
 
ค าสั่ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 
ที่  1/ 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบอ านาจหน้าที่ 
************************* 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 72 (12)    
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 48  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ 74, 76, 78, 80 และ 82  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ  
ข้อ 75, 77, 79, 81 และ 83  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล  ประธานกรรมการ 
2.  ดร.อ าพัน  วิมลวัฒนา   กรรมการ 
3.  นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล กรรมการ 
4.  นายแพทย์สุรวุฒิ  ลีฬหะกร กรรมการ 
5.  นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ กรรมการ 
6.  นางสาวดุษฎี  ดวงมณี   กรรมการ 
7.  นางสาวศุลีมาศ  โลพินิจ   กรรมการและเลขานุการ 

    อ านาจหน้าที่ 
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ 

   รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
(2)   ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

           และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(3)   ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ 

             ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะน ามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
             ได้ทันที 

(4)   เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน  
      ของสหกรณ์ 
(5)   ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี 

     แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
     เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(6)   พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ 
             ด าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

(7)   จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ 
             ด าเนินการพิจารณาอนุมัติและเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

   (8)   ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ 
             ด าเนินการมอบหมาย 

(9)   บริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ น าเสนอแนวทางปรับปรุง 
           และพัฒนาต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
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2.  คณะกรรมการเงินกู้ 
1.   นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล ประธานกรรมการ 
2.   ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์  เกื้อสกูล กรรมการ 
3.   นางสาวบุญมา  รอดโต กรรมการ 
4.   นางสาวศุลีมาศ  โลพินิจ กรรมการ 
5.   นายสมจิต  สีพลไกร กรรมการ 
6.   นางรัสวดี  บุษยะจารุ  กรรมการและเลขานุการ 

    อ านาจหน้าที่ 
 (1)   ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น   
 (2)   ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

             และเม่ือเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้ 
             จัดการแก้ไขให้คืนดี 

 (3)   ดูแลการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 (4)   สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด 
           ช าระหนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ 
        ด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออก 
           จากสหกรณ์ 
 (5)   บริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก น าเสนอแนวทางปรับปรุง และพัฒนา 

      ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

3.  คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ 
1.  นางสาวดุษฎี  ดวงมณี ประธานกรรมการ 
2.  ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์  เกื้อสกูล กรรมการ 
3.  นางรัสวดี  บุษยะจารุ กรรมการ 
4   นางณัฐพิมล  บุญเกิด กรรมการ  
5.  นางไสว  พ่ึงกัน กรรมการและเลขานุการ 

   อ านาจหน้าที่ 
  (1)   ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและ 

     ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (2)   ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ 
           ที่ได้ด าเนินงานไป 
  (3)   ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (4)   ให้การศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และ  

              การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
              การประกอบอาชีพ 

 (5)   ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน 
             ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
              พิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก 

(6) บริหารความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  
     แก่สมาชิก น าเสนอแนวทางปรับปรุง และพัฒนาต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
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4.  คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ 
1.  ดร.อ าพัน  วิมลวัฒนา ประธานกรรมการ 
2.  นายสุระ  ประเสริฐกุล กรรมการ  
3.  นายแพทย์สุรวุฒิ  ลีฬหะกร กรรมการ  
4.  ผศ.นพ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล กรรมการ 
5.  นายสมจิต  สีพลไกร กรรมการ 
6.  นางณัฐพิมล  บุญเกิด กรรมการและเลขานุการ 

     อ านาจหน้าที่ 
(1)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและ   
      ระเบียบของสหกรณ์ 
(2)  ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ 
      ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
(3)  ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณา 
(4)   ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย      

 (5)  ก ากับดูแลให้มีระบบรับรู้และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของสมาชิก    
    น าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือน าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อ    
    คณะกรรมการด าเนินการ 

5.  คณะกรรมการสวัสดิการ 
1.  นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.นพ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล กรรมการ 
3.  นางสาวบุญมา  รอดโต กรรมการ 
4.  นางไสว  พ่ึงกัน กรรมการ 
5.  นายสุระ  ประเสริฐกุล กรรมการและเลขานุการ  
อ านาจหน้าที่ 
(1)   พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
(2)   พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(3)   พิจารณาการใช้งบประมาณเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 
(4)   บริหารความเสี่ยงในการให้สวัสดิการแก่สมาชิก น าเสนอแนวทางปรับปรุง 
     และพัฒนาต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563     

 
  

   (ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
 ประธานกรรมการ 


