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วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมใหญ�สามัญ
ประจ�าป� 2565
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"สหกรณเปนวิธีจัดการรูปหน่ึง

ซ่ึงบุคคลหลายคนรวมกัน

โดยความสมัครใจของตนเอง

ในฐานะท่ีเปนมนุษย

โดยมีสิทธิเสมอหนากันหมด

เพื่อบํารุงตัวเองใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย"

พระด�ารัส  
พระราชวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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                                                                        21   พฤศจิกายน  2565  

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2565 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

  ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากัด ก�าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2565  

ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และบริเวณโดยรอบหอประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

  3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน

  3.2 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ประจ�าปี 2565

  3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2565

  3.4 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ประจ�าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

  4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

                            ประจ�าปีบัญชี 2565  

  4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปีบัญชี 2565

  4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.4 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ 

   ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.5 เรื่องก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.6 เรื่องคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.7 เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.8 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.9 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

811  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

ที่ สอ.ชป. 1026 / 1 / 2565

5รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   5 28/11/2565   16:11:52



  4.10 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 

                                 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565

  4.11 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 

                                 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565

  4.12 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

  4.13 เรื่องอนุมัติแผนการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน ประจ�าปีบัญชี 2566

  4.14 เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ 

                               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-พ.ศ.2569)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  

  จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ  เจริญศรี)                                       

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

 ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด จัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2565 ซึ่งเป็นปีท่ี 41 จากรายงานกิจการประจ�าปี 2565 เม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่าน ๆ มา จะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีการด�าเนินกิจการท่ีมีความม่ันคง

อย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

 จากเม่ือป ี  2524 ถึงป �จจุ บันป ี  2565 สหกรณ์มีการเติบโตขึ้น

อย่างต่อเน่ือง มีสมาชิก 26,642 คน มีสินทรัพย์มากกว่า 22,000 ล้านบาท 

ซึ่งถือได้ว ่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีความก้าวหน้า ทันสมัย และยังเพิ่ม

ความสะดวกในการให ้บริการสมาชิกด ้วยการให ้บริการผ ่าน Mobile 

Application รวมถึงการให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก ด�าเนินโครงการต่าง ๆ

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก ถือว่าเป็นส่ิงท่ีน่าชื่นชมอย่างย่ิง

 สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์เจริญ ก้าวหน้า 

ต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน และขอให้คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าท่ี และ

สมาชิกทุกท่าน ประสบความสุข ความส�าเร็จ ตลอดไป

 

 (นายประพิศ จันทร์มา)

 อธิบดีกรมชลประทาน

สารจากอธิบดี
กรมชลประทาน
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ได้ด�าเนินการมาครบ 41 ปีเต็ม ซึ่งได้รับความไว้วางใจ

จากสมาชิกด้วยดีเสมอมา ส�าหรับในปี 2565 มีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ รวมท้ังส้ิน 26,642 คน 

มีสินทรัพย์รวม 22,439,909,904.02 บาท ก�าไรสุทธิปีงบประมาณ 2565 จ�านวน 767,248,434.41 บาท

 จากการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ได้ร่วมกันบริหารจัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี

และสมาชิกได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการบริหารในป�จจุบัน การก�ากับควบคุมข้อมูล

ของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการพิจารณาสนับสนุนสวัสดิการของสมาชิก

อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก จนมีผลงานดังประจักษ์

 ในนามประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 42 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  ทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการทุกคน ท่ีช่วยกันท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 

จ�ากัด มีความยั่งยืน มั่นคงจนถึงป�จจุบัน และจะก้าวสู่อนาคตอย่างม่ันคง เป็นที่พึ่งของข้าราชการ และ

เจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทานตลอดไป 

 

 

 (นายสุชาติ เจริญศรี)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 42

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

สารจาก
ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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อุดมการณ์
ของสหกรณ์

ค�านิยาม

คุณค�าของสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนอง

ความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ

ด�าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”

“สหกรณ์ต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง รับผิดชอบ

ตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเป็น

เอกภาพ สมาชิกเชื่อม่ันในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเป�ดเผย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติ

ของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

เป ็นแนวทางส�าหรับสหกรณ์ ในการน�าคุณค่าของสหกรณ์ ไปสู ่การปฏิบัติ

มี 7 หลักการ

1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเป�ดกว้าง

2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3  การมีส่วนน่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5  การศึกษา ฝ�กอบรมและสารสนเทศ

6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
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1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันม่ันคงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือนิติบุคคล หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

9. ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ อันท�าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายละตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

13. ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริม 
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

16. กระท�าการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าว 
ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ 
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจ�าหน่าย จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือ 
รับจ�าน�า ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด

19. ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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จรรยาบรรณ
บุคลากรสหกรณ์ 10 ประการ

ส�าหรับ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

ส�าหรับ เจ�าหน�าที่สหกรณ์

 1.  มุงมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกาวหนา ดวยความเสียสละ ซื่อสัตย และสุจริต โดยยึดมั่น
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ

 2.  พึงรักษา ปกปองผลประโยชนของสมาชิกสหกรณโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชนสมาชิกอยางเปนธรรม
 3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
 4.  มุงพัฒนาความรูศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณอยางจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ
 5.  กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซงสายการบังคับบัญชา แตจะสราง

ความยุติธรรมแกเจาหนาที่สหกรณในการปฏิบัติงาน
 6. พึงใช ดูแล และรักษาทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
 7. ไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนง หนาที่ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ญาติ และพวกพอง
 8.  หลีกเล่ียงการทําธุรกิจสวนตนที่มีผลประโยชนทับซอนกับสหกรณ และเปดเผยผลประโยชนสวนตนที่มีในองคกร หรือ

ธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชนของสหกรณ
 9. ละเวนการใหสัญญาตางตอบแทนแกบุคคล องคกร เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง ผลประโยชนของตน
 10.  ไมนําเอาทรัพยสิน อุปกรณ บุคลากรของสหกรณไปใชเพื่อประโยชนของตนและพวกพอง และไมกระทําการใดอันเปน

ปฏิปกษ และเปนคูแขงขันตอการดําเนินงานของสหกรณ

 1.  พึงปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด ภายใตอุดมการณ 
หลักการและวิธีการสหกรณ

 2. พึงใหบริการแกสมาชิกและผูใชบริการดวยความเต็มใจ และประทับใจ
 3. พึงรักษาขอมูลสวนตัวของสมาชิกเปนความลับและไมนําไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนและพวกพอง
 4. ใหบริการแกสมาชิกอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติตอผูใด ผูหนึ่งเปนการเฉพาะ
 5. พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 6.  พึงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณอยางประหยัด คุมคามากท่ีสุด รวมถึงไมนําเอาไปใชเปน

ประโยชนสวนตน
 7.  พึงรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางเจาหนาที่สหกรณและหลีกเลี่ยงการสรางความขัดแยง ปญหา หรือการกระทํา

อันเปนการสรางความแตกแยก
 8.  พึงใหขาวสารการดําเนินงานสหกรณที่เปนประโยชนแกสมาชิกในทุกโอกาสที่เอ้ืออํานวย ขณะเดียวกันไดรับฟงปญหา

ความตองการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดําเนินงานในโอกาสตอไป
 9.  พึงละเวนการรับทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน หรือพวกพอง

อยางมีศักดิ์ศรี
 10. หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจที่มีผลประโยชนทับซอน เปนคูแขง หรือเปนปฏิปกษกับสหกรณ

11รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น หรือนิติบุคคล หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6. ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน

7. ซ้ือหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8. ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

9. ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ อันท�าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

10. ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายละตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

13. ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริม 
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

16. กระท�าการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าว 
ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ 
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซ้ือ ขาย หรือจ�าหน่าย จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือ 
รับจ�าน�า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

19. ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลัก
สหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้

10 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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จรรยาบรรณ
บุคลากรสหกรณ์ 10 ประการ

ส�าหรับ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

ส�าหรับ เจ�าหน�าที่สหกรณ์

 1.  มุงมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกาวหนา ดวยความเสียสละ ซื่อสัตย และสุจริต โดยยึดมั่น
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ

 2.  พึงรักษา ปกปองผลประโยชนของสมาชิกสหกรณโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชนสมาชิกอยางเปนธรรม
 3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
 4.  มุงพัฒนาความรูศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณอยางจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ
 5.  กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซงสายการบังคับบัญชา แตจะสราง

ความยุติธรรมแกเจาหนาที่สหกรณในการปฏิบัติงาน
 6. พึงใช ดูแล และรักษาทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
 7. ไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนง หนาที่ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ญาติ และพวกพอง
 8.  หลีกเล่ียงการทําธุรกิจสวนตนที่มีผลประโยชนทับซอนกับสหกรณ และเปดเผยผลประโยชนสวนตนที่มีในองคกร หรือ

ธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชนของสหกรณ
 9. ละเวนการใหสัญญาตางตอบแทนแกบุคคล องคกร เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง ผลประโยชนของตน
 10.  ไมนําเอาทรัพยสิน อุปกรณ บุคลากรของสหกรณไปใชเพื่อประโยชนของตนและพวกพอง และไมกระทําการใดอันเปน

ปฏิปกษ และเปนคูแขงขันตอการดําเนินงานของสหกรณ

 1.  พึงปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด ภายใตอุดมการณ 
หลักการและวิธีการสหกรณ

 2. พึงใหบริการแกสมาชิกและผูใชบริการดวยความเต็มใจ และประทับใจ
 3. พึงรักษาขอมูลสวนตัวของสมาชิกเปนความลับและไมนําไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนและพวกพอง
 4. ใหบริการแกสมาชิกอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติตอผูใด ผูหนึ่งเปนการเฉพาะ
 5. พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 6.  พึงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณอยางประหยัด คุมคามากท่ีสุด รวมถึงไมนําเอาไปใชเปน

ประโยชนสวนตน
 7.  พึงรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางเจาหนาท่ีสหกรณและหลีกเลี่ยงการสรางความขัดแยง ปญหา หรือการกระทํา

อันเปนการสรางความแตกแยก
 8.  พึงใหขาวสารการดําเนินงานสหกรณที่เปนประโยชนแกสมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออํานวย ขณะเดียวกันไดรับฟงปญหา

ความตองการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดําเนินงานในโอกาสตอไป
 9.  พึงละเวนการรับทรัพยสิน ประโยชนอื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน หรือพวกพอง

อยางมีศักดิ์ศรี
 10. หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจที่มีผลประโยชนทับซอน เปนคูแขง หรือเปนปฏิปกษกับสหกรณ
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีม่ันคง
ธ�ารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล 

บริหารงานสู่มาตรฐานอย่างย่ังยืน

 1   พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐาน
อย่างย่ังยืน

 2   ส่งเสริมการออม เพื่อความม่ันคงของสมาชิก และสหกรณ์
 3   ให้บริการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
 4   ให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 5   เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์

 ** ธรรมาภบิาลในสหกรณ คอืการปกครองและก�ากบัการด�าเนนิการสหกรณ์

ท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรมถูกต้องดีงาม มีความยุติธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หลีกเล่ียงทุจริต ท�าธุรกิจพอคุ้มทุน เก้ือหนุนสมาชิกให้มีความเป็นอยู่

ที่สันติสุข (สหกรณ์พอเพียง คือ สหกรณ์ที่ท�าธุรกิจ แบบพอคุ้มทุน เน้นบริการสมาชิก

เป็นหลักมิใช่แสวงหาก�าไร)

12 รายงานประจ�าปี 2565
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1. หลักการและเหตุผล
  แผนกลยทุธ์  เป็นแผนระยะยาวของสหกรณ์  ทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางการด�าเนนิงาน 

ในอนาคตของสหกรณ์  โดยค�านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม  และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใน 

ปัจจุบันเป็นปัจจัยหลัก   ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้ก�าหนดขึ้นจะถูกน�าไปพัฒนาเป็นแผนงานโครงการตามช่วงระยะเวลา

ด�าเนินการ

  การจัดท�ากลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน   จ�ากัด   ได้เริ่มจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ฉบับที่ 1 ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 33 ชุดที่ 34 และชุดที่  25   มีการวิเคราะห์

ปัจจัยสภาพแวดล้อมก�าหนดกรอบแนวทิศทางการด�าเนินงาน จนส�าเร็จเป็น แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน จ�ากัด  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 – 2561 และได้ใช้มาจนครบก�าหนดวาระ 4 ปี คณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดที่ 39 และชุดที่ 40 จึงด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  

ฉบับที่ 2  มีกรอบแนวทางในการด�าเนินงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวน�าไป

สู่มาตรฐานยิ่งขึ้นมีความสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและได้ใช้มาจนครบก�าหนด

วาระ 4 ปี

  เพ่ือให้สอดรบักบัสถานการณ์ในปัจจบุนัทีปั่จจยัสภาพแวดล้อมต่างๆมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก 

จึงด�าเนินการก�าหนดกรอบแนวทางแผนกลยุทธ์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถใช้เป็น 

กรอบการด�าเนินงานในอนาคต 4 ปี ข้างหน้า ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์มีแผนบูรณาการในระยะยาวซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวม

ของสหกรณ์

  2. เพื่อเป็นทิศทางในการด�าเนินการของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม   

อันจะท�าให้สหกรณ์มีความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

  3. เพือ่สร้างและพฒันาระบบการบรหิารจดัการท่ีมคีณุภาพและบงัเกดิประสทิธผิลแก่สหกรณ์

  4. เพือ่น�ากลยุทธ์ไปก�าหนดเป็นเป้าหมายและแผนงานโครงการในช่วงเวลาต่างๆ อย่างเหมาะสม

  5. เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ และสมาชิก ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายสัมพันธ์

ระหว่างสหกรณ์   อันน�าไปสู่ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

การจัดท�าแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
ฉบับที่  3   พ.ศ. 2566 – 2569
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. สหกรณ์จะมีกรอบแนวทางในการด�าเนินงานในระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2566–2569)   ซึ่งกรอบ

แนวทางดังกล่าวจะน�าไปสู่มาตรฐานปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

  2. แผนกลยทุธ์จะท�าให้การบริหารจดัการสหกรณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ  เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สามารถก�าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

  3. แผนกลยุทธ์จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   มีระบบงาน 

ทีช่ดัเจนมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบตดิตามผลทีเ่ป็นมาตรฐาน มนีโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง 

เอือ้อ�านวยต่อการปฏบิตังิานในความรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  มคีวามโปร่งใส มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาล  

อันน�าไปสู่การบริการที่เป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิก

  4. กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก�าหนด

กรอบทิศทาง  การพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นเอกภาพ

4. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis)
 SWOT คือ  การวิเคราะห์สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก  

   สภาพการณ์ภายในเป็นการวิเคราะห์   จุดแข็ง    จุดอ่อน    เพื่อให้รู้ตนเอง  (รู้เรา)   รู้จัก  

   ภาพแวดล้อม (รู้เขา)  ชัดเจน   และสภาพการณ์ภายนอก   วิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค  

   การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้บริหารของสหกรณ์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

   ทีเ่กดิขึน้ภายนอกสหกรณ์ ทัง้สิง่ทีไ่ด้เกิดขึน้แล้ว  และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

   รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อสหกรณ์  และจุดแข็ง จุดอ่อน และ 

   ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่สหกรณ์มีอยู่  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย 

   ต่อการก�าหนดวิสัยทัศน์   การก�าหนดกลยุทธ์  และการด�าเนินตามกลยุทธ์ของสหกรณ์ 

   ที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal environment)   คือ สภาวะแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้   

ที่สหกรณ์จะสามารถตั้งก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ  ตามความต้องการ  แก้ไขได้  เช่นระเบียบสหกรณ์   

การบริหารงานบคุลากร  งบประมาณด�าเนนิการ  และเครือ่งมอืการด�าเนนิงาน  สมาชกิ  ประกอบไปด้วย 2 ปัจจยั

S – Strengths หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อท่ีเปรียบเทียบกับสหกรณ์อ่ืนๆ        

    เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านผลการด�าเนินการ จุดแข็งด้าน  

    บุคลากรสหกรณ์จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง ในการก�าหนดกลยุทธ์การ

    ให้บริการแก่สมาชิก

W – Weaknesses  หมายถึง จุดด้อย หรือจุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

    ต่างๆ ของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)  เป็นสภาวะที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ 

ปัจจัยภายนอกนี้ยังมีอิทธิพลบังคับให้การบริหารสหกรณ์ อาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการตัดสินใจของ

คณะกรรมการด�าเนินการ เช่นในด้านวัฒนธรรม กฎหมายที่ออกใหม่ การเมือง เป็นต้น ประกอบด้วย 2  ปัจจัย

O – Opportunities หมายถึง โอกาสสภาวะการที่เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์   

    โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง  ตรงท่ีโอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 

    ภายนอกแต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนักบริหารท่ีดี      

    ต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาส น้ัน เช่น 

    การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน�้ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง  เป็นต้น

T – Threats   หมายถึง   อปุสรรค ข้อจ�ากดั บางคร้ังการจ�าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิง่ท่ีท�าได้ยาก 

    เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท�า 

    ให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาส กลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่นค่าเงินบาท   

    คู่แข่ง  เป็นต้น

  การวิเคราะห์  SWOT ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด   ได้เริ่มด�าเนินการจัดท�า

ตัง้แต่คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่33 และชดุท่ี  34 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ต่อมาคณะกรรมการด�าเนินการชดุท่ี 35 

ได้น�า SWOT ดังกล่าวมาทบทวน  พิจารณา  ปรับปรุง  เพิ่มเติม  และแก้ไข ในปี พ.ศ. 2558  และในปี  

พ.ศ. 2561 และในปีพ.ศ.2563 คณะกรรมการชุดที่ 40 และปีพ.ศ.2565 คณะกรรมการชุดท่ี 42ได้ท�าการ

พิจารณาปรับปรุง แก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน โดยปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์
ด้านการลงทุน

1. มีระบบสวัสดิการที่หลากหลาย และครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและครอบครัว
2. มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าตลาดการเงินภายนอก
3. มีประเภทของเงินกู ้ที่หลากหลายและพร้อมให้บริการสมาชิก ทั้งการกู ้เงินเพื่อถอนบังคับคดีจาก         
 ค�าพิพากษาซ่ึงให้ยึด อายัด เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และค่าหุ้น ของสมาชิก รวมท้ังกู้เพ่ือช�าระหน้ี 
 ธนาคาร ออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. มีระบบประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกสหกรณ์ ทั้งโครงการประกันชีวิตกลุ่ม และโครงการทุนช่วยเหลือ 
 ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ
5. มีประกาศนโยบายและจัดท�าแผนการลงทุนตามกฎกระทรวง  

ด้านการเงิน
6. มีการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ท�าให้สหกรณ์มีหนี้เสียน้อยมาก
7. สหกรณ์มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนด�าเนินงานอย่างเพียงพอ  ไม่มีเงินกู้ยืมจากภายนอก และมีก�าไรสุทธ ิ
 อย่างต่อเนื่อง
8. มีระบบการบริหารการเงินที่ดี มีสภาพคล่องสูง สามารถน�าเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ 
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
9.   มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต�าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
10. มีจ�านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร
11. มีการส่งบุคลากรไปอบรมที่เกี่ยวกับกับหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ
ด้านองค์กรและการจัดการ
12. มีอุปกรณ์เครื่องมือและส่ิงอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานและบริการสมาชิกท่ีเพียงพอและ  
 เหมาะสม
13. มีอาคารส�านักงานรองรับการให้บริการสมาชิกและเสริมสร้างการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่
14. มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์
15. มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์เป็นกรอบทิศทางด�าเนินงานของสหกรณ์
ด้านการก�ากับกิจการที่ดี
16. มีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ที่ชัดเจน และเหมาะสม
17. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีการด�าเนินงานและการบริหารงานโปร่งใสมามากกว่า 41 ปี
18. มีน�าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเข้าใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
19. ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนเทศ
20. มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใช้พัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์
21. มีการน�า Application เข้ามาให้บริการสมาชิกในการสอบถามข้อมูลส่วนตัว
22. มีระบบเชื่อมโยงการฝาก-ถอนเงิน โดยผ่านธนาคาร

จุดอ่อน(w)
ด้านการลงทุน

1.  การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ ไม่ทั่วถึงและการน�าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ยัง ไม่เกิด 

 ประสิทธิผลเท่าที่ควร

ด้านการเงิน

2.  รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้กู ้กับสมาชิก มีรายได้จากการลงทุนอื่นในสัดส่วนที่ยังไม่เหมาะสม  

 ท�าให้ขาดโอกาสในการน�าเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

3.  มีต้นทุนการด�าเนินงานสูงจากสัดส่วนของทุนเรือนหุ้น 48.02 %   ต่อสินทรัพย์รวม 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.  ขาดแคลนกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ 

5.  กรรมการและเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาตนเอง

สภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์
กฎหมาย
1. กฎหมายเอื้อต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ และให้บุริมสิทธิเหนือสถาบันการเงินอื่น 
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เศรษฐกิจ
2. อตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารพาณชิย์ต�า่กว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชกิหนัมาออม เงิน 
 กับสหกรณ์มากขึ้น
สังคม
3.  ผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทานให้ความส�าคัญ และสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณ์ 
4. ข้าราชการและลูกจ้างกรมชลประทาน อีก 20 % ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถรณรงค์เพื่อเพิ่ม 
 จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ได้
5. สมาชิกสหกรณ์กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นช่องทางการจัดโครงการเสริมรายได้ให้กับสมาชิก
เทคโนโลยี
6. น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการสมาชิก สร้างความคล่องตัวให้กับสมาชิกในการท�าธุรกรรมต่างๆ       
 กับสหกรณ์
สิ่งแวดล้อม   
7. กระแสของการรักษาสิ่งแวดล้อม ท�าให้สหกรณ์สามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับ 
 องค์กร

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
กฎหมาย
1. การไม่ต่อเน่ืองในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ส่งผลต่อนโยบาย                    
 การด�าเนินงานและแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์  
2. กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์  
 ขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสมาชิก และการลงทุนของสหกรณ์
เศรษฐกิจ
3. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะซบเซา  ส่งผลกับความสามารถในการออมของสมาชิก
4. การแข่งขันการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีพฤติกรรม 
 บริโภค นิยมมีภาระหนี้สินส่วนบุคคลมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์
5. การลดดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินอื่น ท�าให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นภาระ 
 ดอกเบี้ย จ่ายของสหกรณ์
สังคม
6. สังคมผู้เกษียณอายุ สมาชิกมีรายได้ลดลง ท�าให้ความสามารถช�าระหนี้สหกรณ์น้อยลง 
เทคโนโลยี
7. สถาบันการเงินอื่น และบริษัทประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ มีการใช้เทคโนโลยีในการท�าธุรกรรม 
 การติดต่อ    และบริการที่สะดวกกว่าสหกรณ์  

5. การประกาศใช้แผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
  ร่างแผนกลยทุธ์ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2566 – 2569 ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการด�าเนนิการ
แล้ว ให้น�าไปก�าหนดนโยบาย แผนงานประจ�าปี โดยคดัเลอืกเป้าประสงค์ทีม่คีวามส�าคญัสอดคล้องกบัปัจจยั
แวดล้อม และแผนงบประมาณประจ�าปี มีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. มุมมองด้านสังคม และขบวนการสหกรณ์
 (1) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม

 (2) ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรม  ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

2. มุมมองด้านการเงิน
 (1) สหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้น

 (2) สหกรณ์มีฐานะการเงินมั่นคง

3. มุมมองด้านสมาชิก
 (1) สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น

 (2) สมาชิกได้รับบริการด้านเงินฝาก และเงินกู้รวดเร็วขึ้น

 (3) สมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

 (4) สมาชิกได้รับสวัสดิการเพียงพอและเหมาะสม

4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน
 (1) พัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 (2) พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวทันสู่ระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน

 (3) มีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 (4) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผล

5. มุมมองด้านการเรียนรู้ และพัฒนา
 (1) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อสอดรับประเทศไทย 5.0

 (2) ส่งเสริมให้กรรมการ และฝ่ายจัดการมีการพัฒนาตนเอง

 (3) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
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 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42

 ที่ปรึกษาสหกรณ์

 ผู�ตรวจสอบกิจการ
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 ผู�สอบบัญชี

 เจ�าหน�าที่สหกรณ์

25รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

������������� ����65.indd   25 22/11/2565 BE   17:05

เป
้าป

ระ
สง

ค์
ตัว

ชี้ว
ัดแ

ละ
ค่า

เป
้าห

มา
ย

กล
ยุท

ธ์
โค

รง
กา

ร

พ
ัน

ธก
ิจท

ี่ 4
 ใ

ห
้สว

ัสด
ิกา

รแ
ก่ส

มา
ชิก

อย
่าง

เพ
ียง

พ
อแ

ละ
เห

มา
ะส

ม

4.
 ส

มา
ชิก

ได้
รับ

สว
ัสด

ิกา
รเ

พีย
งพ

อแ
ละ

4.
1 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งส
มา

ชกิ
ต่อ

4.
1.

1 
ปร

ับป
รุง

ปร
ะเ

ภท
สว

ัสด
ิกา

รใ
ห้มี

1)
 โค

รง
กา

รฝ
ึกอ

าช
ีพส

มา
ชิก

เห
มา

ะส
ม

สว
ัสด

ิกา
รข

อง
สห

กร
ณ

์ไม
น่้อ

ยก
ว่า

ร้อ
ยล

ะ 
75

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
2)

 โค
รง

กา
รส

่งเ
สร

มิก
าร

ตล
าด

เพ
ื่อส

มา
ชิก

โด
ยส

มา
ชิก

พ
ัน

ธก
ิจท

ี่ 5
 เอ

ื้ออ
าท

รต
่อส

ังค
มต

าม
ห

ลัก
สห

กร
ณ

์

5.
1 

 ส
หก

รณ
์มีก

าร
คืน

ปร
ะโ

ยช
น์สู่

สัง
คม

5.
1.

1 
จ�า

นว
นค

รั้ง
ที่จ

ัดท
�าก

ิจก
รร

ม
5.

1.
1.

1 
ส่ง

เส
ริม

แล
ะจ

ัดก
ิจก

รร
มเ

พื่อ
1)

 โค
รง

กา
รเ

ลี้ย
งอ

าห
าร

กล
าง

วัน
ให

้กับ
ผู้ด

้อย

อย
่าง

น้อ
ย 

2 
คร

ั้งต
่อป

ี
ชุม

ชน
แล

ะส
ังค

ม
   

 โอ
กา

สใ
นส

ังค
ม

2)
 โค

รง
กา

รอ
นุร

ักษ
์ทร

ัพย
าก

รธ
รร

มช
าต

ิแล
ะ

   
 ส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม

5.
2 

เช
ื่อม

โย
งเ

คร
ือข

่าย
สห

กร
ณ

์
5.

2.
1 

จ�า
นว

นค
รั้ง

ที่จ
ัดท

�าก
ิจก

รร
ม

5.
2.

1.
1 

ส่ง
เส

ริม
 แ

ละ
ร่ว

มก
ิจก

รร
ม

โค
รง

กา
รส

่งเ
สร

ิมก
ิจก

รร
มข

อง
ขบ

วน
กา

รส
หก

รณ
์

อย
่าง

น้อ
ย 

2 
คร

ั้งต
่อป

ี
ใน

ขบ
วน

กา
รส

หก
รณ

์

เป
้าป

ระ
สง

ค์ 
ตัว

ชี้ว
ัดแ

ละ
ค่า

เป
้าห

มา
ย 

กล
ยุท

ธ์

24 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   24 28/11/2565   16:12:02



 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42

 ที่ปรึกษาสหกรณ์
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คณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที่42 ประจ�าป� 2565

 1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการด�าเนินการ

 2. นายมนตรี  อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ

 3. นายธรรมนูญ   คงสมุทร รองประธานกรรมการ  

 4. นายส�าเริง   แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ 

 5. นายอาจพล   วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 

 6. นางสาวสุขนิจ   ป�ญญางาม เหรัญญิก 

 7. นางอัญชลี   เสือแก้ว กรรมการ

 8. นายสมหมาย   ช้างพันธุ์ กรรมการ
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คณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที่42 ประจ�าป� 2565

 9. นายสมชาติ   บุญกล่อม กรรมการ

 10. นายเทอดธรรม   วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 11. นายรุ่งธรรม   บ่อเกิด กรรมการ

 12. นายไพฑูรย์   ไชยภูมิสกุล กรรมการ

 13. นายเสริมชัย   เซียวศิริถาวร กรรมการ 

 14. นายชาญณรงค์   สุภาพพร้อม กรรมการ

 15. นายฐณธรณ์   ก่ออิฐ กรรมการ
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คณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที่42 ประจ�าป� 2565

 9. นายสมชาติ   บุญกล่อม กรรมการ

 10. นายเทอดธรรม   วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 11. นายรุ่งธรรม   บ่อเกิด กรรมการ
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คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการเงินกู�

 1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ

 2. นายมนตรี   อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ

 3. นายธรรมนูญ   คงสมุทร กรรมการ

 4. นายส�าเริง   แสงภู่วงค์ กรรมการ

 1. นายธรรมนูญ  คงสมุทร ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสุขนิจ  ป�ญญางาม รองประธานกรรมการ 

 3. นายฐณธรณ์  ก่ออิฐ กรรมการ 

 4. นายสมชาติ  บุญกล่อม กรรมการ 

คณะกรรมการอ�านวยการ
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 5. นางสาวสุขนิจ   ป�ญญางาม กรรมการ

 6. นายไพฑูรย์   ไชยภูมิสกุล กรรมการ

 7. นายอาจพล   วงศ์บุษราคัม เลขานุการ

 5. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 6. นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ กรรมการ 

 7. นางอัญชลี  เสือแก้ว เลขานุการ 
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คณะกรรมการศึกษา

คณะกรรมการปรับปรุงข�อบังคับระเบียบและประกาศ

 1. นายมนตรี  อ่อนวิมล ประธานกรรมการ 

 2. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร รองประธานกรรมการ 

 3. นางอัญชลี  เสือแก้ว กรรมการ 

 4. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 

 1. นายส�าเริง  แสงภู่วงค์ ประธานกรรมการ 

 2. นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล  รองประธานกรรมการ 

 3. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 4. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 5. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 6. นายสมชาติ  บุญกล่อม กรรมการ 

 7. นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ เลขานุการ 

 5. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 

 6. นายฐณธรณ์  ก่ออิฐ กรรมการ 

 7. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร กรรมการ 

 8. นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษา

 1. นายมนตรี  อ่อนวิมล ประธานกรรมการ  5. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 1. นายส�าเริง  แสงภู่วงค์ ประธานกรรมการ  5. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 
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คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการเงินกู�

 1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ

 2. นายมนตรี   อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ

 3. นายธรรมนูญ   คงสมุทร กรรมการ

 4. นายส�าเริง   แสงภู่วงค์ กรรมการ

 1. นายธรรมนูญ  คงสมุทร ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสุขนิจ  ป�ญญางาม รองประธานกรรมการ 

 3. นายฐณธรณ์  ก่ออิฐ กรรมการ 

 4. นายสมชาติ  บุญกล่อม กรรมการ 

คณะกรรมการอ�านวยการ
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 5. นางสาวสุขนิจ   ป�ญญางาม กรรมการ

 6. นายไพฑูรย์   ไชยภูมิสกุล กรรมการ

 7. นายอาจพล   วงศ์บุษราคัม เลขานุการ

 5. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 6. นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ กรรมการ 

 7. นางอัญชลี  เสือแก้ว เลขานุการ 
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คณะกรรมการศึกษา

คณะกรรมการปรับปรุงข�อบังคับระเบียบและประกาศ

 1. นายมนตรี  อ่อนวิมล ประธานกรรมการ 

 2. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร รองประธานกรรมการ 

 3. นางอัญชลี  เสือแก้ว กรรมการ 

 4. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 

 1. นายส�าเริง  แสงภู่วงค์ ประธานกรรมการ 

 2. นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล  รองประธานกรรมการ 

 3. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 

 4. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 5. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 6. นายสมชาติ  บุญกล่อม กรรมการ 

 7. นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ เลขานุการ 

 5. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 

 6. นายฐณธรณ์  ก่ออิฐ กรรมการ 

 7. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร กรรมการ 

 8. นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษา

 1. นายมนตรี  อ่อนวิมล ประธานกรรมการ  5. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด กรรมการ 

 1. นายส�าเริง  แสงภู่วงค์ ประธานกรรมการ  5. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ 

413

312

6 25 7

5 64 8 7
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
ประจ�าป� 2565

 1. นายสุธี  ศรีเอี่ยมสะอาด ด้านกฎหมาย

 2. นายสุรจิตต์  แก้วชิงดวง ด้านสหกรณ์ 

 3. นายวิทยา  แก้วมี ด้านแผนงาน

 4. นายณัฐพล  วุฒิจันทร์ ด้านบุคคล

 5. นายชีวิน  อินทรานุกูล ด้านกฎหมาย

 6. นายนรเศรษฐ  สองทอง ด้านคอมพิวเตอร์

 7. นายบุรีรัตน์  วงศ์บุรี ด้านสถานที่

 8. นางสาวสมคิด  นิธิเกียรติชัย ด้านพัสดุ

 9. นางณภัทร  เวียงค�ามา ด้านประชาสัมพันธ์

 10. นางสุดสงวน  ศรีอนันต์ ด้านการเงิน

 11. นางสาวสุพร  เนินกร่าง ด้านคดีความ

18 9 103 4

2 67115
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ผู�สอบบัญชี
ประจ�าป� 2565

ผู�ตรวจสอบกิจการ 
ประจ�าป� 2565

นายทะเบียน สอ.ชป. 
ประจ�าป� 2565

 1. นายสุนทร  แสนชมภู 

  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 2. นางน�้าค้าง  คงคาเพ็ชร

  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสุคนธ์    ฤทธิโรจน์

 1. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์

  นายทะเบียน 

 2. นายสมชาติ  บุญกล่อม

  ผู้ช่วยนายทะเบียน

1 2

1 2
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
ประจ�าป� 2565

 1. นายสุธี  ศรีเอี่ยมสะอาด ด้านกฎหมาย

 2. นายสุรจิตต์  แก้วชิงดวง ด้านสหกรณ์ 

 3. นายวิทยา  แก้วมี ด้านแผนงาน

 4. นายณัฐพล  วุฒิจันทร์ ด้านบุคคล

 5. นายชีวิน  อินทรานุกูล ด้านกฎหมาย

 6. นายนรเศรษฐ  สองทอง ด้านคอมพิวเตอร์

 7. นายบุรีรัตน์  วงศ์บุรี ด้านสถานที่

 8. นางสาวสมคิด  นิธิเกียรติชัย ด้านพัสดุ

 9. นางณภัทร  เวียงค�ามา ด้านประชาสัมพันธ์

 10. นางสุดสงวน  ศรีอนันต์ ด้านการเงิน

 11. นางสาวสุพร  เนินกร่าง ด้านคดีความ

18 9 103 4

2 67115
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ผู�สอบบัญชี
ประจ�าป� 2565

ผู�ตรวจสอบกิจการ 
ประจ�าป� 2565

นายทะเบียน สอ.ชป. 
ประจ�าป� 2565

 1. นายสุนทร  แสนชมภู 

  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 2. นางน�้าค้าง  คงคาเพ็ชร

  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสุคนธ์    ฤทธิโรจน์

 1. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์

  นายทะเบียน 

 2. นายสมชาติ  บุญกล่อม

  ผู้ช่วยนายทะเบียน

1 2

1 2
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ฝ�ายจัดการ

เจ�าหน�าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

 1. นางนภกร  หอมเกษร ผู้จัดการ 

 2. นางอรัญญา  ชาวนาใต้ รองผู้จัดการ (สายบริหาร) 

 3. นางสาววัชรา  โฉมบุตร รองผู้จัดการ (สายการเงิน) 

 4. นางอัชฉราพร  ศรีนุสิทธิ์ รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)  

ฝ�ายจัดการ

 1. นางนภกร  หอมเกษร ผู้จัดการ 

4 1 2 3
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 1. นางสาวอรุณี   ทิพย์วัลย์ 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางบุษบา   แก้วสุวรรณ์

 3. นางสาวศิริรัตน์   จันทร์อิ่ม

 4. นางสาวสมคิด   วัชระคุปต์

 5. นายปฐมพงษ์   บุญเสถียร 

 6. นางสาวพิชชาภัสร์   วงศ์บุษราคัม 

  7. นายเอกพัชร   ใจสอาด 

ฝ�ายบริหาร

7

2 1 3

6 4 5

 1. นางบุญเกิด บุญสืบมา

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวฉัตรณฐพร ทรัพย์ส�ารวม

 3. นายอมรเทพ บุญเกิด 

ฝ�ายข�อมูลสมาชิก
และสวัสดิการ

2 1 3
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ฝ�ายจัดการ

เจ�าหน�าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

 1. นางนภกร  หอมเกษร ผู้จัดการ 

 2. นางอรัญญา  ชาวนาใต้ รองผู้จัดการ (สายบริหาร) 

 3. นางสาววัชรา  โฉมบุตร รองผู้จัดการ (สายการเงิน) 

 4. นางอัชฉราพร  ศรีนุสิทธิ์ รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)  

ฝ�ายจัดการ

 1. นางนภกร  หอมเกษร ผู้จัดการ 

4 1 2 3

32 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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 1. นางสาวอรุณี   ทิพย์วัลย์ 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางบุษบา   แก้วสุวรรณ์

 3. นางสาวศิริรัตน์   จันทร์อิ่ม

 4. นางสาวสมคิด   วัชระคุปต์

 5. นายปฐมพงษ์   บุญเสถียร 

 6. นางสาวพิชชาภัสร์   วงศ์บุษราคัม 

  7. นายเอกพัชร   ใจสอาด 

ฝ�ายบริหาร

7

2 1 3

6 4 5

 1. นางบุญเกิด บุญสืบมา

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวฉัตรณฐพร ทรัพย์ส�ารวม

 3. นายอมรเทพ บุญเกิด 

ฝ�ายข�อมูลสมาชิก
และสวัสดิการ

2 1 3
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ฝ�าย สอ.ชป.ปากเกร็ด

 1. นายธันฐกรณ์   ธนขวัญวิรุฬห์

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวทับทิม   วิสุมา

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายสินเชื่อ

 3. นางสาวกรรณิกา    สาธุการ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายสินเชื่อ

 4. นางสาวเบญจลักษณ์   พงศ์พานิชย์ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ

 5. นางสาวพัชรี   เต็มเปี�ยม

4 3 1 2 5

ฝ�ายการเงินและเงินออม

 1. นางสาวโฉมวิไล   พิลาภ 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวเบ็ญจพร   ธงชัย

 3. นางสาวธนัศศนันธ์   อัครศฤงคาร

 4. นายภาคภูมิ   ระงับทุกข์  

 5. นายชานนท์   มากสุวรรณ

ฝ�ายการเงินและเงินออม

2 4 1 5 3

ฝ�าย สอ.ชป.ปากเกร็ด

 1. นายธันฐกรณ์   ธนขวัญวิรุฬห์

 4. นางสาวเบญจลักษณ์   พงศ์พานิชย์ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ

 5. นางสาวพัชรี   เต็มเปี�ยม

34 รายงานประจ�าปี 2565
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 1. นางสาวอาบมณี   พงศ์พานิชย์

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวศศิมาพร   มากอนันต์

 3. นางสาวนิภา   สีตาล

 4. นางประทีป   บุญเสถียร

  5. นางสาวสิริภา   รูปจ�าลอง 

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

5 3 1 2 4

 1. นางสาววรีญา   จิตรากร

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางภัทรวดี   บ่อเกิด

 3. นางสาวนัดดา   ขลิบนิล

ฝ�ายบัญชี

3 1 2
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ฝ�าย สอ.ชป.ปากเกร็ด

 1. นายธันฐกรณ์   ธนขวัญวิรุฬห์

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวทับทิม   วิสุมา

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายสินเชื่อ

 3. นางสาวกรรณิกา    สาธุการ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายสินเชื่อ

 4. นางสาวเบญจลักษณ์   พงศ์พานิชย์ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ

 5. นางสาวพัชรี   เต็มเปี�ยม

4 3 1 2 5

ฝ�ายการเงินและเงินออม

 1. นางสาวโฉมวิไล   พิลาภ 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวเบ็ญจพร   ธงชัย

 3. นางสาวธนัศศนันธ์   อัครศฤงคาร

 4. นายภาคภูมิ   ระงับทุกข์  

 5. นายชานนท์   มากสุวรรณ

ฝ�ายการเงินและเงินออม

2 4 1 5 3

ฝ�าย สอ.ชป.ปากเกร็ด

 1. นายธันฐกรณ์   ธนขวัญวิรุฬห์

 4. นางสาวเบญจลักษณ์   พงศ์พานิชย์ 

  เจ้าหน้าที่จากฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ

 5. นางสาวพัชรี   เต็มเปี�ยม
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 1. นางสาวอาบมณี   พงศ์พานิชย์

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวศศิมาพร   มากอนันต์

 3. นางสาวนิภา   สีตาล

 4. นางประทีป   บุญเสถียร

  5. นางสาวสิริภา   รูปจ�าลอง 

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

5 3 1 2 4

 1. นางสาววรีญา   จิตรากร

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางภัทรวดี   บ่อเกิด

 3. นางสาวนัดดา   ขลิบนิล

ฝ�ายบัญชี

3 1 2
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 1. นางหัทยา   คงล�าธาร

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวภัทรพร   บุญสืบมา

 3. นางสาวปวริศา   ค�าเกษ

 4. นางอุษณิษา   วรางคณาภรณ์

 5. นางสาวธัญชนก   โต�ะนาค  

 6. นางสาววาสนา   คงรัสมี    

1

4 2 3 56

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

 1. นางสาวสุดาวดี   บุตรธ�ารง 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวภาคินี   เลิศฤทธิ์

 3. นายเอกรินทร์   คงสมุทร 

 4. นายสุริยา   แสนจันทร์ 

3 1 24

ฝ�ายสินเชื่อ

 1. นางหัทยา   คงล�าธาร

 2. นางสาวภัทรพร   บุญสืบมา

 3. นางสาวปวริศา   ค�าเกษ

 4. นางอุษณิษา   วรางคณาภรณ์

 5. นางสาวธัญชนก   โต�ะนาค  

 6. นางสาววาสนา   คงรัสมี    

5

36 รายงานประจ�าปี 2565
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เจ�าหน�าที่สหกรณ์เกษียณ 
ป� 2565

เจ�าหน�าที่ใหม�
ของสหกรณ์ ป� 2565

 1. นายธนิศ   ลาภเอนก

 2. นางสาวนภัสวรรณ   ถาวรวันชัย

 3. นางสาวสิริพร   จิรสิริโรจนากร

 4. นางสาวป�ยะนันท์   ใหมแก้ว

 5. นางสาวเบญจรงค์   แก้วบัวดี 

 1. นายธนิศ   ลาภเอนก

 2. นางสาวนภัสวรรณ   ถาวรวันชัย

 3. นางสาวสิริพร   จิรสิริโรจนากร

 4. นางสาวป�ยะนันท์   ใหมแก้ว

 5. นางสาวเบญจรงค์   แก้วบัวดี 

1 2 3 4 5

 1. นางอัชฉราพร   ศรีนุสิทธิ์ 

  รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ) 

 2. นางบุญเกิด   บุญสืบมา 

  หัวหน้าฝ�ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ 

 3. นางบุษบา   แก้วสุวรรณ์ 

  เจ้าหน้าที่ฝ�ายบริหาร 

 4. นางสาวนิภา   สีตาล 

  เจ้าหน้าที่ฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ  

1 2 3 4

เจ�าหน�าที่สหกรณ์เกษียณ 
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 1. นางหัทยา   คงล�าธาร

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวภัทรพร   บุญสืบมา

 3. นางสาวปวริศา   ค�าเกษ

 4. นางอุษณิษา   วรางคณาภรณ์

 5. นางสาวธัญชนก   โต�ะนาค  

 6. นางสาววาสนา   คงรัสมี    

1

4 2 3 56

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

 1. นางสาวสุดาวดี   บุตรธ�ารง 

  หัวหน้าฝ�าย

 2. นางสาวภาคินี   เลิศฤทธิ์

 3. นายเอกรินทร์   คงสมุทร 

 4. นายสุริยา   แสนจันทร์ 

3 1 24

ฝ�ายสินเชื่อ

 1. นางหัทยา   คงล�าธาร

 2. นางสาวภัทรพร   บุญสืบมา

 3. นางสาวปวริศา   ค�าเกษ

 4. นางอุษณิษา   วรางคณาภรณ์

 5. นางสาวธัญชนก   โต�ะนาค  

 6. นางสาววาสนา   คงรัสมี    

5
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เจ�าหน�าที่สหกรณ์เกษียณ 
ป� 2565

เจ�าหน�าที่ใหม�
ของสหกรณ์ ป� 2565

 1. นายธนิศ   ลาภเอนก

 2. นางสาวนภัสวรรณ   ถาวรวันชัย

 3. นางสาวสิริพร   จิรสิริโรจนากร

 4. นางสาวป�ยะนันท์   ใหมแก้ว

 5. นางสาวเบญจรงค์   แก้วบัวดี 

 1. นายธนิศ   ลาภเอนก

 2. นางสาวนภัสวรรณ   ถาวรวันชัย

 3. นางสาวสิริพร   จิรสิริโรจนากร

 4. นางสาวป�ยะนันท์   ใหมแก้ว

 5. นางสาวเบญจรงค์   แก้วบัวดี 

1 2 3 4 5

 1. นางอัชฉราพร   ศรีนุสิทธิ์ 

  รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ) 

 2. นางบุญเกิด   บุญสืบมา 

  หัวหน้าฝ�ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ 

 3. นางบุษบา   แก้วสุวรรณ์ 

  เจ้าหน้าที่ฝ�ายบริหาร 

 4. นางสาวนิภา   สีตาล 

  เจ้าหน้าที่ฝ�ายจัดเก็บและตรวจสอบ  

1 2 3 4

เจ�าหน�าที่สหกรณ์เกษียณ 
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โครงสร�างการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี

ท่ีประชุมใหญ่สามัญ

คณะกรรมการด�าเนินการ

ผู้จัดการ

ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ
อ�านวยการ

คณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการ
ศึกษา

คณะกรรมการ
เงินกู้

รองผู้จัดการ
(สายบริหาร)

ฝ�ายบริหาร

ฝ�ายข้อมูลสมาชิก 
และสวัสดิการ

ฝ�าย สอ.ชป.
ปากเกร็ด

รองผู้จัดการ
(สายสินเชื่อ)

ฝ�ายสินเชื่อ

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

รองผู้จัดการ
(สายการเงิน)

ฝ�ายการเงิน
และเงินออม

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

ฝ�ายบัญชี
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ระเบียบวาระท่ี 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โครงสร�างการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี

ท่ีประชุมใหญ่สามัญ

คณะกรรมการด�าเนินการ

ผู้จัดการ

ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ
อ�านวยการ

คณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการ
ศึกษา

คณะกรรมการ
เงินกู้

รองผู้จัดการ
(สายบริหาร)

ฝ�ายบริหาร

ฝ�ายข้อมูลสมาชิก 
และสวัสดิการ

ฝ�าย สอ.ชป.
ปากเกร็ด

รองผู้จัดการ
(สายสินเชื่อ)

ฝ�ายสินเชื่อ

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

รองผู้จัดการ
(สายการเงิน)

ฝ�ายการเงิน
และเงินออม

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

ฝ�ายบัญชี
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1   ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 บริหารกิจการของ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565

1.2   ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และมาประชุมในวันนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน จ�ากดั ข้อ 62 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการเรยีกประชมุปีละหนึง่ครัง้ ภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนั 

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายน)

ที่ประชุมมีมติ ..........................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2564
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สมาชิกมาประชุมจ�านวน 5,673 คน จากสมาชิกทั้งหมด 27,060 คน 
กรรมการผู้มาประชุม
  1. นายสุชาติ   เจริญศรี ประธานกรรมการ 
  2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ 
  3. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม รองประธานกรรมการ 
  5. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม กรรมการ
  6. นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ 
  7. นางอัญชลี เสือแก้ว กรรมการ
  8. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ
  9. นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ กรรมการ
  10. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ
  11. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด กรรมการ
  12. นายสมหมาย ช้างพันธุ์ กรรมการ
  13. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล กรรมการและเหรัญญิก 
  14. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
  1. นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
  1. นายส�าเริง แสงภู่วงค์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
  2. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
  3. นางสาวสุพร เนินกร่าง ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ(ด้านกฎหมาย)
  4. นายชีวิน อินทรานุกูล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ(ด้านกฎหมาย)
  5. นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น แทนที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
     (ด้านการเงินและบัญชี)
  6. นายสุนทร แสนชมภู ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
  7. นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
  8. นางสาววรรณิภา อัฐวงศ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
  9.   นางสาวบุษยมาศ หนูชม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม  2564
ณ หอประชุมชูชาติ ก�าภู และบริเวณปริมณฑลโดยรอบหอประชุม 

กรมชลประทาน  อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

42 รายงานประจ�าปี 2565
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  10. นายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี
  11. นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช กรรมการสรรหา
  12. นางนภกร หอมเกษร ผู้จัดการ

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายสุชาติ   เจริญศรี  ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด�าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
  1.1 ขอบคุณคณะกรรมการด�าเนนิการ และสมาชกิทีม่าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2564 
ซึ่งสมาชิกให้ความไว้วางใจคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
   นายสชุาต ิ เจรญิศร ี ประธานกรรมการ  แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า มคีวามยินดเีป็นอย่างยิง่ 
ทีไ่ด้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธเีปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2564 ในวนันี ้จากรายงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  ท�าให้ทราบว่าสหกรณ์ได้มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
ตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2524 โดยเริม่แรกมจี�านวนสมาชกิเพยีง 704 คน มทีนุด�าเนนิงานเพยีง 86,890.00 บาท 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีจ�านวนสมาชิกอยู่ทั่วประเทศประมาณ  27,060  คน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
ที่ผ่านมา ได้มีทุนด�าเนินการกว่า 20,000.00 ล้านบาท พร้อมทั้งมีก�าไรสุทธิกว่า  771,238,077.84 บาท  
เหน็ได้ว่าสหกรณ์มผีลการด�าเนนิงานทีด่แีละน�าผลก�าไรกลบัคนืให้สมาชกิในรปูของเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื 
ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ  อีกเป็นจ�านวนมาก การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ตั้งใจมุ่งมั่น 
บรหิารงานสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีความเจรญิก้าวหน้าและเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาบัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 และขออวยพรให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในครั้งนี้บรรลุ
เป้าหมายทุกประการ
  1.2 สรุปรายงานผลการด�าเนินงานปี 2564 โดย VTR 

มติที่ประชุม รับทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563
   นายสุชาติ  เจริญศรี  ประธานในการประชุม มอบหมายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่
สืบเนื่องจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 เมื่อ 
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน  อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัด
นนทบุรี
   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม  กรรมการและเลขานุการ  ได้น�าเสนอรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหน้า 38 – หน้า 58) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม และมีสมาชิกขอแก้ไข
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   นางชวลี  สวัสดิบุตร  สมาชิกเลขที่ 8205  กราบเรียนคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ที่ปรึกษาสหกรณ์ และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1  ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ ์
ออมทรพัย์กรมชลประทานทกุท่าน ณ โอกาสนีด้ฉินัขอเป็นผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั 
เพือ่ขอแสดงความยนิดีกบัท่านประธานท่ีได้รับพระมหากรุณาธคิณุโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายส�าเริง  แสงภู่วงค์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทาน
ต�าแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และขอแสดงความยินดีกับกลุ่มมิติใหม่ท้ัง 7 ท่าน ท่ีได้รับ 
ความไว้วางใจกับสมาชิก และยินดีกับท่านผู้ตรวจสอบกิจการ  ดิฉันและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการจะน�าพาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานไปสู่ 
ความพัฒนาอย่างยั่งยืนและน�าสิทธิประโยชน์กลับคืนแก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ 
   นางชวลี  สวัสดิบุตร  สมาชิกเลขที่ 8205 เสนอว่า ข้อแก้ไขหน้า 55 เรื่องอื่น ๆ วรรคที่ 5 
ประเด็นที่เสนอคือขอให้แก้ไขสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกสามัญจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
มสีวสัดกิารต่าง ๆ   ท้ังเร่ืองการกูย้มืเพ่ิมขึน้ เพ่ือแทนสมาชิกปกต ิและยงัแก้ไขสภาพคล่องให้กบัสหกรณ์อีกด้วย 
และในวรรคท่ี 7 ดิฉนัไม่ได้ขัดระเบยีบในทีป่ระชมุแต่ประธานในทีป่ระชมุปีทีผ่่านมาห้ามให้ดฉินัอภปิรายดฉินั
ได้เรียนท่านว่าดิฉันใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมใหญ่แต่ท่าน
ประธานได้กล่าวถงึระเบยีบว่าด้วย การประชมุใหญ่ พ.ศ.2553 ดฉินัจงึเรยีนถามว่าผดิระเบยีบข้อใด ซึง่ระเบยีบ
ดงักล่าวดฉัินได้น�าตัวอย่างระเบยีบของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่น�ามาบรรจไุว้ในระเบยีบ
ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน หน้า 56 ข้อเสนอของดฉินั ใน (1) ไม่ทราบว่าท่านได้ปฏบิตัหิรอืไม่  ใน (2) 
ขอแก้ไขให้ไปของบดุลบริษัทที่สหกรณ์น�าเงินไปลงทุน ใน (3) ปี 2564 จ�านวนเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จ�านวน 
7 คน สหกรณ์ไม่ได้ต้ังเงนิค่าชดเชยซึง่ตามกฎหมายแรงงานฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2562 ซ่ึงในรายงานพมิพ์ผดิเป็น ข้อ 9 
ซึง่ข้อ 9 ยงัไม่เกดิขึน้ ใน (4)  ดฉินัขอฝากนโยบายของกลุม่พลงัชลประทานไว้ให้คณะกรรมการด�าเนินการชดุท่ี 41 
พิจารณา โดยเฉพาะเรื่องการปรับสวัสดิการผู้สูงอายุ จ�านวน 20,000.00 บาท กราบเรียนท่านประธาน 
ดิฉันขอความกรุณาโปรดให้ความส�าคัญกับรายงานการประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานเพราะ
เป็นสหกรณ์ฯขนาดใหญ่
   ประธานกรรมการ กล่าวว่า โดยสรุปประเด็นมี 4 เรื่อง 
   1. สรุปรายงานการประชุมซึ่งได้เสนออดีตประธานตรวจสอบแล้วและท่านได้สรุปแล้ว
   2. ข้อบกพร่องการเขียนเอกสารและการตรวจร่างขอรับมาพิจารณา
   3. การแก้ไขสมาชิกสมทบได้น�ามาพิจารณากันอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังพิจารณาอยู่ 
        ซึ่งพนักงานราชการมีปัญหาเรื่องของสัญญาจ้าง ขอรับมาพิจารณา
   4. เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จ�านวน 7 คน ได้แก้ไขปัญหาในส่วนน้ีไปแล้วแต่ยังไม่ได ้
    ลงรายละเอียดในรายงานการประชุม ขอรับข้อเสนอไว้
       จึงเสนอให้ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563   
เมื่อวันอาทิตย์ที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
  3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน 
   นายสมชาติ  บุญกล่อม  นายทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ทราบ เรื่องรับทราบรายงาน
ของนายทะเบียน ซึ่งตามข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  ดังนี้
  3.1.1 จ�านวนสมาชิก 
    จ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 23,044 คน 
    สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี 263 คน 
    สมาชิกออกระหว่างปี 527 คน 
    รวมสมาชิก  ณ  วันที่ 30 กันยายน  2564           22,780 คน 
    จ�านวนสมาชิกสมทบ  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563                     4,371 คน 
    สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี 252 คน
    สมาชิกสมทบออกระหว่างปี 343 คน
    รวมสมาชิกสมทบ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564                     4,280 คน 
    รวมสมาชิกทั้งสิ้น 27,060 คน
  3.1.2 ทุนเรือนหุ้น 
    ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี  2563 10,326,631,180.00 บาท
    บวก  รับค่าหุ้นจากสมาชิกระหว่างปี 2564      497,253,120.00 บาท
    หักสมาชิกลาออก  และถอนหุ้นคืนระหว่างปี 2564      263,468,460.00 บาท
    สิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน  10,560,415,840.00 บาท
    อนึ่ง ระหว่างปี 2564 ได้มีสมาชิกแสดงความจ�านง
    ขอเพิ่มอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 867 ราย
    ขอลดอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 260 ราย
    ของดส่งเงินค่าหุ้น 83 ราย

มติที่ประชุม  รับทราบ

  3.2 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์  ประจ�าปี 2564
   นางนภกร  หอมเกษร  ผู้จัดการ รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์  ประจ�าปี  2564  
ให้ทีป่ระชมุใหญ่รบัทราบ  สรปุโดยย่อดงันี ้(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 
2564 หน้า 61 – หน้า 74)
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รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2563  และ  2564

รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด)
จ�านวนสมาชิก 27,415 27,060 (355)
ทุนเรือนหุ้น   10,326,631,180.00     10,560,415,840.00 233,784,660.00
ทุนส�ารอง     1,068,888,475.86 1,145,690,182.02 76,801,706.16
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 7,698,611.99 8,198,611.99 500,000.00
เงินรับฝาก     8,105,611,461.75     8,910,718,381.83 805,106,920.08
เงินให้กู้คงเหลืออยู่ในมือสมาชิก ณ สิ้นปีบัญชี   15,790,406,009.42 15,628,331,829.10  (162,074,180.32)
ก�าไรสุทธิประจ�าปี 757,006,554.16 771,238,077.84 14,231,523.68

มติที่ประชุม  รับทราบ  รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี 2564

  3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564
   นายสุนทร  แสนชมภ ู ประธานผูต้รวจสอบกิจการ รายงานต่อทีป่ระชมุใหญ่ถึงผลการตรวจสอบ 
กิจการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ส�าหรบังวด 1 ปี  ทางบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 
ประกอบด้วย  ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ ด้านบริหารงานท่ัวไป ด้านการบญัช ีด้านการเงิน ด้านการลงทุน  
ด้านสินเชื่อ ด้านเงินรับฝาก ด้านทุน และการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 หน้า 75 - หน้า 80)
   นางชวลี  สวัสดิบุตร  สมาชิกเลขที่ 8205 กล่าวว่า การประชุมของปี 2563 ได้เสนอไว้ใน 
ที่ประชุมเรื่องการลงทุนแต่ละบริษัทให้พิจารณาว่าควรก�าหนดเร่ืองการลงทุนไว้บริษัทละ 5 – 10% เพื่อช่วย 
ในการการกระจายความเสี่ยงและทุกสิ้นปีบริษัทที่สหกรณ์น�าเงินไปลงทุนขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการของบดุล 
ของบริษัทมาตรวจสอบสถานะการเงนิในแต่ละปีผลประกอบการของบรษิทัเป็นอย่างไรหากพจิารณาแล้วเหน็ว่า 
ไม่ควรเสี่ยงก็ควรขายออกไม่ควรเชื่อถือบริษัทจัดอันดับเพราะกรณีของบริษัทการบินไทยท่ีสหกรณ์น�าเงินไป
ลงทุนบริษัทการบินไทยได้รับการรับรองเป็น A- ถึง 3 ปีซ้อน สุดท้ายสหกรณ์ได้บทเรียนจากบริษัทการบินไทย
ไม่ทราบว่าท่านได้น�าไปพิจารณาหรอืไม่ แต่ละบรษิทัทีส่หกรณ์น�าเงนิไปลงทนุไม่ทราบว่ามกีรอบในการลงทนุ
อย่างไร
   นายสุชาติ  เจริญศรี  ประธานกรรมการ  ขอชี้แจง การพิจารณาการลงทุนมาตรฐานของ 
TRIS ได้พิจารณาตรวจสอบตามที่สมาชิกถามทุกประการเน่ืองจากประเด็นแรกการท�าสัญญาเงินฝากหรือ
การซื้อส่วนใหญ่พิจารณาแล้วว่า 80% เป็นตราสารหน้ีกับตราสารทุนระยะสั้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีการตรวจ
สอบและทบทวนทุกบริษัทที่น�าเงินไปลงทุนไม่มีอุปสรรคใด ๆ ผลประกอบการของแต่ละบริษัทโตไม่น้อยกว่า 
10% ของทุกบริษัท

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
  4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
   ประจ�าปีบัญชี  2564
   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ  มอบหมายให้ นายชัชวาล  เงินนาค 
(ผู้แทน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัทส�านักงาน สามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด เป็นผู้รายงานและชี้แจงงบแสดงฐานะ 
การเงินต่อที่ประชุมใหญ่
   ผู้แทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ  เสนอว่า ตามที่ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจ�านวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบัญชท่ีีสหกรณ์ใช้และประมาณการเกีย่ว
กับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้จัดท�าขึ้นตลอดจนการประเมิน 
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่�าเสนอ ในงบการเงนิโดยรวม เหน็ว่างบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 
30 กันยายน 2564 ผลการด�าเนินงานและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด  ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด พร้อมทั้ง 
ได้ชีแ้จงรายละเอยีดในรายการต่างๆ ของงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2564 หน้า 83 – หน้า 116) สรุปโดยย่อ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน   โดยย่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปี 2564
(บาท)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,977,227,693.80

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,586,204,204.27

รวมสินทรัพย์ 21,563,431,898.07

รวมหนี้สินหมุนเวียน 61,059,651.61

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41,699,810.34

รวมหนี้สิน 9,013,477,843.78

รวมทุนของสหกรณ์ 12,549,954,054.29

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 21,563,431,898.07
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งบก�าไรขาดทุนโดยย่อ  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

  ที่ประชุม - องค์ประชุม 237 เสียง

    - อนุมัติ 237 เสียง

    - ไม่อนุมัติ   - เสียง 

    - งดออกเสียง     - เสียง 

มติที่ประชุม  อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจ�าปีบัญชี  2564

   ด้วยเสียงข้างมาก

  4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปีบัญชี 2564

   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  ตามที่สหกรณ์ฯ มีก�าไร

สุทธิประจ�าปี 2564  ทั้งสิ้น 771,238,077.84 บาท  คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ดังนี้

งบก�าไรขาดทุนโดยย่อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปี 2564
(บาท)

รวมรายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,126,155,405.35

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 223,659,199.01

รวมหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ 5,735,807.39

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 896,760,398.95

รวมรายได้อื่น 444,513.24

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 125,966,834.35

ก�าไรสุทธิ 771,238,077.84

รายการ
ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละ จ�านวนเงนิ (บาท) ร้อยละ จ�านวนเงนิ (บาท)

1. เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 10.050  76,079,518.66 10.011  77,210,907.84

2. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

    ร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกิน 30,000.00 บาท

    ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

0.004          30,000.00 0.004          30,000.00

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้น ให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกิน

    อัตราที่กฎกระทรวงก�าหนด 

73.183 554,004,650.00 73.600 567,631,466.00

4. เป็นเงนิเฉลีย่คนืตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ย

    เงินกู้ 

14.319 108,392,385.50 11.782 90,865,704.00
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  ที่ประชุม - องค์ประชุม 237 เสียง

    - อนุมัติ 237 เสียง

    - ไม่อนุมัติ   - เสียง 

    - งดออกเสียง     - เสียง 

มติที่ประชุม  อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจ�าปีบัญชี  2564

   ด้วยเสียงข้างมาก

  4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปีบัญชี 2564

   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  ตามที่สหกรณ์ฯ มีก�าไร

สุทธิประจ�าปี 2564  ทั้งสิ้น 771,238,077.84 บาท  คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ดังนี้

รายการ
ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละ จ�านวนเงนิ (บาท) ร้อยละ จ�านวนเงนิ (บาท)

5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

    -  กรรมการ   0.311% ของก�าไรสุทธิ

    -  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0.467% ของก�าไรสุทธิ

0.793     6,000,000.00 0.778     6,000,000.00

6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่ง

    ทุนเรือนหุ้น

0.066       500,000.00 0.065       500,000.00

7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธิ 0.396      3,000,000.00 0.389      3,000,000.00

8. เป็นทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 0.925    7,000,000.00 3.112    24,000,000.00

9.  เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ 0.264       2,000,000.00 0.259       2,000,000.00

รวม    100.000 757,006,554.16    100.000 771,238,077.84

   นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ  สมาชิกเลขที่  24790  เสนอว่า มีสมาชิกฝากถามขอให้ลดเงิน
โบนัสของคณะกรรมการ
   นายมนตรี   อ่อนวิมล   รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า อยากทราบว่าสมาชิกที่ฝากถาม
มามีตัวเลขหรือไม่ ซ่ึงเงินโบนัสเป็นกติกาของการท�างานต้องมีโบนัสหรือเงินเดือนขึ้นเป็นปกติของการปฏิบัติ
งานทั่วไป ทางสหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดค่าโบนัสไว้ 6,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากก�าไรในปีน้ีได้
ก�าไร 770 กว่าล้าน ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมายสหกรณ์ใดที่มีก�าไรสามารถที่จะให้เงินโบนัสได้ไม่เกิน 
10 เปอร์เซ็นต์ ตามที่สหกรณ์ตั้งไว้ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์
   นายสุชาติ  เจริญศรี  ประธานกรรมการ กล่าวว่า ข้อ 5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและ 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ไม่เกนิร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธ ิซึง่ปี 2563 ได้ต้ังไว้ร้อยละ 0.793 แต่ปีน้ี 2564 ได้ตัง้ไว้ ร้อยละ 
0.778 ได้ตั้งไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
   นายแช่ม   ศรคี�าขลิบ  สมาชิกเลขที่  6312 กล่าวว่า เหน็ดว้ยกบัการจ่ายโบนัสแก่กรรมการ
การท�างานควรได้โบนัส
   นายสุชาติ   เจริญศรี  ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ 
ประจ�าปีบัญชี 2564

  ที่ประชุม - องค์ประชุม 264 เสียง

    - อนุมัติ 262 เสียง

    - ไม่อนุมัติ      0 เสียง 

    - งดออกเสียง     2 เสียง

มติที่ประชุม  อนุมัติ การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีบัญชี  2564  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
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  4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปีบัญชี 2565
   นายมนตรี  อ่อนวิมล   รองประธานกรรมการ  เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณา 
งบประมาณรายรบั-รายจ่าย ประจ�าปีบญัช ี 2565 เพือ่ให้เกดิการพฒันาคณุภาพของสหกรณ์ และสมาชกิอย่าง 
มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564  
หน้า 119 – หน้า 128) ซึ่งมีรายการโดยสรุป ดังนี้

รายรับ หน่วย : บาท

1. ดอกเบี้ยรับ 961,000,000.00

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00

3. ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและชุมนุมสหกรณ์ 50,000,000.00

4.  ผลตอบแทนการลงทุน 116,000,000.00

รวมรายรับ  1,127,030,000.00

รายจ่าย หน่วย : บาท

  1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 20,000,000.00

  2. หมวดค่าตอบแทน 3,785,000.00

  3. หมวดค่าใช้สอย 32,205,000.00

  4. หมวดค่าวัสดุ 1,965,000.00

  5. หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,165,000.00

  6. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1,500,000.00

  7. ดอกเบี้ยจ่าย 230,000,000.00

  8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 100,000,000.00

  9.  อื่นๆ 6,132,000.00

รวมรายจ่าย 397,752,000.00

หมายเหต ุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้  ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง และหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  
   และสิ่งก่อสร้าง
  2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่  ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2564 ไปพลางก่อนในวงเงิน
   ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
   ประมาณการรายรับและรายจ่าย  ประจ�าปีบัญชี 2565
   ประมาณการรายรับ  1,127,030,000.00 บาท
   ประมาณการรายจ่าย  397,752,000.00 บาท
   ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 729,278,000.00 บาท
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   นายสัญชัย  วอทอง  สมาชิกเลขท่ี 043986 ขอเรียนปรึกษาตามประกาศสหกรณ์ฯเร่ือง 
การให้กูเ้งนิสามญั พ.ศ.2564 ข้อ 7 ให้สมาชกิอายุ 50 ปี ขึน้ไป น�าเงนิทุนเรือนหุ้น 90 เปอร์เซน็ต์ มาหักลดหย่อน 
ยอดเงินกู้ได้ ขอเสนอคณะกรรมการแก้ไขจากอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ใช้ทุกช่วงอายุ
   นายธรรมนูญ  คงสมุทร  รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า ขอตอบค�าถามในระเบียบวาระ
เรื่องอื่น ๆ เพราะขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระเรื่องงบประมาณ 
   นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ  สมาชิกเลขท่ี  24790  เสนอว่า ขออนุญาตให้ชี้แจงเรื่อง 
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณเท่าที่พิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณคณะกรรมการได้ท�าแบบซ�้า ๆ
เหมอืนเดมิ ผมว่าการพฒันาการจดัสรรงบประมาณดแูล้วไม่ค่อยมีการพัฒนาสร้างสรรให้ดกีว่าเดมิ ซึง่บางอย่าง 
สามารถลดการใช้งบประมาณได้ใช้ในการสนับสนุนจากท่ีอ่ืนได้ก็ไม่ได้น�ามาด�าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลให้สมาชิก ให้พิจารณาจากรายละเอียดหน้า 121 – 126 ที่เห็นชัดๆ ข้อ 8 เงินทุน
สวัสดิการสมาชิก ในปี 2564 ใช้งบประมาณ 65.00 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 100.00 ล้านบาท  
ไม่ทราบว่าจ่ายอะไรกันเพ่ิมมากขึ้นทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะขอความคิดเห็นจากสมาชิกจะขอตัดค่าใช้จ่ายลงมา 
10 เปอร์เซ็นต์เพื่อน�าเงินมาเป็นเงินปันผลให้สมาชิกทั่วประเทศ 
   นายมนตรี   อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า การปรับลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ปัญหา
การท�างานควรจะลดทุกอย่างที่ควรจะลดได้อยู่แล้วแต่บางรายการที่ตั้งงบประมาณไปแล้วที่ลดไม่ได้เพราะ
บางทีเงินไม่พอจ่ายจะไม่สามารถท�ารายการนั้นได้ท�าให้เป็นอุปสรรคในการบริหารงาน ส่วนเรื่องสวัสดิการ
ได้ตรวจสอบแล้วการจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกปีท่ีผ่านมาในเร่ืองสวัสดิการท่ีตั้งไว้ไม่พอ หากไม่พอสมาชิก 
ที่รับสวัสดิการช่วงท้ายๆของปีจะต้องน�ามาเฉลี่ยกัน เงินสวัสดิการที่ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นมาเพื่อความผาสุก
ของสมาชิก
   นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ  สมาชิกเลขที่  24790  กล่าวว่า เรื่องงบประมาณที่สหกรณ ์
ตัง้ไว้ 700,000.00 บาท เกีย่วกบัการโอนเงนิให้สมาชกิ เหตใุดถึงตัง้งบประมาณมากขนาดน้ีควรตดิต่อธนาคาร
เพื่อขอขอลดค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมแต่ละครั้ง 
   นายมนตรี   อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า สาเหตุท่ีตั้งงบประมาณไว ้ 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 700,000.00 บาท เฉพาะบางรายการสมาชิกได้มีการสอบถามว่าท�าไมกู้เงินแล้ว 
ถงึเสยีค่าธรรมเนยีมในการโอนเงนิทางกรรมการได้พิจารณาแล้วท่ีเพ่ิมขึน้อีก 300,000.00 บาท ซึง่ไม่ท�าให้รายได้ 
ของสหกรณ์ลดลงหรือก�าไรลดลงจากปีท่ีผ่านๆมา กรรมการจึงพิจารณาขึ้นงบประมาณน้ีเพื่อท่ีจะให้สมาชิก
ไม่ต้องออกค่าธรรมเนียมในการโอน
   นายสุชาติ   เจริญศรี  ประธานกรรมการ  กล่าวว่า งบประมาณที่ตั้งเพ่ิมขึ้นมาอีก  
300,000.00 บาทซึ่งท�าเพ่ือสมาชิก สหกรณ์จะออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้สมาชิกซึ่งได้ต้ังกรอบ 
ในการบริหารงบประมาณตามที่จ่ายจริงเท่านั้น
   นายประทีป    วงษ์เชิดขวัญ    สมาชิกเลขที่  24790 เสนอว่า ให้ท�าข้อตกลงกับธนาคาร
ขอลดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ การท�าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายลง
   นางสาวสุขนิจ  ปัญญางาม  รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า งบประมาณที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้น 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้สมาชิกเพราะการโอนเงินให้สมาชิกจะหักจากเงินท่ีโอนให้ค่าธรรมเนียม 
10.00 บาทต่อครั้ง 
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   นายมนตรี   อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า มอบนางสาวสุขนิจ  ปัญญางาม 
สอบถามธนาคารเรื่องการโอนเงินอย่าคิดเงินได้หรือไม่    
   นางสุนันท์   พาซิทนี่ย์  สมาชิกเลขท่ี 37049  กล่าวว่า ขอบคุณนายมนตรี  อ่อนวิมล 
ท่านเป็นผูท้ีเ่สยีสละวนันีไ้ด้รบัค�าตอบทีถ่กูใจ เร่ืองเงนิ 700,000.00 บาท ท่ีท�าเพือ่สมาชกิ งบประมาณท่ีตัง้ไว้เร่ือง 
สวัสดิการในข้อ 8 หน้า 126 ที่ตั้งงบประมาณไว้ 65.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท เนื่องจากสวัสดิการ
บางสวัสดิการที่เดิมมี 8 สวัสดิการ ซึ่งวันนี้เหลือ 7 สวัสดิการ โดย 2 สวัสดิการ ได้ยกเลิก ได้แก่สวัสดิการเงิน
สะสม และสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เพื่อตั้งสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ ซึ่งสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์จ่ายตาม
อายุการเป็นสมาชิก ดิฉันอายุ 61 ปี ได้ 4,000.00 บาทในเดือนเกิด ปีนี้ 62 ปี ได้ 3,000.00 บาทเพราะตัวเอง
เป็นสมาชิก 30 ปี ถ้า 31 – 35 ปีถึงจะได้ 3,000.00 บาท สูงสุดของสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ ซึ่งดิฉันมองว่า
เป็นความล�าบากใจของคณะกรรมการอย่างยิง่ท่ีงบประมาณจะต้องตัง้เพิม่ขึน้จากเดมิ 65.00 ล้านบาท เพราะ
การจ่ายเงินนั้นจ่ายเร็วขึ้นจากการที่จ่ายตอนอายุ 60 ปี อายุ 61 ปี ถึงได้จ่ายสมาชิกผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันต้อง
จ่ายตั้งแต่อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี ประเด็นที่เกิดขึ้นจะท�าให้เงินปันผลลดลงหรือไม่ หากสหกรณ์ไม่มีรายได้
เข้ามาเพิ่ม เท่าที่ดูจากการรายงานงบการเงินของผู้ตรวจสอบเป็นเงินสหกรณ์ท่ีได้ก�าไรมาจากเงินท่ีสมาชิกกู้
เป็นหลัก ดังนั้น อยากทราบว่าวงเงินที่ตั้งงบประมาณ 65.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท ที่ตั้งเพิ่มขึ้นมา
เป็นเพราะสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ใช่หรือไม่ รบกวนถามว่าความต่างท่ีสหกรณ์ต้องปรับสวัสดิการเพื่ออะไร
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นหรือว่าเหมือนเดิมหรือเอาไปหักจากสวัสดิการอื่น ๆ 
   นายมนตรี   อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการ  ตอบว่า สวัสดิการผู้สูงอายุแต่เดิมตอนที่ตั้ง
สวัสดิการเห็นว่าผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ครั้งแรกที่ตั้งสวัสดิการนี้มาผู้สูงอายุดูว่าผู้ใดเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุตัว 
ครบ 65 ปี และอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 10 ปี สหกรณ์จะมอบเงินให้ผู้สูงอายุท่านน้ันรายละ 
20,000.00 บาท ก็ด�าเนินการมาช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าสมาชิกเริ่มบ่นเพราะเงื่อนไขมีอยู่ว่าสมาชิกต้อง
มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ คือวันเกิด ปีที่อายุครบ 65 ปีและเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 10 ปี เงื่อนไขมีอยู่ 2 ข้อ 
ถึงได้รับ 20,000.00 บาท เป็นเงินที่ให้ผู้สูงอายุ มีสมาชิกพูดถึงบางคน 64 ปี 11 เดือน เสียชีวิตท�าให้เสียสิทธิ์ 
จึงได้มีการแก้ไขระเบียบโดยเริ่มตั้งแต่สมาชิกมีอายุครบ 61 – 65 ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 10 ปี สหกรณ์
จ่ายให้ 4,000.00 บาท รวมเป็น 20,000.00 บาท ตอนประกาศใช้สวัสดิการนั้นในปีนั้นสมาชิกท่านใดอายุครบ 
62 ปี อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี สหกรณ์ให้ 8,000.00 บาท ครบ 63 ปี อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี สหกรณ ์
ให้ 12,000.00 บาท โดยให้เป็นขั้นบันได ต้ังแต่ใช้สวัสดิการนี้มาระยะหนึ่งได้พิจารณาสวัสดิการนี้มีปัญหา 
เล็กน้อยเรื่องสมาชิกบางท่านที่เป็นสมาชิกมายาวนานมีการลาออกในช่ัวระยะเวลาหน่ึงเพื่อรับเงินสวัสดิการ 
แล้วกส็มคัรใหม่ คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าควรมกีารเปลีย่นแปลงสมาชกิทกุคนควรมสีทิธิไ์ด้รบัสวสัดกิาร
จงึตัง้สวสัดกิารสะสมทวทีรพัย์ขึน้มาโดยจ่ายตามอายกุารเป็นสมาชกิ หลกัเกณฑ์การจ่าย เป็นสมาชกิครบ 1 – 10 ปี  
จ่ายปีละ 500.00 บาท 11 – 20 ปี จ่ายปีละ 1,000.00 บาท 21 – 30 ปี จ่ายปีละ 2,000.00 บาท 31 – 35 ป ี
จ่ายปีละ 3,000.00 บาท  เม่ือเป็นสมาชิกครบ 35 ปี สมาชิกจะได้รับเงินรวมท้ังหมด 50,000.00 บาท  
คณะกรรมการได้พจิารณารายละเอยีดแล้วสวสัดกิารสะสมทวทีรพัย์สมาชกิได้สวัสดิการนีค้รบทกุท่านไม่ว่าจะเป็น 
สมาชกิทีม่หีุน้มากหรอืหุน้น้อย เมือ่อายกุารเป็นสมาชิก 36 ปีขึน้ไป  จะได้รับสวสัดกิารอาวโุส ปีละ 3,000.00 บาท 
โดยใช้เงินจากสวัสดิการถึงแก่กรรมที่เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี โดยมีเงิน 100,000.00 บาท เป็นตัวตั้ง 
จะได้รบัสวสัดกิารอาวุโสจนกว่าจะเสยีชวีติหากเกนิ 100,000.00 บาท สหกรณ์จะจ่ายถงึเสยีชวีติ หากสมาชิก
เสียก่อน 100,000.00 บาท หมดก็จะคืนตามจ�านวนที่เหลือ
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   นางสุนันท์   พาซิทนี่ย์    สมาชิกเลขที่ 37049  ขอถามว่า เงินสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ที่
อายุการเป็นสมาชิก 1 – 10 ปี สมาชิกได้ 500.00 บาท เท่ากัน สมาชิกไม่ถึงแก่กรรมจะถูกเรียกเงินคืนใช่หรือ
ไม่ กรณีที่ถึงกรรมแก่สมาชิกต้องเอาเงินที่ไม่เกิน 50,000.00 บาท หักคืนใช่หรือไม่ หากสมาชิกที่ได้รับเงินของ
สวัสดิการสูงอายุไปแล้วจะถูกเรียกคืนหรือไม่ 
   นายมนตรี   อ่อนวิมล  รองประธานกรรมการ  ตอบว่า ประเด็นท่ี 1 สวัสดิการผู้สูงอายุ
สวัสดิการทุนสะสม ได้ยกเลิกไปแล้ว ส�าหรับผู้ท่ีได้รับสวัสดิการผู้สูงอายุไปแล้วยังคงได้รับเงินท่ีเหลือไม่เกิน 
50,000.00 บาท 
        นายสุชาติ   เจรญิศร ี ประธานกรรมการ เสนอให้ทีป่ระชมุ พจิารณาอนมัุตงิบประมาณ รายรบั - รายจ่าย 
ประจ�าปีบัญชี 2565

  ที่ประชุม - องค์ประชุม 270 เสียง
    - เห็นชอบ 265 เสียง
    - ไม่เห็นชอบ      1 เสียง
    - งดออกเสียง     4 เสียง

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  ประจ�าปีบัญชี  2565  ด้วยเสียงข้างมาก

  4.4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปีบัญชี  2565
      นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช   ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุม
ทราบว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจ�ากัด พ.ศ.2557 หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ 
ข้อ 68 และข้อ 70
   ข้อ 68. คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์   
ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการด�าเนนิการอกีสบิสีค่น ซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ
       ให้กรรมการด�าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ 
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ  และปิดประกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์
       ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ
       (1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย ์
ที่กระท�าโดยทุจริต
   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่
   (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
   (5) สมาชกิซึง่ผดินดัการช�าระเงนิงวดช�าระหน้ี ไม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปี 
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง
       (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
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       ข้อ 70.ก�าหนดเวลาอยู่ในต�าแหน่ง คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน
ต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์ออกจากต�าแหน่ง เป็นจ�านวนหนึง่ในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจีบัฉลาก 
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการท่ีอยู่ใน
ต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
       เมื่อครบก�าหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะ
กรรมการด�าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
       กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
       ในกรณีที่กรรมการด�าเนินการต้องพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด�าเนินการที่ได้รับ
เลอืกตัง้ใหม่อยูใ่นต�าแหน่งได้เช่นเดียวกบักรรมการด�าเนินการชดุแรกและให้น�าความในวรรคหน่ึงมาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม
    กรรมการด�าเนินการ
  ที่ประชุม - องค์ประชุม 326 เสียง
    - อนุมัติ 324 เสียง
    - ไม่อนุมัติ 0 เสียง 
    - งดออกเสียง     2 เสียง
มติที่ประชุม  อนมุตั ิ เลอืกตัง้กรรมการด�าเนินการ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2564 โดยเรียงล�าดบัตามคะแนน 
   สรรหาสูงสุดจากมากไปหาน้อยจนครบตามประกาศ จ�านวน 7 คน ด้วยเสียงข้างมาก  
   จ�านวน 324 เสียง  และอยู่ในวาระ 2 ปี 
   กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปีบัญชี 2565
  1.  นายสมหมาย ช้างพันธุ์ คะแนน 12,346
  2.  นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ คะแนน 12,040
  3.  นายธรรมนูญ คงสมุทร คะแนน 11,960
  4.  นายส�าเริง แสงภู่วงค์ คะแนน 11,847
  5.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม คะแนน 11,696 
  6.  นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล คะแนน 11,510
  7.  นายสมชาติ บุญกล่อม คะแนน 11,276
  8.  ม.ล.อนุมาศ ทองแถม คะแนน  6,031
  9.  นางชวลี สวัสดิบุตร คะแนน 5,876
  10.นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์ คะแนน 5,011
  11.นพ.ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล คะแนน 4,988
  12.นายชัยชนะ สุนทรศารทูล คะแนน 4,606
  13.นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ คะแนน 4,262
  14.นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ คะแนน 4,190
  15.นายกรณรมย์ วรรณกุล คะแนน 1,824
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   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 98 และข้อ 99
        ผูต้รวจสอบกจิการ ในท่ีประชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรือบุคคลภายนอก ผูม้คีณุวฒิุ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์
เป็นประจ�าปีจ�านวนไม่เกินห้าคน หรือนิติบุคคล 
   ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ หรือผู ้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
        ผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดระยะเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกก็ได้ 
        ด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 มีต�าแหน่งว่าง 1 คน ดังน้ันสหกรณ ์
ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ได้จดัท�าประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั เรือ่งวธิกีารสรรหา 
และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปี พ.ศ.2565 เพื่อทดแทน
ต�าแหน่งที่ว่าง ก�าหนดไว้ 1 คน ครั้งนี้มีผู้สมัคร 1 คน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ข้อ 1 จ�านวนผู้ตรวจ
สอบกิจการ 1 คน เพ่ือแทนในต�าแหน่งที่ว่างและให้นับวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจาก 
ผู้ที่ตนมาด�ารงต�าแหน่งแทน
   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2565 
จ�านวน 1 คน ได้แก่ นางน�้าค้าง  คงคาเพ็ชร 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ที่ประชุม - องค์ประชุม 324 เสียง
    - อนุมัติ 322 เสียง
    - ไม่อนุมัติ         0 เสียง 
    - งดออกเสียง     2 เสียง

มติที่ประชุม  อนุมัติ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้แก่ นางน�้าค้าง  คงคาเพ็ชร
   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการแทนต�าแหน่งที่ว่าง และอยู่ในวาระ 1 ปี

  4.5 เรื่องคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปีบัญชี 2565
   นายไพฑรูย์   ไชยภูมสิกุล   เป็นผูร้ายงานและชีแ้จงต่อท่ีประชมุ “การตรวจสอบบัญช ีบญัชี
ของสหกรณ์นัน้ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง” 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 24 ก�าหนดไว้ว่า 
“การตรวจสอบบญัชี บัญชขีองสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดโดยผู้สอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนแต่งตั้ง”  
ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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   คณะกรรมการด�าเนินการ ได้สรรหาผู้สอบบัญชี โดยส่งหนังสือถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทีมี่คณุสมบตัเิสนอบรกิารสอบบญัชสีหกรณ์ทีม่ขีนาดสนิทรพัย์ตัง้แต่  5,000.00 ล้านบาทขึน้ไป จ�านวน 15 แห่ง 
ปรากฏว่ามผีูส้อบบญัชภีาคเอกชน ยืน่ข้อเสนอการสอบบญัชขีอง สอ.ชป. จ�านวน 3 ราย ตามรายละเอยีด ดงันี้ 
ล�าดับที่ 1 บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด เสนอบริการสอบบัญชี จ�านวนเงิน 180,000.00 บาท
ล�าดบัที ่2 บรษิทั เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชแีละกฎหมาย จ�ากัด เสนอบรกิารสอบบญัช ีจ�านวนเงนิ 200,000.00 บาท
ล�าดับที่ 3 บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด เสนอบริการสอบบัญชี จ�านวนเงิน 175,000.00.00 บาท
      ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลเสนอแล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไข และหลักการตรวจสอบบัญชี  มีความ
เห็นชอบรับข้อเสนอด้านการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียม ล�าดับที่ 3 บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชี ปีบัญชี 2565 โดยก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี จ�านวน 175,000.00 บาท  จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัดกัด

1.  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
     -  จ�านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
     -  จ�านวนผู้ช่วย

ปีละ 8  ครั้ง  (วันท�าการปกติและเต็มเวลา) ครั้งละ 3 – 10 วัน
ผู้ช่วย 4 – 5 คน  

2.  การรายงานผลการตรวจสอบงานระหว่าง - 
  -   รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
  -   รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบนายทะเบียน  
       สหกรณ์ก�าหนด
   -  ให้ค�าแนะน�าในเรื่องกฎหมายสหกรณ์  กฎหมายการเงิน 
       ภาษีอากร การบริหารการเงิน  การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
       รวมทั้งจัดท�าบทวิเคราะห์งบการเงินตามแนวทาง COSO
       และ  CAMELS  เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมี
       ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสนอผลการ        
       ด�าเนินงานและสถานะการเงิน การแนะน�า โดยไม่ถือเป็น     
       ค่าบริการพิเศษกรณีมีข้อสังเกต หรือพบปัญหาทางการเงินการ
       บัญชีที่ส�าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบจะรีบแจ้งให้สหกรณ์ 
        และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบโดยเร็ว ฯลฯ
   -  รายผลการตรวจสอบประมาณ 5 วัน นับจากวันที่สหกรณ์จัดท�า
       งบเสร็จ

3.  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
     -  จ�านวนเงิน
     -  การเบิกค่าธรรมเนียม

175,000.00 บาท เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�าระเมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชีแล้ว  0

4.   ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อพิจารณา
      แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1  1. นางสุคนธ์   ฤทธิโรจน์   
    2. นางสาวกมลทิพย์  สุทธิพินิจธรรม

5.   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัทมีบุคคลากรและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มากกว่า 10 คน คุณวุฒิ  ปริญญาตร ี ป
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	 	 ที่ประชุม	 -	 องค์ประชุม	 318	 เสียง
	 	 	 	 -	 อนุมัติ	 316	 เสียง
	 	 	 	 -	 ไม่อนุมัติ	 				1	 เสียง	
	 	 	 	 -	 งดออกเสียง	 				1	 เสียง	

มติที่ประชุม  อนุมัติ	ให้รับบริษัท	ส�ำนักงำนสำมสิบสี่	ออดิต	จ�ำกัด	โดยนำงสุคนธ์	ฤทธิ์โรจน์	บช.บ	(มธ.)	 
	 	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน	จ�ำกัด	ประจ�ำปีบัญชี	2565	โดย	
   ก�ำหนดค่ำธรรมเนียม	ผู้สอบบัญชี	เป็นจ�ำนวนเงิน	175,000.00	บำท		และเสนอนำยทะเบียน 
	 	 	 สหกรณ์แต่งตั้ง

	 	 4.6	 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	ประจ�าปีบัญชี	2565
	 	 	 นำยอำจพล	 	วงศ์บุษรำคัม	 	กรรมกำรและเลขำนุกำร	 เสนอว่ำ	ตำมข้อบังคับสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทำน	จ�ำกัด	พ.ศ.	2557	ข้อ	17		ก�ำหนดว่ำ	“วงเงินกู้ยืม	หรือกำรค�้ำประกัน	ที่ประชุมใหญ่
อำจก�ำหนดวงเงินกู้ยืม	หรือค�้ำประกัน	ส�ำหรับปีหนึ่งๆ	ไว้ตำมที่จ�ำเป็นและสมควรแก่กำรด�ำเนินงำน	วงเงินซึ่ง
ก�ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์”
	 	 	 ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด	หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือกำรค�้ำประกัน	ส�ำหรับปีใด	ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม	หรือกำรค�้ำประกัน	ส�ำหรับปีก่อนไปพลำง”	

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท	ส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต	จ�ากัด

6.		เรื่องอื่น	ๆ	 -			ปัจจุบันขอรับรองว่ำงำนสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกับ					
				สหกรณ์ของท่ำนไม่เกินจ�ำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
-			ผู้สอบบัญชีที่ก�ำหนดและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
				เป็นไปตำมประกำศนำยทะเบียนสหกรณห์รือ

7.		จ�านวนสหกรณ์	ฯ	ที่ตรวจสอบ	
						หรือเคยตรวจสอบ

มำกกว่ำ	40	สหกรณ์	เช่น
สอ.เอไอเอส	จ�ำกัด	
ร้ำนสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ำกัด
สอ.กรมรำชทัณฑ์	จ�ำกัด
สอ.ครูสุรำษฎร์ธำนี	จ�ำกัด
สอ.ครูก�ำแพงเพชร	จ�ำกัด
สอ.ไทยยำซำกิและในเครือ	จ�ำกัด
สอ.กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด
สอ.มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์		จ�ำกัด			

					สอ.มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	จ�ำกัด		
					สอ.กำรประปำส่วนภูมิภำค	จ�ำกัด

ฯลฯำรณ
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   นายอาจพล  วงศ์บษุราคัม  กรรมการและเลขานกุาร เสนอขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาก�าหนด
วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปี 2565 ว่าเห็นควรก�าหนดเป็นจ�านวนเท่าใด  
ซึง่ในปี 2564  สหกรณ์ฯ  ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ให้ก�าหนดวงเงนิกูย้มืไว้เป็นจ�านวน 3,000,000,000.00 บาท 
(สามพันล้านบาทถ้วน)
   ส�าหรับในปี 2565 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอขออนุมัตกิ�าหนดวงเงินกู้ยืมซึง่สหกรณ์ฯ 
อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการด�าเนิน
กิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางและเพ่ือให ้
การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
   ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมส�าหรับในปี 2565 เป็นจ�านวน 
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
  ที่ประชุม - องค์ประชุม 328 เสียง
    - อนุมัติ 328 เสียง
    - ไม่อนุมัติ     0 เสียง 
    - งดออกเสียง     0 เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค�้าประกันเงินประจ�าปีบัญชี 2565  ในวงเงิน  
   3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  

  4.7 เรื่องอนุมัติการฝาก  หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2564
   นายอาจพล  วงศ์บษุราคมั  กรรมการและเลขานกุาร เสนอว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)ได้มีมติในคราวการประชมุ ครัง้ที ่2/2558 เม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม 2558 เหน็ชอบให้มี
การปรบัปรงุข้อก�าหนดการน�าเงนิของสหกรณ์ฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
   อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก�าหนดการน�าเงินของ
สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
   ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการ
ฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
   ข้อ 2 ในประกาศนี้
   “ธนาคาร”หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
   “ตราสารแสดงสทิธใินหนี”้ หมายความว่า ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กูท้ีม่หีลกัประกนั 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
   ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝาก หรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
    (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
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    (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
    (4) บตัรเงนิฝาก หรอืใบรบัฝากเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัเงนิทุน หรอืบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีน้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ 
A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
    (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีและอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   ข้อ 4 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
   ข้อ 5 การฝากหรอืลงทุนของสหกรณ์ท่ีได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาต ิเร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบั
นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
   ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
   อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สอ.ชป. มีทุนส�ารอง จ�านวน 1,145,190,182.02 บาท 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ได้อนุมัติจัดสรร จ�านวน 77,210,907.84 บาท รวมเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น 
1,222,401,089.86 บาท
   คณะกรรมการด�าเนินการ จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้น�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลัก
ทรัพย์ตาม ข้อ 3 (7) ไม่เกิน 1,222.00 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

  ที่ประชุม - องค์ประชุม 406 เสียง
    - อนุมัติ 404 เสียง
    - ไม่อนุมัติ     0 เสียง 
    - งดออกเสียง     2 เสียง 

มติที่ประชุม  อนุมัติ การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2564 ด้วยเสียงข้างมาก
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  4.8 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 
   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564
   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม  กรรมการและเลขานกุาร น�าเสนอร่างระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวิธกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากดั 
พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ข้อ 20 หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการได้ตามวิธีการท่ีก�าหนด 
ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอ่ืน เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีการทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564
  เพือ่ให้การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
พ.ศ. 2557 ข้อ 68 และ ข้อ 70 ประกอบกฎกระทรวง การด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 75 
(9) และข้อ 103 (14) ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการชดุที ่41 ครัง้ที ่12 วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ.2564 และโดย 
ความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 จึงก�าหนดระเบียบสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
  ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการ
สรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564”
  ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ  3 ให้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวธิกีารสรรหาคณะ
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั พ.ศ. 2553 และบรรดาระเบยีบหรอืประกาศอืน่ใด 
ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ  4 ในระเบียบนี้
      “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   “บุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
   “คณะกรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
   “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
   “กรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
   “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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   “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ให้เป็นผู้ด�าเนินการสรรหาบุคคลที่สมัครเป็น
ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด และน�าเสนอในที่
ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   “ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   “คณะอนกุรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาท่ีคณะกรรมการสรรหา
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “ประธานอนกุรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาท่ีคณะกรรมการ
สรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “อนกุรรมการสรรหา” หมายความว่า อนกุรรมการสรรหาทีค่ณะกรรมการสรรหาแต่งตัง้ให้
ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาที่คณะกรรมการ
สรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “หน่วยสรรหา” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ก�าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียงสรรหาประธาน
กรรมการและ/หรือกรรมการด�าเนินการ
  ข้อ 5 คณะกรรมการด�าเนินการ 
    ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์เป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
      คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์มวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วันเลอืกตัง้ 
ในวาระเริม่แรกเมือ่ครบหน่ึงปีนับแต่วันเลอืกต้ัง ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่ง เป็นจ�านวนหนึง่ 
ในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการ 
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุด 
ออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
      กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกก็ได้ แต่ต้อง 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
    จ�านวนกรรมการด�าเนนิการทีจ่ะได้รบัการเลอืกต้ัง ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศ 
แต่ละคราว
    ในกรณทีีก่รรมการด�าเนนิการซ่ึงยงัมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อไป ประสงค์จะสมคัร รบั
การสรรหาเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ  ต้องยื่นใบสมัครเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ พร้อม  ใบลา
ออกจากการเป็นกรรมการด�าเนนิการต่อสหกรณ์ การลาออกจากกรรมการด�าเนินการให้มผีลในวนัท่ียืน่ลาออก
เป็นต้นไป ส�าหรับใบลาออกจากกรรมการด�าเนินการเมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้
   ข้อ  6 การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ เพือ่ความเรยีบร้อยในการเลอืกตัง้คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ให้มีการสรรหาบุคคลที่จะสมัครเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการก่อน แล้ว
เสนอชื่อผู้ที่ไดร้ับการสรรหาให้ด�าเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
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  ข้อ  7 คุณสมบติัของผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และ/หรอื กรรมการด�าเนนิการ
    (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    (2) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับ
     ทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต
    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
     ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
    (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด
     ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
    (5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ
     ด�าเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
    (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    (7) ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
     ตลาดหลกัทรพัย์หรือส�านักคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจ 
     ประกันภัย สัง่ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ�านาจในการจดัการ  
     หรอืทีป่รกึษาของผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงาน 
     ดงักล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ีก�าหนดห้ามด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวแล้ว หรือได้ 
     รับการยกเว้นจากหน่วยงานก�ากับดูแล แล้วแต่กรณี
    (8) ไม่มีหรอืไม่เคยมส่ีวนร่วมในการประกอบธรุกจิหรอืการด�าเนนิกจิการใด ๆ  อนัผดิ 
     กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
    (9) ไม่เป็น หรือ ไม่เคยเป็น บุคคลล้มละลาย
    (10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืนเว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม 
     สหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
    (11) ไม่เป็นผูจ้ดัการซึง่พ้นจากต�าแหน่งผูจ้ดัการไม่เกินหน่ึงปีก่อนมาเข้ารับการสรรหา 
     เป็นประธานกรรมการ/กรรมการด�าเนินการ
    (12) ไม่เคยผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป็น 
     สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล 
     เครดติในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือในขณะ 
     ที่ด�ารงต�าแหน่งนั้น
    (13) ไม่เคยผดินดัช�าระเงนิต้นหรือดอกเบีย้กับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชกิในระยะเวลา 
     สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่         
     ด�ารงต�าแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระท�าของตนเอง
    ผู้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศเร่ือง วิธีการสรรหากรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปี 2565  
หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศที่ก�าหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด�าเนินการ
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    อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ขอสงวนสิทธิท่ีจะท�าการตรวจสอบ
คณุสมบตัผิูส้มคัรโดยไม่ค�านงึถงึระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า คณุสมบตัขิองผูส้มคัรไม่เป็นไปตาม
ประกาศ  รับสมัครของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการด�าเนินการไม่ว่ากรณีใด 
ๆ ถึงแม้ว่าสหกรณ์ฯ ประกาศผลการสรรหาแล้วให้ถอืว่าผลการคดัเลอืกของผูส้มคัรขาดคณุสมบตัดิงักล่าว ถอื
เป็นโมฆะและจะต้องสิ้นสภาพการเป็นกรรมการด�าเนินการ
  ข้อ  8 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา ได้แก่ สมาชิกที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการตามประกาศของสหกรณ์
  ข้อ  9 การด�าเนินการสรรหาให้ถือปฏิบัติดังนี้
       (1) ให้ประธานกรรมการด�าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ 
     ประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา และหน่วยสรรหา  
     ให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผย ท้ังน้ีต้องประกาศวันรับสมัครเป็นเวลาไม ่
     น้อยกว่า 15 วนัท�าการให้สถานท่ีท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  
     กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส�านักชลประทานที่  
     1–17 และโครงการชลประทาน (จังหวัด) ที่ไม ่ได ้เป ็นที่ตั้งของส�านัก 
     ชลประทาน เป็นหน่วยสรรหา
     (2) วิธีการสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�านักงานสหกรณ ์
     ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดโดยต้องยืน่ใบสมคัรด้วยตนเอง หรอืมอบหมายเป็น 
     ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้ 
    (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง จ�านวน 
     ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหา 
     อีก 6 คน 
     ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาจ�านวนไม่เกิน 6 คน ประกอบ
ด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 5 คน ต่อหนึ่งหน่วยสรรหา และอาจแต่ง
ตั้งเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาได้ตามความจ�าเป็น
    คณะกรรมการสรรหา หรือ คณะอนุกรรมการสรรหา หรือ เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา
คนใดสมคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการและหรอืกรรมการด�าเนนิการ ให้หมดสทิธิเ์ป็นกรรมการสรรหา  
หรอือนุกรรมการสรรหา หรอืเจ้าหน้าทีด่�าเนินการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการสรรหาและ
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
    (4)  คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา  และคณะอนุกรรมการสรรหา
     (4.1)  เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชิกสหกรณ ์
      ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
     (4.2)  ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิด 
      เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต
     (4.3)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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     (4.4)  ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมคี�าวนิิจฉยัเป็น 
      ที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียน 
      สหกรณ์
     (4.5)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ 
      ด�าเนินการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
     (4.6)  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
     (4.7)  ไม่เป็นผูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ 
      และผู้ตรวจสอบกิจการ
    (5) คณะกรรมการสรรหามีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการสรรหาประธานกรรมการ และ 
     หรือ กรรมการด�าเนินการ ดังนี้  
     (5.1)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา
     (5.2)  ก�าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคลส�าหรับผู้สมัคร 
      เข้ารับการสรรหา  
     (5.3)  ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.4)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.5)  ก�าหนดหมายเลขของผู ้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธาน 
      กรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ โดยให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อ 
      ก�าหนดหมายเลขผูส้มคัรรบัการสรรหาทีเ่ป็นกลุม่อาจก�าหนดหมายเลข 
      ผู้สมัครเรียงกันก็ได้
     (5.6)  ประกาศรายชื่อผู ้รับสมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมท้ังหมายเลข 
      ประจ�าตวัให้สมาชกิทราบล่วงหน้าก่อนวนัสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วนัท�าการ
     (5.7)  ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
     (5.8)  ก�าหนดขัน้ตอนการสรรหาโดยการลงคะแนนเสยีง และการประกาศผล 
      การลงคะแนนเสียง
     (5.9)  ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้ได้รับการสรรหา 
      ทั้งหมดพร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสียงเสนอต่อคณะกรรมการ 
      ด�าเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้ง ต่อไป
     (5.10)  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย
    (6) วนั เวลา และสถานท่ีการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ 
     ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
    (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด
    (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�าหนดเขตปริมณฑล และห้ามผูท่ี้ไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง 
     ในการสรรหาเข้าไปในเขตปรมิณฑลนัน้ ยกเว้นสมาชกิทีเ่ข้าไปลงคะแนนเสยีง 
     สรรหาให้คณะกรรมการสรรหามอี�านาจในการก�าหนดแนวทางการปฏบิตัแิละ 
     ขัน้ตอนการด�าเนนิการเกีย่วกบัการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรอื กรรมการ 
     ด�าเนินการสหกรณ์ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
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  ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา
    ผู้สมัครรบัการสรรหาเพือ่เป็นประธานกรรมการ และ/หรอื กรรมการด�าเนนิการ จะต้อง 
ยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี จ�านวนตามที่สหกรณ์ก�าหนดต่อคณะกรรมการสรรหา 
ตามแบบ วธิกีาร วนั และระยะเวลาทีก่�าหนดในประกาศสหกรณ์ พร้อมทัง้เสยีค่าสมคัรเป็นจ�านวนเงนิ 500.00 บาท 
(ห้าร้อยบาท) ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน  
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
    เมือ่คณะกรรมการสรรหาตรวจคณุสมบตัผิูส้มคัรรบัการสรรหาแล้ว ให้จบัสลากก�าหนด
หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหาที่เป็นกลุ่ม อาจก�าหนดหมายเลขผู้สมัคร
เรียงกันก็ได้ แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการ และ/หรอื กรรมการด�าเนนิการ ปิดไว้ให้สมาชกิทราบล่วงหน้าก่อนวนัลงคะแนนเสยีงสรรหา ไม่น้อย
กว่า 15 วันท�าการ ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน 
บริเวณที่ท�าการสรรหา และทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
    ในกรณีท่ีได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหาขอถอน 
หรือขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น
  ข้อ 12  การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
     ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�าหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหาต้อง 
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
  ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา  
    ก่อนถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตรสรรหา 
ออกเพือ่ตรวจดภูายในหีบบตัรสรรหาต่อหน้าสักขีพยาน แล้วจงึปิดหบีบตัรสรรหาเพ่ือรับบตัรสรรหา และตัง้หบีบตัร 
สรรหาไว้ในที่เปิดเผย  มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหา
    เมื่อพ้นก�าหนดเวลาสรรหา  ให้อนุกรรมการสรรหางดรับบัตรสรรหาแล้วปิดช่องหย่อน
บตัรสรรหาพร้อมทัง้ลงนามอนกุรรมการสรรหาก�ากบัไว้  เพือ่ป้องกนัการเปิดหบีบตัรสรรหาก่อนจะด�าเนนิการ
นับคะแนนต่อไป                                                 
  ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา
    สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพื่อขอรับบัตรสรรหา ณ สถานที่ที่
จัดเป็นสถานที่ลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ พร้อม
กับบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ลูกจ้างประจ�า) 
หรือบัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะ หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้บับ�าเหนจ็บ�านาญ หรอืบตัรประจ�าตัวประชาชน ถ้าเป็นใบรบัค�าขอมบีตัรประชาชน หรอื ใบเปลีย่นบตัรใหม่
จะต้องมีบัตรแสดงตนเองที่มีรูปประกอบด้วย
    ภายหลังจากรับบัตรสรรหา สมาชิกจะต้องท�าเคร่ืองหมายเลือกผู้สมัครรับการสรรหา
ตามที่สหกรณ์ก�าหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จัดไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการสรรหาหรือ
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาที่ประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหาเพื่อหย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป
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    ห้ามน�าบตัรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บัตรสรรหาท่ีถูกน�าออกนอกหน่วยสรรหาดงักล่าว 
ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
                     การท�าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรับการสรรหาจะต้องท�าเครื่องหมาย เฉพาะแบบที่
ก�าหนดไว้ในบัตรสรรหาตามค�าอธิบายที่ปรากฏในบัตรสรรหาเท่านั้น หากมีการท�าเครื่องหมายอื่นใดหรือ  
ท�าเครื่องหมายนอกช่องที่ก�าหนด ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
    ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาหรืออนุกรรมการสรรหาหรือเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการ  
สรรหาเข้าไปในบริเวณหน่วยสรรหาเว้นแต่สมาชิกที่เข้าไปเพื่อท�าการลงคะแนนเท่านั้น 
  ข้อ 15   การลงคะแนนสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา  
    เมื่อถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย
สรรหาจ่ายบัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพื่อขอรับบัตรสรรหา 
    สมาชิกทุกคนออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครรับการสรรหา
ได้หลายคน แต่ต้องไม่เกินจ�านวนประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการที่ก�าหนดไว้ตามประกาศ
ของสหกรณ์ บัตรที่ถูกลงคะแนนมากกว่าจ�านวนกรรมการด�าเนินการที่ก�าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ ถือว่า
เป็นบัตรสรรหาเสีย
    เมื่อถึงก�าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�า
หน่วยสรรหาปิดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรสรรหาทันที  แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรสรรหาที่เหลืออยู่ 
ให้เป็นบตัรสรรหาทีใ่ช้ลงคะแนนไม่ได้ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก�าหนด เมือ่ผูแ้สดงตนรบับตัรสรรหา
ภายในก�าหนดเวลาการสรรหาท่ีเหลอือยูใ่นหน่วยสรรหาได้ท�าการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว  ให้คณะอนุกรรมการ
สรรหาประจ�าหน่วยปิดช่องใส่บัตรสรรหาของหีบบัตรเลือกตั้งด้วยแผ่นกระดาษให้สนิท ลงลายมือชื่อ 
คณะอนุกรรมการสรรหาก�ากับที่กระดาษปิดช่องหีบบัตรสรรหา  
  ข้อ 16 การนับคะแนน   
    เม่ือสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหาแล้ว ให้ท�าการนับคะแนนเสียงท่ีหน่วยสรรหา 
โดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็นบัตรสรรหาดี 
หรือบัตรสรรหาเสีย หรือบัตรสรรหาเสียบางส่วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่นป้ายโดยเปิดเผย
และต่อเนือ่งจนเสรจ็สิน้ภายในวนันัน้ แล้วส่งผลการลงคะแนนเสยีงสรรหาไปให้คณะกรรมการสรรหาท่ีท�าการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 
วันท�าการ  เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�าเนินการต่อไป  
    ในกรณีเป็นบตัรสรรหาเสยี ให้อนกุรรมการสรรหานบัคะแนนบนัทึกว่า เป็นบตัรสรรหา
เสียและลงชือ่ก�ากบัไว้ด้วย เม่ือนับคะแนนเสรจ็แล้ว ให้เกบ็บตัรสรรหา พร้อมทัง้ส�าเนาใบแจ้งผลการนบัคะแนน
ของแต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน
  ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง   
    ให้ประธานกรรมการสรรหาจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 
และ/หรอื กรรมการด�าเนนิการพร้อมผลการลงคะแนน โดยเรยีงล�าดบัคะแนนสงูสดุจากมากไปหาน้อยจนครบ
ตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในประกาศ น�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการเพ่ือเสนอท่ีประชมุใหญ่ให้ด�าเนินการ
เลือกตั้ง ต่อไป
    ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้สมัครรับการ
สรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
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    ในกรณมีผีูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการเกินกว่าหน่ึงคน ให้ผูส้มคัรรับ การ
สรรหาที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีทีผ่ลการสรรหาประธานกรรมการมผีูไ้ด้รบัคะแนนสงูสดุเท่ากนัมากกว่าหนึง่คน  
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาจบัสลากผู้ได้รบัคะแนนสงูสดุเท่ากนัมาหนึง่คนและให้ถอืว่าผูท้ีไ่ด้รบัการ จบั
สลากขึ้นมานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีทีผู่ส้มัครรบัการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนนิการไม่เกนิจ�านวนทีส่หกรณ์ประกาศ
รับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ
    ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการเกินกว่าจ�านวนท่ีสหกรณ์
ประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับการสรรหาท่ีได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล�าดับลงไปจนครบจ�านวนท่ีสหกรณ์
ประกาศรับสมัครเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ
    ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้กรรมการด�าเนินการจากผูไ้ด้รับคะแนนสรรหาสงูสดุเรียงล�าดบั
ลงไปจนครบจ�านวนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างในปีนั้น
    ในกรณีทีผ่ลการสรรหากรรมการด�าเนนิการมผีูไ้ด้รบัคะแนนเท่ากนัในล�าดบัสดุท้ายเกนิ
กว่าหน่ึงคน ให้ประธานกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวจ�านวนหน่ึงคน และให้ถือว่า
ผู้ที่ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ ท้ังน้ี เพื่อให้มีจ�านวนประธาน
กรรมการจากการสรรหาหนึ่งคน และ/หรือ กรรมการด�าเนินการจากการสรรหาเท่ากับจ�านวนท่ีก�าหนดไว้ใน
ประกาศ  รับสมัคร
   ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง
    เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้ท่ีได้รับการสรรหาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์
    ให้ประธานในทีป่ระชมุใหญ่แจ้งรายชือ่คณะกรรมการด�าเนนิการทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้  ให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบและปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ  
  ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
    ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะน�าเสนอผลที่ได้จากการสรรหาประธานกรรมการ และ/
หรือ กรรมการด�าเนินการต่อคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งคณะ
กรรมการสรรหา  สามารถสั่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  เมื่อปรากฏว่ามี
เหตุอันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสรรหา หรือขั้นตอนในกระบวนการสรรหาไม่ด�าเนินการให้ถูกต้อง  บริสุทธิ์   
ยุติธรรม  ตามระเบียบนี้  กรณีดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป   
ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
    การยืน่หนังสือประท้วงเร่ืองการสรรหาโดยมชิอบ ให้ด�าเนนิการส่งเร่ืองถงึคณะกรรมการ
สรรหา หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน  5  วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา
  ข้อ 20 หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการได้ตามวิธีการท่ีก�าหนดใน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีการทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
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  ข้อ  21 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีให้คณะกรรมการด�าเนินการ เป็น
ผู้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด
  ข้อ  22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

    ประกาศ   ณ วันที่            ธันวาคม   พ.ศ.  2564

(นายสุชาติ   เจริญศรี)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
เหตุผล   
 - เน่ืองจากมีกฎกระทรวงเรื่อง การด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์               
  เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 จ�าเป็นที่จะต้องปรับแก้ไข ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะ 
  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ในบางหัวข้อ ซึ่งเกี่ยวพันมาจากการ 
  ที่ถูกก�าหนดประเภทเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ จึงได้ด�าเนินการร่าง แก้ไข ข้อบังคับตาม 
  ความในฉบับนี้
 - เพ่ิมเติมเนื้อหาในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการได้ตามปกติ จึงได้บัญญัติให้ 
  สามารถใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่นได้
  ที่ประชุม - องค์ประชุม 317 เสียง
    - อนุมัติ 316 เสียง
    - ไม่อนุมัติ     0 เสียง 
    - งดออกเสียง     1 เสียง 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 
   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564

  4.9 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 
   และเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั พ.ศ.2564
   นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม  กรรมการและเลขานกุาร น�าเสนอร่างระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวธิกีารสรรหาและเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
จ�ากัด พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ข้อ 20 หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้ตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทาง
ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564

   เพ่ือให้การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
พ.ศ. 2557  ข้อ 98 และ ข้อ 99 ประกอบ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
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   อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 
ข้อ 75 (9) และข้อ 103 (15) ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
และ    โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 จึงก�าหนดระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
  ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการ
สรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564”
  ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ  3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบหรือ
ประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ  4 ในระเบียบนี้
    “สหกรณ์”  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “สมาชิก”   หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “บุคคล” หมายความว่า   บคุคลซ่ึงเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั
    “คณะกรรมการด�าเนินการ”  หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
      “ประธานกรรมการ”   หมายความว่า  ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์     
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
      “คณะผู ้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า   คณะผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า   ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “กรรมการด�าเนินการ”      หมายความว่า   กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมชลประทาน จ�ากัด
     “ผู้ตรวจสอบกิจการ”      หมายความว่า   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “การตรวจสอบกจิการ”  หมายความว่า การตรวจสอบการด�าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์  
ได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ การตรวจสอบ 
ด้านอื่น ๆ
    “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ให้เป็นผู้ด�าเนินการสรรหาบุคคลที่
สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด และน�าเสนอในท่ีประชุมใหญ่ในการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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   “ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   “ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ”  ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ที่ 
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “ประธานอนุกรรมการสรรหา”  หมายความว ่า ประธานอนุกรรมการสรรหาที ่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “เจ ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา”  หมายความว ่า เจ ้าหน้าท่ีด�าเนินการสรรหาที ่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
   “หน่วยสรรหา” หมายความว่า หน่วยงานในสงักัดกรมชลประทาน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ก�าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสยีงสรรหาผูต้รวจสอบกจิการ
  ข้อ  5 ผู้ตรวจสอบกิจการ
    ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการประกอบด้วย สมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�านวนสาม
คน หรือหนึ่งนิติบุคคลและอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ ถ้าเมื่อครบ
ก�าหนดเวลาแล้วยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคนใหม่ กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีไ่ป
จนกว่าที่ประชุมใหญ่ มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือก
ตั้งซ�้าอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน      
    กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ด�าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการแทนในต�าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการลดลงจนไม่สามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้ ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังข้ึนแทนในต�าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนด
เวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
  ข้อ  6 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อความเรียบร้อยในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้มีการสรรหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อน  แล้วเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา
ให้ด�าเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
  ข้อ  7  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
    (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม 
     ใหญ่ของสหกรณ์
            (2) ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัช ี
     สหกรณ์หรอืหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  
     โดยอย่างน้อยในคณะผูต้รวจสอบกิจการจะต้องมผีูต้รวจสอบกิจการคนหน่ึงซึง่ 
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือ การบัญชี หรือ การ 
     บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
    (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 
     จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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    (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
    (5) ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบั         
     ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (6) ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การหรอืหน่วยงานของ 
     รัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
    (7) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
    (8) ไม่เคยถกูให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
     หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็น  
     ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
                                   (9) ไม่เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ หรอืผูต้รวจ 
     สอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
         (10) ไม่เป็นผูจ้ดัการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อืน่ หรอืเคยถกูให้ออก 
     จากต�าแหน่งผูจ้ดัการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อืน่ฐานทจุรติ 
     ต่อหน้าที่
     (11) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
    (12) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ เว้นแต่ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่ 
     น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
     (13) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ใน สังกัดนิติบุคคลที ่
     รบังานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชนัีน้ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผูส้อบบญัชี  
     หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้น 
     มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     (14) ไม่เป็นผูอ้ยู่ระหว่างการถกูสัง่พัก หรือเพกิถอนใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
     (15) ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหว่างการถกูสัง่พกั หรอืขดีชือ่ออกจากทะเบยีนรายชือ่ผูส้อบบญัชี
      รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์       
            (16) ต้องพฒันาความรู้และทักษะด้านการเงิน การบญัช ีกฎหมาย ระเบยีบ และการ         
     ตรวจสอบกจิการอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้การปฏบิติังานตรวจสอบกิจการเป็นไป 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ผู้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศเรื่อง วิธีการสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปี 2565 หาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบ
ถ้วนตามประกาศทีก่�าหนดไว้ ถอืว่าผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัแิละจะไม่มสีทิธไิด้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
    อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ขอสงวนสิทธิท่ีจะท�าการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค�านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ว่ากรณี
ใดๆ ถึงแม้ว่าสหกรณ์ฯ ประกาศผลการสรรหาแล้วให้ถอืว่าผลการคดัเลอืกของผูส้มคัรขาดคณุสมบตัดิงักล่าว 
ถือเป็นโมฆะและจะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
  ข้อ  8 ผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงสรรหา ได้แก่ สมาชกิทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นประกาศรายชือ่ผูม้สิีทธิ
ลงคะแนนเสียงสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตามประกาศของสหกรณ์
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  ข้อ  9 การด�าเนินการสรรหา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
    (1) ให้ประธานกรรมการด�าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ 
     ประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร  วิธีการสรรหาและหน่วยสรรหา    
     ให้สมาชกิทราบโดยเปิดเผย ทัง้นีต้้องประกาศวนัรบัสมคัรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า      
     15 วันท�าการ ให้สถานที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด    
     กรมชลประทานถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส�านักชลประทานท่ี  
     1–17 และโครงการชลประทาน (จงัหวัด) ทีไ่ม่ได้เป็นทีต่ัง้ของส�านกัชลประทาน  
     เป็นหน่วยสรรหา
    (2) วิธีการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�านักงานสหกรณ์ 
     ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยต้องย่ืนใบสมัครด้วยตัวเองหรือมอบหมายเป็น 
     ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้
    (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหน่ึงจ�านวน 
     ไม่เกนิ 7 คนประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหาอกี  
     6 คนโดยให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาจ�านวนไม่เกนิ  
     6 คน ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหา 
     อีก 5 คน และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาได้ตามความจ�าเป็นคณะ 
     กรรมการสรรหา หรอืคณะอนกุรรมการสรรหา หรอืเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการ สรรหา 
     คนใดสมัครเข้ารบัการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกจิการ ให้หมดสทิธิเ์ป็นกรรมการ 
     สรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการสรรหา ให้คณะ 
     กรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการสรรหาได้ 
     รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
    (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการสรรหา
     (4.1) เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ 
      กรมชลประทาน จ�ากัด
     (4.2) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิด 
      เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต
     (4.3) ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรอืหน่วย 
      งานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
     (4.4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมคี�าวนิิจฉยัเป็น 
      ทีส่ดุให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการตามค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์
     (4.5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ 
      ด�าเนินการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
     (4.6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
     (4.7) ไม่เป็นผูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ 
      และผู้ตรวจสอบกิจการ
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    (5) คณะกรรมการสรรหามอี�านาจหน้าทีด่�าเนนิการสรรหาผูต้รวจสอบกจิการ ดงันี้
     (5.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา
     (5.2) ก�าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคลส�าหรับผู้สมัคร 
      เข้ารับการสรรหา  
     (5.3) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.5) ก�าหนดหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
      โดยให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อก�าหนดหมายเลข
     (5.6) ประกาศรายชือ่ผูร้บัสมคัรเข้ารบัการสรรหา พร้อมทัง้หมายเลขประจ�าตวั 
      ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วันท�าการ
     (5.7) ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
     (5.8) ก�าหนดขัน้ตอนการสรรหา โดยการลงคะแนนเสยีง และการประกาศผล 
      การลงคะแนนเสียง
     (5.9) ให้ประธานกรรมการสรรหาจดัท�าบัญชรีายชือ่ผูไ้ด้รับการสรรหาท้ังหมด 
      พร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสยีงเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เพือ่ 
      เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งต่อไป
     (5.10) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย
    (6) วนั เวลา และสถานทีก่ารสรรหาผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
    (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด
    (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�าหนดเขตปริมณฑล และห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     ในการสรรหาเข้าไปในเขตปรมิณฑลน้ัน ยกเว้นสมาชิกทีเ่ข้าไปลงคะแนนเสยีงสรรหา
    (9) ให้คณะกรรมการสรรหามอี�านาจในการก�าหนดแนวทางการปฏบิตัแิละขัน้ตอน 
     การด�าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
  ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา  
    ผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 
3 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี จ�านวนตามที่สหกรณ์ก�าหนดต่อคณะกรรมการสรรหาตามแบบ วิธีการ วัน และระยะเวลาที่
ก�าหนดในประกาศสหกรณ์ พร้อมทัง้เสียค่าสมคัรเป็นจ�านวนเงนิ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) ณ ทีท่�าการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
    เม่ือคณะกรรมการสรรหาตรวจคณุสมบตัผิูส้มคัรรบัการสรรหาแล้ว ให้จบัสลาก ก�าหนด
หมายเลขผูส้มคัรรบัการสรรหา แล้วประกาศรายชือ่ผูส้มคัรรบัการสรรหาพร้อมหมายเลขผูส้มคัรรบัการสรรหา
เป็นผูต้รวจสอบกจิการ ปิดไว้ให้สมาชกิทราบล่วงหน้าก่อนวนัลงคะแนนเสยีงสรรหา ไม่น้อยกว่า 15 วันท�าการ 
ณ ท่ีท�าการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั อาคารสวสัดกิารกรมชลประทาน บรเิวณทีท่�าการสรรหา 
และทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
    ในกรณีท่ีได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหาขอถอน
หรือขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น
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  ข้อ 12 การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
    ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�าหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหาต้อง 
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
  ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา
    ก่อนถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตรสรรหา 
ออกเพือ่ตรวจดภูายในหบีบตัรสรรหาต่อหน้าสกัขีพยาน แล้วจงึปิดหีบบตัรสรรหาเพือ่รับบตัรสรรหาและตัง้หีบบตัร 
สรรหาไว้ในที่เปิดเผย มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหา 
    เม่ือพ้นก�าหนดเวลาสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหางดรับบัตรสรรหาแล้วปิดช่องหย่อน
บัตรสรรหา พร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหาก�ากับไว้เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรสรรหาก่อนจะด�าเนินการ
นับคะแนนต่อไป
  ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา 
    สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพื่อขอรับบัตรสรรหา ณ สถานที่             
ที่จัดเป็นสถานท่ีลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือ ATM-ID ของ บมจ.ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์พร้อมกับบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) 
หรอืบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐั (ลกูจ้างประจ�า) หรือบัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือใบอนุญาตขบัขี ่
ยานพาหนะ หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ�าเหน็จบ�านาญ หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน ถ้าเป็น
ใบรับค�าขอมีบัตรประชาชน หรือใบเปลี่ยนบัตรใหม่จะต้องมีบัตรแสดงตนเองที่มีรูปประกอบด้วย  
    ภายหลังจากรับบัตรสรรหา สมาชิกจะต้องท�าเคร่ืองหมายเลือกผู้สมัครรับการสรรหา
ตามที่สหกรณ์ก�าหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จัดไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการสรรหาหรือ
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหาเพื่อหย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป  
    ห้ามน�าบตัรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บัตรสรรหาท่ีถูกน�าออกนอกหน่วยสรรหาดงักล่าว 
ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
    การท�าเครือ่งหมายเลอืกผูส้มคัรรบัการสรรหาจะต้องท�าเครือ่งหมาย โดยวธิกีากบาท
     หลงัหมายเลขผูส้มคัร  ในช่องทีก่�าหนดไว้ในบตัรสรรหาเท่านัน้ หากมกีารท�าเครือ่งหมายอืน่ใดหรอื 
ท�าเครื่องหมายนอกช่องที่ก�าหนด ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
    ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการ
สรรหาเข้าไปในบริเวณหน่วยสรรหา เว้นแต่สมาชิกที่เข้าไปเพื่อท�าการลงคะแนนเท่านั้น
  ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา
    เมื่อถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย 
สรรหาจ่ายบัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพื่อขอรับบัตรสรรหา
    สมาชิกทุกคนออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครรับการสรรหา
ได้ไม่เกินกว่าท่ีก�าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด บัตรที่ถูกลงคะแนนมากเกินกว่าก�าหนด ถือว่าเป็นบัตรสรรหาเสีย

X
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    เมื่อถึงก�าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�า
หน่วยสรรหาปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบัตรสรรหาทันที แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรสรรหาที่เหลืออยู่
ให้เป็นบัตรสรรหาทีใ่ช้ลงคะแนนไม่ได้ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก�าหนด เมือ่ผูแ้สดงตนรบับตัรสรรหา
ภายในก�าหนดเวลาการสรรหาท่ีเหลอือยูใ่นหน่วยสรรหาได้ท�าการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ให้คณะอนุกรรมการ
สรรหาประจ�าหน่วยปิดช่องหย่อนบตัรสรรหา ด้วยใบส�าหรบัปิดช่องหย่อนบตัร (สอ.ชป.105-9) พร้อมลงลายมอื
ชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาก�ากับ
  ข้อ 16 การนับคะแนน
    เมือ่สิน้สดุเวลาลงคะแนนเสยีงสรรหาแล้ว ให้ท�าการนับคะแนนเสยีงท่ีหน่วยสรรหาโดย
นับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็นบัตรสรรหาดี หรือ 
บตัรสรรหาเสีย หรอืบตัรสรรหาเสยีบางส่วน ขานทกุหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่นป้ายโดยเปิดเผยและต่อ 
เนือ่งจนเสรจ็สิน้ภายในวนัน้ัน แล้วส่งผลคะแนนการสรรหาไปให้คณะกรรมการสรรหาท่ีท�าการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมชลประทาน จ�ากัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท�าการ  
เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�าเนินการต่อไป
    ในกรณีเป็นบตัรสรรหาเสยี  ให้อนกุรรมการสรรหานบัคะแนนบนัทกึว่าเป็นบตัรสรรหา
เสยีและลงชือ่ก�ากบัไว้ด้วย เมือ่นบัคะแนนเสรจ็แล้ว ให้เกบ็บัตรสรรหาพร้อมทัง้ส�าเนาใบแจ้งผลการนับคะแนน
ของแต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน                                
  ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง
    ให้ประธานกรรมการสรรหาจดัท�าบญัชรีายช่ือผูท่ี้ได้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
พร้อมผลการลงคะแนน โดยเรยีงล�าดบัคะแนนสงูสดุจากมากไปหาน้อยจนครบตามจ�านวนตามท่ีประกาศราย
ชื่อผู้สมัครรับการสรรหาน�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อน�ารายชื่อผู้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งต่อไป
    ในกรณมีผีูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกนิจ�านวนทีส่หกรณ์ประกาศ   
รับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
    ในกรณีมผีูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกจิการเกนิกว่าจ�านวนท่ีสหกรณ์ประกาศ   
รบัสมัคร ให้ผูส้มคัรรบัการสรรหาทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุเรยีงล�าดบัไปจนครบจ�านวนทีส่หกรณ์ประกาศรบัสมคัร
เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
    ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกต้ังผูต้รวจสอบกจิการ จากผูไ้ด้รับคะแนนสรรหาสงูสดุเรียงล�าดบั 
ลงไปจนครบจ�านวนต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ว่างในปีนั้น
    ในกรณีที่ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการมีผู้ได้รับคะแนนในล�าดับสุดท้ายเกินกว่า
หนึ่งคนให้ประธานคณะกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวมาหนึ่งคน และให้ถือว่าผู้ที่
ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
  ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง
    เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาน�าเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
    ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการเลอืกในระหว่างกันเองเป็นประธานผูต้รวจสอบกจิการหนึง่
คน นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
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    ให้ประธานทีป่ระชมุใหญ่แจ้งรายชือ่ผูต้รวจสอบกจิการท่ีได้รบัเลอืกตัง้ให้ทีป่ระชมุใหญ่
ทราบและปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ
  ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
    ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะน�าเสนอผลท่ีได้จากการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการต่อ
คณะกรรมการด�าเนินการเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาสามารถสั่ง
สอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต
ในการสรรหา หรือขั้นตอนในกระบวนการสรรหาไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบนี้ กรณี
ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป ท้ังน้ีให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน
    การยื่นหนังสือประท้วงเรื่องการสรรหาโดยมิชอบ ให้ด�าเนินการส่งเรื่องถึงคณะ  
กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน 5 วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา
  ข้อ 20  หากมีเหตุที่ไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวธิกีารสรรหาและเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  
จ�ากัด พ.ศ.2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางไปรษณีย์ หรือวิธี
อื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
  ข้อ 21 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏิบตัติามระเบยีบนีใ้ห้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้
มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด
  ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

        ประกาศ   ณ วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. 2564

                                                                    
(นายสุชาติ  เจริญศรี)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

เหตุผล    
 - แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ 
  สหกรณ์  พ.ศ. 2563  
 - เพิม่เตมิเนือ้หาในกรณท่ีีไม่สามารถสรรหาผูต้รวจสอบกจิการได้ตามปกต ิจงึได้บญัญตั ิให้สามารถ 
  ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่นได้        
  
  ที่ประชุม - องค์ประชุม 320 เสียง
    - อนุมัติ 319 เสียง
    - ไม่อนุมัติ     0 เสียง 
    - งดออกเสียง     1 เสียง 
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มติที่ประชุม    อนุมัติ ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและ 
   เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2564

  4.10 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
   นายอาจพล  วงศ์บษุราคมั  กรรมการและเลขานุการ น�าเสนอตารางเปรยีบเทยีบการแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ข้อ 68 คณะกรรมการด�าเนินการ, ข้อ 82/1 คณะกรรมการ
ปรบัปรงุ ข้อบงัคับ ระเบยีบ และประกาศ, ข้อ 82/2 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการปรบัปรงุ ข้อบังคบั ระเบยีบ 
และประกาศ , ข้อ 82/3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง , ข้อ 82/4 อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, ข้อ 82/5 คณะอนุกรรมการการลงทุน ,ข้อ 82/6 อ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน , ข้อ 88 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ, ข้อ 98 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 98/1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 99 การด�ารงต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 99/1 การขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 100 อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 100/1 การรายงานผลการตรวจสอบ , 
ข้อ 101 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ , ข้อ 101/1 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

ข้อ 68. คณะกรรมการด�าเนินการ  

    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หน่ึงคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่

คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

     ให้กรรมการด�าเนินการเลือกตั้งใน

ระหว ่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน ่งรอง

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้

ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

     

  

   ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไป

นี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ

ข้อ 68. คณะกรรมการด�าเนินการ  

     ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึง่คน และกรรมการด�าเนนิการอกีสบิสี่

คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

     ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ต้องเป็นผู้มีที่มีคุณวุฒิด้าน

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ หรอืผ่านการฝึกอบรมตาม

หลกัสตูรในด้านดังกล่าวหรอืด้านอืน่ตาม

ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง

ชาติก�าหนด อย่างน้อย 3 คน

     ให้กรรมการด�าเนินการเลือกตั้งใน

ระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่งรอง

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

         

-   เพิ่มข ้อห ้ามในคุณสมบัติของ

บุคคลซึ่งท�าหน้าท่ีคณะกรรมการ

ด�าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎกระทรวง เรื่อง การด�าเนินงาน 

แ ล ะ ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล ส ห ก ร ณ  ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น  

พ.ศ.2564 ข้อ 8 

-  เพิ่มขั้นตอนและวิธีการของบุคคล

ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ     

จักต้องปฏิบัติตามภายหลังได้รับ

การเลอืกตัง้ รวมถงึขัน้ตอนทีส่หกรณ์    

จั ก ต ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค ค ล ผู ้ นั้ น  

แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9,10,11
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

(1)เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ

(2)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก

ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)เคยถกูให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรอื

มีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้

ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดช�าระเงินงวดช�าระหนี้ 

ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบีย้ในระยะเวลาสอง

ปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น

มิได้เกิดจากการกระท�าของตนเอง

เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์
     
        ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ
ไปน้ีเป็นหรือท�าหน้าท่ีกรรมการด�าเนนิการ
(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ 
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
หรือมีค�าวินิจฉัยเป ็นที่สุดให ้พ ้นจาก
ต�าแหน ่ง  กรรมการตามค�าสั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถกูทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิห้ถอดถอน
ออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
(6) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส� า นั ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กั บ ห ลั ก
ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ ห รื อ
ส� านักคณะกรรมการก� า กับและส ่ ง
เสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย  
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู ้
จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานดัง
กล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด
ห้ามด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้
รับการยกเว้นจากหน่วยงานก�ากับดูแล 
แล้วแต่กรณี
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(7) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบ
ธุรกิจหรือการด�าเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชนเป็นหรือเคย
เป็นบุคคลล้มละลายเป็นกรรมการของ
สหกรณ์อืน่เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนมุ
สหกรณ์ทีส่หกรณ์นัน้เป็นสมาชิกอยู่ได้อกี
ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(10) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่ง
ปีก่อน
(11) เคยผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่า เก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกของบริษัทข ้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตในระยะเวลาสองปีกอ่นวันที่ได้รับ
การเลือกต้ังเป็นกรรมการ หรือในขณะที่
ด�ารงต�าแหน่งนั้น
  (12) เคยผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบ้ีย
กับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ด�ารง
ต�าแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิด
จากการกระท�าของตนเอง
(13) ลักษณะต้องห ้ามอื่นตามที่กฎ
กระทรวง ก�าหนด
(14) ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
     ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต้องด�าเนินการจัดท�าหนังสือพร้อมลง
ลายมอืชือ่ยืน่ต่อสหกรณ์เพือ่รบัรองตนเอง
ว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมชลประทาน 
จ�ากัด และตามท่ีกฎกระทรวงก�าหนด  
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และแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่

ได้รับการเลือกตั้ง และสหกรณ์ต้องตรวจ

สอบเอกสารหลักฐานภายในเจ็ดวัน หาก

เหน็ว่าหลกัฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ให้บคุคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิม่

เตมิให้กบัสหกรณ์ภายในเจด็วัน นบัแต่วนั

ที่ได้รับแจ้งนั้น

       ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ซึ่งได้รับเลือก

ตั้งเป็นกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้าม ให้สหกรณ์แจ้งเหตุท่ี

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ให้กรรมการรายนั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติ

หน้าทีแ่ละพ้นจากต�าแหน่งกรรมการทนัที

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

-ไม่มี-
ข้อ 82/1. คณะกรรมการปรับปรุง ข้อ

บังคับ ระเบียบ และประกาศ  

            คณะกรรมการด�าเนินการอาจ

ต้ังคณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ 

ระเบยีบ และประกาศ จ�านวนไม่เกนิแปด

คน โดยให้มีต�าแหน่งประธานกรรมการ

คนหนึ่ง 

รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

เลขานกุารคนหนึง่ นอกนัน้เป็นกรรมการ

-     สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน 

จ�ากัด เห็นสมควรว่า คณะกรรมการ

ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศ ควรบัญญัติ ให ้อ ยู ่ ใน 

ข ้ อ บั งคับสหกรณ ์ ฯ  เนื่ อ งจาก

สอดคล้องกับบทบาทการปฏิบัติ 

งานจริง การก�าหนดโครงสร้างของ

คณะท�างานลงในข้อบังคับฯ ท�าให้

เกิดความชัดเจนแก่ผู ้ปฏิบัติงาน 

รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ด้วย 

คณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
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                 คณะกรรมการปรบัปรงุ ข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศ ให้อยู่ในต�าแหน่ง
เท่าที่ก�าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ซึง่ตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศนั้น
                               ให้คณะกรรมการปรบัปรงุ ข้อบังคบั 
ระเบียบ และประกาศประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และ
ให้ประธานกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ ประกาศหรือเลขานุการ
เรียกประชุมได้
         ในการประชุมคณะกรรมการ
ปรบัปรงุ ข้อบงัคับ ระเบยีบ และประกาศ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการปรับปรุง  
ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม
        ให ้คณะกรรมการปรับปรุง  
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการทราบและพิจารณาในการ
ประชุมคราวถัดไป

ข้อ 82/2. อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ
        ให ้คณะกรรมการปรับปรุง  
ข้อบงัคบั ระเบยีบ และประกาศมอี�านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กล่ันกรองเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของนายทะเบยีนสหกรณ์
หรอื รองนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอือธบิดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู ้ตรวจการ
สหกรณ์หรอืผูส้อบบญัช ีซ่ึงนายทะเบยีน
สหกรณ์แต่งตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย เสนอคณะ
กรรมการด�าเนินการพิจารณา
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(2)  ก�ากับ ดูแล การเสนอรายการหรือ

รายงานของสหกรณ์ต่อเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

และกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ตามแบบระยะ

เวลาที่กรมส่งเสริมก�าหนด เสนอคณะ

กรรมการด�าเนินการเพื่อทราบ

(3)  ตดิตามมติของคณะกรรมการด�าเนนิ

การทุกเรื่อง รับผิดชอบตามค�าร้องเรียน

ของสมาชิก ดูแลสอดส่องผลประโยชน์

และสิทธิของเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออม

ทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั เสนอคณะ

กรรมการด�าเนินการเพื่อทราบ

(4)  งานอืน่ๆตามแต่คณะกรรมการด�าเนิน

การมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

-ไม่มี-
ข้อ82/3. คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

     ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่ง

ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร เ ป ็ น ค ณ ะ

อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีต�าแหน่ง

เป็นประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ

เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้น

เป็นอนุกรรมการ

       คณะกรรมการด�าเนินการอาจแต่งตั้ง

บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่

ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
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-ไม่มี-

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับก�าหนดเวลา

ของคณะกรรมการด�าเนินการซึ่งตั้งคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น

ให ้คณะอนุกรรมการด�าเนินการ

บริหารความเสี่ยงประชุมกันคราวที่มี

กิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธาน

อนุกรรมการบริหารความเ ส่ียงหรือ 

เลขานุการเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง ต้องมีอนุกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน

อนกุรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ

ข้อวินิจฉยัท้ังปวงของคณะอนุกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง ให้เสนอคณะกรรมการ

ด�าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบ

และพิจารณา

ข้อ82/4.  อ�านาจหน้าที่ของคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มอี�านาจและหน้าท่ีด�าเนนิการตามกฎหมาย  

ข้อบงัคบั ระเบยีบ มต ิหรอืค�าสัง่ของสหกรณ์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�าหนดนโยบาย

การบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการด�าเนินการพิจารณา โดย

ครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ 

เช่น ความเส่ียงด้านสินเช่ือ การลงทุน

สภาพคล่อง การปฏิบัติการและด้าน

อืน่ ๆ ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์เสนอคณะ

กรรมการด�าเนินการอนุมัติ

( 2 )  มี อ� า น า จ ตั ด สิ น ใ จ ใ น

ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 

ภ า ย ใ ต ้ ข อ บ เ ข ต ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

(3) ประเมิน ติดตามผล ก�ากับดูแล และ

ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย

เกี่ยวกับการบริหารความเ ส่ียงเ พ่ือ

ให ้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) รายงานแผนการด�าเนินงานที่ควร

ปรบัปรงุแก้ไข ตลอดจนปัจจยัและปัญหา

ทีม่นียัส�าคญัให้แก่คณะกรรมการด�าเนนิ

การ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิกจิการ

ของสหกรณ์

(5) ก�ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยง

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะ

กรรมการด�าเนนิการและต่อทีป่ระชมุใหญ่

ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน

ประจ�าปี

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการการลงทุน

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

-ไม่มี-

ข้อ 82/5. คณะอนุกรรมการการลงทุน

     ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่ง

ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร เ ป ็ น ค ณ ะ

อนกุรรมการการลงทนุจ�านวนไม่น้อยกว่า 

3 คน และต้องไม่มีกรรมการด�าเนินการที่

เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีต�าแหน่ง

เป็นประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ

เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้น

เป็นอนุกรรมการ

       คณะกรรมการด�าเนินการอาจแต่งตั้ง

บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่

ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้

    คณะอนุกรรมการลงทุนให้อยู ่ใน

ต�าแหน่งได้เท่ากับ ก�าหนดเวลาของ

คณะกรรมการด�าเนินการซึ่งตั้งคณะ

อนุกรรมการการลงทุนนั้น

       ให้คณะอนกุรรมการการลงทนุประชมุ

กันคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุม

กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและ

ให้ประธานอนุกรรมการการลงทุนหรือ 

เลขานุการเรียกประชุมได้

   ในการประชุมคณะอนุกรรมการ

ก า ร ล ง ทุ น  ต ้ อ ง มี อ นุ ก ร ร ม ก า ร ม า

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน

อ นุ ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ห ม ด  จึ ง จ ะ เ ป ็ น 

องค์ประชุม

   ข ้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ป ว ง ข อ ง

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ล ง ทุ น  

ให ้ เสนอคณะกรรมการด�า เนินการ 

ในการประชุมคราวถัดไปทราบและ

พิจารณา

-  เพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับคณะ

อนุกรรมการการลงทุน ตามกฎ

กระทรวง การด�าเนินงานและก�ากับ

ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 7
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

ข ้อ82 /6 .อ� านาจหน ้าที่ ของคณะ

อนุกรรมการการลงทุน

       ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน 

มีอ�านาจและหน ้าท่ีด�าเนินการตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค�า

สั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้องซึ่งรวม

ทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ศกึษา วเิคราะห์ และก�าหนดนโยบาย

และแผนเก่ียวกับการลงทุนประจ�าปีให้

สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะ

กรรมการด�าเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอ

ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

 (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและ

แผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่

คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

(3) ประเมิน ติดตาม และก�ากับดูแลผล

ประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม

(4) ก�ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ

การลงทุน

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะ

กรรมการด�าเนินการทราบและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ในรายงานประจ�าปี

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการมอบหมาย
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ  

        ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก 

หรือบุคคลภายนอกผู ้มีคุณวุฒิ ความ

รู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน  

การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น 

การประจ�าปี จ�านวนไม่เกินห้าคนหรือ 

หนึ่งนิติบุคคล

       ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่

ประจ�าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้

ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ  

          ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอื

บคุคลภายนอกซึง่เป็นบคุคลธรรมดา หรอื

นติบิคุคลและเป็นผูม้คีณุวุฒคิวามรูค้วาม

สามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 

หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสหกรณ์ และ 

มคีณุสมบตัเิป็นผูผ่้านการอบรมการตรวจ

สอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

หรือหน่วยงานอื่นที่ได ้รับการรับรอง

หลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ รวม

ทัง้ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์โดยมีจ�านวนไม่เกิน

ห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล

          ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่

ประจ�าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้อง

มีอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี ด้านการเงิน การ

บัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ให้

มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุม

ดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการตรวจสอบกิจการและให้ประกาศ

ชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่

ประชุมใหญ่ทราบด้วย

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อ 

-ไม่มี-

ข้อ99. การด�ารงต�าแหน่ง

ของผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู ้ ตรวจสอบกิจการอ ยู ่ ใน
ต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาคราวละ 2 ปี 
ทางบัญชีสหกรณ์ถ้าเมื่อครบก�าหนด
เวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กจิการคนใหม่ กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น 
อาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกก็ได้

ข้อ 98/1.ขัน้ตอนวธิกีารรบัสมคัรเลือก
ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
         ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
ประกาศขัน้ตอนและวธิกีารเลอืกตัง้เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อน
วันประชุมใหญ่และประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู ้ตรวจ
สอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และ
พิจารณาคัดเลือกผู ้ตรวจสอบกิจการ
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนดเพ่ือน�าเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัด
เลอืกเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้ตาม
ประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อ
ที่ประชุมใหญ่ด้วยและใหผู้้ที่ได้รับเลือก
ตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออก
เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล�าดับคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง
จ�านวนไม่เกนิ 3 คน

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใด
ต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามข้อ 99/1 (2)(3)(4) หรือ (5) ให้ผู้
ตรวจสอบกิจการส�ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่
ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน หรอื จนกว่าจะมีการเลอืกผูต้รวจ
สอบกิจการใหม่
 ข้อ99. การด�ารงต�าแหน่ง
ของผู้ตรวจสอบกิจการ

         ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่ง
ได้มีก�าหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเม่ือครบก�าหนดเวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบัิติ
หน้าทีอ่ยูต่่อไปจนกว่าทีป่ระชมุใหญ่มมีติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อ.

-ไม่มี-

          ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระตดิต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็น
ผู ้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลักจากผู้
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็น
ผูต้รวจสอบกจิการ และนบัวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของผูแ้ทนต่อเนือ่งจากผูท้ีต่นมา
ด�ารงต�าแหนง่

ข้อ99/1.การขาดจากการเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

(1) พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผล

เป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจ
สอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีมติรับ
ทราบ

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจาก
ต�าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบุคคล

(5)  อ ธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อ 100 อ�านาจหน้าทีข่องผูต้รวจสอบ

กิจการ 

ผู ้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจ

หน้าท่ีตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งปวง

ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพ

สมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอด

จนทรัพย ์สินและหนี้สินทั้ งปวงของ

สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง

ของสหกรณ์ที่เป็นจริงอยู่

(2) ตรวจสอบหลักฐานและ

ความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละ

ประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล 

และอาจให้ข้อแนะน�าแก่คณะกรรมการ

ด�าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ ทั้งวิชาการและทางปฏิบัติใน

กิจการนั้น ๆ

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน

หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามแผนงานและการใช ้จ ่ายเงินงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

(5)  ติดตามผลการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อ

พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อ

บังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค�าสั่งต่าง 

ๆ ของสหกรณ์

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�า

สั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้

เกดิผลดแีก่การด�าเนนิกิจการของสหกรณ์

ข้อ100 อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

กิจการ

          ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจหน้าที่

ตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งปวงของ

สหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การเงิน การบญัชี และด้านปฏิบัติการใน

การด�าเนินธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ

บังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมิน

ผลการควบคุมภายใน การรักษาความ

ปลอดภัยของข ้อมูลสารสนเทศของ

สหกรณ์ และการตรวจสอบภายในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้

 (1) ตรวจสอบความถูกต้อง

ของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตาม

แบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

 ( 2 )  ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนิน

การเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะ

กรรมการด�าเนินการให ้ เป ็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ

สหกรณ์

 (3) สอบทานระบบการปฏิบัติ

งานของสหกรณ์ เพื่อให้เป ็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อบงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ รวมทัง้

ค�าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัด ส�านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้เพิ่มเติม เหตุผล

ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน

ต่อคณะกรรมการด�าเนินการภายในการ

ประชมุประจ�าเดอืนคราวถดัไป แล้วเสนอ

ผลการตรวจสอบประจ�าปีต่อที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

 หากพบข้อบกพร่องจากการ

ตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์แก้ไขโดย

มิชักช้า ผู ้ตรวจสอบกิจการอาจะเสนอ

แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

 (4) ตรวจสอบและสอบทาน

ระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความ

มีประสิทธิภาพการใช ้ทรัพย ์สินของ

สหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป

อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

 (5) ตรวจสอบและติดตามการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณา 

แก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ

การด�าเนนิงานทีไ่ด้รบัแจ้งจากส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัด ส�านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี

 คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้อง

ก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านเพิม่

เติมในเรื่องดังตอ่ไปนี้

 (1) ตรวจสอบรายงานทางการ

เงนิ ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการตรวจสอบ

และเสนอรายงานการตรวจสอบเกี่ยว

กับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของ

สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ประกาศ ค�าส่ัง ระเบียบ 

ค�าแนะน�า แนวปฏิบัติที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก�าหนด ตรวจสอบการจัดท�า

รายการย่อแสดงทรพัย์สนิและหน้ีสนิครบ

ถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชกิได้รบัทราบ

เป็นประจ�าทุกเดอืน รวมทัง้ได้มกีารจดัส่ง

ข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและ

รายการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 (2) ตรวจสอบการบรหิารความ

เสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจ

สอบการวางกลยทุธ์ด้านการบรหิารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร

ความเสีย่ง และเสนอรายงานผลการตรวจ

สอบเก่ียวกบัการก�าหนดนโยบายและการ

วางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง เช่น 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเส่ียงด้าน

การลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น 

เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

 (3) ตรวจสอบกิจการบริหาร

ด้านสินเช่ือ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจ

สอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ 

ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายด้าน

สินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตาม 

และดูแลความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การที่ลูกหน้ีไม่สามารถช�าระหน้ีได้ตาม

ก�าหนดในสัญญา ตรวจสอบการวาง

กลยุทธ์และระบบปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

 (4) ตรวจสอบการบริหารด้าน

การลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจ

สอบเกีย่วกบัการก�าหนดนโยบายด้านการ

ลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่

ภายใต้นโยบายทีก่�าหนดและเป็นไปตาม

กฎหมายสหกรณ์ และได้ด�าเนินการภาย

ใต้เกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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ข้อ.

-ไม่มี-

 (5) ตรวจสอบการบรหิารสภาพ

คล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจ

สอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายหรือแผน

งานในการควบคุมการบริหารความเส่ียง

ด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การด�ารง

สินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง

 กรณีพบการทุจริต การขัด

แย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่ิงผิดปกติ

หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบ

การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย

สหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การ

ฝ่าฝืนระเบยีบค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

คณะผูต้รวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ใน

รายงานผลการตรวจสอบกิจการและน�า

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนิน

การสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่

ข้อ100/1.การรายงานผลการตรวจ

สอบ 

          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่

รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์

อักษรประจ�าเดือนและประจ�าปี เพื่อสรุป

ผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อสังเกตข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อ

แจ้งผลการตรวจสอบประจ�าเดือนที่ผ่าน

มา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผล

การตรวจสอบประจ�าปีเสนอต่อที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

-   เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  
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ข้อ 101 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ

กิจการ 

หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจ

พบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้

คณะกรรมการด�าเนนิการทราบเพือ่แก้ไข

โดยเรว็ ผูต้รวจสอบกจิการต้องรบัผดิชอบ

ชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์

ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ

สมาชกิ หรอืสหกรณ์มกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็น

ไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติที่ประชุม

หรือค�าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์

อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ

กิจการต่อคณะกรรมการด�าเนินการทันที

เพื่อด�าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส�าเนา

รายงานดังกล่าวต่อส�านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ และส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

โดยเร็ว

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตาม

ผลการด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อ

สังเกต และให้รายงานผลการติดตาม

แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์

ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกจิการด้วย

ข้อ 101 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ

กิจการ  

                

       กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ หรือ

ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

จนเป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รบัความเสยีหาย 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจ

พบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้

คณะกรรมการด�าเนินการทราบโดยเร็ว

และผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องรับผิดชดใช ้

ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุ

ไม่แจ้งนั้น

-   เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อ.

-ไม่มี-

       การพิจารณาความรับผิดชอบของ

ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่

ประชุมใหญ่

ข้อ101/1.สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจ

สอบกิจการดังนี้ 

(1) อ�านวยความสะดวก ให้

ความร่วมมอืแก่ผู้ตรวจสอบกจิการในการ

ให้ค�าชี้แจง ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อม

ทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน

ประกอบการบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์เพือ่

ประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ

(2) ก�าหนดระเบียบวาระการ

ประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผล

การตรวจสอบกิจการประจ�าเดือนและ

จัดท�าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ทุกครั้ง

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อ

สังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

กิจการ เพ่ือให้การด�าเนินกิจการของ

สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์

-  เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด ้วยการ

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

พ.ศ. 2563
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ข้อ 88. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  

       คณะกรรมการด�าเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อ
แต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อ68(1)(2)(3)(4) ในการจ้างผู้
จัดการของสหกรณ์ โดยต้องท�าหนังสือ
สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะ
กรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลัก
ประกันอันสมควร
       ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้อง
ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังก�าหนดไว้ในข้อ 90 เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
       ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจ
ก�าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
คดัเลอืกหรือสอบคดัเลอืก การแต่งต้ังหรอื
จ้าง การก�าหนดอัตราเงินเดือน การให้
สวัสดิการ และการให้ออกจากต�าแหน่ง
ของผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ 88. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  
         
 คณะกรรมการด�าเนินการอาจ
พจิารณาคัดเลอืก หรอืสอบคัดเลอืกบคุคล
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความ
สามารถ และความเหมาะสม เพื่อแตง่ตั้ง
หรือจ้างเป็นผู้จัดการ 
        ห้ามไม่ให้บคุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไป
น้ีเป็นหรือท�าหน้าที่ผู้จัดการของสหกรณ์
 (1)  เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�า
พพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุเว้นแต่เป็นโทษ
ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ
 (2)เคยถูกไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี
 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
ผู้จัดการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต�าแหน่งผู ้จัดการตามค�าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ
ให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งผู้จัดการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
 (5 )   เคยถูกธนาคารแห ่ง
ประเทศไทย ส�านักคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือส�านักคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู ้
จัดการ ผู ้มีอ�านาจในการจัดการ หรือ
ที่ปรึกษาของผู ้ให้บริการทางการเงิน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วย
งานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลา 
ทีก่�าหนดห้ามด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวแล้ว 
หรอืได้รบัการยกเว้นจากหน่วยงานก�ากบั
ดูแล แล้วแต่กรณี
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 (6) มหีรอืเคยมส่ีวนรว่มในการ
ประกอบธุรกิจหรือการด�าเนินกิจการใดๆ 
อนัผดิกฎหมายท่ีมลีกัษณะเป็นการหลอก
ลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
 (7) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้ม
ละลาย
 (8) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์
อื่นเว ้นแต ่ เป ็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ทีส่หกรณ์นัน้เป็นสมาชกิอยูไ่ด้อกี
ไม่เกินหนึ่งแห่ง
 (9) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้น
ไม่เกินหนึ่งปีก่อน
 (10 )  เคยผิดนัดช� าระ เงิน
ต้นหรือดอกเบ้ียเกินกว่า เก้าสิบวันกับ
นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล
เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธรุกิจข้อมลูเครดติในระยะเวลาสองปีก่อน
วันที่ได้รับการเลือกเป็นผู้จัดการ หรือใน
ขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนั้น
   (11) เคยผิดนัดช�าระเงินต้น

หรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป ็น
สมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกเป็นผู้จัดการ 
หรือในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนั้น เวน้แต่
การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระท�าของ
ตนเอง

 (12) ลักษณะต้องห้ามอื่นตาม
ที่กฎกระทรวง ก�าหนด
 (13)  ลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
     
 ใ น ก า ร จ ้ า ง ผู ้ จั ด ก า ร ข อ ง
สหกรณ์ โดยต้องท�าหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการเรียกให ้มีหลักประกันอัน
สมควร
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  ที่ประชุม -     องค์ประชุม 319 เสียง
    - อนุมัติ 319 เสียง
    - ไม่อนุมัติ     0 เสียง 
    - งดออกเสียง     0 เสียง 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ด้วยคะแนนเสียง 
   เกินกว่า 2 ใน 3 อย่างเป็นเอกฉันท์
   ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
   ประเด็นค�าถามในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564

ข้อ 1   การกู้เงินโดยน�าทุนเรือนหุ้นมาหักจากยอดกู้ท�าไมก�าหนดอายุ 50 ปี ขอให้ก�าหนดทุกอายุได้หรือไม่

ตอบ  เมื่อสมาชิกอายุ 50 ปี  ระยะเวลาการช�าระหนี้จะน้อยลง ท�าให้เงินช�าระหนี้ของสมาชิกแต่ละงวดสูง
ขึน้ และทีก่�าหนดไว้ว่าสมาชกิต้องมีเงนิได้รายเดอืนเหลอื 15 เปอร์เซ็นต์ เงนิจะเหลอืไม่พอท�าให้ไม่สามารถกูไ้ด้ 
กรรมการจึงช่วยเหลือโดยเมื่ออายุ 50 ปี ให้น�าทุนเรือนหุ้น 90% หักจากวงเงินกู้เพ่ือให้สมาชิกสามารถ 
กู้สามัญได้

ข้อ 2 ตามกฎกระทรวงที่มีผลบังคับใช้ โดยลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือไม่ หากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดหรือไม่

ตอบ  กฎกระทรวงการด�าเนินงานที่ออกมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อลงใน 
ราชกจิจานเุบกษาเนือ่งจากว่าวนับงัคบัใช้จรงิๆแล้วไม่ได้ใส่ไว้ฉะน้ัน เมือ่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วบงัคบั
ใช้ทันที สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด (สอ.ชป.) ต้องปฏิบัติตามข้อรายละเอียดภายในบางข้อ 
มีบทเฉพาะการยดืหยุน่ไว้ให้แต่บางข้อต้องปฏิบตัทินัท ีและหากเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ขนาดใหญ่ ซึง่ สอ.ชป. 
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่จะมีข้อปฏิบัติที่มากกว่าสหกรณ์ขนาดเล็ก หากถ้าไม่ปฏิบัติตามมีความผิดหรือไม่ ใน
กฎหมายสหกรณ์ฉบับ 3 จะก�าหนดไว้ว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 89/2 (4) (5) 
(6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000.00 บาท ในกฎกระทรวงจะมีหลายวงเล็บ ซึ่ง
กฎกระทรวงที่ออกมา (1) (2) (3) (6) (9) (11) (12) ไม่ได้ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่องเงิน

ข้อ 3  กฎกระทรวงการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564หมวด 2 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ
ผู้จัดการ ข้อ 53 จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ พร้อมท้ังรายงานผลการด�าเนินการดังกล่าว 
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ซึ่งควรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ มีบรรจุอยู่ในระเบียบ
ว่าการประชุมในครั้งนี้ได้หรือไม่

98 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   98 28/11/2565   16:12:14



ตอบ  นโยบายต่างๆ เรียงตั้งแต่การท่ีสหกรณ์ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับที่ประชุมใหญ่ในครั้งนี้ให้มีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบังคับให้
มีเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริหารการลงทุนบังคับให้มีทุกสหกรณ์ที่มีการลงทุน 20 ล้านบาท
ขึน้ไป คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องด�าเนินการเกีย่วกบักระบวนการควบคมุภายใน ความเสีย่งด้าน
ปฏิบัติการตลาด ด้านกลยุทธ์ หรือสภาพคล่องต่างๆ จะต้องค�านึงถึงสหกรณ์ว่ามีความเสี่ยงด้านใด และออก
มาตรการต่างๆเพือ่ควบคมุให้ความสีย่งน้อยลง หากปัจจบุนัสหกรณ์ไม่มกีารก�าหนดกย็งัไม่ต้องมเีรือ่งแจ้งให้
ทราบ หากสหกรณ์มีการก�าหนดคณะกรรมการแล้วก็จ�าเป็นต้องบรรจุลงระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ เช่น 
แถลงการณ์นโยบายว่าคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้รับค่าตอบแทนอะไรจากสหกรณ์บ้าง

ข้อ 4 กฎกระทรวงออกมาแล้วต้องปฏิบัติทันที ข้อ5(1) ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในภาพรวมของสหกรณ์เพือ่เสนอทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตั ิรวมทัง้ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(7) ก�าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
ฝาก การลงทนุ การกูย้มืจากสหกรณ์อืน่และสถาบนัการเงนิ และการค�า้ประกนัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่ของ
สหกรณ์พิจารณาอนุมัติท�าไมไม่บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม

ตอบ  ในเรื่องของความผิดเป็นเรื่องของการแถลงมาตรา 89/2 ยังออกไม่ครบเรื่องของโทษบางวงเล็บยัง
ไม่มีโทษตามมาตรา 133/3 เรื่องมาตรา 89/2 (3) ยังไม่มีโทษตามมาตรา 133/3 เนื่องจาก (3) ยังไม่ได้ก�าหนด
ในมาตรา 133/3 หากไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกรมส่งเสริมอาจจะมองว่าสหกรณ์หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง หากยังไม่มีเรื่องด�าเนินการจึงไม่มีเรื่องให้ทราบ แต่เรื่องของ (7) ที่ไม่มีในระเบียบวาระพิจารณา
เพราะรวมกับการกู้ยืม วงเงินกู้ยืม การอนุมัติแผนงานและวงเงินงบประมาณ ซึ่งอยู่ใน (7) อยู่แล้ว การฝาก 
หรอืการลงทนุกถ็กูขอไปแล้วเรือ่งของการลงทนุตามประกาศ คปภ. หากมองว่าประเดน็ใดไม่ครบถ้วนสหกรณ์
ไม่สามารถท�าได้จะท�าได้เท่าที่ขอจากที่ประชุมใหญ่เพราะว่าเป็นอ�านาจของที่ประชุมใหญ่

ข้อ 5 เม่ือกฎกระทรวงออกมาเป็นพระราชกิจจานุเบกษาแล้วสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามแต่วันน้ีไม่มีอยู่
ระเบียบวาระการประชุม ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบยังไม่ปฏิบัติ ตามข้อ 5 (3) ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ
(1) (7) ส�าคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จะด�าเนินการอย่างไร

ตอบ   ตามกฎกระทรวงสหกรณ์ได้ด�าเนินการแล้วหรือไม่ได้ด�าเนินการ โดยปกติระเบียบวาระเพื่อทราบ
เป็นการแสดงผลการด�าเนินงานโดยภาพรวมสหกรณ์ท�าอะไรก็อยู่ในนั้น หากไม่ได้ท�าอะไรก็ไม่ได้ใส่ใน
ระเบยีบวาระ ในขณะเดยีวกนัสหกรณ์แก้ไขข้อบงัคบัให้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพือ่ให้อ�านาจหน้าท่ี
ตามข้อบังคับกฎกระทรวงบอกว่าให้คณะกรรมการส่วนน้ีเป็นการเฉพาะ ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ีสหกรณ์จะมี
การแก้ไขข้อบังคับและน�าเสนอที่ประชุมใหญ่แล้ว ส่วนเรื่องอื่นที่คิดว่าได้ด�าเนินการแต่ตกหล่นที่ยังไม่ได้แจ้ง
สมาชกิให้สหกรณ์ชีแ้จงเพ่ิมเติมเพราะเป็นเร่ืองเพือ่ทราบ เร่ืองท่ีขออนุมตัทุิกเร่ืองท่ีสหกรณ์ต้องการท�าและเป็น
อ�านาจของทีป่ระชมุใหญ่หากไม่ผ่านทีป่ระชุมใหญ่ไม่สามารถท�าได้ หากสหกรณ์ไม่คดิจะท�ากไ็ม่ต้องขอ หาก
สหกรณ์คิดจะท�าเมื่อไหร่และไม่ขอจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีความผิด
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ข้อ 6 ขอเสนอให้สมาชิกสมทบลงคะแนนสรรหาเลือกตั้งกรรมการจะมีทางเป็นไปได้ไหมครับ

ตอบ  พระราชบัญญัติสหกรณ์เรื่องสมาชิกสมทบ เนื่องจากมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ระบ ุ
ไว้ชดัเจนว่าสมาชกิสมทบเป็นใครได้บ้างสทิธ ิและหน้าท่ี ให้หรือไม่ให้อยู่ในข้อบงัคบั สมาชิกสมทบห้ามออกเสียง 
เลือกตั้งห้ามเป็นกรรมการอยู่ในกฎหมาย ดังน้ันระเบียบต่างๆ จะออกขัดกับพระราชบัญญัติไม่ได้ การรับ
สมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก อายุการเป็นสมาชิกของสมาชิกสมทบคือต่อสัญญากับต้นสังกัดปีต่อปีหรือสี่ปี 
หากรับมาแล้วจะมีความเสี่ยง

ข้อ 7 วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต้องการให้เพิ่มค่าอาหารเป็น 1,000.00 บาท

ตอบ  เรื่องค่าอาหารในวันประชุมใหญ่ 1,000.00 บาท ขอรับไว้พิจารณา 

ข้อ 8 ขอเสนอให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ครัง้ละ 800.00 บาท หรอื 1,000.00 บาท 
ที่ผ่านมาได้ครั้งละ 600.00 บาท ไม่ทราบว่าสมาชิกจะเห็นเป็นอย่างไร

ตอบ การเพิ่มเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการต้องพิจารณาจากผลก�าไรก่อน ขอรับไว้พิจารณา 

ข้อ 9 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้สงูกว่า ร้อยละ 5.5 ต่อปี ได้หรอืไม่ สหกรณ์ควรน�าเงนิไปลงทนุกบัการตัง้
สหกรณ์ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อลงทุนกับบ้านพักรับรองโครงการ และสนามกอล์ฟ และน�าผลประกอบ
การมาเสริม แทนที่จะลงทุนซื้อพันธบัตร 

ตอบ  เรื่องการลงทุนจะรับข้อเสนอไว้ว่าควรจะพิจารณาลงทุนจากแหล่งอื่นบ้าง หากเป็นไปได้ให้น�าเสนอ
มาในเพจ สอ.ชป. อะไรที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ที่สมาชิกเสนอมาจะบันทึกไว้

ข้อ 10 สหกรณ์น�าเงนิไปลงทนุซือ้หุน้การบนิไทย จ�านวน 100.00 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเรือ่งอยูใ่นขัน้ตอนใด

ตอบ  ตอบเรือ่งการซือ้หุน้การบนิไทยไว้ 50.00 ล้านบาท 2 คร้ัง เป็น 100.00 ล้านบาท ในวนัท่ีประชมุเจ้าหน้ี 
สหกรณ์ทั้ง 87 สหกรณ์ ร่วมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้ผ่าน
การเสนอแผนการประชุมเจ้าหนี้ คณะกรรมการบริหารแผนของการบินไทยได้น�าเสนอผ่านที่ประชุมเจ้าหนี้
อนุมัติแผน และศาลได้อนุมัติแผนการฟื้นฟูแล้ว ได้ท�าการตามแผนแล้วมีการลดค่าใช้จ่ายพร้อมลดพนักงาน
เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในภาพรวมการบินไทยด�าเนินการได้มีผลก�าไรจะมีการจ่ายเงินตามแผนที่เสนอไว้ และ
ทุกสหกรณ์พอใจในแผนที่การบินไทยด�าเนินการ และชี้แจงเพิ่มเติม สหกรณ์ลงทุน 100.00 ล้านบาท ผลการ
ลงทุนได้เงินปันผลคืนมาแล้ว 28.00 ล้านบาท ทุนยังอยู่ 100.00 ล้านบาท บริษัทการบินไทยมีปัญหาเข้าสู่
การฟื้นฟูท่ีรัฐบาลก�าหนดขึ้นมา หลังจากนั้นมีอัตราดอกเบี้ยท่ีระงับเป็นบางส่วน สหกรณ์จะได้ดอกเบี้ยจาก
แผนฟื้นฟูไว้แล้ว ปี พ.ศ.2567 จะเริ่มได้รับดอกเบี้ยกลับมา ร้อยละ 1.5 จะไปจบที่ปี พ.ศ.2571 กับ 2573  
ขึ้นอยู่กับการด�าเนินงานของการบินไทย แต่เงินลงทุน 100.00 ล้านบาท ยังอยู่ 

ข้อ 11  การใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณมีการตั้งค่าใช้จ่ายเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย เป็นไปได้หรือไม่ สหกรณ์
จะพัฒนา โดยการงดออกใบเสร็จรับเงินจะลดภาระการใช้กระดาษ และการลงทุนดิจิตอล เช่น บิทคอยน์ 
จะสร้างผลก�าไรที่มากให้กับสมาชิก
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ตอบ  เรื่องการงดออกใบเสร็จเกี่ยวข้องกับการเงินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกแนวทางปฏิบัติไว้ว่าหาก 
สหกรณ์ใดจะแก้ไขส่วนน้ีต้องน�าเสนอท่ีประชมุใหญ่ให้สมาชกิเป็นผู้อนุมตัว่ิาต่อไปจะไม่ออกใบเสร็จเป็นกระดาษ
แล้วจะออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกรายใดจะขอเป็นกระดาษให้มายื่นร้องเป็นรายๆไป สหกรณ์ต้องแจ้ง
สมาชิกล่วงหน้าก่อนเรื่องการลงทุนจะรับข้อเสนอไว้ว่าควรจะพิจารณาลงทุนจากแหล่งอื่นบ้าง หากเป็นไปได้
ให้น�าเสนอมาในเพจสอ.ชป. ได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ที่สมาชิกเสนอมาจะบันทึกไว้

ข้อ 12 สหกรณ์จะสร้างสวัสดิการให้สมาชิกเรื่องการท�าประกันอุบัติเหตุ ได้หรือไม่ ใช้เงินประมาณ 2 ล้าน
บาทเศษ รายละไม่ถึง 100.00 บาท สมาชิกทุกคนจะได้สิทธิ์สวัสดิการในเรื่องของอุบัติเหตุ 200,000.00 บาท 
เป็นการคุ้มครองตลอด 24 ชม. ทั่วโลก 

ตอบ  ขอรบัไว้พจิารณาหากอยูใ่นวงเงนิทีส่หกรณ์รบัได้และเป็นเงือ่นไขท่ีไม่สงูมาก จะด�าเนนิการให้สมาชกิ

ข้อ 13 ควรมกีารส่ง SMSถงึสมาชกิผ่านโทรศพัท์มือถือเพ่ือแจ้งเตอืนยอดเงินกู้ ช�าระงวดแรกเป็นเงินเท่าไหร่ 
เมื่ออนุมัติแล้วจะมีข้อความเข้ามือถือได้หรือไม่

ตอบ  สหกรณ์จะรับไปพิจารณา

ข้อ 14  เสนอให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีแบบออนไลน์ 

ตอบ  สหกรณ์อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาด�าเนินการ

ข้อ 15  กรรมการควรมีวัยเท่าไหร่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการสหกรณ์ควรก�าหนดให้
อายุไม่เกิน 70 - 75 - 80 ปี ตามความสามารถของร่างกาย เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆ มาเป็นกรรมการ
สร้างสายเลือดใหม่ในการด�าเนินการสหกรณ์เป็นการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ 

ตอบ  ในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ไม่มีการก�าหนดอายุกรรมการ

ข้อ 16  ในใบเสร็จรับเงินมีช่อง “ซื้อหุ้นเพิ่ม” หมายถึงอะไร

ตอบ   มี 3 กรณี ดังนี้ 

  1. สมาชิกแจ้งขอซื้อหุ้นเพิ่ม (ปัจจุบันยกเลิก)

  2. การกู้เงินสามัญต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินท่ีขอกู้ ในกรณีท่ีทุนเรือน 
   หุ้นไม่ถึงร้อยละ 15 อนุโลมให้เพิ่มทุนเรือนหุ้นได้โดยหักจากเงินที่กู้ (ปัจจุบันยกเลิก)

  3. ในอดีตสหกรณ์มีการโอนเงินให้สมาชิกทุกคน 200.00 บาท ในรูปแบบทุนเรือนหุ้น โดยบันทึก 
   รายการเป็นซื้อหุ้นเพ่ิมเมื่อมีการท�าธุระกรรมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะเป็นการบันทึกในช่อง 
   ซื้อหุ ้นเพิ่มและคงอยู ่ในใบเสร็จตลอดไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีการด�าเนินการใด ๆ ในช่องนี้  
   ยอดเงินจะคงเดิม
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เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา  13.30 น.

     ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ   เจริญศรี) ประธานในที่ประชุม

     กรรมการและเลขานุการ

(นายอาจพล  วงศ์บุษราคัม)    ผู้จดบันทึกการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1  เรื่องรายงานของนายทะเบียน

3.2  เรื่องรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ประจ�าปี 2565

3.3  เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2565

3.4  เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ประจ�าปี 2565
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3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน

สมาชิกในระหว่างปี 2565 มีจ�านวน ลดลง  281  คน มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

จ�านวนสมาชิก  ณ 1 ตุลาคม 2564  22,780  คน

สมาชิกสมัครใหม่ ระหว่างปี   248  คน

สมาชิกออก ระหว่างปี   529  คน

คงเหลือสมาชิก  ณ 30 กันยายน 2565  22,499  คน

สมาชิกสมทบในระหว่างปี 2565 มีจ�านวน ลดลง  137  คน มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

จ�านวนสมาชิกสมทบ  ณ 1 ตุลาคม 2564  4,280  คน

สมาชิกสมทบสมัครใหม่ ระหว่างปี   203  คน

สมาชิกสมทบออก ระหว่างปี   340  คน

คงเหลือสมาชิกสมทบ  ณ 30 กันยายน 2565  4,143  คน

   รวมสมาชิกและสมาชิกสมทบจ�านวนทั้งสิ้น  26,642  คน

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

3.1.2 ทุนเรือนหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น ณ 30 กันยายน 2564   10,560,415,840.00  บาท

บวก  รับค่าหุ้นจากสมาชิกระหว่างปี 2565   499,176,200.00   บาท

หัก  สมาชิกลาออก และถอนหุ้นคืนระหว่างปี 2565   262,164,110.00   บาท

ณ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน  10,797,427,930.00   บาท

อนึ่ง ระหว่างปี 2565 ได้มีสมาชิกแสดงความจ�านง ดังนี้    

    - ขอเพิ่มอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  851 ราย

   - ขอลดอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  249 ราย

   - ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  77 ราย

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

3.1.1 สมาชิกและสมาชิกสมทบ
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3.2 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์
  ประจ�าปี 2565
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2524  เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี กพธ 55/2524   เลขหมายทะเบียนข้อบังคับท่ี กพธ 55/2524  

ซึ่งด�าเนินการประกอบธุรกิจบริการสมาชิก เริ่มต้นด้วยสมาชิก 704  คน  และทุนเรือนหุ้นจ�านวน 86,890  บาท 

ได้ร่วมกันด�าเนินกิจการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า และเติบโต อย่างม่ันคง จนถึงปัจจุบัน ปีน้ีครบรอบปีท่ี 41 

สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2565 สรุปได้ดังนี้     

3.2.1 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2565 สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานรวมทัง้สิน้  12,624,835,699.87   บาท เพ่ิมขึน้ จากปีก่อน    74,881,645.58   บาท 

และมีก�าไรสุทธิ   767,248,434.41   บาท ลดลง จากปีก่อน  3,989,643.43   บาทหรือ ลดลง ร้อยละ 0.52  

สรุปรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีดังนี้    

รายการ ปี 2565  (บาท) ปี 2564  (บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ

ทุนเรือนหุ้น  10,797,427,930.00  10,560,415,840.00  237,012,090.00 2.20

ทุนส�ารอง  1,223,053,279.86  1,145,690,182.02  77,363,097.84 6.33

ทุนรักษาระดับเงินปันผล  8,698,611.99  8,198,611.99  500,000.00 5.75

ทุนสาธารณประโยชน์  13,879,528.53  11,604,448.53  2,275,080.00 16.39

ทุนด�าเนินการ  12,624,835,699.87  12,549,954,054.29  74,881,645.58 0.59

หนี้สิน  9,865,027,424.26  9,057,972,830.27  807,054,593.99 8.18

เงินรับฝาก  9,746,422,568.78  8,910,718,381.83  835,704,186.95 8.57

ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  28,157,599.00  33,384,960.00 (5,227,361.00) -18.57

เงินกู้ยืม 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  156,848,522.94  131,739,130.14  25,109,392.80 16.01

เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  15,362,683,940.46  15,628,331,829.10 (265,647,888.64) -1.73

ก�าไรสุทธิประจ�าปี  767,248,434.41  771,238,077.84 (3,989,643.43) -0.52
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3.2.2 การรับฝากเงินจากสมาชิก

สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ เปิดบริการรับฝากเงิน 2 ประเภท ดังนี ้

  1. ประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1.50 บาท/ปี  

  2. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2.50 บาท/ปี  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด มีเงินรับฝากแต่ละประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้  

ที่ ประเภทบัญชี ยอดคงเหลือ (บาท)

1 เงินฝากออมทรัพย์ 31,808,184.03

2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9,714,614,384.75

รวม 9,746,422,568.78

 สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสมาชิกมาใช้บริการเงินฝากเป็นเงิน 9,746,422,568.78 บาท 

เพิ่มขึ้น จากปี 2564 เป็นเงิน   835,704,186.95   บาท คิดเป็นร้อยละ 8.57    

3.2.3 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก มี 3 ประเภท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

ที่
ประเภท

การให้เงินกู้

*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

*กรณีไม่รับเงินเฉลี่ยคืน*

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30 5.70

2 เงินกู้สามัญ 6.30 5.70

  2.1เงินกู้สามัญไม่เกิน 6.15 5.55

ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

3 เงินกู้พิเศษ

 - สองปีแรก 4.50 4.00

 - ตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป 5.50 4.75

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 

  เงนิกูเ้พ่ือเหตุฉกุเฉิน เป็นประเภทเงินกูร้ะยะสัน้มคีวามสะดวกในการกูยื้ม ผ่อนช�าระ 6 งวด หรอื 12 งวด  

ณ วนัที ่30 กันยายน 2565 สมาชกิใช้บรกิารกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ จ�านวน 2,893 ราย เป็นเงนิ 35,922,424.00  บาท 

เพิ่มขึ้น จากปี 2564 เป็นเงิน 6,796,726.00 บาท       
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  เงนิกูส้ามญั เป็นเงนิกูป้ระเภทใช้บคุคลค�า้ประกนั โดยวงเงนิกูข้ึน้อยูก่บัอายกุารเป็นสมาชกิและฐาน

เงนิเดอืน ผ่อนช�าระ 180 งวดทกุวงเงินกู ้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 สมาชกิใช้บรกิารกูส้ามญั จ�านวน 7,212 ราย 

เป็นเงิน 8,174,633,505.75 บาท ลดลง จากปี 2564 เป็นเงิน 1,053,219,680.11 บาท    

  เงินกู้พิเศษ ประกอบด้วย เงินกู้พิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ หรือทุนเรือนหุ้น หรือสมุดเงินฝากมาค�้าประกัน 

ผ่อนช�าระ 96 งวด และ 360 งวด ตามวัตถุประสงค์การให้กู้  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สมาชิกใช้บริการ 

กู้พิเศษ จ�านวน 1 ราย  เป็นเงิน  2,530,000.00 บาท   ลดลง จากปี 2564 เป็นเงิน 2,470,000.00 บาท  

3.2.4 สินทรัพย์
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด มีแหล่งที่มาของเงินทุน ประกอบด้วย เงินรับฝาก 

จากสมาชิก ทุนเรือนหุ้นทุนส�ารอง ทุนสะสมอื่นๆ และเงินกู้ยืม     

  สินทรัพย์ของสหกรณ์ในปี 2565 มีทั้งสิ้น 22,439,909,904.02 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2564จ�านวน 

876,478,009.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91     

  การบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ยืม เน่ืองจากลูกหน้ีเงินกู้ยืมของสหกรณ์เป็นสมาชิกท่ีท�างานใน 

กรมชลประทาน ใช้ระบบการช�าระหนีโ้ดยการเรยีกเก็บจากบญัชีเงินได้รายเดือน ณ ปัจจุบนัการด�าเนนิกิจการไม่มี 

ประวตัหินีส้ญู ส�าหรบัสมาชกิทีล่าออกจากจากกรมชลประทาน สหกรณ์ใช้วธิปีระนปีระนอมหนีโ้ดยดคูวามสามารถ 

ของสมาชิกที่จะช�าระหนี้ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นยอดเงินรับช�าระหนี้เป็นสินทรัพย์ที่สหกรณ์ 

บริหารจัดการให้มีสภาพคล่อง ตามก�าหนดที่วางไว้      

  การบริหารเงินลงทุน สหกรณ์มีเงินลงทุน 6,892,522,099.58  บาท โดยสหกรณ์ลงทุนในรูปแบบ

ของพันธบัตรรัฐบาล  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด    ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์  หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ  หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย  หุ้นกู้  

บมจ. ปตท. หุ้นกู้ บมจ. ปตท.ผส.หุ้นกู้ บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร์  หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  หุ้นกู้ บมจ.พีทีที

โกลบอลเคมิคอล   หุ้นกู้ บมจ.แอดวานซ์ อินโพร่ เซอร์วิส  หุ้นกู้ บมจ.การช่าง  หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์เอ็นเนอร์จี   

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา  หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลติ้งส์   หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม พาว์เวอร์  หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์ พีซ ี

การลงทุนรูปแบบนี้มีความเสี่ยงต�่าและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

  

  หนี้สินของสหกรณ์ในปี 2565 ซึ่งอยู ่ในรูปของเงินรับฝากจากสมาชิก และหนี้สินอื่นมีทั้งสิ้น 

9,815,074,204.15 บาท  เพิ่มขึ้น จากปี 2564     จ�านวน  801,596,360.37  บาท      

3.2.5 หนี้สิน
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  ส�าหรับแหล่งที่มาของก�าไรจากการด�าเนินการมาจาก      

  ก�าไรจากการท�าธุรกรรมของสมาชิก      

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) อัตราร้อยละ ต่อรายได้

รายได้จากดอกเบี้ยกู้ยืม 946,529,422.69 83.17

รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 22,550.00 0.00

3.2.6 ก�าไรจากการด�าเนินการ

  ก�าไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิก      

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) อัตราร้อยละ ต่อรายได้

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 46,056,460.99 4.05

รายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน 145,472,292.05 12.79

รายได้เบ็ดเตล็ด 148,519.82 0.01

  การจ�าแนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก ดังนี้      

3.2.7 การคืนประโยชน์สู่สมาชิก

ผลตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินปันผล  (5.50) 579,312,881.50

เงินเฉลี่ยคืน (11.00 ) 76,276,175.50

กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก 

ประเภททุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนส�ารอง 77,129,377.41

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 500,000.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 2,000,000.00

ทุนสวัสดิการสมาชิก 25,000,000.00

ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ 1,000,000.00
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  ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ได้อ�านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้

บริการแก่สมาชิก ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายมากขึ้น เป็นการยกระดับการให้

บริการสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สมาชิกสามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ดังนี้        

      - ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน App สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เริ่มตั้งแต่ 15 

มกราคม 2565 เป็นต้นไป ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย หุ้น เงินฝาก เงินกู้ ภาระค�้าประกัน ใบเสร็จ การเรียก

เก็บประจ�าเดือน เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ผู้รับผลประโยชน์ ตารางประมาณการช�าระ การสรุปยอดรวม รวมทั้ง 

ข่าวสารสหกรณ์ เมื่อมีการเคลื่อนไหว จะมีระบบแจ้งเตือน     

  - การท�าธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน App สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เริ่มตั้งแต่เดือน

กันยายน 2565 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ได้ด้วยตนเอง 

เมื่อมีการเคลื่อนไหว จะมีระบบแจ้งเตือน     

  - การประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (VDO Conference) ปี 2565 สหกรณ์ยังคงปฏบัิตติามมาตรการ

การป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดเจ้าหน้าท่ี Work From Home มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cioud Meeting เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง        

3.2.8 การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

3.2.9 ด้านวิชาการ
  สหกรณ์ได้ให้ความรูด้้านวชิาการเก่ียวกับสหกรณ์ วสิยัทัศน์ พนัธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบาย ความ

รู้เกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่ของสมาชิก การออม การกู้ พร้อมทั้งด้านสวัสดิการ

ต่าง ๆ ที่สมาชิกควรทราบ         

  ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ได้ส่งเสริมให้ความรู้ ทางการสัมมนา อบรม ต่างๆ ดังนี ้

วัน เดือน ปี หัวข้อ สถานที่ ผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนา

 6 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อมูลส่วน

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562" (Personal 

Data Protection Act : PDPA)  

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 

ถนนสามเสน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

56 คน  ประกอบด้วย

กรรมการด�าเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัดเป็นองค์การท่ีมีกระบวนการการบริหารตามแบบสหกรณ์

สีขาวด้วยธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมสมาชิกมีอ�านาจหน้าท่ีในการบริหาร โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจการ

สหกรณ์ ให้เป็นองค์การทีเ่ข้มแขง็มสีทิธิล์งคะแนนสรรหาเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการ 

มีสิทธิ์ร่วมในการลงทุนในหุ้นและได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วน และมีการจัดสรรเงินจากก�าไรสุทธิไว้เป็น

ทรพัย์สินของสหกรณ์ เพือ่เป็นทนุส�ารอง เพือ่พฒันาสหกรณ์ เพือ่จดัสวสัดกิารแก่สมาชกิตามส่วนของปรมิาณ

ธุรกิจทีท่�ากบัสหกรณ์ และเพือ่สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลอืกจิกรรมขององค์กรต่าง ๆ การให้

สมาชกิมส่ีวนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  ของสหกรณ์ ท�าให้รู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ เกิดการยินยอมปฏบิติัตาม

ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ    

 

3.2.10 การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด จ่ายเงินทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้

ล�าดับที่ รายละเอียด จ�านวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  2,174,500.00 

2 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ  840,000.00 

3 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  32,003,000.00 

4 สวัสดิการสะสมทวีทรัพย์  52,080,001.58 

5 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส  9,981,000.00 

6 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)  1,222,400.00 

7 สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด  25,000.00 

รวม  98,325,901.58 

3.2.11 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเงินทุนสาธารณประโยชน์
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ล�าดับที่ รายละเอียด จัดโดย จ�านวนเงิน 

1 ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  500.00 

2 ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.2564 สอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด  500.00 

3 บริจาคช่วยเหลือเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2564 สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  500.00 

4 ร่วมสมทบกิจกรรม "ปันน�้าใจ เพื่อน้อง" ครั้งที่3 ที่ขาดแคลน สอ.ครูเลย จ�ากัด  500.00 

5 ขอเบิกเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายให้สวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน  500,000.00 

กรมชลประทาน ปี 2565

6 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน "โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  1,000.00 

ชุมชน พ.ศ. 2565"

รวมทั้งสิ้น  503,000.00 

  การด�าเนนิงานของสหกรณ์กระท�าโดยคณะกรรมการด�าเนินการ ซึง่ได้รับการสรรหาและเลือกตัง้จาก 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เพือ่ให้เข้ามาท�าหน้าท่ีบรหิารจัดการให้กิจการสหกรณ์เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคับ 

พรบ.สหกรณ์ และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ในการด�าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์มั่นคงสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาแก่มวลสมาชิกสหกรณ์  

 ปี 2565 การสร้างหลักประกันแก่สมาชิกนั้น   สหกรณ์มีการเตรียมหลักประกันให้กับสมาชิก ดังนี้

  -  การท�าประกนัชวิีตกลุม่คุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ กบับรษัิทอาคเนย์ ประกนัชีวติ จ�ากดั  วงเงนิประกนั 

100,000.00 บาท ถึง 3,000,000.00 บาท (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

เป็นการบรรเทาภาระของผู้ค�้าประกัน

  - การท�าประกนัภยัอบุตัเิหตกุลุม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์กับบริษทักรุงเทพประกันภยัจ�ากัด(มหาชน) 

วงเงินประกัน 100,000.00 บาท  (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2565) ฟรีให้กับสมาชิกทุกคนที่

อายุ 20-70 ปี

  - การให้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์สูงสุด 100,000.00 บาท 

เงินช่วยเหลือค่าท�าศพสมาชิก 10,000.00 บาท

3.2.12 การสร้างหลักประกันความมั่นคง

การมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเงินทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2564 - 2565 ดังนี้
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23 ต.ค. 64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน กรรมการ 2 คน
เจ้าหน้าที่ 2 คน

10,11,15,18,22,
24 พ.ย. 64

เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเงิน การบญัชี
และการบริหาร ส�าหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่13

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

13 พ.ย. 64 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2564 ครั้งท่ี 1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

24 พ.ย. 64 เข้าร่วมประชุมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กรรมการ 1 คน

3 ธ.ค. 64 เข้าร่วมโครงการอบรม "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และประเด็นข้อพิพาทที่พบในสหกรณ์ที่ควรรู้"

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

กรรมการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ 1 คน

17 ธ.ค. 64 เข้าสังเกตการณ์การเลือกตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากดั สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ 2 คน

22 ธ.ค. 64 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ ชุดที่ 7 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กรรมการ 1 คน

23 ธ.ค. 64 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 และแต่งตั้งผู้แทน
สหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

กรรมการ 1 คน

24 ธ.ค. 64 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอก
เงิน ฯ ในรูปแบบ E-Learning ผ่านระบบ ATS

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

เจ้าหน้าที่ 2 คน

26 ก.พ. 65 ขอเชิญร่วมงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ.2565 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

กรรมการ 1 คน

3,4,8,11,14,
16 มี.ค. 65

เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร"การเงิน การบัญชี และ
การบริหาร ส�าหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 18 ส�าหรับ
ส�าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ 2 คน

21 - 26 มี.ค. 65 เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร"การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช�านาญการ" รุ่นที่ 23

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการ

25 - 26 มี.ค. 65 เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สมาชิก
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

กรรมการ 1 คน

23 มี.ค. 65 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กรรมการ 1 คน

7 - 9 เม.ย. 65 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท 
สหประกันชีวิต จ�ากัด ประจ�าปี 2565

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด
(มหาชน)

กรรมการ 1 คน

22 เม.ย. 65 เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

  ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ตะหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร

ของสหกรณ์ โดยการจัดส่งกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ในหน่วยงานของ ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้   

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

3.2.13 การพัฒนาบุคลากร
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5 - 6 พ.ค. 65 เข้าร่วมโครงการสัมมนา  เรื่อง "ทิศทางการบริหารการเงินและการ
ลงทุนในภาวะเศรษฐกิจ ปี 2565"

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

19 - 20 พ.ค. 65 เข้าร่วมโครงการสัมมนา  เร่ือง "เจาะลึกความเสี่ยงและการ
ควบคุม
ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์"

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ 2 คน

21 พ.ค. 65 เข้าร่วมโครงการสัมนา เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อมฝึกจัดท�าข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์"

เขตพืน้ที่สหกรณ์
สมาชิกกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1

กรรมการ 2 คน
เจ้าหน้าที่ 2 คน

20 ม.ิย. 65 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

1 ก.ค. 65 เป็นผู้แทน สอ.ชป.ในการเข้าร่วมประชุมแผนฟื้นฟู กิจกรรมของ
บ.การบินไทย จ�ากัด  ในการยื่นค�าร้องขอแก้ไขแบบฟื้นฟูกิจการ

บ.การบินไทย จ�ากัด กรรมการ 1 คน

10 ส.ค. 65 เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม 
ปี 2565 รุ่นที่ 6

ส�านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร พื้นที่1

เจ้าหน้าที่ 1 คน

18 , 23 ส.ค. 65 เข้าร่วมประชุมออนไลน์   เรื่อง การขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ 
บ.การบินไทย จ�ากัด

บ.การบินไทย จ�ากัด กรรมการ 1 คน

27 ส.ค. 65 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ 
ชุดที่ 7 ครั้งที่ 22

สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

 29 ส.ค. 65 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565 โดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย 
ไอซีที จ�ากัด

กรรมการ 1 คน

 1 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการ"ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ." ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ 2 คน

18,23 ส.ค. 65 การขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ บรษิัท การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

ส�านักพัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การสหกรณ์ กทม.

กรรมการ 1 คน

 19 ก.ย. 65 เข้าร่วมประชุม"การรายงานข้อมูลทางการเงิน (MIS) 
ตามกฎกระทรวงฯ"

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การสหกรณ์ กทม.

เจ้าหน้าที่ 1 คน
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1. ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน

สถานะทางการเงิน  ณ ( 30 กันยายน 2565)

1.1  สินทรัพย์รวม  22,439,909,904.02  บาท

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   156,848,522.94  บาท  

  เงินลงทุน    6,892,522,099.58  บาท

  ลูกหนี้เงินกู้   15,327,116,834.42  บาท

  อื่น ๆ    63,422,447.08  บาท

1.2  หนี้สินรวม    9,815,074,204.15  บาท

  เงินรับฝาก   9,746,422,568.78  บาท

  เงินกู้ยืม   0.00 บาท

  อื่น ๆ    68,651,635.37  บาท

1.3  ทุนของสหกรณ์  12,624,835,699.87  บาท

  ทุนเรือนหุ้น   10,797,427,930.00  บาท

  ทุนส�ารอง    1,223,053,279.86  บาท

  ทุนสะสม    37,183,956.02  บาท

  ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (200,077,900.42) บาท

  ก�าไรสุทธิ    767,248,434.41  บาท

จุดเด่นการด�าเนินงาน
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การเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษา 
และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจ�าปีบัญชี 2565

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท)

รวม
เงินเดือน โบนัส/ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมอบรม ค่าเบี้ยประชุม อื่นๆ (เครื่องแบบ)

1 นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการด�าเนนิการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  187,220.20  27,900.00  -  16,400.00  -  231,520.20 

2 นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  164,531.11  16,800.00  -  26,400.00  -  207,731.11 

3 นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  171,452.92  600.00  -  58,800.00  -  230,852.92 

4 นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม รองประธานกรรมการ (ชุดที่ 41) ,เหรัญญิก (ชดุที่ 42)  -  163,430.55  562.00  -  58,200.00  -  222,192.55 

5 นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  155,871.58  7,882.00  -  29,400.00  -  193,153.58 

6 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก (ชุดที่ 41) ,กรรมการ (ชุดที่ 42)  -  161,913.56  -  -  26,400.00  -  188,313.56 

7 นายสมหมาย ช้างพันธุ์ กรรมการชุดที่ (ชุดท่ี 41 ,42)  -  136,756.54  600.00  -  40,800.00  -  178,156.54 

8 นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์ กรรมการ (ชุดที่ 41)  -  148,335.36  4,000.00  -  -  -  152,335.36 

9 มล.อนุมาศ ทองแถม กรรมการ (ชุดที่ 41)  -  148,403.85  -  -  -  -  148,403.85 

10 นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  150,938.04  7,880.00  -  55,200.00  -  214,018.04 

11 นางอัญชลี เสือแก้ว กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  144,354.13  935.00  -  57,000.00  -  202,289.13 

12 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  127,176.42  -  -  16,800.00  -  143,976.42 

13 นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  151,951.72  390.00  -  51,600.00  -  203,941.72 

14 นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  135,205.70  350.00  -  21,600.00  -  157,155.70 

15 นายรุ่งธรรม บ่อเกิด กรรมการ (ชุดที่ 41 ,42)  -  144,354.13  13,200.00  -  24,600.00  -  182,154.13 

16 นายส�าเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ (ชุดที่ 42)  -  -  -  -  17,400.00  -  17,400.00 

17 นายส�าเริง แสงภู่วงค์ ที่ปรึกษา (ชุดที่ 41)  -  20,000.00  -  -  -  -  20,000.00 

18 นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ (ชุดที่ 42)  -  -  1,000.00  -  55,200.00  -  56,200.00 

19 นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา (ชุดที่ 41)  -  20,000.00  -  -  -  -  20,000.00 

20 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์  -  20,000.00  -  -  -  -  20,000.00 

21 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและที่ดิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  -  10,000.00  -  -  -  -  10,000.00 

22 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ  -  10,000.00  -  -  -  5,800.00  15,800.00 

23 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน ที่ปรึกษาด้านแผนงานและงบประมาณ  -  10,000.00  -  -  -  -  10,000.00 

24 ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน  -  10,000.00  -  -  -  5,800.00  15,800.00 

25 เลขานุการกรมชลประทาน ที่ปรึกษาด้านสถานที่  -  -  -  -  -  5,800.00  5,800.00 

26 นายสธุี ศรีเอี่ยมสะอาด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  -  20,000.00  2,500.00  -  -  -  22,500.00 

27 นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์  -  20,000.00  -  -  4,200.00  -  24,200.00 

28 นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย ที่ปรึกษาด้านพัสดุ  -  10,000.00  -  -  -  -  10,000.00 

29 นางสาวสุพร เนินกร่าง ที่ปรึกษาด้านคดีความ  -  20,000.00  -  -  7,200.00  -  27,200.00 

30 นางณภัทร เวยีงค�ามา ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์  -  20,000.00  -  -  -  -  20,000.00 

31 นางนภกร หอมเกษร ผู้จัดการ  536,666.67  -  2,850.00  -  -  -  539,516.67 ผ
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ผลการด�าเนินงานของ สอ.ชป. 
ต้ังแต�ปี 2556 - 2565
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

24,080 23,686 23,730 23,572 23,489 23,412 23,241 23,044 22,780 22,499

2,797 2,931 3,194 3,421 3,658 3,764 4,154 4,371 4,280 4,143

สมาชิก สมาชิกสมทบ 

จ�านวนสมาชิก

จ�านวน (ล้านบาท)

 -
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 12,000.00

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

 ทุนเรือนหุ้น  7,801.58 8,248.00 8,700.12 9,024.94 9,338.76 9,660.60 9,986.68 10,326.63 10,560.42 10,797.43

 ทุนสํารอง  582.33 634.90 691.96 762.51 831.77 905.69 980.02 1,068.89 1,145.69 1,223.05

 ทุนสะสม  58.80 85.73 89.81 57.84 45.17 45.61 37.96 37.64 33.64 37.18

ทุนเรือนหุ�น ทุนส�ารอง ทุนสะสม
จ�านวน (ล้านบาท)
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ทุนด�าเนินการ สินทรัพย์
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ทุนดาํเนินการ 8,963.50 9,532.65 10,116.39 10,521.12 10,915.28 11,345.40 11,820.00 12,225.03 12,549.95 12,624.84

สินทรัพย์ 13,452.80 14,140.30 14,855.11 15,991.28 17,036.26 17,996.29 19,200.05 20,394.37 21,563.43 22,439.91

จ�านวน (ล้านบาท)

รายได� ก�าไรสุทธิ ค�าใช�จ�าย

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

 700.00

 800.00

 900.00

 1,000.00

 1,100.00

 1,200.00

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

 รายได้  832.32 875.64 914.17 958.37 976.28 1,051.56 1,087.27 1,122.87 1,126.60 1,138.23

 กาํไร  502.82 564.00 629.11 652.95 673.76 718.81 764.87 757.01 771.24 767.25

 ค่าใช้จ่าย  310.78 311.63 285.06 305.42 302.51 332.75 332.39 365.77 355.36 370.98

จ�านวน (ล้านบาท)
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ผลการด�าเนินงานของ สอ.ชป. 
ต้ังแต�ปี 2556 - 2565
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การจัดสรร ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2565
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1. ทุนสํารอง 10.053% 2. เงนิเฉลี4ยคืน 9.942% 

3. ทุนสาธารณประโยชน์ 0.261% 4. บํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 0.004% 

5. ทุนช่วยเหลือผู้คํLาประกนั 0.130% 6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที4 0.782% 

7. ทุนสวสัดกิาร 3.258% 8. เงนิปันผล 75.505% 

9. ทุนรักษาระด้บอตัราเงนิปันผล 0.065% 
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3.3 เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2565
การจัดสรร ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2565
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เรียน   ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563  เมื่อวันท่ี  2 ธันวาคม 2563  ได้เลือกนายองอาจ    
หมัน่กลาง (เสยีชวิีต) นายสงบ  แสงสวสัดิ ์(เสยีชวีติ) และนายสนุทร  แสนชมภ ูและทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2564 
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ได้เลือกนางน�้าค้าง  คงคาเพ็ชร  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน  จ�ากัด  ส�าหรับปีทางบัญชี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท�าการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการ  ด�าเนินการเปน็ประจ�าทกุเดือนทีเ่ข้าตรวจสอบนั้น  
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปี  โดยสรุป ดังนี้
 1.   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1   เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์  
  1.2   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน  
  1.3   เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์  
 2.   ขอบเขตการตรวจสอบ  
  2.1   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกตามเอกสารหลักฐาน  
  2.2   ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์  
  2.3   ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม 
  2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�าหนดไว้ 
  2.5 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  
  2.6  ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง  
  2.7  ตรวจสอบกิจการบริหารด้านสินเชื่อ  
  2.8  ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  
  2.9  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง  
 3.   ผลการตรวจสอบ  
  3.1   ผลการด�าเนินงาน           
   3.1.1 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
     แยกเป็น สมาชิก (คน) สมาชิกสมทบ (คน)          รวม (คน)
      22,780   4,280   27,060 
     เพิ่มระหว่างปี  248   203   451
     รวม  23,028   4,483  27,511 
     ออกระหว่างปี  529   340   869 
   สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  22,499   4,143   26,642  
 
          
          
          
          
          

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2565
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   3.1.2 ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ ทั้งสิ้น 1,138,229,245.55  บาท 

     ค่าใช้จ่าย  370,980,811.14  บาท

     มีก�าไรสุทธิ  767,248,434.41  บาท 

     รายได้สูงกว่าปีก่อน 11,629,326.96  บาท 

     หรือร้อยละ  1.03  

     หมายเหตุ   รายได้ปี 2564    1,126,599,918.59  บาท   

  3.2   ด้านบริหารงานทั่วไป    

    การบรหิารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ มติท่ีประชมุใหญ่ 

และ มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ   

  3.3   ด้านบัญชี    

    สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามหลักการบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติตามพ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ "ว่าด้วยการบัญชีของ

สหกรณ์ พ.ศ.2560" เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชด้ีวยคอมพวิเตอร์ ครบถ้วน

สมบูรณ์ และใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชีทุกระบบงาน   รายงานที่ได้จากการประมวลผล ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

สามารถเปรียบเทียบได้กับบัญชีคุมยอด     

  3.4   ด้านการเงิน    

    สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย  การรับจ่าย   และการเก็บ

รักษาเงิน พ.ศ. 2552  และงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  รวมทั้งรายจ่าย

ของสหกรณ์ที่ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  มี เงินสด  เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสหกรณ์อื่น  

คงเหลือ ดังนี้      

     เงินสด   952,703.82  บาท

     เงินฝากธนาคาร  155,893,819.12  บาท

     สลากออมทรัพย์ทวีสิน  2,000.00  บาท

      รวม 156,848,522.94  บาท

     เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 2,000,000,000.00  บาท

      รวม 2,156,848,522.94  บาท 
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3.5   ด้านสินเชื่อ              

 3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ    

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�านวน  2,893 สัญญา จ�านวนเงิน  35,922,424.00  บาท

 เงินกู้สามัญ   จ�านวน 7,212  สัญญา จ�านวนเงิน  8,174,633,505.75  บาท 

 เงินกู้พิเศษ   จ�านวน  1  สัญญา จ�านวนเงิน  2,530,000.00  บาท 

      รวม  10,106  สัญญา จ�านวนเงิน  8,213,085,929.75  บาท 

       3.5.2 ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�านวน  1,390  สัญญา จ�านวนเงิน  18,593,023.00  บาท 

 เงินกู้สามัญ   จ�านวน  16,852  สัญญา จ�านวนเงิน  15,291,322,030.24  บาท 

 เงินกู้พิเศษ   จ�านวน  29  สัญญา จ�านวนเงิน  34,127,883.92  บาท 

 เงินกู้สามัญเพื่อปรับ    

 โครงสร้างหนี้ของสมาชิก จ�านวน  20  สัญญา จ�านวนเงิน  20,715,062.29  บาท 

      รวม  18,291  สัญญา จ�านวนเงิน  15,364,757,999.45  บาท 

                             สรุป สมาชิกมีหนี้จ�านวน 18,291 ราย  ไม่มีหนี้ จ�านวน  8,351  ราย

 3.5.3 ณ วนัสิน้ปี  สหกรณ์มรีายได้จากการให้เงนิกู้จ�านวน  946,529,422.69  บาท ต�า่กว่า งบประมาณ 

   รายได้ที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 14,470,577.31 บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.51 การจ่ายเงินให้กู้ 

   แก่สมาชกิแต่ละราย ถกูต้องเป็นไปตามระเบยีบ  และประกาศท่ีก�าหนดไว้  การตดิตามการช�าระหนี้ 

   สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก�าหนด  จ�านวน  403  ราย  เป็นเงิน   

   9,196,036.92  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของยอดหนี้จากเงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี  

   หมายเหตุ  งบประมาณรายได้  961,000,000.00  บาท

3.6   ด้านการลงทุน     

        3.6.1 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย                                                (ราคาทุน)  

        3.6.1.1 พันธบัตรรัฐบาล 300,000,000.00  บาท 

   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย 500,000,000.00  บาท 

   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด 10,000.00  บาท 

   หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ (10,000.00)  บาท 

   หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด 200,000.00  บาท 

                     รวม 800,200,000.00  บาท 
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   ทุนอยู่ในความต้องการของตลาด                                    (ราคาทุน)

 3.6.1.2 หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 200,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 12 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 4 ปี 50,000,000.00  บาท

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 6 ปี 200,000,000.00  บาท

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 8 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 160,000,000.00  บาท

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 12 ปี 10,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 12 ปี 100,000,000.00  บาท

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 15 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อายุ 15 ปี 340,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 3 วัน 80,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 65,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 34,400,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) อายุ 12 ปี 200,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) อายุ 15 ปี 350,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) อายุ 5 ปี 398,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 70,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทแอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 65,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทแอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  อายุ 10 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)  อายุ 5 ปี 80,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)  อายุ 7 ปี 70,000,000.00  บาท  
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                                                                          (ราคาทุน)

 3.6.1.2 หุ้นกู้บริษัทปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ�ากัด (มหาชน) อายุ 5 ปี 90,000,000.00  บาท  

   หุ้นกู้บริษัทปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 125,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน) อายุ 3 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน) อายุ 5 ปี 6 เดือน 200,000,000.00  บาท

   หุ้นกู้บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน) อายุ 12 ปี 100,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 50,000,000.00  บาท 

   ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นเงินลงทุน-หุ้นกู้การบินไทย (10,000,000.00) บาท 

   หุ้นกู้บริษัทบีกริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 70,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทบีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งล์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 35,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทบีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งล์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ปี 45,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ปี 25,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 3 ป ี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 5 ปี 50,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 7 ป ี 55,000,000.00  บาท 

   หุ้นกู้บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) อายุ 10 ป ี 35,000,000.00  บาท

                       รวม 4,142,400,000.00  บาท 

   รวมเงินลงทุนระยะยาว 4,492,600,000.00  บาท

 3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น  ประกอบด้วย    

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 150,000,000.00  บาท 

   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 150,000,000.00  บาท 

   เงินลงทุนเป็นไปตามมาตรา 62  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

และ ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอ่ืน 

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ยกเว้นหุ้นกู ้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่มิได้เป็นหุ้นกู ้รัฐวิสาหกิจ 

ในปัจจุบันแล้ว      
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4.   การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
  4.1 ได้จัดท�ารายงานการตรวจสอบกจิการประจ�าเดอืนรายงานให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนินการทราบทุกเดอืน 
 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขการท�างานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามการช�าระหนี้   
การบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท�าให้การท�างาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ 
  4.2 การตรวจสอบอื่นๆ
  การตรวจสอบเฉพาะด้าน  มีดังต่อไปนี้
  1. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มสีมาชกิท�าธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด ตัง้แต่ 2 ล้านบาท จ�านวน 10 ราย ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบั 
ทรัพย์สินที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 5 ล้านบาท และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไม่มี และได้รายงานตามแบบที่ปปง.ก�าหนด  
และรายงานให้ปปง.รับทราบแล้ว
  2. ตรวจสอบรายงานทางการเงนิ สหกรณ์ฯ โดยผูจ้ดัการได้จัดท�ารายการแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัส้ินเดอืน 
ของทุกเดือน เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ และเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบทางเว็บไซต์และวารสารข่าวของสหกรณ์  
โดยได้ปฏิบัติตามค�าสั่งของทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
  3. ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการฯ 
ได้ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พร้อมจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง 
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การด�าเนินงานและก�ากับดูแลสหกรณ์มี 5 ด้าน ดังนี้
    3.1 ด้านกลยุทธ์
    3.2 ด้านเครดิต
    3.3 ด้านการลงทุน
    3.4 ด้านสภาพคล่อง
    3.5 ด้านปฎิบัติการ
   ในปี 2565 ได้จัดท�า 2 ด้าน คือ ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ ส่วนที่เหลือจะด�าเนินการจัดท�าในปีถัดไป
  4. ตรวจสอบการ บริหารด้านสินเชื่อ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบสินเชื่อทุกประเภทของสหกรณ์  
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการทกุเดอืน และสหกรณ์ฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการเงนิกู้ 
(ติดตามหนี้) ติดตามและดูแลความเสี่ยงของลูกหน้ีท่ีมีปัญหาทุกรายอย่างเคร่งครัด สหกรณ์ฯ ยังไม่มีการก�าหนดกลยุทธ์  
และระบบปฎิบัติตามนโยบายสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
  5. ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน สหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้ก�าหนดนโยบายและแผนการลงทุน สอ.ชป. โดยให้ความส�าคัญ เรื่องความสมดุล “ระหว่างความปลอดภัยของเงินต้น 
กับผลตอบแทนจากการลงทุน”
  การลงทุนในปี 2565  ประกอบด้วย
   1. ลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
   2. ลงทุนในตราสารหนี้จ�านวนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นและทุนส�ารอง ซึ่ง ณ วันที่    30 กันยายน 2565
    ลงทุน 50 % =      6,010,240,604.90 บาท
    ลงทุนไปแล้ว =      4,602,400,000.00 บาท
    คงเหลือลงทุนได้อีก =      1,407,840,604.90 บาท
  6. ตรวจสอบบริหารสภาพคล่อง สหกรณ์ฯโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท�าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงสหกรณ์ฯ ด้านสภาพคล่องไว้ถือปฏิบัติตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    (นายสุนทร   แสนชมภู)    (นางน�้าค้าง   คงคาเพ็ชร)
                  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ         ผู้ตรวจสอบกิจการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565
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3.4  เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์  
 ประจ�าปี 2565
นโยบายการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

  คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบจัดท�านโยบายการ

บรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้การบรหิารความเส่ียงของสหกรณ์ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลเป็นไปตาม

กฎกระทรวง การด�าเนนิงานและก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์ และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น พ.ศ. 2564 และสอดคล้อง

กบัหลกัการสหกรณ์ หลักการธรรมาภิบาล และหลักการบรหิารธรุกจิท่ีดมีกีระบวนการบรหิารจดัการเหตกุารณ์ หรอื

ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์

ของสหกรณ์ จึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของ สอ.ชป. ไว้ดังนี้

  1. สอ.ชป.มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาและด�าเนนิงานตามระบบบรหิารความเสีย่งให้องค์กรแบบบรูณาการและ 

   เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นมาตรฐาน โดยค�านึงถึงมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์

  2. สอ.ชป. โดยคณะกรรมการด�าเนินการจะสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยง และ 

   เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรบผิดชอบอย่างเต็มก�าลังทั้งในด้านเวลาและทรัพยากร

  3. สอ.ชป. จะถือว่าการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าให้บังเกิดขึ้น

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี พ.ศ. 2565 มี 2 ด้านคือ 

ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ

ด้านสภาพคล่อง (Liquldity Risk)

 -  เพือ่ให้สหกรณ์สามารถช�าระหนีส้นิและภาระผกูพนัเม่ือถงึก�าหนด โดยสามารถเปลีย่นสนิทรัพย์เป็นเงนิสดได้ 

  หรือสามารถจัดหาทุนได้เพียงพอด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้

ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

 -  เพื่อให้สหกรณ์ไม่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ธรรมาภิบาล)

 -  เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 -  เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและกระบวนงานได้ผลิตผล หรือการบริการ  

  ทีมี่คณุภาพเสรจ็รวดเรว็ ทนัตามก�าหนดเวลามกีารท�างานทีป่ลอดภัย ถกูต้องมุง่ไปสูก่ารบรหิารทีม่คุีณภาพ 

  ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
 ประจ�าปีบัญชี 2565  
4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปีบัญชี 2565
4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปีบัญชี 2566
4.4 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566
4.5 เรื่องก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566
4.6 เรื่องคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปีบัญชี 2566
4.7 เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
 กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปีบัญชี 2566
4.8 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566
4.9 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566
4.10 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 
 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565
4.11 เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา 
 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565
4.12 เรื่องแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
4.13 เรื่องอนุมัติแผนการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน ประจ�าปีบัญชี 2566
4.14  เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-พ.ศ.2569)
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4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน    
 และงบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชี 2565  

งบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจ�าปีบัญชี 2565
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หนังสือรับรองของสหกรณ์

       วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เรียน   นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์  (ผู้สอบบัญชี)

  หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์         

กรมชลประทาน จ�ากัด ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2565 เพ่ือแสดงความเหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์

ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามระเบียบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด

หรือไม่

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�าเนินการของสหกรณ์เป็น

ไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะ

เป็น ดังต่อไปนี้

  1. งบการเงิน

   1.1 ตามข้อตกลงในการรบังานตรวจสอบท่ีมต่ีอกัน ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดท�างบการเงนิ 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

   1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ

แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ

   1.3 ข้อสมมติที่ส�าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล

   1.4 รายการหรือข้อมลูดังต่อไปนีม้กีารบนัทกึหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพยีงพอและเหมาะสมในงบการเงนิ

    1.4.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

      1.4.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้

    1.4.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

   1.5 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิท่ีระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนดให้ปรบัปรงุหรอืเปิด

เผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
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   1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิไม่มสีาระส�าคญั ข้อสงัเกต ทัง้ต่อเฉพาะรายการหรอื

โดยรวมต่องบการเงนิ รายการของข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงทีไ่ม่แก้ไขได้จัดท�าเป็นเอกสารแนบของหนงัสอืรับรองนี้ 

(ถ้ามี)

   1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ ผู้ซ่ึงมีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

   1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ

ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

   1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิด

ขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน

ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

   1.10 นอกจากเรือ่งทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิแล้ว ไม่มเีหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่

ปรากฏข้อเทจ็จรงิใดทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระส�าคญั ซึง่ต้องน�ามาปรบัปรงุงบการเงนิ หรอืเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

   1.11 สหกรณ์ฯ ยืนยันว่าราคาประเมินทรัพย์สินที่ใช้ในการค�านวณหลักประกันในการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญที่สหกรณ์ฯใช้ มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าที่ก�าหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

 2. การให้ข้อมูล

  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

  2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

  2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ�าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ�ากัด

  2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระ

ส�าคญัต่องบการเงนิ นอกจากนีส้หกรณ์ได้ปฏบิตัติามระเบยีบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
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  2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเร่ืองการทุจริตที่มีผลต่อการ

แสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

  2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมลูทกุอย่าง ซึง่เกีย่วข้องกบัการทุจรติหรอืสงสยัว่าจะทจุริตทีส่หกรณ์ทราบและ

ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส�าคัญ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

  2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในภายหน้าซึ่งควร

จะได้น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้น 

 ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ  เจริญศรี) 

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

                     

      

(นางนภกร  หอมเกษร)  

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปีบัญชี 2565

ร้อยละ

ของก�าไร

 จ�านวนเงิน 

 (บาท) 
รายการ

ร้อยละ

ของก�าไร

จ�านวนเงิน 

(บาท)

10.011  77,210,907.84  1. เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 10.053  77,129,377.41 

0.004  30,000.00  2. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.004  30,000.00 

     ร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกนิ 30,000.00 บาท

     ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

73.600  567,631,466.00  3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกนิ 75.505  579,312,881.50 

     อัตราที่กฎกระทรวงก�าหนด (ร้อยละ 5.50 ต่อปี)

11.782  90,865,704.00  4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ย 9.942  76,276,175.50 

     เงินกู้ (ร้อยละ 11.00)

0.778  6,000,000.00  5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0.782  6,000,000.00 

     ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

     - กรรมการ 0.313%  ของก�าไรสุทธิ

      - เจ้าหน้าที่ 0.469%  ของก�าไรสุทธิ

0.065  500,000.00  6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกนิร้อยละ 2 0.065  500,000.00 

     แห่งทุนเรือนหุ้น

0.389  3,000,000.00  7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 0.261  2,000,000.00 

     ของก�าไรสุทธิ

3.112  24,000,000.00  8. เป็นทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3.258  25,000,000.00 

0.259  2,000,000.00  9. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ 0.130  1,000,000.00 

100.000  771,238,077.84 รวม 100.000  767,248,434.41 

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2565
( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
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การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีบัญชี 2565

ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ 85.447 ของก�าไรสุทธิ คือ   

  1.1 เงินปันผล  75.505 579,312,881.50 บาท

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน 9.942 76,276,175.50 บาท

    รวม 655,589,057.00 บาท

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ  13.767 ของก�าไรสุทธิ คือ   

  2.1 ทุนส�ารอง  10.053 77,129,377.41 บาท

  2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 0.065 500,000.00 บาท

  2.3 ทุนสาธารณประโยชน์  0.261 2,000,000.00 บาท

  2.4 ทุนสวัสดิการ 3.258 25,000,000.00 บาท

  2.5 ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ  0.130 1,000,000.00 บาท

    รวม 105,629,377.41  บาท

3. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร้อยละ 0.004 ของก�าไรสุทธิ คือ 30,000.00 บาท 

  

4.    เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 0.782 ของก�าไรสุทธิ คือ

 โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 6,000,000.00 บาท

    

              รวมทั้งสิ้น 767,248,434.41  บาท

ที่ประชุมมีมต ิ............................................................................................................................................
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4.3  เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย 
 ประจ�าปีบัญชี 2566

รายการ ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566
ค�าชี้แจงประกอบ

งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

รายรับ

1.  ดอกเบี้ยรับ  961,000,000.00  946,529,422.69  950,000,000.00 จากการให้สมาชิกกู้  

2.  ค่าธรรมเนียม     

     แรกเข้า

 30,000.00  22,550.00  30,000.00 สมาชิกและ/สมาชิก

สมทบรวม 600 คน

3. ดอกเบี้ยรับจาก    

    ธนาคาร

    และชุมนุม

    สหกรณ์ 

 50,000,000.00  46,056,460.99  50,000,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร ,ชุมนุม

สหกรณ์ และอื่นๆ

4.  ผลตอบแทนการ

    ลงทุน

 116,000,000.00  145,620,811.87  174,000,000.00 จากการซื้อตราสารหนี้  

พันธบัตรรัฐบาล

ถือหุ้น ชสอ. รางวัล

สลากออมสิน และอื่นๆ

   รวมรายรับ  1,127,030,000.00  1,138,229,245.55  1,174,030,000.00 
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รายการ
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566

ค�าชี้แจงประกอบ

งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

รายจ่าย

1. หมวดเงินเดือน         

   และค่าจ้าง

 

20,000,000.00 16,209,535.09 18,000,000.00 

เงินเดือนต่อเดือน = 1,177,340 x 6% = 

70,640 = 1,247,980 x 12

  1.1  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 43 อัตรา   

  1.2  ค่าครองชีพพิเศษ 4 อัตรา  

  1.3  เงินชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 3 อัตรา   

2. หมวดค่า  

   ตอบแทน

 3,785,000.00  3,515,821.42  3,985,000.00 

    2.1 ค่าเบี้ย 

          ประชุม

900,000.00  969,700.00  1,100,000.00   -  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา

     สหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ และอื่นๆ 

    2.2 ค่าล่วงเวลา  1,100,000.00  1,037,856.42  1,100,000.00   -  เมื่อมีงานจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับเจ้าหน้าที่  

     43 คน 

    2.3 ค่าตรวจสอบ

          กิจการ

 360,000.00  360,000.00  360,000.00   - ส�าหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เดือนละ

    ไม่เกิน 30,000.00 บาท 

    2.4 ค่าธรรมเนียม   

          การสอบบัญชี

 175,000.00  175,000.00  175,000.00   - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีภาคเอกชน 

    2.5 ค่าตอบแทน 

          เจ้าหน้าที่ช่วยงาน

 900,000.00  633,265.00  900,000.00   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานส่วนกลาง  

    ส่วนภูมิภาค และอื่น ๆ 700,000.00  บาท 

  - ค่าตอบแทนการประเมินและตรวจหลัก  

    ประกันเงินกู้พิเศษ  200,000.00 บาท 

   2.6  ค่าสมนาคุณ 

          ที่ปรึกษา

 350,000.00  340,000.00  350,000.00   - ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์ ฯ 

    เชิญเป็นที่ปรึกษางานสหกรณ์จากส่วนกลาง 

    และส่วนภูมิภาค   
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รายการ
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งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

3.  หมวดค่า 

    ใช้สอย

32,205,000.00 26,222,453.55 35,466,000.00 

     3.1  ค่าสัมมนา

            และฝึกอบรม

 2,000,000.00  231,866.15  2,000,000.00   -  ค่าสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

     อบรมและสัมมนา   

     กรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ  

     3.2  ค่าใช้จ่ายใน
              การประชุม       
              ใหญ่และ
              การสรรหา ฯ   
              คณะกรรมการ
            ด�าเนินการ 
            และผู้ตรวจ  
            สอบกิจการ 

 23,000,000.00  19,550,999.07  26,000,000.00   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ    

     และผู้ตรวจสอบกิจการ  และการประชุมใหญ่  

   

     3.3  ค่าใช้จ่าย

            ทั่วไป

 500,000.00  676,441.55  700,000.00   - ค่าเลี้ยงรับรอง , ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด , จัดท�า

    กิจกรรม สอ.ชป.   ,  ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ 

     3.4 ค่าธรรมเนียม

           โอนเงิน

 700,000.00  606,884.00  700,000.00   - ส�าหรับโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และอื่น ๆ  

     3.5 ค่าระบบ

           สารสนเทศ

 700,000.00  626,417.30  600,000.00  - ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมฯ (Vhoetweb,Domain 

   ridsaving,License ZOOM,Apple ID ) 

 - ค่าบริการสายสัญญาณสื่อสาร ค่าระบบ

   สารสนเทศ และอื่นๆ 

     3.6 ค่าประกันภัย

           รถยนต์

 60,000.00  42,868.68  60,000.00   - ส�าหรับรถยนต์ของสหกรณ์ จ�านวน 4 คัน 

    (รถตู้ จ�านวน 1 คัน รถปิคอัพ จ�านวน 2 คัน  

    รถจักรยานยนต์ 1 คัน)   

    3.7  ค่าสวัสดิการ

           เจ้าหน้าที่

 1,000,000.00  370,687.75  1,000,000.00   - ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล, และอื่น ๆ   
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    3.8  ค่าใช้จ่ายใน

          การด�าเนินคดี 

 250,000.00  242,432.00  250,000.00   - ส�าหรับฟ้องร้องด�าเนินคดี  

    3.9  ค่าเจ้าหน้าที่

           รักษาความ   

           ปลอดภัย

 1,100,000.00  1,068,222.00  1,100,000.00   -   ส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร

      สหกรณ์ ฯ  

      (ตามสัญญา สอ.ชป.3/66 และ สอ.ชป.4/66) 

   3.10 ค่าเบี้ย

          ประกันภัย  

          ทรัพย์สิน

 35,000.00  30,832.05  35,000.00   -  ส�าหรับประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์

     สามเสน  

     และปากเกร็ด (ตามกรมธรรม์ประกันภัย) 

   3.11 ค่าดูแล   

            ท�าความ  

            สะอาดอาคาร

 380,000.00  379,895.00  565,000.00   -  ส�าหรับดูแลท�าความสะอาดอาคารสวัสดิการ

     ในส่วน สอ.ชป. สามเสน และ สอ.ชป.ปากเกร็ด 

     (ตามสัญญา สอ.ชป.7/66) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

      และอื่นๆ 

   3.12  ค่า

              สาธารณูปโภค

 2,000,000.00  1,964,637.20  2,000,000.00   -  ส�าหรับค่าน�้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า   

     ค่าไปรษณีย์สอ.ชป. สามเสน  และ

     ปากเกร็ด และอื่น ๆ   

   3.13  ค่าเช่า

            เครื่องถ่าย 

            เอกสาร

 150,000.00  119,557.76  126,000.00   -  ใช้งานที่สอ.ชป.สามเสน  จ�านวน  2  เครื่อง 

     (ตามสัญญา สอ.ชป. 5/66) 

  -  ใช้งานที่สอ.ชป.ปากเกร็ด  จ�านวน  1  เครื่อง  
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   3.14  ค่าบ�ารุง

            รักษา 

            รถยนต์

 30,000.00  18,637.04  30,000.00   - ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมจ�านวน  4  คัน  

    (รถตู้ จ�านวน 1 คัน  รถปิคอัพ จ�านวน 2 คัน    

    รถจักรยานยนต์ จ�านวน 1 คัน)   

   3.15  ค่าบ�ารุงรักษา

               อาคารและ

               อุปกรณ์

            เครื่องใช้

            ส�านักงาน

 300,000.00  292,076.00  300,000.00    - ค่าบ�ารุงรักษาลิฟท์    (ตามสัญญา สอ.ชป. 1/66) 

   - ค่าจ้างบ�ารุงรักษาเครื่องพิมพ์  (ตามสัญญา 

     สอ.ชป. 6/66) 

   - ค่าบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สามเสน 

     และปากเกร็ด 

   - ค่าบ�ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้ส�านักงาน 

     และอื่น ๆ 

4. หมวดค่าวัสดุ 1,965,000.00 1,732,513.58 2,065,000.00 

   4.1  ค่าวัสดุ

          ทั่วไป

 800,000.00  613,201.88  800,000.00   - ส�าหรับค่าวัสดุ    อุปกรณ์  เครื่องเขียนแบบพิมพ ์     

  - ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปกปิด  

    เครื่องโทรศัพท์  และอื่น ๆ 

   4.2  ค่าวัสดุ

          คอมพิวเตอร์

 500,000.00  522,502.40  500,000.00   -  ส�าหรับวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   หมึก ,ผ้าหมึก  

     USB Flash Drives  และอื่นๆ 

   4.3  ค่าจัดพิมพ์

          เอกสารเผยแพร่

 385,000.00  329,436.70  485,000.00   -  ค่าจัดท�าข่าว สอ.ชป.  เดือนละ 10,000 ฉบับ  

  -  ค่าจัดท�ากิจกรรมด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

  -  ค่าจัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่อื่นๆ 
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   4.4 ค่าจัดพิมพ์

         รายงานประจ�าปี

 250,000.00  249,952.00  250,000.00   -  ส�าหรับหนังสือรายงานประจ�าปีจ�านวน 4,000 เล่ม 

   4.5 ค่าน�้ามันเชื้อ 

         เพลิงและ

         หล่อลื่น

 30,000.00  17,420.60  30,000.00   -   ส�าหรับรถจ�านวน 4 คัน (รถตู้ จ�านวน 1 คัน)     

      รถปิคอัพ จ�านวน 2 คัน ,รถจักรยานยนต์ 

      จ�านวน 1 คัน) 

5.  หมวดค่า 

    ครุภัณฑ์

 2,165,000.00  726,566.59  2,427,000.00 

   5.1 เครื่องปรับ

         อากาศพร้อม 

         อุปกรณ์

 280,000.00  279,270.00  151,000.00   -  จ�านวน 3 เครื่อง เครื่องเดิมมีอายุการใช้งาน

     เกิน 5 ปี ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า 

   5.2 เครื่อง

         คอมพิวเตอร์

         ลูกข่ายพร้อม

         อุปกรณ์

 220,000.00  210,000.00  570,000.00   -  จ�านวน 15 ชุด ทดแทนเครื่องเดิม

     ที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

   5.3  เครื่องพิมพ์ 

          Laser 

 60,000.00  58,850.00  23,000.00   -  ใช้ที่สอ.ชป.สามเสน 2 เครื่อง ฝ่ายสินเชื่อและ

     ฝ่ายข้อมูลสมาชิกฯ 

   5.4 เครื่องพิมพ์

         ส�าเนาระบบ

         ดิจิตอล

 120,000.00  90,000.00  - 
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   4.4 ค่าจัดพิมพ์

         รายงานประจ�าปี

 250,000.00  249,952.00  250,000.00   -  ส�าหรับหนังสือรายงานประจ�าปีจ�านวน 4,000 เล่ม 

   4.5 ค่าน�้ามันเชื้อ 

         เพลิงและ

         หล่อลื่น

 30,000.00  17,420.60  30,000.00   -   ส�าหรับรถจ�านวน 4 คัน (รถตู้ จ�านวน 1 คัน)     

      รถปิคอัพ จ�านวน 2 คัน ,รถจักรยานยนต์ 

      จ�านวน 1 คัน) 

5.  หมวดค่า 

    ครุภัณฑ์

 2,165,000.00  726,566.59  2,427,000.00 

   5.1 เครื่องปรับ

         อากาศพร้อม 

         อุปกรณ์

 280,000.00  279,270.00  151,000.00   -  จ�านวน 3 เครื่อง เครื่องเดิมมีอายุการใช้งาน

     เกิน 5 ปี ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า 

   5.2 เครื่อง

         คอมพิวเตอร์

         ลูกข่ายพร้อม

         อุปกรณ์

 220,000.00  210,000.00  570,000.00   -  จ�านวน 15 ชุด ทดแทนเครื่องเดิม

     ที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

   5.3  เครื่องพิมพ์ 

          Laser 

 60,000.00  58,850.00  23,000.00   -  ใช้ที่สอ.ชป.สามเสน 2 เครื่อง ฝ่ายสินเชื่อและ

     ฝ่ายข้อมูลสมาชิกฯ 

   5.4 เครื่องพิมพ์

         ส�าเนาระบบ

         ดิจิตอล

 120,000.00  90,000.00  - 
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   5.5 เครื่องพิมพ์ 

         Laser jet สี

 46,000.00  37,450.00  - 

   5.6 เครื่องแม่ข่าย

         ส�ารอง

 590,000.00  -  590,000.00   - ทดแทนเครื่องเดิม  

   5.7 อุปกรณ์

         ประชุมปลายทาง

 650,000.00  -  650,000.00   -  ใช้ในการประชุมระบบ ZOOM  

   5.8  Notebook  43,000.00  39,996.60  - 

   5.9 ชุดอุปกรณ์

          กระจายสัญญาณ

 145,000.00  -  145,000.00   -  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ wifi สหกรณ์ฯ 

   5.10  ตู้เหล็กเก็บ

            เอกสาร 2 บาน

 11,000.00  10,999.99  - 

   5.11 เครื่องนับ

           ธนบัตร  

 -  -  45,000.00   - ใช้ที่สอ.ชป.ปากเกร็ด  1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม 

   5.12 เครื่องท�าลาย

           เอกสาร 

 -  -  51,000.00   - ใช้ที่สอ.ชป.สามเสนและ สอ.ชป.ปากเกร็ด 

    จ�านวน 2 เครื่อง 

   5.13 เครื่อง

           โทรสาร  

 -  -  9,000.00   - ใช้ที่สอ.ชป.สามเสน 1 เครื่อง ฝ่ายบริหาร 

   5.14 โทรศัพท์

           เคลื่อนที่

 -  -  6,500.00   - ใช้ที่ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
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รายการ
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566

ค�าชี้แจงประกอบ

งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

    5.15 เครื่องส�ารอง

           ไฟแม่ข่าย

 -  -  100,000.00   - ใช้ที่สอ.ชป.สามเสน เพิ่มประสิทธิภาพส�ารอง

    ไฟให้นาน 

    5.16 เครื่องบันทึก

           เทป

 -  -  16,000.00   - ใช้ที่สอ.ชป.สามเสน 2 เครื่อง 

    5.17  บอร์ด

           ก�ามะหยี่

 -  -  5,500.00   - ใช้ที่ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

    5.18  จอ MONITOR 

            ห้องประชุมชั้น3

 -  -  65,000.00   - ใช้ที่ห้องประชุมชั้น 3 จ�านวน 11 เครื่อง 

 6.  ค่าที่ดิน และ

     สิ่งก่อสร้าง

 1,500,000.00  10,914.00  1,000,000.00 

    6.1 ค่าปรับปรุง

          ส�านักงาน

 1,500,000.00  10,914.00  1,000,000.00  - ค่าปรับปรุงส�านักงาน สอ.ชป.สามเสน และ 

   สอ.ชป.ปากเกร็ด 

 7.  ดอกเบี้ยจ่าย 230,000,000.00 235,031,778.50 250,000,000.00  - คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้แก่

   สมาชิก   

 8. เงินทุน

     สวัสดิการ

     สมาชิกและ

     ครอบครัว

 100,000,000.00  73,341,974.05  80,000,000.00  -  เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ ส�าหรับสมาชิก  

    ( ปี 2565 จ่ายสวัสดิการ 7 ประเภท เป็นเงิน 

    98,325,901.58 บาท เงินที่จ่ายเพิ่มจ่าย

    จากจัดสรรก�าไร) 

งบประมาณประจ�าปีบัญชี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566
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งบประมาณประจ�าปีบัญชี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566

ค�าชี้แจงประกอบ

งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

9.  อื่น ๆ  6,132,000.00  5,210,362.43  5,609,000.00 

   9.1 เงินสมทบค่า

         ประกันสังคม

         และกองทุน

         ทดแทน

 560,000.00  262,020.00  450,000.00   - เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

    เจ้าหน้าที่  

    43 คน สูงสุดไม่เกินตามกฎหมายแรงงาน    

    (นายจ้าง 5%  ,  ลูกจ้าง 5%)  

   9.2 บ�าเหน็จเจ้า

         หน้าที่

         กองทุนส�ารอง

         เลี้ยงชีพ  

 2,693,000.00  2,961,214.31  2,300,000.00   - ส�าหรับบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  และ

    กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

        

   9.3 ค่าเสื่อมราคา

         ทรัพย์สิน

 970,000.00  895,628.01  950,000.00   - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา

    ครุภัณฑ์ต่างๆ 

   9.4 สิทธิประโยชน์

         ตัดจ่าย

 731,000.00  730,930.11  731,000.00   - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสอ.ชป.สามเสน

    และปากเกร็ด 

   9.5 ค่าปรับปรุง

         ส�านักงานตัดจ่าย

 92,000.00  92,000.00  92,000.00   - ค่าเสื่อมตัดจ่ายห้อง SERVER ของสอ.ชป.

    สามเสน 

   9.6 ค่าพัฒนา    

          โปรแกรมตัดจ่าย

 86,000.00  85,600.00  86,000.00   - ตัดจ่ายระบบโปรแกรม ของสอ.ชป.  
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 หมายเหต ุ 1.   งบประมาณทกุหมวดให้ถวัจ่ายได้ ยกเว้นหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้าง และหมวดครภุณัฑ์ ทีด่นิ 

     และสิ่งก่อสร้าง

    2.   กรณีขึน้ปีบญัชใีหม่ ขออนมุตัถิวัจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2565  ไปพลางก่อนในวงเงนิ

     ไม่เกินร้อยละ 30  ทั้งนี้เพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง        

 

ประมาณการรายรับ  1,174,030,000.00  บาท 

ประมาณการรายจ่าย   398,552,000.00  บาท 

ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย  775,478,000.00  บาท 

รายการ
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566

ค�าชี้แจงประกอบ

งบประมาณ 30 ก.ย.65 งบประมาณ

   9.7 ส�ารองจ่าย   

         ฉุกเฉินและ 

          จ�าเป็น

 1,000,000.00  182,970.00  1,000,000.00   - ส�ารองจ่ายฉุกเฉินและจ�าเป็น ซึ่งไม่อาจก�าหนด

    แผนล่วงหน้าได้ 

รวมรายจ่ายจริง  397,752,000.00  362,001,919.21  398,552,000.00 

งบประมาณประจ�าปีบัญชี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566
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4.4 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566

 ข้อ 68.คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
 ให้กรรมการด�าเนนิการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเองขึน้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่ 
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ
 (1) เคยได้รบัโทษจ�าคุก โดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ ให้จ�าคกุเว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิท่ีได้กระท�า 
  โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  
  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 (3) เคยถกูให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรอืมคี�าวนิจิฉยัเป็นทีส่ดุ ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
  ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 (4) เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ เพราะเหตทุจุริตต่อหน้าท่ี
 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวดช�าระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป ี
  ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได ้
  เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง
 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

 ข้อ 70. ก�าหนดเวลาอยูใ่นต�าแหน่ง  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์มีวาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ในวาระเริม่แรกเมือ่ครบหนึง่ปี นบัแต่วนัเลอืกตัง้ ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ 
ออกจากต�าแหน่ง เป็นจ�านวนหน่ึงในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก  
(ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการ 
ที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
 เม่ือครบก�าหนดแล้วหากยงัไม่มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 
สองวาระติดต่อกัน 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 68  และข้อ 70
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	 ในกรณทีีก่รรมการด�าเนินการต้องพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ	ให้กรรมการด�าเนนิการทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังใหม่ 
อยู่ในต�าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�าเนินการชุดแรกและให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
รายชื่อประธานกรรมการ	และกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อสิ้นปีบัญชี	2565	จ�านวน	8	คน	ตามข้อบังคับ	
ข้อ	72	(1)	ดังนี้

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสุชาติ	 เจริญศรี
นายมนตรี	 อ่อนวิมล
นางสาวสุขนิจ	 ปัญญางาม
นางอัญชลี	 เสือแก้ว
นายเสริมชัย	 เซียวศิริถาวร
นายฐณธรณ์	 ก่ออิฐ
นายชาญณรงค์	 สุภาพพร้อม
นายรุ่งธรรม										บ่อเกิด

วาระที่1	ปีที่2
วาระที่2	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2

ในปี	2566		กรรมการที่ยังอยู่ในต�าแหน่ง		จ�านวน	7		คน		คือ

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7

นายธรรมนูญ					คงสมุทร
นายส�าเริง										แสงภู่วงค์
นายอาจพล							วงศ์บุษราคัม
นายสมหมาย				ช้างพันธุ์
นายเทอดธรรม		วงศ์กาฬสินธุ์
นายไพฑูรย์							ไชยภูมิสกุล
นายสมชาติ						บุญกล่อม

วาระที่2	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่2	ปีที่2
วาระที่2	ปีที่2
วาระที่1	ปีที่2
วาระที่2	ปีที่2
วาระที่2	ปีที่2

การสรรหา	ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน	จ�ากดั	ว่าด้วยวธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน	จ�ากดั	พ.ศ.	2565	ข้อ	17	การเสนอรายชือ่ผูไ้ด้รบัการสรรหาเพือ่ด�าเนินการ 
เลือกตั้ง	 ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและ/หรือ 
กรรมการด�าเนินการพร้อมผลการลงคะแนน	 โดยเรียงล�าดับคะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อยจนครบตาม 
จ�านวนที่ก�าหนดไว้ในประกาศ	น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งต่อไป	 ในวันที่ 	 11	 
พฤศจิกายน	2565		อีกจ�านวน		8	คน		คือ
	 1.	 ประธาน
	 2.	 กรรมการ
	 3.	 กรรมการ	 	 	 	
	 4.	 กรรมการ	 	 	 	 	 	 	
	 5.	 กรรมการ
	 6.	 กรรมการ
	 7.	 กรรมการ
	 8.	 กรรมการ

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ใน
ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรกและให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
รายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อสิ้นปีบัญชี 2565 จ านวน 8 คน ตามข้อบังคับ ข้อ 72 (1) 
ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายสุชาติ เจริญศรี 
นายมนตรี อ่อนวิมล 
นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 
นางอัญชลี เสือแก้ว 
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 
นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ 
นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม 
นายรุ่งธรรม       บ่อเกิด 

วาระที่1 ปีที่2 
วาระที2่ ปีที่2 
วาระที่1 ปีที2่ 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 

 
ในปี 2566  กรรมการท่ียังอยู่ในต าแหน่ง  จ านวน 7  คน  คือ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นายธรรมนูญ     คงสมุทร 
นายส าเริง    แสงภู่วงค์ 
นายอาจพล   วงศ์บุษราคัม 
นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ 
นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์ 
นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล 
นายสมชาติ    บุญกล่อม 

วาระที่1 ปีที่2 
วาระที1่ ปีที่2 
วาระที่1 ปีที2่ 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที่1 ปีที่2 
วาระที1่ ปีที่2 

 
การสรรหาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  อีกจ านวน  8     คน  คือ 

1.  ประธาน 
2. กรรมการ 
3. กรรมการ    รอผลการสรรหาและเลือกต้ัง 
4. กรรมการ    จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565   
5. กรรมการ 
6. กรรมการ 
7. กรรมการ 
8. กรรมการ 

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

  
 
 
 
 
 

รอผลการสรรหาและเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2565
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ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2557 
ข้อ 98 และข้อ 99

 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบของสหกรณ์ 
เป็นประจ�าปี จ�านวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
 ผู้ตรวจสอบกจิการ อยูใ่นต�าแหน่งได้มกี�าหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบญัชสีหกรณ์ ถ้าเมือ่ครบ
ก�าหนดเวลาแล้ว ยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการใหม่ ให้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าที่
ไปพรางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกก็ได้
 เนื่องจากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เรื่องวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ประจ�าปี 2566 ก�าหนดไว้ 1 กลุ่ม จ�านวน 
3 คน มีผู้สมัครในครั้งนี้ 1 กลุ่ม เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ข้อ 9 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
เพื่อด�าเนินการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   (1) กรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ 1 กลุ่ม จ�านวน 3 คน ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าว เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจ�าปี 2566 
 บดันีผู้้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ�าปีบญัชี 2565 ได้สิน้สดุลงแล้ว จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่ 
พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปีบัญชี 2566 จ�านวน 1 กลุ่ม จ�านวน 3 คน ดังนี้

 1. นางสมศรี  ธรรมอาชีพ
 2. นางอัชฉราพร  ศรีนุสิทธิ์
 3. นางอาทิตยา  ศรีทองแท้

ที่ประชุมมีมต ิ............................................................................................................................................

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสุชาติ เจริญศรี
นายมนตรี อ่อนวิมล
นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม
นางอัญชลี เสือแก้ว
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม
นายรุ่งธรรม          บ่อเกิด

วาระที่1 ปีที่1
วาระที่2 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2
วาระที่1 ปีที่2

รอผลการสรรหาและเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565
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4.5 เรื่องก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ประจ�าปีบัญชี 2566

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ข้อ67(5) ก�าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่  
มีอ�านาจหน้าที่ “พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”
 บัดนี้กลุ ่มเพื่อนสมาชิก ประกอบด้วย นางสมศรี ธรรมอาชีพ นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์  
และนางอาทิตยา ศรีทองแท้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566 
 โดยที่ประชุมใหญ่น�าเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ประกอบการพิจารณาดังนี้

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีบัญชี 2566

ท่ีประชมุมมีต ิ...............................................................................................................................

รายการ ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2565

ค่าตรวจสอบกิจการ 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท
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4.6 เรื่องคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   
 ประจ�าปีบัญชี 2566
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 24 ก�าหนดไว้ว่า  
“การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ัน ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดโดยผู้สอบบัญชีซึ่ง 
นายทะเบยีนแต่งตัง้” ปฏิบตัติามระเบยีบสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชสีหกรณ์ พ.ศ. 2560 และประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อ 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 คณะกรรมการด�าเนินการ ได้สรรหาผู้สอบบัญชี โดยส่งหนังสือถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทีม่คีณุสมบตัเิสนอบรกิารสอบบญัชสีหกรณ์ทีม่ขีนาดสนิทรพัย์ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึน้ไป จ�านวน 12 แห่ง 
ปรากฏว่ามีผู้สอบบญัชีภาคเอกชน ยืน่ข้อเสนอการสอบบัญชขีอง สอ.ชป. จ�านวน 3 ราย ตามรายละเอียด 
ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลเสนอแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข และหลักการตรวจสอบบัญชี มีความเห็นชอบ 
รับข้อเสนอด้านการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียม ล�าดับที่ 2 บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชี ปีบัญชี 2566 โดยก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี จ�านวน 175,000.00 บาท  
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดการเสนอ

บริการสอบบัญชี

ล�าดับที่  1

บริษัท วรกรและสุชาดา

สอบบัญชี จ�ากัด

ล�าดับที่  2

บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่

ออดิต จ�ากัด

ล�าดับที่  3

บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี

และกฎหมาย จ�ากัด

1.  การเข้าปฏิบัติงาน
     ตรวจสอบบัญชี
     -  จ�านวนครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ
     -  จ�านวนผู้ช่วย

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

8 ครั้ง ครั้งละ 3-10 วัน

ผู้ช่วย 4-5

6 ครั้ง ครั้งละ 3-6 วัน

ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 5 คนตรวจสอบ

2.  การรายงานผลการ  

     ตรวจสอบ    

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
  ทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) 
  ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี
  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์ก�าหนด
- ข้าพเจ้าจะให้ค�าแนะน�าในการ
  บริหารการเงินการบัญชีตามที่
  เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่า
  บริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมี
  ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชี
  ที่ส�าคัญที่พบในระหว่างการ
  ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้
  สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์ 
  อักษรหรือเมื่อได้รับแจ้ง

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี    
  รายไตรมาสให้สหกรณ์ฯ ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี  
  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี  
  สหกรณ์ก�าหนด
 - ผู้สอบบัญชีจะให้ข้อเสนอแนะ
   หรือค�าแนะน�าในเรื่องกฎหมาย
   สหกรณ์ กฎหมายการเงิน ภาษี
   อากร การบริหารการเงินการ
   บัญชีตามที่เห็นสมควรรวมทั้ง
   จัดท�าบทวิเคราะห์งบการเงินตาม
   แนวทางของ COSO และ CAMEL
   เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานมี 
   ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
   ประโยชน์สูงสุดและเสนอผลการ
   ด�าเนินงานและสถานะการเงิน 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
  ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง
  ภายหลังการเข้าตรวจสอบ
  ประมาณ 1 สัปดาห์
- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี 
  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์ก�าหนด
-  หากเป็นความประสงค์ของ
  สหกรณ์ในการรายงานงบการเงิน
  ประจ�าปี ผู้สอบยินดีวิเคราะห์งบ
  การเงินโดยใช้อัตราส่วน CAMELS 
  Analysis ที่ก�าหนดโดยกรมตรวจ
  บัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ท่านทราบถึง
  ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ให้ดี
  ยิ่งขึ้น
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รายละเอียดการเสนอ

บริการสอบบัญชี

ล�าดับที่  1

บริษัท วรกรและสุชาดา

สอบบัญชี จ�ากัด

ล�าดับที่  2

บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่

ออดิต จ�ากัด

ล�าดับที่  3

บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี

และกฎหมาย จ�ากัด

  ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชี
  จากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้า
  จะด�าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม
  ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
  ราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ
  ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
  ลายลักษณ์อักษร
- ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุม
  ใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
  ด�าเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์
  ร้องขอ  

   การแนะน�า โดยไม่ถือเป็น
   ค่าบริการพิเศษ  กรณีมีข้อสังเกต
   หรือพบปัญหาทางการเงินการ
   บัญชีที่ส�าคัญที่พบในระหว่างการ
   ตรวจสอบจะรีบแจ้งให้สหกรณ์ 
   และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
   โดยเร็ว ฯลฯ
-  ผู้สอบบัญชียินดีจะพิจารณาเข้า
   ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
   คณะกรรมการด�าเนินการตามที่
   สหกรณ์ฯ ร้องขออย่างเหมาะสม
   ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

- แผนการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความ
  พร้อมของสหกรณ์ภายใต้มาตรฐาน
  การปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
- บริษัทจะให้ค�าแนะน�าในการ
  บริหารการเงินการบัญชีตามเห็น
  สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
  พิเศษ กรณีมีข้อสังเกต
  ทางการเงินการบัญชีที่ส�าคัญที่พบ
  ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัท
  จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจ
  บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่
  หรือ ประชุมคณะกรรมการ
  ด�าเนินการตามที่สหกรณ์นัดหมาย
  เป็นการล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่
  เกี่ยวข้องอันผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
  ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์นการแสดง
  ความเห็นต่องบการเงินหรือการ
  ตรวจสอบ และสงวนสิทธิ์อาจไม่
  สามารถเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์
  ในกรณีจ�าเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจ
  ก้าวล่วงได้ 

3.  ค่าธรรมเนียมการสอบ
     บัญชี
     -  จ�านวนเงิน
     -  การเบิกค่าธรรมเนียม

180,000.00 บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�าระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว

175,000.00 บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�าระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว

200,000.00  บาท
เบิกจ่ายครั้งเดียว
จ่ายช�าระเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้วภายใน 
3 วันท�าการ

4.  ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อ
     พิจารณาแต่งตั้งเป็น  
    ผู้สอบบัญชี

1.นางวรกร     แช่มเมืองปัก
2.นางสุชาดา   รอดจันทร์ทอง

1.นายวิโรจน์         นริศวรานนท์
2.นางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม
 

1.นายสิรวิชญ์       ไพศาสตร์   
2.นางสาวจันตา     โปทาเมือง

5.  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัทมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

3 – 6 คน

บริษัทมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการ

อบรมจากกรมสรรพากร, กระทรวง

พาณิชย์, สถาบันวิชาชีพและกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์มาแล้ว

มากกว่า 10  คน 

บริษัทมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

ไม่น้อยกว่า 5 คน
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รายละเอียดการเสนอ

บริการสอบบัญชี

ล�าดับที่  1

บริษัท วรกรและสุชาดา

สอบบัญชี จ�ากัด

ล�าดับที่  2

บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่

ออดิต จ�ากัด

ล�าดับที่  3

บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี

และกฎหมาย จ�ากัด

6.  เรื่องอื่นๆ - ปัจจุบัน ขอรบรองว่ารับงานสอบ  
  บัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียว
  กับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจ�านวน
  ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
- ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
  นายทะเบียนสหกรณ์

-  บริษัทรับรองว่าผู้สอบบัญชีที่ก�าหนดรับ 
   งานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียว
   กับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจ�านวนที่กรม
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
-  ผู้สอบบัญชีที่ก�าหนดและผู้ช่วยผู้สอบ  
   บัญชีมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกรม
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
-  การวิเคราะห์งบการเงินเป็นบริการเสริม 
   ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของสหกรณ์
-  หากสหกรณ์ช�าระค่าบริการไม่เป็นไป
   ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคานี้ ไม่ว่าด้วย
  ประการใดๆ ให้ถือว่าสหกรณ์ผิดนัดช�าระ
  หนี้ เว้นแต่บริษัทจะได้แสดงความ
  ยินยอมตามที่สหกรณ์เสนอโดยชัดแจ้ง
- เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีพร้อม
  เหตุจ�าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ บริษัทฯ 
  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการ
  ปฏิบัติงานตามที่เห็นว่าจ�าเป็น โดยไม่
  จ�าต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 
  ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงมาตรฐาน
  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ
  บัญชี และระเบียบที่กรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์ก�าหนด

7.  จ�านวนสหกรณ์ ฯ ที่
     ตรวจสอบหรือเคย
     ตรวจสอบ

ประมาณ 30 กว่าสหกรณ์ฯ เช่น
- สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
  จ�ากัด
- สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด
- สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน 
  จ�ากัด
- สอ.โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากัด
- สอ.รพช. จ�ากัด
- สอ.เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด
- สอ.ครูอ่างทอง จ�ากัด
- สอ.ต�ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
  จ�ากัด
- สอ.ครูกรุงเทพมหานคร จ�ากัด
- สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จ�ากัด
                  ฯลฯ

มากกว่า 30  สหกรณ์ เช่น
- ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด
- สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จ�ากัด
- สอ.ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
  จังหวัด จ�ากัด
- สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
- สอ.กรมการปกครอง จ�ากัด
- สอ.การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด
- สอ.เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
- สอ.ครูนนทบุรี จ�ากัด
- สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
  ไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
- สอ.กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด
                  ฯลฯ

มากกว่า 30 สหกรณ์ เช่น
- สอ. ปตท. จ�ากัด
- สอ.ครูสุรินทร์ จ�ากัด
- สอ.พนักงานการประปานครหลวง 
  จ�ากัด
- สอ.ครูพิษณุโลก จ�ากัด
- สอ.ต�ารวจนครบาล จ�ากัด
- สอ.กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
- สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
- สอ.ครูปราจีนบุรี จ�ากัด
- สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ 
  จ�ากัด
- สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด                
                 ฯลฯ
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4.7 เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบายและแผนการลงทุน   
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด      
 ประจ�าปีบัญชี 2566
  นโยบายการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด (สอ.ชป.) เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีทุนด�าเนินงานมากกว่า 

2 หมื่นล้านบาท ในปัจจุบันการบริหารการเงินได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สอ.ชป. มีความจ�าเป็น 

ต้องน�าทุนด�าเนินงานบางส่วนท่ีเหลือจากการให้สมาชิกกู้ไปลงทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอ.ชป.  

จึงได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนเงินโดยมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง 

“ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital)” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต ้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้  เพื่อให ้สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพการด�ารงชี วิตท่ีเหมาะสม  

“หลักการลงทุน” ของ สอ.ชป. นั้น จะอยู่ภายใต้กรอบ

  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุน

อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 อีกทั้ง สอ.ชป. ยังได้มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการลงทุนอีกด้วย 

ซึ่งส่งผลให้ สอ.ชป.มีการบริหารจัดการท่ีดี มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนท่ีมีความรอบคอบ มี

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุ้มค่าเหมาะ

สม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุน ของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง

  โครงสร้างการตัดสินใจ ด�าเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนของ สอ.ชป.

  การจัดสรรเงนิลงทุน ลงทุนในตราสารหน้ีไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุเรือนหุน้รวมกับทนุส�ารอง

  กระบวนการตดัสนิใจการลงทุนของ สอ.ชป. ท่ีพัฒนาขึน้มานัน้ มกีรอบการตดัสนิใจลงทุน 

  ที่ประกอบด้วย

  คณะกรรมการด�าเนินการวางนโยบายการลงทุน ก�ากับดูแลและควบคุมการลงทุนให้เป็น

ไปตามกฎหมาย นโยบาย และเป้าหมาย ที่ก�าหนดโดยการจัดท�าแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวกรอบ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนเป้าหมาย
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  คณะอนุกรรมการการลงทุน

  1. มีหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ

  2. มหีน้าทีด่�าเนนิการด้านการลงทนุให้ได้เงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัสมาชกิภายใต้กรอบการ 

   ลงทุนและนโยบายที่ก�าหนด

  3. กระจายการลงทุนท้ังประเภทธุรกิจและระยะเวลาของหลกัทรพัย์เพ่ือลดความเสีย่งและ 

   เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

  4. ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินลงทุน เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ ์

   เปลี่ยนแปลงส�าคัญ

  5. ก�าหนดเป้าหมายและผลการดเนนิงาน ตวัเทียบวดัในระยะเวลาเดยีวกนั และแนวทาง 

   ลงทุนให้ชัดเจนควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  6. ก�าหนดกระบวนการจดัการลงทุนท่ีชัดเจน โปร่งใส แบ่งความรบัผดิชอบของฝ่ายงานท่ี 

   เกี่ยวข้องในลักษณะถ่วงดุลกันและกันมีระบบก�ากับตรวจสอบการด�าเนินงานให้เป็น 

   ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดการลงทุนอย่างเคร่งครัด

กระบวนการจัดการลงทุน

ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการการลงทุน

ประชุมพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการความเสี่ยง

ร่วมพิจารณา

คณะกรรมการด�าเนินการอนุมัติ

ลงทุน
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4.8 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน
 ของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566

ที่ประชุมมีมต ิ .....................................................................................................................

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 17

 “วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ส�าหรับ 

ปีหนึ่ง ๆไว้ตามที่จ�าเป็น และสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ์

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

หรือการค�้าประกัน ส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ส�าหรับปีก่อนไปพลาง”

 ประธานกรรมการด�าเนินการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ ์

ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ประจ�าปี 2566 ว่าเหน็ควรก�าหนดเป็นจ�านวนเท่าใด ซึง่ในปี 2565 สหกรณ์ฯ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก�าหนดวงเงินกู ้ยืมไว ้เป ็นจ�านวน 3,000,000,000.00 บาท 

( สามพันล้านบาท)

 ส�าหรับในปี 2566  คณะกรรมการด�าเนินการ ใคร่เสนอขออนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ  

อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 3,000,000,000.00 บาท ( สามพันล้านบาท ) ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบในการด�าเนิน

กิจการให้สามารถรองรบัการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชกิให้กว้างขวาง และเพือ่ให้การ

บริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
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4.9 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่น
 ของสหกรณ์ ประจ�าปีบัญชี 2566
  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน 
อย่างอื่น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 10(7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่าง
อื่นไว้ดังต่อไปนี้
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
  ข้อ 2 ในประกาศนี้
  “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจกรรม
ภายในราชอาณาจักร
  “ตราสารแสดงสิทธิในหนี”้ หมายความว่า ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กูท่ี้มหีลกัประกันหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธิ
  ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
   (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
   (2)  ตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคารเป็นผู้รบัรอง สลักหลังหรอืรบัอาวลัหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารเป็นผู้สลัก
หลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
   (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
   (5)  ตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ีน่ติบิคุคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใต้โครงการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกั
ทรพัย์ ทีไ่ด้รบัอนญุาตตามพระราชก�าหนดนติิบคุคลเฉพาะกิจ เพือ่การแปลงสินทรพัย์เป็นหลักทรพัย์ พ.ศ. 2540 และ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (6) หุ ้นกู ้ที่มีหลักประกัน หรือหุ ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ 
ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
   (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่
ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อ 4 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์และต้องผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
  ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง
ชาต ิเรือ่ง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยูก่่อนวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ให้ถอืว่า
เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
  ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)

  อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  สอ.ชป.มีทุนส�ารอง จ�านวน 1,223,053,279.86 บาท ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2565 ได้อนุมัติจัดสรร จ�านวน 77,129,377.41 บาท รวมเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น 1,300,182,657.27 บาท

  คณะกรรมการด�าเนินการ จึงอนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้น�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) ไม่
เกิน 1,300 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
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4.10  เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  
 ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ     
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด 

พ.ศ. 2565

   เพือ่ให้การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั เป็นไปตามพ
ระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 
68 และ ข้อ 70 ประกอบกฎกระทรวง การด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564
   อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 75 
(9) และข้อ 103 (14) ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 และโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2565 วันที่ 4 ธันวาคม 2565 จึงก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  
พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 
   ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2565”
   ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
   ข้อ  3 ให้ยกเลิกระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวัน
ใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
   ข้อ  4 ในระเบียบนี้
    “สหกรณ์” หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “สมาชิก” หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “บุคคล” หมายความว่า   บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
    “คณะกรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “กรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า   กรรมการด�าเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “ผู้จัดการ” หมายความว่า   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ร่าง
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    “คณะกรรมการสรรหา”   หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาที่ ได ้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ให้เป็นผู้ด�าเนินการสรรหาบุคคลที่สมัคร 
เป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด และน�าเสนอในที ่
ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยคณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “คณะอนุกรรมการสรรหา”   หมายความว่า คณะอนกุรรมการสรรหาทีค่ณะกรรมการสรรหา
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ
สรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “อนุกรรมการสรรหา”   หมายความว่า อนุกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ
สรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “หน่วยสรรหา” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน  ตามที่คณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ก�าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียงสรรหาประธาน
กรรมการและ/หรือกรรมการด�าเนินการ
   ข้อ 5 คณะกรรมการด�าเนินการ 
    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน  
และกรรมการด�าเนนิการอีกสิบส่ีคน ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
เป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
    คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่ง เป็นจ�านวน 
หนึง่ในสองของกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจัีบสลาก (ถ้ามเีศษให้ปัดขึน้) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต�าแหน่ง
สลับกันไปทุก ๆ ปี 
    กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 
สองวาระติดต่อกัน
    จ�านวนกรรมการด�าเนินการที่จะได ้ รับการเลือกต้ัง ตามวรรคแรก ให ้เป ็นไปตาม 
ประกาศแต่ละคราว
    ในกรณีที่กรรมการด�าเนินการซึ่งยังมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อไป ประสงค์จะสมัคร  
รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ  ต้องย่ืนใบสมัครเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ พร้อม   
ใบลาออกจากการเป็นกรรมการด�าเนินการต่อสหกรณ์ การลาออกจากกรรมการด�าเนินการให้มีผลในวันที ่
ยื่นลาออกเป็นต้นไป ส�าหรับใบลาออกจากกรรมการด�าเนินการเมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้
    ข้อ  6           การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ เพือ่ความเรียบร้อยในการเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ 
ให้มีการสรรหาบุคคลท่ีจะสมัครเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการก่อน แล้วเสนอชื่อผู้ท่ีได้รับ 
การสรรหาให้ด�าเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่      
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   ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ
    (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    (2) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับ
     ทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต
    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
     ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
    (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด
     ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
    (5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ
     ด�าเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
    (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    (7) ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
     ตลาดหลกัทรพัย์หรอืส�านกัคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภัย 
     สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ 
     ผูใ้ห้บรกิารทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น 
     ระยะเวลาทีก่�าหนดห้ามด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวแล้ว หรอืได้รบัการยกเว้นจากหน่วยงาน 
     ก�ากับดูแล แล้วแต่กรณี
    (8) ไม่มหีรอืไม่เคยมส่ีวนร่วมในการประกอบธรุกจิหรือการด�าเนนิกจิการใดๆ อนัผดิกฎหมาย 
     ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
    (9) ไม่เป็น หรือ ไม่เคยเป็น บุคคลล้มละลาย
    (10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่นเว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ 
     ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
    (11) ไม่เป็นผู้จัดการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งผู้จัดการไม่เกินหนึ่งปีก่อนมาเข้ารับการสรรหา 
     เป็นประธานกรรมการ/กรรมการด�าเนินการ
    (12) ไม่เคยผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ 
     บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 
     สองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนั้น
    (13) ไม่เคยผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองป ี
     ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ ด�ารงต�าแหน่งนั้น 
     เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระท�าของตนเอง
   ผู ้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเรื่อง  
วธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ประจ�าปีนัน้ หากสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมชลประทาน จ�ากัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้มคัรใด มคุีณสมบติัไม่ถกูต้องครบถ้วนตามประกาศทีก่�าหนดไว้ 
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ
   อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ขอสงวนสิทธิที่จะท�าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
โดยไม่ค�านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ  รับสมัครของ
สหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการด�าเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสหกรณ์ฯ ประกาศ
ผลการสรรหาแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าว ถือเป็นโมฆะและจะต้องส้ินสภาพ 
การเป็นกรรมการด�าเนินการ
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   ข้อ  8 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา ได้แก่ สมาชิกที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ ์
ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการตามประกาศของสหกรณ์
   ข้อ  9 การด�าเนินการสรรหาให้ถือปฏิบัติดังนี้
    (1) ให้ประธานกรรมการด�าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ 
     ประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา และหน่วยสรรหา  
     ให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผย ทั้งนี้ต้องประกาศวันรับสมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
     ท�าการให้สถานที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  กรมชลประทาน  
     ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส�านักงานชลประทานที่ 1–17 และโครงการ 
     ชลประทาน (จังหวัด) ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของส�านักงาน ชลประทานเป็นหน่วยสรรหา
    (2) วิธีการสมัครเข้ารับการสรรหา ผู ้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�านักงานสหกรณ ์
     ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดโดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็น 
     ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้ 
    (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง จ�านวน   
     ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหา อีก 6 คน 
     ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาจ�านวนไม่เกิน 6 คน ประกอบด้วย 
ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 5 คน ต่อหนึ่งหน่วยสรรหา และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ด�าเนินการสรรหาได้ตามความจ�าเป็น
    คณะกรรมการสรรหา หรอื คณะอนุกรรมการสรรหา หรอื เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการสรรหาคนใดสมัคร
รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและหรือกรรมการด�าเนินการ ให้หมดสิทธิ์เป็นกรรมการสรรหา  หรืออนุกรรมการ
สรรหา หรือเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการสรรหาและเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
สรรหาได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
    (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา  และคณะอนุกรรมการสรรหา
     (4.1) เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
      กรมชลประทาน  จ�ากัด
     (4.2) ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ 
      ที่กระท�าโดยทุจริต
     (4.3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน 
      ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
     (4.4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
      ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
     (4.5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  
      เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
     (4.6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
     (4.7) ไม่เป็นผู ้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ   
      และผู้ตรวจสอบกิจการ
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    (5) คณะกรรมการสรรหามีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการสรรหาประธานกรรมการ
     และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ ดังนี้  
     (5.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา
     (5.2) ก�าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคลส�าหรับผู้สมัคร
      เข้ารับการสรรหา  
     (5.3) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
     (5.5) ก�าหนดหมายเลขของผู ้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ  
      และ/หรอื กรรมการด�าเนนิการ โดยให้ใช้วิธจีบัสลากเพือ่ก�าหนดหมายเลขผูส้มคัร 
      รับการสรรหาที่เป็นกลุ่มอาจก�าหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงกันก็ได้
     (5.6) ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งหมายเลขประจ�าตัวให้ 
      สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วันท�าการ
     (5.7) ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
     (5.8) ก�าหนดขั้นตอนการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง และการประกาศผล 
      การลงคะแนนเสียง
     (5.9) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายช่ือผู ้ได้รับการสรรหาท้ังหมด   
      พร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสียงเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อเสนอ 
      ต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้ง ต่อไป
     (5.10) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย
    (6) วัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ 
     ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
    (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด
    (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�าหนดเขตปริมณฑล และห้ามผู ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     ในการสรรหาเข้าไปในเขตปริมณฑลนั้น ยกเว้นสมาชิกที่เข้าไปลงคะแนนเสียงสรรหา 
     ให้คณะกรรมการสรรหามีอ�านาจในการก�าหนดแนวทางการปฏิบติัและข้ันตอนการด�าเนินการ 
     เกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ไม่ขัด 
     หรือแย้งกับระเบียบนี้

   ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา
    ผู้สมัครรับการสรรหาเพ่ือเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ จะต้อง
ยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี จ�านวนตามที่สหกรณ์ก�าหนดต่อคณะกรรมการสรรหาตามแบบ  
วธิกีาร วัน และระยะเวลาท่ีก�าหนดในประกาศสหกรณ์ พร้อมท้ังเสยีค่าสมคัรเป็นจ�านวนเงนิ  500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) 
ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  
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   ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
    เมื่อคณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาแล้ว ให้จับสลากก�าหนด
หมายเลขผูส้มคัรรบัการสรรหา ผูส้มคัรรบัการสรรหาทีเ่ป็นกลุม่ อาจก�าหนดหมายเลขผูส้มคัรเรยีงกนักไ็ด้ แล้วประกาศ
รายชือ่ผูส้มคัรรบัการสรรหาพร้อมหมายเลขผูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการ 
ปิดไว้ให้สมาชกิทราบล่วงหน้าก่อนวนัลงคะแนนเสยีงสรรหา ไม่น้อยกว่า 15  วนัท�าการ ณ ทีท่�าการสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน บริเวณที่ท�าการสรรหา และทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
    ในกรณีที่ได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหาขอถอน หรือ 
ขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น
   ข้อ 12 การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
    ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�าหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหาต้อง 
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
   ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา  
    ก่อนถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตรสรรหาออก 
เพือ่ตรวจดภูายในหบีบตัรสรรหาต่อหน้าสกัขีพยาน แล้วจงึปิดหบีบตัรสรรหาเพือ่รบับตัรสรรหา และตัง้หบีบตัรสรรหา
ไว้ในที่เปิดเผย  มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหา
    เมื่อพ้นก�าหนดเวลาสรรหา  ให้อนุกรรมการสรรหางดรับบัตรสรรหาแล้วปิดช่องหย่อนบัตร
สรรหาพร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหาก�ากับไว้  เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรสรรหาก่อนจะด�าเนินการนับคะแนนต่อไป                                             
   ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา
    สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพื่อขอรับบัตรสรรหา ณ สถานท่ี      
ที่จัดเป็นสถานที่ลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์พร้อมกับ
บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจ�า) หรือบัตร 
แสดงตนของกรมชลประทาน หรอืใบอนญุาตขบัขีย่านพาหนะ หรอืบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐัผูร้บับ�าเหนจ็บ�านาญ 
หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน ถ้าเป็นใบรับค�าขอมีบัตรประชาชน หรือ ใบเปล่ียนบัตรใหม่จะต้องมีบัตรแสดงตนเอง 
ที่มีรูปประกอบด้วย
    ภายหลังจากรับบัตรสรรหา สมาชิกจะต้องท�าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรับการสรรหาตามที ่
สหกรณ์ก�าหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จัดไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการสรรหาหรือเจ้าหน้าที ่
ด�าเนินการสรรหาที่ประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหาเพื่อหย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป
    ห้ามน�าบัตรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บัตรสรรหาที่ถูกน�าออกนอกหน่วยสรรหาดังกล่าว 
ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
                    การท�าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรับการสรรหาจะต้องท�าเครื่องหมาย เฉพาะแบบที่ก�าหนด
ไว้ในบัตรสรรหาตามค�าอธิบายที่ปรากฏในบัตรสรรหาเท่านั้น หากมีการท�าเครื่องหมายอื่นใดหรือ ท�าเครื่องหมาย 
นอกช่องที่ก�าหนด ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย
    ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาหรืออนุกรรมการสรรหาหรือเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา 
เข้าไปในบริเวณหน่วยสรรหาเว้นแต่สมาชิกที่เข้าไปเพื่อท�าการลงคะแนนเท่านั้น 
   ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา  
    เม่ือถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยสรรหา 
จ่ายบัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพื่อขอรับบัตรสรรหา 
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    สมาชกิทกุคนออกเสยีงได้คนละหนึง่เสยีง สามารถลงคะแนนให้ผูส้มคัรรบัการสรรหาได้หลายคน 
แต่ต้องไม่เกินจ�านวนประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการท่ีก�าหนดไว้ตามประกาศของสหกรณ์  
บัตรที่ถูกลงคะแนนมากกว่าจ�านวนกรรมการด�าเนินการที่ก�าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ ถือว่าเป็นบัตรสรรหาเสีย
    เมือ่ถึงก�าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสยีงสรรหา ให้คณะอนกุรรมการสรรหาประจ�าหน่วยสรรหา 
ปิดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรสรรหาทันที  แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรสรรหาที่เหลืออยู่ ให้เป็นบัตรสรรหา 
ที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด เมื่อผู้แสดงตนรับบัตรสรรหาภายในก�าหนดเวลา 
การสรรหาทีเ่หลืออยูใ่นหน่วยสรรหาได้ท�าการลงคะแนนเสรจ็สิน้แล้วให้คณะอนกุรรมการสรรหาประจ�าหน่วยปิดช่อง 
ใส่บัตรสรรหาของหีบบัตรเลือกตั้งด้วยแผ่นกระดาษให้สนิท ลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาก�ากับที่กระดาษ
ปิดช่องหีบบัตรสรรหา  
   ข้อ 16 การนับคะแนน   
    เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหาแล้ว ให้ท�าการนับคะแนนเสียงที่หน่วยสรรหา  
โดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็นบัตรสรรหาดี  
หรือบัตรสรรหาเสีย หรือบัตรสรรหาเสียบางส่วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่นป้ายโดยเปิดเผย 
และต่อเนือ่งจนเสรจ็สิน้ภายในวนันัน้ แล้วส่งผลการลงคะแนนเสยีงสรรหาไปให้คณะกรรมการสรรหาทีท่�าการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท�าการ 
เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�าเนินการต่อไป  
    ในกรณีเป็นบัตรสรรหาเสีย ให้อนุกรรมการสรรหานับคะแนนบันทึกว่า เป็นบัตรสรรหาเสีย 
และลงชื่อก�ากับไว้ด้วย เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บบัตรสรรหา พร้อมทั้งส�าเนาใบแจ้งผลการนับคะแนนของ 
แต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน
   ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง   
    ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ  
และ/หรอื กรรมการด�าเนินการพร้อมผลการลงคะแนน โดยเรยีงล�าดับคะแนนสงูสดุจากมากไปหาน้อยจนครบตามจ�านวน 
ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ น�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้ง ต่อไป
    ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหา 
ดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณมีผีูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการเกนิกว่าหนึง่คน ให้ผูส้มคัรรบั การสรรหา
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีที่ผลการสรรหาประธานกรรมการมีผู ้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน 
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาจับสลากผู ้ได ้ รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมาหนึ่งคนและให้ถือว ่าผู ้ที่ได ้รับ 
การจับสลากขึ้นมานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการไม่เกินจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศ 
รับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ
    ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการเกินกว่าจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศ 
รับสมัคร ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล�าดับลงไปจนครบจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร 
เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ
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    ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการจากผูไ้ด้รบัคะแนนสรรหาสงูสดุเรยีงล�าดบัลงไป
จนครบจ�านวนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างในปีนั้น
    ในกรณีที่ผลการสรรหากรรมการด�าเนินการมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในล�าดับสุดท้ายเกินกว่า
หนึ่งคน ให้ประธานกรรมการสรรหาจับสลากผู้ได้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวจ�านวนหนึ่งคน และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับ 
การจับสลากขึ้นมานั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีจ�านวนประธานกรรมการ 
จากการสรรหาหนึ่งคน และ/หรือ กรรมการด�าเนินการจากการสรรหาเท่ากับจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในประกาศ  รับสมัคร
    ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง
    เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ตามที่คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  
และ/หรือ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์
    ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบและปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ
   ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
    ก ่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะน�าเสนอผลท่ีได ้จากการสรรหาประธานกรรมการ    
และ/หรอื กรรมการด�าเนินการต่อคณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่เสนอทีป่ระชุมใหญ่ให้ด�าเนนิการเลอืกต้ังคณะกรรมการ
สรรหา  สามารถส่ังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่า 
มีการทุจรติในการสรรหา หรอืขัน้ตอนในกระบวนการสรรหาไม่ด�าเนนิการให้ถกูต้อง  บรสิทุธิ ์  ยตุธิรรม  ตามระเบยีบนี้ 
กรณีดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป   ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน
    การยืน่หนงัสอืประท้วงเรือ่งการสรรหาโดยมชิอบ ให้ด�าเนนิการส่งเรือ่งถึงคณะกรรมการสรรหา 
หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน  5  วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา
   ข้อ 20  หากมีเหตุท่ีไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการได้ตามวิธีการที่ก�าหนดในระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางไปรษณีย์ 
หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
   ข้อ 21 ในกรณีที่มีป ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติตามระเบียบนี้ ให ้คณะกรรมการด�าเนินการ 
เป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด
   ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                   ประกาศ   ณ วันที่            ธันวาคม   พ.ศ.  2565

                                                                     (นายสุชาติ   เจริญศรี)
                                               ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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4.11  เรื่องร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
 ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ     
 กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2565

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด   

พ.ศ. 2565

   เพื่อให้การเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั พ.ศ. 2557 
ข้อ 98 และ ข้อ 99 ประกอบ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
   อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 75  
(9) และข้อ 103 (15) ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 และ 
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2565 วนัที ่4 ธันวาคม 2565 จึงก�าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้
   ข้อ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั ว่าด้วยวธีิการสรรหาและ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2565”
   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
   ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวธิกีารสรรหาและเลือกต้ัง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
   ข้อ 4 ในระเบียบนี้
    “สหกรณ์” หมายความว่า    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “สมาชิก” หมายความว่า    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “บุคคล” หมายความว่า    บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จ�ากัด
    “คณะกรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “ประธานกรรมการ”            หมายความว่า     ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์    
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ”   หมายความว่า   ประธานผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด

ร่าง
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    “กรรมการด�าเนินการ” หมายความว่า  กรรมการด� า เนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า   ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมชลประทาน  จ�ากัด
    “การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า   การตรวจสอบการด�าเนนิงานทัง้ปวง 
ของสหกรณ์  ได้แก่การปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ 
การตรวจสอบด้านอื่นๆ
    “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า  คณะกรรมการการสรรหาทีไ่ด้รบัการ 
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จ�ากัด ให้เป็นผู ้ด�าเนินการสรรหา 
บุคคลท่ีสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  และน�าเสนอในที่ประชุมใหญ ่
ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า  ประธานกรรมการสรรหาทีไ่ด้รบัการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
    “คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยสรรหา
    “หน่วยสรรหา”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน  
ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ก�าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียง  
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
   ข้อ 5 ผู้ตรวจสอบกิจการ
    ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการประกอบด้วย สมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�านวนสามคน  
หรือหนึ่งนิติบุคคลและอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาคราวละ 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลา
แล้วยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมปฏบิติัหน้าทีไ่ปจนกว่าทีป่ระชุมใหญ่ 
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกต้ังซ�้าอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 
สองวาระติดต่อกัน         
    กรณผู้ีตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการก่อนครบวาระ ให้ผูต้รวจสอบกจิการ
ท่ียังด�ารงต�าแหน่งอยู่ด�าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการแทน 
ในต�าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการลดลงจนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ต้องนัดเรียก 
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
    ผู ้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต�าแหน่ง 
ได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
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   ข้อ 6 การเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ เพื่อความเรียบร้อยในการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ  

ให้มกีารสรรหาบคุคล หรอืนติบิคุคลทีจ่ะสมคัรเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อน  แล้วเสนอช่ือผู้ทีไ่ด้รบัการสรรหาให้ด�าเนนิ

การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

   ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

    (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ันหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 

     ของสหกรณ์

    (2) เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ

     หรือการสหกรณ์

            (3) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี 

     สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

     โดยอย่างน้อยในคณะผู ้ตรวจสอบกิจการจะต้องมีผู ้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่ง 

     ซึ่งได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด ้านการเงิน หรือ การบัญชี หรือ 

     การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์

    (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ

     จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

    (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

    (6) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ         

     ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    (7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ 

     เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

    (8) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

    (9) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ 

     มีค�าวิ นิจฉัยเป ็นที่สุดให ้พ ้นจากต�าแหน ่งกรรมการ หรือขาดจากการเป ็น 

     ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

                                  (10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบ 

     กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

        (11) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก 

     จากต�าแหน่งผู้จดัการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อืน่ฐานทจุรติต่อหน้าที่

    (12)  ไม่เป็นคูส่มรส บตุร บดิามารดาของกรรมการ หรอืผู้จดัการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้

    (13)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ เว้นแต่ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 

     สองปีบัญชีของสหกรณ์
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    (14) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู ้ช ่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู ่ใน สังกัดนิติบุคคลที ่

     รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี  

     หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์น้ันมาแล้ว 

     ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

    (15) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    (16) ไม่เป็นผู ้อยู ่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู ้สอบบัญชี 

     รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์       

            (17) ต้องพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบ และ 

     การตรวจสอบกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไป 

     อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผู ้สมัครรับการสรรหาต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

ประกาศเรื่อง วิ ธีการสรรหาและเลือกต้ังผู ้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  

ประจ�า ปีนั้น  หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติ 

ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศท่ีก�าหนดไว้ ถือว่าผู ้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการสรรหา 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

    อน่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ขอสงวนสิทธิที่จะท�าการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผูส้มัครโดยไม่ค�านึงถงึระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า คณุสมบตัขิองผูส้มคัรไม่เป็นไปตามประกาศรบัสมคัร 

ของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสหกรณ์ฯ  

ประกาศผลการสรรหาแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าว ถือเป็นโมฆะและจะต้อง 

สิ้นสภาพการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

   ข้อ 8 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหา ได้แก่ สมาชิกที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 

ลงคะแนนเสียงสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตามประกาศของสหกรณ์

   ข้อ 9 การด�าเนินการสรรหา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

    (1) ให้ประธานกรรมการด�าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ   

     ประกาศวันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร  วิธีการสรรหาและหน่วยสรรหา 

     ให้สมาชิกทราบโดยเปิดเผย ทั้งนี้ต้องประกาศวันรับสมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

     15 วนัท�าการ ให้สถานทีท่�าการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากัด   กรมชลประทาน 

     ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส�านักงานชลประทานที่ 1–17 และโครงการ 

     ชลประทาน (จังหวัด) ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของส�านักงานชลประทาน  เป็นหน่วยสรรหา

    (2) วิธีการสมัครเข ้ารับการสรรหาผู ้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ณ ส�านักงานสหกรณ์ 

     ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดโดยต้องย่ืนใบสมัครด้วยตัวเองหรือมอบหมายเป็น   

     ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้
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    (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหนึ่งจ�านวน 

     ไม่เกิน 7 คนประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหา  

     อกี 6 คนโดยให้คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ังคณะอนกุรรมการสรรหาจ�านวนไม่เกิน 6 คน  

     ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 5 คน  

     และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาได้ตามความจ�าเป็น

     คณะกรรมการสรรหา หรือคณะอนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ  

     สรรหาคนใดสมัครเข ้ารับการสรรหาเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ ให้หมดสิทธิ์ เป ็น 

     กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ ้าหน ้า ท่ีด�าเนินการสรรหา  

     ให้คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา 

     ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

    (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการสรรหา

     (4.1) เป็นข้าราชการกรมชลประทาน และ/หรือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์       

      กรมชลประทาน จ�ากัด

     (4.2) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเก่ียวกับ 

      ทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต

     (4.3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน 

      ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

     (4.4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

      ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

     (4.5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  

      เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

     (4.6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

     (4.7) ไม่เป็นผู ้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ   

      และผู้ตรวจสอบกิจการ

    (5) คณะกรรมการสรรหามีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้

     (5.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา

     (5.2) ก�าหนดแบบฟอร์มใบสมคัร และบตัรสรรหาบคุคลส�าหรบัผูส้มัครเข้ารบัการสรรหา  

     (5.3) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

     (5.4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

     (5.5) ก�าหนดหมายเลขผู ้สมัครเข ้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ  

      โดยให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อก�าหนดหมายเลข
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     (5.6) ประกาศรายชื่อผู ้รับสมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งหมายเลขประจ�าตัว 

      ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วันท�าการ

     (5.7) ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา

     (5.8) ก�าหนดขั้นตอนการสรรหา โดยการลงคะแนนเสียง และการประกาศผล 

      การลงคะแนนเสียง

     (5.9) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายช่ือผู ้ได้รับการสรรหาท้ังหมด 

      พร ้อมด ้วยผลการลงคะแนนเสียงเสนอต ่อคณะกรรมการด�าเนินการ  

      เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งต่อไป

     (5.10) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย

    (6) วัน เวลา และสถานที่การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

    (7) บัตรที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด

    (8) หน่วยสรรหาทุกหน่วยต้องก�าหนดเขตปริมณฑล และห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     ในการสรรหาเข้าไปในเขตปริมณฑลนั้น ยกเว้นสมาชิกที่เข้าไปลงคะแนนเสียงสรรหา

    (9) ให้คณะกรรมการสรรหามีอ�านาจในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการ 

     ด�าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้

   ข้อ 10 การรับสมัครผู้รับการสรรหา  

    ผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องยื่นใบสมัครและรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว 

ไม่เกิน 1 ปี จ�านวนตามที่สหกรณ์ก�าหนดต่อคณะกรรมการสรรหาตามแบบ วิธีการ วัน และระยะเวลาที่ก�าหนด 

ในประกาศสหกรณ์ พร้อมทั้งเสียค่าสมัครเป็นจ�านวนเงิน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

   ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา

    เมื่อคณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัติผู ้สมัครรับการสรรหาแล ้ว ให ้จับสลาก  

ก�าหนดหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา แล้วประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู ้สมัครรับ 

การสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ปิดไว้ให้สมาชกิทราบล่วงหน้าก่อนวนัลงคะแนนเสยีงสรรหา ไม่น้อยกว่า 15 วนัท�าการ  

ณ ท่ีท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน บริเวณที่ท�าการสรรหา  

และทุกหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด

    ในกรณีที่ได้ประกาศตามวรรคก่อนไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับการสรรหาขอถอนหรือ 

ขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผู้สมัครนั้น

   ข้อ 12 การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา

    ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์แต่ละคราว การก�าหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหาต้อง  

ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่
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   ข้อ 13 หีบบัตรสรรหา

    ก่อนถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหีบบัตรสรรหาออก 

เพือ่ตรวจดภูายในหบีบตัรสรรหาต่อหน้าสกัขพียาน แล้วจึงปิดหบีบตัรสรรหาเพือ่รบับตัรสรรหาและต้ังหบีบตัรสรรหา

ไว้ในที่เปิดเผย มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหา 

    เมือ่พ้นก�าหนดเวลาสรรหา ให้อนกุรรมการสรรหางดรบับตัรสรรหาแล้วปิดช่องหย่อนบตัรสรรหา 

พร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหาก�ากับไว้เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรสรรหาก่อนจะด�าเนินการนับคะแนนต่อไป

   ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา 

    สมาชิกจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพื่อขอรับบัตรสรรหา ณ สถานท่ี 

ท่ีจดัเป็นสถานทีล่งคะแนนสรรหา พร้อมบตัรประจ�าตวัสมาชกิสหกรณ์ หรอื ATM-ID ของ บมจ.ธนาคาร    กรุงศรอียธุยา 

หรือใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์พร้อมกับบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) หรือบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจ�า) หรือบัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือใบอนุญาต  ขับขี่ยานพาหนะ  

หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้รับบ�าเหน็จบ�านาญ หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน ถ้าเป็นใบรับค�าขอ 

มีบัตรประชาชน หรือใบเปลี่ยนบัตรใหม่จะต้องมีบัตรแสดงตนเองที่มีรูปประกอบด้วย   

    ภายหลังจากรับบัตรสรรหา สมาชิกจะต้องท�าเครื่องหมายเลือกผู ้สมัครรับการสรรหา 

ตามที่สหกรณ์ก�าหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จัดไว้ให้ แล้วมอบบัตรสรรหาคืนให้อนุกรรมการสรรหาหรือเจ้าหน้าที่

ด�าเนินการสรรหาประจ�าอยู่ที่หีบบัตรสรรหาเพื่อหย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป  

    ห้ามน�าบัตรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บัตรสรรหาที่ถูกน�าออกนอกหน่วยสรรหาดังกล่าว 

ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย

    การท�าเคร่ืองหมายเลือกผู ้สมัครรับการสรรหาจะต้องท�าเครื่องหมาย โดยวิธีกากบาท 

     หลังหมายเลขผู ้สมัคร  ในช่องที่ก�าหนดไว้ในบัตรสรรหาเท่านั้น หากมีการท�าเครื่องหมายอื่นใดหรือ 

ท�าเครื่องหมายนอกช่องที่ก�าหนด ให้นับเป็นบัตรสรรหาเสีย

    ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าที่ด�าเนินการสรรหา 

เข้าไปในบริเวณหน่วยสรรหา เว้นแต่สมาชิกที่เข้าไปเพื่อท�าการลงคะแนนเท่านั้น

   ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา

    เมื่อถึงก�าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย  

สรรหาจ่ายบัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพื่อขอรับบัตรสรรหา

    สมาชกิทุกคนออกเสยีงได้คนละหนึง่เสียง สามารถลงคะแนนให้ผู้สมคัรรบัการสรรหาได้ไม่เกิน 

กว่าท่ีก�าหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ฯ  เร่ือง  การสรรหาและเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน จ�ากัด บัตรที่ถูกลงคะแนนมากเกินกว่าก�าหนด ถือว่าเป็นบัตรสรรหาเสีย

     ก่อนถงึก าหนดเวลาลงคะแนนเสยีงสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหาเปิดหบีบตัรสรร
หาออกเพื่อตรวจดูภายในหบีบตัรสรรหาต่อหน้าสกัขพียาน แล้วจงึปิดหบีบตัรสรรหาเพื่อรบับตัรสรรหา
และตัง้หบีบตัรสรรหาไวใ้นทีเ่ปิดเผย มอีนุกรรมการสรรหาอยา่งน้อยหนึ่งคนประจ าอยูท่ีห่บีบตัรสรรหา  
     เมื่อพ้นก าหนดเวลาสรรหา ให้อนุกรรมการสรรหางดรบับตัรสรรหาแล้วปิดช่อง
หย่อนบตัรสรรหา พรอ้มทัง้ลงนามอนุกรรมการสรรหาก ากบัไวเ้พื่อป้องกนัการเปิดหบีบตัรสรรหาก่อนจะ
ด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 
   ข้อ  14 การขอรบับตัรสรรหา และการใชส้ทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนสรรหา  
     สมาชกิจะต้องมาแสดงตนต่ออนุกรรมการสรรหาเพื่อขอรบับตัรสรรหา ณ สถานที ่            
ทีจ่ดัเป็นสถานทีล่งคะแนนสรรหา พรอ้มบตัรประจ าตวัสมาชกิสหกรณ์ หรอื ATM-ID ของ บมจ.ธนาคาร    
กรุงศรอียุธยา หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของสหกรณ์พรอ้มกบับตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่ของรฐั  (ขา้ราชการพล
เรอืน) หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่ของรฐั (ลูกจา้งประจ า) หรอืบตัรแสดงตนของกรมชลประทาน หรอื
ใบอนุญาต  ขบัขีย่านพาหนะ หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญ หรอืบตัรประจ าตวั
ประชาชน ถ้าเป็นใบรบัค าขอมบีตัรประชาชน หรอืใบเปลี่ยนบตัรใหม่จะต้องมบีตัรแสดงตนเองที่มรีูป
ประกอบดว้ย    
     ภายหลงัจากรบับตัรสรรหา สมาชกิจะต้องท าเครื่องหมายเลอืกผูส้มคัรรบัการสรร
หาตามทีส่หกรณ์ก าหนดลงในบตัรสรรหาในคหูาทีจ่ดัไวใ้ห ้แลว้มอบบตัรสรรหาคนืใหอ้นุกรรมการสรรหา
หรอืเจา้หน้าทีด่ าเนินการสรรหาประจ าอยู่ทีห่บีบตัรสรรหาเพื่อหยอ่นบตัรลงในหบีบตัรสรรหาต่อไป   
     หา้มน าบตัรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา บตัรสรรหาที่ถูกน าออกนอกหน่วยสรร
หาดงักล่าว ใหน้บัเป็นบตัรสรรหาเสยี 
 
     การท าเครื่องหมายเลือกผู้สมคัรรบัการสรรหาจะต้องท าเครื่องหมาย  โดยวิธี
กากบาท             หลังหมายเลขผู้สมัคร  ในช่องที่ก าหนดไว้ในบัตรสรรหาเท่านั ้น  หากมีการท า
เครือ่งหมายอื่นใดหรอื              ท าเครือ่งหมายนอกช่องทีก่ าหนด ใหน้บัเป็นบตัรสรรหาเสยี 
     ห้ามผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสรรหา  หรืออนุกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสรรหาเขา้ไปในบรเิวณหน่วยสรรหา เวน้แต่สมาชกิทีเ่ขา้ไปเพื่อท าการลงคะแนนเท่านัน้ 
   ข้อ  15 การลงคะแนนสรรหาผูส้มคัรรบัการสรรหา 
     เมื่อถึงก าหนดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ า
หน่วย สรรหาจา่ยบตัรสรรหาใหแ้ก่สมาชกิทีม่าแสดงตนเพื่อขอรบับตัรสรรหา 
     สมาชกิทุกคนออกเสยีงไดค้นละหนึ่งเสยีง สามารถลงคะแนนใหผู้ส้มคัรรบัการสรร
หาได้ไม่เกินกว่าทีก่ าหนดไวใ้นประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง      การสรรหาและเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมชลประทาน จ ากดั บตัรทีถู่กลงคะแนนมากเกนิกว่าก าหนด ถอืว่าเป็นบตัรสรรหา
เสยี 
     เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหา
ประจ าหน่วยสรรหาปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบตัรสรรหาทนัท ีแลว้ใหท้ าเครื่องหมายในบตัรสรรหาที่
เหลอือยู่ใหเ้ป็นบตัรสรรหาทีใ่ชล้งคะแนนไม่ไดต้ามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด เมื่อผูแ้สดงตน
รบับตัรสรรหาภายในก าหนดเวลาการสรรหาที่เหลอือยู่ในหน่วยสรรหาได้ท าการลงคะแนนเสรจ็สิ้นแล้ว 
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ าหน่วยปิดช่องหย่อนบตัรสรรหา ด้วยใบส าหรบัปิดช่องหย่อนบตัร 
(สอ.ชป.105-9) พรอ้มลงลายมอืชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาก ากบั 
   ข้อ  16 การนบัคะแนน 
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    เม่ือถึงก�าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเสียงสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย

สรรหาปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบัตรสรรหาทนัท ีแล้วให้ท�าเครือ่งหมายในบตัรสรรหาท่ีเหลอือยูใ่ห้เป็นบตัรสรรหา 

ที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด เมื่อผู้แสดงตนรับบัตรสรรหาภายในก�าหนดเวลา 

การสรรหาท่ีเหลืออยู่ในหน่วยสรรหาได้ท�าการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย 

ปิดช่องหย่อนบัตรสรรหา ด้วยใบส�าหรับปิดช่องหย่อนบัตร (สอ.ชป.105-9) พร้อมลงลายมือช่ือคณะอนุกรรมการ

สรรหาก�ากับ

   ข้อ 16 การนับคะแนน

    เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงสรรหาแล้ว ให้ท�าการนับคะแนนเสียงที่หน่วยสรรหา 

โดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยการชูบัตรลงคะแนนสรรหาทีละบัตร ให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็นบัตรสรรหาดี  

หรือบัตรสรรหาเสีย หรือบัตรสรรหาเสียบางส่วน ขานทุกหมายเลข และจดคะแนนบนแผ่นป้ายโดยเปิดเผย 

และต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภายในวันนั้น แล้วส่งผลคะแนนการสรรหาไปให้คณะกรรมการสรรหาที่ท�าการสหกรณ์   

ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท�าการ  

เพื่อคณะกรรมการสรรหาจะได้ด�าเนินการต่อไป

    ในกรณีเป็นบัตรสรรหาเสีย  ให้อนุกรรมการสรรหานับคะแนนบันทึกว่าเป็นบัตรสรรหาเสีย 

และลงช่ือก�ากับไว้ด้วย เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บบัตรสรรหาพร้อมทั้งส�าเนาใบแจ้งผลการนับคะแนน 

ของแต่ละหน่วยนับคะแนนไว้ในหีบบัตรสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน                                

   ข้อ 17 การเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง

    ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  

พร้อมผลการลงคะแนน โดยเรียงล�าดับคะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อยจนครบตามจ�านวนตามที่ประกาศรายชื่อ 

ผู้สมัครรับการสรรหาน�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อน�ารายช่ือผู้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกตั้งต่อไป

    ในกรณีมีผู ้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศ 

รับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

    ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเกินกว่าจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศ 

รับสมัคร ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล�าดับไปจนครบจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร 

เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

    ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ จากผู้ได้รับคะแนนสรรหาสูงสุดเรียงล�าดับ  

ลงไปจนครบจ�านวนต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ว่างในปีนั้น

    ในกรณีท่ีผลการสรรหาผูต้รวจสอบกจิการมผีูไ้ด้รบัคะแนนในล�าดับสดุท้ายเกนิกว่าหนึง่คนให้

ประธานคณะกรรมการสรรหาจบัสลากผูไ้ด้รบัคะแนนเท่ากนัดงักล่าวมาหนึง่คน และให้ถอืว่าผูท้ีไ่ด้รบัการจับสลากขึน้

มานั้น เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
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(นายสุชาติ  เจริญศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

   ข้อ 18 การประกาศผลการเลือกตั้ง

    เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา 

น�าเสนอแล้ว ถือได้ว่าผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

    ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งคน  

นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

    ให้ประธานทีป่ระชมุใหญ่แจ้งรายช่ือผู้ตรวจสอบกิจการทีไ่ด้รบัเลือกต้ังให้ทีป่ระชุมใหญ่ทราบ

และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบ

   ข้อ 19 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา

    ก่อนทีค่ณะกรรมการสรรหาจะน�าเสนอผลท่ีได้จากการสรรหาผูต้รวจสอบกจิการต่อคณะกรรมการ 

ด�าเนินการเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่ให้ด�าเนินการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาสามารถสั่งสอบสวนหาข้อเท็จจริง

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏว่ามีเหตุอันเช่ือได้ว่ามีการทุจริตในการสรรหา หรือขั้นตอน 

ในกระบวนการสรรหาไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบนี้ กรณีดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

    การย่ืนหนังสือประท ้วงเรื่องการสรรหาโดยมิชอบ ให ้ด�าเนินการส ่งเรื่องถึงคณะ   

กรรมการสรรหา หรืออนุกรรมการสรรหาภายใน 5 วัน นับแต่วันลงคะแนนเสียงสรรหา

   ข้อ 20 หากมีเหตุท่ีไม่สามารถสรรหาผู ้ตรวจสอบกิจการได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมชลประทาน จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 

พ.ศ.2564 ก็ให้ใช้การสรรหาโดยวิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด  

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

   ข้อ 21 ในกรณท่ีีมปัีญหาเกีย่วกบัการปฏิบติัตามระเบยีบนีใ้ห้คณะกรรมการด�าเนนิการเป็นผู้มอี�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด

   ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                                              ประกาศ   ณ วันที่              ธันวาคม  พ.ศ. 2565
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4.12  เรื่องแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  
 กรมชลประทาน จ�ากัด

ข้อความเดิม (2564) ข้อความที่แก้ไข (2565) เหตุผล

     ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช�าระค่า

หุ้นเป็นรายเดอืนตัง้แต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชกิ  

ตามอัตราส่วนของจ�านวนเงนิได้รายเดอืนของตน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

     

    

 เงนิได้รายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึ 

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�า ซึ่งสมาชิกได้รับจาก

ทางหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ�านาญ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็ บ�านาญ ซึง่สมาชกิ

ได้รับจากทางราชการด้วย

     ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนใน

อัตราที่สูงกว่าอัตราท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์หรือจะขอซ้ือหุ ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อ

ใดก็ย ่อมท�าได ้  โดยแสวงความจ�านงเป ็น

หนังสือต ่อคณะกรรมการด�าเ นินการ แต ่

จ�านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น 

ที่ช�าระแล้วทั้งหมด

     สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตน

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

           ในระหว่างทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไม่สิน้ 

สุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียก

ร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้น้ัน และเมื่อ

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ

น�าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ

ลบหนี้ท่ีสมาชิกผู้พันต้องช�าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ 

และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนีบ้รุมิสิทธพิเิศษ

เหนือเงินค่าหุ้นนั้น

      ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช�าระ 

ค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น

สมาชิก ตามอัตราส่วนของจ�านวนเงินได้ราย

เดือนของตน ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์  ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ

สมาชกิทีโ่อน หรอืย้าย หรอืออกจากราชการ 

หรืองานประจ�า ตามข้อ 43. และไม่สามารถ

หกัเงนิได้รายเดอืน  ให้สมาชกิรายนัน้น�าเงิน

ส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน

     เงนิได้รายเดอืนตามความในวรรคแรก  หมายถงึ 

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�า ซึ่งสมาชิกได้รับจาก

ทางหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ�านาญ 

ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็ บ�านาญ ซึง่สมาชกิ 

ได้รับจากทางราชการด้วย

     ถ้าสมาชกิประสงค์จะถอืหุน้รายเดอืนในอตัรา

ทีส่งูกว่าอตัราทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์

หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท�าได้  

โดยแสวงความจ�านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการ แต่จ�านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่ง 

ในห้าของหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมด

     สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตน

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ เว้นแต่การจ่ายคืนค่าหุ้น

บางส่วนเป็นไปตามข้อบงัคบั ข้อ 8.1 ข้อ 8.2 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

     ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยัง 

ไม ่ ส้ินสุดลง ห ้ามมิให ้ เจ ้าหนี้ของสมาชิก

ใ ช ้ สิ ท ธิ เ รี ย ก ร ้ อ ง ห รื อ อ า ยั ด ค ่ า หุ ้ น ข อ ง

ส ม า ชิ ก ผู ้ นั้ น  แ ล ะ เ มื่ อ ส ม า ชิ ก ภ า พ ข อ ง

สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน�าเงินตาม

มูลค ่าหุ ้นที่สมาชิกมีอยู ่มาหักกลบลบหนี้ 

ทีส่มาชกิผูพ้นัต้องช�าระหนีแ้ก่สหกรณ์ได้ และให้

สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ

เงินค่าหุ้นนั้น

- เพื่อให้สมาชิกที่ไม่มีเงินได ้

รายเดอืนสามารถส่งเงนิเพือ่ 

ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  

ตามทีเ่จ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิ

สหกรณ์แนะน�า

- เพิ่มเติม ข้อ 5 วรรค 4  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัระเบยีบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว ่า

ด้วยหลักเกณฑ์การก�าหนด

รายการในข้อบังคับ เกี่ยว

กับการจ่ายคืนค่าหุ ้นบาง

ส่วนระหว่างเป ็นสมาชิก

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ พ.ศ. 

2565 ประกาศ ณ วันท่ี 1 

มีนาคม 2565

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2557 หมวด 3  หุ้น เรื่องการช�าระค่าหุ้นรายเดือน
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ข้อความเดิม (2564) ข้อความที่แก้ไข (2565) เหตุผล

     ข้อ 8 การแจ้งยอดจ�านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอด
จ�านวนหุ้นที่สมาชิกช�าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

     ข้อ 8 การแจ้งยอดจ�านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอด
จ�านวนหุ้นท่ีสมาชิกช�าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
     (8.1) การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและ
ไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้น
บางสว่นให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้
     คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจในการ
จัดท�าแผนและวงเ งินการจ ่ายคืนค ่าหุ ้นบาง
ส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้ค�านวณวงเงินการจ่าย 
ในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปี
ทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือน
หุ้นทีเ่พิ่มขึ้น
     เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงิน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์
จะจ ่ายคืนค ่าหุ ้นให ้สมาชิกไม ่ เกินร ้ายละ 5  
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทาง
บัญชีที่ผ่านมา
    สมาชิกแต่ละรายจะไดร้ับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 
75 ของมลูค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่
    ข้อก�าหนดต่าง ๆ  เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพจิารณา
การจ่ายคืนค่าหุน้ ล�าดับการจ่าย และอื่น ๆ ให้เป็น
ไปตามทีก่�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
     (8.2) คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรบัคืนค่า
หุ้นบางส่วน มีดังนี้
     (1) เปน็สมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ
     (2) ต้องพ้นจากงานประจ�า
     (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งใน 
          ฐานะผู้กูห้รือผู้ค�้าประกัน
     (4) ไม่เป็นลูกหนีต้ามค�าพิพากษาของ
          สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ

- เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การก�าหนดรายการ
ในข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่าย
คืนค่าหุ ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ. 2565 ประกาศ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12  

ข้อความเดิม (2564) ข้อความที่แก้ไข (2565) เหตุผล

      ข้อ 6. การช�าระค่าหุ้นรายเดือน การช�าระค่า
หุ้นรายเดือนน้ัน ให้ช�าระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ�าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน

    ข้อ 6. การช�าระค่าหุ้นรายเดือน การช�าระค่า
หุ้นรายเดือนน้ัน ให้ช�าระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ�าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน ยกเว้นสมาชิกที่
เกษยีณอาย ุหรอืสมาชกิท่ีโอน หรอืย้าย หรอืออก
จากราชการ หรืองานประจ�า ตามข้อ 43. และไม่
สามารถหกัเงนิได้รายเดอืน  ให้สมาชกิรายนัน้น�า
เงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน

- เพื่อให้สมาชิกท่ีไม่มีเงิน 
ได้รายเดือนสามารถส่งเงิน 
เพือ่ช�าระเงนิค่าหุน้รายเดอืนได้  
ตามทีเ่จ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิ
สหกรณ์แนะน�า

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2557 หมวด 3  หุ้น เรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
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ข้อความเดิม (2564) ข้อความที่แก้ไข (2565) เหตุผล

     ข้อ 67 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  

ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด� า เ นิ น กิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ ์  

ในข้อต่อไปนี้

     (1)รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก

ออกจากสหกรณ์และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ ์ของผู้สมคัร

ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้

ออกจากสหกรณ์

     (2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ

ด�าเนินการ และผผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

    (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์

    (4) รบัทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนนิงาน

ของสหกรณ์ของคณะกรรมการหรือกรรมการอื่น ๆ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ

    (5) พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จค่าตอบแทนการ 

ปฏบัิติงานของกรรมการด�าเนินการหรอืกรรมการอืน่ ๆ  

และผู้ตรวจสอบกิจการ

    (6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม

หรือค�้าประกัน

        (7) อนมัุตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ของสหกรณ์

     (8) พิจารณาการควบหรือแยกสหกรณ์

     (9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

     (10) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ที่

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

     (11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ

ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

     (12) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์วิเคราะห์คิดจะท�า

เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์

     ข้อ 67 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  

ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยว

กับการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้

     (1)รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก

ออกจากสหกรณ์และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ ์ของผู้สมคัร 

ซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้

ออกจากสหกรณ์

     (2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ

ด�าเนินการ และผผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

    (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์

    (4) รบัทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ของคณะกรรมการหรือกรรมการอื่น ๆ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ

    (5) พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานของกรรมการด�าเนินการหรือกรรมการ 

อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ

    (6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืม

หรือค�้าประกัน

     (7) อนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

ของสหกรณ์

     (8) พิจารณาการควบหรือแยกสหกรณ์

     (9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

     (10) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ที่

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

     (11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ

ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

     (12) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์วิเคราะห์คิดจะท�า

เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์

     (13) อนุมัติแผนงานและงบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุง 

การด�าเนนิงานของสหกรณ์ หรอืแผนและวงเงนิ

การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก

- เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์การก�าหนดรายการ 

ในข้อบงัคบั เกีย่วกบัการจ่ายคนื 

ค่าหุ ้นบางส่วนระหว่างเป็น

สมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์  

พ . ศ .  2 5 6 5  ป ร ะ ก า ศ  ณ  

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามมต ิ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ  

ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 

กันยายน 2565
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จ�ากัด พ.ศ.2557  หมวด 11  ข้อเบ็ดเสร็จ

ข้อความเดิม (2564) ข้อความที่แก้ไข (2565) เหตุผล

     หมวด 11  ข้อเบ็ดเสร็จ ส่วนระเบียบอื่น 

เมื่ อคณะกรรมการด�า เนินการก�าหนดใช ้ 

แล ้วให ้ส ่งส�าเนาให ้นายทะเบียนสหกรณ์  

กรมส ่ง เสริมสหกรณ ์และกรมตรวจบัญชี 

สหกรณ์ทราบ 

     หมวด 11  ข้อเบ็ดเสร็จ ส่วนระเบียบอื่น 

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดใช้แล้วให้

น�าส่งส�าเนาให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ทราบภายในสามสบิวนั

-  เพือ่ให้สอดคล้องกบัระเบยีบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ กรณี

การรับทราบของสหกรณ์/

ชุมนุมสหกรณ์ ประกาศ  

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

210 รายงานประจ�าปี 2565
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565

หมวด 3 หุ้น ข้อ 8 (8.1),(8.2) และ หมวด7 การประชุมใหญ่ ข้อ 67 (13)

 คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนอการจัดท�าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน ระหว่าง

เป็นสมาชกิในปีถดัไป เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนมุตั ิโดยค�านวณวงเงนิการจ่ายในปีถดัไปจากการเปรยีบเทยีบ 

ทุนเรือนหุ้น 2 ปี ทางบัญชีที่ผ่านมา ซ่ึงให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมข้ึน และ สหกรณ ์

จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

คือ ปีบัญชี 2564 มีจ�านวน   22,780 ราย   

 1. จ�านวนสมาชิกที่จ่ายคืนไม่เกินจ�านวน 1,139 ราย   (22,780 x 5%)    

 2. วงเงินจ่ายคืนไม่เกินจ�านวนเงิน 237,012.090.00 บาท โดยค�านวณดังนี้.

  ทุนเรือนหุ้นปีบัญชี 2565  จ�านวน 10,797,427,930.00 บาท

  ทุนเรือนหุ้นปีบัญชี 2564  จ�านวน 10,560,415,840.00 บาท

   ยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น       237,012,090.00 บาท

                           (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน)

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

4.13   เรื่องอนุมัติแผนการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน 
   ประจ�าปีบัญชี 2566
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4.14 เรื่องอนุมัติการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง
 และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ     
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ฉบับที่ 3  
 (พ.ศ.2566-พ.ศ.2569)
        อ้างถึง มาตรา 5วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ หมวด 2 อ�านาจหน้าที่  

ของคณะกรรมการ ฯข้อ 5 (1) ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมสหกรณ์ 

เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติฯ นั้น

 คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนอการก�าหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม

สหกรณ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2569) ต่อที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

            ค่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

      1.พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับ มาตรฐานอย่างยั่งยืน

       2.ส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิก และสหกรณ์

       3.ให้บริการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ           

      4. ให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอและเหมาะสม

      5.  เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์

212 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   212 28/11/2565   16:12:52



ระเบียบวาระท่ี 5
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
- ท�าเนียบคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.ชป. ปี 2524-2565 
- สาระส�าคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก/เงินกู้/เงินออม 
- ระเบียบฯว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2553     
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ท�าเนียบคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

(พ.ศ. 2524-2565)

    

  

 1. นายประสาร  ทวิวัฒนะ รองอธิบดีฝ่ายธุรการ

 2. นายวิสูตร  วัฒนานุกิจ ผู้อำานวยการกองยานพาหนะและขนส่ง

 3. นายจารึก นนทธรรม ผู้อำานวยการกองก่อสร้างโครงการใหญ่

 4. นายชลัช โรจนสุนทร ผู้อำานวยการกองเครื่องจักรกลงานดิน

 5. นายจริย์ ตุลยานนท์ ผู้อำานวยการกองก่อสร้างทางชลประทาน

 6. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ ผู้อำานวยการกองกฎหมายและที่ดิน

 7. นายเพิ่ม บุบผาชาติ ผู้อำานวยการกองการเงินและบัญชี

 8. นายสุภรัช ดิสวัฒน์ ผู้อำานวยการกองพัสดุ

 9. นายสำาเริง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำานวยการกองการเงินและบัญชี

 10. นายชาญชัย กลิ่นหอม วิศวกร 7 กองวางโครงการ

 11. นายพิทักษ์ จิตจักร กองแผนงาน

 12. นายเสน่ห์ ผิวนิล ช่างสำารวจชั้น 3

รายชื่อคณะผู้ริเริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการและพนักงานของกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่ 1
(คณะผู้จัดตั้ง) ประจำาปี 2524

 1. นายประสาร ทวิวัฒนะ ประธานกรรมการ

 2. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ รองประธานกรรมการ

 3. นายจริย์ ตุลยานนท์ รองประธานกรรมการ

 4. นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก

 5. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ

 6. นายจารึก นนทธรรม กรรมการ

 7. นายชลัช โรจนสุนทร กรรมการ

 8. นายสุภรัช ดิสวัฒน์ กรรมการ

 9. นายสำาเริง ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

 10. นายชาญชัย กลิ่นหอม กรรมการ

 11. นายพิทักษ์ จิตจักร กรรมการ

 12. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ

 1. นายประสาร ทวิวัฒนะ ประธานกรรมการ

 2. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ รองประธานกรรมการ

 3. นายจารึก นนทธรรม รองประธานกรรมการ

 4. นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก

 5. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ

 6. นายสำาเริง ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

 7. นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ

 8. นายสนิท  ภุมรี กรรมการ

 9. นายชาญชัย  กลิ่นหอม กรรมการ

 10. นายพิทักษ์ จิตจักร กรรมการ

 11. นายนิคม วาจนะวินิจ กรรมการ

 12. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 2
ประจำาปี 2525
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 1. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ ประธานกรรมการ
 2. นายนิตย์ เกษชุมพล รองประธานกรรมการ
 3. นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก
 4. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ 
 5. นายประสาร ทวิวัฒนะ กรรมการ
 6. นายจารึก นนทธรรม กรรมการ
 7. นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ
 8.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ 
 9. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ 
 10. น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณโสภณ กรรมการ
 11.  น.ส.รัศมี รัตนมาลัย กรรมการ
 12.  นายนิคม วาจนะวินิจ กรรมการ
 13.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 14. นายยงยุทธ พรหมมาลี กรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 3
ประจำาปี 2526

  

  

  

 1. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ ประธานกรรมการ

 2.  นายจริย์ ตุลยานนท์ รองประธานกรรมการ

 3. นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล รองประธานกรรมการ

 4.  นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก

 5. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ 

 6.  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร กรรมการ

 7.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ

 8. นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ

 9.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ

 10. นายสนิท ภุมรี กรรมการ

11.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ

12.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ

13.  นายสมชาย เปรมศรี กรรมการ

 14. นายสุธน หมื่นรักษ์ กรรมการ

 15. นายสมจิตร ตากสกุล กรรมการ

 นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายวิสูตร วัฒนานุกิจ ประธานกรรมการ 

 2.  นายจริย์ ตุลยานนท์ รองประธานกรรมการ

 3. นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก

 4.  นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ 

 5.  นายประสาร ทวิวัฒนะ กรรมการ

 6.  นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ

 7. นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ

 8.  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร กรรมการ

 9.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ

 10. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ

 11.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ

 12.  นายนิคม วาจนะวินิจ กรรมการ 

 13. นายสมชาย เปรมศรี กรรมการ

 14. นายสุธน หมื่นรักษ์ กรรมการ

 1. นายจริย์ ตุลยานนท์ ประธานกรรมการ

 2.  นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล รองประธานกรรมการ

 3.  นายกมล จิตรากรณ์ รองประธานกรรมการ 

 4. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร รองประธานกรรมการ 

 5.  นายเพิ่ม บุบผาชาติ เหรัญญิก

 6. นายวิศิษฏ์ หุตะจิตต์ เลขานุการ 

 7.  นายวิสูตร วัฒนานุกิจ กรรมการ

 8.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ

 9.  นายสุธน หมื่นรักษ์ กรรมการ

 10.  นายสนิท  ภุมรี กรรมการ

 11. นายสมชาย เปรมศรี กรรมการ

 12.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ

 13.  นายสมจิตร ตากสกุล กรรมการ

 14.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ

 15.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ

 นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่ 4
ประจำาปี 2527

 คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 5
ประจำาปี 2528

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 6
ประจำาปี 2529
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 1.  นายสุหะ ถนอมสิงห์ ประธานกรรมการ
 2.  นายจริย์ ตุลยานนท์ รองประธานกรรมการ
 3.  นายเล็ก จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 4.  นายเพิ่ม บุบผาชาติ รองประธานกรรมการ
 5.  นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก

 6.  นายทวีวงศ์ เทียนเสรี เลขานุการ 
 7. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 8.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 10. นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ
 11.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 12. นายสุชาติ สิริโยธิน กรรมการ
 13. นายสุธน หมื่นรักษ์ กรรมการ
 14.  นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
 นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 7 
ประจำาปี 2530

  

  

 1.  นายจริย์ ตุลยานนท์ ประธานกรรมการ 
 2. นายเล็ก จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 3. นายยุทธ กิ่งเกตุ รองประธานกรรมการ
 4. นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 5.  นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก
 6.  นายทวีวงศ์ เทียนเสรี เลขานุการ 
 7.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 8. นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
 9.  นายสมจิตร ตากสกุล กรรมการ
 10.  นางมณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว กรรมการ
11.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ
 12. นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 13. นางปานจิตต์ วัฒนายากร กรรมการ
 14.  นายณรงค์ ทองคำา กรรมการ
 15. นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
16.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 17. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 18. นายประยงค์ กาญจนาคม กรรมการ
 19. นายจำาเนียร นำ้านวล กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายสุหะ ถนอมสิงห์ ประธานกรรมการ
 2. นายจริย์ ตุลยานนท์ รองประธานกรรมการ
 3. นายเล็ก จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 4. นายเพิ่ม บุบผาชาติ รองประธานกรรมการ
 5.  นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก

 6.  นายทวีวงศ์ เทียนเสรี เลขานุการ 
 7.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 8. นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
 9. นายสุธน หมื่นรักษ์ กรรมการ
 10. นายสมจิตร ตากสกุล กรรมการ
 11.  นายสุชาติ สิริโยธิน กรรมการ
 12.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ
 13. นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 14. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
1 5. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่ 8
ประจำาปี 2531

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 9
ประจำาปี 2532

  

 1.  นายจริย์ ตุลยานนท์ ประธานกรรมการ
 2.  นายเล็ก จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 3. นายยุทธ กิ่งเกตุ รองประธานกรรมการ
 4.  นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 5. นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก

 6.  นางมณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว เลขานุการ 
 7.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 8.  นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
 9.  นายวิเนตร สัตตวัตรกุล กรรมการ
 10. นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 11. นางปานจิตต์ วัฒนายากร กรรมการ
 12. นายณรงค์ ทองคำา กรรมการ
 13.  นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
 14.  นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ กรรมการ
 15. นายมาโนช สูยะนันท์ กรรมการ
16.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
17.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
18.  นายจำาเนียร นำ้านวล กรรมการ 
19.   นายสงคราม วัชระคุปต์ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 10
ประจำาปี 2533
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 1.  นายเล็ก จินดาสงวน ประธานกรรมการ
 2.  นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 3.  นายยุทธ กิ่งเกตุ รองประธานกรรมการ
 4.  นายจำารูญ จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 5.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 6. นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก
 7.  นางมณีรีตน์ มรรคดวงแก้ว เลขานุการ 
 8. นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9.  นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
 10.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 11. นางปานจิตต์ วัฒนายากร กรรมการ
 12. นายณรงค์ ทองคำา กรรมการ
 13.  นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
 14.  นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ กรรมการ
 15.  นายมาโนช สูยะนันท์ กรรมการ
 16. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 17. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 18.  นายจำาเนียร นำ้านวล กรรมการ
19.  นายสงคราม วัชระคุปต์ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 11
ประจำาปี 2534

      

  

 1.  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ประธานกรรมการ
 2.  นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 3.  นายจำารูญ จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 4.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 5.  นายอารมย์ ขำาคมกุล รองประธานกรรมการ
 6.  นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก

 7.  นางรัชนี ฉวีสุข เลขานุการ 
 8. นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 10. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 11. นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 12. นายทวี มหาดไทย กรรมการ
 13. นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ กรรมการ
 14. นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
 15. นายณรงค์ ทองคำา กรรมการ
 16. นายสมชาย เวชยา กรรมการ
 17. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 18.  นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 19. นายสงคราม วัชระคุปต์ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1. นายยุทธ กิ่งเกตุ ประธานกรรมการ
 2. นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 3.  นายจำารูญ จินดาสงวน รองประธานกรรมการ
 4.  นายอารมย์ ขำาคมกุล รองประธานกรรมการ
 5.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 6.  นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล เหรัญญิก

 7.  นางสุภัทร ยุวจิตติ เลขานุการ 
 8.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9. นายกมล จิตรากรณ์ กรรมการ
10.  นางมณีรัตน์     มรรคดวงแก้ว กรรมการ
11.  นางปานจิตต์ วัฒนายากร กรรมการ
12.  นายณรงค์ ทองคำา กรรมการ
13.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
14.  นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
15.  นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ กรรมการ
16.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
17.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 18. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ 
 19. นายสงคราม  วัชระคุปต์ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ประธานกรรมการ
 2.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 3. นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 4. นายอารมย์ ขำาคมกุล รองประธานกรรมการ
 5.  นายกมล จิตรากรณ์ รองประธานกรรมการ
 6. นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เหรัญญิก

 7.  นายองอาจ หมั่นกลาง เลขานุการ 
 8.  นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9.  นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ กรรมการ
 10.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 11.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 12.  นายทวี มหาดไทย กรรมการ
 13.  นายพิมาน พจนพิสุทธิ์ กรรมการ
 14. นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 15.  นางจิราพรรณ แก้วสุข กรรมการ
 16.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ
 17.  นายสมยศ รอดมุ้ย กรรมการ
 18.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 19.  นายสมชาย เวชยา กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 12
ประจำาปี 2535

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 13
ประจำาปี 2536

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 14
ประจำาปี 2537
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 1.  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ประธานกรรมการ
 2. นายรุ่งเรือง จุลชาต รองประธานกรรมการ
 3.  นายกมล จิตรากรณ์ รองประธานกรรมการ
 4.  นายอารมย์ ขำาคมกุล รองประธานกรรมการ
 5.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 6. นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เหรัญญิก

 7. นางจิราพรรณ แก้วสุข เลขานุการ 
 8. นายนิตย์ เกษชุมพล กรรมการ
 9. นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ
 10.  นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 11.  นายพิมาน พจนพิสุทธิ์ กรรมการ
 12.  นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
 13.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 14.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ
 15.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 16.  นายกิตติ โค้ววารินทร์ กรรมการ
 17.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
18.  นายธรรมนูญ คงสมุทร  กรรมการ
 19. นายสำาราญ เอมดี กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ    ชุดที่ 15
ประจำาปี 2538

  

 1. นายรุ่งเรือง จุลชาต ประธานกรรมการ
 2. นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 3. นายกมล จิตรากรณ์ รองประธานกรรมการ
 4. นายชัยยนต์ มณีกุล รองประธานกรรมการ
 5. นายจรูญ  กมลรัตน์ รองประธานกรรมการ
 6.  นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เหรัญญิก
 7.  นายองอาจ หมั่นกลาง เลขานุการ 
 8.  นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ
 9. นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 10.  นายยงยุทธ ไชยกาล กรรมการ 
 11.  นายทวี มหาดไทย กรรมการ
 12. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 13. นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ
 14.  นายสนิท ภุมรี กรรมการ
 15. นายกิตติ โค้ววารินทร์ กรรมการ
 16.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 17.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ
 18. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 19.  นายสมัคร พวงไพบูลย์ กรรมการ
นางดวงพร โรจน์เจริญวัฒนา ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 16
ประจำาปี 2539

    

 1.  นายรุ่งเรือง จุลชาต ประธานกรรมการ
 2.  นายกิจจา ผลภาษี รองประธานกรรมการ
 3.  นายจรูญ กมลรัตน์ รองประธานกรรมการ
 4.  นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองประธานกรรมการ
 5.  นายวิศาล ไมตรียืนยง รองประธานกรรมการ
 6.  นางสุมามาลย์ ถาวรนาน เหรัญญิก
 7.  นายเสน่ห์ ผิวนิล เลขานุการ 
 8. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 9. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 10.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ 
 11. นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ
 12.  นายทวี มหาดไทย กรรมการ
 13.  นายกิตติ โค้ววารินทร์ กรรมการ
 14.  นายบุญช่วย ซาเจริญ กรรมการ
 15.  นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ กรรมการ
 16. นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 17. นายเดชา จิตรเลขา กรรมการ
 18. นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ
 19. นายองอาจ หมั่นกลาง กรรมการ
นายสุนทร แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 17
ประจำาปี 2540

  

 1.  นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานกรรมการ
 2.  นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองประธานกรรมการ
 3. นายธีระ วงศ์สมุทร รองประธานกรรมการ
 4.  นายวุฒิไชย จุลละเกศ รองประธานกรรมการ
 5. นายสมทบ แก้วเย็น รองประธานกรรมการ
 6. นางประคอง จันทรนิยม เหรัญญิก
 7.  นายองอาจ หมั่นกลาง เลขานุการ 
 8.  นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 9. นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ
 10.  นางปรียากุล ดวงเนตร กรรมการ
 11.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 12.  นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 13. นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ
 14.  นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 15. นายเฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 16.  นายกิตติ โค้ววารินทร์  กรรมการ
 17.  นายประโยชน์ สมานรัตน์ กรรมการ
 18.  นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ
 19.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ
นายยงยุทธ สมประสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ    ชุดที่ 18
ประจำาปี  2541
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 1.  นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานกรรมการ
 2. นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองประธานกรรมการ
 3. นายธีระ วงศ์สมุทร รองประธานกรรมการ
 4. นายวุฒิไชย จุลละเกศ รองประธานกรรมการ
 5.  นางประคอง จันทรนิยม เหรัญญิก
 6.  นางปรียากุล ดวงเนตร เลขานุการ 
 7. นายชด เอี่ยมสำาอางค ์ กรรมการ
 8.  นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 9. นายเสน่ห์ ผิวนิล กรรมการ
 10.  นายปฏิภาณ บุญเสถียร กรรมการ
 11. นายสำาเริง แสงภู่วงค์ กรรมการ
 12. นายสุภาพ ธีระภัทรภิญโญ กรรมการ
 13. นายนรินทร์ ก่ออิฐ กรรมการ
 14. นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ
15.  นายธรรมนูญ    คงสมุทร กรรมการ
 16. นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ
 17. นางชวลี สวัสดิบุตร  กรรมการ
18.  นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ
 19. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
น.ส. เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ    ชุดที่ 19
ประจำาปี 2542

      

  

 1.  นายกิจจา ผลภาษี ประธานกรรมการ
 2. นายธีระ วงศ์สมุทร รองประธานกรรมการ
 3.  นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ รองประธานกรรมการ
 4.  นพ.วิเชียร พานิชชอบ รองประธานกรรมการ
 5.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ เหรัญญิก
 6. นางปรียากุล ดวงเนตร เลขานุการ
 7.  นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ
 8.  นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ
 9. นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 10. นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ
 11. นางปานจิตต์ วัฒนายากร กรรมการ
 12. น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร กรรมการ
13.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ กรรมการ
 14. นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ
 15. นายสรายุทธ์ รัตนนคร กรรมการ
น.ส. สุขนิจ ปัญญางาม ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายกิจจา ผลภาษี ประธานกรรมการ
 2.  นายธีระ วงศ์สมุทร รองประธานกรรมการ
 3. นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ รองประธานกรรมการ
 4. นพ.วิเชียร พานิชชอบ รองประธานกรรมการ
 5.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก
 6.  นางปรียากุล ดวงเนตร เลขานุการ
 7.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ
 8.  นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ
 9.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ
 10.  นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ
 11. นายนรินทร์ ก่ออิฐ กรรมการ
 12. นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ
 13.  นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ
 14.  นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 15.  นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ
น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายกิจจา ผลภาษี ประธานกรรมการ
 2.  นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3.  นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นางปานจิตต์ วัฒนายากร รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก
 6.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ กรรมการ 
 7.  นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ
 8.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ กรรมการ
 9.  น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร กรรมการ
 10.  นายสรายุทธ์ รัตนนคร กรรมการ
 11.  นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ
 12.  นายมนตรี อ่อนวิมล กรรมการ
 13.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ
 14.  นายนรินทร์ ก่ออิฐ กรรมการ
 15. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ
นางปรียากุล ดวงเนตร ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่ 20
ประจำาปี 2543

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 21
ประจำาปี 2544

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่ 22
ประจำาปี 2545
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 1. นายชัยรัตน์ ชุมศรี ประธานกรรมการ

 2.  นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3.  นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4.  นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิ ก

 6.  นางปรียากุล ดวงเนตร เลขานุการ

 7.  น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร กรรมการ

 8.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ

 9.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ

 10.  นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ กรรมการ

 11.  นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ กรรมการ

 12.  นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ

 13. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

 14. นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ

 15.  นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ 

นายสุนทร แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 23
ประจำาปี 2546

    

  

 1. นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ

 2.  นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

 4. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก

 6.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 

 7. นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ 

 8.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ 

 9.  นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ 

 10. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ กรรมการ 

 11.  นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ 

 12. นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ 

 13.  นายเสวต วงษ์ภูมิ กรรมการ 

 14.  นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ 

 15.  นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ 

นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1.  นายชัยรัตน์ ชุมศรี ประธานกรรมการ

 2.  นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4. นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก

 6. นางปรียากุล ดวงเนตร เลขานุการ

 7.  น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร กรรมการ

 8.  นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

 9. นายสมชาติ  บุญกล่อม กรรมการ

 10. นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ

 11. นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ

 12. นายอิทธิพงศ์ สมหมาย กรรมการ

 13. นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ

 14. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ

 15. นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ

น.ส.ฐิติรัตน์ ภาติกร ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 24
ประจำาปี 2547

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 25
ประจำาปี 2548

  

 1. นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ

 2. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4.  นายสมชาติ บุญกล่อม รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5.  นายชนิต พิชัยศิริ เหรัญญิก

 6.  นางสุนันท์ ชินวรปัญญา เลขานุการ 

 7.  นพ.วิเชียร พานิชชอบ กรรมการ

 8. นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ

 9.  นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ

 10.  นายวิชัย ร่วมชาติ กรรมการ

 11.  นายเสวต วงษ์ภูมิ กรรมการ

 12.  นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ

 13.  นายกิตติโชติ บางยี่ขัน กรรมการ

 14. นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ กรรมการ

 15.  นายกิตติ อัตตโนรักษ์ กรรมการ

นายธรรมนูญ คงสมุทร ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 26
ประจำาปี 2549
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 1.  นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ

 2.  นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4. นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5.  นายสุนทร แสนชมภู เหรัญญิก

 6.  นายชนิต พิชัยศิริ เลขานุการ 

 7.  นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ

 8.  นางสุนันท์ ชินวรปัญญา กรรมการ 

 9.  นายกิตติ อัตตโนรักษ์ กรรมการ

 10. นายกิตติโชติ บางยี่ขัน กรรมการ

11.  นายสมชาย จุลกระเศียร กรรมการ

 12. นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ กรรมการ

 13. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

14.  นายปฏิภาณ บุญเสถียร กรรมการ

15.  นางชวลี  สวัสดิบุตร กรรมการ

นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 27
ประจำาปี 2550

       

  

 1. นายมนตรี ตันตระกูล ประธานกรรมการ
 2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายสุเวช กิจการ รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 6.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก

 7. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 
 8.  นายชนิต พิชัยศิริ กรรมการ
 9.  นายธนูชัย แย้มรับบุญ กรรมการ
 10.  นายอรุชา เจียรอุดมเดช กรรมการ
 11. นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ
 12. นายสมหมาย ช้างพันธุ์ กรรมการ
 13. นายทองเปลว กองจันทร์ กรรมการ
 14.  นางมณีภัทร เพชรคำา กรรมการ
15.  นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1. นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3. นายเสวต วงษ์ภูมิ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ

 2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4.  ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5.  นายสุนทร แสนชมภู เหรัญญิก

 6.  นายชนิต พิชัยศิริ เลขานุการ 

 7.  นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ กรรมการ

 8. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

 9. นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ

 10. นายธนูชัย แย้มรับบุญ กรรมการ

 11. นายอรุชา เจียรอุดมเดช กรรมการ

12.  นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ

 13. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ

14.  นายสมหมาย ช้างพันธุ์ กรรมการ

15.  นายวิเชียร ด้วงดวง กรรมการ

นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.  นายมนตรี ตันตระกูล ประธานกรรมการ
 2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3.  ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4. นายจรัญ ภูขาว รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4

 6. นางชวลี สวัสดิบุตร เลขานุการ 
 7.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก
 8.  นายสุเวช กิจการ กรรมการ
 9.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ
 10. นายทองเปลว กองจันทร์ กรรมการ
 11.  นางมณีภัทร เพชรคำา กรรมการ
 12.  นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์ กรรมการ
 13. นายกิตติ อัตตโนรักษ์ กรรมการ
 14.  นายเดชา จิตรเลขา กรรมการ
 15.  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1.  นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายองอาจ หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3.  นายเสวต วงษ์ภูมิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 28
ประจำาปี 2551

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 29
ประจำาปี 2552

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 30
ประจำาปี 2553
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 1.  นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ
 2. นายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายจรัญ ภูขาว รองประธานกรรมการ คนที่ 4

 6. นายชนิต พิชัยศิริ เลขานุการ 
 7. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เหรัญญิก
 8.  ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง กรรมการ
 9. นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ
 10.  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม กรรมการ
 11.  นายกิตติ อัตตโนรักษ์ กรรมการ
 12. นายเดชา จิตรเลขา กรรมการ
 13. นายสุเวช กิจการ กรรมการ
 14.  นายเชิดชัย มาลัย กรรมการ
15.  นายปรีชา สุขกลำ่่า กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1. นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3.  นายองอาจ หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 31
ประจำาปี 2554

    

  

 1.  นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ประธานกรรมการ
 2.  นายจเร ทองด้วง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3.  นายจรูญ พจน์สุนทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายจรัญ ภูขาว รองประธานกรรมการ คนที่ 4

 6.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 
 7.  นายปรีชา สุขกลำ่า เหรัญญิก
 8.  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กรรมการ
 9.  นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการ
 10.  นายอรุชา เจียรอุดมเดช กรรมการ
 11.  นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร กรรมการ
 12.  นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ กรรมการ
 13.  นายปฏิภาณ บุญเสถียร กรรมการ
 14.  นายกรณรมย์ วรรณกุล กรรมการ
 15.  นายสุนทร แสนชมภู กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1.  นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3.  นายองอาจ หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1. นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการ
 2. นายจรูญ พจน์สุนทร รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. นายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นายจรัญ ภูขาว รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4

 6.  นายเชิดชัย มาลัย เลขานุการ 
 7. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เหรัญญิก 
 8.  นายสุเวช กิจการ กรรมการ
 9.  นายปรีชา สุขกลำ่า 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

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 32
ประจำาปี 2555

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 33
ประจำาปี 2556

  

 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 สุขกลำ่า 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

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 34
ประจำาปี 2557
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 1.  ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ประธานกรรมการ
 2.  ว่าที่ ร.ต. พล รักษ์ทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3.  ม.ล.อนุมาศ ทองแถม รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4.  นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5.  นายนิรันดร์ นาคทับทิม รองประธานกรรมการ คนที่ 4

 6.  นางชวลี สวัสดิบุตร เลขานุการ 
 7.  นายประทีป ภักดีรอด เหรัญญิก
 8.  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการ
 9.  นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ
 10.  นายมนตรี อ่อนวิมล กรรมการ
 11.  นายอรุชา เจียรอุดมเดช กรรมการ
 12.  นายเดชา จิตรเลขา กรรมการ
 13.  นายธรรมนูญ คงสมุทร กรรมการ
 14.  นายประเจตน์ พลคชา กรรมการ
 15.  นายทรงศักดิ์ เสาวัง กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1.  นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3.  นายสุนทร แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 35
ประจำาปี 2558

      
 

  

  

 1.  นายทองเปลว  กองจันทร์ ประธานกรรมการ
 2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ
 3.  นายนิรันดร์ นาคทับทิม รองประธานกรรมการ
 4.  นายสำาเริง 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

 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

 1. นายทองเปลว กองจันทร์ ประธานกรรมการ
 2. นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ
 3. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร รองประธานกรรมการ
 4. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ
 5. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด เลขานุการ
 6. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก
 7. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ
 8. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม  กรรมการ
 9. นายสมหมาย ช้างพันธุ์  กรรมการ
 10. นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์  กรรมการ
 11. นายประเจตน์ พลคชา  กรรมการ
 12. นายวิทยา แก้วมี  กรรมการ
 13. นายจเร ทองด้วง  กรรมการ
 14. นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล  กรรมการ
 15. นายอรุชา เจียรอุดมเดช  กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1. นายองอาจ หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2. นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3. นายสุนทร แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 36
ประจำาปี 2559

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 37
ประจำาปี 2560

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 38
ประจำาปี 2561
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 1. นายมนัส  กำาเนิดมณ ี ประธานกรรมการ
 2. นายมนตรี  อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ
 3. นายสำาเริง  แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ
 4. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร รองประธานกรรมการ
 5. นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด เลขานุการ
 6. น.ส.สุขนิจ  ปัญญางาม เหรัญญิก
 7. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม กรรมการ
 8. นายวิทยา  แก้วมี  กรรมการ
 9. นายจเร  ทองด้วง  กรรมการ
 10. นายสุรศักดิ์  มีแสงนิล  กรรมการ
 11. นางชวลี  สวัสดิบุตร  กรรมการ
 12. นายเดชา  จิตรเลขา  กรรมการ
 13. นพ.ปราโมทย์  ฮึงวัฒนากุล  กรรมการ
 14. นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์  กรรมการ
 15. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ  กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 1. นายองอาจ  หมั่นกลาง ผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.  นายสงบ  แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 3. นายสุนทร  แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 39
ประจำาปี 2562

   

1. นายมนัส กำาเนิดมณ ี ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ
3. นายสำาเริง 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

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 40
ประจำาปี 2563

   

 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 

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 41
ประจำาปี 2564

   

 1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ 
 2. นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานกรรมการ 
 3. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ 
 4. นายสำาเริง แสงภู่วงค์ รองประธานกรรมการ 
 5. นายอาจพล วงศ์บุษราคัม เลขานุการ 
 6. น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก 
 7. นางอัญชลี เสือแก้ว กรรมการ 
 8. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรรมการ 
 9. นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ กรรมการ 
 10. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กรรมการ 
 11. นายรุ่งธรรม บ่อเกิด กรรมการ 
 12. นายสมหมาย ช้างพันธุ์ กรรมการ 
 13. นายเทอดธรรม   วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ 
 14. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล กรรมการ 
 15. นายสมชาติ บุญกล่อม กรรมการ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ    
1.  นายสุนทร แสนชมภู ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 2. นายสงบ แสงสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(ถึงแก่กรรมวันที่ 20 มีนาคม 2565)     
 3.นางน้ำาค้าง คงคาเพ็ชร ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการดำาเนินการ   ชุดที่ 42
ประจำาปี 2565
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สิทธิของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติ และค�าสั่ง
ของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
สิทธิของสมาชิกสมทบ หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
แต่ไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าองค์ประชุมใหญ ่
การออกเสียงลงคะแนน หรือลงมติใดๆ  
หรือได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

2. ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้

4. ได้รับบริการทางธุรกิจ คือการฝากและถอน
เงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบการฝากและ
ถอนเงินกับสหกรณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิค�้า
ประกัน แต่มีสิทธิในการกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 
ของจ�านวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้น 
ของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์

5. มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิกของสหกรณ์

6. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์

7. มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสมทบตามระเบียบ
ของสหกรณ์

8. ได้รับบริการทางวิชาการ

9. สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ 
และ ค�าสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
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สิทธิของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติ และค�าสั่ง
ของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิของสมาชิกสมทบ หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
แต่ไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าองค์ประชุมใหญ ่
การออกเสียงลงคะแนน หรือลงมติใดๆ  
หรือได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

2. ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้

4. ได้รับบริการทางธุรกิจ คือการฝากและถอน
เงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบการฝากและ
ถอนเงินกับสหกรณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิค�้า
ประกัน แต่มีสิทธิในการกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 
ของจ�านวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้น 
ของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์

5. มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิกของสหกรณ์

6. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์

7. มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสมทบตามระเบียบ
ของสหกรณ์

8. ได้รับบริการทางวิชาการ

9. สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ 
และ ค�าสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ทุนสวัสดิการ เงื่อนไข

1. ทนุสวัสดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชกิ
ที่ถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกตั้งแต่  
1 ป ีขึ้นไปได้รับสิทธิตามระยะ
เวลาการเป็นสมาชิก และ สอ.ชป. 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ พิธีศพ
พร้อมพวงหรีดเคารพศพ รายละ 
10,000.00 บาท โดยไม่หักช�าระ
หนี้ของสหกรณ์ 

เป็นสมาชิก     เกินกว่า    1   ปี   ถึง    4   ปี                    20,000.00  บาท

                      เกินกว่า    4   ปี   ถึง    7   ปี                    30,000.00  บาท 

                      เกินกว่า    7   ปี   ถึง  10   ปี                    40,000.00  บาท

                      เกินกว่า  10   ปี   ถึง  13   ปี                    50,000.00  บาท

                      เกินกว่า  13   ปี   ถึง  16   ปี                    60,000.00  บาท

                      เกินกว่า  16   ปี   ถึง  19   ปี                    70,000.00  บาท

                      เกินกว่า  19   ปี   ถึง  22   ปี                    80,000.00  บาท

                      เกินกว่า  22   ปี   ถึง  25   ปี                    90,000.00  บาท 

                      เกินกว่า  25   ปี   ขึ้นไป                         100,000.00  บาท                                                                                                                                      

2. ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกทุกคนที่
เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ถึง 35 ปี 
ตามอัตราที่ก�าหนด (1) ถึง (4) 
รวมสะสมวงเงิน  50,000.00 บาท

หลักเกณฑ์การจ่าย

1.   เป็นสมาชิกครบ    1-10    ปี       จ่ายปีละ                      500.00 บาท

2.   เป็นสมาชิกครบ   11-20   ปี       จ่ายปีละ                   1,000.00 บาท

3.   เป็นสมาชิกครบ   21-30   ปี       จ่ายปีละ                   2,000.00 บาท

4.   เป็นสมาชิกครบ   30-35   ปี       จ่ายปีละ                   3,000.00 บาท

      จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

1.   ยื่นขอรับทุนภายในที่ก�าหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยพิบัติ

2.   กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน จ่ายตัวบ้านและทรัพย์สินที่เสียหาย

3.   กรณีผู้อาศัย จ่ายแต่ทรัพย์สินที่เสียหาย

      หลักเกณฑ์การจ่าย
เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี  จ่ายไม่เกิน 15,000.00 บาท

เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี  จ่ายไม่เกิน 30,000.00 บาท

4.   จ่ายตามความสียหายจริงแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

สาระส�าคัญเกี่ยวกับทุนสวัสดิการสมาชิก / เงินกู้ / เงินออม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

227รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   227 28/11/2565   16:12:56



ทุนสวัสดิการ เงื่อนไข

4.  ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม  
      การศึกษาบุตรสมาชิก

1.   ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.   ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  2.1 ทุนเรียนดี ( ผลการเรียนดีของปีการศึกษาที่ผ่านมา)

       (1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500.00 บาท  ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.70 ขั้นไป

      จ�านวน 150 ทุน

        (2) ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น

          - มัธยมต้น ทุนละ 2,000.00 บาท ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จ�านวน 150 ทุน

          - มัธยมปลาย ทุนละ2,500.00 บาท  ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จ�านวน 150 ทุน

        (3) ระดับอาชีวศึกษา แบ่งเป็น

          - ปวช. ทุนละ 2,000.00 บาท  ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จ�านวน 150 ทุน

          - ปวส. ทุนละ 2,500.00 บาท  ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จ�านวน 150 ทุน

        (4) ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000.00 บาท  ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

      จ�านวน 200 ทุน

   2.2   ทุนส่งเสริมการศึกษา  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคน กรณีไม่ได้รับทุนเรียนดี 

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีให้ได้รับคนละ 1,000.00 บาท สมาชิกมี

สิทธิขอรับทุนในทุกระดับ ไม่เกิน 3 คน

      ยื่นสหกรณ์ภายใน 31 สิงหาคมของทุกปี  

5. ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส -  เป็นสมาชิกครบ 36 ปี เป็นต้นไป จนกว่าสมาชิกถึงแก่กรรม โดยจ่ายทุกเดือนเกิด

ของสมาชิก ปีละ 3,000.00 บาท

   กรณีสมาชิกได้รับสวัสดิการ สมาชิกอาวุโส (เดิม) ไปแล้ว เท่าใดให้น�าเงินที่รับไป

แล้วมานับรวมด้วย และสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพให้น�าเงินสวัสดิการสมาชิก

อาวุโส หักออกจากเงินที่สมาชิกพึงได้จากสหกรณ์

6. ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
      สมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย)

1. สมาชิกที่เจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
จ่ายวันละ 200.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000.00 บาทต่อครั้ง

2. ในรอบปีบัญชี 1 ขอได้ไม่เกิน 3 ครั้ง แต่ต้องห่างกัน 30 วัน

3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับจากที่ออกจากสถานพยาบาล

7. ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิก 
      แรกคลอด

1. สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันเกิดของบุตร

2. จ่ายเงินขวัญบุตรให้กับสมาชิก คนละ 1,000.00 บาท
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วงเงินกู้ และก�าหนดระยะเวลาช�าระคืน

จ�านวนงวด (หุ้น) 5 เท่าของหุ้น วงเงินกู้สามัญ งวดช�าระ อายุไม่เกิน

6 งวดขึ้นไป 5 X ทุนเรือนหุ้น 3,000,000.00 180 งวด 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

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

ตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป 5.50 4.75

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท เปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย

ออมทรัพย์ 200.00 บาท 1.50 ต่อปี 25 มี.ค. และ 25 ก.ย. ของทุปี

ออมทรัพย์พิเศษ 1,000.00 บาท 2.50 ต่อปี ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด

ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553


 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 อาศยัอำานาจตามความในขอ้บงัคับสหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประทาน จำากดั พ.ศ.2551 ขอ้ 75 (9) 
และ ข้อ 103 (14) และคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด ได้มีมติกำาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประทาน จำากดั วา่ด้ายการประชมุใหญ่ 
พ.ศ. 2553”
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดำาเนินการ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
 “ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ ที่ประชุมวิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน จำากัด
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
 “คณะกรรมการดำาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน จำากัด
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน จำากัด
 “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำากัด
 “เลขานกุาร” หมายความวา่ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์
กรมชลประทาน จำากัด
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 “กรรมการดำาเนนิการ” หมายความวา่ กรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประทาน จำากดั 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
 “รองประธาน” หมายความว่า รองประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
 “ญัตติ” หมายความว่า ข้อเสนอเพื่อลงมติ
 “แปรญัตติ” หมายความว่า แก้ถ้อยคำาหรือเนื้อความในการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
 “อภิปราย” หมายความว่า พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
 ข้อ 4  ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม

 ข้อ 5  ใหป้ระธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ ์เปน็ประธาน และรองประธาน
ในที่ประชุมของสหกรณ์โดยตำาแหน่ง
 ข้อ 6  ให้เลขานุการของสหกรณ์ทำาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 ในกรณีท่ีเลขานุการ ไมอ่ยู ่หรอือยูแ่ตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ท่ีในทีป่ระชมุได ้ใหป้ระธานในทีป่ระชุม
เลือกกรรมการดำาเนินการคนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 ข้อ 7  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
หนา้ท่ีในทีป่ระชมุได ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการดำาเนนิการคนใดคนหนึง่ทำาหนา้ท่ีประธาน และรองประธาน
ในที่ประชุมคราวนั้น

หมวด 2
อำานาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในที่ประชุม

 ข้อ 8  ประธานมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
  (1)  เป็นประธานในที่ประชุม
  (2)  ควบคุม และดำาเนินการประชุม
  (3) รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
  (4) มีอำานาจและหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้
 ข้อ 9  รองประธานมีอำานาจหน้าที่
 ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเม่ือ 
ได้รับมอบหมายจากประธาน
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 ข้อ 10 ให้เลขานุการมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
  (1)  ดำาเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก
  (2)  บันทึกรายงานการประชุม
  (3)  เก็บรักษารายงานการประชุม
  (4)  ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด 3
การประชุมใหญ่

 ข้อ 11 การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย ไม่มีการประชุมลับ
 ข้อ 12  ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
 ข้อ 13  วนัทีก่ำาหนดใหม้กีารลงทะเบยีน เพ่ือ การประชมุ ใหม้ทีะเบยีนรายชือ่วางไวส้ำาหรับสมาชกิ
ผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่ที่จัดไว้
 เม่ือถงึเวลาประชมุแลว้ หากสมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุ ใหร้อสมาชกิทีจ่ะเขา้ประชมุอกี 1 ชัว่โมง
หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดำาเนินการตามประกาศรายชื่อ 
คณะกรรมการดำาเนินการในปีนั้นตามลำาดับเป็นผู้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็นวันอื่น
 ข้อ 14  ในการประชมุ ให้ทีป่ระชมุพจิารณาเฉพาะเรือ่งทีม่อียูใ่นระเบยีบวาระ และตอ้งดำาเนนิการ
พิจารณาตามลำาดับระเบียบวาระที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
 ข้อ 15  ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำาต่อที่ประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว
จงึกลา่วถอ้ยคำาไดเ้เละตอ้งเปน็คำากลา่วกบัประธานในท่ีประชมุ โดยเฉพาะต้องแนะนำาชือ่ เลขสมาชกิของตน
ต่อประธานด้วย
 ข้อ 16  สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้
 ข้อ 17  ประธานมีอำานาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือ
ปิดการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
 ข้อ 18  ให้สหกรณ์ส่งสำาเนารายงานการประชุมให้แก่สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทราบ
 ให้สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียง และหรือวีดิทัศน์ ที่บันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการ 
ประชุมในปีถัดไป
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หมวดที่ 4
ญัตติ

 ข้อ 19  ญัตติท้ังหลายอาจเสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการเพ่ือนำาเข้า
ระเบียบวาระก็ได้ สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองญัตตินั้นๆ  
ไม่น้อยกว่า 5 คน
 ข้อ 20  ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า หรือเป็นหนังสือ
  (1) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเร่ืองเดียวกัน ทำานองเดียวกัน 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 หรือผู้แปรญัตต ิ
มีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
 ข้อ 23  เมือ่ผูอ้ภปิรายคนแรกได้อภปิรายแลว้ การอภปิรายในลำาดบัตอ่ไปจะตอ้งเปน็การอภปิราย
สลบักนัระหวา่งผูเ้หน็ดว้ยกับผูไ้มเ่หน็ดว้ย เวน้แต่วาระของฝ่ายใดไมมี่ ผู้อภิปรายอกีฝ่ายหนึง่จึงจะอภปิราย
ซ้อนได้
 การอภิปรายที่มีความเห็นเป็นกลาง ย่อมกระทำาได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระอภิปราย
ของฝ่ายใด
 ข้อ 24  ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คำานึงถึงผู้เสนอญัตติ 
ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย
 ข้อ 25  การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำาลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่ 
ฟุ่มเฟือย วกวน วนเวียน ซำ้าซาก หรือซำ้ากับผู้อ่ืน และห้ามนำาเอกสารใดๆ มาอ่านให้ท่ีประชุมฟังโดย 
ไม่จำาเป็น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน
 ผู้อภิปรายต้องแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจต่อประธาน คณะกรรมการดำาเนินการ ที่ปรึกษา 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี มิให้พูดหรือพาดพิงกับผู้อื่น และต้องให้เกียรติสมาชิกผู้เข้าร่วม
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ประชุมใหญ่เพื่อความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน อันจะทำาให้บรรยากาศการประชุมใหญ่เป็นไปด้วย 
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 คำาวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
 ให้นำาความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องใดใด
อันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
 ข้อ 28  ผู้อภิปรายอาจถอนคำาพูดของตนได้ 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  ในกรณทีีจ่ะตอ้งมมีตขิองท่ีประชมุ ใหป้ระธานขอใหท่ี้ประชุมลงมติ อนึง่ก่อนลงมติประธาน
อาจให้สัญญาณเสียงหรือวิธีการอื่นใดเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมก็ได้
 ข้อ 33  สมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอื่นออกเสียง 
แทนตนไม่ได้และในปัญหาซึ่งท่ีประชุมพิจารณาหรือวินิจฉัยนั้น ถ้าผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะออกเสียง 
ในเรื่องนั้นไม่ได้ และหรือประธานอาจเชิญผู้นั้นให้ออกจากที่ประชุมก็ได้

234 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2565-01.indd   234 28/11/2565   16:12:57



 ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์มิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ีประชุมให้ถือ 
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
  (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  (2)  การควบสหกรณ์
  (3)  การแยกสหกรณ์
  (4)  การเลิกสหกรณ์
  (5)  การอื่นใดที่ข้อบังคับกำาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
 ข้อ 34  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำาโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ
 ข้อ 35  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1)  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
  (2)  ยืนขึ้น
  (3)  วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
 ข้อ 36  การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  (1)  เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียง ส่งมอบ
กระดาษเครื่องหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน
  (2)  วธิอีืน่ท่ีทีป่ระชมุเหน็สมควรเฉพาะกรณ ีตามท่ีประธานหารือต่อท่ีประชมุและเห็นชอบ 
 ข้อ 37  ลำาดับการลงมตินั้น ให้ลงมติตามลำาดับของญัตติ จากญัตติแรกไปหาญัตติสุดท้าย
 ข้อ 38 ประธานมีอำานาจสั่งให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมต ิ
เป็นอย่างอื่น
 ข้อ 39  สมาชิกซ่ึงเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียงลง 
คะแนนเปิดเผย อาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ 
อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง
 ข้อ 40  เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานส่ังลงคะแนนและให้ประกาศผลการลงคะแนน 
ในมตินั้น ต่อท่ีประชุมทันที ถ้าเรื่องใดข้อบังคับสหกรณ์ หรือระเบียบกำาหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วย 
คะแนนเสียงถึงจำานวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำานวนที่กำาหนดไว้นั้นหรือไม่
 ข้อ 41 การนับคะแนนเสียงคร้ังใด ถ้าท่ีประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือปฏิบัติ 
ตามมตินั้น
 ข้อ 42  ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด
เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น โดยเอกฉันท์
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การประชุมใหญ�สามัญ
ประจ�าปี 2564

ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2564
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หมวด 7
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

 ข้อ 43  ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำาการใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดสัมมาคารวะ
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
 ข้อ 44  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 ข้อ 45  สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
 ข้อ 46 กรณีสมาชิกจงใจฝา่ฝนืไมป่ฏบิติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคำาสัง่ของสหกรณ์
หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำาให้เสื่อมเสียต่อ 
สหกรณ์ไม่ว่าประการใดๆ อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ก็ได้ ในการนี้ให้นำาความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 41 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ 47  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอำานาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำาพูด ยุติการพูด หรือสั่ง 
ให้ออกจากที่ประชุมหรือดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คำาสั่ง 
ของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้
 ข้อ 48  ถ้ามีปัญหาการตีความตามระเบียบนี้ ให้เป็นอำานาจของที่ประชุมจะตีความ และให้ถือว่า 
การตีความของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

      (นายมนตรี ตันตระกูล)
         ประธานกรรมการ
            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
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การประชุมใหญ�สามัญ
ประจ�าปี 2564

ณ หอประชุมอาคารชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2564
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การสรรหาและการเลือกต้ัง
ณ หน�วยสรรหา 77 แห�ง ทั่วประเทศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
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มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจ�าหน�าที่กรมชลประทาน จ�านวน 500,000.00 บาท

ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน

 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 กรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 23 ตุลาคม 2565

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565

ถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

วางพานพุ�มถวายสักการะ

พระราชวงศ์เธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

239รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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การสรรหาและการเลือกต้ัง
ณ หน�วยสรรหา 77 แห�ง ทั่วประเทศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

238 รายงานประจ�าปี 2565
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สวัสดีปีใหม� 
2565

มอบกระเช้า รับพรปีใหม่ จากผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ ห้องผู้บริหารกรมชลประทาน 

ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 วันท่ี 4 

และวันท่ี 10 มกราคม 2565

240 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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ท�าบุญครบรอบ 41 ปี สอ.ชป.

ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของกรมชลประทาน
ท�าบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

ณ ห้องโถง สอ.ชป. 
ชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน 

ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

241รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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โครงการฝ�กอบรม 
คณะกรรมการด�าเนินการ ผู�ตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ�าหน�าที่ สอ.ชป.

เรื่อง "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562"
ณ ห้องโถงสหกรณ์ ช้ัน 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน 

ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 6 สิงหาคม 2565

242 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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ลงนามข�อตกลง

ความคุ�มครองประกันชีวิตกลุ�ม
กับบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3 ถ.สามเสน
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 28 กันยายน 2565

กิจกรรมลดไลค์ กดแชร์ 
สมัคร APP และสมัครสมาชิกใหม�

เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2565

ลุ�นรับรางวัล ของที่ระลึก หน�าเพจ สอ.ชป. 
* เชิญชวนสมัครสมาชิก สอ.ชป.  * อวยพรวันเกิด สอ.ชป. 

* เชิญชวนสมัครสมาชิก สอ.ชป.

243รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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ประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ
สอ.ชป. ปี 2565

คณะกรรมการด�าเนินการ

คณะกรรมการเงินกู้

คณะท�างานด้านประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการศึกษา

244 รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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ขั้นตอน
การติดต้ัง APP

1 4

5

6

7

2

3

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านทาง 
Play store และ App store 

พิมพ์ว่า RID Saving 
กด สมัครใช้บริการ 

เพื่อลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

กรอกเบอร์โทรศัพท์/ตั้งรหัสผ่าน 
มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
หรือมากกว่านั้น ประกอบด้วย 
อักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) 1 ตัวอักษร
พิมพ์เล็ก (a-z) 3 ตัวอักษร 
และตัวเลข (0-9) 4 ตัว หรือมากกว่า
และกดยืนยัน

ระบบจะส่งรหัส OTP ไปให้ท่านทาง SMS 
โปรดน�ารหัส จ�านวน 6 หลัก 
มากรอก ภายในเวลาที่ก�าหนด

ตั้งรหัสผ่าน จ�านวน 6 หลัก

แสดงหน้าเมนูหลัก 
แสดงเมนูต่างๆ ใน Mobile App 
ดูข้อมูลส่วนตัว สะดวก
ท�าธุรกรรมฝากถอนเงิน รวดเร็ว 
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

อ่านข้อก�าหนด
และกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

กรอกเลขสมาชิก/เลขบัตรประชาชน 
และกดตรวจสอบ

หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการ ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ โทร 026696576 ภายใน 2373

หรือสแกน QR code

แสดงหน้าเมนูหลัก 
แสดงเมนูต่างๆ ใน Mobile App 
ดูข้อมูลส่วนตัว สะดวก
ท�าธุรกรรมฝากถอนเงิน รวดเร็ว 
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

245รายงานประจ�าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต�อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

โทรศัพท์
กรมชลประทาน

0 2241 5655-64 
ต�อภายใน

โทรสายตรง โทรสาร (FAX)

ผู้จัดการ 2640 0 2243 7807 -

รองผู้จัดการ 
(สายบริหาร)

2647 0 2241 0473 0 2243 5086

รองผู้จัดการ 
(สายการเงิน)

2644 0 2669 6579 -

รองผู้จัดการ 
(สายสินเชื่อ)

2643 0 2669 6576 -

ฝ�ายบริหาร 2445 , 2833 0 2241 0473 0 2243 5086

ฝ�ายข้อมูลสมาชิก
และสวัสดิการ

2642 0 2243 4798 0 2669 6575

ฝ�ายการเงินและเงินออม 243 , 2529 0 2243 4796 0 2473 4796

ฝ�ายบัญชี 2646 0 2243 4798 0 2669 6575

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

2344 0 2669 6595 0 2669 6575

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

สารสนเทศ 2373 0 2669 6576 -

ประชาสัมพันธ์ 2645 - -

ฝ�ายสินเชื่อ 2247 , 2832 0 2243 4795 0 2243 0968

ฝ�ายสหกรณ์ปากเกร็ด 0 2583 6050-9 ต่อ 513   โทรสายตรง 0 2961 1504  หรือ  0 2583 8912

โทรสาร  0 2961 1731

รับเรื่องร้องเรียน 
สอ.ชป.

โทรสายตรง  0 2163 4678

0 2241 5655-64 

ผู้จัดการ
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต�อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

โทรศัพท์
กรมชลประทาน

0 2241 5655-64 
ต�อภายใน

โทรสายตรง โทรสาร (FAX)

ผู้จัดการ 2640 0 2243 7807 -

รองผู้จัดการ 
(สายบริหาร)

2647 0 2241 0473 0 2243 5086

รองผู้จัดการ 
(สายการเงิน)

2644 0 2669 6579 -

รองผู้จัดการ 
(สายสินเชื่อ)

2643 0 2669 6576 -

ฝ�ายบริหาร 2445 , 2833 0 2241 0473 0 2243 5086

ฝ�ายข้อมูลสมาชิก
และสวัสดิการ

2642 0 2243 4798 0 2669 6575

ฝ�ายการเงินและเงินออม 243 , 2529 0 2243 4796 0 2473 4796

ฝ�ายบัญชี 2646 0 2243 4798 0 2669 6575

ฝ�ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

2344 0 2669 6595 0 2669 6575

ฝ�ายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

สารสนเทศ 2373 0 2669 6576 -

ประชาสัมพันธ์ 2645 - -

ฝ�ายสินเชื่อ 2247 , 2832 0 2243 4795 0 2243 0968

ฝ�ายสหกรณ์ปากเกร็ด 0 2583 6050-9 ต่อ 513   โทรสายตรง 0 2961 1504  หรือ  0 2583 8912

โทรสาร  0 2961 1731

รับเรื่องร้องเรียน 
สอ.ชป.

โทรสายตรง  0 2163 4678

0 2241 5655-64 

ผู้จัดการ
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คณะผู้จัดท�า 

รายงานประจ�าปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ที่ปรึกษา
นายสุชาติ  เจริญศรี  ประธานกรรมการ

นายธรรมนูญ  คงสมุทร  รองประธานกรรมการ

นายส�าเริง  แสงภู่วงค์  รองประธานกรรมการ

คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2565
นายมนตรี  อ่อนวิมล  ประธานคณะท�างาน

นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร  คณะท�างาน

นายสมหมาย  ช้างพันธุ์  คณะท�างาน

นายสมชาติ  บุญกล่อม  คณะท�างาน

นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด   คณะท�างาน

นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม  คณะท�างาน

นางอัญชลี  เสือแก้ว  คณะท�างานและเลขานุการ

นางณภัทร  เวียงค�ามา  คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายจัดการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางนภกร  หอมเกษร  ผู้จัดการ สอ.ชป.

นางอรัญญา  ชาวนาใต้  รองผู้จัดการ (สายบริหาร)

นางสาววัชรา  โฉมบุตร  รองผู้จัดการ (สายการเงิน)

นางสาวอรุณี  ทิพย์วัลย์  รองผู้จัดการ (สายสินเชื่อ)

นางสาวอาบมณี  พงศ์พาณิชย์  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและตรวจสอบ

นางสาววรีญา  จิตรากร  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางหัทยา  คงล�าธาร  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวโฉมวิไล  พิลาภ   หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินออม

นางสาวสุดาวดี  บุตรธ�ารง  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นางสาวภาคินี  เลิศฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายเอกรินทร์  คงสมุทร  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

247รายงานประจ�าปี 2565
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สหกรณ�ออมทรัพย�กรมชลประทาน จํากัด
Royal Irrigation Department Saving and Credit Cooperative Limited

รายงานประจําป� 2565

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด (สามเสน)
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2241-0473 โทรสาร 0-2243-5086
http://www.ridsaving.com  e-mail : coop@ridsaving.com

รายงานประจําป 2565 สหกรณ
ออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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