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สิทธิของสมาชิก มดีังนี ้
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  4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 

  5. สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
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  2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 

  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

  4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

  5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
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สารผู้ว่าการการประปานครหลวง 
  

นายมานิต ปานเอม 

ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
 

ในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง

จำกัด ผมขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดี

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถพัฒนา เติบโต และมี

ความม่ันคงก้าวสู่การครบรอบในปีที่ 50 อยา่งภาคภูมิ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ถือเป็นสถาบันการเงิน ที่

ส่ ง เสริม ให้ สมาชิ กรู้ จั กการออม และเป็ นกลไก

ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกเม่ือมีความจำเป็น 

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร

หลวง มีสมาชิ กประมาณ  6 ,700 คน  มี เงินทุ น

หมุนเวียนกว่า 15 ,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความ

รับผิดชอบที่ผู้บริหาร คณะกรรมการ ต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถ ในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว ให้เกิด

ผลประโยชน์ มีการเติบโตอย่างม่ันคง และรวมถึง

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   
 

ทุกท่านต้องเรียนรู้ จัดการเงินออม และสร้างความ
ตระหนัก รับผิดชอบต่อการส่งเงินรายงวด การรักษา
เครดิต และสัมพันธภาพระหว่างผู้กู้ ผู้ค้ำ ซึ่งล้วนมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน และกัน และส่งผลถึงความม่ันคง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในระยะยาว  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ ถือเป็น

โอกาสที่สมาชิกทุกท่าน จะได้รับฟังผลการดำเนินงาน     

ในรอบปี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง

สมาชิก คณะกรรมการ และผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อร่วม

ปรับปรุง และร่วมเป็นกลไกพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  

ได้มีความม่ันคง ยั่งยืน ต่อไป 

เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
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สารจากประธานกรรมการ 

(ดำเนินการ 
เรียน สมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน  
 กระผมในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด (สอ.กปน.) ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น 
ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ฯ จนครบ 2 วาระ 
 ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้รับโอกาสจากสมาชิกเข้ามาบริหารงาน
ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศ
เวลาให้สหกรณ์ฯ มาโดยตลอด ได้พบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย 
พวกเราได้ร่วมกันฟันฝ่าให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ทำให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการ
ได้ผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น สามารถสรุปผลดำเนินการให้ทราบ ดังนี้ 
ด้านบริหาร  

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์และได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
- จัดหาผู้จัดการที่มีความสามารถและประสบการณ ์
- จัดทำแผนยุทธศาสตรด์้าน HR (Human Resource) 
- จัดทำผังโครงสร้าง /Job Description/ Competency ของ

สหกรณ์และพนักงานเพื่อให้ สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานด้าน
ต่างๆ 

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
ด้านสินเชื่อ 

- จัดทำระเบียบข้อบั งคับของสินเชื่อ /เงินกู้  ให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย/พรบ. สหกรณ์ใหม่ 

- จัดทำโครงการปรับโครงสร้างหน้ี สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุและ
สมาชิกที่มีปัญหาการชำระหน้ี 

- จัดทำโครงการปรับอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับผิดชอบ
ต่อผู้กู้ที่มีปัญหาและคดีความ 

- ปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการลงทุนเพื่อรองรับ
สถานการณ์จากภายนอก 

ด้านการเงินและลงทุน  

- ปรับปรุงสภาพคล่องของเงินสดให้เพียงพอในแต่ละเดือน ส่วนเกิน
ให้นำไปฝากระยะสั้นที่ได้อัตราดอกเบีย้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- แผนยุทธศาสตร์การลงทุนจัดทำโครงการเดินทางพบลูกค้า Road 
Show เพื่อรักษาพันธมิตรเดิมและหาพันธมิตรใหม่ 

 

 
 
 
 

- ปรับปรุงแก้ไขสัญญาการกู้เงินและปรับอัตราดอกเบี้ยโดยคิดจาก
สัดส่วนอัตราหน้ีสินต่อทุน ทำให้การพิจารณาความเสี่ยงในการ
ปล่อยกู้ของสหกรณ์ได้ดีขึ้น 

ด้านกฎหมาย  

- จัดทำระบบการจัดจ้างทนายความเพื่อดูแลคดีต่างๆ ของสมาชิก
ที่มีรูปแบบและความเป็นธรรม 

- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่มีความซับซ้อนไม่ทันสมัยให้เป็นปัจจุบัน 
มีมาตรฐานต่อการบริหารสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ 

นโยบายที่ได้กำหนดและวางแผนในอนาคต 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดหาระบบสหกรณ์ที่ทันสมัย 
ตอบสนองความสะดวกรวดเร็วและความต้องการทำให้เกิด
ประโยชน์สำหรับสมาชิก 

- ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สหกรณ์ ได้กำหนดการติดตามการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผล 

- ด้านการลงทุนภายนอก รักษาลูกค้าที่เป็นพันธมิตรเดิมและ
เพิ่มเติมลูกค้าที่เป็นพันธมิตรใหม่อย่างต่อเนือ่งและยั่งยืน 

 
สุดท้ายน้ีกระผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

กิจการ นายทะเบียนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่  2 ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่พร้อมใจทำหน้าที่และภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ จนมีผลประกอบการที่ดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ด้วยดีตลอดไป และขอให้มั่นใจว่าเราจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ์และสมาชิกทุกท่านตลอดไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกดั 

 
 

 

นายกิตติพงษ์  อภิชัยชาญกิจ 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

 



 

6 

 

  



 

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 

 

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
ประธานกรรมการ 

 

                         

  

  

  

นายเทอดศักด์ิ  เยี่ยมฉว ี
รองประธาน (เงินกู้) 

 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ยอดพยุง 
รองประธาน (วิชาการ) 

 

นางสาวรัฐกาญจน์  เกิดม่ัน 
รองประธาน (บริหาร) 

 

นางวรรณี  ช้างเนยีม 
รองประธาน (แผนฯ) 

 

7 

 



 

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 

                           

                           

                           

  
นายสรวัฒน ์เกื้อกุลธรรม 

เลขานกุาร 
 
 

  
นายสมภพ ปานสวัสดิ ์

กรรมการ 
นายสมชาย ศรนีิเวศน ์

กรรมการ 

 
นางสาวชลุีกร เสมาชัย 

กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีชยัยทุธ หอมวงศ์ 

กรรมการ 
 

 

8 

นายสุรศักด์ิ สัจจะหฤหยั 
เหรัญญิก 

 



 

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 

                           

 

 

 

 นายเกรียงศักดิ์  ภักดีเมฆานนท์ 
กรรมการ 

 

Dii,dki 

 

นายศิกวัส  ดีสวสัดิ์มงคล 
กรรมการ 

นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ ์
กรรมการ 

9 



 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

                           

                           

 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายอรรถพล วรรณประเวศ 
ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 

นายกฤษณะ  นามววิัฒนส์ุข 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

นายธวัฒน์ชยั  สง่าเพ็ชร
เลขานกุารผู้ตรวจสอบกิจการ 

10 

  

  

นายเอกชยั ตั้งศรีวงศ ์
ผู้ตรวจสอบกจิการ 



 

 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

     

        

       

     

 

   

  
นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ 
เลขานกุารและกรรมการ 

นาย 

นายชัชกมล ก้อนตาล 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

นายยงยุทธ ์อภัยจิรรัตน ์
ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง 

นายสมโภช เกียรติกสกิร 
กรรมการ 

นายทรงพล เจริญวิบูลย์พันธุ์ 
กรรมการ 

นางสุวรรณา ภาครส  
กรรมการ 
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 ฝ่ายจัดการ 

     

                   

 

     

 สำนักผู้จัดการ 

 

 

 
นางสาวณชาสิน ีอ่อนยิ้ม  

หัวหน้าสำนกัผู้จัดการ 

นายไกรศล โมกขมรรคกุล 
ผู้จัดการ 

นายธนกฤต ฉายินธ ุ
รองผู้จดัการฝ่ายบริหาร 

นางวริษา ค่ายใส 
รองผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 

12 

 



 

 

 ฝ่ายบัญช ี 

                      

 

             

 ฝ่ายธุรการ 

   

  

นางสาวปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นางสาวปยิะฉัตร เกตุแก้ว 
นักบริหารงานสหกรณ์ 3 

นา 

นางสาววาสนา เนตรโสภา 
เจา้หนา้ที่ประจ าหนว่ยส านกังาน 2 

นางหทัยรัตน์ นิมิตพงศ์พร 
หัวหน้าฝ่ายบัญช ี

นา 

นางสาวตวงพร วสิุทธิกุล  
นักบริหารงานสหกรณ์ 4 

13 



 

 

 

                      

     

 ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 

 ฝ่ายสารสนเทศ 

  

 
นายคณนิท์ ชูสรานนท์  

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

นายกฤษกร แกว้สำเร็จ 
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 

นายนิธิภัทร ศักดิ์ศรี
ทว ีนักคอมพิวเตอร์ 
3  

ฝ่าย 

นายนธิิภัทร ศกัดิ์ศรีทวี  
นักคอมพิวเตอร์ 3 

14 



 

           

 

 ฝ่ายสินเชื่อ 
     

           

    

      

  

 

นางสาวรุ่งฤดี พวงมะลิ  
หัวหน้าฝ่ายสนิเชือ่ 

นายศรัณย์รักษ์ เรืองสว่าง  
นักบริหารงานสหกรณ์ 3 

นางสาวสุมิตรา สวามิวัสดุ์  
นักบริหารงานสหกรณ์ 3 

นายธนดล สุขสมปรารถนา  
นักบริหารงานสหกรณ์ 3 

15 

 

      

 

นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์เจริญ  
นักบริหารงานสหกรณ์  3 
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 ฝ่ายการเงิน 

             

 
นายอดิศักด์ิ แสนสวาสดิ ์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
นา 

นางสาวภาวิตา ฉายสุวรรณ 
นักบริหารงานสหกรณ์ 4 

นาง 

นางสาวภัทรปภา รัตนทวี  
นักบริหารงานสหกรณ์ 4 

  

 

 ฝ่ายเร่งรัดหนี้ 

                      

 
นายธีรพงศ์ ฉิ่งสวุรรณ  
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี ้

 
นายทวีศักดิ ์จันทร์สุข  

นิติกร 3 

 



 

ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมในที่ประชุมครบ 100 คนแล้ว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 
  ประธาน แจ้งว่า ตามหนังสือที่ กษ 1110/ว3295 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มรายงานประจำปี สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ จึงเรียนให้
สมาชิกทราบ 
 

มติที่ประชุม  

  1.2 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หมวดรายจ่าย เฉพาะข้อ 3.5 ค่าพาหนะและอาหาร
ในวันประชุมใหญ่  

  ประธาน แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระ 5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หมวด
รายจ่าย ข้อ 3.5 ค่าพาหนะและอาหารในวันประชุมใหญ่ เพ่ือขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณค่าพาหนะและค่าอาหารในวัน
ประชุมใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 

 

3.หมวดค่าใช้สอย 
ประมาณการ จ่ายจริง คงเหลือ ประมาณการ เหตุผลและความจำเป็น 

ปี 2566 ปี 2565 31 ต.ค. 2565 ปี 2565 ปี 2566 

3.5 ค่าพาหนะและ
อาหารในวันประชุม
ใหญ่ 

13,680,000.00 11,612,400.00 1,987,600.00 13,600,000.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
(6,800.00 คน ๆ ละ 2,000.00 = 
13,600,000.00) 

 

มติที่ประชุม  
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1.3 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงทีใ่ช้กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  ประธาน แจ้งว่า ตามกฎกระทรวง การดำเนินการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน พ.ศ 2564 ข้อ 10 ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่
ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามกฎกระทรวงนี้ 
  ภายหลังเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารยืนยันตนเองของกรรมการตามกฎกระทรวงฯ แล้ว ปรากฏว่า กรรมการ 
1 คน มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการตามกฎกระทรวง ในหมวด 2 ข้อ 9 (6) จึงขอแจ้งเหตุตามกฎกระทรวง ข้อ 11 (1) 
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด จึงเรียนให้สมาชิก
ทราบ 
 

มติที่ประชุม  

 

1.4 ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ 
  ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ที่ครบวาระ มีรายชื่อ ดังนี้ 
  ประธานกรรมการ 1 คน คือ 
      นายกิตติพงษ์  อภิชัยชาญกิจ (ครบ 2 วาระ เว้นวรรค 1 ปี) 
  กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน คือ 
   1. นายสุรศักดิ์  สัจจะหฤทัย กรรมการ 
   2. นายสรวัฒน ์  เกื้อกุลธรรม กรรมการ 
   3. นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท์ กรรมการ  
   4. นายมาตุหมาย  สิทธิศักดิ์ กรรมการ 
   5. นายสมภพ  ปานสวัสดิ์ กรรมการ (ครบ 2 วาระ เว้นวรรค 1 ปี) 
   6. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์  กรรมการ (ครบ 2 วาระ เว้นวรรค 1 ปี) 
   7. กรรมการมีลักษณะต้องห้าม (ตามวาระที่ 1.3) 
 
มติที่ประชุม  
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เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 64 (2) และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 เพ่ือจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ บัดนี้ 
กรรมการดำเนินการว่างลงรวม 8 ตำแหน่ง ทำให้ต้องดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 1. การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 
  รายช่ือผูร้บัเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ 

เลขที่ผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร เลขที่สมาชิก ผลการเลือกตั้ง 

1 นางสาวสุทิสา   นาคเสน 7886  

2     

 2. การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผู้ได้ลำดับที่ 1 ถึงท่ี 7 วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี    
 รายช่ือผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  

เลขที่ผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร เลขที่สมาชิก ผลการเลือกตั้ง 
1 นางธิดาพรรณ   วัฒนพานิช 8355  

2 นายภัสร์พล เจียมพานทอง 9800  

3 นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ 9563  
4 นายณัฐพัชร์ รุจิพรพงษ์ 10629  

5     

6     
7 นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์ 5523  

8 นางกานดา นัยยุติ 9325  

9 นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย 3282  
10 นางณัฐธิดา ทองศรีจันทร์ 5899  

11 นางพยอม ศรีอนันต์ 8133  
12 นายประพนธ์ ประถมไชย 9525  

13 นางวิภา อยู่ทรัพย์ 8720  

14     
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
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เลขที่ผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร เลขที่สมาชิก ผลการเลือกตั้ง 

15 นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท์ 11239  
16 นายสรวัฒน ์ เกื้อกุลธรรม 10583  

17 นายสหกรณ์ พร้อมมูล 10480  
18 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ 10851  

 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่ประจำปี 2565 เพ่ือพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

 

เรื่อง รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ 
 - รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระท่ี 3 
 
มติที่ประชุม 

 



 

ระเบียบวาระที่ 2 
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 

 

จำนวนสมาชิก 6,738 คน 

 

จำนวนสมาชิก ปี 2561 - 2565 

 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 15,986.62 ล้านบาท 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 15,986.62 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 15,986.62 ล้านบาท 

 

 

รายได้ประจำปี 2565 เปน็เงิน 596.60 ล้านบาท 
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ทุนเรือนหุ้นในรอบ 5 ปี 

ค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 เป็นเงิน 345.05 ล้าน
บาท 
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เงินรับฝาก 
 

 

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 

ปี (พ.ศ.) 

 



 

25 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

 

เงินลงทุนในสหกรณ์อ่ืน 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 
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สินทรัพย์รวม 

 

 

กำไร ค่าใช้จ่าย รายได้ 

 



 

ระเบียบวาระที่ 4 
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เรื่อง เพื่อทราบ 

4.1 สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต และถูกให้ออกจากสมาชิก 

สมาชกิต้นป ี

ณ 1 ม.ค 2565 

เข้าใหม ่

ระหว่างปี 

ลดลงระหว่างป ี คงเหลือสิ้นป ี

31 ธ.ค. 2565 ลาออก เสียชีวิต ถูกให้ออก 

สมาชกิสามัญ 6,792 89 48 71 24 6,738 

สมาชกิสมทบ 751 16 22 - - 745 

รวม 7,543 105 70 71 24 7,483 

 
มติที่ประชุม 

 4.2 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ประจำปี 2565 
คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ชุดที่ 50 ขอรายงานผล

การดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้  
 1. การบริหารจัดการสหกรณ์   

1.1 ผลการดำเนินการรอบปีบัญชี 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ผลต่าง(เพิ่ม) 

สินทรัพย์รวม 15,986,623,126.42 14,912,977,821.24 1,073,645,305.18 

หนี้สิน 10,151,909,989.60 9,155,644,458.18 996,265,531.42 

ทุนเรือนหุ้น 4,920,013,930.00 4,884,484,560.00  35,529,370.00 

ทุนสำรองและทุนสะสม 661,400,354.74 635,883,327.24 25,517,027.50 

รายได้ดำเนินการ 322,859,826.35 297,230,117.73  25,629708.62 

รายจ่ายดำเนินการ 71,305,560.20   60,264,641.98   11,040,918.22 

กำไร 251,554,266.15 236,965,475.75 14,588,790.40 

 



 

 1.2 การส่งเสริมการออม 

 ในปี  2565 สหกรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างวินัยด้านการออมให้กับ
สมาชิก และเป็นช่องทางในการลงทุนให้กับสมาชิกที่ต้องการแหล่งลงทุนที่มั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยมีสมาชิกสนใจ
ฝากเงินกับสหกรณ์ ดังนี้   

ประเภท 
จำนวน 

บัญช ี

จำนวนเงิน 

(บาท) 
ผลตอบแทน 

เงินฝากออมทรัพย์ (01)   6,839  177,678,252.78 1.50% 

เงินฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบ (51) 579   26,442,113.92 0.75% 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05) 2,896 5,779,186,403.48 2.30% 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (08)  672 1,381,987,958.38 3.50% 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ (55) 469 724,219,669.59 2.00% 

เงินฝากประจำ 12 เดือน (02) 250 768,565,710.97 2.75% 

เงินฝากประจำ สมาชิกสมทบ (52) 32 65,115,642.62 2.00% 

รวม 11,738  8,928,710,933.25  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565  

 

1.3 การบริการเงินกู้แก่สมาชิก  

 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความม่ันคงแก่สมาชิก เช่น การสร้าง

หรือต่อเติมที่พักอาศัย หรือการลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพของครอบครัว หรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 

สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในรอบปีบัญชี 2565 โดยสรุป ดังนี้  

ประเภทเงินกู ้ จำนวน(สัญญา) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน                189     5,114,900.00 

เงินกู้สามัญ 4 ประเภท 4,545   2,862,923,800.00 

     เงินกู้สามัญ 1,564 2,467,598,700.00 

     เงินกู้สามัญโบนัส 1,399 156,793,500.00 

     เงินกู้สามัญหมุนเวียน 1,495 230,630,000.00 

     เงินกู้สามัญสวัสดิการรักษาพยาบาล 87 7,901,600.00 

เงินกู้พิเศษ 12 24,448,000.00 

รวม 4,476   2,892,486,700.00 
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1.4 การบริหารการเงินและการลงทุน 

 คณะกรรมการดำเนินการ ยังคงนโยบายการลงทุนทางการเงินเคร่งครัด โดยพิจารณาการลงทุนที่มีความมั่นคง ไม่

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และฝากเงินในสถาบันการเงินอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565        

โดยสรุปดังนี้ 

 

 1.5 การบริหารจัดการหนี้ 
 สหกรณ์ฯ กำหนดแนวทางในการบริหารติดตามหนี้ โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามหนี้อย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งกำหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก และหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันที่จะไม่ให้
เกิดปัญหาหนี้เสีย โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ได้ตามสัญญา ในด้านการแก้ไขหนี้ให้กับลูกหนี้ที่
มีปัญหา ได้กำหนดระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุที่มีปัญหา
ชำระหนี้ จำนวน 26 ราย เป็นวงเงินที่อนุมัติ 26,554,584.90 บาท ในส่วนของการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญกลุ่มในกลุ่ม
ลูกหนี้เงินกู้ลดลงเพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้เป็นปกติ 

    2. การพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ 
     สหกรณ์ได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบให้เกิดการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ ปี  2564-2567 รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในภาคผนวก  

    นอกจากนี้สหกรณ์จัดซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์พร้อมอุปกรณ์ กับบริษัทโซแอ๊ท โซลูชั่น จำกัด ด้วย
งบประมาณ 5,940,000.00 บาท โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     3. กิจกรรม/โครงการการพัฒนาความรู้ ทักษะแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก 
      สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมที่สร้างเสริม
ความรู้และประสบการณ์  
 

ลำดับที ่ รายการ วันเดือนปี เป้าหมาย 

1 

สัมมนากรรมการ ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที ่   

ครั้งที ่1/2565 

23 เม.ย.65 
กรรมการ ทีป่รึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ

ภายใน อนุกรรมการ เจ้าหนา้ที่ จำนวน 65 คน  

2 สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564 26-27 เม.ย.65 สมาชิกเกษียณอายุปี 2564 จำนวน 80 คน  

3 สัมมนาสมาชิกใน กทม. 20 ส.ค.65 สมาชิกทีส่นใจ จำนวน 80 คน 

4 สมัมนาสมาชิกต่างจังหวัด รุ่นที่ 1/2565 2-3 ก.ค.65 
สมาชิกที่มีสิทธิ์เคยสมัมนาสอ.กปน.3 ปีขึ้นไปและ

เรียงลำดับผู้ทีไ่ม่เคยใช้สิทธ์ิ ใช้สิทธ์ิจำนวนน้อย 

5 สัมมนาสมาชิกต่างจังหวดั รุ่นที่ 2/2565  6-7 ส.ค.65 
สมาชิกที่มีสิทธิเ์คยสมัมนาสอ.กปน.3 ปีขึน้ไปและ

เรียงลำดับ ผู้ทีไ่ม่เคยใช้สิทธ์ิ ใช้สิทธ์ิจำนวนน้อย 

6 สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2565 21-22 มิ.ย.65 สมาชิกเกษียณอายุปี 2565 จำนวน 104 คน  

7 
โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้สมาชิกหลักสูตรผู้

ตรวจสอบกจิการและตัวแทนอ่ืนๆ ที่สนใจ 
9-11 พ.ย.65 สมาชิกและผูส้นใจอบรมเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

8 

โครงการสมาชิกสมัพันธ์เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง สอ.กปน.กบัหน่วยงานที่

ให้ความร่วมมือในธุรกจิ สอ.กปน. 

29-30 ต.ค.65 หน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือในธุรกจิสอ.กปน. 

9 

สัมมนากรรมการ ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ ครั้ง

ที ่2/2565 

10-12 ธ.ค.65 
กรรมการ ที่ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ

ภายใน อนุกรรมการ เจ้าหนา้ที่ จำนวน 65 คน  

10 
อบรมกรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
23 ก.ค.65 อบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง 
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     4. การปรับปรงุระเบียบเพื่อการบริหารจัดการ ในปี 2565 
     สหกรณ์ได้มีการกำหนดระเบียบเพ่ือแนวทางการปฏิบัติงานให้การจัดการสหกรณ์มีประสิทธิภาพนโยบาย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการฯ กำหนด ระเบียบ 11 ฉบับ  
 

ระเบยีบ สาระสำคญั 

การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก ฉบับที่ 3  เพื่อกำหนดการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเป็น 1,200 บาท ต่อคน 

กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมและค่า
รักษาพยาบาลของผู้ เกษียณอายุก่อนถึงแก่กรรม 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกที่เกษียณสามารถเบิกสวัสดิการไปใช้ใน
การรักษาพยาบาลได้ก่อน ในกรณีที่รักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ
สามารถใช้สำเนาหลักฐานในการเบิกค่าสวัสดิการได้ 

การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565 กำหนดแนวทางปรับการชำระหนี้สินของสมาชิกที่มีปัญหา ให้สามารถ
ชำระหนี้ไม่ตามปกติ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8  
พ.ศ. 2565 

เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายสามารถลาไปดูแลภริยาหลังคลอดบุตรได้ 

เงินกู้สามัญหมุนเวียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2565  

เพื่อกำหนดวงเงินกู้ให้เท่าเทียมกัน เป็น 10 เท่า ไม่เกิน 250 ,000 ทุก
สัญญา 

เงินกูส้ามัญโบนัส แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
พ.ศ. 2565 

แก้ไขการชำระคืนเงินกู้ภายใน 3 ปี 

การรับส่งงานในหน้าที่ พ.ศ. 2565 กำหนดแนวทางการส่งมอบงาน ของเจ้าหน้าที่ เมื่อพ้นจากตำแหน่ง 

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก พ.ศ. 2565 

เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก โดยให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่กำหนด 

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 

แก้ไขวงเงินการถือเงินสด เป็น 500,000 บาท  

การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยป รับให้เป็นไปตาม
หลักการควบคุมการให้สินเชื่อและแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดระเบียบวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างของสหกรณ์ 
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 5. การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก 
 5.1 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 สหกรณ์ได้ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในปีการศึกษา 2565 โดยมีบุตรสมาชิกรับทุน 
จำนวน 125 ทุน  เป็นเงิน 416,000.00  บาท  
 5.2  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก  
   5.2.1 สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย จำนวน 2,121 ราย   เป็นเงิน  6,954,300.00 บาท 
   5.2.2 สวัสดิการช่วยงานศพสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 210 ราย  เป็นเงิน    420,000.00 บาท 
   5.2.3 สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก จำนวน 50 ราย   เป็นเงิน      50,000.00 บาท 
   5.2.4 สวัสดิการสมาชิกสมรส จำนวน 38 ราย    เป็นเงิน      38,000.00 บาท 
   5.2.5 สวัสดิการสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 38 ราย  เป็นเงิน    307,370.00 บาท 
   5.2.6 สวัสดิการสมาชิกโสด จำนวน 20 ราย    เป็นเงิน      20,000.00 บาท 
 

 6. การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม 
 สหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ตามพันธกิจและมาตรการด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน          
และสนับสนุนการประปานครหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ 

 6.1 รว่มสนับสนุนกิจการการประปานครหลวง เป็นเงิน 550,000.00 บาท  
          6.2 สนับสนุนสมาคมผู้สูงอายุ กปน.เป็นเงิน 300,000.00 บาท 
          6.3 สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งในเครือข่ายสหกรณ์  เป็นเงินจำนวน 91,100.00 บาท 

    6.4 โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ และอุปกรณ์การเรียนให้
โรงเรียน เป็นเงินจำนวน  200,000.00 บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 

มติที่ประชุม  
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4.3 รายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกิจการ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

สำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
------------------------------------------------ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ชุดที่ 50 

  ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สำหรับปี 2565 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้
ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารกิจการของสหกรณ ์
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมทางการเงิน 
1.3 เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักฐานเอกสาร 
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถปุระสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม 
2.4  ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 

3. วิธีการตรวจสอบ 
3.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 - ตรวจสอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย การ
กำหนดวงเงินสินเชื่อทัง้การปล่อยสินเชื่อภายในและภายนอก การประมาณการรายได้ตามแผนการดำเนินการ 

- ตรวจดูรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
 - ตรวจสอบเอกสารการรับรองตนเอง และคุณสมบัติคณะกรรมการ 
3.2  ด้านสินเชื่อ 

- ตรวจสัญญาเงินกู้ของสมาชิก ตามประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย สัญญาเงินกู้สามัญ สัญญาเงินกู้  
โบนัส สัญญาเงินกู้หมุนเวียน สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกัน  ในเรื่องเอกสารประกอบการขอกู้ใช้
บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินการขอกู้ สิทธิในการขอกู้แต่ละสัญญา 

 - ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ทัง้ 3 สมาคม แต่ละประเภทสัญญา 
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3.3  ด้านการเงินการบัญชี 
 - ตรวจการปฏิบัติงานด้านการรับ - จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 - ตรวจการควบคุมภายใน 
3.4  ด้านการลงทุน 
 - ตรวจสอบการลงทุนกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1.สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครขูอนแก่น จำกัด 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด 
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
  6. สหกรณอ์อมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 

 - ตรวจเอกสารประกอบการขอกู้ ใบคำขอกู้ วัตถุประสงค์แห่งการกู้ อัตราดอกเบี้ย และ
ระยะเวลา 

 ในการชำระคืน หนังสือค้ำประกันของคณะกรรมการของผู้กู้ทุกคน พร้อมการรับรองของคู่
สมรส 

 เอกสารการประชุมคณะกรรมการของผู้กู้ และมติทีป่ระชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ กปน.   
4. ผลการตรวจสอบ 

4.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
   - จากการตรวจเอกสารการรับรองตนเองของคณะกรรมการบางท่านไม่ครบถ้วน คุณสมบัติของ
คณะกรรมการบางท่านไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบ
เพ่ือแก้ไขต่อไปแล้ว 
   - การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่ายประจำปี ของฝ่ายต่างๆ เป็นไปตามแผนและมติ
ที่ประชุม 

4.2 ด้านสินเชื่อ 
   - การปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกแต่ละสัญญา วงเงินกู้ไม่สูงมากนัก อยู่ในอำนาจการอนุมัติของ
ผู้จัดการ และกรรมการเงินกูต้ามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของ สอ.กปน.  หลักฐานต่าง ๆ ที่
นำมาแสดงประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน  
   - เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์พบว่า สอ.กปน. ปล่อยกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 3 สมาคม มียอด 
ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 รวมทุกประเภท 3,798 สัญญา หนี้คงเหลือ 823,794,307.11 บาท เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้
ของสมาชิก ถูกต้องเรียบร้อย และได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการติดตาม สมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้างชำระ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับด้วย 
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4.3 ด้านการเงินการบัญชี 
   - การบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เอกสารหลักฐาน
ประกอบครบถ้วนตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ไม่พบความผิดปกติท่ีเป็นสาระสำคัญ 

4.4 ด้านการลงทุน 
   - ตรวจสอบสัญญาการกู้ยืมเงินของทั้ง 6 หน่วยงาน สรุปผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ทุกประการ ได้แก่เอกสารประกอบการขอกู้ ใบคำขอ วัตถุประสงค์ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา
ในการชำระคืนเงินต้น หนังสือค้ำประกัน การรับรองของคู่สมรส 
   เอกสารการประชุมคณะกรรมการของผู้กู้ ครบถ้วน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณานำเรียนที่ประชุมใหญ่ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ................................................. ลงชื่อ.............................................. 

        (นายอรรถพล  วรรณประเวช)  (นายเอกชัย  ตั้งศรีวงศ์) 
          ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ                      ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ.............................................. 

    (นายกฤษณะ  นามวิวัฒน์สุข)  (นายธวัฒชัย  สง่าเพ็ชร) 
                  ผู้ตรวจสอบกิจการ         ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการฯ 

มติที่ประชุม 

 

  

  



 

 4.4 ข้อมูลผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา     
ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 
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4.5  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ สอ.กปน. เป็นสมาชิก 

4.5.1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

  เลขานุการ รายงานว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจบทบาท

อำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ 2542 มาตรา 110 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

   1. ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใตระบบธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสันนิบาตสหกรณ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

   2. พัฒนาผู้นำสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

การจัดฝึกอบรมแนวทางใหม่ ผ่านสื่อดิจิตอลในระบบ zoom meeting 

   3. ส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เป็นการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ 

ดำเนินการไปกว่า 73 จังหวัด เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 10 ของเงินบำรุงสันนิบาต

สหกรณ์ฯ ที่เก็บได้ในจังหวัดนั้นๆ การช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด เงิน 690,000 บาท ซึ่ง

เป็นไปตามหลักการสหกรณ์เอ้ืออาทรต่อชุมชน 

   4. เป็นผู้นำในการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของนายทะเบียน 

สหกรณ์ให้เอ้ือต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และการจัดตั้ งสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย มี

สหกรณ์มารับความช่วยเหลือกว่า 100 

   5. การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ โดยเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าอีกหนึ่งช่องทาง ผ่าน

เว็บไซต์  

   6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อ

การชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้

อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   7. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ให้มี

ความเชื่อมโยงทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 

 

 

มติที่ประชุม 
 



 

4.5.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 

  เลขานุการ รายงานว่า สอ.กปน. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 

หมายเลขสมาชิก 662 และรายงานข้อมูลเงินฝาก หุ้น และอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ที ่ รายการ บาท 

1 เงินฝาก 1,000,000,000.00 

2 ผลตอบแทน – ดอกเบี้ยรับ 24,000,000.00 

3 หุ้น 1,000,000,000.00 

4 ผลตอบแทน – เงินปันผล 55,000,000.00 

 
 
มติที่ประชุม  
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         4.6 รายงานความคืบหน้าคดีแพ่งและคดีอาญา สหกรณ์บริการผู้ค้าจตุจักร จำกัด 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คดี เลขคดีดำ เลขคดีแดง การดำเนินการ ผลการพิจารณา ความคืบหน้า 

แพ่ง พ.722/2557 1618/2557 สหกรณ์ เป็นโจทก์
ฟ้ อ ง ก ร ร ม ก า ร
สหกรณ์บริการผู้ค้า
จตุจัตร จำกัด 
 

ศาลมีคำพิพากษาให้
จำเลยชำระหนี้    
51,246,574 บาท 

1 .อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งบั งคั บ ค ดี ข า ย
ทอดตลาดที่ดิน ทีจ่.สุราษฎร์ธาน ี 
(เกาะสมุย) 
2.ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวน
คำร้องขอให้ชำระหนี้ เนื่องจาก
เป็ น เจ้ า ห นี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ  ข อ ง
น าย ป ณั ฐ พ สุ  สุ ม ห ชั ย พั ช ร์   
(บุคคลล้มละลาย) 

แพ่ง พ.72/2560 พ.3100/2561 สหกรณ์ เป็นโจทก์

ฟ้ อ ง  ก ร ร ม ก า ร

ดำเนินการ ชุดที่ 40 

ที่ ท ำ ให้ ส ห ก รณ์

เสียหาย  

ศาลมีคำพิพากษาให้

จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

แก่โจทก์ 

 

อยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์พิจารณา  

ศ าล นั ด ฟั งค ำพิ พ าก ษ าศ าล

อุทธรณ์ ในวันที่  

25 มกราคม 2566  

ต่อมาศาลเลื่อนนัดเนื่องจากศาล

ยังทำคำพิพากษาไม่เสร็จ 

แพ่ง - - สหกรณ์ทำคำร้อง

ขอคืนค่าธรรมเนียม 

การถอนบังคับคดี

จำนวน เงิน  1 .88 

ล้านบาท  

ศาลพิ จ ารณ าแล้ วว่ า

ไม่ ได้ เป็ นการป ฎิ บั ติ

หน้าที่บกพร่องของเจ้า

พ นั ก ง า น บั ง คั บ ค ดี            

ค่าฤชาธรรมเนียมจึงให้

ตกเป็นพับและยกคำร้อง

ของโจทก์ 

 

อาญา 1174/2558 - สหกรณ์แจ้งความ

ดำเนินคดี ร่วมกัน

ฉ้อโกงเจ้าหนี้  กับ

นายปณัฐพสุ สุมห

ชัยพัชร์  

- สถานีตำรวจนครบาลบางนา ได้

ส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการเพื่อ

เรี ย ก ผู้ ต้ อ งห า ม า ส อ บ ส ว น 

ประกอบการพิจารณาสั่ งฟ้อง

หรือไม่ต่อไป 
 

มติที่ประชุม 
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 4.7 รายงานความคืบหน้าคดีต่างๆ ในปีบัญชี 2565 

คดี เลขคดีดำ เลขคดีแดง การดำเนินการ ผลการพิจารณา ความคืบหน้า 

แพ่ง พ.522/2563 พ.1044/2564 สหกรณ์เป็นโจทก์
ฟ้องบริษัทบิสซิเนส 
คอมเพ็ดทิทีฟ อิน
เทลลิเจนซ์ จำกัด 
ผิดสัญญาจ้าง 

ศ าล มี ค ำพิ พ าก ษ า ให้
จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 
261,010 บาท 

1 .จ ำ เล ย อุ ท ธ รณ์  ศ า ล
อุทธรณ์ แก้คำพิพากษาให้
จำ เล ยชำระห นี้ เป็ น เงิน 
700,898 บาท 
2.อยู่ระหว่างจำเลยฎีกา  

แพ่ง ผบ.7722/2555 ผบ9775/2555 สหกรณ์ เป็นโจทก์
ฟ้ อ งบริษั ท เจริญ
ประปา จำกัด  
ผิดสัญญา 
 

ศ าล มี ค ำพิ พ าก ษ า ให้
จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 
 

1.  ได้รับชำระ
1,187,299.07 บาท เหลือ 
352,700.93 บาท 
2.ดำเนินการบังคับคดีกับ
จำเลยใหช้ำระหนี้ในส่วนที่
เหลือให้ครบถ้วน 

แพ่ง ผบ.1175/2564  สหกรณ์เป็นจำเลย 
โดยนายสามารถ ใจ
สมุทร เป็นโจทก์  
ฟ้องผิดสัญญารับ
ฝากเงิน  

ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้
จำเลยชำระหนี้แก่โจทก ์

สหกรณ์ชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็นเงนิจำนวน  
19,918,092.72 บาทให้แก่
โจทก์แล้ว 

แพ่ง พ2224/2563 
พ2319/2565 

 

 สหกรณ์ เป็นโจทก์
ฟ้อง สหกรณ์ออม
ท รั พ ย์ โ ร ง เ รี ย น
เอกชนกาฬ สิ น ธุ์  
จำกัด ผดิสัญญา 

ศ าล มี ค ำพิ พ าก ษ า ให้
จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 

1. จำเลยชำระหนี้ตาม คดี 
พ2319/2565เรียบร้อยแล้ว 
2. คดีพ2224/2563 จำเลย
ช ำ ร ะ ห นี้ ต า ม สั ญ ญ า
ประนีประนอมทุกเดือนไม่
ผิดนัดชำระ 

 
สรุปรายละเอียดการดำเนินคดีกับสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ปีบัญชี 2565 

จำนวนคดี ทำสัญญายอม
ความ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินคดี 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (บาท) ชำระหนี้ครบแล้ว (บาท) 

66 47 19 2,321,893.96 16,334,737.59 

 

มติที่ประชุม 
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4.8 รายงาน ผลการสอบข้อเท็จจริง 
เลขานุการ รายงานว่า มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มอบให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 

50 ดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำให้
สหกรณ์เกิดความเสียหายนั้น คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณา
รายละเอียดในคณะอนุกรรมการกฎหมายและติดตามหนี้เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.8.1 รายงานผลสอบข้อเท็จจริง กรณี เงินกู้สามัญฌาปนกิจ 
  เลขานุการ รายงานว่า คณะอนุกรรมการกฎหมายและติดตามหนี้มีความเห็นสอดคล้องตาม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
  1. ไม่มีการกู้ยืมเงินในวงเงิน 150,000.00 บาท  
  2. มีการแก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญ โดยรวมเงินกู้ให้เป็นสัญญาเดียว  ตามกฎกระทรวง 
  3. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีหนี้สามัญฌาปนกิจ มีการดำเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 เรียบร้อยแล้ว  
  4. ไดด้ำเนินการระงับการกู้เงินสามัญ และแก้ไขข้อบกพร่อง ยกเลิกระเบียบการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542  
  5. มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เฉพาะสัญญาฌาปนกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 
37,318,931.30 บาท  

  4.8.2 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การส่งแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมไม่ทันจนทำให้มีการเปิดประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

  เลขานุการ รายงานว่า คณะอนุกรรมการกฎหมายและติดตามหนี้มีความเห็นสอดคล้องตาม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 และผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีเจตนาอ่ืนใดแอบแฝง ในการส่งแก้ไขข้อบังคับ
เพ่ิมเติมล่าช้า แต่เนื่องจากการจัดทำเอกสารแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เป็นการแก้ไขทั้งฉบับ และต้องจัดทำตามแบบฟอร์ม
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำหรือปรับแก้ไข และไม่มีบทลงโทษหรือมีความผิดทางข้อ
กฎหมายแต่อย่างใด 
  ส่วนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด พ.ศ. 2562 ได้

ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว มีการถือใช้จนถึงปัจจุบัน 

  4.8.3 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  1 
ประจำปี 2562 
  เลขานุการ รายงานว่า คณะอนุกรรมการกฎหมายและติดตามหนี้  มีความเห็นสอดคล้องตาม

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ โดยมีข้อสรุปคือการจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ไม่มีความผิดทางข้อกฎหมาย จึงไม่

สามารถดำเนินคดีได้ 

มติที่ประชุม 

41 



 

4.9 รายงาน กรณีหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
  สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหากับ
การดำเนินกิจการ ส่งผลให้การบินไทยขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ของสหกรณ์ต่างๆ ตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช) ที่กำหนดในการลงทุนใน
หุ้นกู้ระดับไม่ต่ำกว่า A- การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าบริษัท 
การบินไทย จำกดั (มหาชน) ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา  

ซึ่งสำหรับ สอ.กปน. ได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปี 2563 มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท 
 2. ปี 2564 มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท 
 3. ปี 2565 มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท 
 4. ปี 2566 มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท 
 5. ปี 2568 มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย
สำหรับกรณีหุ้นกู้ ของ สอ.กปน. ที่ไปลงทุนตามรายละเอียดดังกล่าว มีแผนจะชำระเงินต้นคืน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้น
ไป โดยชำระเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จหรือ
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่น คำ
ร้องขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 78.59 ของจำนวนหนี้
ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีมติยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว และต่อมาในชั้น
พิจารณาแผนของศาลล้มละลายกลาง ได้มีเจ้าหนี้บางรายยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลางนั้น ซ่ึงในวันที่ 20 
ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ โดยเนื้อหาคำสั่ง
ศาลสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้ ดังนี้ 

  (1) การแก้ไขแผนในส่วนการชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เดิมตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่เจ้าหนี้ 

กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินและเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้น มีการกำหนดการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายในกลุ่ม

เดียวกันให้ ได้รับชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการไว้ภายใน 31 ธันวาคม 

2567  เจ้าหนี้ที่มาประชุมและออกเสียงร้อยละ 78.59 เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน ทำให้ลูกหนี้มีสถานะทาง

การเงินที่ดีข้ึนและทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้เร็วขึ้น การแปลงหนี้เป็นทุนจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลายฯ 

  (2) ข้อเสนอขอแก้ไขแผนส่วนแผนปฏิรูปธุรกิจ คณะกรรมการกำกับสินเชื่อใหม่และข้อกำหนดรองรับ

ความเสี่ยงให้เจ้าหนี้ที่ถูกบังคับแปลงหนี้เป็นทุน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผน ไม่ใช่รายการตามที่

กฎหมายกำหนดไว้ การยกเลิกส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ ก็เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงาน

เพราะมีคณะกรรมการเจ้าหนี้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแผนอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้ข้อเสนอขอแก้ไขแผนไม่ชอบ  
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ส่วนแผนปฏิรูปธุรกิจนั้น ในส่วนอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแผนได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนจัดการบริหารกิจการทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามแผนซึ่งรวมถึงแผนธุรกิจแล้ว นอกจากนี้ในส่วนข้อกำหนดรองรับความเสี่ยงให้แก่เจ้าหนี้ถูกบังคับ

แปลงหนี้เป็นทุนและข้อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นผลสำเร็จของแผน ที่ธนาคารกรุงเทพฯ ผู้คัดค้านที่ 4 กังวลว่าจะต้อง

กำหนดให้ลูกหนี้มีสินเชื่อเพียงพอ ให้เป็นเงื่อนไขของผลสำเร็จของแผนนั้น เท่ากับว่าเป็นการผูกมัดให้ผู้บริหารแผนต้อง

จัดหาสินเชื่อในจำนวนที่สูงมากเสียก่อน จึงจะสามารถชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนและออกจากกระบวนการฟื้นฟู

กิจการได้ ซึ่งการหาสินเชื่อเป็นจำนวนสูงมากในขณะที่กิจการของลูกหนี้อยู่ในภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ใช่เรื่องที่ทำได้

โดยง่าย ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อต่อรองขององค์กรหรือสถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่

อาจควบคุมได้ การสร้างเงื่อนไขดังกล่าวจึงอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ลูกหนี้ให้ต้องก่อหนี้และมีหน้าที่ต้องชำระเป็น

จำนวนมากต่อไปในอนาคต การที่แผนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อหนี้ใหม่ไว้ให้มีความชัดเจนก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่มีความ

จำเป็นต้องถึงขนาดนำมากำหนดเป็นเงื่อนไขผลสำเร็จของแผน ข้อเสนอขอแก้ไขมีรายการครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 

สรุปแผนการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนตามท่ีผู้บริหารแผนฯเสนอ 

  กรณีหุ้นกู้ของ สอ.กปน. นั้น การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้เพ่ือเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนร้อยละ 24.50 ของ

เงินต้นคงค้างตามคำสั่งที่ให้ได้รับชำระหนี้ ซึ่งกำหนดราคาหุ้นกำหนดไว้ที่ 2.5452 บาทต่อหุ้น ส่วนร้อยละ 75.50 ของเงิน

ต้นคงค้างตามคำสั่งที่ให้ได้รับชำระหนี้ จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ 

ดังนี้ 

1. นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบจนถึงปี 2569 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 

1.50 ต่อปี โดยจะเริ่มชำระในปี  2567 เป็นเดือนทุกเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

(ดอกเบี้ยตั้งแต่ศาลมีคำสั่งจนถึงสิ้นปี 2566 จะถูกตั้งพักไว้และเริ่มชำระพร้อมกันในปี 2567) 

2. ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
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 4.10 การจดัทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2566 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ได้มีการอนุมัติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 4 ปี  ประจำปี             
พ.ศ. 2564 – 2567 โดยในแผนได้กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด จัดทำคู่มือและแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการ เพ่ือดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง
ภายในสหกรณ์ฯ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยมีรายละเอียดคู่มือและแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2566 ตามเอกสารแนบภาคผนวก 
 จึงเรียนที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 
5.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 เลขานุการ รายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565 อนุมัติแก้ไขต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ร่าง - 
ข้อความและเหตุผลทีข่อจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

 
ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

      ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การ
ชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงิน
ได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
      เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และ
คณ ะกรรมการดำเนิ นการได้ตรวจสอบ
พิ จ า รณ า เห็ น ว่ า ส ม าชิ ก นั้ น ต ก อ ยู่ ใน
พฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการ
อาจจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้น
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรกไ็ด้ 
 

      ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การ
ชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหัก
จากเงิน ได้ ราย เดือนของสมาชิก ในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุก
เดือน  กรณี สมาชิกที่ เกษียณอายุ  หรือ
ลาออกจากงานประจำโดยไม่มีความผิดทาง
วินัย และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิก
รายนั้นนำเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 
        เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และ
คณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบ
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ าส ม าชิ กนั้ น ตก อยู่ ใน
พฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการ
อาจจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่า
หุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา โดยเหตุที่เกิดขึ้น
นั้ น ต าม ที่ คณ ะก รรม การด ำ เนิ น ก าร
เห็นสมควรก็ได้ 

     เพ่ือเปิดโอกาสในการ
รับสมัครสมาชิกด้วยความ
เท่าเทียมกัน  
     แ ก้ ไข ต าม  พ .ร .บ . 
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

หมวด 3 
หุ้น 
 

หมวด 3 
หุ้น 

      ข้ อ  9/1 การจ่ ายคืนค่ าหุ้ นบางส่ วน
ระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็น
ปัจจุบันและไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะ
จ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่
ยังเป็นสมาชิกได้ 
      คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการ
จัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติโดยให้คำนวณวงเงินการจ่ายในปี
ถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทาง
บัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือน
หุ้นที่เพิ่มขึ้น 
      เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละห้าของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่าน
มา 
      สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกิน
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้น
ถืออยู่ 
      ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย และ
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์
      ข้อ 9/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถ
รับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี ้
      (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
      (2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
      (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้
กู้หรือผู้ค้ำประกัน 

   ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
น า ย ท ะ เบี ย น ส ห ก ร ณ์       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำา
หนดรายการในข้ อบั งคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
ของสห กรณ์ ออมทรัพ ย์         
พ.ศ. 2565 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

    ข้ อ  32 . คุ ณ สมบั ติ ข อ งส มาชิ ก 
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์  
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ 
 (3) เป็นพนักงานหรืออดีตพนักงาน
หรือลูกจ้างการประปานครหลวง หรือเป็น
เจ้าหน้าที่หรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จำกัด ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้จัดการที่
มีการจัดจ้างตามสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ 
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
และสมัครใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือร่วม
กิจการให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืนที่ มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน 
     (6) ต้องไม่ถูกออกจากงานประจำ โดย
มีความผิดทางวินัย 

 ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และ
บรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นพนักงานหรืออดีตพนักงานหรือ
ลูกจ้างการประปานครหลวง รวมถึงผู้ว่าการ
การประปานครหลวง หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
อดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ทั้งนี้ไม่
รวมถึงผู้จัดการที่มีการจัดจ้างตามสัญญาจ้าง
เป็นคราว ๆ 
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและ
สมัครใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือร่วมกิจการให้
เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ ์
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนทีมี่วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
    (6) ต้องไม่ถูกออกจากงานประจำ โดยมี
ความผิดทางวินัย 

   เพ่ือเปิดโอกาสในการรับ
สมัครสมาชิกด้วยความเท่า
เทียมกัน 
   แก้ไขตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขครั้งท่ี 3 
พ.ศ. 2562 

     ข้ อ  42 . สมาชิ กที่ ออกจากงาน
ประจำ โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้นราย
เดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 เดือน ก็ให้
ถือว่า คงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก แต่สมาชิกเช่นนี้
หากได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่า
หุ้นและหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
ได้ตามระเบียบของสหกรณ ์
 

    ข้อ 42. สมาชิกที่ออกจากงานประจำ 
โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 84 เดือน ก็ให้ถือว่า คงเป็นสมาชิก
อยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก 
แต่สมาชิกเช่นนี้หากได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 
90 แห่งค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์  โดยให้
งดชำระค่าหุ้นได้เมื่อชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าหกสิบเดือน แต่สมาชิกเช่นว่านั้นอาจไดร้ับ
เงินกู้จากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 

    สนับสนุนและส่งเสริมการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์  ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
     ข้อ 47. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องมคีุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(3)  
    (3) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะโดยเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรส
หรือบุตรของสมาชิก หรือผู้จัดการ หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ ์
 (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
 (5) เป็นผู้ที่ จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ  และคำสั่ งของ
สหกรณ ์
    (6) มิได้ เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

    ข้อ 47. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่ และ 
บรรลุนิติภาวะ ทีข่าดคุณสมบัตติามข้อ 32(3)  
 (3) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
โดยเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตร
ของสมาชิก หรือผู้จัดการ หรือเป็นลูกจ้างของ
การประปานครหลวง หรือของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
 (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดงีาม 
 (5 ) เป็ น ผู้ ที่ จ ะป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ห ม าย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
 (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

   ข้อความซ้ำซ้อนกับข้อ 32 
คุณสมบัติของสมาชิก 

  ข้อ 64. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุม
ให ญ่  ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี อำน าจห น้ าที่
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
หัวข้อต่อไปนี้  
      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยขอ
อุทธรณ์ ของผู้สมัครซึ่ งมิ ได้รับ เข้าเป็น
สมาชิก  และสมาชิกที่ ถู กให้ ออกจาก
สหกรณ ์
      (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน
กรรมการดำเนินการและผู้ ตรวจสอบ
กิจการของ สหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาโทษ
ตามข้อ 65 (5) 
 
 

      ข้อ 64. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ แต่ทั้งนี้ มตทิี่ประชุมใหญ่ต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์  และระเบียบ
สหกรณ ์ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้  
      (1 ) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้ าใหม่  
สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่ง
มิได้รับเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออก
จากสหกรณ์ 
  
 

    แก้ไขตามกฎกระทรวง 
การดำเนิ น งานและการ
กำกั บ ดู แลสห กรณ์ ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
      (3) พิจารณางบการเงิน และจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ์
      (4 ) รั บ ท ราบ ราย งาน ป ระจ ำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จาก
คณะกรรมการดำเนินการ และผลการ
ตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ์
      (5 ) พิ จ า รณ าก ำห น ด บ ำ เห น็ จ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ดำเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และท่ีปรึกษาของ สหกรณ ์
      (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์
อาจกู้ยืม หรอืการค้ำประกันของสหกรณ ์
      (7 ) พิ จารณ าอนุ มั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
      (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การ
ควบสหกรณ์ 
      (9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่ า เช่ าที่ พั ก  และค่ าเบี้ ยประชุ มของ
กรรมการดำเนินการ กรรมการอ่ืนๆ ที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
      (10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
      (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก
อยู่ 
      (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึก
หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์   
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 

     (2 ) พิ จารณ าเลื อกตั้ งและถอดถอน
ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ห รื อ ถ อ ด ถ อ น
คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาโทษตาม
ข้อ 65 (5) 65/1 (5) 
      (3 ) พิจารณ าอนุ มัติ งบการเงิน  และ
จดัสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ์
      (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดำเนินการ และผลการตรวจสอบประจำปีจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ แผนบริหารความ
เสี่ยงหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์  
      (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่
ปรึกษาของ สหกรณ์ 
      (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ ์
      (7 ) พิ จ า ร ณ าอ นุ มั ติ แ ผ น งาน แ ล ะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือ
แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก 
      (9) (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอ่ืนๆ ที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากติติมศักดิ ์
      (10) (9) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
      (8) (10) พิจารณา เห็นชอบให้ การ แยก
สหกรณ์ การควบสหกรณ ์เลิกสหกรณ ์ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความทีแ่ก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

       (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะ
ทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

      (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
      (12) พิ เคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่ ง
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำ
เป็นเครื่องเกือ้หนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (14) พิจารณาวินิ จฉัยเรื่องทั้ งปวงที่
ข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ใด
เป็นการเฉพาะ 

 

       ข้อ 65. คณะกรรมการดำเนินการ 
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
        ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือก
ระหว่างกันเอง โดยมีตำแหน่งรองประธาน
กรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน เหรัญญิก
คนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง แล้วแจ้งให้
สมาชิกทราบโดยทั่วกันภายใน สิบห้าวัน 
หลังจากวันประชุมใหญ่ 
        ห้ า ม มิ ให้ บุ ค ค ล ซ่ึ งมี ลั ก ษ ณ ะ
ดังต่อไปนี้  เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ
ดำเนินการ 
    (1) เคยได้รับ โทษจำคุก โดยคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

     ข้อ 65. คณะกรรมการดำเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 หนึ่ง คน 
และกรรมการอื่นอีก  14 สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่าง
น้อยสาม คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
       ให้ คณ ะกรรมการดำเนิ นการเลื อก
ระหว่างกันเอง โดยมีตำแหน่งรองประธาน
กรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน เหรัญญิกคน
หนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันภายในสิบ
ห้ าวัน  หลั งจากวันประชุม ให ญ่  และปิ ด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

     แ ก้ ไ ข ต า ม  พ .ร .บ . 
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข
ครั้ งที่  3 พ .ศ. 2562 และ
ตามกฎกระทรวง เรื่อง การ
ดำเนินงานและการกำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 
2564 
 

 

50 



 

ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ 
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 
 (5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษให้งด
เว้นการสมัครเป็นกรรมการ ฐานบกพร่อง หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ ตามระยะเวลาที่ที่ประชุมใหญ่
เห็นสมควร ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณก์ำหนด 
 (6) เป็นผู้ ซ่ึงถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ที่
กระทำให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับ
ฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มี
คว ามผิ ด ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ต าม
ข้อบังคับ 
     (7) ผู้ซึ่งเปน็เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 (8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระ
หนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ ผิดนัดถึงปีที่ เลือกตั้ ง
กรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 

ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือประกาศทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 
 

ไม่มี 

      ข้ อ  65 /1  ห้ ามมิ ให้ บุ คคลซึ่ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นหรือทำหน้าที่
กรรมการดำเนินการ 
      (1) เค ย ได้ รั บ โท ษ จำคุ ก โดยค ำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับ 

แก้ไขตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขครั้งที่ 3 
พ .ศ . 2 5 6 2  แ ล ะ ต า ม
กฎกระทรวง เรื่ อง การ
ดำเนินงานและการกำกับ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความทีแ่ก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

 ความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
      (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐหรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที ่
      (3) เค ย ถู ก ให้ พ้ น จ าก ต ำแ ห น่ ง
กรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
      (5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษ
ให้งดเว้นการสมัครเป็นกรรมการ ฐาน
บกพร่อง ห รื อทุ จ ริ ตต่ อหน้ าที่  ต าม
ระยะเวลาทีท่ีป่ระชุมใหญ่เห็นสมควร ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
      (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (7) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
กับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
นั้น 
      (8) เป็ น ผู้ ซึ่ ง ถู ก ส ห ก ร ณ์ ฟ้ อ ง
ดำเนินคดี ที่กระทำให้สหกรณ์ เสียหาย
และศาลประทับรับฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุด
ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ถือว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามข้อบังคบั 

ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
       (9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนั กงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน
การจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการ
ทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของหน่วยงานดั งกล่าว เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจาก
หนว่ยงานกำกับดูแล แล้วแตก่รณี  
      (10) มีห รือ เคยมี ส่ วนร่ วม ในการ
ประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ 
อันผิ ดกฎหมายที่ มี ลั กษณ ะเป็ นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
      (11) เป็ น ห รื อ เค ย เป็ น บุ ค ค ล
ล้มละลาย 
      (12) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของ
สหกรณ์ อ่ืน เว้นแต่ เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
      (13) เป็นผู้จัดการสหกรณ์นี้ซึ่งพ้น
จากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่ง
ปี  
      (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่าเก้ าสิบวันกับนิติบุ คคลที่ เป็น
สมาชิ กของบริษั ทข้ อมู ล เครดิ ตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะที่
ดำรงตำแหน่งนั้น 
      (15) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความทีแ่ก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

      ข้อ 71. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ ดำเนินกิจการทั้ งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
       (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
      (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก 
การกู้ยืมเงิน การให้ เงินกู้และการฝาก หรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 
      (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่การเสนองบการเงิน และรายงาน
ประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ 
     (4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ 
      (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
      (6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง 
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง 
      (7) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ 
      (8) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณด์ำเนินงานของสหกรณ ์ 

    ข้อ 71. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้ งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้
เกดิความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 
    (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก 
การกู้ยืมเงิน การให้ เงินกู้และการฝาก หรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 
    (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่การเสนองบการเงิน และรายงาน
ประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
      (6) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง 
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง 
     (7) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ ่
     (8) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ ์   

   เพ่ือให้การบริหารงาน
ของสหกรณ์ดำเนินการ
ได้ทั นกับสถานการณ์
ต่ า ง ๆ  ที่ อ า จ มี ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง
รวดเร็ว 
    แ ล ะ แ ก้ ไ ข ต า ม
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร
ด ำ เนิ น ง าน แ ล ะ ก า ร
กำกับดูแลสหกรณ์ออม
ท รั พ ย์ แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
เค ร ดิ ต ยู เนี่ ย น  พ .ศ . 
2564 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

    (9) พิ จารณ าให้ สหกรณ์ สมั ครเข้ า เป็ น
สมาชิก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของ
ชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด 
    (10) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
    (11) วิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบี ยนสหกรณ์  รองนายทะเบี ยน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
    (12) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการ
ของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
    (13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ   
และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
    (14) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่
ป รึ ก ษ าขอ งส ห ก รณ์  ต ล อด จน ก ำห น ด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (15) ฟ้อง ต่อสู้  หรือดำเนินคดี เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
     (16) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการ
ดำเนิ น งานรวมทั้ งประมาณ การรายจ่ าย
ประจำปี ให้ทีป่ระชุมใหญ่สามัญอนุมัติ 
    (17) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

    (9) พิ จารณ าให้ สหกรณ์ สมั ครเข้ า เป็ น
สมาชิก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือ
เพ่ิมหุ้น ลดหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด 
    (10) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
    (11) วิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบี ยนสหกรณ์  ร องนายทะเบี ยน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
     (12) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการ
ของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
     (13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อ่ืนผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ 
และ สมาชิกเก่ียวกับกจิการของสหกรณ์ 
     (14) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็น
ที่ ป รึ กษาของสหกรณ์  ตลอดจนกำหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (15) ฟ้อง ต่อสู้  หรือดำเนินคดี เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
     (16) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการ
ดำเนิ น งานรวมทั้ งป ระมาณ การรายจ่ าย
ประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ  
    (17) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความทีแ่ก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

     (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่ งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด กำหนดไว้ 
      (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
      (20) พิจารณาดำเนินการแต่ งตั้ งและ
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

      (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ ของสันนิบาต
สหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด กำหนดไว้ 
      (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
      (20) พิจารณ าดำเนิ นการแต่ งตั้ งและ
กำหนดคา่ตอบแทนแกผู่้ตรวจสอบภายใน 
      (21 ) กำหนดน โยบาย  ทิ ศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์
เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
      (22) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ของกรรมการ ผู้ จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สหกรณ ์
      (23) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดย
อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ 
รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

 และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ 

    (24) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของ
สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    (25) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
    (26) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่
สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
     (27) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์ อ่ืนและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัต ิ
     (28) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ 
โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
     (29) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันท ี
     (30) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้ผู้จัดการทราบ และมีหนังสือแจ้งเหตุใน
การเลิกจ้างผู้จัดการทันที 

 

     ข้อ 84. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณ า
คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือ 

     ข้ อ  84 . ก ารจ้ า งแ ละแ ต่ งตั้ งผู้ จั ด ก า ร 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจรติ มีความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ 

แก้ไขตามกฎกระทรวง 
การดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
แต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดย
ต้องไม่ เป็ นบุ คคลซึ่ งมี ลั กษณ ะต้ อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้  
      (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ทีสุ่ดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อเจ้าหน้าที ่
      (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
      (5) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ที่
กระทำให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับ
ฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู้
ซ่ึงถกูสหกรณฟ้์องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ  
      ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญา
จ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
      ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้
ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 85 เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
 
     (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ 
     (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที ่
     (5) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ที่
กระทำให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับ
ฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู้
ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ  
     (6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ
หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
     (7) เคยถูกธนาคารแห่ งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ และส่ ง เส ริ ม ก ารป ระกอบ ธุ รกิ จ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ ให้บริการทางการเงินซึ่ งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว  

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

       
 
 

เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
      (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบ
ธุรกิ จหรือการดำเนิ นกิ จการใดๆ  อันผิ ด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้ อ่ืน
หรอืฉ้อโกงประชาชน 
      (9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
      (10) เป็นกรรมการหรือผู้ จัดการของ
สหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่
เกินหนึ่งแห่ง 
      (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี  
      (12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกิน
กว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่
ดำรงตำแหน่งนั้น 
      ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญา
จ้างไว้ เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรยีกให้มีหลักประกันอันสมควร 
      ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้
ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 85 เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

       ข้อ 87. การพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก
ตำแห น่ งด้ วย เห ตุ อย่ า งห นึ่ งอย่ า งใด 
ดังต่อไปนี้ 
 

      ข้ อ  87. การพ้ น จ ากตำแหน่ งของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 

     แก้ไขตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการ
พ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ
สหกรณ ์พ.ศ. 2565 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำ
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
      (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์  หรือมี ลั กษณ ะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กำหนด 
      (4) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือครบ
กำหนดตามสัญญาจ้าง 
      (5) ถูกเลิกจ้างโดยสหกรณ์ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
      (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือ
มีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด 
ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกับตำแหน่ งหน้ าที่ ผู้ จั ดการ
สหกรณ ์
 

      (1) ตาย 
      (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
      (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กำหนด 
      (4) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนด
ตามสัญญาจ้าง ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หรือ
อายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึง
ก่อน และให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีบัญชี 
     (5) ถูกเลิกจ้างโดยสหกรณ์ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
     (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี
พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดๆ อัน
อาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ ์

 

      ข้อ 98. อำนาจหน้าที่ของคณะผู้
ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ 

      (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด 
บัญชี  ทะเบี ยน และการเงินตลอดจน
ทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือ
ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง                                                          
     (2 ) ตรวจสอบหลักฐานและความ
ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินการ
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ท้ังทาง 

      ข้ อ  9 8 . อ ำน า จ ห น้ า ที่ ข อ งค ณ ะผู้
ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการมี
อำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ  
      (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สิน
ทั้ งป วงของสหกรณ์  เพ่ื อ ท ราบ ฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
      (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ
การดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ป ระ เมิ น ผล แ ละอ าจ ให้ ข้ อ เส น อแน ะแ ก่
คณะกรรมการดำเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 
ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน
กิจการนั้นๆ  

     แก้ไขตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้
ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 
2563 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
      (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
      (4 ) ต รวจสอบการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงานและการใช้จ่ายเงินตามประมาณการ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ ์
      (5 ) ติ ดตามผลการดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอ่ืนๆ ตามทีเ่ห็นสมควร หรอืทีเ่ห็น
ว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินการของ
สหกรณ ์
      การตรวจสอบกิจการและการดำเนินการ
งานของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำหนด 
 

      (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ ์
      (5 ) ติ ด ต าม ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ขอ ง
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบั งคับ ระเบี ยบ มติ  
ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ ์
      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่ เห็น
ว่าจะก่อให้ เกิดผลดีแก่การดำเนินการของ
สหกรณ ์
     (7) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านใน
เรื่องดังต่อไปนี้ด้วย  
     (7.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วน
และได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำ
ทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงาน
ทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 
       (7.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้

คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการ
วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
      (7.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย
ด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและ
ดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่
สามารถชำระหนี้ ได้ ตามกำหนดในสัญ ญ า 
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการ
เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

      (7.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน 
ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์
ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

     (7.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหาร 
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความที่แก้ไข 

(2) 
เหตุผล 

(3) 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรง

สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ กำหนดใน

กฎกระทรวง 

      ก ร ณี พ บ ก า ร ทุ จ ริ ต  ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง

ผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่

สำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝืน

กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การ

ฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้

ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการ

ตรวจสอบกิ จการและนำเสนอ ต่ อที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่ 

      การตรวจสอบกิจการและการดำเนินการงาน

ของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม

แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์กำหนด 

 

 

 
(ร่าง) 

ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2566 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด เมื่อวันที่  18 

กุมภาพันธ์ 2566 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 64 

(10) ได้ลงมติให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีเสียง........... ของสมาชิกที่เข้า

ร่วมประชุม จำนวน ........คน โดยมีความดังนี้มี  

ข้อ 1. ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2566” 

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 

 

 

63 



 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากงานประจำโดยไม่
มีความผิดทางวินัย และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นนำเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

      เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์ อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่ สุจริตของตน 
คณะกรรมการดำเนินการอาจจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้” 

ข้อ 4. ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 ไว้ท้ายข้อ 9 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร

หลวง จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629  

 “ข้อ 9/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มียอด
ขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 
       คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติโดยให้คำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 
ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซ่ึงใหจ้่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 
       เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้
สมาชิกไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 
       สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 

       ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย และอ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์” 

          ข้อ 5. ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 9/2 ไว้ท้ายข้อ 9 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร
หลวง จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 
 “ข้อ 9/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
        (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
        (2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
        (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
        (4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ”   
              ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสยีท้ังหมด และใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
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“ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นพนักงานการประปานครหลวง รวมถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด รวมถึงผู้จัดการที่มีการจัดจ้างตามสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ 
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและสมัครใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือร่วมกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สหกรณ ์
 (5) มไิด้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

 (6) ต้องไม่ถูกออกจากงานประจำ โดยมีความผิดทางวินัย” 
ข้อ 7. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ ข้อ 42. สมาชิกที่ออกจากงานประจำ โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ก็ให้ถือว่า 

คงเป็นสมาชิกอยู่ โดยให้งดชำระค่าหุ้นได้เมื่อชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบเดือน แต่สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์” 

ข้อ 8. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 47 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 47. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
    (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
    (3) เป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก หรือเป็นลูกจ้างของการประปานคร
หลวง หรือของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
    (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
    (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ ์

  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น” 

            ข้อ 9. ให้ยกเลิกความตามท่ีกำหนดในข้อ 64 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร
หลวง จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  1020002525629 เสยีท้ังหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 64. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกเรื่องที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ มติที่ประชุมใหญ่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์ และร ะเบียบ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้ 
         (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยขออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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    (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ 65/1 (5) 
         (3) อนุมัติงบการเงิน และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ์
         (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดำเนินการ 
และผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์แผนบริหารความเสี่ยงหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์  
         (5) กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
         (6) กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
         (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่าย
คืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
         (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ 
กรรมการอื่นๆ ทีป่รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
         (9) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
         (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์  
         (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
         (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
         (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ” 

ข้อ 10. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความตอ่ไปนี้แทน 
  “ข้อ 65. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยสาม 
คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกระหว่างกันเอง โดยมีตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน 
เหรัญญิกคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือ
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์” 

            ข้อ 11. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 65/1 ไว้ท้ายข้อ 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 

 

66 



 

 “ข้อ 65/1 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
        (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
        (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
        (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
        (5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษให้งดเว้นการสมัครเป็นกรรมการ ฐานบกพร่อง หรือทุจริตต่อ
หน้าที่ ตามระยะเวลาที่ท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
        (6) เป็นกรรมการหรือผู้ จัดการในสหกรณ์ ถูกสั่ งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
        (7) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อน
วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
        (8) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ที่กระทำให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้องแล้ว 
หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 
        (9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 

ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น

แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี      

  (10) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี

ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

        (11) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

        (12) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์

นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 

        (13) เป็นผู้จัดการสหกรณ์นี้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี  

        (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 

        (15) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้”   

ข้อ 12. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 71 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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   “ข้อ 71. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิ น
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้
เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
         (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
         (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้และการฝาก หรือลงทุน
ของสหกรณ์ 
         (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่การเสนองบการเงิน และรายงานประจำปี 
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ ่
         (4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ ่
         (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
         (6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
         (7) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ 
         (8) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์    
         (9) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือเพ่ิมหุ้น ลด
หุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
         (10) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
         (11) วิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน สหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         (12) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กจิการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
         (13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ   และ
สมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
         (14) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน
ให้ตามที่เห็นสมควร 
         (15) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
         (16) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการดำเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจำปี ให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ  
         (17) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
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     (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออก
เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ กำหนดไว้ 
         (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
         (20) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
         (21) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(22) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

      (23) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล การดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

      (24) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

      (25) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
      (26) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว

และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ 

      (27) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

      (28) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

      (29) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันที 

      (30) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ผู้จัดการทราบ และมีหนังสือแจ้งเหตุ
ในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที” 

 ข้อ 13. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 84 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที ่ 1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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   “ข้อ 84. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
         (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจรติต่อเจ้าหน้าที ่
         (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
         (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
         (5) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ที่กระทำให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้องแล้ว 
หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ  
         (6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
         (7) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงาน
กำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
         (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
         (9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
         (10) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไมเ่กินหนึ่งแห่ง 
         (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี  
         (12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
       ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร 
       ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 
85 เป็นลายลักษณ์อักษร” 
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ข้อ 14. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 87 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 87. การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
         (1) ตาย 
   (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
   (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กำหนด 
   (4) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หรืออายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน และ
ให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีบัญชี 
   (5) ถูกเลิกจ้างโดยสหกรณ์ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ
หรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์” 
  ข้อ 15. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 98 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคบัที่  1020002525629 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

    “ข้อ 98. อำนาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ  
         (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
         (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ประเมินผลและอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
         (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้าง และหลักประกัน 
         (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายประจำปี
ของสหกรณ์ 
         (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
         (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินการของสหกรณ ์
         (7) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ด้วย 
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     (7.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูล
รายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
          (7.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อความเสี่ยงด้านการลงทุน ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้ 
     (7.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา 
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
          (7.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่
กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง   
     (7.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
        การตรวจสอบกิจการและการดำเนินการงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำหนด” 
 
มติที่ประชุม 
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5.2 งบการเงิน 
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5.3 จดัสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 
คณะกรรมการดำเนินการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 

251,554,266.15 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการจัดสรรกำไรสุทธิ 
2565 

จำนวนเงิน  %  

1) จัดสรรใหส้มาชิก 220,533,685.16  87.67  

  1.1 เงินปันผลตามหุ้น (อัตราร้อยละ 4.20) 203,114,537.26  80.74  

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน (อัตราร้อยละ 5.50) 10,894,629.68  4.33  

  1.3 เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 630,000.00  0.25  

  1.4 ทุนสาธารณประโยชน์ (รอจัดสรร) 4,855,518.22  1.93  

  1.5 ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,039,000.00  0.42  

2) จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและอ่ืนๆ 31,020,580.99  12.33  

  2.1 ทุนสำรองไม่น้อยกว่า 10% ของกำไรสุทธิ 25,155,454.58  10.00  

  2.2 เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.01  

  2.3 เงินโบนัส 5,685,126.41  2.26  

  2.4 ทุนสาธารณประโยชน์ 150,000.00  0.06  

กำไรสุทธิ 251,554,266.15  100.00  

หากการจัดสรรกำไรสุทธิมีส่วนที่เหลืออยู่ ให้สมทบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 28 (9) ต่อไป 
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มติที่ประชุม 
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จัดสรรกำไรสุทธิ 2565 
ปันผล 4.20%, เฉลี่ยคืน 5.50% 

 



 

 5.4 อนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญ ประจำปี 2565 
  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ได้มีมติให้ตัดหนี้สูญ เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   รวม
รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย  ดังนี้ 

ลำดับ ลูกหนี้ราย มูลหนี้ (บาท) เหตุผล 

1 สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด 1,221.89 ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 

2 นายประเจิด นาคน้อย 141,952.93 
เป็นผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด มิได้เป็น
คู่สัญญา กับ สอ.กปน. และทรัพย์ที่ขาย
ได้มากกว่าราคาประเมิน 

3 นายมานิต สุขรัตน์ 158,489.38 
รับภาระหนี้  สัญญาภาระค้ำประกัน    
(ส5) ของ นางสาวณฐมล สุทธิเนตร    
จึงไม่ได้ฟ้องดำเนินคดี 

4 นายทวี หนูโยม 148,976.78 
รับภาระหนี้  สัญญาภาระค้ำประกัน    
(ส5) ของ นางสาวณฐมล สุทธิเนตร    
จึงไม่ได้ฟ้องดำเนินคดี 

รวม 450,640.98  

 
จึงได้มีมติให้ตัดจำหน่ายหนี้สูญ จำนวน 450,640.98 บาท 

 

 

มติที่ประชุม 
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5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 
คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 คาดว่า 

จะมีรายได้ 667.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 425.29 ล้านบาท ประมาณการกำไร 242.01 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2566 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

 

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2566 

รายการ 

ปี 2565 ปี 2566 

หมายเหตุ ประมาณการ 

(บาท) 

รับ – จ่าย(บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 65 

ประมาณการ 

(บาท) 

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู ้ 285,000,000.00 285,031,949.92 285,000,000.00 
เงินกู้สมาชิก 5,000 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ย 4.80 - 5.80% 

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู ้ 160,000,000.00 100,724,955.42 135,000,000.00 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู ้ 

4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  

3.10 - 3.50% 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ ์ 25,000,000.00 25,033,377.30 24,000,000.00 
เงินฝากที่สหกรณ์อื่น 1,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบีย้ 2.40% 

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล 

ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้  
106,000,000.00 121,367,478.41 130,000,000.00 

พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท     

อัตราดอกเบีย้ 2.10 – 4.90% 

ผลตอบแทนจากกองทนุส่วน

บุคคล 
0.00 9,191,794.20 40,000,000.00 

เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ผลตอบแทน

เฉลี่ย 4.00% 

เงินปันผลหุ้น ชสอ. 53,000,000.00 55,000,000.00 53,000,000.00 
เงนิปันผลหุ้น ชสอ.1,000 ลา้นบาท  

อัตราดอกเบีย้เฉลีย่ 5.30% 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 300,000.00 180,520.80 100,000.00  

รายได้อื่นๆ 100,000.00 69,460.02 200,000.00 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าถ่ายเอกสาร / 

ค่าปรับ / อ่ืนๆ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 629,400,000.00 596,599,536.07 667,300,000.00  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

สมาชิก 
260,000,000.00 232,863,108.67 250,000,000.00 

ยอดเงนิฝาก 9,000 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ย 0.75 – 3.50% 
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รายการ 
ปี 2565 ปี 2566 

หมายเหตุ ประมาณการ 
(บาท) 

รับ – จ่าย(บาท) 
ณ 31 ธ.ค. 65 

ประมาณการ 
(บาท) 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้
สถาบันการเงิน 

35,000,000.00 10,084,639.16 45,000,000.00 
ยอดเงินกู้ 3,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้เฉลี่ย 2.30 – 2.80% 

หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 86,341,750.00 73,040,196.10 92,544,380.00 งบประมาณรายจ่าย 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 381,341,750.00 315,987,943.93 387,544,380.00  

กำไร ก่อนหัก 

สำรองหนี้สญู 
248,058,250.00 280,611,592.14 279,755,620.00  

หัก หนี้สงสัยจะสญู 0.00 6,307,325.99 15,000,000.00  

หัก ผลขาดทุนจากการด้อย 

ค่าหุ้นกู้  

บมจ.การบินไทย 

22,750,000.00 22,750,000.00 22,750,000.00  

กำไรจากการดำเนินการ 225,308,250.00 251,554,266.15 242,005,620.00  
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5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 (ต่อ) 
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 5.6 ขออนุมัติวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 
 เลขานุการ เสนอว่า กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2566 ซึ่งปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้กำหนด
วงเงินกู้ยืมไว้ที่ 8,200.00 ล้านบาท ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอ
วงเงินการกู้ยืมเงิน หรือ ค้ำประกัน ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงิน
กู้ยืมเงิน หรือ การค้ำประกัน เป็นจำนวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวม กับ ทุนสำรอง 
 ในปี นี้ สห กรณ์ มี ทุ น เรือนหุ้ น  4 ,920 .02 ล้ านบาท  ทุ น สำรอง 650.16 ล้ านบ าท  รวม เป็ น                  
เงินจำนวน 5,570.18 ล้านบาท จึงขอกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 
8,300.00 ล้านบาท 
 

มติที่ประชุม 

 

 



 

 5.7 การดำเนินการตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
 5.7.1 กำหนดแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และแผนงานประจำปี 2566 - 2567 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฎกระทรวง ให้สหกรณ์ กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
ภาพรวม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์พิจารณาอนุมัต ิ
 

 
มติที่ประชุม 
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 5.7.2 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น สถาบันการเงิน การ
ค้ำประกัน และกองทุนส่วนบุคคล 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน 
การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน นั้น 
 จากยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จำกัด ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567 กำหนดกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 2. วิเคราะห์การแข่งขันอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจ 
 3. วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการนำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน และสถาบันการเงิน             
     4. ตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 5. ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่าง
อ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563  
 6. ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกาประปานครหลวง จำกัด พ.ศ. 2562 
 

โดยคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการลงทุน ในปี 2566 เพ่ิมเติมจากปี 2565 ดังนี้ 

แผนลงทุน วงเงิน ปี 2565  

(บาท) 

วงเงินขอเพิ่มปี 2566  

(บาท) 

1. หุ้นกู้และพันธบัตร 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 

2. ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 500,000,000.00 500,000,000.00 

3. ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 

    -    ระยะสัน้ 

    -    ระยะยาว 

 

- 

3,000,000,000.00 

 

      1,500,000,000.00 

      1,000,000,000.00 

4. ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ  

5. ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์รัฐวิสาหกิจไทย  

- 

- 

1,000,000.00 

5,000,000.00 

รวม 5,000,000,000.00 4,506,000,000.00 

 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความหมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิในขณะนั้น  

  
 จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  
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 5.7.3 ขออนุมัติดำเนินการนำเงินไปฝากหรือลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนส่วนบุคคล) ตาม
แผนการลงทุน 

 เลขานุการ รายงานว่า ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน ในการฝากหรือลงทุนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (กองทุนส่วนบุคคล) โดยวิธีการจ้างบริษัทจัดการกองทุน บริษัทจัดการหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน เพื่อบริหาร
กองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ (กองทุนส่วนบุคคล) ในการลงทุน หรือนำไปลงทุนอ่ืนเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ฯ 
ตามแผนการลงทุน ในวาระที ่5.7.2 ประจำปี 2566 เป็นเงินอีก 500 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม  
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 5.8 คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในที่ประชุมใหญ่ ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีสำรอง ประจำปี
บัญชีนั้นๆ  โดยรายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

รายละเอียด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

- เข้าตรวจสอบ ประมาณปีละ 5 ครั้ง                  
- เข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 3 - 5 วัน 

- เข้าตรวจสอบ ปีละ 6 ครั้ง 
- เข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 3 - 10 วัน 

ผู้ช่วยในการ 

สอบบัญชี 
ไม่นอ้ยกว่า 4 – 6 คน ไมน่้อยกว่า 4 – 5 คน 

การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

รอบ 6 เดือน และประจำปี รอบ 6 เดือน และประจำปี 

ปัจจุบันตรวจ 

สอบบัญชี 

จำนวน 14 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. สอ.ครูนครราชสีมา 
3. สอ.กทม. 
4. สอ.ครูนครสวรรค์ 
5. สอ.บริษัท ท่าอากาศยานไทย  ฯลฯ 

จำนวน 9 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.ทีโอที 
2. สอ.โรงพยาบาลทันตกรรม ม.มหิดล 
3. สอ.ธกส. 
4. สอ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
5. สอ.ศาลยุติธรรม  ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียม 230,000.00 250,000.00 

ทั้งนี้ขอเสนอจัดจ้าง บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย เป็นผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 1 หากพบว่า 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย มีเหตุขัดข้องไม่สามารถทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับสหกรณ์ได้ ให้จัดจ้าง    
บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  
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5.9 สมัครเป็นสมาชิก และลาออก จากชุมนุมสหกรณ์ 

5.9.1 การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

  เลขานุการ รายงานว่า ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) ได้จดทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเงินรับฝากและเงินกู้ มีสมาชิก จำนวน 58 
สหกรณ์ สินทรัพย์ประมาณ 10,236 ล้านบาท เงินปันผลปี 2564 ร้อยละ 7.75 

  คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 
จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.00 บาท และซื้อหุ้นครั้งแรก 1 หุ้น หุ้นละ 1,000,000.00 บาท (ตามแผนการ
ลงทุนในปี 2566)  

 

มติที่ประชุม 

5.9.2 การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด 

  เลขานุการ รายงานว่า ในการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างรวมกลุ่มตาม
อาชีพ เป็นชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ, ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทหาร, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ มีความมุ่งหวังที่จะจัดตั้ง
ชุมนุม เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การเรียนรู้ การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ  และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

       คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา การเข้าร่วมเป็นสหกรณ์จัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.00 บาท สหกรณ์ก่อตั้ง ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 
หุ้น หุ้นละ 100,000.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ตามแผนการลงทุนในปี 2566)  

 

มติที่ประชุม 

 

5.9.3 การลาออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 

  เลขานุการ รายงานว่า เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด เป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด มีหุ้นอยู่ จำนวน 10,000.00 บาท โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา ลาออกจากการเป็นสมาชิกชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6 

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

 
มติที่ประชุม 
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ภาคผนวก 

125 



 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
 

ประจำปีบัญชี 2566 
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คำนำ 
 

 

  ตามที่ได้มีการอนุมัติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 โดยในแผนได้
กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด จัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 
2566 ซ่ึงสอดคล้องกับการบริหารจัดการ เพ่ือดำเนินการจัดการบริหารความเส่ียงภายในสหกรณ์ฯ  ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้  

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้กับบุคลากร ใน
การจัดการบริหารความเส่ียงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        ผู้จัดทำ 
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บทที่ 1 

ประวัติความเป็นมา 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (เรียกโดยย่อว่า สอ.กปน.) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2515 โดยการริเริ่มของพนักงานการประปานครหลวงคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายประพนธ์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ และมีพนักงานการประปานครหลวงอีกจำนวนหลายท่าน ได้ร่วมกันเป็นแกนนำจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จำกัด แห่งนี้ขึ้น โดยได้พิจารณาเห็นว่าพนักงานการประปานครหลวงจำนวนไม่น้อยใน
ขณะนั้น มีฐานะความเป็นอยู่ไม่สู้จะดีนัก กล่าวคือ บางรายมีหนี้สินจากบุคคลภายนอกโดยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง 
และบางรายไม่สามารถปลดหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้ถาวรไปตลอดกาล และอีกประการหนึ่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มี
โอกาสออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ อันเป็นการส่งเสริมสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงแก่ตนเอง และยัง
ประโยชน์แก่ครอบครัว และที่สำคัญเพ่ือให้สมาชิกที่มีหนี้สินจากบุคคลภายนอกได้มีโอกาสกู้เงินไปชำระหนี้ให้หมดไปใน
ที่สุด และเพ่ือให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นองค์กรการเงินถาวรอย่างมั่นคงเพ่ือสมาชิกใช้ประโยชน์และรับประโยชน์ อีกทั้งเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส่มาชิกอีกด้วย 

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แห่งนี้จึงได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงไปยังผู้บริหารการประปานครหลวง ในขณะนั้น 
ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงษ์ เป็นผู้ว่าการ และ นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ รองผู้ว่าการ ซึ่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ออกหนังสือเวียนชักชวนพนักงานการประปานครหลวง สมัครเข้าเป็นสมาชิก และในอีก
ทางหนึ่งได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (ปัจจุบันเป็นกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีในการดำเนินการจัดต้ังสหกรณ์แห่งนี้จนประสบ
ความสำเร็จตราบเท่าทุกวันนี้ 

ในระยะเริ่มแรก มีพนักงานการประปานครหลวง เห็นชอบกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์แห่งนี้ 
สมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 120 คน คณะผู้จัดตั้งจึงได้เรียกประชุมสมาชิกจำนวน 120 คน ดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งกรรมการ
เป็นตัวแทนเพ่ือลงลายมือชื่อขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และทำหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราว สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2516 โดยการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 705,467.02 บาท (เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
บาทสองสตางค์) มีสมาชิกจำนวน 242 คน ส่วนสำนักงานที่ทำการสหกรณ์นั้น การประปานครหลวงได้เอ้ือเฟ้ือพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งของสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง อาคารตึก 6 ชั้น ซึ่งอยู่กับแผนกสวัสดิการ สี่แยกแม้นศรี เป็นที่ทำการ และ
ได้ส่งพนักงานการประปานครหลวงแผนกสวัสดิการ ฝ่ายธุรการ มาช่วยปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นของ
สหกรณ์ ภาระกิจหลักได้แก่การประชาสัมพันธ์ชักชวนให้พนักงานการประปานครหลวง สมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์
ได้ดำเนินกิจการย่างเข้าปีที่ 3 พ.ศ. 2518 คณะผู้บริหารเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะดีขึ้นตามลำดับ กล่าวคือ มีทุนดำเนินการ
เพ่ิมขึ้นและมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น จึงได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นของสหกรณ์เองให้เหมาะสมกับปริมาณงานของสหกรณ์ที่
เพ่ิมขึ้น และดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง เป็นสถาบันการเงินของพนักงานการประปานครหลวง มากว่า 50 ปี ในปี
พ.ศ. 2565 สหกรณมี์สมาชิกจำนวน 6,763 คน สินทรัพย์รวม 15,784,054,138.43 บาท (ข้อมูล ก.ย.65)  
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บทที่ 2 

วัตถุประสงค์และแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2.  เพ่ือให้บุคลากรมีแผนบริหารความเส่ียง ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง ประจำปีบัญชี  2566 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีประกอบธุรกิจทางด้านการเงินกับ
สมาชิก สหกรณ์อ่ืนๆ  รวมทั้งการลงทุนในตลาดการเงินซึ่งอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความมั่นคง 
ความโปร่งใส และประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ สอ.กปน. จึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง ขึ้น เพ่ือควบคุม และ
ลดผลกระทบของความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสหกรณ ์ดังนี้ 

1.  แต่งต้ังคณะทำงาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการบริหารความเส่ียง 

2.  วิเคราะห์และระบุ/บ่งช้ีความเส่ียงขององค์กร กำหนดให้แยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ความเส่ียงด้านสินเชื่อ 

2.2 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 

2.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.  ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเส่ียง และจัดระดับความเส่ียง  

4.  จัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีมรีะดับความเส่ียงสูง และดำเนินการตามแผน 

5.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์พ่ือพิจารณาอย่างน้อยปลีะ  

    2 ครั้ง 

6.  นำเสนอผลการประเมิน และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพ่ือนำไปปรับ
แผนในปีต่อไป 

7.  ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้ดำเนินการบริหารความเส่ียงโดยระบุ 
วิเคราะห์ และจัดการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ  ตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1.  กำหนดวัตถุประสงค์ 
2.  ระบุความเส่ียง 
3.  วิเคราะห์ความเส่ียง 
4.  การจัดการความเส่ียง 
5.  ติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียง 

1. กำหนดวัตถุประสงค์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกดั ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในประเด็นความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อสหกรณ์  ในด้านการให้บริการ การให้สินเชื่อ  การบริหารงานด้านการเงิน  การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  รวมถึงภาพลักษณ์ และความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของสหกรณ์ เป็นสำคัญ  

 
2. ระบุความเส่ียง 

 
เพื่อให ้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให ้เกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย และมีผลกระทบ หรือทำให ้การ

ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสหกรณ ์ตัวอย่างเช่น 
1.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ : การดำเนินการตามโครงการไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกำหนด 
 

1.2 ความเส่ียงด้านดำเนินงาน : การปฏิบัติหน้ากรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
 

1.3 ความเส่ียงด้านการเงิน (เครดิต) : สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
 

1.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ระเบียบ มติของสหกรณ์ มีเง่ือนไขเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

 
1.5 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ประสิทธิภาพการทำงานของเคร่ืองใช้

สำนักงานลดลง 
 

1.6 ความเส่ียงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม : สถานที่มีความคับแคบและมีวัสดุที่เป็น
เชื้อเพลิงได้ดีจำนวนมาก 
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3. วิเคราะห์ความเส่ียง 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ โดยได้พิจารณาระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น  เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  ที่จะเกิดตาม
หลักความสัมพันธ์ ดังภาพต่อไปนี ้

 
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง 

 
ตารางจัดระดับความเสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ระดับ 

คะแนน 

แทนด้วย

สี 

ความหมาย 

ต่ำ 1-3 เขยีว ระดับความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงหรือจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 4-9 เหลือง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง 10-19 ส้ม ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

สูงมาก 20-25 แดง ระดบัความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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ทำการประเมินโอกาส และผลกระทบ  ในแต่ละความเส่ียง โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

- โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

โอกาส คำจำกัดความ ความถี่โดยเฉลี่ย ระดับ 

สูงมาก ประจำ 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 5 

สูง บางครั้ง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 4 

ปานกลาง นานๆ ครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 3 

น้อย ไม่ค่อยเกิด 2-3 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก แทบจะไม่เกิด 5 ปีต่อครั้ง 1 

 

- หลักเกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact) ต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

ระดับผลกระทบ ปริมาณของผลกระทบ ระดับ 

สูงมาก มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้สหกรณ์ต้องเลิกกิจการ 5 

สูง มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้สหกรณ์ต้องหยุดกิจการชั่วคราว 4 

ปานกลาง มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการได้ 3 

น้อย มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้  2 

น้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง 1 

 

ต่อเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (จำนวนตัวเลข) 

ระดับผลกระทบ ปริมาณของผลกระทบ ระดับ 

สูงมาก กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่า 20% 5 

สูง กระทบกับเปา้หมายที่ตั้งไว้ 16-20% 4 

ปานกลาง กระทบกบัเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% 3 

น้อย กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้  5-10% 2 

น้อยมาก กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ น้อยกว่า 5% 1 
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ต่อเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (ตัวเลขด้านการเงิน) 

ระดับผลกระทบ ปริมาณของผลกระทบ ระดับ 

สูงมาก มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน 5 

สูง มูลค่าความเสียหาย 11-20% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน 4 

ปานกลาง มูลค่าความเสียหาย 5-10% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน 3 

น้อย มูลค่าความเสียหาย 3-4% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน 2 

น้อยมาก มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน 1 

 

ต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ฯ 

ระดับผลกระทบ ปริมาณของผลกระทบ ระดับ 

สูงมาก เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับประเทศ 5 

สูง เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับจังหวัด 4 

ปานกลาง ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้อย่างกว้างขวางแต่ยงัไม่ออกสื่อ 3 

น้อย ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกท่ีมีการรับรู้จำกัดภายในสหกรณ์ 2 

น้อยมาก ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกแต่ไม่มีนัยสำคัญ 1 

 

4. การจัดการความเส่ียง 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้านและวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยแล้ว  จึงร่วมกัน กำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม และนำไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเส่ียง โดยมุ่งจัดการความเส่ียงความเส่ียง
ทางเลือกซ่ึงแบ่งได้ 4 แนวทางหลักคือ 

1.  Take (Risk Acceptance) การยอมรับความเสี่ยง คือ ยอมรับให้มีความเสี่ยงบ้างเพราะต้นทุนการ
จัดการความเส่ียงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

2.  Treat (Risk Reduction/Control) การลด/การควบคุมความเสี่ยง คือ มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้
หมดไป แต่ควบคุมทั้งโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.  Transfer (Risk Sharing/Transfer) การกระจาย/โอนความเสี่ยง คือ ผ่อนถ่ายให้บุคคลที่สามร่วม
รับความเส่ียง เช่น การประกันภัย 

4.  Terminate (Risk Avoidance) การยกเลิก/ส้ินสุดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงบางอย่าง
อาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมท่ีมคีวามเส่ียง 
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5. ติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียง 

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็น
ระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ ดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็น
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ
ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยติดตามผลทุกๆ 6 เดือน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์และแผนการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ขึ้นซึ่งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เพ่ือร่วมกันกำหนดความเสี่ยงของสหกรณ์ และได้ดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง 
คือ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงไว้ ดังนี้ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 

1. ด้านสินเชื่อ   

         1.1 สมาชิกผิดนัดชำระหนี้  : การเกิดหนี้เสีย 

         1.2 การบังคับใช้ระเบียบเงินกู้  : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน   
          2.1 ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์  และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 : เกิดความผิดพลาดในการปฎิบัติงาน  
 : การควบคุม และติดตามงานไม่เป็นระบบ 

          2.2 กฎ ระเบียบ และมติ ที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 : ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เกิดความล่าช้า ต้อง
รอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

3. ด้านการเงิน การลงทุน  

          3.1 การผิดนัดชำระหนี้ ของผู้ ออกหุ้ นกู้  และ
สหกรณ์อ่ืนที่กู้ยืมเงินไปจาก สอ.กปน. 

  : ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานสหกรณ์ 

          3.2 ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน   : ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 

  
 

2.  มีการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากตารางโอกาส และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตามระดับความเส่ียง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ 

3.  ผลการวิเคราะห์และจัดระดับความเส่ียงของ สอ.กปน. 

4.  การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบพร้อมทั้งพิจารณาปรับ       
แนวทางการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเริ่มตั้งแตป่ีบัญชี 2566 เป็นต้นไป 
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   การวิเคราะหค์วามเส่ียง 

ลำดับ 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสีย่ง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

ระดับคะแนน 

(6) = (4)*(5) 
ระดับความเสี่ยง 

(7) 
1 ด้านสินเชื่อ 

น โย บ าย ก าร ให้

สินเช่ือ แก่สมาชิก

บางประเภทส่งผล

กระทบต่อการเกิด

หนี้เสียในสหกรณ์ 

1.1 นโยบายการใหส้ินเช่ือที่เกินความสามารถใน

การ  ชำระหนี้ของสมาชิก 

1.2 หลักประกันเงินกู้ไม่เพียงพอ กับวงเงิน

สินเช่ือที่สมาชิกได้ 

1.3 การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการทำให้  

ระเบียบไมเ่คร่งครัดต่อการให้สินเช่ือ 

 

5 
 
 

    5 
 
 
5 

4 
 
 
3 
 
 
3 

20 
 
 

15 
 
 

15 

สูงมาก 
 
 

สูง 
 
 
 

สูง 

2 ด้านการปฎิบัติงาน

การปฏิบัติงานของ 

ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์   

2.1 การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     

     จากที่ประชุมใหญ่ไม่เพียงพอ 
2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกีย่วข้อง เป็น  
     อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.3 ด้านระบบงาน และอุปกรณ ์

1 
 
 
4 
 
4 
 

2 
 
 
2 
 
4 

2 
 
 
8 
 

16 

ต่ำ 
 
 

ปานกลาง 
 
 

สูง 

3 ด้านการเงิน การ
ลงทุน 

การบริหารการ
ลงทุน และการ
สร้างความเชื่อมั่น
ของสหกรณ ์

3.1 การผิดนัดชำระของผู้ออกหุ้นกู้ 1 5 5 ปานกลาง 

3.2 สหกรณ์อืน่ท่ีกู้เงินไปผิดนัดชำระหนี ้ 1 5 5 ปานกลาง 

3.3 การปลอมแปลงลายเซ็นตเ์อกสารคู่                

     สมรสของสหกรณ์อื่นที่กู้เงินไป 

1 5 5 ปานกลาง 

3.4 การรบั – จ่ายเงินจากสมาชิกขาด 3 1 3 ต่ำ 

3.5 การโอนเงินผดิบัญชี 3 1 3 ต่ำ 

3.6 การทำผดิ กม.ปปง 1 2 2 ต่ำ 

3.7 การปลอมแปลงเอกสารรบัมอบฉันทะ 

     รับเงินสดแทนเจ้าของบญัช ี

5 2 10 สูง 

3.8 ระบบโปรแกรมสหกรณ์งานฝา่ยการเงินยัง 
     ไมเ่สถยีร 
 
 

5 1 5 ปานกลาง 

 

2 .ตารางการวิเคราะห์ความเส่ียงสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Degree of Risk) สอ.กปน. 

ผลกระทบ 

 

โอกาสที่เกิดความเสี่ยง 

ตารางจัดระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยสี ความหมาย 

ต่ำ 1-3 เขียว ระดับความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงหรือจดัการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 4-9 เหลือง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ แตต่อ้งมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดความ

เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไมไ่ด ้

สูง 10-19 ส้ม ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจดัการความเสี่ยง เพื่อให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

สงูมาก 20-25 แดง ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับไดท้ันท ี

 

สรุปผลวิเคราะความเสี่ยง  
 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่
ละคณะแล้ว เห็นควรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2566 ดังนี้ 

ความเสี่ยง ข้อ ระดับความเสี่ยง การจัดการ 

ด้านสินเช่ือ 1.1, 1.2 และ 1.3 ระดับสูง จนถึงสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ระดับยอมรับได้ทันที  ด้านการปฏิบัติงาน 2.3 ระดับสูง 

ด้านการเงิน 3.7 ระดับสูง 
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1.ด้านสินเชื่อ 
 

 
 
 

ปจั จัยเสี่ยง 

 
 
 

ผลกระทบ 

 

ระดบั ความ
เสี่ยง ก่อนการ

ควบคุม 

 
 

วิธีการ 

ท่ีใช้ 

 
 

แนวทางการ 

จัดการความเสี่ยง 

 
 
 

กำหนดผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

1.1 นโยบายการให้
สินเช่ือที่เกิน
ความสามารถในการ
ชำระหนี้ของสมาชิก 

การเกิดหนี้
เสีย 

5     4 Treat 

 

 

Treat 

 

Transfer 

   1.กำหนดระเบียบการให้เงินกู้       
     และหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัด 
   2.จัดทำโครงการปรับโครงสร้าง  
     หนี้ให้กับสมาชิกท่ีมีปัญหาการ  
     ชำระหนี้ 
   3.จัดหาบริษัทประกันภัยสินเช่ือ   
      เพื่อรบัความเสี่ยงให้กรณ์ และ 
      ผู้ค้ำประกัน 

คณะกรรมการดำเนินการ 
และฝา่ยจัดการ 

1.2 หลักประกันเงินกู้
ไม่เพียงพอกับวงเงิน
สินเช่ือที่สมาชิกได้ 

การบังคับ

ชำระหนี ้

5     3 Treat 
 
 

Transfer 

   1.การเพิ่มหลักประกันการคำ้  
     ประกันให้เหมาะสมเพียงพอ 
   2.จัดหาบริษัทประกนัภัยสินเชื่อ  
     เพื่อรับความเสี่ยงให้สหกรณ์   
     และผู้ค้ำประกัน 

คณะกรรมการดำเนินการ 
และฝา่ยจัดการ 

1.3 การใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการทำ
ให้ระเบียบไม่เคร่งครัด
ต่อการให้สินเช่ือ 

การให้

สินเช่ือไม่

เป็นไปตาม

ระเบียบ 

5     3 Treat 

 

Treat 

   1.กำหนดระเบียบการให้เงินกู้และ  
     หลักเกณฑ์ที่เคร่งครัด 
   2. กำหนดกรอบในการใช้ดุลยพนิิจ   
      โดยมติต่างๆ ต้องไม่ขัดต่อ   
      ระเบียบ และข้อบังคับ ของ   
      สหกรณ ์

คณะกรรมการดำเนินการ 
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2. ด้านการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ปจั จัยเสี่ยง 

 
 
 

ผลกระทบ 

 
ระดบั 

ความเสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

 
 

วิธีการ 

ท่ีใช้ 

 
 

แนวทางการ 

จัดการความเสี่ยง 

 
 
 

กำหนด

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

2.3 ด้านระบบ
โปรแกรมงาน
สหกรณ์ และ
อุปกรณ์ 

การดำเนินงาน 
ระบบโปรแกรมงาน
สหกรณ์ที่ใช้อยูบ่าง
ระบบงานเสถียรใน
การทำงาน 

4     4 Treat   1.จัดหาระบบโปรแกรมงาน   

    สหกรณ์ใหม่ พร้อมท้ังการติดตัง้ 

    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกีย่วข้อง 

  2. จัดหาอปุกรณ์ทั้ง Hardware   

      และ Software   ที่รองรับ  

      ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ใหม ่

  3. จัดหาอุปกรณส์ำรองไฟฟ้าให ้

      อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการ  

      ปฏิบัติงานทุกจุด 

 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

และฝา่ยจัดการ 
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3. ด้านการเงินการลงทุน 
 

 
 
 

ปจั จัยเสี่ยง 

 
 
 

ผลกระทบ 

 

ระดบั ความ
เสี่ยง ก่อน
การควบคุม 

 
 

    วิธีการ 

    ท่ีใช้ 

 
 

แนวทางการ 

จัดการความเสี่ยง 

 
 
 

กำหนดผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

 3.7 ด้านการปลอม
แปลงเอกสารมอบ
ฉันทะเพื่อรับเงินสด
แทนเจ้าของบัญชี 

ภาพลักษณ์

ของสหกรณ ์

5     2 Treat 1. โทรศัพท์ยืนยันความถกูต้อง

กับผู้มอบฉันทะ 

  2. จดัทำประกาศแจ้งเตือน 

  3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อ  

     บันทึกภาพเพื่อช่วยติดตาม 

 

คณะกรรมการดำเนินการ 

และฝา่ยจัดการ 

 

หมายเหตุ ปัจจุบันมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ โดยจะนำแนวทางที่จัดการความเสี่ยงได้
สำเร็จนี้จัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 
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