภณัฐ
20.นายประสานต์
21.นายวรวิทย์

ปริยชาติ
พฤกษาชาติ
บุณยเนตร

คะแนน 3,813
คะแนน 3,702
คะแนน 3,662

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน จากัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ.2557 ข้อ 98 และข้อ 99
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุร กิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจ การของสหกรณ์เ ป็ น
ประจาปีจานวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดระยะเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้า
เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกก็ได้
เนื่องจากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด เรื่องวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด ประจาปี 2564 กาหนดไว้ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มี
ผู้สมัครในครั้งนี้ 1 กลุ่ม เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ข้อ 9 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดาเนิน การ
เลือกตั้ง(1) กรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 1 กลุ่มจานวน 3 คนให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหา
ดังกล่าว เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564 บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี
บัญชี 2563 ให้สิ้นสุดวาระลงแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจาปีบัญชี
2564 จานวน 1 กลุ่ม จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายองอาจ หมั่นกลาง
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์
3. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปีบัญชี 2564
ที่ประชุม
- องค์ประชุม
397 เสียง
- อนุมัติ
396 เสียง
- ไม่อนุมัติ
1 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
มติที่ประชุม

อนุมัติ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
1. นายองอาจ หมั่นกลาง
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์
3. นายสุนทร
แสนชมภู
กาหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากั ด ประจาปี
บัญชี 2564 ในอัตรา 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
/4.5เรื่อง...
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4.5 เรื่องคัดเลือกและกาหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจาปีบัญชี 2564
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก เป็นผู้รายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบั ง คับ
สหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 24 “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2544”
คณะกรรมการดาเนินการ ได้สรรหาผู้สอบบัญชี โดยส่งหนังสือถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มี
คุณสมบั ติเสนอบริ การสอบบั ญชีส หกรณ์ที่มีขนาดทรัพย์ สิน ตั้งแต่ 5,000.00 ล้ านบาทขึ้น ไป จ านวน 15 แห่ ง
ปรากฏว่ามีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนยื่นข้อเสนอ การสอบบัญชีของ สอ.ชป. จานวน 1 ราย คือ สานักงานสามสิบสี่
ออดิ ต จ ากั ด ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล เสนอแล้ ว ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขและหลั ก การตรวจสอบบั ญ ชี ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเท่ากับปี 2563 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
การนาเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัดกัด

ปีละ 8 ครั้ง (วันทาการปกติและเต็มเวลา)
ครั้งละ 3 – 10 วัน
ปริมาณงานประมาณ 4 – 5 คน แล้วแต่
ช่วงเวลาและปริมาณงาน 4
5 คน
2. การรายงานผลการตรวจสอบงานระหว่าง - - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
ปีรายงานประจาปี
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาในเรื่องกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการเงิน
ภาษีอากร การบริหารการเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร
รวมทั้งจัดทาบทวิเคราะห์งบการเงินตามแนวทาง COSO
และ CAMELS และเสนอผลการดาเนินงานและสถานะ
การเงิน การแนะนา โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
- ผู้สอบบัญชียินดีจะร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขออย่างเหมาะสม
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- จานวนผู้ชว่ ย

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จานวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม

180,000.-บาท
จ่ายชาระเมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชีแล้ว 00
/ราย...
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัดกัด

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1 1. นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์
2. นางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม

5. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัทมีบุคคลากรและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการอบรมจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์มากกว่า 10 คน คุณวุฒิ ปริญญาตรีรี

6. เรื่องอื่น ๆ

- รายงานการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในเดือน ตุลาคม
2564 หรือประมาณ 5 วันนับจากวันที่สหกรณ์
จัดทางบเสร็จ
- บริษัทรับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชี
เดียวกับสหกรณ์ไม่เกินจานวนที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด
- ผู้สอบบัญชีที่กาหนดและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์หรือ

7. จานวนสหกรณ์ ฯ ที่ตรวจสอบ
หรือเคยตรวจสอบ

สอ.กรมชลประทาน จากัด
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
สอ.การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
จากัด
สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
สอ.เอไอเอส จากัด
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จากัด

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

- องค์ประชุม
376 เสียง
- อนุมัติ
372 เสียง
- ไม่อนุมัติ
- เสียง
- งดออกเสียง
4 เสียง
อนุมัติ ให้รับบริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด โดยนางสุคนธ์ ฤทธิ์โรจน์ บช.บ (มธ.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด ประจาปีบัญชี 2564 และกาหนด
ค่าธรรมเนียม ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 180,000.00 บาท
/4.6เรื่อง...

50

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 50

27/11/2564 15:20:49

14
4.6 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปีบัญชี 2564
นายมนัส กาเนิดมณี ประธานกรรมการดาเนินการ เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 17 กาหนดว่า “วงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนด
วงเงินกู้ยืม หรือค้าประกัน สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิน งาน วงเงินซึ่งกาหนดดั งว่ า
นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้าประกัน สาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน สาหรับปีก่อนไปพลาง”
นายมนัส กาเนิดมณี ประธานกรรมการดาเนินการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนด
วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จากัด ประจาปี 2564 ว่าเห็นควรกาหนดเป็นจานวนเท่าใด ซึ่งในปี
2563 สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจานวน 3,000,000,000.00 ล้านบาท (สาม
พันล้านบาทถ้วน)
ส าหรับ ในปี 2564 คณะกรรมการดาเนิน การ ใคร่เ สนอขออนุมัติกาหนดวงเงิน กู้ย ืม ซึ่ง
สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 3,000,000,000.00 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบใน
การดาเนิน กิจ การให้ส ามารถรองรับ การขยายขอบเขตของการให้ค วามช่ว ยเหลือ สมาชิก ให้ก ว้า งขวางและ
เพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ที่ป ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ได้กาหนดวงเงินกู้ยืมสาหรับ ในปี 2564 เป็นจานวน
3,000,000,000.00 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
ที่ประชุม
- องค์ประชุม
378 เสียง
- อนุมัติ
374 เสียง
- ไม่อนุมัติ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
มติที่ประชุม อนุมัติ วงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้าประกันเงินประจาปีบัญชี 2564 ในวงเงิน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
4.7 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจาปี บัญชี 2564

นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้
มีการปรับปรุงข้อกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตร 10 (7) ประกอบมาตร 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 และมีม ติค ณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แห่ง ชาติ ในการประชุม ครั้ง ที่ 2/2558 เมื่อ วัน ที่ 28
พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝาก
หรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
/ข้อ2...
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ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ธนาคาร”หมายความว่า ธนาคารพาณิช ย์ แ ละธนาคารที่มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ้ง ขึ้น ซึ่ง
ประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
“ตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เ งิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝาก หรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋ ว แลกเงิน ที่ธ นาคารเป็ น ผู้ รั บ รอง สลั กหลั งหรื อรั บ อาวั ล หรื อตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มขี ้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เป็ น ผู้ อ อกภายใต้ โ ครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลั กทรั พย์ ที่ได้รับอนุญ าตตามพระราชกาหนดนิติ บุ คคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สอ.ชป. มีทุนสารอง จานวน 1,068,888,475.86 บาท ที่
ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี 2563 ได้ อนุ มัติ จั ด สรร จ านวน 76,079,518.66 บาท รวมเป็ น ทุน ส ารองทั้ ง สิ้ น
1,144,967,994.52 บาท
คณะกรรมการดาเนินการ จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้นาเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตาม ข้อ 3 (7) ไม่เกิน 1,144 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
/ที่ประชุม...

52

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 52

27/11/2564 15:20:50

16
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

-

องค์ประชุม
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

406
404
0
2

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

อนุมัติ การฝากหรือลงทุ นอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจาปี บัญชี 2564 ด้วยเสียงข้างมาก

4.8 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด
นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เพื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 หมวด
6 สมาชิกสมทบ
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
หมวด 6 สมาชิกสมทบ
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น
แต่ไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่การออก
เสียงลงคะแนน หรือลงมติใด ๆ หรือได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดาเนินการ
(2) ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ คือ การฝากและถอน
เงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบการฝากและถอนเงิน
ของสหกรณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิค้าประกัน แต่มีสิทธิ
ในการกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
ของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์
สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการของ
กรมชลประทานหรือเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ให้มีสิทธิในการกู้ยืมเงินและสิทธิค้าประกันได้
ตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์
(5) มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิกของสหกรณ์
(6) มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์
(7) มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสมทบตามระเบียบของ
สหกรณ์
(8) ได้รับบริการทางวิชาการ
(9) สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์

ข้อ 53. สิทธิแ ละหน้า ที่ในฐานะสมาชิกสมทบสิ ทธิ
ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มี
สิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียง
ลงคะแนน หรือ ลงมติใด ๆ หรือ ได้รับการเลือ กตั้ ง เป็ น
กรรมการดาเนินการ
(2) ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ คือ การฝากและถอนเงินกับ
สหกรณ์ ตามระเบียบการฝากและถอนเงินของสหกรณ์
เท่านั้น ไม่มีสิทธิค้าประกัน แต่มีสิทธิในการกู้ยืมเงินไม่เกิน
ร้ อ ยละ 90 ของจ านวนเงิ น ฝากรวมกั บ ทุ น เรื อ นหุ้ น ที่
ตนเองมีอยู่ในสหกรณ์

- เพื่อให้ เ กิ ด ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก
สมทบ
- เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียน ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิ ก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2563
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.
2563

(5) มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราเดียวกันกับสมาชิกของ
สหกรณ์
(6) มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ในอั ต รา
เดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์
(7) มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุน
ส่งเสริม การศึก ษาบุตรสมาชิก สมทบตามระเบีย บของ
สหกรณ์
(8) ได้รับบริการทางวิชาการ
(9) สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

/ทีป่ ระชุม...
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อนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด ข้อ 53 ด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3

4.9

เรื่องอนุมัติจ่ายค่าอาหารให้สมาชิกในวันสรรหา
ตามที่สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์ ฯ เพิ่มค่าอาหารในวันสรรหา ซึ่งทางคณะกรรมการดาเนินการ
ได้พิจารณาและเห็นชอบในการเพิ่ม ค่าอาหารในวันสรรหา จากเดิมจ่ายคนละ 600.00 บาท เป็นจ่ายคนละ
700.00 บาท ซึ่งเพิ่มจากเดิมคนละ 100.00 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จากผลประกอบการใน
บัญ ชี 2563 นั้น ทาให้ส หกรณ์ฯ สามารถเพิ่ม ค่า อาหารให้กับ สมาชิก ในวัน สรรหาได้ โดยที่ส หกรณ์ฯ ได้ตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในปีบัญชี 2564 ไว้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ที่ประชุม
- องค์ประชุม
431 เสียง
- อนุมัติ
431 เสียง
- ไม่อนุมัติ
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
มติที่ประชุม

อนุมัติ จ่ายค่าอาหารให้สมาชิกในวันสรรหา คนละ 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4.10 เรื่องอนุมัติจ่ายค่าอาหารให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่
ตามที่ส มาชิก ร้อ งขอให้ส หกรณ์ฯ เพิ่ม ค่า อาหารในวัน ประชุม ใหญ่ ซึ่ง ทางคณะกรรมการ
ดาเนินการได้พิจารณาและเห็นชอบในการเพิ่มค่าอาหารในวันประชุมใหญ่ จากเดิมจ่ายคนละ 400.00 บาท
เป็นจ่ายคนละ 500.00 บาท ซึ่งเพิ่มจากเดิมคนละ 100.00 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 จากผล
ประกอบการในปีบัญชี 2563 นั้น ทาให้สหกรณ์ฯ สามารถเพิ่มค่าอาหารให้กับสมาชิกในวันประชุมใหญ่ได้ โดยที่
สหกรณ์ฯได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีบัญชี 2564 ไว้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ที่ประชุม
- องค์ประชุม
458 เสียง
- อนุมัติ
458 เสียง
- ไม่อนุมัติ
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
มติที่ประชุม

อนุมัติ จ่ายค่าอาหารให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่ คนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
		
นายส�ำเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ ตอบข้อค�ำถามของสมาชิก ข้อ 1.2 ค่าครองชีพ
พิเศษ 3 อัตรา เนื่องจากมีการบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
		
นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ ชี้แจง ประเด็นสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับค่าอาหาร
ในวันประชุมใหญ่และวันสรรหา ท�ำอย่างไรถึงได้คา่ อาหาร 1,000 บาท ซึง่ กรรมการได้ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่ 1 แล้ว แจ้งว่าสหกรณ์บางแห่งให้ค่าอาหารมากเพราะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก บางที่ให้ 1,500 - 3,000 บาท
ซึง่ จะท�ำให้การบริหารของสหกรณ์นนั้ ๆ อาจมีปญ
ั หาในเรือ่ งเงินปันผล เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ได้เงินปันผล
และเฉลี่ยคืนน้อยลง ฉะนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องให้สมาชิกอนุมัติในวันประชุมใหญ่ หากสมาชิกต้องการให้
เพิ่มค่าอาหารวันประชุมใหญ่ และวันสรรหา เงินปันผลและเฉลี่ยคืนน้อยลง
		
นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 กล่าวว่า ค่าอาหารวันสรรหา 1,000 บาท สามารถ
เพิ่มได้ หากสหกรณ์ ฯ ไม่น�ำไปซื้อรถบัส 6,000,000 บาท เป็นดอกเบี้ยของสมาชิก การเพิ่มค่าอาหารวันสรรหา
และวันประชุมใหญ่สามารถท�ำได้
		
นายมนัส ก�ำเนิดมณี ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การซื้อรถบัสเป็นมติที่ประชุมใหญ่ของการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีในปีที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ ฯ ด�ำเนินการซื้อได้ จากการจัดสรรก�ำไรตามมติ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ประกอบกับการซือ้ รถบัสท�ำเพือ่ สมาชิกกรมชลประทาน และหากมีการเพิม่ ค่าอาหาร
ในวันประชุมใหญ่และวันสรรหา การจ่ายเงินปันผลและเฉลีย่ คืนจะลดลง เงินก�ำไร 700 กว่าล้านควรพิจารณาจาก
ผลประโยชน์โดยรวมของสมาชิก ซึ่งวันประชุมใหญ่มีสมาชิกบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
		
นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือพนักงานที่
เป็นสมาชิกสมทบ เช่น การให้สิทธิ์สมาชิกสมทบได้เลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากมีสหกรณ์อื่นที่ให้สมาชิกสมทบ
เลือกตั้งได้
		
นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กรณีการให้สมาชิกสมทบเลือกตั้งได้ขึ้นอยู่
กับระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ ประกอบกับนายทะเบียนของสหกรณ์แต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งสหกรณ์นั้น
อาจอยู่คนละพื้นที่กับสหกรณ์กรมชลประทาน
		
นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 ขอหารือผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องระเบียบในที่
ประชุมใหญ่ เกีย่ วกับการอภิปรายของสมาชิก เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ดิฉนั ไปคัดลอกเรือ่ งนีม้ าจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพราะก่อนหน้านีม้ กี ารประชุมทีไ่ ม่เป็นทีเ่ รียบร้อย จึงน�ำมาท�ำเป็นระเบียบไว้ใช้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน
		
นายอดุลย์ พุฒหอม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ชี้แจงว่า ประเด็นสมาชิกอภิปรายได้
หรือไม่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของประธาน และผมขอสรุปตอนท้ายการประชุมที่มีการพาดพิงถึงนายทะเบียนสหกรณ์
		
นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 48 เนื่องจากมี
ข้อผิดพลาด
		
นายมนัส ก�ำเนิดมณี ประธานกรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากการรับรองรายงานการประชุมอยู่ใน
ระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งผ่านมาแล้ว ขณะนี้ที่ประชุมอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ แล้ว และที่ประชุมใหญ่มี
สมาชิกมาประชุมประมาณ 400 คน มีการรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ไปเรียบร้อยแล้ว
และขอชี้แจงต่อสมาชิกในที่ประชุมว่า ในฐานะประธานการประชุมได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ก�ำหนดไว้ ทุกวาระก่อนจะมีการลงมติ จะสอบถามสมาชิกทุกท่านว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือข้อสงสัย
อะไรหรือไม่ หากมีขอ้ สงสัยให้ยกมือขึน้ เมือ่ ประธานอนุญาตแล้วจึงจะอภิปรายได้ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระเบียบวาระเรือ่ ง
อื่น ๆ หากสมาชิกได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนให้เสนอคณะกรรมการเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น หากจะย้อน
ระเบียบวาระการประชุม จึงไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะเป็นระเบียบวาระการประชุม และทุกระเบียบวาระมีมติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานประจ�ำปี 2564
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นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เรื่องลงทุนหุ้นกู้แต่ละบริษัทให้ไปพิจารณาหน้า 99 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ควรก�ำหนดการ
ลงทุนไว้ควรไม่เกิน 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ ของทุนเรือนหุ้นของแต่ละบริษัทที่น�ำไปลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
(2) ทุกสิน้ ปีบญ
ั ชีของบริษทั ทีส่ หกรณ์นำ� ไปลงทุนขอให้ผจู้ ดั การและผูต้ รวจสอบกิจการทางงบดุลของบริษทั น�ำมา
ตรวจสอบฐานะการเงินว่าในแต่ละปีผลประกอบการของแต่ละบริษทั เป็นอย่างไร หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควร
เสี่ยงให้ขายออกไปก่อนก�ำหนด ไม่ควรเชื่อถือบริษัทจัดอันดับเพราะกรณีบริษัทการบินไทยซึ่งขาดทุน 3 ปี แต่
บริษัทยังจัดอันดับเป็น A(3) เรื่องของข้อ 9.2 ให้บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ปี 2564 จะมีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 7 คน
แต่ไม่เห็นว่าสหกรณ์ตั้งค่าเงินชดเชยไว้ เพราะว่าเงินชดเชยเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน ฉบับที่
9/2562 หากเจ้าหน้าที่ท�ำงานเกิน 400 วัน ควรจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน และให้กลับไปพิจารณา
หน้า 116 เป็นค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนั้นสหกรณ์ ฯ ควรประมาณการหนี้สินโดยกันเงินส�ำรองเป็นค่า
ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เพียงพอกับการเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ และเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้างต้น สหกรณ์ ฯ ควรแยกบัญชีค่าชดเชยและค่าบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่ และจัดท�ำเอกสารหลักฐาน
ใบจ่ายให้ชัดเจน
(4) ขอฝากถึงคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ขอเสนอว่า ณ ห้องประชุมชูชาติก�ำภู วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เรื่อง
ขอเสนอแนวทางการบริหารงาน สอ.ชป. เรียนท่านประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดที่ 41 สิ่งที่ส่งมาด้วย
นโยบายกลุม่ พลังชลประทาน กลุม่ พลังชลประทานซึง่ เป็นผูแ้ ทนสมาชิก สอ.ชป. จ�ำนวน 5,966 คน มีความประสงค์
ขอเสนอแนวทางการบริหาร สอ.ชป. เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารสหกรณ์และน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคงธ�ำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลบริหารสู่มาตรฐาน เรื่องนี้จะเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อมวลสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการจักขอบคุณยิ่ง และเรื่องของ
การสรรหาเลือกตั้งการหย่อนบัตรดิฉันยืนยันให้เอากล่องที่หย่อนบัตรแล้วมานับลงคะแนนที่ส่วนกลางมารวมกัน
และเลือกบัตรเสียออกนับแต่บัตรดีสิ่งที่จะได้คือเราจะไม่ทราบว่าคะแนนเสียงที่ได้มามาจากไหน แต่ทุกวันนี้
มีการตรวจสอบได้ว่าคะแนนได้ที่ใดมากที่ใดน้อย และเรื่องผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปที่ป่วยและไม่สามารถ
มาลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ขอให้สหกรณ์สง่ บัตรไปให้สมาชิกทีบ่ า้ น และให้ทา่ นลงคะแนนกลับมาส่งมาทีส่ หกรณ์แล้ว
สหกรณ์โอนเงินให้สมาชิกนี่คือการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกกับสหกรณ์มา 40 ปี พิจารณาจากสถิติสมาชิกมี
23,000 คน แต่สมาชิกที่มาใช้สิทธิ์หายไป 2,900 คน และเรื่องการจัดสรรสวัสดิการวันเกิดซึ่งเป็นความพยายาม
ของท่านผู้จัดการพยามจัดสรรมาว่าจะท�ำอย่างไร แต่มีสิ่งหนึ่งคือการตัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่เคยได้ปีละ
4,000 บาท รวม 5 ปี 20,000 บาท ในขณะนี้ท่านก�ำลังคิดใหม่ ท�ำใหม่ให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกใหม่ได้สวัสดิการ
ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่าลืมสมาชิกเก่าเพราะท่านอยู่มานานต่อไปเราต้องเป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน
		
นายมนัส ก�ำเนิดมณี ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สหกรณ์พิจารณาสวัสดิการทั่วถึงทุกคน
การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ทุกคนมีความคิด มีความเป็นห่วงความมั่นคงของสหกรณ์ ฯ ใน
อนาคต ขณะนี้สหกรณ์ ฯ จ่ายค่าสวัสดิการแก่สมาชิกปีละ 70 - 80 ล้านบาท หากสหกรณ์ไม่มีการปรับสวัสดิการ
จะขึน้ ถึง 100 ล้านบาท สุดท้ายจะมีผลกระทบกับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน ควรพิจารณาว่าท�ำอย่างไรให้สมาชิก
ใหม่ได้สวัสดิการ คนสูงอายุก็ได้สวัสดิการโดยเฉลี่ยกันไป แต่เป้าหมายหลักต้องควบคุมเงินสวัสดิการให้ได้ ไม่ให้
เกิน 100 ล้านบาท การบริหารงานพยามสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ สร้างผลตอบแทนให้สมาชิกได้อย่างมั่นคง
ดังนัน้ การพิจารณาแต่ละเรือ่ งไม่ใช่ประชานิยมอย่างเดียว ควรพิจารณาให้รอบคอบ ฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ
ทุกท่าน จึงมอบนโยบายไว้กับกรรมการทุกท่าน การท�ำงานควรมองถึงอนาคตเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ฯ
กรรมการน�ำไปศึกษาหาแนวทางท�ำอย่างไรให้สหกรณ์ ฯ มั่นคง อย่าเข้าใจผิดว่ากรรมการไม่ให้ความส�ำคัญกับ
สมาชิกผู้สูงอายุ กรรมการให้ความส�ำคัญกับสมาชิกทุกคน ผมเป็นประธานมา 2 ปี ได้สหกรณ์ระดับดีเลิศ ผมไม่
ได้ท�ำงานคนเดียวกรรมการทุกคนช่วยกัน ฝ่ายจัดการทุกคนช่วยกัน
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นางชวลี สวัสดิบตุ ร สมาชิกเลขที่ 08205 กล่าวว่า สวัสดิการใหม่ทไี่ ม่เห็นด้วยเพราะว่าสมาชิก
ทีเ่ ข้าใหม่สหกรณ์ให้สวัสดิการเลย ท่านไปดูในประกาศฯสหกรณ์ สมาชิกทีไ่ ด้รบั สวัสดิการต้องมีอายุการเป็นสมาชิก
10 ปี ขึ้นไป ข้อส�ำคัญคนที่จะได้สวัสดิการวันเกิดต้องอายุ 61 ปี สมาชิกที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีผลประโยชน์ไรกับ
สหกรณ์ในแต่ละปีที่สหกรณ์ได้ก�ำไรท่านเห็นไหมว่าสมาชิกท�ำไมต้องก�ำหนดว่าสมาชิก 10 ปีขึ้นไปถึงได้สวัสดิการ
เพราะก�ำไรสุทธิในแต่ละปีสมาชิกถูกหักเข้าไปในทุนส�ำรองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทุนสาธารณประโยชน์ทนุ
ช่วยเหลือผูค้ ำ�้ ประกันเงินกู้ ท่านเห็นไหมว่า 5 สวัสดิการ สหกรณ์จดั สรร 88,750,000 กว่าบาท นีค่ อื ทีส่ มาชิกสะสม
กัน แต่สมาชิกใหม่ยังไม่มีอะไรมาสะสมในนี้เลย ฉะนั้นการที่เขาก�ำหนดไว้ถูกต้องแล้ว ต้องเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป
ขอฝากคณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาสวัสดิการสะสมที่ก�ำลังท�ำขึ้นใหม่ ขอเรียนว่าในที่ประชุมจะรับรองรายงาน
การประชุมไปแล้วดิฉนั นางชวลี สวัสดิบตุ ร ขออนุญาตไม่รบั รองรายงานการประชุม และขอเสนอเนือ่ งจากสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทานเคยเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นี่คือโครงการที่ส่งเสริมให้สมาชิกออมในเรื่องของสวัสดิการฌาปนกิจสมาชิกมีสิทธิ์ประโยชน์ได้เงิน
600,000 บาท เพื่อไปให้ครอบครัวหลังเสียชีวิตท่านได้ยกเลิกไปแล้ว และความล�ำบากขอสมาชิกเดิมทายาทมา
ติดต่อสมาชิกที่เสียชีวิตมาที่สหกรณ์ฯ จะสามารถมาติดต่อฌาปนกิจของกรมชลฯ ติดต่อเงินที่เสียชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ ติดต่อฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย การยกเลิกศูนย์ประสานงานท�ำให้สมาชิกล�ำบาก
		
นายอดุลย์ พุฒหอม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับค�ำถามของ
นายมนตรี อ่อนวิมล เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวันสรรหาและวันประชุมใหญ่ของสมาชิกการบริหารของสหกรณ์รายได้
หักค่าใช้จ่ายถือเป็นก�ำไร ก�ำไรที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานเอามาแบ่งปันเป็นเงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นไป
ตามกฎหมายของสหกรณ์ มาตรา 60 เรือ่ งการจัดสรรก�ำไรสุทธิตามข้อบังคับของท่าน ส่วนท่านจะจ่ายค่าตอบแทน
ในวันสรรหาและวันประชุมใหญ่โดยประเพณีปฏิบตั ทิ สี่ หกรณ์กอ่ ตัง้ ขึน้ มาในอดีตการเลือกตัง้ จะเลือกในวันประชุม
ใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย แต่เมื่อสหกรณ์มีการพัฒนาใหญ่ขึ้นสมาชิกมากขึ้นจะมาเลือกตั้งในประชุมใหญ่
ไม่ได้จงึ ต้องมีวนั สรรหาแล้วน�ำมารับรองในทีป่ ระชุมใหญ่ตามมาตรา 50 ค่าตอบแทนวันสรรหาและวันประชุมใหญ่
เดิมนายทะเบียนเคยมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จ่ายค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับสมาชิกที่มาประชุมใหญ่
ได้ไม่เกินเบี้ยประชุมกรรมการ ภายหลังนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์แต่ละสหกรณ์มีศักยภาพจึง
ยกเลิกหนังสือดังกล่าว สหกรณ์จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ก็แล้วแต่สหกรณ์ แต่ต้อง
ค�ำนึงถึงสถานะทางการเงินของสหกรณ์เอง และขอตอบค�ำถามของนางชวลี สวัสดิบุตร เรื่องพนักงานราชการที่
เป็นสมาชิกสมทบจะให้สทิ ธิไ์ ปเลือกตัง้ กรรมการ ไม่สามารถกระท�ำได้เนือ่ งจากผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 41 วรรค
ท้าย ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สทิ ธิแ์ ก่สมาชิกสมทบในการนับชือ่ ของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การออกเสียงในเรื่องใดๆการเลือกตั้งกรรมการถือเป็นการใช้สิทธิ์ หรือเป็นกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ หรือกู้
ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตัวเองจากสหกรณ์ ค�ำว่ากู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของ
ตัวเองจากสหกรณ์ไปสอดคล้องกับเหตุผลทีค่ ณะกรรมการขอแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในวันนี้ ประกอบกับมาตรา 41
และประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการรับจดทะเบียนสหกรณ์เกีย่ วกับสมาชิกสมทบ เรือ่ งการให้
สิทธิส์ มาชิกสามารถกูเ้ งินกับสหกรณ์ได้เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุน้ ของตัวเองจากสหกรณ์ทมี่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่
เดิมสมาชิกสมทบมีอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สมาชิกที่มีสัมพันธ์กับตัวสมาชิก คือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
บุญธรรม กลุ่มที่ 2 พนักงานราชการของกรมชลประทาน กลุ่มที่ 3 พนักงานกองทุนฯ แต่เดิมให้สิทธิ์กับกลุ่ม
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กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตัวเองจากสหกรณ์ คาว่ากู้ยื มเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของ
ตัวเองจากสหกรณ์ไปสอดคล้องกับเหตุผลที่คณะกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในวันนี้ ประกอบกับมาตรา 41
และประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ เรื่องการให้
สิทธิ์สมาชิกสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ได้เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตัวเองจากสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่ง
เดิมสมาชิกสมทบมีอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สมาชิกที่มีสัมพันธ์กับตัวสมาชิก คือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
บุญธรรม กลุ่มที่ 2 พนักงานราชการของกรมชลประทาน กลุ่มที่ 3 พนักงานกองทุนฯ
แต่เดิมให้สิทธิ์กับกลุ่ม
พนักงานราชการ และพนักงานกองทุน กู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ไปกาหนดระเบียบให้กู้เกินกว่า
ทุนเรือนหุ้น ส่วนที่ 2 สหกรณ์ให้พนักงานราชการเลื่อนสถานะให้เป็นสมาชิก จริงๆสามารถทาได้หากข้อบังคับ
สหกรณ์กาหนด สหกรณ์ ควรนาไปศึกษาว่าจะให้สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก ควรไปศึกษาข้อดี
ข้อเสียและไปกาหนดคุณสมบัติ ท่านส่งไปถึงนายทะเบียนสหกรณ์ หากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ขัดกฎหมายใด ๆ
นายทะเบียนสหกรณ์อาจรับจดทะเบียน และขอเสนอแนะเรื่องการให้สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ลงคะแนนเลือกตั้ งหรือ
สรรหาทางไปรษณีย์สหกรณ์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้ข้อดีข้อเสียกาหนดในระเบียบหรื อ
ข้อบังคับ การเลือกตั้งมาตรา 42 มาตรา 43 (9) ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ การเลือกตั้ง การ
ดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ และขบวนการนี้คือขบวนการ
เลือกตั้ง แต่ท่านไม่ได้ดาเนินการเลือกตั้งในวันนี้ท่านไปออกระเบียบ เมื่อปี 2553 ระเบียบเรื่อง การสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดาเนินการ
นางชวลี สวัสดิบุตร สมาชิกเลขที่ 08205 กล่าวว่า ดิฉันไม่ได้ให้ไปแก้ไขข้อบังคับ
เพราะมันเป็นการยากในเรื่องของกฎหมาย แต่มีสหกรณ์ที่ให้สมาชิกสมทบเลือกตั้งได้จะขอเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา
นายแช่ม ศรีคาขลิ บ สมาชิกเลขที่ 00006312 กล่ าวว่าขอชื่นชมคณะกรรมการ
ดาเนินการที่จัดซื้อรถบัสให้กรมชลประทาน เพื่อเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมชลประทานกับสหกรณ์
22
นางวรรณา เข็มมาลากุล สมาชิกเลขที่ 0030432 เสนอว่า ขณะนี้เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ขอให้หาวิธีทาให้ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มลดลง
นายมนตรี อ่ อ นวิ ม ล รองประธานกรรมการ กล่ า วว่ า การสรรหาบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม
คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ให้เกินที่เสียอยู่ในปีนี้ หากมีสมาชิกท่านใดหาค่าเบี้ยประกันได้ถูกกว่าให้เสนอ
/นายมนตรี...
มาที่คณะกรรมการดาเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.15 น.
(นายมนัส กาเนิดมณี)

ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการ
(นายอาจพล วงศ์บุษราคัม) ผู้จดบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่
เรื่องเพื่อทราบ
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3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน
3.2 เรื่องรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�ปี 2564
3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2564
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3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน
3.1.1 จำ�นวนสมาชิก

จำ�นวนสมาชิก ณ 1 ตุลาคม 2563
สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี
สมาชิกออกระหว่างปี
รวมสมาชิก ณ 30 กันยายน 2564
จำ�นวนสมาชิกสมทบ ณ 1 ตุลาคม 2563
สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี
สมาชิกสมทบออกระหว่างปี
รวมสมาชิกสมทบ ณ 30 กันยายน 2564
รวมสมาชิกทั้งสิ้น

23,044
263
527
22,780
4,371
252
343
4,280
27,060

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ที่ประชุมมีมติ ..............................................................................................................................................................................................

3.1.2 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2563
บวก รับค่าหุ้นจากสมาชิกระหว่างปี 2564
หัก สมาชิกลาออก และถอนหุ้นคืนระหว่างปี 2564
สิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน
อนึ่ง ในระหว่างปี 2564 ได้มีสมาชิกแสดงความจำ�นง
ขอเพิ่มอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ขอลดอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ของดส่งเงินค่าหุ้น

10,326,631,180.00
497,253,120.00
263,468,460.00
10,560,415,840.00

บาท
บาท
บาท
บาท

867 ราย
260 ราย
83 ราย

ที่ประชุมมีมติ ..............................................................................................................................................................................................
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3.2 เรื่องรายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2524 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 55/2524 เลขหมายทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ 55/2524
ซึง่ ด�ำเนินการประกอบธุรกิจบริการสมาชิก เริม่ ต้นด้วยสมาชิก 704 คน และทุนเรือนหุน้ จ�ำนวน 86,890 บาท
ปีนี้ครบรอบปีที่ 40 สหกรณ์มีผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.2.1 ผลการด�ำเนินงาน
3.2.1.1 การจัดการทั่วไป
		 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมชลประทาน จ� ำ กั ด มี ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยมี
พื้นฐานส�ำคัญ 6 ประการ กล่าวคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มีความพร้อมในการบริการสมาชิก เพื่อสนองตามวิสัยทัศน์สหกรณ์
โดยปลูกจิตส�ำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ มีจิตส�ำนึกที่ดีในด้านการบริการ เน้นบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใส และไม่หยุด พักเที่ยง เพื่อให้สมาชิกที่มาใช้บริการมีความประทับใจ อีกทั้งเพื่อให้การด�ำเนิน
งานของสหกรณ์เป็นไปตาม เป้าประสงค์ ข้อ 1.5 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 1.5.1
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติ งานและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยได้จัดท�ำคู่มือการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดของแต่ละต�ำแหน่ง (Job Description) เพื่อให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม มาตรฐานทีก่ ำ� หนด ทางด้านอาคารสถานทีม่ กี ารจัดให้สวยงามตาม
สภาพของสหกรณ์ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก และ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับ สมาชิก เป็นไปได้ด้วยดี โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
สังกัดส�ำนัก โครงการ หน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ เป็นเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยงานสหกรณ์ ประสาน ตรวจสอบ-แก้ไข
เบื้องต้น รับ-ส่ง เอกสารของสมาชิก ให้สหกรณ์โดยตรง จัดบริการสหกรณ์ออนไลน์ทางเว็บไซต์สหกรณ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ www.ridsaving.com และการจัดส่งวารสารข่าว สอ.ชป.รายเดือนให้สมาชิก
เกษียณหรือส่งข่าวสารทาง เพจ สอ.ชป.
3.2.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด เป็นองค์การที่มีกระบวนการ การบริหารตามหลัก
การมีส่วนร่วม สมาชิกมีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหาร โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจการ สหกรณ์ ให้เป็นองค์การ
ที่เข้มแข็ง มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีสิทธิ์ร่วมในการ
ลงทุนในหุ้นและได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วน และมีการจัดสรรเงินจากก�ำไรสุทธิ ไว้เป็นทรัพย์สินของ
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนส�ำรอง เพื่อพัฒนาสหกรณ์ เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามส่วนของ ปริมาณธุรกิจที่
ท�ำกับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ การให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ท�ำให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เกิดการ ยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ
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การมีส่วนร่วมของสมาชิก
โดยเงินทุนสาธารณประโยชน์ปี 2563-2564 ดังนี้
ล�ำดับที่

เรื่อง

1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6

ขอเชิญร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้อง
น้อยบนดอยสูง” ครั้งที่ 9 โดยส�ำนักงานส่งเสริมพื้นที่ 1
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสอน
การเรียน
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน
โรคโควิด-19
ขอเชิญร่วมท�ำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1

7
		
8
		
9
		
10

สหกรณ์ ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1,000.00
500.00
500.00

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

8,000.00

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

500.00

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1

500.00

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กรมชลประทาน

ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อน้อง โครงการ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแพร่
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและเป็นเจ้าภาพในการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
บริจาคศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
			

62

หน่วยงาน

กรมทรัพยากรธรณี

50,000.00
1,000.00
500.00

มูลนิธิ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 100,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร
รวมทั้งสิ้น

500.00
163,000.00
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3.2.1.3 การบริการ
งานด้านบริการสหกรณ์ถอื เป็นหัวใจส�ำคัญ ดังข้อความหนึง่ ในพันธกิจทีว่ า่ “บริการด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ” สหกรณ์ได้จดั โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารของกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ เพือ่
ขับเคลือ่ นแผนการปฏิบตั งิ าน โครงการต่างๆ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดย
มุ่งเน้นแผนพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมงานระบบงานสหกรณ์ ให้สามารถใช้งานและบริการสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระบบสารสนเทศ การด�ำเนินธุรกรรมการเงิน การเน้นบริการตามความ
ต้องการของสมาชิกเป็นเป้าหมายหลัก การให้บริการสมาชิกด้านสินเชือ่ การรับฝาก-ถอนเงิน สะดวก รวดเร็ว
สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
		 ด้านจัดสวัสดิการมีทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก 7 ประเภท ได้แก่
ประเภท

ประเภท

1. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 5. ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
2. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 6. ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 7. ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)
4. ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์

3.2.1.4 การมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด นอกจากสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วยังด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ โดยการเข้าเป็นสมาชิกประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ และความคิดเห็นด้านต่าง ๆ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้านทุนด�ำเนินงาน และช่วยเหลือกันด้านทุน
ด�ำเนินกิจกรรม เป็นต้น
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3.2.1.5 การบริหารการเงิน
ด้วยตระหนักดีว่า การพึ่งพารายได้จากการให้สินเชื่อแก่สมาชิกอย่างเดียวนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ภาระการจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 41 และฝ่ายจัดการ ได้บริหารจัดการ
ด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี การรับฝากเงินทวีสิน การเชิญชวน
สมาชิกร่วมโครงการออมเงินต่อเนื่อง ส่งเสริมสมาชิกประหยัดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก
ฟุ่มเฟือย ให้สมาชิกวางแผนการกู้เงินจากสหกรณ์ไปใช้ตามความจ�ำเป็น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีการขยาย
วงเงินกู้ตามภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของสมาชิก ท�ำให้เงินทุนหมุนเวียนยังไม่เพียงพอที่จะให้
บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง และในบางครั้งต้องใช้บริการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอก เช่น การออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน การน�ำเงินบางส่วนลงทุนในรูปแบบของพันธบัตร หุ้นกู้ เงินฝาก ซื้อสลาก เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้วิเคราะห์จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การบริหารการ
เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงมีสภาพคล่อง ระเบียบตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์เป็นที่ตั้ง

3.2.2.จุดเด่นการด�ำเนินงาน
3.2.2.1 ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน

3.2.2.1.1 สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
ลูกหนี้เงินกู้
อื่น ๆ
3.2.2.1.2 หนี้สินรวม
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ

64

สถานะทางการเงิน
( ณ 30 กันยายน 2564)

21,563,431,898.07 บาท
131,739,130.14 บาท
5,797,072,814.08 บาท
15,596,326,456.48 บาท
38,293,497.37 บาท		
9,013,477,843.78
8,910,718,381.83 บาท
0.00 บาท
102,759,461.95 บาท

บาท
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3.2.2.1.3 ทุนของสหกรณ์		12,549,954,054.29
ทุนเรือนหุ้น
10,560,415,840.00 บาท
ทุนส�ำรอง
1,145,690,182.02 บาท
ทุนสะสม
33,637,140.35 บาท
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 38,972,814.08 บาท
ก�ำไรสุทธิ
771,238,077.84 บาท

บาท

3.2.2.1.4 สินทรัพย์
		 สินทรัพย์ของสหกรณ์ในปี 2564 มีทั้งสิ้น 21,563,431,898.07 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563
จ�ำนวน 1,169,063,476.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.42
		 การบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ยืม เนื่องจากลูกหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์เป็นสมาชิกที่ท�ำงาน
ในกรมชลประทาน ใช้ระบบการช�ำระหนี้โดยการเรียกเก็บจากบัญชีเงินได้รายเดือน ณ ปัจจุบันการด�ำเนิน
กิจการไม่มีประวัติหนี้สูญ ส�ำหรับสมาชิกที่ลาออกจากกรมชลประทาน สหกรณ์ใช้วิธีประนีประนอมหนี้
โดยดูความสามารถของสมาชิกที่จะช�ำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม ส่วนเงินกู้จากสหกรณ์อื่นได้ช�ำระ
ตามที่ท�ำสัญญาไว้ทุกงวด ดังนั้นยอดเงินรับช�ำระหนี้เป็นสินทรัพย์ที่สหกรณ์บริหารจัดการให้มีสภาพคล่อง
ตามก�ำหนดที่วางไว้
		 การบริหารเงินลงทุน สหกรณ์มีเงินลงทุน 5,797,072,814.08 บาท โดยสหกรณ์ลงทุน
ในรู ป แบบของพั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ ้ น ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด ตั๋ ว สั ญ ญา
ใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) หุ้นกู้บริษัทเบอรลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้
บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด(มหาชน) หุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด(มหาชน) และหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด การลงทุนรูปแบบนี้มีความเสี่ยงต�่ำ
และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
3.2.2.1.5 หนี้สิน
		 หนี้สินของสหกรณ์ในปี 2564 ซึ่งอยู่ในรูปของเงินรับฝากจากสมาชิก และหนี้สินอื่นมีทั้งสิ้น
9,013,477,843.78 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จ�ำนวน 844,141,129.26 บาท
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3.2.2.1.6 เงินรับฝาก
		 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก 2 ประเภท คือออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การออมของสมาชิกและสร้างความมัน่ คงด้านการเงินในครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีนสี้ มาชิก
มีการออมเป็นเงิน รับฝากทั้งสิ้น จ�ำนวน 8,910,718,381.83 บาท
3.2.2.1.7 ทุน
ทุนของสหกรณ์ประกอบด้วย
รายการ

ปี 2564

1. ทุนเรือนหุ้น (บาท)
10,560,415,840.00
2. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
33,637,140.35
3. ทุนส�ำรอง
1,145,690,182.02

ปี 2563

เพิ่ม (-ลด)

10,326,631,180.00
37,638,530.36
1,068,888,475.86

233,784,660.00
(4,001,390.01)
76,801,706.16

3.2.2.2 หลักประกันความมัน่ คง
		 การด�ำเนินงานของสหกรณ์กระท�ำโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึง่ ได้รบั การสรรหาและเลือกตัง้
จากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพือ่ ให้เข้ามาท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการให้กจิ การสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงาน ซึง่ ส่งผลให้สหกรณ์มนั่ คง สร้างความเชือ่ มัน่ และศรัทธาแก่มวลสมาชิกสหกรณ์
		 การสร้ า งหลั ก ประกั น แก่ ส มาชิ ก นั้ น สหกรณ์ มี ก ารเตรี ย มหลั ก ประกั น ให้ กั บ สมาชิ ก เช่ น
การท�ำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กับฟิลลิปประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) วงเงินประกัน
100,000.00 บาท ถึง 3,000,000.00 บาท (ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)
เป็นการบรรเทาภาระของผู้ค�้ำประกัน การให้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์สูงสุด 100,000.00 บาท เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพสมาชิก 10,000.00 บาทเป็นต้น
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เก็บเบี้ยประกันจำกสมำชิกส่งบริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต

ที่

เดือน
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

24,061
24,015
23,970
23,884

ครั้งที่ เดือน
1
ต.ค.63
พ.ย.63
จ2ำนวนคน
3
ธ.ค.63
24,523
4
ม.ค.64
5 24,445
ก.พ.64
6 24,364
มี.ค.64
7
เม.ย.64
24,268
8
พ.ค.64
9 24,206
มิ.ย.64
10 24,143
ก.ค.64
11
ส.ค.64
24,089
12
ก.ย.64

รายงานประจ�ำปี 2564

21,933,100.00
21,941,300.00
21,928,600.00

จำนวนคน
จำนวนเงิน
24,523
21,952,400.00
24,445
จำนวนเงิน 21,912,300.00
24,364
21,903,700.00
21,952,400.00
24,268
21,924,400.00
21,912,300.00
24,206
21,932,200.00
24,143
21,932,500.00
21,903,700.00
24,089
21,928,600.00
21,924,400.00
24,061
21,938,600.00
21,932,200.00
24,015
21,933,100.00
23,970
21,941,300.00
21,932,500.00
23,884
21,928,600.00
21,928,600.00
23,845
21,937,200.00
21,938,600.00
263,164,900.00

31 พ.ค.64
28 มิ.ย.64
31 ก.ค.64
30 ส.ค.64

30 ต.ค.63
30 พ.ย.63
28 ธ.ค.63
30 ต.ค.63
31 ม.ค.64
30 28
พ.ย.63
ก.พ.64
มี.ค.64
28 31ธ.ค.63
30 เม.ย.64
31 ม.ค.64
31 พ.ค.64
28 ก.พ.64
28 มิ.ย.64
ก.ค.64
31 31
มี.ค.64
30 ส.ค.64
30 เม.ย.64
30 ก.ย.64

วันที่จ่ำยเช็ค

วันที่จ่ำยเช็ค

มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

23
32
13

26,000,000.00
29,900,000.00
11,500,000.00

เดือน
จำนวนรำย ให้กับจำนวนเงิ
น
สอ.ชป.
ต.ค.63
36
28,800,000.00
พ.ย.63เดือน 25 จำนวนรำย
21,300,000.00 จำนวนเงิน
ธ.ค.63
ต.ค.63 34
3624,200,000.00 28,800,000.00
ม.ค.64
22
17,900,000.00
พ.ย.63 20
2516,500,000.00 21,300,000.00
ก.พ.64
มี.ค.64
ธ.ค.63 48
3435,800,000.00 24,200,000.00
เม.ย.64
5
4,000,000.00
ม.ค.64
22
17,900,000.00
พ.ค.64
31
24,700,000.00
ก.พ.64 23
2026,000,000.00 16,500,000.00
มิ.ย.64
ก.ค.64
มี.ค.64 32
4829,900,000.00 35,800,000.00
ส.ค.64
13
11,500,000.00
เม.ย.64
5
4,000,000.00
ก.ย.64
24
18,100,000.00
พ.ค.64 313 31258,700,000.00 24,700,000.00

บริษัทฯ จ่ำยค่ำสินไหม
ให้กับบริสอ.ชป.
ษัทฯ จ่ำยค่ำสินไหม

บัญชีการเก็บ และจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต กับ บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บัญชีการเก็บ และจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต กับ บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บัญชีกบารเก็
ค่าเบี
้ยประกันนชีชีวิตวิต
บัญชีการเก็
เงินบค่เงิานเบี
้ยประกั
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3.2.2.3 การบริการสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ให้บริการสมาชิกด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ทุนเรือนหุ้น เป็นทุนของสหกรณ์ที่แสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ ความมั่นคง
ของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ตามหลักการช่วยตนเอง ซึ่งสมาชิกเป็นเจ้าของและ
ลูกค้าในเวลาเดียวกัน ตามระเบียบการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ต้องช�ำระ
ค่าหุ้นเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด มีทุนเรือนหุ้น จ�ำนวน 10,560,415,840.00 บาท และมี สมาชิก
27,060 คน เฉลี่ยทุนเรือนหุ้น 390,259.27 บาท ต่อคน และในปี 2564 สหกรณ์ปันผลคืนสู่สมาชิก
ร้อยละ 5.50
2. เงินรับฝาก การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์เป็นอีกทางเลือกที่สมาชิกสามารถออมเงิน
และได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ซึ่งมีทั้งเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
อัตราดอกเบี้ย 1.50 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 มี ส มาชิ ก มาใช้ บ ริ ก ารเงิ น ฝากเป็ น เงิ น 8,910,718,381.83 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563
เป็นเงิน 805,106,920.08 บาท
3. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์มี 3 ประเภท
- เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน เป็นประเภทเงินกูร้ ะยะสัน้ มีความสะดวกในการกูย้ มื กรณีรบั เงินเฉลีย่ คืน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ต่อปี และกรณีไม่รับเงินเฉลี่ยคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี ผ่อนช�ำระ
6 งวด หรือ12 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สมาชิกใช้บริการกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 2,489 ราย
เป็นเงิน 29,125,698.00 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จ�ำนวน 1,299,870.00 บาท
- เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ประเภทใช้บุคคลค�้ำประกัน โดยวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก
และฐานเงินเดือนของผู้กู้ กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ต่อปี , กรณีไม่รับเงินเฉลี่ย
คืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี และทุนเรือนหุ้นค�้ำประกัน กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 6.15 ต่อปี , กรณีไม่รับเงินเฉลี่ยคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี ผ่อนช�ำระ 180 งวดทุกวงเงินกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สมาชิกใช้บริการกู้สามัญ จ�ำนวน 8,110 ราย เป็นเงิน 9,227,853,185.86
ลดลง จากปี 2563 จ�ำนวน 2,329,499,848.36 บาท
- เงินกู้พิเศษ ประกอบด้วย เงินกู้พิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ หรือทุนเรือนหุ้น หรือสมุดเงินฝาก
มาค�้ำประกัน กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน สองปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ,กรณีไม่รับเงินเฉลี่ยคืน สองปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สมาชิกใช้บริการ
กู้พิเศษ จ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จ�ำนวน 1,550,000.00 บาท
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3.2.2.4 ด้ำนวิชำกำร
สหกรณ์ได้ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ สหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบาย ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่ของสมาชิก การออม การกู้ พร้อมทั้งด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกควรทราบ
โครงการฝึกอบรม-การสัมมนา

วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี

หัวข้อ
หัวข้อ

โครงการฝึ
กอบรมข้
าราชการใหม่
ของกรม
โครงการฝึ
กอบรมข้
าราชการใหม่
ของ
2121
มกราคม
2564
มกราคม
2564 ชลประทาน เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กรมชลประทาน เรื่อง “การให้ความรู้
สหกรณ์
เกี่ยวกั”บสหกรณ์”
22,29 มิถุนายน
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกรม
22,29
โครงการฝึกเรือบรมข้
าราชการใหม่
องบ
2564มิถุนายน ชลประทาน
อ่ ง “การให้
ความรู้เกี่ยขวกั
2564
กรมชลประทาน
เรื่อง “การให้ความรู้
สหกรณ์
”
เกี่ยวกับสหกรณ์”

สถานที่
สถานที่

ผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนา
ผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนา

ปแบบOnline
Online
ข้าราชการที
รูปรูแบบ
ผ่านผ่าน
ข้าราชการที
่บรรจุ่บใรรจุ
หม่ ใหม่
แอปพลิ
Teleconferenceจ�ำนวนจานวน
แอปพลิ
เคชัเคชั่น ่นTeleconference
105 105
คน คน

รูปแบบ Online ผ่าน
ข้าราชการที่บรรจุใหม่
รูปแอปพลิ
แบบ Online
ผ่าน
ข้าราชการที
รรจุคน
ใหม่
เคชั่น Teleconference
จานวน่บ112
แอปพลิเคชั่น Teleconference จ�ำนวน 112 คน

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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กำรประชุม ฝึกอบรม กำรสัมมนำ และร่วมกิจกรรมกับขบวนกำรสหกรณ์ (จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ)
ประจำปี 2564
วัน/เดือน/ปี
1 ต.ค.2563

ว/ด/ป
1 ต.ค.2563
16 ต.ค.2563
2 พ.ย.2563
28 ต.ค.2563
31 ต.ค.2563
23 ต.ค.2563

31 ต.ค.2563
14-15 พ.ย.
2563
24 พ.ย.2563
10 ธ.ค.2563
16-18 ต.ค
2563
26 ก.พ.
2564
1 มี.ค.2564
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หัวข้อ
เข้าร่วมยื่นขอรับช�ำระหนี้ในคดี
หัวข้บริ
อ ษัทการบินไทย จ�ำกัด
ฟื้นฟูกิจการ

จัดโดย
ผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ชุมนุมสหกรณ์
กรรมการ 2 คน
ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ
ออมทรัพย์แห่จังดโดย
ประเทศไทย จ�ำกัด
เข้ำร่วมยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจกำร บริษัทกำรบินไทย จำกัด
มนุมสหกรณ์ออมรัพย์ กรรมกำร 2 คน
16 ต.ค.2563
รับทราบความคืบหน้าการจัดท�ำแผน
ชุมนุมชุสหกรณ์
กรรมการ 2 คน
แห่พงประเทศไทย
จำกัด
ฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จ�ำกัด
ออมทรั
ย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
รับทรำบควำมคืบหน้ำกำรจัดทำแผนฟื้นฟูกิจกำร บริษัทกำรบินไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมรัพย์ กรรมกำร 2 คน
2 พ.ย.2563
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในการขอรับช�ำระหนี้หุ้นกู้ ชุมนุมสหกรณ์
กรรมการ 2 คน
แห่พงประเทศไทย
จำกัด
บริษัทการบินไทย จ�ำกัด
ออมทรั
ย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมในกำรขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทกำรบินไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมรัพย์ กรรมกำร 2 คน
28 ต.ค.2563
เข้าร่วมประชุมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กรรมการ
แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ ครั้งที่ 4
ต.ค.2563
เข้าร่วย้ มสั
งชาติ
ชุมนุมกองทุ
สหกรณ์
กรรมการ
/ผู้จัดการ
เข้ำร่31
วมประชุ
มกองทุนสำรองเลี
งชีมพมนาวั
เจ้ำหน้นำออมแห่
ที่สหกรณ์
ครั้งที่ 4
นสำรองเลี้ยงชี
พ
กรรมกำร
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
จ�ำกัดออมรัพย์ กรรมกำร /ผู้จัดกำร
เข้ำร่วมสัมมนำวันออมแห่งชำติ
ชุมนุมสหกรณ์
23 ต.ค.2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ กรมชลประทาน
6 คน
แห่งประเทศไทย จกรรมการ
ำกัด
รัชกาลที่5
เจ้าหน้าที่ 12 คน
ร่วมพิ31ธีวต.ค.2563
ำงพวงมำลำพระบรมรำชำนุ
สำวรียน์ รัวิช่งกำลที
เข้าร่วมกิจกรรมเดิ
การกุศ่5ลวันออมแห่งชาติ ชุมนุมกรมชลประทำน
สหกรณ์
กรรมการ กรรมกำร 6 คน
ออมทรัพย์แห่ง
เจ้ำหน้ำที่ 12 คน
ประเทศไทย จ�ำกัด
เข้าศร่ลวัวมโครงการเสวนาสหกรณ์
ออมทรัพย์ ชุมนุมชุสหกรณ์
2 คน
เข้ำ14-15
ร่วมกิจพ.ย.2563
กรรมเดินวิ่งกำรกุ
นออมแห่งชำติ
มนุมสหกรณ์ออมรักรรมการ
พย์ กรรมกำร
ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 63
ออมทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
แห่งประเทศไทย จำกัด
ประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ย.2563
เข้าร่วอมประชุ
กสจ.ชุ
เข้ำร่24
วมโครงกำรเสวนำสหกรณ์
อมทรัพมย์คณะกรรมการ
ทั่วประเทศ ประจ
ำปี 63ดที่7 ชุมนุมชุสหกรณ์
มนุมสหกรณ์ออมรักรรมการ
พย์ กรรมกำร 2 คน
ออมทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
แห่งประเทศไทย จำกัด
ประเทศไทย จ�ำกัด
ธ.ค.2563
เข้าร่กสจ.ชุ
วมประชุ
สันนิบชุมาตสหกรณ์
เข้ำร่10
วมประชุ
มคณะกรรมกำร
ดทีม่7ใหญ่ประจ�ำปี 2563
นุมสหกรณ์ออมรักรรมการ
พย์ กรรมกำร
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย จำกัด
16-18 ต.ค2563
เข้าร่วมโครงการคืนทุนแผ่นดิน
โครงการคืนคุณ
กรรมการ
เข้ำร่วมประชุมใหญ่ประจำปี
2563
สั
น
นิ
บ
ำตสหกรณ์
แ
ห่ง
กรรมกำร
เที่ยวเพื่อชาติส�ำหรับสหกรณ์ รุ่นที่2
แผ่นดิ
26 ก.พ.2564
วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ
สันนิบประเทศไทย
าตสหกรณ์ กรรมการ/ผู้จัดการ
ประจ�ำปี2564
แห่งประเทศไทย
เข้ำร่วมโครงกำรคืนทุนแผ่นดิน เที่ยวเพื่อชำติสำหรับสหกรณ์ รุ่นที่2
โครงกำรคืนคุณแผ่นดิน กรรมกำร
1 มี.ค.2564
เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์
กรรมการ
บริษัทการบินไทย จ�ำกัด
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
วำงพำนพุ่มวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจำปี2564

สันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

กรรมกำร/ผู้จัดกำร

เข้ำร่วมประชุ
มฟื้นฟูกิจกำรบริษัทกำรบินไทย จำกัด
รายงานประจ�ำปี 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมกำร

ชุมนุมสหกรณ์ออมรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมกำร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

10-12 มี.ค. เข้ำร่วมประชุมหลักสูตรคณะกรรมกำรดำเนินกำรมืออำชีพ
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วัน/เดือน/ปี
10-12 มี.ค.2564

หัวข้อ
เข้าร่วมประชุมหลักสูตรคณะกรรมการ
ด�ำเนินการมืออาชีพ

18 มี.ค.2564

รับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จ�ำกัด

18 มี.ค.2564

เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงการด�ำเนินการและสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนา
เครือข่ายสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศสอดคล้อง
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
meeting ตามที่ ชสอ.นัดประชุมเรื่องการ
ฟื้นฟูกิจการการบินไทย
เตรียมข้อมูล, Link และ Password จาก
จนท.ส�ำหรับลงทะเบียนประชุมเจ้าหนี้ เพื่อ
รับการอนุมัติจากกรมบังคับคดี
เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ออนไลน์ผ่าน
E-Meeting ในคดีฟื้นฟูกิจการการบินไทย

26-27 มี.ค.2564
24 มี.ค.2564
6 พ.ค.2564
9 พ.ค.2564
19 พ.ค.2564
8 เม.ย.2564
25 มิ.ย.2564
15 ส.ค.2564
24-25 ส.ค.2564
23 ก.ย.2564

จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท
สันนิบาตสหกรณ์
สหประกันชีวิต จ�ำกัด
แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ำรอง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ชุมนุมสหกรณ์
ประจ�ำปี ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ออมทรัพย์
ไอซีที จ�ำกัด (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ไอซีที จ�ำกัด
เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร
ชุมนุมสหกรณ์
“การบริหารความเสี่ยง”
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
เข้ารับการอบรมวิเคราะห์ความเสี่ยง
พื้นที่1
ด้านการเงินของสหกรณ์

ผู้เข้าอบรม/สัมมนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 2 คน
กรรมการ 2 คน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ 2 คน

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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3.2.3 การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
3.2.3.1 การจำ�แนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก

กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง
ผลตอบแทน
เงินปันผล ( 5.50 % )
เงินเฉลี่ยคืน ( 11.00 %)

จำ�นวนเงิน (บาท)
567,631,466.00
90,865,704.00

เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
ประเภททุน

จำ�นวนเงิน (บาท)
77,210,907.84
5,000,000.00
3,000,000.00
24,000,000.00
2,000,000.00

ทุนสำ�รอง
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ทุนช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญ

กำ�ไรของสหกรณ์มาจากรายได้ ประกอบด้วย
กำ�ไรจากการทำ�ธุรกรรมของสมาชิก
ประเภทรายได้
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า

จำ�นวนเงิน (บาท)
973,206,873.1632,950.00
25,750.00

อัตราร้อยละ
ต่อรายได้ทั้งหมด
86.38
0.00

กำ�ไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิก
ประเภทรายได้
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้เบ็ดเตล็ด

72

จำ�นวนเงิน (บาท)
45,717,360.59
107,231,171.60
418,763.24

อัตราร้อยละ
ต่อรายได้ทั้งหมด
4.06
9.52
0.04

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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3.2.3.2 กำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด จ่ายเงินทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้
ลำดับที่

รำยละเอียด

ล�ำดับที่
รายละเอียด
1
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผูป้ ระสบภัยพิบัติ

3

2

สวั
สดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

43

ทุนสสวั
ดิการเงิ่อสงเคราะห์
นสะสม ( ตคสมาชิ
63 –กกค
สวั
ดิกสารเพื
ที่ถ64)
ึงแก่กรรม

5

ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ ( สค 64 เป็นต้นไป )

4

ทุนสวัสดิการเงินสะสม ( ตค 63 – กค 64)

6

สวัสดิการสมาชิกผูส้ ูงอายุ

จำนวนเงิน(บำท)

จ�ำนวนเงิน(บาท)
1,962,000.00
1,962,000.00
996,200.00

996,200.00
28,194,000.00
14,591,951.85
28,194,000.00
3,887,500.00

14,591,951.85

15,960,000.00

5

ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ ( สค 64 เป็นต้นไป )

3,887,500.00

8.6

สวั
ารสมาชิ
กผู้สูงอายุ ก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)
สวัสสดิดิกการค่
ารักษาพยาบาลสมาชิ

15,960,000.00153,800.00

9.7.

สวัสสดิดิกการเงิ
นขวัญกบุอาวุ
ตรสมาชิ
แรกคลอด
สวั
ารสมาชิ
โส ( กตค
63 – กย 64 )

14,974,000.0027,000.00

8.

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิรวม
ก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)

7.

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส ( ตค 63 – กย 64 )

14,974,000.00

153,800.00
80,746,451.85

หมายเหตุ
ลาดับกทีแรกคลอด
่4 ทุนสวัสดิการเงินสะสม และลาดับที่6 ทุนสวัสดิ27,000.00
การผู้สูงอายุ
9. สวัสดิกยกเลิ
ารเงิกนขวัญบุตรสมาชิ
กาหนดใหม่
สวัสดิการสะสมทวีทรัพย์
เปลี่ยนการจ่ายใหม่ สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

รวม

หมายเหตุ
		
		

80,746,451.85

ยกเลิก 		
ล�ำดับที่4 ทุนสวัสดิการเงินสะสม และล�ำดับที่6 ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
ก�ำหนดใหม่เป็น สวัสดิการสะสมทวีทรัพย์
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
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การเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปีบัญชี 2564
ล�ำดับ
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

เงิน
เดือน

โบนัส/ค่า
ตอบแทน

ประธานกรรมการด� ำ เนิ น
191,817.67
การชุดที่ 40
นายส�ำเริง แสงภู่วงค์
รองประธานกรรมการ
148,912.84
นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ
175,143.00
นางชวลี สวัสดิบุตร
กรรมการ
153,348.25
นายเดชา จิตรเลขา
กรรมการ
63,185.84
นพ. ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล
กรรมการ
125,589.94
นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
กรรมการ
138,967.09
นายสุชาติ เจริญศรี
ประธานกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 41
นายมนตรี อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ
170,140.63
นายธรรมนูญ คงสมุทร
รองประธานกรรมการ
162,420.83
นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม
รองประธานกรรมการ
นายอาจพล วงศ์บุษราคัม
กรรมการและเลขานุการ
165,924.95
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล
เหรัญญิก
168,890.04
นายสมหมาย ช้างพันธุ์
กรรมการ
145,286.98
นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
กรรมการ
148,828.44
ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
กรรมการ
150,493.63
นายสมชาติ บุญกล่อม
กรรมการ
149,047.29
นางอัญชลี เสือแก้ว
กรรมการ
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
กรรมการ
นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
กรรมการ
นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ
นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
กรรมการ
นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด
ที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 41
20,000.00
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
20,000.00
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
10,000.00
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ
10,000.00
ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุ
ที่ปรึกษาด้านพัสดุ
10,000.00
ผู้อ�ำนวยการกองการเงินและบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน
10,000.00
นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
ที่ปรึกษาฯ
20,000.00
นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาฯ
นายส�ำเริง แสงภู่วงค์
ที่ปรึกษาฯ
นางสาวสุพร เนินกร่าง
ที่ปรึกษาด้านคดีความ
20,000.00
นายจเร ทองด้วง
ผู้จัดการ
433,540.00 113,765.15
รวม
433,540.00 2,491,762.57
นายมนัส ก�ำเนิดมณี

ค่าตอบแทน (บาท)
ค่า
ค่า
พาหนะ ธรรมเนียม
อบรม

ค่าเบี้ย
ประชุม

อื่นๆ
(เครื่อง
แบบ)

รวม

-

-

-

5,800.00 197,617.67

7,200.00
954.00
3,683.00
16,000.00
210.00
4,853.00
6,000.00
4,000.00
1,000.00
1,265.00
45,165.00

-

22,000.00
22,200.00
51,000.00
51,600.00
22,200.00
21,000.00
21,000.00
20,400.00
48,600.00
51,600.00
52,800.00
13,200.00
52,800.00
41,400.00
22,200.00
514,000.00

5,800.00 154,712.84
5,800.00 180,943.00
5,800.00 159,148.25
5,800.00 68,985.84
5,800.00 131,389.94
5,800.00 144,767.09
22,000.00
5,800.00 205,340.63
5,800.00 220,174.83
51,600.00
5,800.00 197,607.95
5,800.00 195,690.04
5,800.00 172,086.98
5,800.00 175,028.44
5,800.00 205,103.63
5,800.00 206,447.29
52,800.00
13,200.00
52,800.00
41,400.00
28,000.00
5,800.00 29,800.00
5,800.00 25,800.00
5,800.00 15,800.00
5,800.00 15,800.00
5,800.00 15,800.00
5,800.00 15,800.00
5,800.00 26,800.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00 25,800.00
548,570.15
145,000.00 3,426,214.57
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3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
เรียน ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้เลือกนายองอาจ หมั่นกลาง (เสียชีวิต)
นายสงบ แสงสวัสดิ์ และนายสุนทร แสนชมภู เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท�ำการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี
โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์
		 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
		 1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกตามเอกสารหลักฐาน
		 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
		 2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
		 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการด�ำเนินงาน
		 3.1.1 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
แยกเป็น
สมาชิก (คน)
สมาชิกสมทบ (คน)
รวม (คน)
		
23,044
4,371
27,415
เพิ่มระหว่างปี
263
252
515
รวม
23,307
4,623
27,930
ออกระหว่างปี
527
343
870
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 22,780
4,280
27,060
		 3.1.2
			
			
			
			
			

ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่าย
มีก�ำไรสุทธิ
รายได้สูงกว่าปีก่อน
หรือร้อยละ
หมายเหตุ รายได้ปี 2563 1,122,871,062.43 บาท

1,126,599,918.59
355,361,840.75
771,238,077.84
3,728,856.16
0.33
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3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และ มติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์จัดท�ำบัญชีตามหลักการบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
และปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ "ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560" เรียบร้อย
เป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
บัญชี ทุกระบบงาน รายงานที่ได้จากการประมวลผล ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับบัญชีคุมยอด
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552
และงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งรายจ่ายของสหกรณ์ที่ได้จ่ายไปเพื่อ
กิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มี เงินสด เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ดังนี้
เงินสด 		
983,517.82 บาท
เงินฝากธนาคาร 		
130,753,612.32 บาท
สลากออมทรัพย์ทวีสิน
2,000.00 บาท
			
รวม
131,739,130.14 บาท
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1,635,500,000.00 บาท
			
รวม
1,767,239,130.14 บาท
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3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
		
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน
2,493 สัญญา
		
เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน
8,110 สัญญา
		
เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน
2 สัญญา
			
รวม
10,605 สัญญา
3.5.2 ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
		
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน
1,256
		
เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน
17,347
		
เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน
33
		
เงินกู้สามัญเพื่อปรับ
		
โครงสร้างหนี้ของสมาชิก จ�ำนวน
26
			
รวม
18,662

จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน

29,125,698.00 บาท
9,227,853,185.86 บาท
5,000,000.00 บาท
9,261,978,883.86 บาท

สัญญา จ�ำนวนเงิน
สัญญา จ�ำนวนเงิน
สัญญา จ�ำนวนเงิน

15,179,231.50 บาท
15,540,142,884.31 บาท
48,238,512.00 บาท

สัญญา จ�ำนวนเงิน
24,771,201.29 บาท
สัญญา จ�ำนวนเงิน 15,628,331,829.10 บาท

สรุป สมาชิกมีหนี้จ�ำนวน 18,662 ราย ไม่มีหนี้ จ�ำนวน 8,398 ราย
3.5.3 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้จ�ำนวน 973,206,873.16 บาท ต�่ำกว่า งบประมาณรายได้
		
ที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 18,793,126.84 บาท ร้อยละ 1.89 การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละราย ถูกต้อง
		
เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่ก�ำหนดไว้ การติดตามการช�ำระหนี้ สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ที่ไม่
		
สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก�ำหนด จ�ำนวน 356 ราย เป็นเงิน 8,675,833.98 บาท คิดเป็นร้อยละ
		
0.06 ของยอดหนี้จากเงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี
		
หมายเหตุ งบประมาณรายได้ 992,000,000.00 บาท
3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
(ราคาทุน)
3.6.1.1 พันธบัตรรัฐบาล					
100,000,000.00 บาท
			หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย
			
500,000,000.00 บาท
		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
			
10,000.00 บาท
		
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
				
(10,000.00) บาท
		
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
				
200,000.00 บาท
		
รวม
				
600,200,000.00 บาท
รายงานประจ�ำปี 2564
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ทุนอยู่ในความต้องการของตลาด
(ราคาทุน)
3.6.1.2 หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
30,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
50,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 12 ปี
100,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
200,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 12 ปี
10,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 12 ปี
100,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
160,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 15 ปี
100,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 15 ปี
340,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
50,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 7 ปี
50,000,000.00 บาท
ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นเงินลงทุน-หุ้นกู้การบินไทย
(5,000,000.00) บาท
หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
80,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
65,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
34,400,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
50,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 12 ปี
200,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 15 ปี
350,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 5 ปี
398,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัทแอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 7 ปี
65,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัทแอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี
50,000,000.00 บาท
รวม
2,477,400,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะยาว
3,077,600,000.00 บาท
3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
หุ้นกู้บมจ. ปตท. ครบก�ำหนด 15 พ.ย. 2564
25,000,000.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,020,000,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
1,045,000,000.00 บาท
เงินลงทุนเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ ประกาศ คณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�ำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
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3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2 ประเภท
		
ออมทรัพย์
เงินรับฝาก ณวันที่ 1 ต.ค. 63
38,878,269.38
รับฝากระหว่างปี
52,960,046.52
รวม
		
91,838,315.90
ถอนระหว่างปี
57,927,690.71
คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 64
33,910,625.19
เพิ่ม(+)/ลดลง(-)
(4,967,644.19)
ร้อยละ		
(12.78)

รวม
ออมทรัพย์พิเศษ		
8,066,733,192.37 8,105,611,461.75
1,737,888,678.21 1,790,848,724.73
9,804,621,870.58 9,896,460,186.48
927,814,113.94 985,741,804.65
8,876,807,756.64 8,910,718,381.83
(810,074,564.27) 805,106,920.08
(10.04)
9.93

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากและจ่ายคืน เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่ก�ำหนดไว้
3.8 ด้านหนี้สิน
		
วงเงินกู้ยืมตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ		 จ�ำนวน
		
วงเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 จ�ำนวน
		
วงเงินกู้ใช้ไป ณ 30 กันยายน 2564
จ�ำนวน

3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
–		
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3.93.9ด้ านทุ
ด้านนทุน
3.9.1
3.9.1ทุนเรืทุอนนหุ
เรือ้ นนหุ้น
ณ ้นวันณที่ 1วันตุทีลาคม
10,326,631,180.00 บาท
		 ทุนเรืทุอนนหุ
เรือ้ นนหุ
่ 1 ตุ2563
ลาคม 2563
		10,326,631,180.00
างปี างปี
497,253,120.00 บาท
		 เพิ่มขึเพิ้ น่มระหว่
ขึ้นระหว่
		 497,253,120.00
10,823,884,300.00 บาท
รวม
10,823,884,300.00
างปี างปี
263,468,460.00 บาท
		 ลดลงระหว่
ลดลงระหว่
		 263,468,460.00
ณ ้นวันณที่ 30
ยายน
10,560,415,840.00 บาท
		 ทุนเรืทุอนนหุ
เรือ้ นนหุ
วันกัทีน่ 30
กัน2564
ยายน 2564
		10,560,415,840.00
ก่ อน ก่อน
233,784,660.00 บาท
		 เพิม่ ขึเพิน้ ่มจากปี
ขึ้นจากปี
		 233,784,660.00
2.26
		 คิดเป็คินร้
ดเป็อยละ
นร้อยละ
		
2.26
การเก็
บค่บาหุค่้ นาและจ่
ายคืนายคื
ค่าหุน้ นค่าเป็หุนไปตามข้
อบังคับอบังคับ
การเก็
หุ้นและจ่
้น เป็นไปตามข้
3.9.2
นสะสม
ต่ าง ๆต่าง ๆ
3.9.2ทุนสทุารองและทุ
นส�ำรองและทุ
นสะสม

		 ณ วันณทีวั่ 1นตุทีล่ าคม
1 ตุล2563
าคม 2563
างปี างปี
		 เพิ่มระหว่
เพิ่มระหว่
รวม
รวม
างปี างปี
		 ลดระหว่
ลดระหว่
ยายน
		 ณ วันณทีวั่ 30นทีกั่ น30
กัน2564
ยายน 2564

ทุทุนนสส�ารอง
ำรอง
1,068,888,475.86
1,068,888,475.86
76,801,706.16
76,801,706.16
1,145,690,182.02
1,145,690,182.02
-1,145,690,182.02
1,145,690,182.02

ทุทุนนสะสม
สะสม
37,638,530.36 บาท
37,638,530.36
77,500,000.00 บาท
77,500,000.00

115,138,530.36 บาท
115,138,530.36
81,501,390.01 บาท
81,501,390.01
33,637,140.35 บาท
33,637,140.35

4. 4.การให้
ข้อสัขงเกตและข้
อเสนอแนะในการตรวจสอบ
การให้
้อสังเกตและข้
อเสนอแนะในการตรวจสอบ
ทารายงานการตรวจสอบกิจจการประจ�
การประจาเดื
ที่ปทระชุ
มคณะกรรมการด
าเนิ นำการทราบ
ได้จัดได้ท�จำดั รายงานการตรวจสอบกิ
ำเดืออนรายงานให้
นรายงานให้
ี่ประชุ
มคณะกรรมการด�
เนินการทราบ
ทุกทุเดืกอเดืนอโดยมี
ขอ้ สัขงเกตและข้
อเสนอแนะให้
มีการปรัมบีกปรุ
งแก้บไขการท
หน้าที่สหกรณ์
้ง
น โดยมี
้อสังเกตและข้
อเสนอแนะให้
ารปรั
ปรุงแก้างานของเจ้
ไขการท�ำางานของเจ้
าหน้รวมทั
าที่สหกรณ์
รวมทั้ง
การติ
ดตามการช
าระหนี
หารเงิหนารเงิ
เพื่อให้
เกิ่อดประโยชน์
แก่สมาชิแก่กสซึมาชิ
่ งได้กรับซึความร่
มมือจากทุ
ายทาให้
้ การบริ
การติ
ดตามการช�
ำระหนี
้ การบริ
นเพื
ให้เกิดประโยชน์
่งได้รับวความร่
วมมืกอฝ่ จากทุ
กฝ่ายท�ำให้
การท
างาน
เป็ นไปตามวั
ตถุปตระสงค์
และเป็
นประโยชน์
แก่สหกรณ์
การท�
ำงาน
เป็นไปตามวั
ถุประสงค์
และเป็
นประโยชน์
แก่สหกรณ์
จึจึงงเรีเรียยนมาเพื
นมาเพื่อโปรดทราบ
่อโปรดทราบ
นายสงบ แสงสวั
( (นายสงบ
แสงสวัสสดิดิ์ )์ )
้ตรวจสอบกิจจการ
การ
ผู้ตผูรวจสอบกิ

))
(( นายสุ
นายสุนนทร
ทร แสนชมภู
แสนชมภู
ผูผู้ต้ตรวจสอบกิ
รวจสอบกิจการ
จการ

วันทีวั่ นที่ 29ตุลตุาคม
ลาคม2564
2564
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ระเบียบวาระที่
เรื่องเพื่อพิจารณา

4

4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจ�ำปีบัญชี 2564				
4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปีบัญชี 2564				
4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปีบัญชี 2565				
4.4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปีบัญชี 2565		
4.5 เรื่องคัดเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปีบัญชี 2565		
4.6 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปีบัญชี 2565		
4.7 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�ำปีบัญชี 2565
4.8 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการ		
สรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ.2564
4.9 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา
และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ.2564
4.10 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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งบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจำ�ปีบัญชี 2564

4.1 เรือ่ งอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำ�ปีบัญชี 2564
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4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุ
ทธิ ประจำ�ปีบัญชี 2564
การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
กาไรสุทธิประจาปี 2563

กาไรสุทธิประจาปี 2564

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ร้อยละ

จานวนเงิน

ของกาไร

(บาท)

แบบที่ 2

(1 ตุลาไรสุ
าคม 2563
กันยายน
การจัดสรรก
ทธิ - 30
ประจ
าปี 2564)
2563

รายการ
กาไรสุทธิประจ
าปี 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

10.050

76,079,518.66 1. เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ร้อยละ
จานวนเงิน

0.004

30,000.00 2. เป็ นค่าของก
บารุงาไร
สันนิบาตสหกรณ์
(บาท) แห่งประเทศไทย

ร้อยละ

จานวนเงิน

ของกาไร

(บาท)

กาไรสุทธ

10.011
77,210,907.84
รายการ
0.004

30,000.00

ร้อยละ 510.050
ของกาไรสุ76,079,518.66
ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกิน1.30,000.-บาท
เป็ นทุนสารองไม่
30,000.00
บาท นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
0.004
30,000.00 2. เป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(1 ตุลาคม 2563
ร้อยละ
ของกาไร

10.011
0.004

73.183 554,004,650.00 3. เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ให้แก่สมาชิกในอัตราไม่
เกิน5 ของกาไรสุ
73.600
567,631,466.00
ร้อยละ
ทธิ แต่ตอ้ งไม่
เกิน 30,000.-บาท
(ร้อยละ 5.50 ต่อปี )

อัตราทีก่ ฎกระทรวงกาหนด (ร้อยละ 5.50ตามอั
ต่อปี )ตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(ร้อยละ 5.50 ต่อปี )

14.319 108,392,385.50 4. เป็ นเงินเฉลี
่ยคืนตามส่
วนจานวนรวมแห่
11.782
73.183
554,004,650.00
3.งดอกเบี
เป็ นเงินย้ ปั นผลตามหุ
น้ ให้แก่สมาชิ90,865,704.00
กในอัตราไม่เกิน
(ร้อยละ 11.00)

0.793

เงินกู้ (ร้อยละ 11.00)
(ร้อยละ 5.50 ต่อปี )

อัตราทีก่ ฎกระทรวงกาหนด (ร้อยละ
5.50
ต่อปี )
(ร้อยละ
11.00)

6,000,000.00 5. เป็ นเงินโบนั
สแก่กรรมการและเจ้
าหน้า4.ทีส่ เป็
หกรณ์
0.778
6,000,000.00
14.319
108,392,385.50
นเงินเฉลี่ยคืนตามส่
วนจานวนรวมแห่
งดอกเบีย้
- กรรมการ 0.311% ของกาไรสุทธิ
0.793
6,000,000.00 5. เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
- เจ้าหน้าที่ 0.467% ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

0.778

ของกาไรสุทธิ 500,000.00
500,000.00 6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกิ- นกรรมการ
ร้อยละ 2 0.311%0.065
- เจ้าหน้าที่ 0.467% ของกาไรสุทธิ

แห่งทุนเรือนหุน้
0.396

11.782

เงินกู้ (ร้อยละ 11.00)

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก
าไรสุ11.00)
ทธิ
(ร้อยละ

0.066

73.600

0.066
500,000.00
เป็ นทุนรักษาระดับอั0.389
ตราเงินปั นผล3,000,000.00
ไม่เกินร้อยละ 2
3,000,000.00 7. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ6. 10
ของกาไรสุทธิ

แห่งทุนเรือนหุน้

0.925

7,000,000.00 8. เป็ นทุนสวั0.396
สดิการ ไม่เ3,000,000.00
กินร้อยละ 10 ของก
ธิ
3.112 ไม่เกินร้24,000,000.00
7. เป็าไรสุ
นทุนทสาธารณประโยชน์
อยละ 10

0.264

2,000,000.00 9. เป็ นทุนช่วยเหลือผูค้ า้ ประกันเงินกูส้ ามัญ

100.000 757,006,554.16

ของกาไรสุทธิ

0.259

0.389

2,000,000.00

0.925

7,000,000.00 8. เป็ นทุนสวัสดิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
รวม
100.000
771,238,077.84

3.112

0.264

2,000,000.00 9. เป็ นทุนช่วยเหลือผูค้ า้ ประกันเงินกูส้ ามัญ

0.259

100.000 757,006,554.16

รวมำปี 2564
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การจัดสรรกาไรสุ
ระจาปี 2564
การจัดสรรกำ�ไรสุ
ทธิทปธิประจำ�ปี
บัญชี 2564
ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. เป็ นของสมาชิกร้อยละ

85.382 ของกาไรสุ ทธิ คือ

1.1

เงินปั นผล

(73.600)

567,631,466.00 บาท

1.2

เงินเฉลี่ยคืน (11.782)

90,865,704.00 บาท
658,497,170.00 บาท

รวม
2. เป็ นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ

13.836 ของกาไรสุ ทธิ คือ

2.1

ทุนสารอง (10.011)

2.2

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล (0.065)

2.3

ทุนสาธารณประโยชน์ (0.389)

2.4

ทุนสวัสดิการ (3.112)

2.5

ทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกันเงินกูส้ ามัญ (0.259)
รวม

77,210,907.84 บาท
500,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
24,000,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท
106,710,907.84 บาท

3. เป็ นของสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 0.004 ของกาไรสุ ทธิ คือ
30,000.00 บาท
4. เป็ นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 0.778 ของกาไรสุ ทธิ คือ
โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้ น

118

6,000,000.00 บาท
771,238,077.84 บาท
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4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2565
งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

รายรับ
1. ดอกเบี้ยรับ

992,000,000.00

973,206,873.16

2. ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า

35,000.00

25,750.00

3. ดอกเบี้ยรับจาก
ธนาคารและ
ชุมนุมสหกรณ์

50,000,000.00

45,717,360.59

50,000,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ,ชุมนุม
สหกรณ์ และอื่นๆ

4. ผลตอบแทน
การลงทุน

98,200,000.00

107,649,934.84

116,000,000.00 จากการซื้อตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล
ถือหุ้น ชสอ. รางวัลสลากออมสิน และ
อื่นๆ

รวมรายรับ

961,000,000.00 จากการให้สมาชิกกู้
30,000.00 สมาชิกและ/สมาชิกสมทบรวม 600 คน

1,140,235,000.00 1,126,599,918.59 1,127,030,000.00

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
ปีบัญชี 2564

รายการ

ปีบัญชี 2565
งบประมาณ

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

30 ก.ย.64

1. หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง

25,200,000.00

19,459,868.77

20,000,000.00 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 43 อัตรา
1.2 ค่าครองชีพพิเศษ 4 อัตรา
1.3 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ
3 อัตรา

2. หมวดค่า
ตอบแทน

3,770,000.00

3,399,395.58

3,785,000.00

900,000.00

865,300.00

2.2 ค่าล่วงเวลา

1,100,000.00

949,164.18

1,100,000.00 - เมื่อมีงานจ�ำเป็นเร่งด่วนส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ 43 คน

2.3 ค่าตรวจสอบ
กิจการ

360,000.00

360,000.00

360,000.00 - ส�ำหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เดือนละไม่เกิน 30,000.00 บาท

2.4 ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี

180,000.00

180,000.00

175,000.00 - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ภาคเอกชน

2.5 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ช่วยงาน

900,000.00

714,931.40

900,000.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานส่วนกลา
ส่วนภูมภิ าค และอืน่ ๆ 700,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการประเมินและตรวจหลัก
ประกันเงินกู้พิเศษ 200,000.00 บาท

2.6 ค่าสมนาคุณ
ที่ปรึกษา

330,000.00

330,000.00

350,000.00 - ส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ
ซึ่งสหกรณ์ ฯ เชิญเป็นที่ปรึกษางาน
สหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายจ่าย

2.1 ค่าเบี้ยประชุม

120

900,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
สหกรณ์ผู้ตรวจสอบกิจการ และอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

3. หมวดค่าใช้สอย 32,135,000.00 26,862,044.39 32,205,000.00
3.1 ค่าสัมมนาและ
ฝึกอบรม

2,000,000.00

135,159.00

2,000,000.00 - ค่าสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
อบรมและสัมมนา กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.2 ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมใหญ่
และการสรรหา ฯ
คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ

23,000,000.00

19,943,819.48

3.3 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

500,000.00

607,691.82

500,000.00 - ค่าเลี้ยงรับรอง , ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด , จัดท�ำกิจกรรม สอ.ชป. ,
ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ

3.4 ค่าธรรมเนียม
โอนเงิน

400,000.00

349,824.00

700,000.00 - ส�ำหรับโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และอื่น ๆ

3.5 ค่าระบบ
สารสนเทศ

900,000.00

322,898.30

700,000.00 - ค่าระบบสารสนเทศ ค่าบริการ
สายสัญญาณสื่อสาร จัดท�ำ
แอพพลิเคชั่น และอื่นๆ

3.6 ค่าประกันภัย
รถยนต์

60,000.00

51,902.35

23,000,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และการประชุมใหญ่

60,000.00 - ส�ำหรับรถยนต์ของสหกรณ์
จ�ำนวน 4 คัน
(รถตู้ จ�ำนวน 1 คัน รถปิคอัพ
จ�ำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน)

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
ปีบัญชี 2564

รายการ

งบประมาณ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

งบประมาณ

ค�ำชี้แจงประกอบ

3.8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินคดี

150,000.00

209,495.00

250,000.00 - ส�ำหรับฟ้องร้องด�ำเนินคดี

3.9 ค่าเจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย

1,100,000.00

1,067,022.00

1,100,000.00 - ส�ำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสหกรณ์ ฯ
(ตามสัญญา สอ.ชป.3/65
และ สอ.ชป.4/65)

3.10 ค่าเบี้ย
ประกันภัย
ทรัพย์สิน

35,000.00

30,832.05

3.11 ค่าดูแล
ท�ำความสะอาด
อาคาร

380,000.00

368,116.00

380,000.00 - ส�ำหรับดูแลท�ำความสะอาด
อาคารสวัสดิการในส่วน สอ.ชป. สามเสน
และปากเกร็ด
(ตามสัญญา สอ.ชป.5/65)
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ

3.12 ค่าสาธารณูปโภค

2,100,000.00

1,893,270.14

2,000,000.00 - ส�ำหรับค่าน�้ำประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์สอ.ชป. สามเสน
และปากเกร็ด และอื่น ๆ

3.13 ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร

180,000.00

159,388.54

150,000.00 - ใช้งานที่สอ.ชป.สามเสน จ�ำนวน 2 เครื่อง
(ตามสัญญา สอ.ชป. 2/65)
- ใช้งานที่สอ.ชป.ปากเกร็ด
จ�ำนวน 1 เครื่อง

122

35,000.00 - ส�ำหรับประกันภัยทรัพย์สินของ
สหกรณ์สามเสน และปากเกร็ด
(ตามกรมธรรม์ประกันภัย)
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

งบประมาณ

ค�ำชี้แจงประกอบ

3.14 ค่าบ�ำรุงรักษา
รถยนต์

30,000.00

6,877.59

3.15 ค่าบ�ำรุงรักษา
อาคารและ
อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

300,000.00

271,029.45

1,880,000.00

1,862,753.31

4.1 ค่าวัสดุทั่วไป

800,000.00

868,723.35

800,000.00 - ส�ำหรับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์
- ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปกปิด
เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์
และอื่น ๆ

4.2 ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์

500,000.00

482,913.96

500,000.00 - ส�ำหรับวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมึก ,ผ้าหมึก ,กระดาษต่อเนื่อง ,
USB Flash Drives และอื่นๆ

4.3 ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร
เผยแพร่

300,000.00

279,546.00

385,000.00 - ค่าจัดท�ำข่าว สอ.ชป.
เดือนละ 10,000 ฉบับ
- ค่าจัดท�ำกิจกรรมด้านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อื่นๆ

4. หมวดค่าวัสดุ

30,000.00 - ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม
จ�ำนวน 4 คัน
(รถตู้ จ�ำนวน 1 คัน รถปิคอัพ
จ�ำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 1 คัน)
300,000.00 - ค่าบ�ำรุงรักษาลิฟท์
(ตามสัญญา สอ.ชป. 1/65)
- ค่าจ้างบ�ำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
- ค่าบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ สามเสน
และปากเกร็ด
- ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส�ำนักงาน
และอื่น ๆ
1,965,000.00

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ

4.4 ค่าจัดพิมพ์
รายงานประจ�ำปี

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

250,000.00

214,000.00

30,000.00

17,570.00

5. หมวดค่า
ครุภัณฑ์

671,000.00

533,574.00

5.1 เครื่อง
ปรับอากาศ
พร้อมอุปกรณ์

150,000.00

144,450.00

5.2 เครื่องพิมพ์
EPSON LQ 590

45,000.00

42,586.00

5.3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ลูกข่ายพร้อม
อุปกรณ์

60,000.00

59,800.00

5.4 เครื่องตอกบัตร

30,000.00

27,820.00

4.5 ค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

124

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ
250,000.00 - ส�ำหรับหนังสือรายงานประจ�ำปีจ�ำนวน
5,000 เล่ม
30,000.00 - ส�ำหรับรถจ�ำนวน 4 คัน
(รถตู้ จ�ำนวน 1 คัน)
รถปิคอัพ จ�ำนวน 2 คัน ,
รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 1 คัน)
2,165,000.00
280,000.00 - จ�ำนวน 6 เครื่อง ใช้งานที่ สอ.ชป.
สามเสนและ สอ.ชป.ปากเกร็ด
ทดแทนเครื่องเดิมที่ช�ำรุด
มีอายุการใช้งานหลายปี ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า
220,000.00 - จ�ำนวน 6 ชุด ทดแทนเครื่องเดิม
ที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปี

-

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

งบประมาณ

5.5 เครื่องพิมพ์
Laser

20,000.00

15,515.00

5.6 เครื่องนับธนบัตร

60,000.00

59,813.00

-

5.7 กล้องถ่ายรูป

38,000.00

37,590.00

-

5.8 เครื่องใช้ส�ำนักงาน

118,000.00

-

ค�ำชี้แจงประกอบ

60,000.00 - ทดแทนเครื่องเดิมจ�ำนวน 5 เครื่อง
ฝ่ายบริหาร 3 บัญชี 1
ประชาสัมพันธ์ 1

-

5.9 เครื่องพิมพ์
ส�ำเนาระบบ
ดิจิตอล

-

-

120,000.00 - ส�ำหรับใช้งานสหกรณ์ ทดแทน
เครื่องเดิมที่อายูการใช้งานเกิน
10 ปี (ปี 2551)

5.10 เครื่องพิมพ์
Laser jet สี

-

-

46,000.00 - ส�ำหรับใช้งานฝ่ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

5.11 เครื่องวัด
ความดันโลหิต

122,000.00

120,000.00

-

5.12 เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
พร้อมวัดส่วนสูง

28,000.00

26,000.00

-

รายงานประจ�ำปี 2564
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
ปีบัญชี 2564

รายการ

ปีบัญชี 2565

30 ก.ย.64

5.13 เครื่อง
แม่ข่ายส�ำรอง

-

-

590,000.00 - ทดแทนเครื่องเดิม

5.14 อุปกรณ์ประชุม
ปลายทาง

-

-

650,000.00 - ใช้ในการประชุมระบบ ZOOM

5.15 Notebook

-

-

5.16 ชุดอุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ

-

-

5.17 ตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร
2 บาน

-

-

6. ค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

2,650,000.00

192,681.00

1,500,000.00

6.1 ค่าปรับปรุง
ส�ำนักงาน

2,650,000.00

192,681.00

1,500,000.00 - ค่าปรับปรุงส�ำนักงาน สอ.ชป.สามเสน ,
ห้องประชุม

7. ดอกเบี้ยจ่าย

งบประมาณ

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

43,000.00 - ส�ำหรับใช้งานสหกรณ์
145,000.00 - เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับระบบ
สารสนเทศ
11,000.00 - ส�ำหรับใช้งานฝ่ายการเงินและเงินออม

225,000,000.00 223,659,192.01 230,000,000.00 - คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากให้แก่สมาชิก

8. เงินทุนสวัสดิการ 65,000,000.00 65,000,000.00 100,000,000.00 - เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ ส�ำหรับสมาชิก
สมาชิก
( ปี 2564 จ่ายสวัสดิการ 8 ประเภท
เป็นเงิน 80,746,451.85 บาท)
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564

ปีบัญชี 2565

ค�ำชี้แจงประกอบ

งบประมาณ

30 ก.ย.64

งบประมาณ

6,525,000.00

4,952,091.30

6,132,000.00

9.1 เงินสมทบ
ค่าประกันสังคม
และกองทุนทดแทน

560,000.00

266,336.00

560,000.00 - เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทนเจ้าหน้าที่
43 คน สูงสุดไม่เกินตามกฏหมาย
แรงงาน (นายจ้าง 5% , ลูกจ้าง 5%)

9.2 บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ

3,200,000.00

3,031,294.89

2,693,000.00 - ส�ำหรับบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย
และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

9.3 ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน

1,034,000.00

730,930.11

970,000.00 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์ต่างๆ

9.4 สิทธิประโยชน์
ตัดจ่าย

731,000.00

730,930.11

731,000.00 - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสอ.ชป.
สามเสนและปากเกร็ด

9. อื่น ๆ

9.5 ค่าปรับปรุง
ส�ำนักงานตัดจ่าย

-

-

92,000.00 - ค่าเสื่อมตัดจ่ายห้อง SERVER
ของสอ.ชป.สามเสน

9.6 ค่าพัฒนา
โปรแกรมตัดจ่าย

-

-

86,000.00 - ตัดจ่ายระบบโปรแกรม
ของสอ.ชป.
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งบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
ปีบัญชี 2564

รายการ

งบประมาณ

9.7 ส�ำรองจ่าย
ฉุกเฉินและ
จ�ำเป็น
รวมรายจ่ายจริง

1,000,000.00

30 ก.ย.64

ปีบัญชี 2565
งบประมาณ

ค�ำชี้แจงประกอบ

1,000,000.00 - ส�ำรองจ่ายฉุกเฉินและจ�ำเป็น
ซึ่งไม่อาจก�ำหนดแผนล่วงหน้าได้

362,831,000.00 345,159,600.36 397,752,000.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง และหมวดครุภัณฑ์
		 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2564 ไปพลางก่อนในวงเงินไม่เกิน
		 ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ประมาณการรายรับ
1,127,030,000.00 บาท
ประมาณการรายจ่าย
397,752,000.00 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย
729,278,000.00 บาท
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4.4 เรือ่ งเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2565
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ. 2557 ข้อ 68 และข้อ 70
ข้อ 68.คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึง่ และเหรัญญิกคนหนึง่ นอกนัน้ เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุด ให้จ�ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
		 โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
		 ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือมีค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
		 ตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี
		 ทางบัญชี นับแต่ปที ผี่ ดิ นัดถึงปีทเี่ ลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้เกิดขึน้
		 จากการกระท�ำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 70. ก�ำหนดเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่ง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มวี าระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออกจากต�ำแหน่ง เป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสองของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทงั้ หมดโดยวิธจี บั ฉลาก (ถ้ามีเศษ
ให้ปดั ขึน้ ) และให้ถอื ว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในปีตอ่ ไปให้กรรมการด�ำเนินการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
จนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบก�ำหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซงึ่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซ�ำ้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
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ในกรณี ที่กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนิ นการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยูใ่ น
ตาแหน่งได้ในกรณี
เช่นในกรณี
เดียทวกั
บทกรรมการด
าเนิำเนิ
นอการชุ
ดแรกและให้
ลมไ่ ด้อยูรใ่บั นเลือกตัง้
กี่ รรมการด�
นงพ้การต้
องพ้
นจากต�
ำาความในวรรคหนึ
แหน่
ง้ คณะ ให้
รรมการด�
เนิ
การที
ี่กรรมการด
าเนินการต้
นจากต
าแหน่
งทั้งนคณะ
ให้งกทัรรมการด
าเนิ่ งกนมาใช้
การทีบ่ไงั ด้คัรบับำโดยอนุ
เลือนกตั
้งโใหม่

ใหม่งอได้ยูใ่ เนต�
ำแหน่
เช่นเดียวกั
ำเนินการชุ
ดแรกและให้น่ งำ� มาใช้
ความในวรรคหนึ
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ตาแหน่
ช่นเดี
ยวกับงได้
กรรมการด
าเนิบนกรรมการด�
การชุดแรกและให้
นาความในวรรคหนึ
บงั คับโดยอนุโง่ ลม
รายชื่อกรรมการ
ที่พน้ จากต
ง เมืำแหน่
่อสิ้ นงปี บัเมืญ่อชีสิ้น2564
ดังนี้ 7 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ที่พาแหน่
้นจากต�
ปีบัญจานวน
ชี 25647 คน
จ�ำนวน
ที่พน้ จากตคงสมุ
าแหน่ทงรเมื่อสิ้ นปี บัญชี 2564 จานวน 7 คน ดังนี้
1. รายชื
นายธรรมนู
ที่อ่ กรรมการ
ชื่อญ-นามสกุ
ล		
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายธรรมนูญ
คงสมุ
ทุษรราคัม
2. 1. นายอาจพล
วงศ์
บ
1. นายธรรมนูญ
คงสมุทร
วาระที่1 ปีที่2
2.
นายอาจพล
วงศ์
บ
ุ
ษ
ราคั
ม
3. นายไพฑู
รย์
ไชยภูมิสกุวงศ์
ล บุษราคัม
2. นายอาจพล
วาระที่1 ปีที่2
3.
นายไพฑู
ร
ย์
ไชยภู
ม
ิ
ส
กุ
ล
4. นายสมหมาย
3. นายไพฑูรย์ ช้างพันธุ์ ไชยภูมิสกุล
วาระที่1 ปีที่2
4. 4.
นายสมหมาย
ช้
า
งพั
น
ธุ
์
วาระที่1 ปีที่2
5. นายสมศันายสมหมาย
กดิ์
อุดมศิลป์ ช้างพันธุ์
5. 5.
นายสมศันายสมศั
กดิ์
อุ
ด
มศิ
ล
ป์
กดิ์ ทองแถม อุดมศิลป์
วาระที่1 ปีที่2
6. ม.ล.อนุมาศ
6. 6.
ม.ล.อนุม.ล.อนุ
มาศ มาศ ทองแถม ทองแถม
วาระที่1 ปีที่2
7. 7. นายสมชาติ
กล่ออมม
นายสมชาติ
บุบุญญกล่

7.

นายสมชาติ

บุญกล่อม

วาระที่1 ปีที่2

ในปี
กรรมการที
่ย่ยงงัั อยู
อยูใ่ ใ่ นวาระอี
นวาระอีกก1 1ปี ปีจานวน
จานวน
8่ยังคน
อ ำแหน่ง จ�ำนวน 8 คน คือ
ในปี
ประธานกรรมการและกรรมการที
อยู
ในปี2565
25652565
กรรมการที
8 คน
คือ่ใคืนต�
1. 1. นายสุ
เจริญญศรีศรี
ประธานกรรมการ
นายสุชชาติาติ
เจริ
ประธานกรรมการ
ที่ ชื่อ-นามสกุล		
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายมนตรี
อ่ออนวิ
2. 2. นายมนตรี
นวิมมลล
1.นางสาวสุนายสุ
ชาติ ปัญญางาม เจริญศรี
วาระที่1 ปีที่2
3. 3. นางสาวสุ
ขขนินิจจ
ปัญญางาม
2.นางอัญชลี
นายมนตรี เสื อแก้ว อ่อนวิมล
วาระที่1 ปีที่2
4.
4. นางอั
3. ญชลีนางสาวสุขนิเซีเสืจยอวศิแก้ริวถาวรปัญญางาม
วาระที่1 ปีที่2
5. นายเสริ มชัย
5. นายเสริ
ชัย ญชลี เซียวศิริถาวร
4. มนางอั
เสือแก้ว
วาระที่1 ปีที่2
6. นายฐณธรณ์
ก่ออิฐ
6. นายฐณธรณ์
อิฐ เซียวศิริถาวร
5. นายเสริมชัยสุก่ภอาพพร้
วาระที่1 ปีที่2
7. นายชาญณรงค์
อม
6. นายฐณธรณ์สุ ภาพพร้อก่มออิฐ
วาระที่1 ปีที่2
7. 8. นายชาญณรงค์
นายรุ่ งธรรม
บ่อเกิด
7. ่ งธรรม
นายชาญณรงค์
วาระที่1 ปีที่2
8. นายรุ
บ่อเกิด สุภาพพร้อม

8.

นายรุ่งธรรม

บ่อเกิด

วาระที่1 ปีที่2

การสรรหาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 อีกจานวน 7 คน คือ
การสรรหาในวั
นที่ 12 พฤศจิกายน 2564 อีกจานวน 7 คน คือ
1. กรรมการ
กรรมการ
1.2. กรรมการ
กรรมการ
รอผลการสรรหาและเลือกตั้ง
2.3. กรรมการ
กรรมการ
จากที
่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ
าปี ้ ง2564
3.4. กรรมการ
รอผลการสรรหาและเลื
อกตั
กรรมการ
4.5. กรรมการ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564
6. กรรมการ
5. กรรมการ
7. กรรมการ

6. กรรมการ
7. กรรมการ

ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................
ำปี 2564
ที130
่ประชุมมีมติ รายงานประจ�
...............................................................................................................................................
สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ. 2557 ข้อ 98 และข้อ 99
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นประจ�ำปีจ�ำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
ก�ำหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกก็ได้
ด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564 มีต�ำแหน่งว่าง 1 คน ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด ได้จัดท�ำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด เรื่องวิธีการสรรหาและ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565 เพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่าง ก�ำหนดไว้ 1 คน ครั้งนี้มีผู้สมัคร 1 คน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ข้อ 1 จ�ำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 1 คน เพื่อแทนในต�ำแหน่งที่ว่างและให้นับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมา
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปีบัญชี 2565 จ�ำนวน 1 คน
ได้แก่ นางน�้ำค้าง คงคาเพ็ชร

ทีป่ ระชุมมีมติ ...............................................................................................................................................
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4.5 เรือ่ งคัดเลือกและกำ�หนดค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2565
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 24			
"การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ องรับทัว่ ไป และตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง"										
ล�ำดับที่ 1
บริษัท วรกรและสุชาดา
สอบบัญชี จ�ำกัด

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
1. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
- จ�ำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- จ�ำนวนผู้ช่วย
2. การรายงานผลการ
ตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
- รายงานประจ�ำปี
- ปิดบัญชี

3. ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี
- จ�ำนวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม
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ล�ำดับที่ 2
บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ำกัด

ล�ำดับที่ 3
บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่
ออดิต จ�ำกัด

6 ครั้ง ครั้งละ 2-5 วัน
ผู้ช่วย 3-6 คน

6 ครั้ง ครั้งละ 3-6 วัน
ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 5 คน

8 ครั้ง ครั้งละ 3-10 วัน
ผู้ช่วย 4-5 คน

- รายงานผลการสอบบัญชีทุก
ไตรมาส (3 เดือน/ ครั้ง) ให้
สหกรณ์ทราบ
- รายงานผลการสอบบัญชี
ประจ�ำปี ตามระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
- ให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการ
เงินการบัญชีตามเห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ
ทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ
- หลังจากสหกรณ์ปิดบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 3 วันท�ำการ

- รายงานผลการสอบบัญชี
ระหว่างปี ให้สหกรณ์ทราบ
ทุกครั้งภายหลังการเข้าตรวจสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห์
- รายงานผลการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด
- หากสหกรณ์ประสงค์ในการงาน
งบการเงินประจ�ำปี ผู้สอบยินดี
วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้
อัตราส่วน CAMELS Analysis ที่
ก�ำหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามเห็นสมควร
- บริษัทยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่
หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การตามที่สหกรณ์นัดหมาย
- แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ภายในไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี
ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
- ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องกฎหมายสหกรณ์
กฎหมายการเงิน ภาษีอากร
การบริหาร การเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควรรวมทั้งจัดท�ำบทวิเคราะห์
งบการเงินตามแนวทางของ COSO
และ CAMEL เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และเสนอผลการ
ด�ำเนินงานและสถานะการเงิน การ
แนะน�ำ โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
กรณีมีข้อสังเกต หรือพบปัญหา
ทางการเงินการบัญชีที่ส�ำคัญที่พบ
ในระหว่างการตรวจสอบจะรีบแจ้ง
ให้สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบโดยเร็ว ฯลฯ
- รายงานผลการตรวจสอบประมาณ
5 วัน นับจากวันที่สหกรณ์จัดท�ำงบเสร็จ

180,000.00 บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�ำระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว

200,000.00 บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�ำระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้วภายใน
3 วันท�ำการ

175,000.00 บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�ำระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว
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ล�ำดับที่ 1
บริษัท วรกรและสุชาดา
สอบบัญชี จ�ำกัด

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

ล�ำดับที่ 2
บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ำกัด

ล�ำดับที่ 3
บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่
ออดิต จ�ำกัด

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอ
เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นางวรกร แช่มเมืองปัก
2. นางสุชาดา รอดจันทร์ทอง

1. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
2. นางสาวจันตา โปทาเมือง

1. นางสุคนธ์ ฤทธิ์โรจน์ บช.บ (มธ.)
2. นางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม บช.บ (มธ.)

5. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3 – 6 คน

บริษัทมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ในระดับ
ปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามกรม
ตรวจบัญชีก�ำหนดไม่น้อยกว่า 5 คน

บริษัทมีบุคคลากรและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มากกว่า 10 คน คุณวุฒิ ปริญญาตรี

- บริษัทรับรองว่าผู้สอบบัญชีที่
ก�ำหนดรับงานสอบบัญชีสหกรณ์
อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ของ
ท่านไม่เกินจ�ำนวนที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
- ผู้สอบบัญชีที่ก�ำหนดและผู้ช่วยผู้
สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
- การวิเคราะห์งบการเงินเป็น
บริการเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
ประสงค์ของสหกรณ์
- เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี
หรือมีเหตุจ�ำเป็นอันมิอาจก้าว
ล่วงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี 2565

- ปัจจุบันขอรับรองว่างานสอบบัญชี
สหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์
ของท่านไม่เกินจ�ำนวนที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
- ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์

ประมาณ 31 สหกรณ์ฯ เช่น
- สอ.ครูนครราชสีมา จ�ำกัด
- สอ. ปตท. จ�ำกัด
- สอ.บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
- สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
- สอ. กทม. จ�ำกัด
- สอ.ครูสุรินทร์ จ�ำกัด
- สอ.ครูนครสวรรค์ จ�ำกัด
- สอ.ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
- สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด
- สอ.ข้าราชการสรรพากร จ�ำกัด
ฯลฯ

มากกว่า 40 สหกรณ์ เช่น
- สอ.เอไอเอส จ�ำกัด
- ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
- สอ.กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด
- สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
- สอ.ครูก�ำแพงเพชร จ�ำกัด
- สอ.ไทยยาซากิและในเครือ จ�ำกัด
- สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
- สอ.การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
- สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
ฯลฯ

6. เรื่องอื่น ๆ

7. จ�ำนวนสหกรณ์ ฯ
ที่ตรวจสอบ หรือ
เคยตรวจสอบ

-

ประมาณ 20 กว่าสหกรณ์ฯ เช่น
- สอ.ครูภูเก็ต จ�ำกัด
- สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ�ำกัด
- สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด
- สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด
- สอ.โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
- สอ.รพช. จ�ำกัด
- สอ.เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ำกัด
- สอ.ครูอ่างทอง จ�ำกัด
ฯลฯ

ทีป่ ระชุมมีมติ ...............................................................................................................................................
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4.6 เรือ่ งอนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์ ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2565
4.6 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประจ้าปีบัญชี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 17
กู้ยืม หรืออการค�
้ำประกั
ที่ประชุมใหญ่อาจก�
กู้ยืม หรืข้ออการค�
ตามข้อ“วงเงิ
บังคับนสหกรณ์
อมทรั
พย์กนรมชลประทาน
จากัำหนดวงเงิ
ด พ.ศ.น2557
17 ้ำประกัน ส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ

ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ “วงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก้าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ส้าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้
ตามที่จ้าถ้เป็านที่ปและสมควรแก่
นงานหรืวงเงิ
นซึ่งก้าหนดดั
งว่านีต้องได้
นชอบจากนายทะเบี
ระชุมใหญ่ยังกมิารด้
ได้กา�เนิ
ำหนด
อนายทะเบี
ยนสหกรณ์
ยังมิรไับด้ความเห็
ให้ความเห็
นชอบวงเงินกู้ยยืมนสหกรณ์
หรือ
ถ้
า
ที
ป
่
ระชุ
ม
ใหญ่
ย
ง
ั
มิ
ไ
ด้
ก
า
้
หนด
หรื
อ
นายทะเบี
ย
นสหกรณ์
ย
ั
ง
มิ
ไ
ด้
ใ
ห้
ค
วามเห็
น
ชอบวงเงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
หรื
อ
การค
้าประกัน
การค�้ำประกัน ส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกัน ส�ำหรับปีก่อนไปพลาง”
ส้าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ส้าหรับปีก่อนไปพลาง”
ประธานกรรมการด�ำเนินการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประธานกรรมการด้าเนินการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก้าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
กรมชลประทาน
ด ประจ�
ปี 2565
นควรก�
ำหนดเป็
จ�ำนวนเท่
ซึ่งในปี
สหกรณ์
มัติ ่
ชลประทาน จ้ากัจ�ดำกัประจ้
าปี ำ2565
ว่าเห็ว่นาเห็
ควรก้
าหนดเป็
นจ้านนวนเท่
าใด าซึใด
่งในปี
25642564
สหกรณ์
ฯได้รฯับได้
อนุรมับัตอนุ
ิจากที
จากที
ห้ก�ำหนดวงเงิ
นจ�ำนวน
( สามพันล้านบาท)
ประชุ่ปมระชุ
ใหญ่มใใหญ่
ห้ก้าใหนดวงเงิ
นกู้ยืมนไว้กู้ยเป็ืมนไว้จ้เาป็นวน
3,0003,000,000,000.00
ล้านบาท ( สามพับาท
นล้านบาท)
ส�ส้ำาหรับในปี
ในปี 2565
2565 คณะกรรมการด้
คณะกรรมการด�
ใคร่เสนอขออนุ
มัติก�ำหนดวงเงิ
กู้ยืมซึ่งฯสหกรณ์
าเนินำเนิ
การนการ
ใคร่เสนอขออนุ
มัติก้าหนดวงเงิ
นกู้ยืมซึ่งนสหกรณ์
อาจกู้ยฯืมได้ใน
วงเงิ้ยนืม3,000
ล้านบาท
( สามพันล้านบาทบาท
) ทังนี
เพื่อความรอบคอบในการด้
เนินกิจการให้สามารถรองรั
อาจกู
ได้ในวงเงิ
น 3,000,000,000.00
( สามพั
นล้านบาท ) ทั้งนี้เพื่อาความรอบคอบในการด�
ำเนิบนการขยาย
กิจการ
ขอบเขตของการให้
ค
วามช่
ว
ยเหลื
อ
สมาชิ
ก
ให้
ก
ว้
า
งขวาง
และเพื
่
อ
ให้
ก
ารบริ
ห
ารงานมี
ส
ภาพคล่
อ
งตั
ว
มากยิ
่
ง
ขึ
น
ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพื่อให้การบริหารงาน
มีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติ …………………………………………………………………………………………

ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................
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4.7
าปี บับญ
4.7เรืเรื่ อ่องอนุ
งอนุมมตั ัติกิการฝาก
ารฝากหรืหรืออลงทุ
ลงทุนนอย่
อย่าางอืงอื่น่นของสหกรณ์
ของสหกรณ์ ประจ
ประจำ�ปี
ัญชีชี 2565
2565
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		 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ ฐั วิสาหกิจจัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ทไี่ ด้ดำ� เนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สอ.ชป. มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน 1,145,190,182.02 บาท
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2564 ได้ อ นุ มั ติ จั ด สรร จ� ำ นวน 77,210,907.84 บาท รวมเป็ น
ทุนส�ำรองทั้งสิ้น 1,222,901,089.86 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงอนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้น�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ
3 (7) ไม่เกิน 1,222 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ทีป่ ระชุมมีมติ ...............................................................................................................................................

136

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 136

27/11/2564 15:21:07

4.8 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ.2564 			
ร่าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
พ.ศ. 2564

*************************
		 เพือ่ ให้การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
จ�ำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 68 และ ข้อ 70 ประกอบกฎกระทรวง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
		 อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2557
ข้อ 75 (9) และข้อ 103 (14) ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2564 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 วันที่ 19 ธันวาคม 25 จึงก�ำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่า
ด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหา
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2553 และบรรดาระเบียบหรือ
ประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
				 “สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “บุคคล”
หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “คณะกรรมการด�ำเนินการ”		
หมายความว่า คณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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				 “กรรมการด�ำเนินการ” หมายความว่า กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ให้เป็นผู้ด�ำเนินการสรรหาบุคคล
ที่สมัครเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
และน�ำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาที่คณะ
กรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “อนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า อนุกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ
สรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “หน่วยสรรหา” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ตามทีค่ ณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ก�ำหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียงสรรหา
ประธานกรรมการและ/หรือกรรมการด�ำเนินการ
		 ข้อ 5 คณะกรรมการด�ำเนินการ
				 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึง่ คน และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ่แล้ว
				 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่ง
เป็นจ�ำนวนหนึ่งในสองของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการที่อยู่ในต�ำแหน่งจนครบวาระ
หรืออยู่นานที่สุดออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
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				 กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซงึ่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ อีกก็ได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
				 จ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่จะได้รับการเลือกตั้ง ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศแต่ละคราว
				 ในกรณีที่กรรมการด�ำเนินการซึ่งยังมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป ประสงค์จะ
สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการด�ำเนินการ ต้องยื่นใบสมัครเป็นประธานกรรมการด�ำเนินการ
พร้อมใบลาออกจากการเป็นกรรมการด�ำเนินการต่อสหกรณ์ การลาออกจากกรรมการด�ำเนินการให้มี
ผลในวันที่ยื่นลาออกเป็นต้นไป ส�ำหรับใบลาออกจากกรรมการด�ำเนินการเมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้
ข้อ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อความเรียบร้อยในการเลือกตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินการ ให้มีการสรรหาบุคคลที่จะสมัครเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนิน
การก่อน แล้วเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ด�ำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ
ด�ำเนินการ
			 (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
			 (2) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับ
				 ทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต
			 (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
				 ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
			 (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ หรือมีค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุด
				 ให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
			 (5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
				 ด�ำเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
			 (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
			 (7) ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
				 ตลาดหลักทรัพย์หรือส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
				 ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
				 หรือทีป่ รึกษาของผูใ้ ห้บริการทางการเงินซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงาน
				 ดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดห้ามด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
				 ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก�ำกับดูแล แล้วแต่กรณี
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			 (8) ไม่มีห รือไม่เ คยมี ส ่ วนร่ วมในการประกอบธุ ร กิ จหรื อ การด� ำ เนิ นกิ จการใดๆ
				 อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
			 (9) ไม่เป็น หรือ ไม่เคยเป็น บุคคลล้มละลาย
			 (10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่นเว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
				 สหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
			 (11) ไม่เป็นผูจ้ ดั การซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งผูจ้ ดั การไม่เกินหนึง่ ปีกอ่ นมาเข้ารับการสรรหา
				 เป็นประธานกรรมการ/กรรมการด�ำเนินการ
			 (12) ไม่เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นสมาชิก
				 ของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
				 ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ด�ำรง
				 ต�ำแหน่งนั้น
			 (13) ไม่เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา
				 สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ด�ำรง
				 ต�ำแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระท�ำของตนเอง
		 ผู้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
เรื่อง วิธีการสรรหา กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศที่ก�ำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ
		 อนึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิทจี่ ะท�ำการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูส้ มัครโดยไม่คำ� นึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการด�ำเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ถึง
แม้ว่าสหกรณ์ฯ ประกาศผลการสรรหาแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าว ถือ
เป็นโมฆะและจะต้องสิ้นสภาพการเป็นกรรมการด�ำเนินการ
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา ได้แก่ สมาชิกที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศราย
ชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการตามประกาศของสหกรณ์
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		 ข้อ 9 การด�ำเนินการสรรหาให้ถือปฏิบัติดังนี้
			 (1) ให้ ป ระธานกรรมการด� ำ เนิ น การโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
				 ด�ำเนินการประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา
				 และหน่วยสรรหา ให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผย ทั้งนี้ต้องประกาศวันรับสมัคร
				 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการให้สถานที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์
				 กรมชลประทาน จ� ำ กั ด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุ สิ ต
				 กรุงเทพมหานคร ส�ำนักชลประทานที่ 1–17 และโครงการชลประทาน (จังหวัด)
				 ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของส�ำนักชลประทานเป็นหน่วยสรรหา
			 (2) วิธีการสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
				 ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็น
				 ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้
			 (3) ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาขึ้ น คณะหนึ่ ง
				 จ�ำนวนไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการ
				 สรรหาอีก 6 คน
			 ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาจ�ำนวนไม่เกิน 6 คน ประกอบ
ด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 5 คน ต่อหนึ่งหน่วยสรรหา และ
อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาได้ตามความจ�ำเป็น
			 คณะกรรมการสรรหา หรือ คณะอนุกรรมการสรรหา หรือ เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
สรรหาคนใดสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและหรือกรรมการด�ำเนินการ ให้หมดสิทธิ์เป็น
กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
คณะอนุกรรมการสรรหาและเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการสรรหาได้รบั ค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
ก�ำหนด
			 (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการสรรหา
				 (4.1) เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชิกสหกรณ์
					
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 (4.2) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยว
					
กับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต
				 (4.3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
					
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
				 (4.4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ หรือมีค�ำวินิจฉัยเป็น
					
ทีส่ ดุ ให้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการตามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
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				 (4.5) ไม่เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ
					
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
				 (4.6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 (4.7) ไม่เป็นผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ
					
และผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (5) คณะกรรมการสรรหามีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
				 และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการ ดังนี้
				 (5.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา
				 (5.2) ก�ำหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคลส�ำหรับผู้สมัคร
					
เข้ารับการสรรหา
				 (5.3) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
				 (5.4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
				 (5.5) ก�ำหนดหมายเลขของผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาเพือ่ เป็นประธานกรรมการ
					
และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการ โดยให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อก�ำหนด
					
หมายเลขผูส้ มัครรับการสรรหาทีเ่ ป็นกลุม่ อาจก�ำหนด หมายเลขผูส้ มัคร
					
เรียงกันก็ได้
				 (5.6) ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งหมายเลขประจ�ำ
					
ตัวให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ
				 (5.7) ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
				 (5.8) ก�ำหนดขั้นตอนการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง และการประกาศผล
					
การลงคะแนนเสียง
				 (5.9) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาทัง้ หมด
					
พร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสียงเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
					
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ต่อไป
				 (5.10) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย
			 (6) วัน เวลา และสถานที่การสรรหาประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนิน
				 การ ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
			 (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
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			 (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�ำหนดเขตปริมณฑล และห้ามผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องใน
				 การสรรหาเข้าไปในเขตปริมณฑลนัน้ ยกเว้นสมาชิกทีเ่ ข้าไปลงคะแนนเสียงสรรหา
				 ให้คณะกรรมการสรรหามีอ�ำนาจในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอน
				 การด�ำเนินการเกีย่ วกับการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการ
				 สหกรณ์ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
		 ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา
				 ผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการ
จะต้องยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวนตามที่สหกรณ์ก�ำหนดต่อคณะกรรมการ
สรรหาตามแบบ วิธีการ วัน และระยะเวลาที่ก�ำหนดในประกาศสหกรณ์ พร้อมทั้งเสียค่าสมัครเป็น
จ�ำนวนเงิน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) ณ ที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด อาคาร
สวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
				 เมื่อคณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาแล้ว ให้จับสลาก
ก�ำหนดหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหาที่เป็นกลุ่ม อาจก�ำหนดหมายเลขผู้สมัคร
เรียงกันก็ได้ แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการ ปิดไว้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเสียงสรรหา
ไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ ณ ที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด อาคารสวัสดิการ
กรมชลประทาน บริเวณที่ท�ำการสรรหา และทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
				 ในกรณีที่ได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหา
ขอถอน หรือขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น
		 ข้อ 12 การก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
				 ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�ำหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหา
ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
		 ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา
				 ก่อนถึงก�ำหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตร
สรรหาออกเพือ่ ตรวจดูภายในหีบบัตรสรรหาต่อหน้าสักขีพยาน แล้วจึงปิดหีบบัตรสรรหาเพือ่ รับบัตรสรรหา
และตั้งหีบบัตรสรรหาไว้ในที่เปิดเผย มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�ำอยู่ที่หีบบัตรสรรหา
				 เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหางดรับบัตรสรรหาแล้วปิดช่อง
หย่อนบัตรสรรหาพร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหาก�ำกับไว้ เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรสรรหาก่อนจะ
ด�ำเนินการนับคะแนนต่อไป
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ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา
				 สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพือ่ ขอรับบัตรสรรหา ณ สถาน
ที่ที่จัดเป็นสถานที่ลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
พร้อมกับบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ลูกจ้าง
ประจ�ำ) หรือบัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้า
หน้าที่ของรัฐผู้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน ถ้าเป็นใบรับค�ำขอมีบัตรประชาชน หรือ
ใบเปลี่ยนบัตรใหม่จะต้องมีบัตรแสดงตนเองที่มีรูปประกอบด้วย
				 ภายหลังจากรับบัตรสรรหา
สมาชิกจะต้องท�ำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรับ
การสรรหาตามทีส่ หกรณ์กำ� หนดลงในบัตรสรรหาในคูหาทีจ่ ดั ไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการ
สรรหาหรือเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการสรรหาทีป่ ระจ�ำอยูท่ หี่ บี บัตรสรรหาเพือ่ หย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป
				 ห้ามน�ำบัตรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บัตรสรรหาที่ถูกน�ำออกนอกหน่วย
สรรหาดังกล่าว ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
			 การท�ำเครือ่ งหมายเลือกผูส้ มัครรับการสรรหาจะต้องท�ำเครือ่ งหมาย เฉพาะแบบ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในบัตรสรรหาตามค�ำอธิบายทีป่ รากฏในบัตรสรรหาเท่านัน้ หากมีการท�ำเครือ่ งหมายอืน่ ใดหรือ
ท�ำเครื่องหมายนอกช่องที่ก�ำหนด ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
				 ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาหรืออนุกรรมการสรรหาหรือเจ้าหน้าที่ด�ำเนิน
การสรรหาเข้าไปในบริเวณหน่วยสรรหาเว้นแต่สมาชิกที่เข้าไปเพื่อท�ำการลงคะแนนเท่านั้น
		 ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา
				 เมื่อถึงก�ำหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�ำ
หน่วยสรรหาจ่ายบัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพื่อขอรับบัตรสรรหา
สมาชิกทุกคนออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครรับ
การสรรหาได้หลายคน แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการที่ก�ำหนด
ไว้ตามประกาศของสหกรณ์ บัตรทีถ่ กู ลงคะแนนมากกว่าจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศ
สหกรณ์ ถือว่าเป็นบัตรสรรหาเสีย
				 เมื่อถึงก�ำหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหา
ประจ�ำหน่วยสรรหาปิดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรสรรหาทันที แล้วให้ท�ำเครื่องหมายในบัตรสรรหาที่
เหลืออยู่ ให้เป็นบัตรสรรหาที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด เมื่อผู้แสดงตน
รับบัตรสรรหาภายในก�ำหนดเวลาการสรรหาทีเ่ หลืออยูใ่ นหน่วยสรรหาได้ทำ� การลงคะแนนเสร็จสิน้ แล้ว ให้
คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�ำหน่วยปิดช่องใส่บัตรสรรหาของหีบบัตรเลือกตั้งด้วยแผ่นกระดาษให้สนิท
ลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาก�ำกับที่กระดาษปิดช่องหีบบัตรสรรหา
			
144

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 144

27/11/2564 15:21:07

		 ข้อ 16 การนับคะแนน
				 เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหาแล้ว ให้ท�ำการนับคะแนนเสียงที่หน่วย
สรรหา โดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็น
บัตรสรรหาดี หรือบัตรสรรหาเสีย หรือบัตรสรรหาเสียบางส่วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่น
ป้ายโดยเปิดเผยและต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภายในวันนั้น
แล้วส่งผลการลงคะแนนเสียงสรรหาไปให้คณะ
กรรมการสรรหาที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท�ำการ เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�ำเนินการต่อไป
				 ในกรณีเป็นบัตรสรรหาเสีย ให้อนุกรรมการสรรหานับคะแนนบันทึกว่า เป็นบัตร
สรรหาเสียและลงชื่อก�ำกับไว้ด้วย เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บบัตรสรรหา พร้อมทั้งส�ำเนาใบแจ้งผล
การนับคะแนนของแต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�ำเนินการเลือกตั้ง
				 ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการพร้อมผลการลงคะแนน โดยเรียงล�ำดับคะแนนสูงสุดจากมากไป
หาน้อยจนครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่ให้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ต่อไป
				 ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้สมัคร
รับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
				 ในกรณีมผี สู้ มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเกินกว่าหนึง่ คน ให้ผสู้ มัคร
รับการสรรหาที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
				 ในกรณีที่ผลการสรรหาประธานกรรมการมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า
หนึ่งคน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมาหนึ่งคนและให้ถือว่าผู้ที่
ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
				 ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการไม่เกินจ�ำนวนที่สหกรณ์
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการ
				 ในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการเกินกว่าจ�ำนวนทีส่ หกรณ์
ประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล�ำดับลงไปจนครบจ�ำนวนที่สหกรณ์
ประกาศรับสมัครเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการ
				 ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการจากผูไ้ ด้รบั คะแนนสรรหาสูงสุดเรียง
ล�ำดับลงไปจนครบจ�ำนวนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างในปีนั้น
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				 ในกรณีที่ผลการสรรหากรรมการด�ำเนินการมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในล�ำดับ
สุดท้ายเกินกว่าหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวจ�ำนวนหนึ่งคน
และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้
มีจ�ำนวนประธานกรรมการจากการสรรหาหนึ่งคน และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการจากการสรรหาเท่ากับ
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง
				 เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือกตัง้ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาน�ำเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์				
ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ		
		 ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
				 ก่อนทีค่ ณะกรรมการสรรหาจะน�ำเสนอผลทีไ่ ด้จากการสรรหาประธานกรรมการ
และ/หรือ กรรมการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�ำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหา สามารถสั่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อ
ปรากฏว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสรรหา หรือขั้นตอนในกระบวนการสรรหาไม่ด�ำเนินการให้
ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบนี้ กรณีดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
การยื่นหนังสือประท้วงเรื่องการสรรหาโดยมิชอบ ให้ด�ำเนินการส่งเรื่องถึงคณะ
กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน 5 วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา
		 ข้อ 20 หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ตามวิธีการที่ก�ำหนดใน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธกี ารอืน่ เช่น วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
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		 ข้อ 21 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
				

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายสุชาติ เจริญศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

เหตุผล 		
		
		
		
		
		

เนื่องจากมีกฎกระทรวงเรื่อง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 จ�ำเป็นที่จะต้องปรับแก้ไข ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธี
การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ในบางหัวข้อ
ซึง่ เกีย่ วพันมาจากการทีถ่ กู ก�ำหนดประเภทเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ จึงได้ดำ� เนินการ
ร่าง แก้ไข ข้อบังคับตามความในฉบับนี้
เพิ่มเติมเนื้อหาในกรณีที่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ตามปกติ จึงได้บัญญัติ
ให้สามารถใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่นได้
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4.9 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารสรรหาและเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ.2564				
ร่าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
พ.ศ. 2564

*************************
		 เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน
จ�ำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 98 และ ข้อ 99 ประกอบ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
		 อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2557
ข้อ 75 (9) และข้อ 103 (15) ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2564 29 สิและโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2560
จึงก�ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหาและเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธี
การสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหา
และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ
หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
				 “สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “บุคคล”
หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “คณะกรรมการด�ำเนินการ”
หมายความว่า คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
148
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				 “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”
หมายความว่า คณะผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “กรรมการด�ำเนินการ”
หมายความว่า กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”		
หมายความว่า ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “การตรวจสอบกิจการ”		
หมายความว่า การตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบ
สารสนเทศ การตรวจสอบด้านอื่นๆ
				 “คณะกรรมการสรรหา”		
หมายความว่า คณะกรรมการการสรรหาที่
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ให้เป็นผู้ด�ำเนิน
การสรรหาบุคคลที่สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด และน�ำเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “ประธานกรรมการสรรหา”
หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาที่
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 “คณะอนุกรรมการสรรหา”
หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหา
ที่คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา
ที่คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยสรรหา
				 “หน่วยสรรหา”			
หมายความว่ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมชลประทาน ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ก�ำหนดให้เป็น
หน่วยลงคะแนนเสียง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 5 ผู้ตรวจสอบกิจการ
				 ให้สหกรณ์มผี ตู้ รวจสอบกิจการประกอบด้วย สมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�ำนวน
สามคน หรือหนึ่งนิติบุคคลและอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ ถ้า
เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปนั้น อาจ
ได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน						
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				 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ผู้
ตรวจสอบกิจการทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งอยูด่ ำ� เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้มกี ารเลือกตัง้ ผู้
ตรวจสอบกิจการแทนในต�ำแหน่งทีว่ า่ ง แต่ถา้ ในเวลาใดจ�ำนวนผูต้ รวจสอบกิจการลดลงจนไม่สามารถปฏิบตั ิ
งานต่อไปได้ ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าก�ำหนด
เวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 6 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อความเรียบร้อยในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้มีการสรรหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อน แล้วเสนอชื่อผู้ที่ได้รับ
การสรรหาให้ด�ำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
				 ใหญ่ของสหกรณ์
			 (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
				 สหกรณ์หรือหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
				 โดยอย่างน้อยในคณะผูต้ รวจสอบกิจการจะต้องมีผตู้ รวจสอบกิจการคนหนึง่ ซึง่ ได้
				 รั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นการเงิ น หรื อ การบั ญ ชี หรื อ
				 การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
			 (3) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ
				 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
			 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
			 (5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
				 ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
			 (6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของ
				 รัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
			 (7) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
			 (8) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
				 หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็น
				 ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
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			 (9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจ
				 สอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
			 (10) ไม่เป็นผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์นนั้ หรือสหกรณ์อนื่ หรือเคยถูกให้ออก
				 จากตําแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริต
				 ต่อหน้าที่
			 (11) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
				 สหกรณ์นั้น
			 (12) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นนั้ เว้นแต่ได้พน้ จากตาํ แหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ย
				 กว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
			 (13) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ใน สังกัดนิติบุคคลที่
				 รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี
				 หรือผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีหรือลาออกจากนิตบิ คุ คลทีร่ บั งานสอบบัญชีสหกรณ์นนั้ มา
				 แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
			 (14) ไม่เ ป็นผู้อยู่ร ะหว่ า งการถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป็ นผู ้ ส อบบั ญ ชี
				 รับอนุญาต
			 (15) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชี
				 รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
			 (16) ต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบ และการ
				 ตรวจสอบกิจการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไป
				 อย่างมมีประสิทธิภาพ
			 ผู้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศเรื่อง วิธีการสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศทีก่ ำ� หนดไว้ ถือว่าผูน้ นั้ ขาดคุณสมบัตแิ ละจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การสรรหาเป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการ
			 อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะท�ำการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค�ำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ว่า
กรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสหกรณ์ฯ ประกาศผลการสรรหาแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว ถือเป็นโมฆะและจะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
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ข้อ 8 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหา ได้แก่ สมาชิกที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตามประกาศของสหกรณ์
		 ข้อ 9 การด�ำเนินการสรรหา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
			 (1) ให้ประธานกรรมการด�ำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ
				 ประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหาและหน่วยสรรหา
				 ให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผย ทั้งนี้ต้องประกาศวันรับสมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
				 15 วันท�ำการ ให้สถานที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 กรมชลประทานถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส�ำนักชลประทานที่
				 1–17 และโครงการชลประทาน (จังหวัด) ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของส�ำนักชลประทาน
				 เป็นหน่วยสรรหา
			 (2) วิธีการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
				 ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองหรือมอบหมายเป็น
				 ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้
			 (3) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งจ�ำนวน
				 ไม่เกิน 7 คนประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหา
		 อีก 6 คนโดยให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาจ�ำนวนไม่เกิน
6 คน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 5 คน และอาจแต่งตั้งเจ้า
หน้าที่ด�ำเนินการสรรหาได้ตามความจ�ำเป็น คณะกรรมการสรรหา หรือคณะอนุกรรมการสรรหา หรือเจ้า
หน้าที่ด�ำเนินการสรรหาคนใดสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้หมดสิทธิ์เป็นกรรมการ
สรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการ
สรรหา และเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
			 (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา แลคณะอนุกรรมการสรรหา
				 (4.1) เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
					
กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 (4.2) ไม่เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกในความผิดเกีย่ วกับ
					
ทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต
				 (4.3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วย
					
งานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
				 (4.4) ไม่เคยถูกให้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ หรือมีคำ� วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ
					
ให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
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				 (4.5) ไม่เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ
					
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
				 (4.6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
				 (4.7) ไม่เป็นผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ
					
และผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (5) คณะกรรมการสรรหามีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
				 (5.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการสรรหา
				 (5.2) ก� ำ หนดแบบฟอร์ ม ใบสมั ค ร และบั ต รสรรหาบุ ค คลส� ำ หรั บ ผู ้ ส มั ค ร
					
เข้ารับการสรรหา
				 (5.3) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
				 (5.4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
				 (5.5) ก�ำหนดหมายเลขผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาเพือ่ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ โดย
					
ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อก�ำหนดหมายเลข
				 (5.6) ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งหมายเลขประจ�ำตัว
					
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ
				 (5.7) ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
				 (5.8) ก�ำหนดขั้นตอนการสรรหา โดยการลงคะแนนเสียง และการประกาศผล
					
การลงคะแนนเสียง
				 (5.9) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้งหมด
					
พร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสียงเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อ
					
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งต่อไป
				 (5.10) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย
			 (6) วัน เวลา และสถานทีก่ ารสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
			 (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
			 (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�ำหนดเขตปริมณฑล และห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
				 สรรหาเข้าไปในเขตปริมณฑลนั้น ยกเว้นสมาชิกที่เข้าไปลงคะแนนเสียงสรรหา
			 (9) ให้คณะกรรมการสรรหามีอำ� นาจในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอน
				 การด�ำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ไม่ขัดแย้งกับ
				 ระเบียบนี้
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		 ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา
ผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี
จ�ำนวนตามที่สหกรณ์ก�ำหนดต่อคณะกรรมการสรรหาตามแบบ วิธีการ วัน และระยะเวลาที่ก�ำหนดใน
ประกาศสหกรณ์ พร้อมทั้งเสียค่าสมัครเป็นจ�ำนวนเงิน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) ณ ที่ท�ำการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
เมือ่ คณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัตผิ สู้ มัครรับการสรรหาแล้ว ให้จบั สลากก�ำหนดหมายเลขผูส้ มัครรับ
การสรรหา แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ปิดไว้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเสียงสรรหา ไม่น้อยกว่า 15 วันท�ำการ ณ ที่ท�ำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน บริเวณที่ท�ำการสรรหา และ
ทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
				 ในกรณีที่ได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหาขอ
ถอนหรือขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น
ข้อ 12 การก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
				 ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�ำหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหา
ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา
				 ก่อนถึงก�ำหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตร
สรรหาออกเพือ่ ตรวจดูภายในหีบบัตรสรรหาต่อหน้าสักขีพยาน แล้วจึงปิดหีบบัตรสรรหาเพือ่ รับบัตรสรรหา
และตั้งหีบบัตรสรรหาไว้ในที่เปิดเผย มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�ำอยู่ที่หีบบัตรสรรหา
				 เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหางดรับบัตรสรรหาแล้วปิดช่อง
หย่อนบัตรสรรหา พร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหาก�ำกับไว้เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรสรรหาก่อนจะ
ด�ำเนินการนับคะแนนต่อไป
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ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา
				 สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพือ่ ขอรับบัตรสรรหา ณ สถานที่
ที่จัดเป็นสถานที่ลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือ ATM-ID ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์พร้อมกับบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ข้าราชการพลเรือน)
หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจ�ำ) หรือบัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือใบอนุญาต
ขับขีย่ านพาหนะ หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั บ�ำเหน็จบ�ำนาญ หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน ถ้า
เป็นใบรับค�ำขอมีบัตรประชาชน หรือใบเปลี่ยนบัตรใหม่จะต้องมีบัตรแสดงตนเองที่มีรูปประกอบด้วย
				 ภายหลังจากรับบัตรสรรหา
สมาชิกจะต้องท�ำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรับ
การสรรหาตามที่สหกรณ์ก�ำหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จัดไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการ
สรรหาหรือเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการสรรหาประจ�ำอยูท่ หี่ บี บัตรสรรหาเพือ่ หย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป
าบัตรสรรหาออกนอกหน่
วยสรรหาบัตบัรสรรหาที
ตรสรรหาที
าออกนอกหน่
				 ห้ามน�ห้ำาบัมนตรสรรหาออกนอกหน่
วยสรรหา
่ถูก่ ถน�ู กำนออกนอกหน่
วยวยสรรหา
ดังกล่
บั เป็นนบับัตตรสรรหาเสี
รสรรหาเสีย
สรรหาดังกล่
าวาวให้ให้นับนเป็
				 การท�การท
ำเครืาเครื
่องหมายเลื
อกผูอ กผู
้สมั้ สคมัรรัคบรรัการสรรหาจะต้
องท�
ำเครื
่ อ งหมายเลื
บ การสรรหาจะต้
อ งท
าเครื่อ่ งหมาย
อ งหมาย โดยวิ
โดยวิธี ก ากบาท
กากบาท หลังหมายเลขผู
หมายเลขผู้ สส้ มัมัคครร ในช่
ในช่องที
องที่ กก่ าหนดไว้
ำ� หนดไว้ใในบั
นบัตตรสรรหาเท่
รสรรหาเท่าานันั้ นน้ หากมี
หากมีกการท
ารท�าเครื
ำเครื่ ออ่ งหมายอื
งหมาย่ น ใดหรื อ
อื่นใดหรือทาเครื
ท�ำเครื
่องหมายนอกช่
งที่ก�ำให้หนด
นับตรสรรหาเสี
เป็นบัตรสรรหาเสี
ย
่ องหมายนอกช่
องทีก่ อาหนด
นับเป็ให้นบั
ย
				 ห้ามผูห้้ทามผู
ี่มิได้ท้ เี่มป็ิไนด้กรรมการสรรหา
หรืหรื
ออนุ
กรรมการสรรหา
�ำเนินนการสรรหา
เป็ นกรรมการสรรหา
ออนุ
กรรมการสรรหาหรื
หรืออเจ้าหน้าาทีที่ด่ดาเนิ
การสรรหาเข้
าไปในบริเวณหน่
เวณหน่
วยสรรหาเว้นแต่
เว้นสแต่
ที่เข้า่อไปเพื
่อท�ำการลงคะแนนเท่
เข้าไปในบริ
วยสรรหา
มาชิสกมาชิ
ที่เข้กาไปเพื
ทาการลงคะแนนเท่
านั้น านั้น
		 ข้อ 15ข้ อ การลงคะแนนสรรหาผู
้สมัสค้ มัรรัคบรรัการสรรหา
15 การลงคะแนนสรรหาผู
บการสรรหา
				 เมื่อถึเมืงก�่อถึำหนดเวลาลงคะแนนเสี
ณะอนุกกรรมการสรรหาประจ
รรมการสรรหาประจ�
งกาหนดเวลาลงคะแนนเสียยงสรรหา
งสรรหา ให้คณะอนุ
าหน่ำวยสรรหา
หน่วยสรรหาจ่
ตรสรรหาให้
แก่สกมาชิ
กที่มาแสดงตนเพื
บบัตรสรรหา
จ่ายบัาตยบั
รสรรหาให้
แก่สมาชิ
ที่มาแสดงตนเพื
่อขอรับบั่อตขอรั
รสรรหา
				 สมาชิสมาชิ
กทุกกคนออกเสี
ยงได้ยงได้
คนละหนึ
่งเสี่ งยเสีง ยงสามารถลงคะแนนให้
การ
ทุกคนออกเสี
คนละหนึ
สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครรับการสรรหาได้
สรรหาได้ไไม่
ม่เกิเกินนกว่
หนดไว้ใในประกาศสหกรณ์
กตั้ งง้ ผูผูต้ ต้ รวจสอบกิ
รวจสอบกิจจการสหกรณ์
การสหกรณ์ออมทรัพย์
กว่าาทีทีก่ ่กำ� าหนดไว้
นประกาศสหกรณ์ฯฯ เรืเรือ่ ่ องง การสรรหาและเลื
การสรรหาและเลืออกตั
ออมทรัพย์กรมชลประทาน
กรมชลประทานจากัจ�ดำกับัดตรที
บัต่ถรที
่ถูกลงคะแนนมากเกิ
กว่าก�ถืำอหนด
าเป็นบัตรสรรหาเสี
ย
ูกลงคะแนนมากเกิ
นกว่ากนาหนด
ว่าเป็ นถืบัอตว่รสรรหาเสี
ย
				 เมื่อถึเมืงก�่อำถึหนดเวลาปิ
ดการลงคะแนนเสี
ณะอนุกรรมการสรรหาประจ
กรรมการสรรหา าหน่วย
งกาหนดเวลาปิ
ดการลงคะแนนเสียยงสรรหา
งสรรหา ให้ให้คคณะอนุ
ประจ�ำหน่สรรหาปิ
วยสรรหาปิ
ดการลงคะแนน
และงดจ่
ายบัตรสรรหาทั
นทีทาเครื
แล้ว่ อให้งหมายในบั
ท�ำเครื่องหมายในบั
รสรรหา
ดการลงคะแนน
และงดจ่
ายบัตรสรรหาทั
นที แล้วให้
ตรสรรหาทีต่เหลื
ออยูใ่ ห้เป็ นบัตร
ที่เหลืออยูสรรหาที
่ให้เป็นบั่ ใตช้รสรรหาที
่ใช้ลงคะแนนไม่
ด้ต่ ามวิ
ธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�
เมื่อบผูบั้แตสดงตน
ล งคะแนนไม่
ไ ด้ตามวิธี กไารที
ค ณะกรรมการสรรหาก
าหนด เมื่ อผูำแ้ หนด
สดงตนรั
รสรรหาภายใน
รับบัตรสรรหาภายในก�
ำ
หนดเวลาการสรรหาที
เ
่
หลื
อ
อยู
ใ
่
นหน่
ว
ยสรรหาได้
ท
ำ
�
การลงคะแนนเสร็
จ
สิ
น
้
แล้
ว ให้
กาหนดเวลาการสรรหาที่เหลื ออยู่ในหน่วยสรรหาได้ทาการลงคะแนนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะอนุ กรรมการสรรหา
คณะอนุกประจ
รรมการสรรหาประจ�
ำหน่
วยปิ
ดช่องหย่ด้อวนบั
ตรสรรหา
ด้วอยใบส�
หรับตรปิด(สอ.ชป.105-9)
ช่องหย่อนบัตรพร้(สอ.ชป.
าหน่ วยปิ ดช่ องหย่
อนบั
ตรสรรหา
ยใบส
าหรับ ปิ ดช่
งหย่อำนบั
อมลงลายมื อชื่ อ
105-9) พร้
อมลงลายมื
อชื่อคณะอนุ
คณะอนุ
กรรมการสรรหาก
ากับกรรมการสรรหาก�ำกับ

ข้ อ 16 การนับคะแนน
เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาลงคะแนนเสี ยงสรรหาแล้ว ให้ทาการนับคะแนนเสี ยงที่หน่วยสรรหาโดย
นับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชู บตั รลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิ กตรวจสอบว่าเป็ นบัตรสรรหาดี หรื อ
บัตรสรรหาเสี ย หรื อบัตรสรรหาเสี ยบางส่ วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่
นป้ายโดยเปิ ดเผยและต่อเนื่อง
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คณะกรรมการสรรหาจะได้
ดาเนินการต่อไป

		 ข้อ 16 การนับคะแนน
				 เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหาแล้ว ให้ท�ำการนับคะแนนเสียงที่หน่วย
สรรหาโดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็น
บัตรสรรหาดี หรือบัตรสรรหาเสีย หรือบัตรสรรหาเสียบางส่วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่น
ป้ายโดยเปิดเผยและต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภายในวันนั้น แล้วส่งผลคะแนนการสรรหาไปให้คณะกรรมการ
สรรหาที่ท�ำการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จ�ำกัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท�ำการ เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�ำเนินการต่อไป
				 ในกรณีเป็นบัตรสรรหาเสีย ให้อนุกรรมการสรรหานับคะแนนบันทึกว่าเป็นบัตร
สรรหาเสียและลงชื่อก�ำกับไว้ด้วย เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บบัตรสรรหาพร้อมทั้งส�ำเนาใบแจ้งผลการ
นับคะแนนของแต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน				
ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�ำเนินการเลือกตั้ง
				 ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การสรรหาเป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการ พร้อมผลการลงคะแนน โดยเรียงล�ำดับคะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อยจนครบตามจ�ำนวนตามที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อน�ำรายชื่อผู้รับการสรรหา
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งต่อไป
				 ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินจ�ำนวนที่สหกรณ์
ประกาศ รับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
				 ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเกินกว่าจ�ำนวนที่สหกรณ์
ประกาศ รับสมัคร ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล�ำดับไปจนครบจ�ำนวนที่สหกรณ์
ประกาศรับสมัครเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
				 ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ จากผูไ้ ด้รบั คะแนนสรรหาสูงสุดเรียง
ล�ำดับ ลงไปจนครบจ�ำนวนต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ว่างในปีนั้น
				 ในกรณีทผี่ ลการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการมีผไู้ ด้รบั คะแนนในล�ำดับสุดท้ายเกินกว่า
หนึ่งคนให้ประธานคณะกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวมาหนึ่งคน และให้ถือว่าผู้
ที่ได้รับการ จับสลากขึ้นมานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง
				 เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการ
สรรหาน�ำเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
				 ให้คณะผูต้ รวจสอบกิจการเลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
156
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				 ให้ประธานทีป่ ระชุมใหญ่แจ้งรายชือ่ ผูต้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ให้ทปี่ ระชุม
ใหญ่ทราบและปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ
		 ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
				 ก่อนทีค่ ณะกรรมการสรรหาจะน�ำเสนอผลทีไ่ ด้จากการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ
ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการสรรหาสามารถสัง่
สอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เมือ่ ปรากฏว่ามีเหตุอนั เชือ่ ได้วา่ มีการทุจริต
ในการสรรหา หรือขั้นตอนในกระบวนการสรรหาไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบนี้
กรณีดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ให้ด�ำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
				 การยืน่ หนังสือประท้วงเรือ่ งการสรรหาโดยมิชอบ ให้ดำ� เนินการส่งเรือ่ งถึงคณะ
กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน 5 วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา
		 ข้อ 20 หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ� ำ กั ด ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารสรรหาและเลื อ กตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด พ.ศ.2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการ
ทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
ข้อ 21 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
			

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสุชาติ เจริญศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
เหตุผล

- แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
- เพิ่มเติมเนื้อหาในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้ตามปกติจึงได้บัญญัติให้
สามารถใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่นได้
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4.10 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 68.คณะกรรมการด�ำเนินการ

ข้อ 68.คณะกรรมการด�ำเนินการ

ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ง
คน และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่คนซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์ ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ
หนึง่ คน และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสีค่ นซึง่ ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�ำนักงาน
สหกรณ์

ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ต้องเป็นผูม้ ที มี่ คี ณ
ุ วุฒดิ า้ นการเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึก
อบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่น
ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก�ำหนด อย่างน้อย 3 คน

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่
สุดให้จ�ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่
ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือ
มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต� ำ แหน่ ง กรรมการเพราะเหตุ ทุ จ ริ ต ต่ อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจาก
การกระท�ำของตนเอง

ให้กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่ ง หรื อ หลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
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เหตุผล
- เพิ่มข้อห้ามในคุณสมบัติของบุคคลซึ่ง
ท�ำหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เรื่อง การ
ด� ำ เนิ น งานและการก� ำ กั บ ดู แ ลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ 8
- เพิ่มขั้นตอนและวิธีการของบุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จักต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามภายหลั ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
รวมถึงขั้นตอนที่สหกรณ์จักต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลผู้นั้น แก้ไขตาม กฎกระทรวงฯ ข้อ
9,10,11

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จ� ำ คุ กเว้ น แต่ เ ป็ นโทษส� ำ หรั บความผิ ด ที่ ไ ด้
กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกราชการ
องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือมีค�ำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจาก
ต�ำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมชลประทาน จ�ำกัด
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผล

(6) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือส�ำนักคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ หรือทีป่ รึกษาของผูใ้ ห้บริการทางการเงินซึง่ อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่ก�ำหนดห้ามด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก�ำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(7) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการ
ด�ำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่นเว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ทสี่ หกรณ์นนั้ เป็นสมาชิกอยูไ่ ด้อกี ไม่เกินหนึง่
แห่ง
(10) เป็ น ผู ้ จั ด การของสหกรณ์ ซึ่ ง พ้ น จากต� ำ แหน่ ง
ผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีก่อน
(11) เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า เก้าสิบ
วันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะ
เวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือ
ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น
(12)เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการ หรือในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ เว้น
แต่การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระท�ำของตนเอง
(13) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวง ก�ำหนด
(14) ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด
ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องด�ำเนินการจัด
ท�ำหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรอง
ตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระ
ราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
และตามทีก่ ฎกระทรวงก�ำหนด และแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
การเลือกตั้ง และสหกรณ์ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ภายในเจ็ดวัน หากเห็นว่าหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ถ้วน ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับ
สหกรณ์ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สหกรณ์แจ้งเหตุ
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการราย
นั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการทันที
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คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับระเบียบ และประกาศ
ข้อความเดิม

-ไม่มี-

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 82/1. คณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศ จ�ำนวนไม่เกินแปดคน โดยให้
มีต�ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศ ให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่า
ทีก่ ำ� หนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ซึ่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ และ ประกาศนั้น
ให้คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศประชุมกันตามคราวที่
มีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่ ง ครั้ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ย และให้ ป ระธาน
กรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศหรือเลขานุการเรียกประชุมได้
ในการประชุ ม คณะกรรมการ
ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ
ระเบียบ และ ประกาศทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม
ให้คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศ รายงานผลการปฏิบตั ิ
งานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบและ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

160

เหตุผล

- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
เห็นสมควรว่า คณะกรรมการปรับปรุง ข้อ
บังคับ ระเบียบ และประกาศ ควรบัญญัติให้
อยูใ่ นข้อบังคับสหกรณ์ฯ เนือ่ งจากสอดคล้อง
กับบทบาทการปฏิบัติงานจริง การก�ำหนด
โครงสร้างของคณะท�ำงานลงในข้อบังคับฯ
ท�ำให้เกิดความชัดเจนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านรวมถึง
สมาชิกสหกรณ์ด้วย
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(แบบ ท.ข. 2)
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด
ข้อความเดิ ม
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
อานาจหน้คณะกรรมการปรั
าที่ของ
ข้อ 82/2.82/1.
บปรุง
ปรุง ข้อบังคับ
ข้คณะกรรมการปรั
อบังคับ ระเบียบบและประกาศ
ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการดาเนินการอาจตัง้
ให้
คณะกรรมกามปรั
ข้อบัยงบคับ
คณะกรรมการปรั
บปรุง ข้อบังบคัปรุ
บ งระเบี
ระเบี
ยบ และประกาศมี
าทีโดยให้
่
และประกาศ
จานวนไม่อเกิานาจหน้
นแปดคน
มี
ดัตงาแหน่
ต่อไปนี
้
งประธานกรรมการคนหนึ่ง
(1) กลันกรองเรื
่
อ่ งเกีย่ วกั่ง บและ
การปฏิบตั ิ
รองประธานกรรมการคนหนึ
ตามคาแนะน
าของนายทะเบี
ยน
เลขานุการคนหนึ
่ง นอกนั
น้ เป็ นกรรมการ
สหกรณ์
หรือ รองนายทะเบี
คณะกรรมการปรั
บปรุง ข้อยบันงคับ
หรืออธิ
รมส่าแหน่
งเสริงมเท่าที่
ระเบียบ สหกรณ์
และประกาศ
ให้บอดียูก่ในต
สหกรณ์ หรือผูต้ รวจการสหกรณ์
กาหนดเวลาของคณะกรรมการด
าเนินการ
หรื
อ
ผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ซึ
ง
่
นายทะเบี
ซึง่ ตัง้ คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับยน
แต่งตัง้ หรื
ระเบียบ สหกรณ์
และ ประกาศนั
น้ อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึง่ นายทะเบียน
ให้คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ
มอบหมาย เสนอคณะกรรมการ
ระเบียบ และประกาศประชุมกันตามคราวทีม่ ี
ดาเนินการพิจารณา
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
(2) กากับ ดูแล การเสนอรายการหรือ
หนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธาน
รายงานของสหกรณ์ต่อเจ้าหน้าที่
กรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศหรือเลขานุการเรียกประชุมได้
กรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริม
ในการประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ ตามแบบระยะเวลาทีก่ รม
ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ส่งเสริมกาหนด เสนอคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ดาเนินการเพื่อทราบ
ของจ(3)านวนกรรมการปรั
บปรุง ข้อบังคับ
ติดตามมติของคณะกรรมการ
ระเบียบ ดและ
นองค์
าเนินประกาศทั
การทุกเรืง้ อ่ หมด
ง รับจึผิงดจะเป็
ชอบตาม
ประชุม คาร้องเรียนของสมาชิก ดูแล
ให้คณะกรรมการปรั
งคับ
สอดส่
องผลประโยชน์บแปรุ
ละสิง ทข้ธิอขบัอง
ระเบียบ เจ้และประกาศ
รายงานผลการ
าหน้าที่ สอ.ชป.
เสนอ
ปฏิบตั งิ านให้
ค
ณะกรรมการด
นการทราบ
คณะกรรมการดาเนินาเนิ
การเพื
่อทราบ
และพิ
จ
ารณาในการประชุ
ม
คราวถั
ดไป
(4) งานอื่นๆตามแต่คณะกรรมการ

เหตุผล
- ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม
ชลประทาน จากัด เห็นสมควรว่า
คณะกรรมการปรับปรุง ข้อ บังคับ
ระเบียบ และประกาศ ควรบัญญัติ
ให้ อ ยู่ ใน ข้ อ บั ง คั บ ส ห ก ร ณ์ ฯ
เนื่องจากสอดคล้องกับบทบาทการ
ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ก า รก า ห น ด
โครงสร้า งของคณะท างานลงใน
ข้อบังคับฯ ทาให้เกิดความชัดเจน
แก่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านรวมถึ ง สมาชิ ก
สหกรณ์ดว้ ย

ดาเนินการมอบหมาย
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(แบบ
(แบบท.ข.
ท.ข.2)2)
ข้ข้ออความและเหตุ
ความและเหตุผผลที
ลที่ข่ขอจดทะเบี
อจดทะเบียยนแก้
นแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมมข้ข้ออบับังงคัคับบ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกรมชลประทาน
รมชลประทาน จจากั
ากัดด

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้ข้ออความเดิ
ความเดิมม
-ไม่
-ไม่มม-ี -ี
-ไม่ม-ี

162

ข้ข้ออความที
ความที่ข่ขอแก้
อแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมม
ข้ข้ออ82/3. 82/1.
คณะอนุ
รรมการบริ
หารความ
บบปรุ
82/1. กคณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรั
ปรุงง
เสี
งงงคัคับบระเบี
ข้ข้ออ่ยบับั
ระเบียยบบและประกาศ
และประกาศ
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตัง้
กรรมการดคณะกรรมการด
าเนินการเป็ นคณะอนุ
กรรมการง้ ง้
าเนิ
คณะกรรมการด
าเนินนการอาจตั
การอาจตั
บริ
หารความเสีย่ งจบบานวนไม่
า 3 ยคน
คณะกรรมการปรั
ปรุ
บบ ระเบี
คณะกรรมการปรั
ปรุงง ข้ข้ออบับันง้องคัคัยกว่
ระเบี
ยบบ
โดยให้
มตี าแหน่
งเป็ นประธานอนุ
กรรมการคน
และประกาศ
จจานวนไม่
เเกิกินนแปดคน
โดยให้
และประกาศ
านวนไม่
แปดคน
โดยให้มมี ี
หนึ
่งและเลขานุ
การอนุกรรมการคนหนึ
ตตาแหน่
งงประธานกรรมการคนหนึ
่ง่ง ่ง
าแหน่
ประธานกรรมการคนหนึ
นอกนั
น้ เป็ นอนุกรรมการ ่ง่ง และ
รองประธานกรรมการคนหนึ
รองประธานกรรมการคนหนึ
และ
เลขานุ
เลขานุกการคนหนึ
ารคนหนึ่ง่ง นอกนั
นอกนัน้ น้ เป็เป็นนกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการด
าเนิ
น
การอาจแต่
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคังบตับง้
บุระเบี
คคลภายนอกที
เ่ ป็ นผูให้
ท้ ให้รงคุ
วุฒาแหน่
เิ ป็ นทีงงเท่
่ เท่าาทีที่ ่
ยยบบ และประกาศ
ออยูยู่ใณ
ระเบี
และประกาศ
่ในต
นต
าแหน่
ปรึ
กษาคณะอนุกรรมการได้ าเนิ
กกาหนดเวลาของคณะกรรมการด
าหนดเวลาของคณะกรรมการด
าเนินนการ
การ
ซึซึง่ ง่ ตัตัง้ ง้ คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
คณะอนุ
กรรมการด
ระเบี
ประกาศนั
น้ น้ าเนินการบริหาร
ระเบียยบบให้และ
และ
ประกาศนั
ความเสีย่ ให้
งประชุ
มกันคราวทีม่ บกบี ปรุ
จิ ปรุธุงรงะข้ข้หรื
ออบับัองงมีคัคับบ
ให้คคณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรั
การประชุ
มและประกาศประชุ
กันเดือนละหนึ่งครั
นอย่างน้อม่ ยม่ ี ี
ระเบี
มมกักัง้ นนเป็ตามคราวที
ระเบียยบบ และประกาศประชุ
ตามคราวที
และให้
ระธานอนุ
กิกิจจธุธุรระะปแต่
จจะต้
ารประชุ
แต่
ะต้อองมี
งมีกกกรรมการบริ
ารประชุมมกัหกันารความเสี
นเดื
เดืออนละ
นละ ย่ ง
หรื
เลขานุ
ารเรี
ยกประชุ
มได้ปประธาน
หนึ
ออยย และให้
หนึอ่ง่งครั
ครัง้ ง้ เป็เป็นนกอย่
อย่าางน้
งน้
และให้
ระธาน
กรรมการปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
กรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียยบบ และ
และ
ประกาศหรื
ออเลขานุ
ารเรี
มมได้
ในการประชุ
กรรมการบริ
ประกาศหรื
เลขานุมกกคณะอนุ
ารเรียยกประชุ
กประชุ
ได้ หาร
ความเสีย่ ในการประชุ
งในการประชุ
ต้องมีอนุกมรรมการมาประชุ
มคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มไม่
บบ ระเบี
ยยบบ และประกาศ
น้ปรั
อบยกว่
านวนอนุ
กรรมการ
ปรั
บปรุ
ปรุางงกึข้ข้ง่ อหนึ
อบับัง่งคัคัของจ
ระเบี
และประกาศ
งมี
มมไม่
ทัต้ต้งอ้ อหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุ
งมีกกรรมการมาประชุ
รรมการมาประชุ
ไม่มนน้อ้อยกว่
ยกว่าากึกึง่ ง่ หนึ
หนึ่ง่ง
ของจ
ของจานวนกรรมการปรั
านวนกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ระเบี
ง้ ง้ หมด
นนองค์
วิและ
นิจฉัประกาศทั
ยทัง้ ปวงของคณะอนุ
กรรมการ
ระเบียยบข้บอและ
ประกาศทั
หมด จึจึงงจะเป็
จะเป็
องค์
ประชุ
ม
บริ
หารความเสี
ย่ ง ให้เสนอคณะกรรมการ
ประชุ
ม
ให้
บบปรุ
งง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ดาเนินการในการประชุ
มคราวถั
ดไปทราบและ
ให้คคณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรั
ปรุ
ยยบบ และประกาศ
ระเบี
และประกาศ รายงานผลการ
รายงานผลการ
พิระเบี
จารณา
ปฏิ
ปฏิบบตั ตั งิ งิ านให้
านให้คคณะกรรมการด
ณะกรรมการดาเนิ
าเนินนการทราบ
การทราบ
และพิ
และพิจจารณาในการประชุ
ารณาในการประชุมมคราวถั
คราวถัดดไป
ไป

เหตุ
เหตุผผลล
--- สสเพิ
หห ก่ มกเติ
รรณ์ณ์ม ข้อออออบัมมงทคัทบรัรัพเกี
พ ย์่ ยย์กวกั
กรรบมม
คณะอนุ กจรรมการบริ
ารความาา
ชลประทาน
ชลประทาน
จากั
ากัดด เห็
เห็นนหสมควรว่
สมควรว่
เสี่ย ง ตามกฎกระทรวง
คณะกรรมการปรั
บบปรุ
งงคัคับบ
คณะกรรมการปรั
ปรุงง ข้ข้ออบับัการ
ดยาเนิ
น งาน และกควรบั
ากั บญดูญญั
แญัลตติ ิ
ระเบี
ระเบี
ยบบ และประกาศ
และประกาศ
ควรบั
ให้
ล ะฯฯ
ให้อสอยูหยู่ ใน
่ กในรข้ข้ณ์อออบับัองงคัมคับทบสรัสหพหกย์กรแรณ์ณ์
เนื
งจากสอดคล้
เ ครดิอองกั
ตงกัยูบบเบทบาทการ
นีบทบาทการ
่ ย น พ.ศ.
เนื่อ่อสหกรณ์
งจากสอดคล้
ปปฏิฏิ2564
บับัติติงงข้าาอนน6จจริริงง กกาารก
รกาาหหนนดด
โครงสร้
โครงสร้าางของคณะท
งของคณะทางานลงใน
างานลงใน
ข้ข้ออบับังงคัคับบฯฯ ททาให้
าให้เเกิกิดดความชั
ความชัดดเจน
เจน
แก่
แก่ผผู้ ปู้ ปฏิฏิบบั ตั ติ งิ งานรวมถึ
านรวมถึงงสมาชิ
สมาชิกก
สหกรณ์
สหกรณ์ดดว้ ว้ ยย
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(แบบ
(แบบท.ข.
ท.ข.2)2)
ข้ข้ออความและเหตุ
ความและเหตุผผลที
ลที่ข่ขอจดทะเบี
อจดทะเบียยนแก้
นแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมมข้ข้ออบับังงคัคับบ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกรมชลประทาน
รมชลประทาน จจากั
ากัดด
ข้ข้ออความเดิ
ความเดิมม
-ไม่
-ไม่มม-ี -ี
-ไม่ม-ี

ข้ข้ออความที
ความที่ข่ขอแก้
อแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมม
ข้ข้ออ82/4.82/1.
อานาจหน้คณะกรรมการปรั
าที่ของ
บบปรุ
82/1.
คณะกรรมการปรั
ปรุงง
คณะอนุ
รรมการบริ
หารความเสี่ยง
ข้ข้ออบับังงคัคับบกระเบี
ระเบียยบบและประกาศ
และประกาศ
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งมี
อานาจและหน้
าทีด่ าเนินการตามกฎหมาย
คณะกรรมการด
าเนิ
คณะกรรมการด
าเนินนการอาจตั
การอาจตัง้ ง้
ข้คณะกรรมการปรั
อบังคับ ระเบียบบบมติ
ปรุ
งงคัคังของสหกรณ์
บ่ บ ระเบี
คณะกรรมการปรั
ปรุงงหรืข้ข้ออบัคบัาสั
ระเบียยบบ
ในส่
วนทีเ่ กีย่ วข้
องซึง่ รวมทั
ในข้
อต่อโดยให้
ไปนี
้ มมี ี
และประกาศ
จจานวนไม่
เเกิกินนง้ แปดคน
และประกาศ
านวนไม่
แปดคน
โดยให้
(1)
ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
และก
าหนด
ตตาแหน่
าแหน่งงประธานกรรมการคนหนึ
ประธานกรรมการคนหนึ่ง่ง
นโยบายการบริ
หารความเสี
รองประธานกรรมการคนหนึ
่ง่ง และ
รองประธานกรรมการคนหนึ
และ ย่ งเพื่อ
เสนอต่
อคณะกรรมการด
าเนินการ
เลขานุ
่ง่ง นอกนั
เลขานุกการคนหนึ
ารคนหนึ
นอกนัน้ น้ เป็เป็นนกรรมการ
กรรมการ
พิคณะกรรมการปรั
จคณะกรรมการปรั
ารณา โดยครอบคลุ
บบปรุ
บับังงคัคับบ
ปรุมงงถึข้งข้ออความ
เสี
ย
่
งประเภทต่
า
งๆ
เช่
น
ความเสี
ระเบี
ย
บ
และประกาศ
ให้
อ
ยู
ใ
่
นต
าแหน่
ระเบียบ และประกาศ ให้อยู่ในตาแหน่งงเท่
เท่ย่ างาทีที่ ่
ด้านสินเชื่อ การลงทุนสภาพคล่
อง
กกาหนดเวลาของคณะกรรมการด
าเนิ
าหนดเวลาของคณะกรรมการด
าเนินนการ
การ
การปฏิบตั กิ ารและด้
ซึซึง่ ง่ ตัตัง้ ง้ คณะกรรมการปรั
บบปรุ
บบ
คณะกรรมการปรั
ปรุงงาข้นอื
ข้ออบั่นบังๆงคัคัให้
สอดคล้
อ
งกั
บ
กลยุ
ท
ธ์
เ
สนอ
ระเบี
ระเบียยบบ และ
และ ประกาศนั
ประกาศนัน้ น้
คณะกรรมการด
าเนินบการอนุ
ให้
ให้คคณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรั
บปรุ
ปรุงง ข้ข้มออตั บับัิ งงคัคับบ
อานาจตัดสินใจในการด
าเนินการ ม่ ม่ ี ี
ระเบี
ยยบบมีและประกาศประชุ
มมกักันนตามคราวที
ระเบี(2)
และประกาศประชุ
ตามคราวที
ใดๆ
ทีอเ่ อกีงมี
ย่ วข้
อง ภายใต้
อบเขต
กิกิจจธุธุรระะ แต่
จจะต้
กการประชุ
มมกักันขนเดื
แต่
ะต้
งมี
ารประชุ
เดืออนละ
นละ
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบที
ค
่
ณะกรรมการ
หนึ
หนึ่ง่งครั
ครัง้ ง้ เป็เป็นนอย่
อย่าางน้
งน้ออยย และให้
และให้ปประธาน
ระธาน
ด
าเนิ
น
การก
าหนด
กรรมการปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
กรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียยบบ และ
และ
(3) ประเมิ
น ติดกกตามผล
กากับมดูมได้
แได้ล และ
ประกาศหรื
ออเลขานุ
ารเรี
ประกาศหรื
เลขานุ
ารเรียยกประชุ
กประชุ
ทบทวนความเพี
ยงพอของนโยบาย
ในการประชุ
ในการประชุมมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ย่ ง
ปรั
บับังงบคัคัการบริ
บบ ระเบี
บบ และประกาศ
ปรับบปรุ
ปรุงงเกีข้ข้ย่ ออวกั
ระเบีหยยารความเสี
และประกาศ
เพื่อให้กระบวนการบริ
ารความ
ต้ต้อองมี
มมไม่
าากึกึง่ ง่ หนึ
งมีกกรรมการมาประชุ
รรมการมาประชุ
ไม่นน้อ้อหยกว่
ยกว่
หนึ่ง่ง
เสี
ย
่
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพและประสิ
ท
ธิ
ของจ
ของจานวนกรรมการปรั
านวนกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ ผล
าเนินจึจึงานที
ระเบี
ยยบบรายงานแผนการด
และ
งงจะเป็
ระเบี(4)
และ ประกาศทั
ประกาศทัง้ ง้ หมด
หมด
จะเป็ค่ นนวรองค์
องค์
ปรั
บ
ปรุ
ง
แก้
ไ
ข
ตลอดจนปั
จ
จั
ย
และ
ประชุ
ม
ประชุม
ปัให้
ญคหาที
ม่ นี ัยยะสาคัญบบให้
ปรุ
ให้
คณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรั
ปรุแงงก่ข้ข้ออบับังงคัคับบ
าเนินการ เพื่อให้
ระเบี
และประกาศ
ระเบียยบบคณะกรรมการด
และประกาศ รายงานผลการ
รายงานผลการ
สอดคล้
องกับการดาเนิาเนิ
นกินนจการทราบ
การของ
ปฏิ
ปฏิบบตั ตั งิ งิ านให้
านให้คคณะกรรมการด
ณะกรรมการด
าเนิ
การทราบ
สหกรณ์
และพิ
และพิจจารณาในการประชุ
ารณาในการประชุมมคราวถั
คราวถัดดไป
ไป
(5) กากับดูแลเรือ่ งธรรมาภิบาลเกีย่ วกับ
การบริหารความเสีย่ ง
(6) รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้
คณะกรรมการดาเนินการและต่อที่
ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดง
รายละเอียดในรายงานประจาปี
(7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย

เหตุ
เหตุผผลล
-- สสหห กกรรณ์ณ์ ออออมมทท รัรัพพ ย์ย์กกรรมม
ชลประทาน
ชลประทาน จจากั
ากัดด เห็
เห็นนสมควรว่
สมควรว่าา
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ระเบี
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ ควรบั
ควรบัญญญัญัตติ ิ
ให้
ให้ออยูยู่ ใน
่ ในข้ข้ออบับังงคัคับบสสหหกกรรณ์ณ์ฯฯ
เนื
เนื่อ่องจากสอดคล้
งจากสอดคล้อองกั
งกับบบทบาทการ
บทบาทการ
ปปฏิฏิบับัติติงงาานนจจริริงง กกาารก
รกาาหหนนดด
โครงสร้
โครงสร้าางของคณะท
งของคณะทางานลงใน
างานลงใน
ข้ข้ออบับังงคัคับบฯฯ ททาให้
าให้เเกิกิดดความชั
ความชัดดเจน
เจน
แก่
แก่ผผู้ ปู้ ปฏิฏิบบั ตั ติ งิ งานรวมถึ
านรวมถึงงสมาชิ
สมาชิกก
สหกรณ์
สหกรณ์ดดว้ ว้ ยย
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(แบบ
(แบบท.ข.
ท.ข.2)2)
ข้ข้ออความและเหตุ
ความและเหตุผผลที
ลที่ข่ขอจดทะเบี
อจดทะเบียยนแก้
นแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมมข้ข้ออบับังงคัคับบ

คณะอนุกรรมการการลงทุน

ของสหกรณ์
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกรมชลประทาน
รมชลประทาน จจากั
ากัดด

ข้ข้ออความเดิ
ความเดิมม
-ไม่
-ไม่มม-ี -ี
-ไม่ม-ี

ข้ข้ออความที
ความที่ข่ขอแก้
อแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติ
เติมม
คณะอนุคณะกรรมการปรั
กรรมการการลงทุบบนปรุ
ข้ข้ออ 82/5.82/1.
82/1.
คณะกรรมการปรั
ปรุงง
ข้ข้ออบับังงคัคับบระเบี
ระเบียยบบและประกาศ
และประกาศ
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตัง้
กรรมการด
าเนินการเป็ นคณะอนุ
กรรมการ
คณะกรรมการด
าเนิ
ง้ ง้
คณะกรรมการด
าเนินนการอาจตั
การอาจตั
การลงทุนจานวนไม่
และต้
คณะกรรมการปรั
บบปรุ
ระเบี
ยยบบ อง
คณะกรรมการปรั
ปรุนงง้อข้ยกว่
ข้ออบับังางคัคั3บบคน
ระเบี
ไม่มกี รรมการด
าเนินการที
เ่ แปดคน
ป็ น โดยให้
และประกาศ
จจานวนไม่
เเกิกินนแปดคน
และประกาศ
านวนไม่
โดยให้มมี ี
ตตคณะอนุ
าแหน่
กประธานกรรมการคนหนึ
รรมการบริหารความเสี่ง่งยงเป็ น
าแหน่งงประธานกรรมการคนหนึ
รองประธานกรรมการคนหนึ
และ
อนุ
ก
รรมการด้
วย โดยให้มตี ่ง่งาแหน่
รองประธานกรรมการคนหนึ
และงเป็ น
เลขานุ
กการคนหนึ
่ง่ง นอกนั
เลขานุ
ารคนหนึ
นอกนัน้ น้ เป็เป็่งนและเลขานุ
นกรรมการ
กรรมการการ
ประธานอนุ
กรรมการคนหนึ
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรั
อนุกรรมการคนหนึ
่ง นอกนับบนปรุ
้ ปรุ
เป็งงนข้ข้ออบับังงคัคับบ
ระเบี
บบ และประกาศ
ระเบี
และประกาศ ให้
ให้ออยูยู่ใ่ในต
นตาแหน่
าแหน่งงเท่
เท่าาทีที่ ่
อนุกยยรรมการ
กกาหนดเวลาของคณะกรรมการด
าหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การ
ซึซึง่ ง่ ตัตัง้ ง้ คณะกรรมการปรั
บบปรุ
ข้ข้ออบับังงคัคับบ งตัง้
คณะกรรมการปรั
ปรุนงงการอาจแต่
คณะกรรมการดาเนิ
ระเบี
ยยบบ และ
ระเบี
และ ประกาศนั
ประกาศนั
บุคคลภายนอกที
เ่ ป็ นผูนท้้ น้ รงคุณวุฒเิ ป็ นที่
ให้
ค
ณะกรรมการปรั
ให้คณะกรรมการปรั
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ปรึกษาคณะอนุ
กรรมการได้บบปรุ
ระเบี
ระเบียยบบ และประกาศประชุ
และประกาศประชุมมกักันนตามคราวที
ตามคราวทีม่ ม่ ี ี
กิกิจจธุธุรระะคณะอนุ
แต่
แต่จจะต้
ะต้อกองมี
งมีกการประชุ
ารประชุมนมกัให้
กันนอเดื
เดืยูอใอ่ นละ
รรมการลงทุ
นนละ
หนึ
่ง่งครั
และให้
หนึ
ครัง้ ง้ เป็
อย่
งน้
และให้ปประธาน
ระธาน
ตาแหน่
งเป็ได้นนเอย่
ท่าาากังน้
บ ออกยยาหนดเวลาของ
กรรมการปรั
บบปรุ
กรรมการปรั
ปรุงาเนิ
ง ข้ข้อนอบัการซึ
บังงคัคับบง่ ระเบี
และ
คณะกรรมการด
ตัระเบี
ง้ ยยบบ และ
ประกาศหรื
ออเลขานุ
ประกาศหรื
เลขานุกการเรี
ารเรียยกประชุ
ได้
คณะอนุกรรมการการลงทุ
นกประชุ
นัน้ มมได้
ในการประชุ
ในการประชุมมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
ปรับปรุให้ง คข้ณะอนุ
อบังคับกรรมการการลงทุ
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ
นประชุม
ต้ต้กัออนงมี
ก
รรมการมาประชุ
ม
ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
งมี
ก
รรมการมาประชุ
ม
ไม่
น
้
อ
ยกว่
หนึ่ง่ง
คราวทีม่ กี จิ ธุระ หรือมีการประชุมากึกึกัง่ ง่ นหนึ
ของจ
านวนกรรมการปรั
บปรุ
ของจ
านวนกรรมการปรั
ปรุงงอข้ยและให้
ข้ออบับังงคัคับบ
เดือนละหนึ
่งครัง้ เป็ นอย่บางน้
ระเบี
ยยบบ และ
นองค์
ระเบี
และกประกาศทั
ประกาศทัง้ ง้ หมด
หมดนจึจึงหรื
งจะเป็
จะเป็
ประธานอนุ
รรมการการลงทุ
อ นองค์
ประชุ
ประชุมม
เลขานุการเรียกประชุมได้
ให้
ให้คคณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ระเบี
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ รายงานผลการ
รายงานผลการ
ในการประชุมคณะอนุ กรรมการการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านให้
ค
ณะกรรมการด
ปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการดาเนิ
าเนินนการทราบ
การทราบ
ลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
และพิ
จ
ารณาในการประชุ
ม
คราวถั
ด
และพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ไป
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนอนุกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

เหตุ
เหตุผผลล
-- -สสหเพิ
ณ์ณ์มออข้ออมมบัทงทคัรัรับพพเกี
ย์ย์่ กยกวกั
รรมมบ
ห กก่ มรรเติ
คณ ะอนุจกรรมการการลงทุ
ชลประทาน
ชลประทาน
จากั
ากัดด เห็
เห็นนสมควรว่
สมควรว่าาน
ต า ม ก ฎ ก รบบะปรุ
ทงงรข้ข้วอองบับังงกคัคับาบ ร
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรั
ปรุ
ระเบี
บบ และประกาศ
ควรบั
น งาน แ ล ะก
ากัญบญญัดูญัตแติ ลิ
ระเบีดยยาเนิ
และประกาศ
ควรบั
ให้
บับังงคัคับพบย์สสแหหละสหกรณ์
กกรรณ์ณ์ฯฯ
ให้อสหกรณ์
อยูยู่ ใน
่ ในข้ข้อออมทรั
เนื
บบบทบาทการ
เนื่อ่องจากสอดคล้
งจากสอดคล้
งกั
บทบาทการ
เครดิ
ตยูเนี่ยนอองกั
พ.ศ.2564
ข้อ 7
ปปฏิฏิบับัติติงงาานนจจริริงง กกาารก
รกาาหหนนดด
โครงสร้
โครงสร้าางของคณะท
งของคณะทางานลงใน
างานลงใน
ข้ข้ออบับังงคัคับบฯฯ ททาให้
าให้เเกิกิดดความชั
ความชัดดเจน
เจน
แก่
ผ
ู
้
ป
ฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านรวมถึ
ง
สมาชิ
แก่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านรวมถึ ง สมาชิกก
สหกรณ์
สหกรณ์ดดว้ ว้ ยย

ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของ
คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา
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(แบบ
(แบบท.ข.
ท.ข.2)2)
ข้ข้ออความและเหตุ
ความและเหตุผผลที
ลที่ข่ขอจดทะเบี
อจดทะเบียยนแก้
นแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติเติมมข้ข้ออบับังงคัคับบ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกรมชลประทาน
รมชลประทาน จจากั
ากัดด
ข้ข้ออความเดิ
ความเดิมม
-ไม่
-ไม่มม-ี -ี
-ไม่ม-ี

ข้ข้ออความที
เหตุ
ความที่ข่ขอแก้
อแก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติเติมม
เหตุผผลล
านาจหน้คณะกรรมการปรั
าที่ของ
ข้ข้ออ82/6.อ
82/1.
บบปรุ
82/1.
คณะกรรมการปรั
ปรุงง -- สสหห กกรรณ์ณ์ ออออมมทท รัรัพพ ย์ย์กกรรมม
คณะอนุ
ก
รรมการการลงทุ
น
ชลประทาน
ข้ข้ออบับังงคัคับบระเบี
ชลประทาน จจากั
ากัดด เห็
เห็นนสมควรว่
สมควรว่าา
ระเบียยบบและประกาศ
และประกาศ
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ให้คณะอนุ กรรมการการลงทุ
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ ควรบั
ควรบัญญญัญัตติ ิ
คณะกรรมการด
าเนิ
คณะกรรมการด
าเนินนการอาจตั
การอาจตันง้ ง้ มี ระเบี
อานาจและหน้าทีบบด่ ปรุ
าเนิ
ให้ออยูยู่ ใน
่ ในข้ข้ออบับังงคัคับบสสหหกกรรณ์ณ์ฯฯ
คณะกรรมการปรั
งงนข้ข้การตามกฎหมาย
ออบับังงคัคับบ ระเบี
คณะกรรมการปรั
ปรุ
ระเบียยบบ ให้
ข้อบังคับ ระเบี
ยบ มติ เหรื
คาสั ่งของสหกรณ์
งจากสอดคล้อองกั
งกับบบทบาทการ
บทบาทการ
และประกาศ
จจานวนไม่
โดยให้
และประกาศ
านวนไม่
เกิกินนอแปดคน
แปดคน
โดยให้มมี ี เนืเนื่อ่องจากสอดคล้
ในส่
ว
นที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งซึ
ง
่
รวมทั
ง
้
ในข้
อ
ต่
อ
ไปนี
้
ปปฏิฏิบับัติติงงาานนจจริริงง กกาารก
รกาาหหนนดด
ตตาแหน่
าแหน่งงประธานกรรมการคนหนึ
ประธานกรรมการคนหนึ่ง่ง
(1)
ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
และก
าหนด
โครงสร้
โครงสร้าางของคณะท
งของคณะทางานลงใน
างานลงใน
รองประธานกรรมการคนหนึ
รองประธานกรรมการคนหนึ่ง่ง และ
และ
นโยบายและแผนเกี
ย
่
วกั
บ
การลงทุ
น
ข้ข้ออบับังงคัคับบฯฯ ททาให้
าให้เเกิกิดดความชั
ความชัดดเจน
เจน
เลขานุ
เลขานุกการคนหนึ
ารคนหนึ่ง่ง นอกนั
นอกนัน้ น้ เป็เป็นนกรรมการ
กรรมการ
ประจาปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย แก่
ผ
ู
้
ป
ฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านรวมถึ
ง
สมาชิ
คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ แก่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านรวมถึ ง สมาชิกก
ด้านการบริหารความเสีย่ งโดยรวม สหกรณ์
ระเบี
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ ให้
ให้ออยูยู่ใ่ในต
นตาแหน่
าแหน่งงเท่
เท่าาทีที่ ่ สหกรณ์ดดว้ ว้ ยย
และเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
กกาหนดเวลาของคณะกรรมการด
าหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ
าเนินนการ
การ
พิจารณาเพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่
ซึซึง่ ง่ ตัตัง้ ง้ คณะกรรมการปรั
คณะกรรมการปรับบปรุ
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
อนุ มตั ิ
ระเบี
ย
บ
และ
ประกาศนั
น
้
ระเบี(2)
ยบ พิและ
ประกาศนั
จารณาอนุ
มตั น้ แิ ผนการลงทุนและ
ให้
ค
ณะกรรมการปรั
งง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
ให้คณะกรรมการปรั
ปรุ
แผนจั
ดการการลงทุบนบปรุ
ภายใต้
ระเบี
มมกักันนตามคราวที
ม่ ม่ ี ี
ระเบียยบบ และประกาศประชุ
และประกาศประชุ
ตามคราวที
ขอบเขตที
ค่ ณะกรรมการด
าเนินการ
กิกิจจธุธุรระะ แต่
แต่
จะต้
ะต้อองมี
งมีกการประชุ
ารประชุมมกักันนเดื
เดืออนละ
นละ
กจาหนด
หนึ
นนอย่
ปประธาน
หนึ่ง่งครั
ครัง้ ง้ เป็เป็
อย่านางน้
งน้
ย และให้
และให้และก
ระธาน
(3)
ประเมิ
ติอดอยตามผล
ากับดูแล
กรรมการปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
ย
บ
และ
กรรมการปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
ย
และ ด
ผลประโยชน์จากการลงทุนบและจั
ประกาศหรื
กการเรี
ได้
ประกาศหรื
เลขานุ
ารเรี
ยกประชุ
กประชุมเ่ มหมาะสม
ได้
ให้ออมเลขานุ
กี ารควบคุ
มยภายในที
คณะกรรมการ
(4) ในการประชุ
กในการประชุ
ากับดูแลเรืมมอ่ คณะกรรมการ
งธรรมาภิ
บาลเกีย่ วกับ
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ระเบี
ย
บ
และประกาศ
ปรับปรุงการลงทุ
ข้อบังคับน ระเบียบ และประกาศ
ต้ต้อองมี
กกรรมการมาประชุ
มมไม่
าากึกึง่ ง่ หนึ
งมี(5)
รรมการมาประชุ
ไม่บนนตั้อ้องยกว่
หนึ่ง่ง
รายงานผลการปฏิ
ิ ยกว่
านให้
ของจ
ของจานวนกรรมการปรั
านวนกรรมการปรั
ปรุงงนข้การทราบและ
ข้ออบับังงคัคับบ
คณะกรรมการดบบปรุ
าเนิ
ระเบี
รายงานผลการปฏิ
บตั จึงิ จึงานให้
ระเบียยบบ และ
และ ประกาศทั
ประกาศทัง้ ง้ หมด
หมด
งจะเป็
จะเป็ทนน่ี องค์
องค์
ประชุ
ประชุมม ประชุมใหญ่ทราบในรายงาน
ประจ
าปี
ให้
บบปรุ
ให้คคณะกรรมการปรั
ณะกรรมการปรั
ปรุงง ข้ข้ออบับังงคัคับบ
(6)
ปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
า
ที
อ
่
่
น
ื
ตามที
่
ระเบี
ระเบียยบบ และประกาศ
และประกาศ รายงานผลการ
รายงานผลการ
คณะกรรมการด
าเนินาเนิ
การมอบหมาย
ปฏิ
คคณะกรรมการด
นนการทราบ
ปฏิบบตั ตั งิ งิ านให้
านให้
ณะกรรมการด
าเนิ
การทราบ
และพิ
และพิจจารณาในการประชุ
ารณาในการประชุมมคราวถั
คราวถัดดไป
ไป
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อความเดิม

ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ

ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
หรื อ บุ ค คลภายนอกผู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี
จ�ำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล

ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คลและเป็ น ผู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู ้
ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมี
คุณสมบัตเิ ป็นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ กิ จ การจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ หรื อ
ด�ำเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ หน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจาก
ประจ�ำในสหกรณ์เป็นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นคณะผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์โดย
มีจ�ำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล

เหตุผล

- เพิ่ ม เนื้ อ หา ในเรื่ อ งวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล และลั ก ษณะ
ต้องห้ามผู้ซึ่งท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 7, 8

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่
ประจ�ำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้
คณะผูต้ รวจสอบกิจการ ต้องมีอย่าง
น้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ปริ ญ ญาตรี ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ให้มปี ระธาน
คณะหนึง่ คน มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
กิจการและให้ประกาศชื่อประธานคณะผู้
ตรวจสอบกิจการให้ทปี่ ระชุมใหญ่ทราบด้วย
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ข้อ
98/1.ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ประกาศขัน้ ตอนและวิธกี ารเลือกตัง้ เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุม
ใหญ่และประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
เลื อ กตั้ ง เป็ น ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การก่ อ นวั น
ประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจ
สอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดเพื่อน�ำเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ
โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วยและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด
เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รบั เลือกตั้งล�ำดับ
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจ สอบกิจการ
ส�ำรองจ�ำนวนไม่เกิน 3 คน

- เพิม่ เนือ้ หา ในเรือ่ งการรับสมัครเลือกตัง้ ให้
เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ โดยให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ
9, 10, 11, 12, 13

กรณีมผี ตู้ รวจสอบกิจการคนใดต้อง
ขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ
99/1 (2)(3)(4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการส�ำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่า
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
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ข้อ99. การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้
ข้อ99. การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้ - เพิ่มเนื้อหากรณีขาดจากการเป็นผู้ตรวจ
ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบกิจการ
สอบกิจการ ให้สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบ
ก�ำหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทาง
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้ กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 14
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้ว มีกำ� หนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน ถ้าเมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือก
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
หน้าที่ไปพลางก่อน
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจ
ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น อาจ สอบกิจการคนใหม่
ได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกก็ได้
ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การที่ พ ้ น จาก
ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 99 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ต�ำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจาก
(ฉบั บ ที่ 2 )พ.ศ.2560ถื อ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
22มกราคม 2561
ติดต่อกัน
กรณี ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การขาดจาก
การเป็นผูต้ รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
ก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราว
ประชุมใหญ่ครั้งแรกหลักจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
ผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด�ำรงต�ำแหน่ง
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ข้อ 99/1.การขาดจากการเป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
(1) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ประธานคณะผู ้ ต รวจสอบ
กิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
และให้ มี ผ ลวั น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
(4) ทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจากต�ำแหน่ง
ทัง้ คณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง
ห้ า มตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
ก�ำหนด

- เพิ่มเนื้อหา กรณีใดบ้างที่ท�ำให้ขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยสอดคล้อง
กับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563
ข้อ 15
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ข้อ100. อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ข้อ100. อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ - เพิ่มเนื้อหา อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ
กิจการ
กิจการ โดยให้สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�ำนาจหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�ำนาจหน้าที่ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์ พ . ศ . 2 5 6 3
ตรวจสอบการด�ำเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบการด�ำเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์
ตามระเบียบฯข้อ 18 และเนื่องจากสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ
ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเงิน การ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี และด้านปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินธุรกิจ ออมทรั พ ย์ ก รมชลประทาน จ� ำ กั ด เป็ น
บั ญ ชี ทะเบี ย นและการเงิ น ตลอดจน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวม สหกรณ์ขนาดใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการจึง
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การ ต้ อ งมี ห น้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม แก้ ไขตามระเบี ย บฯ
ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ข้อ 19
เป็นจริงอยู่
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบภายในเรื่อง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความ ต่างๆ ดังนี้
ถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ของสหกรณ์เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อ บั น ทึ ก บั ญ ชี เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบและ
แนะน� ำ แก่ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ผู ้ จั ด การและเจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ทั้ ง
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพ
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
และประสิทธิผลการด�ำเนินการของคณะ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่ง กรรมการด�ำเนินการเพือ่ ให้ขอ้ สังเกตและข้อ
ตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน
สัญญาจ้างและหลักประกัน
ของคณะกรรมการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
แผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณราย
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงาน
จ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
ของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(5) ติดตามผลการด�ำเนินงานของ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และ
คณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อพิจารณาหา ระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค�ำสั่งของนาย
ทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ทะเบียนสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตลอดจนค�ำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก�ำหนดให้ตอ้ ง
(6) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม ปฏิบัติ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่ง
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบ
ของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผล การควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจ� ำ เดื อ นต่ อ คณะ
กรรมการด� ำ เนิ น การภายในการประชุ ม
ประจ�ำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบประจ�ำปีต ่อที่ป ระชุม ใหญ่ข อง
สหกรณ์ด้วย

(5) ตรวจสอบและติ ด ตามการ
ด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ ใ นการพิ จ ารณา
แก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานทีไ่ ด้รบั แจ้งจากส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้
สอบบัญชี

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการต้องก�ำหนด
สอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
ด�ำเนินการสหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจ การตรวจสอบเฉพาะด้านเพิ่มเติมในเรื่องดัง
สอบกิ จ การอาจะเสนอแนวทางแก้ ไขข้ อ ต่อไปนี้
บกพร่องนั้นด้วยก็ได้
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานการตรวจสอบเกีย่ วกับการเปิด
เผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไป
โดยถู ก ต้ อ ง และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ ค�ำแนะน�ำ แนว
ปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด ตรวจ
สอบการจัดท�ำรายการย่อแสดงทรัพย์ สิน
และหนีส้ นิ ครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิก
ได้รบั ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทั้งได้มี
การจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบ
และรายการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(2) ตรวจสอบการบริหารความเสีย่ ง
ให้คณะผูต้ รวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง
กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง และ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ก� ำ หนดนโยบายและการวางกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารความเสีย่ ง เช่น ความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสนี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้
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(3) ตรวจสอบกิจการบริหารด้านสิน
เชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกีย่ วกับ
การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ของสหกรณ์ให้
เป็ น ไปตามนโยบายด้ า นสิ น เชื่ อ ที่ ว างไว้
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความ
เสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ลู ก หนี้ ไ ม่
สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดในสัญญา
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการ
ลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกีย่ วกับ
การก�ำหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการ
ลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่
ก�ำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
และได้ด�ำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบการบริ ห ารสภาพ
คล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกีย่ วกับ
การก� ำ หนดนโยบายหรื อ แผนงานในการ
ควบคุ ม การบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นสภาพ
คล่องของสหกรณ์ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ
บกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน
การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบค�ำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
กิ จ การและน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และทีป่ ระชุมใหญ่
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ข้อ100/1.การรายงานผลการตรวจสอบ
-ไม่มี-

- เพิ่มเนื้อหา การรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูต้ รวจสอบกิจการ โดยให้สอดคล้องกับ
ให้ ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การมี ห น้ า ที่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563
อักษรประจ�ำเดือนและประจ�ำปี เพือ่ สรุปผล ข้อ 18 และ ข้อ 19
การตรวจสอบรวมทัง้ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจ
สอบประจ�ำเดือนที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุม
ใหญ่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค�ำสั่ง
ของสหกรณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผล
การตรวจสอบกิ จ การต่ อ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการทันทีเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข และให้
จัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวต่อส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการติดตามผลการ
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และ
ให้รายงานผลการติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง
ข้ อ สั ง เกตของสหกรณ์ ไ ว้ ใ นรายงานผล
การตรวจสอบกิจการด้วย
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ข้ อ 101. ความรั บ ผิ ด ของผู ้ ต รวจสอบ
กิจการ
หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อ
บกพร่ อ งของสหกรณ์ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ค ณะ
กรรมการด�ำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
เสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่
แจ้งนั้น

ข้ อ 101. ความรั บ ผิ ด ของผู ้ ต รวจสอบ - เพิ่มเนื้อหาเรื่องความรับผิดของผู้ตรวจ
กิจการ
สอบกิจการ ให้สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบ
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือ กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 24
ละเว้นการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจน
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสีย
หายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อ
บกพร่ อ งของสหกรณ์ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ค ณะ
กรรมการด� ำ เนิ น การทราบโดยเร็ ว และผู ้
ตรวจสอบกิจการ ต้องรับผิดชดใช้ค่า เสีย
หายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุไม่แจ้งนัน้

ข้อ.

ข้อ101/1.สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบ
กิจการดังนี้
(1) อ�ำนวยความสะดวก ให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการให้ค�ำ
ชี้แจง ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัด
เตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการ
บันทึกบัญชีของสหกรณ์เพือ่ ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบกิจการ
(2) ก� ำ หนดระเบี ย บวาระการ
ประชุมให้ผตู้ รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิ จ การประจ� ำ เดื อ นและจั ด ท� ำ
หนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ทุกครัง้
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบกิจการ
เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับของสหกรณ์

-ไม่มี-

174

- เพิ่มเนื้อหา หน้าที่ของสหกรณ์ที่มีต่อผู้
ตรวจสอบกิจการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 25
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ข้อ 88. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การอาจ
พิจารณาคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกบุคคลที่
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม เพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68(1)(2)(3)(4)
ในการจ้างผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องท�ำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การเรี ย กให้ มี ห ลั ก
ประกันอันสมควร

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ข้อ 88. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ

- เพิ่มข้อห้ามในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งท�ำ
หน้าทีผ่ จู้ ดั การสหกรณ์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การอาจ กฎกระทรวง เรื่อง การด�ำเนินงานและการ
พิจารณาคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกบุคคลที่ ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ 9
และความเหมาะสม เพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็น
ผู้จัดการ
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ
ไปนีเ้ ป็นหรือท�ำหน้าที่ผู้จัดการของสหกรณ์
(1) เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่
สุดให้จำ� คุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความ
ผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความ
ผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งผู้จัดการหรือ
มีคำ� วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ ให้พน้ จากต�ำแหน่ง
ผูจ้ ดั การตามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากต�ำแหน่งผู้จัดการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนัก
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ส� ำ นั ก คณะ
กรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน
จากการเป็ น กรรมการ ผู ้ จั ด การ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา
ของผูใ้ ห้บริการทางการเงินซึง่ อยูภ่ ายใต้
การก�ำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดห้าม
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้ น จากหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
แล้วแต่กรณี
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 175

175
27/11/2564 15:21:12

ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผล

(6) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบ
ธุรกิจหรือการด�ำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(7) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(8) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์อื่นเว้นแต่เป็น
กรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์
นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(9) เป็น ผู ้ จั ด การของสหกรณ์ ซึ่ ง พ้ น จาก
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การสหกรณ์ นั้ น ไม่ เ กิ น
หนึ่งปีก่อน
(10) เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ เกิน
กว่า เก้าสิบวันกับนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นสมาชิก
ของบริษทั ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปี ก ่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ การ
เลือกเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งนั้น
(11) เคยผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ กับ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การเลือก
เป็ น ผู ้ จั ด การ หรื อ ในขณะที่ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิด
จากการกระท�ำของตนเอง
(12) ลักษณะต้องห้ามอืน่ ตามทีก่ ฎกระทรวง
ก�ำหนด
(13) ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนด
ในการจ้างผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้อง
ท�ำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และ
ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การเรี ย กให้ มี
หลักประกันอันสมควร
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ระเบียบวาระที่
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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5.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2563

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 179

179
27/11/2564 15:21:18

การสรรหาและการเลือกตั้ง
ณ หน่วยสรรหา 77 แห่ง ทั่วประเทศ

180

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
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ถวายพวงมาลาถวายราชสั
กการะ
ถวายพวงมาลาถวายราชสั
กการะ
พระบรมราชานุ
ส
รณ์
รั
ช
กาลที
่
5 ่5
พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที

วางพานพุ
การะพระราชวงศ์
วางพานพุ่ม่มถวายสั
ถวายสักกการะพระราชวงศ์
เธอเธอ
กรมหมื
ยาลงกรณ์
กรมหมื่น่นพิพิททยาลงกรณ์

เนื่องวันปิยะมหาราช

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ณ สันณนิบสัาตสหกรณ์
แห่งแประเทศไทย
นนิบาตสหกรณ์
ห่งประเทศไทย
ณ
ลานพระบรมราชานุ
ส
าวรี
ย
์
รั
ช
กาลที
่
5
กรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถ.นครไชยศรี
เขตดุ
ส
ต
ิ
กรุ
ง
เทพมหานคร
ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุ
งเทพมหานคร
กรมชลประทาน
ถ.สามเสน
เขตดุ
ส
ต
ิ
กรุ
ง
เทพมหานคร
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
วันที่ 26วันทีกุ่ 26มภาพั
นธ์นธ์2564
กุมภาพั
2564
วันที่ 23 ตุลาคม 2564

กรมชลประทาน
ครบรอบ
119 119
ปี ปี
กรมชลประทาน
ครบรอบ

มอบเงิ
สนุนนกองทุ
กองทุ
ดิกาารเจ้
าที่กรมชลประทาน
มอบเงินนสนั
สนับบสนุ
นสวันสสวั
ดิกสารเจ้
หน้าทีา่กหน้
รมชลประทาน
านวน
500,000.00
ณ อาคาร
ม.ล.ชูชชูาติ
ชาติกำ�ภู
กาภูกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
จำ�นวนจถ.สามเสน
500,000.00
บาทบาท
ณ อาคาร
9999ปี ปีม.ล.
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถ.สามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
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มอบรถบัส สนับสนุนสวัสดิการกรมชลประทาน

ณ อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แสดงความยินดี

นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการดำ�เนินการ
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องโถงสหกรณ์ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นายสำ�เริง แสงภู่วงค์ ที่ปรึกษา
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ณ ห้องโถงสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 กันยายน 2564

มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบเงินสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19
จำ�นวน 100,000.00 บาท ณ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน (อาคาร 20 ปี) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
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สวัสดีปีใหม่ 2564 สวัสดีปีใหม่ 2564
สวัสดีปีใหม่ 2564

มอบพวงมาลัย รับพรปีใหม่ จากผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ ห้องผู้บริหารกรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 และวันที่ 15 มกราคม 2564

มอบพวงมาลัย รับพรปีใหม่ จากผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ ห้องผู้บริหารกรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 และวันที่ 15 มกราคม 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 183

183
27/11/2564 15:21:28

การจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมชลประทาน
สอ.ชป.ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่ข้าราชการใหม่
กรมชลประทานในรูปแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชั่น
teleconference
วันที่ 21 มกราคม 2564 และวันที่ 22 , 29 มิถุนายน 2564

การประชุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
เจ้าหน้าที่ ปปง. แนะนำ�เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการ
ฟอกเงิน ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ
กำ�ภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
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ประชุมคณะกรรมการต่างๆ สอ.ชป. ปี 2564
ประชุคณะกรรมการด
มคณะกรรมการต่
างๆ สอ.ชป. ปี 2564
าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ สอ.ชป. ปี 2564

ประชุมคณะกรรมการต่
คณะกรรมการดาเนินการ างๆ สอ.ชป. ปี 2564
คณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการศึกษา

คณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

รายงานประจ�ำปี 2564
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กิจกรรมลดโลกร้อน งดรับวารสารแบบตีพิมพ์
ติดตามผ่
นสื่อออนไลน์
กิจากรรมลดโลกร้
อน

- กดไลก์งดรั
กดแชร์
ตอบแบบสอบถาม
บวารสารแบบตี
พิมพ์
- อวยพรวั
น
เกิ
ด
สอ.ชป.
ติดตามผ่านสื่อออนไลน์
- เชิญชวนสมัครสมาชิก สอ.ชป.
เดือน มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
- กดไลก์ กดแชร์ ตอบแบบสอบถาม
และสิ
งหาคมนเกิ2564
- อวยพรวั
ด สอ.ชป.

ชวนสมัลครสมาชิ
ลุ้น- รัเชิบญรางวั
ของทีก ่รสอ.ชป.
ะลึก
สอ.ชป. มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม
เดืหน้
อน ามีเพจ
นาคม พฤษภาคม

ลุ้นรับรางวัล ของที่ระลึก หน้าเพจ สอ.ชป.
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มาตรการความปลอดภั
ยจากโรคระบาดไวรั
สโคโรนา
มาตรการความปลอดภั
ยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา
(covid-19)(covid-19)
ย์กรมชลประทาน จากัดจ�ปีำกั2564
สหกรณ์อสหกรณ์
อมทรัอพอมทรั
ย์กพรมชลประทาน
ด ปี 2564

ฉีดวัคซีนโควิด - 19

เป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
เข็ม 3 เต็มจานวน

การตรวจเชิงรุก Antigen Test Kit (ATK)
แบบ Swab
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด
เชื้ออโรคไวรั
สโคโรน่มาการระบาด
covid-19
มาตรการป้
งกันและควบคุ
ที่ทสำ�การ
สามเสน
เชื้อณ
โรคไวรั
โคโรน่สอ.ชป.
า covid-19
ณ ที่ทาการ สอ.ชป. สามเสน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า covid-19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ณ ที่ทาการ สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด
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เจ้าหน้
ที่สาทีหกรณ์
ฯ เกษี
ยณยณปี ปี2564
เจ้าาหน้
่สหกรณ์
ฯ เกษี
2564
เจ้าหน้
เจ้าหน้
ที่สาหกรณ์
ที่สหกรณ์
ฯ เกษี
ฯ ยเกษี
ณ ยปีณ2564
ปี 2564
าที่สหกรณ์
ณ ปี 2564
เจ้าหน้เจ้าทีา่สหน้หกรณ์
ฯ เกษีฯยณเกษีปีย2564

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เกษียณ ปี 2564
นางสุมล เลิศฤทธิ์

นายทรงพล ข�ำต้นวงษ์

รองผู้จัดการ (สายบริหาร)

นางสุมล เลิศฤทธิ์
รองผู้จัดการ (สายบริหาร)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุพิศ เลิศฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายเงินออม

นายณัฐธีร์ สมอัจฉริยกุล

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เกษียณ ปี 2564

นายทรงพล ขาต้นวงษ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางอนงค์ พุดทิม

นายสุพิศ เลิศฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายเงินออม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นายณัฐธีย์ สมอัจฉริยกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่านสินเชือ่

นางสุมาลี ลักษณโกเศศ นางนพมาศ พงศ์พานิชย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อฝ่ายปากเกร็ด
นางอนงค์เจ้พุาหน้
ดทิามที่ฝ่ายข้อมูลฯ นางสุมาลี ลักษณโกเศศ
นางนพมาศ พงศ์พาณิชย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลฯ

188

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ ฝ่าย สอ.ชป. ปากเกร็ด
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ภาคผนวก
 ทำ�เนียบคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.ชป. ปี 2524-2564
 สาระสำ�คัญเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก / เงินกู้ / เงินออม
 เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553
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ทำ�เนียบคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
(พ.ศ. 2524-2564)

		

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 1
(คณะผู้จัดตั้ง) ประจำ�ปี 2524

รายชื่อคณะผู้ริเริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการและพนักงานของกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายประสาร
นายวิสูตร
นายจารึก
นายชลัช
นายจริย์
นายวิศิษฏ์
นายเพิ่ม
นายสุภรัช
นายสำ�เริง
นายชาญชัย
นายพิทักษ์
นายเสน่ห์

ทวิวัฒนะ
วัฒนานุกิจ
นนทธรรม
โรจนสุนทร
ตุลยานนท์
หุตะจิตต์
บุบผาชาติ
ดิสวัฒน์
ศรีสวัสดิ์
กลิ่นหอม
จิตจักร
ผิวนิล

รองอธิบดีฝ่ายธุรการ
ผู้อำ�นวยการกองยานพาหนะและขนส่ง
ผู้อำ�นวยการกองก่อสร้างโครงการใหญ่
ผู้อำ�นวยการกองเครื่องจักรกลงานดิน
ผู้อำ�นวยการกองก่อสร้างทางชลประทาน
ผู้อำ�นวยการกองกฎหมายและที่ดิน
ผู้อำ�นวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้อำ�นวยการกองพัสดุ
ผู้อำ�นวยการกองการเงินและบัญชี
วิศวกร 7 กองวางโครงการ
กองแผนงาน
ช่างสำ�รวจชั้น 3

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 2
ประจำ�ปี 2525

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

190

นายประสาร
นายวิสูตร
นายจารึก
นายเพิ่ม
นายวิศิษฏ์
นายสำ�เริง
นายวิเนตร
นายสนิท
นายชาญชัย
นายพิทักษ์
นายนิคม
นายเสน่ห์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ทวิวัฒนะ
วัฒนานุกิจ
นนทธรรม
บุบผาชาติ
หุตะจิตต์
ศรีสวัสดิ์
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
กลิ่นหอม
จิตจักร
วาจนะวินิจ
ผิวนิล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายประสาร
นายวิสูตร
นายจริย์
นายเพิ่ม
นายวิศิษฏ์
นายจารึก
นายชลัช
นายสุภรัช
นายสำ�เริง
นายชาญชัย
นายพิทักษ์
นายเสน่ห์

ทวิวัฒนะ
วัฒนานุกิจ
ตุลยานนท์
บุบผาชาติ
หุตะจิตต์
นนทธรรม
โรจนสุนทร
ดิสวัฒน์
ศรีสวัสดิ์
กลิ่นหอม
จิตจักร
ผิวนิล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 3
ประจำ�ปี 2526

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายวิสูตร
นายนิตย์
นายเพิ่ม
นายวิศิษฏ์
นายประสาร
นายจารึก
นายวิเนตร
นายสนิท
นายเสน่ห์
น.ส.รสสุคนธ์
น.ส.รัศมี
นายนิคม
นายชด
นายยงยุทธ

วัฒนานุกิจ
เกษชุมพล
บุบผาชาติ
หุตะจิตต์
ทวิวัฒนะ
นนทธรรม
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
ผิวนิล
สุวรรณโสภณ
รัตนมาลัย
วาจนะวินิจ
เอี่ยมสำ�อางค์
พรหมมาลี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 4
ประจำ�ปี 2527

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายวิสูตร
นายจริย์
นายเพิ่ม
นายวิศิษฏ์
นายประสาร
นายกมล
นายนิตย์
นายสวัสดิ์
นายเสน่ห์
นายชด
นายวิเนตร
นายนิคม
นายสมชาย
นายสุธน

วัฒนานุกิจ
ตุลยานนท์
บุบผาชาติ
หุตะจิตต์
ทวิวัฒนะ
จิตรากรณ์
เกษชุมพล
วัฒนายากร
ผิวนิล
เอี่ยมสำ�อางค์
สัตตวัตรกุล
วาจนะวินิจ
เปรมศรี
หมื่นรักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 6
ประจำ�ปี 2529

1. นายจริย์
ตุลยานนท์
2. นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล
3. นายกมล
จิตรากรณ์
4. นายสวัสดิ์
วัฒนายากร
5. นายเพิ่ม
บุบผาชาติ
6. นายวิศิษฏ์
หุตะจิตต์
7. นายวิสูตร
วัฒนานุกิจ
8. นายนิตย์
เกษชุมพล
9. นายสุธน
หมื่นรักษ์
10. นายสนิท
ภุมรี
11. นายสมชาย
เปรมศรี
12. นายวิเนตร
สัตตวัตรกุล
13. นายสมจิตร
ตากสกุล
14. นายเสน่ห์
ผิวนิล
15. นายชด
เอี่ยมสำ�อางค์
นางเฉิดฉาย
ต่อตระกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 5
ประจำ�ปี 2528

1. นายวิสูตร
วัฒนานุกิจ
2. นายจริย์
ตุลยานนท์
3. นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล
4. นายเพิ่ม
บุบผาชาติ
5. นายวิศิษฏ์
หุตะจิตต์
6. นายสวัสดิ์
วัฒนายากร
7. นายนิตย์
เกษชุมพล
8. นายกมล
จิตรากรณ์
9. นายวิเนตร
สัตตวัตรกุล
10. นายสนิท
ภุมรี
11. นายเสน่ห์
ผิวนิล
12. นายชด
เอี่ยมสำ�อางค์
13. นายสมชาย
เปรมศรี
14. นายสุธน
หมื่นรักษ์
15. นายสมจิตร
ตากสกุล
นางเฉิดฉาย
ต่อตระกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 7
ประจำ�ปี 2530

1. นายสุหะ
2. นายจริย์
3. นายเล็ก
4. นายเพิ่ม
5. นางเฉิดฉาย
6. นายทวีวงศ์
7. นายชด
8. นายนิตย์
9. นายเสน่ห์
10. นายวิเนตร
11. นายสนิท
12. นายสุชาติ
13. นายสุธน
14. นายกมล
นางสุภาภรณ์

ถนอมสิงห์
ตุลยานนท์
จินดาสงวน
บุบผาชาติ
ต่อตระกูล
เทียนเสรี
เอี่ยมสำ�อางค์
เกษชุมพล
ผิวนิล
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
สิริโยธิน
หมื่นรักษ์
จิตรากรณ์
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 8
ประจำ�ปี 2531

1. นายสุหะ
2. นายจริย์
3. นายเล็ก
4. นายเพิ่ม
5. นางเฉิดฉาย
6. นายทวีวงศ์
7. นายนิตย์
8. นายกมล
9. นายสุธน
10. นายสมจิตร
11. นายสุชาติ
12. นายวิเนตร
13. นายสนิท
14. นายชด
1 5. นายเสน่ห์
นางสุภาภรณ์

ถนอมสิงห์
ตุลยานนท์
จินดาสงวน
บุบผาชาติ
ต่อตระกูล
เทียนเสรี
เกษชุมพล
จิตรากรณ์
หมื่นรักษ์
ตากสกุล
สิริโยธิน
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
เอี่ยมสำ�อางค์
ผิวนิล
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 10
ประจำ�ปี 2533

1. นายจริย์
2. นายเล็ก
3. นายยุทธ
4. นายรุ่งเรือง
5. นางเฉิดฉาย
6. นางมณีรัตน์
7. นายนิตย์
8. นายกมล
9. นายวิเนตร
10. นายสนิท
11. นางปานจิตต์
12. นายณรงค์
13. นายองอาจ
14. นายทองอินทร์
15. นายมาโนช
16. นายชด
17. นายเสน่ห์
18. นายจำ�เนียร
19. นายสงคราม
นางสุภาภรณ์
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ตุลยานนท์
จินดาสงวน
กิ่งเกตุ
จุลชาต
ต่อตระกูล
มรรคดวงแก้ว
เกษชุมพล
จิตรากรณ์
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
วัฒนายากร
ทองคำ�
หมั่นกลาง
ศุลีลาภรณ์
สูยะนันท์
เอี่ยมสำ�อางค์
ผิวนิล
นํ้านวล
วัชระคุปต์
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 9
ประจำ�ปี 2532

1. นายจริย์
2. นายเล็ก
3. นายยุทธ
4. นายรุ่งเรือง
5. นางเฉิดฉาย
6. นายทวีวงศ์
7. นายนิตย์
8. นายกมล
9. นายสมจิตร
10. นางมณีรัตน์
11. นายวิเนตร
12. นายสนิท
13. นางปานจิตต์
14. นายณรงค์
15. นายองอาจ
16. นายชด
17. นายเสน่ห์
18. นายประยงค์
19. นายจำ�เนียร
นางสุภาภรณ์

ตุลยานนท์
จินดาสงวน
กิ่งเกตุ
จุลชาต
ต่อตระกูล
เทียนเสรี
เกษชุมพล
จิตรากรณ์
ตากสกุล
มรรคดวงแก้ว
สัตตวัตรกุล
ภุมรี
วัฒนายากร
ทองคำ�
หมั่นกลาง
เอี่ยมสำ�อางค์
ผิวนิล
กาญจนาคม
นํ้านวล
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 11
ประจำ�ปี 2534

1. นายเล็ก
2. นายรุ่งเรือง
3. นายยุทธ
4. นายจำ�รูญ
5. นายกิจจา
6. นางเฉิดฉาย
7. นางมณีรีตน์
8. นายนิตย์
9. นายกมล
10. นายสนิท
11. นางปานจิตต์
12. นายณรงค์
13. นายองอาจ
14. นายทองอินทร์
15. นายมาโนช
16. นายชด
17. นายเสน่ห์
18. นายจำ�เนียร
19. นายสงคราม
นางสุภาภรณ์

จินดาสงวน
จุลชาต
กิ่งเกตุ
จินดาสงวน
ผลภาษี
ต่อตระกูล
มรรคดวงแก้ว
เกษชุมพล
จิตรากรณ์
ภุมรี
วัฒนายากร
ทองคำ�
หมั่นกลาง
ศุลีลาภรณ์
สูยะนันท์
เอี่ยมสำ�อางค์
ผิวนิล
นํ้านวล
วัชระคุปต์
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 12
ประจำ�ปี 2535

1. นายยุทธ
2. นายรุ่งเรือง
3. นายจำ�รูญ
4. นายอารมย์
5. นายกิจจา
6. นางเฉิดฉาย
7. นางสุภัทร
8. นายนิตย์
9. นายกมล
10. นางมณีรัตน์
11. นางปานจิตต์
12. นายณรงค์
13. นายสนิท
14. นายองอาจ
15. นายทองอินทร์
16. น.ส.สุขนิจ
17. นายชด
18. นายเสน่ห์
19. นายสงคราม
นางสุภาภรณ์

กิ่งเกตุ
จุลชาต
จินดาสงวน
ขำ�คมกุล
ผลภาษี
ต่อตระกูล
ยุวจิตติ
เกษชุมพล
จิตรากรณ์
มรรคดวงแก้ว
วัฒนายากร
ทองคำ�
ภุมรี
หมั่นกลาง
ศุลีลาภรณ์
ปัญญางาม
เอี่ยมสำ�อางค์
ผิวนิล
วัชระคุปต์
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 14
ประจำ�ปี 2537

1. นายสวัสดิ์
2. นายกิจจา
3. นายรุ่งเรือง
4. นายอารมย์
5. นายกมล
6. นางสมถวิล
7. นายองอาจ
8. นายนิตย์
9. นายวินิจ
10. นายชด
11. นายสนิท
12. นายทวี
13. นายพิมาน
14. นายเฉลิมชัย
15. นางจิราพรรณ
16. นายประวิทย์
17. นายสมยศ
18. น.ส.สุขนิจ
19. นายสมชาย
นางสุภาภรณ์

วัฒนายากร
ผลภาษี
จุลชาต
ขำ�คมกุล
จิตรากรณ์
บุณโยปัษฎัมภ์
หมั่นกลาง
เกษชุมพล
ปฏิบัติสรกิจ
เอี่ยมสำ�อางค์
ภุมรี
มหาดไทย
พจนพิสุทธิ์
ศรีสวัสดิ์
แก้วสุข
อิ่มพันธ์
รอดมุ้ย
ปัญญางาม
เวชยา
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

				

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 13
ประจำ�ปี 2536

1. นายสวัสดิ์
2. นายรุ่งเรือง
3. นายจำ�รูญ
4. นายกิจจา
5. นายอารมย์
6. นางเฉิดฉาย
7. นางรัชนี
8. นายนิตย์
9. นายชด
10. น.ส.สุขนิจ
11. นายสนิท
12. นายทวี
13. นายทองอินทร์
14. นายองอาจ
15. นายณรงค์
16. นายสมชาย
17. นายเสน่ห์
18. นายเฉลิมชัย
19. นายสงคราม
นางสุภาภรณ์

วัฒนายากร
จุลชาต
จินดาสงวน
ผลภาษี
ขำ�คมกุล
ต่อตระกูล
ฉวีสุข
เกษชุมพล
เอี่ยมสำ�อางค์
ปัญญางาม
ภุมรี
มหาดไทย
ศุลีลาภรณ์
หมั่นกลาง
ทองคำ�
เวชยา
ผิวนิล
ศรีสวัสดิ์
วัชระคุปต์
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 15
ประจำ�ปี 2538

1. นายสวัสดิ์
2. นายรุ่งเรือง
3. นายกมล
4. นายอารมย์
5. นายกิจจา
6. นางสมถวิล
7. นางจิราพรรณ
8. นายนิตย์
9. นพ.วิเชียร
10. นายเฉลิมชัย
11. นายพิมาน
12. นายองอาจ
13. น.ส.สุขนิจ
14. นายประวิทย์
15. นายสนิท
16. นายกิตติ
17. นายชด
18. นายธรรมนูญ
19. นายสำ�ราญ
นางสุภาภรณ์

วัฒนายากร
จุลชาต
จิตรากรณ์
ขำ�คมกุล
ผลภาษี
บุณโยปัษฎัมภ์
แก้วสุข
เกษชุมพล
พานิชชอบ
ศรีสวัสดิ์
พจนพิสุทธิ์
หมั่นกลาง
ปัญญางาม
อิ่มพันธ์
ภุมรี
โค้ววารินทร์
เอี่ยมสำ�อางค์
คงสมุทร
เอมดี
ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 16
ประจำ�ปี 2539

1. นายรุ่งเรือง
2. นายกิจจา
3. นายกมล
4. นายชัยยนต์
5. นายจรูญ
6. นางสมถวิล
7. นายองอาจ
8. นพ.วิเชียร
9. นายเฉลิมชัย
10. นายยงยุทธ
11. นายทวี
12. น.ส.สุขนิจ
13. นายประวิทย์
14. นายสนิท
15. นายกิตติ
16. นายชด
17. นายธรรมนูญ
18. นายเสน่ห์
19. นายสมัคร
นางดวงพร

จุลชาต
ประธานกรรมการ
ผลภาษี
รองประธานกรรมการ
จิตรากรณ์
รองประธานกรรมการ
มณีกุล
รองประธานกรรมการ
กมลรัตน์
รองประธานกรรมการ
บุณโยปัษฎัมภ์ เหรัญญิก
หมั่นกลาง
เลขานุการ
พานิชชอบ กรรมการ
ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
ไชยกาล
กรรมการ
มหาดไทย
กรรมการ
ปัญญางาม กรรมการ
อิ่มพันธ์
กรรมการ
ภุมรี
กรรมการ
โค้ววารินทร์ กรรมการ
เอี่ยมสำ�อางค์ กรรมการ
คงสมุทร
กรรมการ
ผิวนิล
กรรมการ
พวงไพบูลย์ กรรมการ
โรจน์เจริญวัฒนา ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 18
ประจำ�ปี 2541

1. นายปราโมทย์
2. นายชัยวัฒน์
3. นายธีระ
4. นายวุฒิไชย
5. นายสมทบ
6. นางประคอง
7. นายองอาจ
8. นายชด
9. นพ.วิเชียร
10. นางปรียากุล
11. น.ส.สุขนิจ
12. นายเสน่ห์
13. นายธรรมนูญ
14. นายชนิต
15. นายเฉลิมชัย
16. นายกิตติ
17. นายประโยชน์
18. นายอิทธิพงศ์
19. นายประวิทย์
นายยงยุทธ

194

ไม้กลัด
ปรีชาวิทย์
วงศ์สมุทร
จุลละเกศ
แก้วเย็น
จันทรนิยม
หมั่นกลาง
เอี่ยมสำ�อางค์
พานิชชอบ
ดวงเนตร
ปัญญางาม
ผิวนิล
คงสมุทร
พิชัยศิริ
ศรีสวัสดิ์
โค้ววารินทร์
สมานรัตน์
สมหมาย
อิ่มพันธ์
สมประสงค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

				

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 17
ประจำ�ปี 2540

1. นายรุ่งเรือง
2. นายกิจจา
3. นายจรูญ
4. นายชัยวัฒน์
5. นายวิศาล
6. นางสุมามาลย์
7. นายเสน่ห์
8. นายชด
9. น.ส.สุขนิจ
10. นายธรรมนูญ
11. นพ.วิเชียร
12. นายทวี
13. นายกิตติ
14. นายบุญช่วย
15. นายเฉลิมชัย
16. นายชนิต
17. นายเดชา
18. นางชวลี
19. นายองอาจ
นายสุนทร

จุลชาต
ผลภาษี
กมลรัตน์
ปรีชาวิทย์
ไมตรียืนยง
ถาวรนาน
ผิวนิล
เอี่ยมสำ�อางค์
ปัญญางาม
คงสมุทร
พานิชชอบ
มหาดไทย
โค้ววารินทร์
ซาเจริญ
ศรีสวัสดิ
พิชัยศิริ
จิตรเลขา
สวัสดิบุตร
หมั่นกลาง
แสนชมภู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 19
ประจำ�ปี 2542

1. นายปราโมทย์
2. นายชัยวัฒน์
3. นายธีระ
4. นายวุฒิไชย
5. นางประคอง
6. นางปรียากุล
7. นายชด
8. นายชนิต
9. นายเสน่ห์
10. นายปฏิภาณ
11. นายสำ�เริง
12. นายสุภาพ
13. นายนรินทร์
14. นายสมชาติ
15. นายธรรมนูญ
16. นพ.วิเชียร
17. นางชวลี
18. นายวิชัย
19. น.ส.สุขนิจ
น.ส. เยาวลักษณ์

ไม้กลัด
ปรีชาวิทย์
วงศ์สมุทร
จุลละเกศ
จันทรนิยม
ดวงเนตร
เอี่ยมสำ�อางค์
พิชัยศิริ
ผิวนิล
บุญเสถียร
แสงภู่วงค์
ธีระภัทรภิญโญ
ก่ออิฐ
บุญกล่อม
คงสมุทร
พานิชชอบ
สวัสดิบุตร
ร่วมชาติ
ปัญญางาม
เลิศสิริอัมพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 20
ประจำ�ปี 2543

1. นายกิจจา
2. นายธีระ
3. นายวินิจ
4. นพ.วิเชียร
5. น.ส.สุขนิจ
6. นางปรียากุล
7. นายธรรมนูญ
8. นายอิทธิพงศ์
9. นายประวิทย์
10. นายสมชาติ
11. นายนรินทร์
12. นายสมชาย
13. นายวิชัย
14. นายชนิต
15. นายสัญญา
น.ส.เยาวลักษณ์

ผลภาษี
วงศ์สมุทร
ปฏิบัติสรกิจ
พานิชชอบ
ปัญญางาม
ดวงเนตร
คงสมุทร
สมหมาย
อิ่มพันธ์
บุญกล่อม
ก่ออิฐ
จุลกระเศียร
ร่วมชาติ
พิชัยศิริ
แสงพุ่มพงษ์
เลิศสิริอัมพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 22
ประจำ�ปี 2545

1. นายกิจจา
2. นายบัญชา
3. นายวินิจ
4. นางปานจิตต์
5. น.ส.สุขนิจ
6. นายประวิทย์
7. นายอิทธิพงศ์
8. นายสำ�เริง
9. น.ส.เยาวลักษณ์
10. นายสรายุทธ์
11. นายสมชาย
12. นายมนตรี
13. นายธรรมนูญ
14. นายนรินทร์
15. นายอาจพล
นางปรียากุล

ผลภาษี
สัตถาสาธุชนะ
ปฏิบัติสรกิจ
วัฒนายากร
ปัญญางาม
อิ่มพันธ์
สมหมาย
แสงภู่วงค์
เลิศสิริอัมพร
รัตนนคร
จุลกระเศียร
อ่อนวิมล
คงสมุทร
ก่ออิฐ
วงศ์บุษราคัม
ดวงเนตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

				

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 21
ประจำ�ปี 2544

1. นายกิจจา
2. นายธีระ
3. นายวินิจ
4. นพ.วิเชียร
5. นายประวิทย์
6. นางปรียากุล
7. นายสมชาติ
8. นายวิชัย
9. นายชนิต
10. นายอิทธิพงศ์
11. นางปานจิตต์
12. น.ส.เยาวลักษณ์
13. นายสำ�เริง
14. นายสมชาย
15. นายสรายุทธ์
น.ส. สุขนิจ

ผลภาษี
วงศ์สมุทร
ปฏิบัติสรกิจ
พานิชชอบ
อิ่มพันธ์
ดวงเนตร
บุญกล่อม
ร่วมชาติ
พิชัยศิริ
สมหมาย
วัฒนายากร
เลิศสิริอัมพร
แสงภู่วงค์
จุลกระเศียร
รัตนนคร
ปัญญางาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 23
ประจำ�ปี 2546

1. นายชัยรัตน์
2. นายบัญชา
3. นายมนตรี
4. นายประวิทย์
5. น.ส.สุขนิจ
6. นางปรียากุล
7. น.ส.เยาวลักษณ์
8. นายอาจพล
9. นายธรรมนูญ
10. นายสิรวิชณ์
11. นายทองอินทร์
12. นายสมชาติ
13. นายสัญญา
14. นายวิชัย
15. นายชนิต
นายสุนทร

ชุมศรี
สัตถาสาธุชนะ
อ่อนวิมล
อิ่มพันธ์
ปัญญางาม
ดวงเนตร
เลิศสิริอัมพร
วงศ์บุษราคัม
คงสมุทร
ก่ออิฐ
ศุลีลาภรณ์
บุญกล่อม
แสงพุ่มพงษ์
ร่วมชาติ
พิชัยศิริ
แสนชมภู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 24
ประจำ�ปี 2547

1. นายชัยรัตน์
2. นายวินิจ
3. นายมนตรี
4. นายทองอินทร์
5. น.ส.สุขนิจ
6. นางปรียากุล
7. น.ส.เยาวลักษณ์
8. นายสัญญา
9. นายสมชาติ
10. นายวิชัย
11. นายชนิต
12. นายอิทธิพงศ์
13. นายธรรมนูญ
14. นายอาจพล
15. นายสมชาย
น.ส.ฐิติรัตน์

ชุมศรี
ปฏิบัติสรกิจ
อ่อนวิมล
ศุลีลาภรณ์
ปัญญางาม
ดวงเนตร
เลิศสิริอัมพร
แสงพุ่มพงษ์
บุญกล่อม
ร่วมชาติ
พิชัยศิริ
สมหมาย
คงสมุทร
วงศ์บุษราคัม
จุลกระเศียร
ภาติกร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 26
ประจำ�ปี 2549

1. นายวีระ
วงศ์แสงนาค
2. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
3. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ
4. นายสมชาติ
บุญกล่อม
5. นายชนิต
พิชัยศิริ
6. นางสุนันท์
ชินวรปัญญา
7. นพ.วิเชียร
พานิชชอบ
8. นางชวลี
สวัสดิบุตร
9. นายสมชาย
จุลกระเศียร
10. นายวิชัย
ร่วมชาติ
11. นายเสวต
วงษ์ภูมิ
12. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์
13. นายกิตติโชติ บางยี่ขัน
14. นายสมชาย
ผิวรุ่งสุวรรณ
15. นายกิตติ
อัตตโนรักษ์
นายธรรมนูญ
คงสมุทร

196

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

				

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 25
ประจำ�ปี 2548

1. นายวีระ
วงศ์แสงนาค
2. นายวินิจ
ปฏิบัติสรกิจ
3. นายมนตรี
อ่อนวิมล
4. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
5. น.ส.สุขนิจ
ปัญญางาม
6. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม
7. นายอิทธิพงศ์ สมหมาย
8. นายธรรมนูญ คงสมุทร
9. นายสมชาย
จุลกระเศียร
10. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ
11. นางชวลี
สวัสดิบุตร
12. นพ.วิเชียร
พานิชชอบ
13. นายเสวต
วงษ์ภูมิ
14. นายวิชัย
ร่วมชาติ
15. นายสมชาติ
บุญกล่อม
นายประวิทย์
อิ่มพันธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 27
ประจำ�ปี 2550

1. นายวีระ
2. นายมนตรี
3. นายธรรมนูญ
4. นายสิรวิชณ์
5. นายสุนทร
6. นายชนิต
7. นายเทอดธรรม
8. นางสุนันท์
9. นายกิตติ
10. นายกิตติโชติ
11. นายสมชาย
12. นายสมชาย
13. นายสัญญา
14. นายปฏิภาณ
15. นางชวลี
นางอัญชลี

วงศ์แสงนาค
อ่อนวิมล
คงสมุทร
ก่ออิฐ
แสนชมภู
พิชัยศิริ
วงศ์กาฬสินธุ์
ชินวรปัญญา
อัตตโนรักษ์
บางยี่ขัน
จุลกระเศียร
ผิวรุ่งสุวรรณ
แสงพุ่มพงษ์
บุญเสถียร
สวัสดิบุตร
เสือแก้ว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 28
ประจำ�ปี 2551

1. นายวีระ
2. นายมนตรี
3. นายธรรมนูญ
4. ว่าที่ ร.ต.พล
5. นายสุนทร
6. นายชนิต
7. นายสิรวิชณ์
8. นายสัญญา
9. นางชวลี
10. นายธนูชัย
11. นายอรุชา
12. นายสมชาติ
13. น.ส.สุขนิจ
14. นายสมหมาย
15. นายวิเชียร
นางอัญชลี

วงศ์แสงนาค
อ่อนวิมล
คงสมุทร
รักษ์ทอง
แสนชมภู
พิชัยศิริ
ก่ออิฐ
แสงพุ่มพงษ์
สวัสดิบุตร
แย้มรับบุญ
เจียรอุดมเดช
บุญกล่อม
ปัญญางาม
ช้างพันธุ์
ด้วงดวง
เสือแก้ว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 30
ประจำ�ปี 2553

1. นายมนตรี
2. นายมนตรี
3. ว่าที่ ร.ต.พล
4. นายจรัญ
5. นายสำ�เริง
6. นางชวลี
7. น.ส.สุขนิจ
8. นายสุเวช
9. นายอาจพล
10. นายทองเปลว
11. นางมณีภัทร
12. นางสุนันท์
13. นายกิตติ
14. นายเดชา
15. นายทวีศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
2. นายองอาจ
3. นายเสวต

ตันตระกูล
อ่อนวิมล
รักษ์ทอง
ภูขาว
แสงภู่วงค์
สวัสดิบุตร
ปัญญางาม
กิจการ
วงศ์บุษราคัม
กองจันทร์
เพชรคำ�
พาซิทนี่ย์
อัตตโนรักษ์
จิตรเลขา
ธนเดโชพล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เสือแก้ว
หมั่นกลาง
วงษ์ภูมิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

					

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 29
ประจำ�ปี 2552

1. นายมนตรี
2. นายมนตรี
3. ว่าที่ ร.ต.พล
4. นายสำ�เริง
5. นายสุเวช
6. น.ส.สุขนิจ
7. นายอาจพล
8. นายชนิต
9. นายธนูชัย
10. นายอรุชา
11. นายสมชาติ
12. นายสมหมาย
13. นายทองเปลว
14. นางมณีภัทร
15. นางสุนันท์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
2. นายสงบ
3. นายเสวต

ตันตระกูล
อ่อนวิมล
รักษ์ทอง
แสงภู่วงค์
กิจการ
ปัญญางาม
วงศ์บุษราคัม
พิชัยศิริ
แย้มรับบุญ
เจียรอุดมเดช
บุญกล่อม
ช้างพันธุ์
กองจันทร์
เพชรคำ�
พาซิทนี่ย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เสือแก้ว
แสงสวัสดิ์
วงษ์ภูมิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

			

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31
ประจำ�ปี 2554

1. นายวีระ
2. นายทองเปลว
3. นายสำ�เริง
4. นายสิรวิชณ์
5. นายจรัญ
6. นายชนิต
7. นายทวีศักดิ์
8. ว่าที่ ร.ต.พล
9. นางชวลี
10. น.ส.สุขนิจ
11. นายกิตติ
12. นายเดชา
13. นายสุเวช
14. นายเชิดชัย
15. นายปรีชา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
2. นายสงบ
3. นายองอาจ

วงศ์แสงนาค
กองจันทร์
แสงภู่วงค์
ก่ออิฐ
ภูขาว
พิชัยศิริ
ธนเดโชพล
รักษ์ทอง
สวัสดิบุตร
ปัญญางาม
อัตตโนรักษ์
จิตรเลขา
กิจการ
มาลัย
สุขกล�่ำ	

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เสือแก้ว
แสงสวัสดิ์
หมั่นกลาง

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2564
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 32
ประจำ�ปี 2555

1. นายวีระ
วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ
พจน์สุนทร รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายจรัญ
ภูขาว
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายสำ�เริง
แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายเชิดชัย
มาลัย
เลขานุการ
7. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เหรัญญิก
8. นายสุเวช
กิจการ
กรรมการ
9. นายปรีชา
สุขกล�่ำ	
กรรมการ
10. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ
11. นางชวลี
สวัสดิบุตร กรรมการ
12. นายธรรมนูญ คงสมุทร
กรรมการ
13. นายอรุชา
เจียรอุดมเดช กรรมการ
14. นายสิริวิชณ์ ก่ออิฐ
กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555)
15. นายชนิต
พิชัยศิริ
กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
เสือแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 34
ประจำ�ปี 2557

1. นายชัชวาล
ปัญญาวาทีนันท์ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายจเร
ทองด้วง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายนิรันดร์
นาคทับทิม รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ
7. นายปรีชา
สุขกล�่ำ	
เหรัญญิก
8. นายสุนทร
แสนชมภู
กรรมการ
9. นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ กรรมการ
10. นายกรณรมย์ วรรณกุล
กรรมการ
11. นายปฏิภาณ บุญเสถียร กรรมการ
12. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ
13. นายมนตรี
อ่อนวิมล
กรรมการ
14. นายอรุชา
เจียรอุดมเดช กรรมการ
15. นายชิตชนก สมประเสริฐ กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
เสือแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ

198

				

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 33
ประจำ�ปี 2556

1. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
2. นายจเร
ทองด้วง
3. นายจรูญ
พจน์สุนทร
4. นายธรรมนูญ คงสมุทร
5. นายจรัญ
ภูขาว
6. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม
7. นายปรีชา
สุขกล�่ำ	
8. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
9. นางชวลี
สวัสดิบุตร
10. นายอรุชา
เจียรอุดมเดช
11. นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
12. นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
13. นายปฏิภาณ บุญเสถียร
14. นายกรณรมย์ วรรณกุล
15. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี เสือแก้ว
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์
3. นายองอาจ หมั่นกลาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 35
ประจำ�ปี 2558

1. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน
2. ว่าที่ ร.ต. พล
3. ม.ล.อนุมาศ
4. นายสิรวิชณ์
5. นายนิรันดร์
6. นางชวลี
7. นายประทีป
8. นายอาจพล
9. นายเทอดธรรม
10. นายมนตรี
11. นายอรุชา
12. นายเดชา
13. นายธรรมนูญ
14. นายประเจตน์
15. นายทรงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นางอัญชลี
2. นายสงบ
3. นายสุนทร

มากสุวรรณ์
รักษ์ทอง
ทองแถม
ก่ออิฐ
นาคทับทิม
สวัสดิบุตร
ภักดีรอด
วงศ์บุษราคัม
วงศ์กาฬสินธุ์
อ่อนวิมล
เจียรอุดมเดช
จิตรเลขา
คงสมุทร
พลคชา
เสาวัง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เสือแก้ว
แสงสวัสดิ์
แสนชมภู

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2564
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 36
ประจำ�ปี 2559

1. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายมนตรี
อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนิรันดร์
นาคทับทิม รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
เลขานุการ
7. น.ส.สุขนิจ
ปัญญางาม เหรัญญิก
8. นายประทีป ภักดีรอด
กรรมการ
9. นางชวลี
สวัสดิบุตร กรรมการ
10. นายเดชา
จิตรเลขา
กรรมการ
11. นายธรรมนูญ คงสมุทร
กรรมการ
12. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ
13. นายประเจตน์ พลคชา
เลขานุการ
(ลาออกจากเลขานุการวันที่ 11 มกราคม 2559)
14. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ
15. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

		

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 38
ประจำ�ปี 2561

1. นายทองเปลว
2. นายสำ�เริง
3. นายเสริมชัย
4. นายธรรมนูญ
5. นายรุ่งธรรม
6. น.ส.สุขนิจ
7. นายเทอดธรรม
8. นายชาญณรงค์
9. นายสมหมาย
10. นายสมศักดิ์
11. นายประเจตน์
12. นายวิทยา
13. นายจเร
14. นายสุรศักดิ์
15. นายอรุชา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายองอาจ
2. นายสงบ
3. นายสุนทร

กองจันทร์
แสงภู่วงค์
เซียวศิริถาวร
คงสมุทร
บ่อเกิด
ปัญญางาม
วงศ์กาฬสินธุ์
สุภาพพร้อม
ช้างพันธุ์
อุดมศิลป์
พลคชา
แก้วมี
ทองด้วง
มีแสงนิล
เจียรอุดมเดช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมั่นกลาง
แสงสวัสดิ์
แสนชมภู

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

						
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 37
ประจำ�ปี 2560

1. นายทองเปลว กองจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์
นาคทับทิม รองประธานกรรมการ
4. นายสำ�เริง
แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ
5. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ เลขานุการ
6. น.ส.สุขนิจ
ปัญญางาม เหรัญญิก
7. นายธรรมนูญ คงสมุทร
กรรมการ
8. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ
9. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ
10. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
กรรมการ
11. นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
กรรมการ
12. นายสมหมาย ช้างพันธุ์
กรรมการ
13. นายประเจตน์ พลคชา
กรรมการ
14. นายไพโรจน์ เลอสุวณิช กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ)
15. ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง
กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการเดือนพฤศจิกายน 2559)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

			

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 39
ประจำ�ปี 2562

1. นายมนัส
2. นายมนตรี
3. นายสำ�เริง
4. นายเสริมชัย
5. นายรุ่งธรรม
6. น.ส.สุขนิจ
7. นายชาญณรงค์
8. นายวิทยา
9. นายจเร
10. นายสุรศักดิ์
11. นางชวลี
12. นายเดชา
13. นพ.ปราโมทย์
14. นายเทอดธรรม
15. นายพิศิษฐศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายองอาจ
2. นายสงบ
3. นายสุนทร

กำ�เนิดมณี
อ่อนวิมล
แสงภู่วงค์
เซียวศิริถาวร
บ่อเกิด
ปัญญางาม
สุภาพพร้อม
แก้วมี
ทองด้วง
มีแสงนิล
สวัสดิบุตร
จิตรเลขา
ฮึงวัฒนากุล
วงศ์กาฬสินธุ์
โชตะมังสะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมั่นกลาง
แสงสวัสดิ์
แสนชมภู

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 40
ประจำ�ปี 2563

1. นายมนัส
กำ�เนิดมณี ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายสำ�เริง
แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ
4. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ
5. นายอาจพล
วงศ์บุษราคัม เลขานุการ
6. นายไพฑูรย์
ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก
7. นางชวลี
สวัสดิบุตร กรรมการ
8. นายเดชา
จิตรเลขา
กรรมการ
(ถึงแก่กรรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)		
9. นพ.ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล กรรมการ
10. นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ กรรมการ
11. นายสมหมาย ช้างพันธุ์
กรรมการ
12. นายธรรมนูญ คงสมุทร
กรรมการ
13. นายสมศักดิ์
อุดมศิลป์
กรรมการ
14. ม.ล.อนุมาศ
ทองแถม
กรรมการ
15. นายสมชาติ
บุญกล่อม กรรมการ		
ผู้ตรวจสอบกิจการ			
1. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

200

			

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 41
ประจำ�ปี 2564

1. นายสุชาติ
เจริญศรี
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
อ่อนวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายธรรมนูญ คงสมุทร
รองประธานกรรมการ
4. น.ส.สุขนิจ
ปัญญางาม รองประธานกรรมการ
5. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ
6. นายไพฑูรย์
ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก
7. นายสมหมาย ช้างพันธุ์
กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
กรรมการ
9. มล.อนุมาศ
ทองแถม
กรรมการ
10. นายสมชาติ
บุญกล่อม กรรมการ
11. นางอัญชลี
เสือแก้ว
กรรมการ
12. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ
13. นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
กรรมการ
14. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ
15. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ				
1. นายองอาจ
หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
(ถึงแก่กรรมวันที่ 18 มกราคม 2564)
2. นายสงบ
แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสุนทร
แสนชมภู
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
สิทธิของสมาชิก
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือ
ออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
สิทธิของสมาชิกสมทบ
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มี
สิทธิในการนับชื่อเข้าองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียง
ลงคะแนน หรือลงมติใดๆ หรือได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำ�เนินการ
2. ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
4. ได้รับบริการทางธุรกิจ คือการฝากและถอนเงินกับ
สหกรณ์ ตามระเบียบการฝากและถอนเงินของ
สหกรณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิคํ้าประกัน แต่มีสิทธิในการ
กู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของจำ�นวนเงินฝากรวมกับ
ทุนเรือนหุ้นของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์
5. มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์
6. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกัน
กับสมาชิกของสหกรณ์
7. มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิกสมทบตามระเบียบของสหกรณ์
8. ได้รับบริการทางวิชาการ
9. สิทธิอื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองเเละมั่นคง

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 201

201
27/11/2564 15:21:41

สาระสำ�คัญเกี่ยวกับทุนสวัสดิการสมาชิก / เงินกู้ / เงินออม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ทุนสวัสดิการ

202

เงื่อนไข

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป ได้รับสิทธิตามระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก และ สอ.ชป.ร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการพิธศี พ พร้อมพวงหรีด
เคารพศพ รายละ 10,000.00 บาท
โดยไม่หักชำ�ระหนี้ของสหกรณ์

เป็นสมาชิก เกินกว่า 1 ปี ถึง 4 ปี

2. ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ส ะ ส ม ท วี ท รั พ ย์
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกทุกคนที่เป็น
สมาชิกครบ 1 ปี ถึง 35 ปี ตามอัตรา
ทีก่ ำ�หนด (1) ถึง (4) รวมสะสมวงเงิน
50,000.00 บาท

หลักเกณฑ์การจ่าย
1. เป็นสมาชิกครบ 1-10 ปี จ่ายปีละ
2. เป็นสมาชิกครบ 11-20 ปี จ่ายปีละ
3. เป็นสมาชิกครบ 21-30 ปี จ่ายปีละ
4. เป็นสมาชิกครบ 31-35 ปี จ่ายปีละ
จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ผู้ประสบภัยพิบัติ

1. ยื่นขอรับทุนภายในกำ�หนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยพิบัติ
2. กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน จ่ายตัวบ้านและทรัพย์สินที่เสียหาย
3. กรณีผ้อู าศัย จ่ายแต่ทรัพย์สินที่เสียหาย
หลักเกณฑ์การจ่าย
		
เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี
จ่ายไม่เกิน 15,000.00 บาท
		
เป็นสาชิกเกินกว่า 10 ปี
จ่ายไม่เกิน 30,000.00 บาท
4. จ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า

4
7
10
13
16
19
22
25

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ถึง 7 ปี
ถึง 10 ปี
ถึง 13 ปี
ถึง 16 ปี
ถึง 19 ปี
ถึง 22 ปี
ถึง 25 ปี
ขึ้นไป 			

20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
90,000.00
100,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
3,000.00 บาท
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ทุนสวัสดิการ

เงื่อนไข

4. ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เป็ น ทุ น ส่ ง เสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนเรียนดี (ผลการเรียนดีของปีการศึกษาที่ผ่านมา
(1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป จำ�นวน 150 ทุน
(2) ระดับมัธยมศึกษา
- มัธยมต้น ทุนละ 2,000.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป จำ�นวน 150 ทุน
- มัธยมปลาย ทุนละ 2,500.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำ�นวน 150 ทุน
(3) ระดับอาชีวศึกษา
- ปวช. ทุนละ 2,000.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำ�นวน 150 ทุน
- ปวส. ทุนละ 2,500.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำ�นวน 150 ทุน
(4) ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000.00 บาท
ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำ�นวน 200 ทุน
3. ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคน กรณีไม่ได้รับทุนเรียนดี ตั้งแต่
ระดับชัน้ อนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ให้ได้รบั คนละ 1,000.00 บาท สมาชิกมีสทิ ธิขอรับ
ทุนในทุกระดับ ไม่เกิน 3 คน
ยื่นสหกรณ์ภายใน 31 สิงหาคมของทุกปี

5. ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

- เป็นสมาชิกครบ 36 ปี เป็นต้นไป จนกว่าสมาชิกถึงแก่กรรม โดยจ่ายทุกเดือนเกิด
ของสมาชิก ปีละ 3,000.00 บาท
กรณีสมาชิกได้รบั สวัสดิการ สมาชิกอาวุโส (เดิม) ไปแล้ว เท่าใดให้นำ�เงินทีร่ บั ไปแล้ว
มานับรวมด้วย และสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพให้นำ�เงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส หัก
ออกจากเงินที่สมาชิกพึงได้จากสหกรณ์

6. ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 1. สมาชิกที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 วัน
		 จ่ายวันละ 200.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000.00 บาทต่อครั้ง
สมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)
2. ในรอบปีบัญชี 1 ขอได้ไม่เกิน 3 ครั้ง แต่ต้องห่างกัน 30 วัน
3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับจากที่ออกจากสถานพยาบาล

7. ทุ น สวั ส ดิ ก ารเงิ น ขวั ญ บุ ต ร
สมาชิกแรกคลอด

1. สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันเกิดของบุตร
2. จ่ายเงินขวัญบุตรให้กับสมาชิก คนละ 1,000.00 บาท
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วงเงินกู้ และกำ�หนดระยะเวลาชำ�ระคืน
จำ�นวนงวด (หุ้น)
6 งวดขึ้นไป

5 เท่าของหุ้น
5 x ทุนเรือนหุ้น

วงเงินกู้สามัญ
3,000,000.00

งวดชำ�ระ
180 งวด

อายุไม่เกิน
75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ประเภทเงินกู้

ขอรับเงินเฉลี่ยคืน

ไม่ขอรับเงินเฉลี่ยคืน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

5.70

เงินกู้สามัญ

6.30

5.70

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

6.15

5.55

เงินกู้พิเศษ สองปีแรก

4.50

4.00

5.50

4.75

ตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป

เงินออม
ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ

204

เปิดบัญชี
200.00 บาท
1,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย
1.50 ต่อปี
2.50 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ย
25 มี.ค. และ 25 ก.ย. ของทุกปี
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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เจ้าหน้าที่ช่วยงาน สอ.ชป. ประจำ�ปี 2564
ส่วนกลาง ประจ�ำส�ำนักและกอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายอเนก
นางสาววรรณวิษา
นางศศิธร
นางสิริลักษณ์
นางสาวกฤติกา
นางวรินภรณ์
นายปฏิภาณ
นางสุมาลี
นางอติภา
นายวินัย
นางไพเราะ
นางศุภวัลย์
นางมาลี
นางสาววีณา
นายชานนท์
นางละออง
นางปณิตา
นางสาวชุติธร
นายบ�ำรุง
นางนงนุช
นางมันทนา

ไวว่อง
พญารัง
ทัศนา
ภระมรทัต
ดามาพงษ์
อ�ำมะรึก
ยิ้มกริ่ม
โพธิ์อ่อน
เลาหวัฒนโชติ
พันธุ์หงษ์
พวงภู่
เสมสายัณห์
โชติประเสริฐ
บรรยงนุชวานิช
หอมมณฑา
สมชัย
เชื้อสาย
กกฝ้าย
เทียนทอง
พันธเสน
ทัมพากร

เจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสื่อสาร
เจ้าหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน
ส�ำนักเครื่องจักรกล (ส่วนโรงงาน)
ส�ำนักเครื่องจักรกล (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
ส�ำนักเครื่องจักรกล (ส่วนยานพาหนะและขนส่ง)
ส�ำนักบริหารโครงการ
ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.)

โทร. 2555
โทร. 2339 , 2497
โทร. 2480
โทร. 2384
โทร. 2336
โทร. 2367
โทร. 2456
โทร. 2454
โทร. 2217
โทร. 233
โทร. 02–583–7975
โทร. 398
โทร. 2444
โทร. 2375
โทร. 087-007-0684
โทร. 2337
โทร. 355
โทร. 2599
โทร. 2307
โทร. 02-502-2345

รัตนประสิทธิ์
ย่อมแอ่น
จ�ำรัสแนว
ไชยสวาสดิ์
อมรสิน
กองกาวี
แปลงรัตน์

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

โทร. 053-104-599
โทร. 055–983-579
โทร. 043-441-490
โทร. 086-815-0049
โทร. 035-337-212
โทร. 02-583-8404
โทร. 074-390-056

สวามิวัคดิ์
กลิ่นมะพร
ชนิตปรียา
บุญจันทร์คง
เงินศรี
พุทธัง
แก้วเนียม

อน.ภาคเหนือตอนบน
อน.ภาคเหนือตอนล่าง
อน.ภาคกลาง
อน.ภาคตะวันออก
อน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อน.ภาคใต้

โทร. 053-245-261
โทร. 055-245-261
โทร. 056-405-101
โทร. 038-341-171

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวทิพย์สุดา
นางสุดารัตน์
นายนภดล
นางสาวปวีณา
นายวีระชาติ
นางศรัณยา
นางกาญจนา

ศูนย์อุทกวิทยาฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางพัฒนา
นางสาวณัฐสุดา
นายอภิภู
นายณัชพล
นางชื่นจิตร
นายธงชัย
นางปิ่นนภา

โทร. 074-611-679

รายงานประจ�ำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

AW-�������-������������� ����� �� 2564-01.indd 205

205
27/11/2564 15:21:41

สถานีทดลองการใช้น�้ำ
1.
2.
3.
4.
5.

นางกรรณิการ์
นางสมร
นายวสันต์
นางสาวปรียารัตน์
นายอิสระ

อินทอง
บุญรักษ์
แววฉิมพลี
วิระปิง
เจริญพรทิพย์

สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 1
สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 2
สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 3
สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 4
สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 5

ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายวิชัย
นางกมลวรรธน์
นายประคอง
นายศิริวัฒน์
นางสาวไพรวัลย์
นางเอื้อมเดือน
นางสาวสาริสา
นางสาววิลาวัลย์
นางสมใจ
นางสาวนัยนา
นางสิริลักษณ์
นายภุชงค์
นายวัชรพล
นายวุฒิพงศ์

แพรด�ำ	
ทรัพย์พ่วง
สายสิทธิ
จึงตระกูล
ย่อมดอน
วรมณี
วสุวัต
คลมงคล
เอี่ยมสอาด
เทศนา
ครึกครื้นจิตร์
สุวรรณปากแพรก
ศรีจิตร
อารีอับดุลซอมะ

ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

นางวัชราภรณ์
แสนสมบูรณ์สุข กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
นายวรวุฒิ
พุทธรักษา
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1
นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2
นางวัชรี
สว่างวงษ์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
นางสมจิตร
อ�่ำทอง
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4
นางเพ็ญจันทร์
แสงสุดา
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5
นางสาวปรียานุช อ่อนน้อย
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
นางเยาวลักษณ์ เจริญศิลป์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
นางสาวชลธิชา
ถาวร
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8
นายฆฤณธร
สุวรรณโมกข์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
นางปัณณธร
อินทร์สุข
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10
นางประดับดวง สิงห์น้อย
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11
นางไพรินทร์
มีทองค�ำ	
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12
นางสาวเบญจพร ปิยะพันธุ์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13
นางสาวนิดา
ประจวบสงเคราะห์ ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14
นางสาวกานดา นุราช
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15
นายธีระเดช
นิภานันท์
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16

โทร. 053-471-089
โทร. 055-369-042
โทร. 044-465-141
โทร. 035-571-850
โทร. 032-449-398
โทร. 053-224-192
โทร. 054-824-708
โทร. 055-245-148
โทร. 055-710-046
โทร. 045-315-881
โทร. 043-241-492
โทร. 045-969950
โทร. 044-465-165
โทร. 036-486-804
โทร. 034-611-856
โทร. 032-416-073
โทร. 075-772-506
โทร. 0-7469-5347
โทร. 073-420-279
โทร.02-667-0905 ต่อ 2947,2905
โทร. 053-104-582
โทร. 054-337-227
โทร. 056-803-027
โทร. 055-641-414
โทร. 042-314-050
โทร. 043-227-341
โทร. 045-200-474
โทร. 044-576-156
โทร. 038-343-884-5
โทร. 056-718-323-5
โทร. 025-842-796
โทร. 035-571-066
โทร. 034-655-025
โทร. 032-494-082
โทร. 077-274-107
โทร. 034-390-198
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ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางนงลักษณ์
นางสาวพัชรีญา
นางสาวนภาลัย
นางรัตนา
นายสิทธิชัย
นางสาวศิรดา
นางสาวอภิญญาวีร์
นางรัชฎาพร
นางฉัตรศรี
นางเจียมจิต
นางกาญจนา
นางรวีวรรณ
นางสาวกิตติมา

คุณคง
ชูทับ
ไชยด�ำรงค์
สุวรรณเทพ
อิ่นแก้ว
แม้นนิล
ภูมิกาล
พินิจนารถ
ณ ล�ำปาง
บุญศรี
สีขาว
มาศงามเมือง
บุญหล้า

ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

โทร. 053-465-216
โทร. 036-494-034
โทร. 088-338-2814
โทร. 055-446-224
โทร. 055-250-663
โทร. 038-015-809
โทร. 037-629-279
โทร. 038-167-285
โทร. 039-333-157
โทร. 077-331-187
โทร. 074-556-356 ต่อ 110
โทร. 055-817-891
โทร. 044-824-8811

ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางนภัสวรรณ
นางสาวสุนิสา
นางอารีย์
นางปราถนา
นางอรอนงค์
นางสาวตฐรส
นางสาวประภัสสร
นางสาวบุษยมาส
นางสาวสกาวรรณ
นางปราณี

ค�ำศรี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สิงห์สูง
ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
ธีระชาญณรงค์ โครงการชลประทานเชียงใหม่
วรรณเลิศ
โครงการชลประทานล�ำพูน
บุญญาภิสิทธิ์โสภา โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
เหลืองค�ำ	
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่แตง
พงษ์มุกดา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่แฝก–แม่งัด
สินทอน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ขัติแสง
ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
กองงาม
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 1

ส�ำนักงานชลประทานที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวพัชรีญา
นางเพ็ญศรี
นางสาวณกานต์
นางมัทนา
นางทิวาพร
นายธารินวัฒน์
นางสุพรรณี
นางปิยะพร
นางสาวจันทนา
นางเอมอร
นางสาวณัชริน

กุลสวัสดิ์
ศรใหม่
นันทการณ์
เมฆนคร
แก้วกาหลง
พิสิฐภูวโภคิน
อาษา
ชัยเนตร
วงค์ประทุม
เพชรรัตน์
ก๋องหล้า

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 2
ส�ำนักงานชลประทานที่ 2
โครงการชลประทานล�ำปาง
โครงการชลประทานน่าน
โครงการชลประทานพะเยา
โครงการชลประทานเชียงราย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ลาว
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่วัง
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 2

โทร. 081-992-0645
โทร. 053-246-402
โทร. 053-112-012
โทร. 053-006-262
โทร. 053-613-478
โทร. 053-471-396
โทร. 053-106-564
โทร. 053-865-680
โทร. 053-389-229
โทร. 053-429-983
โทร. 054-217-186
โทร. 054-225-022
โทร. 054-323-532
โทร. 054-821-073
โทร. 054-716-195
โทร. 054-413-695
โทร. 053-713-679
โทร. 054-825-201
โทร. 053-729-632
โทร. 054-824-707
โทร. 053-656-730
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางราตรี
นางสาวณัฐวดี
นางสาวบงกชพร
นางสาวนพเก้า
นางดอกไม้
นางแอนนา
นางพรพรรณ
นางสุมาลี
นางพิมลมาศ
นางสาวธัณย์จิรา
นายเสวย
นางเทวา
นางนิสากร
นางสิรินทิพย์
นางสุพัตรา

น้อยเจริญ
เทียนธวัชกุล
ปฏิภาคศิริ
อุดมผล
พินธุพนธ์
เรือนหล้า
บุญศิริ
ด้วงอินเกิด
พ่วงเฟื่อง
จิราพงษ์พุฒิกร
พัดจิ๋ว
สุขะหา
อินแตง
เจริญเผ่า
พออยู่

ส�ำนักงานชลประทานที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวปัทมา
นายศุภวัฒน์
นางสาววรติพร
นางมะลิวรรณ
นางสาวนิตยา
นางอัญชลี
นางพัชราภรณ์
นางสาวสุภาพร
นางล�ำพอง
นางสาวสุนิสา

บุญค�ำ	
อินทรมีทรัพย์
มาศงามเมือง
ใบทองค�ำ	
อ้อเหลือง
ปรางจันทร์
แก้วบาง
ปัญญา
ฉิมพุฒ
ขัดเชียงราย

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

208

นางสาวจ�ำเนียร
นางสาวนริศรา
นางศรุดา
นางสาวจีระภา
นายณรงค์ชัย
นายถนอมพันธ์
นางสาวพรพนิต
นางสาวพรพรรณ
นางสาวไพรวรรณ์
นางสนอง
นางจันทนิกร
นางยวญใจ
นางสาวชัญญา
นางภคมน
นางจรัญญา

เชิงจอหอ
สุขวัฒนา
เพิ่มวณิชกุล
พองพลา
แจ่มจ�ำรูญ
รัตนานิคม
ฤทธิธรรม
ศรีน้อย
กาญจนาภา
บัวใหญ่รักษา
ศรีไชย
ไชยนอก
คุณพระเมือง
ถามะพันธ์
เชื้อตาพลอย

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 3
ส�ำนักงานชลประทานที่ 3
โครงการชลประทานพิษณุโลก
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
โครงการชลประทานนครสวรรค์
โครงการชลประทานพิจิตร
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานเรศวร
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพลายชุมพล
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาดงเศรษฐี
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่าบัว
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแควน้อยบ�ำรุงแดน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษายม – น่าน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาผาจุก
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 3

โทร. 095-641-9432
โทร. 055-333-009
โทร. 055-333-013
โทร. 055-258-916
โทร. 055-428-284
โทร. 056-222-209
โทร. 056-615-948
โทร. 055-369-462
โทร. 055-333-077
โทร. 056-990-782
โทร. 056-669-029
โทร. 055-906-230
โทร. 055-983-589
โทร. 089-960-1981
โทร. 055-333-083

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 4
โครงการชลประทานก�ำแพงเพชร
โครงการชลประทานสุโขทัย
โครงการชลประทานตาก
โครงการชลประทานแพร่
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาสุโขทัย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่อทองแดง
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 4

โทร. 055-710-051
โทร. 055-710-460
โทร. 055-711-440
โทร. 055-611-112
โทร. 055-893-628
โทร. 054-530-793
โทร. 054-511-356
โทร. 055-641-799
โทร. 055-711-553
โทร. 081-707-1569

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 5
ส�ำนักงานชลประทานที่ 5
โครงการชลประทานอุดรธานี
โครงการชลประทานหนองคาย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานสกลนคร
โครงการชลประทานหนองบัวล�ำภู
โครงการชลประทานบึงกาฬ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาห้วยโสมง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาห้วยหลวง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาน�้ำอูน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษากุมภวาปี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 5

โทร. 042-121-131
โทร. 042-121-139
โทร. 042-121-152
โทร. 042-222-873
โทร. 042-411-196
โทร. 042-811-111
โทร. 042-747-219
โทร. 042-315-761
โทร. 042-490-984
โทร. 042-431-079
โทร. 042-245-541
โทร. 042-165-037
โทร. 042-219-875
โทร. 042-747-461
โทร. 042-745-490
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางเกษณี
นางณัฐกาญจน์
นายอนุชิต
นางมณฑา
นางมยุรี
นางสาวจริญญา
นายสุวรรณ
นายศุภโชค
ว่าที่ร้อยตรีสุธิเบก
นางกรวรรณ
นางสายทิพย์
นางบุญรอด
นางพันธ์วิรา
นางกฤติยาพร
นางศุภานัน

สังขะปุญญา
เกอร์ชอน
ตะภา
แสนหล้า
กุลมะโฮง
วินทะไชย
ย่องใย
ค�ำอุดม
รัตนโกสุม
นาสมรูป
ผัดวัง
ดอนวิเศษ
เจริญทรัพย์
กองศรี
อินท�ำมา

ส�ำนักงานชลประทานที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางอนุธิดา
นางจิระประภา
นางสาวพรนภา
นางจิตรา
นางภารดี
นายพนมพร
นายไพบูลย์
นางรัตติกาล
นางศรีสมบัติ
นางดวงเนตร
นางเปรมสุดา

ล้อมสุขา
ปริสิทธิ์
อึ่งพอง
ทาศิริ
โลมาลักษณ์
มณีกระโทก
ทองศรี
ลพพันธ์ทอง
อบรมณ์
ปรีชาวุฒิวงศ์
ปิติมงคลสกุล

ส�ำนักงานชลประทานที่ 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวกฤษณียา
นางสาวนิภาวะดี
นายสมบัติ
นางสายพิณ
นางสาวประภาพร
นางมธุตฤณ
นางสมหมาย
นางมนัสนันท์
นายประวีณ
นายสุนทร
นางสาวดานิศา
นางสาวนรินทร์
นางสุมาลี
นางสาวกันติชา
นางพิณ
นางอัมพร
นายสัจจา
นางบุษบา

กลีบจอหอ
ค�ำดี
พื้นผา
เสิงก�ำปัง
พุทธรักษา
นาสมใจ
เจาลา
ดวงแสง
ดิกขุนทด
คล่องชอบ
ดวงศรี
พลชัยสงค์
สัตถาผล
จู๋หมื่นไวย
เย็นสวัสดิ์
โกมุทพงษ์
อารีเอื้อ
ศรีศุภอรรถ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6
โครงการชลประทานขอนแก่น
โครงการชลประทานมหาสารคาม
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานชัยภูมิ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาลุ่มน�้ำชีตอนบน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาลุ่มน�้ำชีตอนกลาง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาหนองหวาย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำปาง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพรม – เชิญ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเสียวใหญ่
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 6

โทร. 043-222-049
โทร. 043-222-555
โทร. 043-223-927
โทร. 043-334-088
โทร. 043-711-218
โทร. 043-873-176
โทร. 044-812-863
โทร. 043-516-533
โทร. 044-056-206
โทร. 043-030-498
โทร. 081-873-1311
โทร. 043-840-904
โทร. 043-424-288
โทร. 043-771-708
โทร. 043-221-740

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 7
ส�ำนักงานชลประทานที่ 7
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
โครงการชลประทานยโสธร
โครงการชลประทานมุกดาหาร
โครงการชลประทานนครพนม
โครงการชลประทานอ�ำนาจเจริญ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโดมน้อย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 7

โทร. 093-498-4499
โทร. 045-245-320
โทร. 045-245-320
โทร. 045-841-689
โทร. 045-711-200
โทร. 042-611-568
โทร. 042-513-351
โทร. 045-451-554
โทร. 045-252-840
โทร. 045-840-642
โทร. 042-530-944

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 8
ส�ำนักงานชลประทานที่ 8
โครงการชลประทานนครราชสีมา
โครงการชลประทานบุรีรัมย์
โครงการชลประทานสุรินทร์
โครงการชลประทานศรีสะเกษ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำพระเพลิง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำตะคอง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำนางรอง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามูลบน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำปลายมาศ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำแซะ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาหัวนา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามูลล่าง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามูลกลาง
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 8

โทร. 044-354-391
โทร. 044-354-130
โทร. 044-354-139
โทร. 044-354-144
โทร. 044-637-206
โทร. 044-142-570
โทร. 045-617-884
โทร. 044-756-379
โทร. 044-242-525
โทร. 044-471-606
โทร. 044-606-336
โทร. 044-756-958
โทร. 044-300-295
โทร. 044-938-947
โทร. 045-969-956
โทร. 045-826-034
โทร. 044-666-617
โทร. 044-354-145
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 9
1. นางผุสดี
2. นางสาวณัฎฐา
3. นางสาวบุศรากร
4. นางอัจฉรา
5. นางนงนุช
6. นางสาวกชกร
7. นางอรทัย
8. นางสาวสายใจ
9. นางสุนทรีย์
10. นางสาวนันทวดี
11. นายภัทรพงษ์
12. นายพรชัย
13. นางสาวกฤติสุนิพัศ
14. นางสาวอารีรัตน์
15. นางสาวสุภาพรรณ
16. นางสาวสุธีรา
17. นางสาวสยุมพร
18. นางสุดสดี

มาเห็ม
จันทร์น้อย
จินาพันธ์
เนื่องทศเทศ
เดชพิทักษ์
มณีกุล
วัฒนญาณนนท์
ธัญญพืช
ลีวาณิชย์
สุภาโร
นาคฤทธิ์
แก้วแดง
สิริวัฒนนไกรกุล
ปะสาวะภา
กิ่งจันทร์
คณานิตย์
วันดี
จ�ำชาติ

ส�ำนักงานชลประทานที่ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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นางสาวปัทมา
บุญค�ำ	
นางสาวิตรี
ผิวเกลี้ยง
นายทองทวี
เจียมสวัสดิ์
นางนารีรัตน์
หอมชื่น
นางสาวมสารัศม์ ค�ำภีร์พงษ์
นางสาวนภัทร
ระวังวงค์
นางประภา
สุคันธพฤกษ์
นางเนาวรัตน์
สุพรรณพงศ์
นางสุมมนา
ทองขาว
นางธณษา
ศรีชมภู
นางน�้ำฝน
บุญยะศิลป์
นางภัชรา
ชมผึ้ง
นางสาวปุณณภา นิลน้อย
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาพรหม
นางประไพ
ยินดีสังข์
นางสาวสุนทรีย์ มณีนาค
นางปราณี
สุภาษิต
นางสาวลดาวัลย์ ขุนจ่าศาล

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 9
ส�ำนักงานชลประทานที่ 9
โครงการชลประทานชลบุรี
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
โครงการชลประทานจันทบุรี
โครงการชลประทานระยอง
โครงการชลประทานตราด
โครงการชลประทานสระแก้ว
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครนายก
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางพลวง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาคลองสียัด
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาประแสร์
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 9

โทร. 086-842-3755
โทร. 038-341-252
โทร. 038-341-252
โทร. 038-357-975
โทร. 038-587-093
โทร. 037-384-186
โทร. 037-213-480
โทร. 039-433-471
โทร. 038-616-070
โทร. 039-512-801
โทร. 037-261-667
โทร. 037-349-484
โทร. 037-384-193
โทร. 038-093-745
โทร. 038-093-743
โทร. 038-806-289
โทร. 038-015-180
โทร. 033-002-191

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 10
ส�ำนักงานชลประทานที่ 10
โครงการชลประทานลพบุรี
โครงการชลประทานสระบุรี
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาช่องแค
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามโนรมย์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโคกกะเทียม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเริงราง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามหาราช
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาป่าสักใต้
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครหลวง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางบาล
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 10

โทร. 036-486-628
โทร. 036-486-673
โทร. 036-486-673
โทร. 036-486-633
โทร. 036-340-582
โทร. 056-911-156
โทร. 035-345-515
โทร. 056-269-224
โทร. 056-491-289
โทร. 036-486-360
โทร. 036-261-945
โทร. 036-510-236
โทร. 036-220-675
โทร. 035-802-555
โทร. 035-271-958
โทร. 036-494-291
โทร. 035-795-801
โทร. 036-494-028
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสุนีย์
นางสาวสุจิตรา
นายสรสิช
นางกนกวรรณ
นางสิริรัตน์
นางสาวกัญญานันท์
นางอารีย์
นางสาวมาริษา
นางสาวเรืองนภา
นางสาวนพรัตน์
นางอาภารัศมิ์
นางพรพิศ
นางสาวพัชรี
นางอ้อมใจ
นางชุติมณฑน์
นายธตรัฏฐ์

ชาติเชื้อ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
เจริญจิตร
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11
ตรีเนตร
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11
นิลเขียว
โครงการชลประทานนนทบุรี
เกตุไชโย
โครงการชลประทานปทุมธานี
แย้มสระโส
โครงการชลประทานสมุทรปราการ
ฉ�่ำตาก้อง
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
ปิยภัทร์เดชานนท์ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ศรีไชย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระยาบรรลือ
ทองสุข
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระพิมล
สมบูรณ์ผล
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาภาษีเจริญ
เพียราช
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตเหนือ
เชียงสง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้
เหลืองวิภูษาวาณิช โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชลหารพิจิตร
อู่วิเชียร
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
สุคูณ
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 11

ส�ำนักงานชลประทานที่ 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวอัจฉรา
นางปาริชาติ
นายประสิทธิ์
นางสุวิดา
นางมนตร์ทา
นางสาวสุฐาณรักษ์
นางสาวแสงเดือน
นางเบญจา
นางทิพวิมล
นางวันทนา
นายธงชัย
นางสาวพิศเพลิน
นายอัศวิน
นางสาวธนัชพร
นางวันดี
นางสาวจิรานุช
นางกุลวิศา
นางสาวสิรภัทร
นางรัชดา
นางสาวนงนุช
นางเกษนภา
นางสาวพรรณลพา

นาคสนิท
แก้วหนองยาง
มณฑาทิพย์
บางมณี
บูรณะเกียรติพันธ์
พัสกรกุลยงค์
พรแก้ว
แป้นศิริ
ยอดศรี
ไพรเพ็ชรศักดิ์
นุชนารถ
พราหมณโชติ
ชินจรัสศรี
สกุลพราหมณ์
ชลอน
ศรีสว่าง
เสลา
เม่นตะภา
ดอกตาลยงค์
มโนชัย
แก้วทับทิม
ทัพโพธิ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 12
ส�ำนักงานชลประทานที่ 12
โครงการชลประทานชัยนาท
โครงการชลประทานอุทัยธานี
โครงการชลประทานสิงห์บุรี
โครงการชลประทานอ่างทอง
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเจ้าพระยา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพลเทพ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่าโบสถ์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาสามชุก
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาดอนเจดีย์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโพธิ์พระยา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบรมธาตุ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชัณสูตร
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษายางมณี
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาผักไห่
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษากระเสียว
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาทับเสลา
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 12
โครงการปฏิบัติการคันคูน�้ำที่ 12

โทร. 02-583-7760
โทร. 02-583-0046
โทร. 02-583-4101
โทร. 02-583-3337
โทร. 02-531-7721
โทร. 02-323-9192
โทร. 034-881-176
โทร. 035-741-188
โทร. 02-571-7837
โทร. 034-263-331
โทร. 034-844-485
โทร. 035-361-244
โทร. 02-531-2913
โทร. 02-330-1516
โทร. 038-511-154
โทร. 02-584-2796
โทร. 056-405-020
โทร. 056-405-020
โทร. 056-405-020
โทร. 056-461-382
โทร. 056-982-631
โทร. 036-521-511
โทร. 035-612-003
โทร. 035-535-721
โทร. 056-405-191
โทร. 056-475-508
โทร. 056-489-101
โทร. 035-464-411
โทร. 035-591-200
โทร. 035-536-159
โทร. 056-405-524
โทร. 036-814-780
โทร. 035-610-572
โทร. 035-391-378
โทร. 035-595-120
โทร. 056-579-288
โทร. 056-405-258
โทร. 056-475 556
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวปรียนันท์
นางสาวก�ำไลทิพย์
นางมยุรี
นางสาวประภาลักษณ์
นางสาวธนิดา
นายกัมพล
นางนิรดา
นางอารีรัตน์
นางสาวปวีณา
นางสาววันดี
นางสาวปิ่นนารี
นางรุ้งทอง
นายกิตติศักดิ์
นางสาวณัฏฐพัชร
นายสันติ
นายธีรวัจน์
นายเอกวิทย์
นางสุวรรณา

บุญยวง
มากทอง
บรรณรงค์
เจียระไนภรณ์
หอมสุด
ธนภิญโญ
เอี่ยมเฉย
ลูกแก้ว
วงษ์แก้ว
น�้ำใจเย็น
เผ่าจันทร์
ชีพรับสุข
สว่างจิตต์
ศุภธนาพันธุ์
คนงานดี
เกษมวรรณ์
ก้านเหลือง
มณีเนียม

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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นางสาวทิลาวัลย์
นายอานันท์
นางสาววรรทา
นางปราณี
นางจีรภา
นายสุเทพ
นางสาวรัชนี
นางอธิชา
นางสาวเสาวรภย์

ฝอยถาวร
กะตุดเงิน
รักษ์ดี
บ�ำรุงพันธ์
บัวทิม
ทรัพย์ชื่น
จิวะสุรัตน์
ณรงค์สิทธิศักดิ์
เยี่ยมแสง

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 13
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
โครงการชลประทานนครปฐม
โครงการชลประทานราชบุรี
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่กลอง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครปฐม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่ามะกา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพนมทวน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางเลน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครชุม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาด�ำเนินสะดวก
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาสองพี่น้อง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาก�ำแพงแสน
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 13

โทร. 034-613-487
โทร. 034-612-524
โทร. 034-564-386
โทร. 034-261-556 ต่อ 21
โทร. 032-325-798
โทร. 034-756-646
โทร. 034-612-872
โทร. 034-510-250
โทร. 034-602-072
โทร. 034-611-915
โทร. 034-300-348
โทร. 032-211-173
โทร. 032-233-313
โทร. 032-352-585
โทร. 032-254-525
โทร. 035-553-019
โทร. 034-691-097
โทร. 034-612-877

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 14
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการชลประทานระนอง
โครงการชลประทานชุมพร
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปราณบุรี
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 14

โทร. 032-825-648
โทร. 032-825-646
โทร. 032-510-798
โทร. 032-461-308
โทร. 077-880-392
โทร. 077-658-283
โทร. 032-784-656
โทร. 032-510-130
โทร. 077-658-784
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ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

1. นางสาวธนารีย์
ทองดี
2. นางสาวสายฝน สุดชู
3. นางสาวกาญจนา ชายเกลี้ยง
4. นางเสมอ
ตู้ทวีทรัพย์
5. นางสาวเพ็ญศรี โชติ
6. นางพรสุดา
สวัสดิชัย
7. นางสาววรัญญา แก้วพวง
8. นางจรัสศรี
เนติธรรมกุล
9. นางบุญเรือน
ทองธุกิจ
10. นางกรุณรัตน์
ทัศนโกวิท
11. นางปุณจิลา
รักษ์ยศ
12. นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร์
			
13. นางลัดดาวัลย์
พูลนวล

ส�ำนักงานชลประทานที่ 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางวาวิณี
นางสาวมัฌชิรัตน์
นายอุดม
นางสาวปวริศา
นางสาวนัฏชา
นางภัทราภรณ์
นางสุภาภรณ์
นายวิศิษย์
นางสุจิตรา
นางศุภนันท์

ทับรอด
พันธชิต
วงศ์มา
พู่ประเสริฐศักดิ์
รุ่ยใหม่
ผาสุข
สุขเกษม
คงเผือก
ทองค�ำ	
เลิศวีรนนทรัตน์

ส�ำนักงานชลประทานที่ 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวอังคณา
นางสาวพัชรากร
นางสาวนุสรา
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวโรสมีมี
นางบุญศรี
นางโนรีมัน
นางสุวรรณี
นางสาวเอมอร

อ�ำนวยโชติสกุล
บาลทิพย์
สร้อยสูงเนิน
ศรีสุวรรณ
นิเซ็ง
ทองทวี
แวเด็ง
เตี้ยนวล
ศรีวิเชียร

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 15
ส�ำนักงานชลประทานที่ 15
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
โครงการชลประทานกระบี่
โครงการชลประทานพังงา
โครงการชลประทานภูเก็ต
โครงการชลประทานสุราษฏร์ธานี
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปากพนังล่าง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครศรีธรรมราช
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปากพนังบน
ศูนย์อ�ำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน�้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

โทร. 075-443-045
โทร. 075-443-150
โทร. 075-443-045
โทร. 075-763-299
โทร. 075-612-880
โทร. 076-460-675
โทร. 076-321-461
โทร. 077-297-716
โทร. 075-518-040
โทร. 075-803-820
โทร. 075-354-254
โทร. 075-416-127

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 16
ส�ำนักงานชลประทานที่ 16
โครงการชลประทานสงขลา
โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการชลประทานสตูล
โครงการชลประทานตรัง
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่าเชียด
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 16

โทร. 081-990-1542
โทร. 074-390-195
โทร. 074-390-062
โทร. 074-390-058
โทร. 074-613-028
โทร. 074-770-117
โทร. 075-501-062
โทร. 074-588-670
โทร. 074-829-787
โทร. 074-390-252

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานชลประทานที่ 17
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาน�้ำโก-ลก
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาน�้ำบางนารา
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ 17

โทร. 073-542-316
โทร. 073-542-314
โทร. 073-361-138
โทร. 073-340-232
โทร. 073-511-485
โทร. 073-530-891
โทร. 073-542-059
โทร. 073-439-831
โทร. 073-531-060

โทร. 075-416-161
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553


โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด พ.ศ.2551 ข้อ 75 (9)
และ ข้อ 103 (14) และคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด ได้มีมติกำ�หนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด ว่าด้ายการประชุมใหญ่
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดำ�เนินการ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
“ที่ ป ระชุ ม ” หมายความว่ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมชลประทาน จำ�กัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
“คณะกรรมการดำ�เนินการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดำ�เนิ นการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมชลประทาน จำ�กัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่ า ประธานกรรมการดำ�เนิ น การ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมชลประทาน จำ�กัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำ�กัด
“เลขานุการ” หมายความว่า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำ�กัด
214
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“กรรมการดำ�เนินการ” หมายความว่า กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
“ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
“รองประธาน” หมายความว่า รองประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
“ญัตติ” หมายความว่า ข้อเสนอเพื่อลงมติ
“แปรญัตติ” หมายความว่า แก้ถ้อยคำ�หรือเนื้อความในการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
“อภิปราย” หมายความว่า พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำ�นาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1

ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ เป็นประธาน และรองประธาน
ในที่ประชุมของสหกรณ์โดยตำ�แหน่ง
ข้อ 6 ให้เลขานุการของสหกรณ์ทำ�หน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีทเี่ ลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทีป่ ระชุมได้ ให้ประธานในทีป่ ระชุม
เลือกกรรมการดำ�เนินการคนใดคนหนึ่งทำ�หน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ข้อ 7 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นทีป่ ระชุมได้ ให้ทปี่ ระชุมเลือกกรรมการดำ�เนินการคนใดคนหนึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธาน และรองประธาน
ในที่ประชุมคราวนั้น

หมวด 2

อำ�นาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ 8 ประธานมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
		 (1) เป็นประธานในที่ประชุม
		 (2) ควบคุม และดำ�เนินการประชุม
		 (3) รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
		 (4) มีอำ�นาจและหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 9 รองประธานมีอำ�นาจหน้าที่
ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อ
ได้รับมอบหมายจากประธาน
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ข้อ 10
		
		
		
		

ให้เลขานุการมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดำ�เนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม
(4) ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด 3

การประชุมใหญ่
ข้อ 11 การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย ไม่มีการประชุมลับ
ข้อ 12 ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 13 วันทีก่ ำ�หนดให้มกี ารลงทะเบียน เพือ่ การประชุม ให้มที ะเบียนรายชือ่ วางไว้สำ�หรับสมาชิก
ผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่ที่จัดไว้
เมือ่ ถึงเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอสมาชิกทีจ่ ะเข้าประชุมอีก 1 ชัว่ โมง
หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดำ�เนินการตามประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการในปีนั้นตามลำ�ดับเป็นผู้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็นวันอื่น
ข้อ 14 ในการประชุม ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเฉพาะเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นระเบียบวาระ และต้องดำ�เนินการ
พิจารณาตามลำ�ดับระเบียบวาระที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำ�ต่อที่ประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวถ้อยคำ�ได้เเละต้องเป็นคำ�กล่าวกับประธานในทีป่ ระชุม โดยเฉพาะต้องแนะนำ�ชือ่ เลขสมาชิกของตน
ต่อประธานด้วย
ข้อ 16 สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้
ข้อ 17 ประธานมีอำ�นาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือ
ปิดการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18 ให้ ส หกรณ์ ส่ ง สำ�เนารายงานการประชุ ม ให้ แ ก่ สำ�นั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พื้ น ที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทราบ
ให้สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียง และหรือวีดิทัศน์ ที่บันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการ
ประชุมในปีถัดไป
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หมวดที่ 4
ญัตติ

ข้อ 19 ญั ต ติ ทั้ ง หลายอาจเสนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ประธานกรรมการเพื่ อ นำ�เข้ า
ระเบี ย บวาระก็ไ ด้ สมาชิก ผู้เ สนอต้องลงลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มด้ วยลายมื อ ชื่ อ สมาชิ ก ผู้ รั บรองญั ตติ นั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 20 ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า หรือเป็นหนังสือ
		
(1) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทำ�นองเดียวกัน หรือเกี่ยว
เนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน
		
(2) ขอให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
		
(3) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
		
(4) ขอให้ปิดอภิปรายญัตติตาม (3) และ (4) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว
ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ 21 ญัตติตาม ข้อ 20 (4) ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน

หมวด 5

การอภิปราย
ข้อ 22 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติ
มีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
ข้อ 23 เมือ่ ผูอ้ ภิปรายคนแรกได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลำ�ดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างผูเ้ ห็นด้วยกับผูไ้ ม่เห็นด้วย เว้นแต่วาระของฝ่ายใดไม่มี ผูอ้ ภิปรายอีกฝ่ายหนึง่ จึงจะอภิปราย
ซ้อนได้
การอภิปรายที่มีความเห็นเป็นกลาง ย่อมกระทำ�ได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระอภิปราย
ของฝ่ายใด
ข้อ 24 ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คำ�นึงถึงผู้เสนอญัตติ
ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ 25 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำ�ลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่
ฟุ่มเฟือย วกวน วนเวียน ซํ้าซาก หรือซํ้ากับผู้อื่น และห้ามนำ�เอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดย
ไม่จำ�เป็น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน
ผู้อภิปรายต้องแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจต่อประธาน คณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี มิให้พูดหรือพาดพิงกับผู้อื่น และต้องให้เกียรติสมาชิกผู้เข้าร่วม
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ประชุมใหญ่เพื่อความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน อันจะทำ�ให้บรรยากาศการประชุมใหญ่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสหกรณ์
ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด
ข้อ 26 ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้
ข้อ 27 สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพื่อแสดงการ
ประท้วง ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วง
นั้นหรือไม่ คำ�วินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
ให้นำ�ความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องใดใด
อันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ 28 ผู้อภิปรายอาจถอนคำ�พูดของตนได้ เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณีที่มี
การประท้วงตามความในข้อ 27 ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้น
หรือไม่
ข้อ 29 การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
		
(1) ไม่มีผู้ใดอภิปราย
		
(2) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
		
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา
ข้อ 30 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัย
ว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
ข้อ 31 เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนตามข้อ 22 คนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

หมวด 6

การลงมติ
ข้อ 32 ในกรณีทจี่ ะต้องมีมติของทีป่ ระชุม ให้ประธานขอให้ทปี่ ระชุมลงมติ อนึง่ ก่อนลงมติประธาน
อาจให้สัญญาณเสียงหรือวิธีการอื่นใดเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมก็ได้
ข้อ 33 สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอื่นออกเสียง
แทนตนไม่ได้และในปัญหาซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือวินิจฉัยนั้น ถ้าผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไม่ได้ และหรือประธานอาจเชิญผู้นั้นให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
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ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์มิได้กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
		
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
		
(2) การควบสหกรณ์
		
(3) การแยกสหกรณ์
		
(4) การเลิกสหกรณ์
		
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกำ�หนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
ข้อ 34 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำ�โดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ
ข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
		
(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
		
(2) ยืนขึ้น
		
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ข้อ 36 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียง ส่งมอบ
กระดาษเครื่องหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน
		
(2) วิธอี นื่ ทีท่ ปี่ ระชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี ตามทีป่ ระธานหารือต่อทีป่ ระชุมและเห็นชอบ
ข้อ 37 ลำ�ดับการลงมตินั้น ให้ลงมติตามลำ�ดับของญัตติ จากญัตติแรกไปหาญัตติสุดท้าย
ข้อ 38 ประธานมีอำ�นาจสั่งให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 39 สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียงลง
คะแนนเปิดเผย อาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ
อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ 40 เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานสั่งลงคะแนนและให้ประกาศผลการลงคะแนน
ในมตินั้น ต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดข้อบังคับสหกรณ์ หรือระเบียบกำ�หนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงถึงจำ�นวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำ�นวนที่กำ�หนดไว้นั้นหรือไม่
ข้อ 41 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือปฏิบัติ
ตามมตินั้น
ข้อ 42 ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด
เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น โดยเอกฉันท์
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หมวด 7

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ 43 ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำ�การใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดสัมมาคารวะ
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
ข้อ 44 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 45 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
ข้อ 46 กรณีสมาชิกจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำ�สัง่ ของสหกรณ์
หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าประการใดๆ อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ก็ได้ ในการนี้ให้นำ�ความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 41
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 47 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอำ�นาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำ�พูด ยุติการพูด หรือสั่ง
ให้ออกจากที่ประชุมหรือดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คำ�สั่ง
ของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้
ข้อ 48 ถ้ามีปัญหาการตีความตามระเบียบนี้ ให้เป็นอำ�นาจของที่ประชุมจะตีความ และให้ถือว่า
การตีความของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

						
(นายมนตรี ตันตระกูล)
						
ประธานกรรมการ
				
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด
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หมายเลขโทรศัพพท์ท์ตติดิดต่ต่อ อ
หมายเลขโทรศั

ย์กรมชลประทาน จจ�ากัำดกัด
สหกรณ์อสหกรณ์
อมทรัอพอมทรั
ย์กพรมชลประทาน
โทรศัพท์สาขา สอ.ชป. โทรศัพท์กรมชลประทาน
สายตรง

โทรสาร (FAX)

2640

0 2243 7807

-

13

2647

0 2241 0473 0 2243 5086

รองผู้จัดการ (สายการเงิน)

14

2644

0 2669 6579

-

รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)

14

2643

0 2669 6579

-

ฝ่ายบริหาร

15

2445 , 2833

0 2241 0473 0 2243 5086

ฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ

17

2642

0-2243-4798 0-2669-6575

การเงิน 32

การเงิน 2439

เงินออม 33

เงินออม 2529

ฝ่ายบัญชี

21

2646

0-2243-4798 0-2669-6575

ฝ่ายจัดเก็บตรวจสอบ

18

2344 , 2831

0-2669-6595 0-2669-6575

0-2243-4797

02-241-5655-64

กด

กด

ผู้จัดการ

12

รองผู้จัดการ (สายบริหาร)

ฝ่ายการเงินและเงินออม

ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายสหกรณ์ปากเกร็ด

ประชาสัมพันธ์ 16

ประชาสัมพันธ์ 2645

สารสนเทศ

สารสนเทศ 2373

19

22
0-25836050-0 ต่อ 513

2247 , 2832

0 2243 4796

-

-

0 2669 6576

-

0-2243-4795 0-2243-4795

สายตรง 0-2961-1504 หรือ 0-25838912

โทรสาร 0-2961-1731
รับเรื่องร้องเรียน สอ.ชป.

โทรสายตรง 0 2163 4678
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คณะผู้จัดทำ�

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด

ที่ปรึกษา

			
นายสุชาติ
เจริญศรี			
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ คงสมุทร			
รองประธานกรรมการ
นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม		
รองประธานกรรมการ
				
คณะกรรมการศึกษา				
นายมนตรี
อ่อนวิมล		
ประธานกรรมการ
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร		
กรรมการ
นางอัญชลี
เสือแก้ว			
กรรมการ
นายสมหมาย ช้างพันธุ์			
กรรมการ
นายสมชาติ
บุญกล่อม		
กรรมการ
นายรุ่งธรรม บ่อเกิด			
กรรมการ
นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม		
กรรมการและเลขานุการ
				
ฝ่ายจัดการ				
นางนภกร
นางอัชฉราพร
นางสาววัชรา
นางสาวอรุณี
นางบุญเกิด
นางสาวอาบมณี
นางสาววรีญา
นางหัทยา
นางอรัญญา
นางสาวสุดาวดี
นางสาวภาคินี
นายคณิล

222

หอมเกษร		
ศรีนุสิทธิ์		
โฉมบุตร			
ทิพย์วัลย์		
บุญสืบมา		
พงศ์พาณิชย์		
จิตรากร			
คงลำ�ธาร		
ชาวนาใต้		
บุตรธำ�รง		
เลิศฤทธิ์			
ศรีประสิทธิภาพ		

ผู้จัดการ สอ.ชป.
รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)
รองผู้จัดการ (สายการเงิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
หัวหน้าฝ่ายเงินออมและการเงิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
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