
 
ค าสั่ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 
ที่  1/ 2566 

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

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2564 ข้อ 72 (12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 50  ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน   
2565 จึงมีมตแิต่งตั้งและมอบอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 74 - 83 ดังนี้ 

1.  คณะอนุกรรมการอ านวยการ และการลงทุน 
1.1  ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์    ประธาน 
1.2  ดร.อ าพัน  วิมลวัฒนา    อนุกรรมการ 
1.3  ผศ.นพ.สุรวุฒิ  ลีฬหะกร    อนุกรรมการ 
1.4  ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์  เกื้อสกูล   อนุกรรมการ 
1.5  ผศ.นพ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล   อนุกรรมการ 
1.6  นางวรรณี  โพธิ์เทศ    อนุกรรมการ 
1.7  นายจ านงค์   ศรีแจ่ม    อนุกรรมการและเลขานุการ 

     อ านาจหน้าที่ 
                          (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงรวม และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ 

  (2)  พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการลงทุน ภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนด 
                           (3)  ประเมิน ติดตาม และก ากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

(4)  ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
                           (5)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี 
             (6)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
             (7)  ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
                           (8)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะน ามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
             (9)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
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                           (10)  ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
             (11)  พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
             (12)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (13)  ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
                           (14)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

        2.  คณะอนุกรรมการเงินกู้ 
2.1   ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์  เกื้อสกูล  ประธาน 
2.2   นายประสงค์  แตงร่ม    อนุกรรมการ 
2.3   นางสาวดุษฎี  ดวงมณี    อนุกรรมการ 
2.4   นายมานัส  พูนทราย    อนุกรรมการ 
2.5   นายสมจิต  สีพลไกร    อนุกรรมการ 
2.6   นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

    อ านาจหน้าที่ 
(1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2)  ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   

และเม่ือเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
                   (3)  ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
                           (4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ช าระหนี้เงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อน
ผัน หรือเรียกคืนเงินกู้  หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้
ตามข้อ 66 (7) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

3.  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ 
 3.1  ดร.อ าพัน  วิมลวัฒนา    ประธาน 
 3.2  ผศ.นพ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล   อนุกรรมการ 
 3.3  นายจ านงค์   ศรีแจ่ม    อนุกรรมการ 
 3.4  นายประสงค์  แตงร่ม    อนุกรรมการ  
 3.5  นายสมจิต  สีพลไกร    อนุกรรมการ 
 3.6  นางวรรณี  โพธิ์เทศ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

     อ านาจหน้าที่ 
(1)  พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
(2)  พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์  
(3)  พิจารณาการใช้งบประมาณเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 
(4)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ 
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ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงาน 

ของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 
(6)  ด าเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(7)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการ 

ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(8)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน 

ทั้งในและนอกประเทศ  เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

4.  คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ 
4.1  ผศ.นพ.สุรวุฒิ  ลีฬหะกร    ประธาน 
4.2  นางสาวบุญมา  รอดโต    อนุกรรมการ 
4.3  นางณัฐพิมล  บุญเกิด    อนุกรรมการ 
4.4  นายมานัส  พูนทราย    อนุกรรมการ  
4.5  นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

       อ านาจหน้าที่ 
(1) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและระเบียบ 

ของสหกรณ์ 
(2) ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
(3) ด าเนินการร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณา 
(4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

   5.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1  นางสาวดุษฎี  ดวงมณี    ประธาน 
5.2  นางสาวบุญมา  รอดโต    อนุกรรมการ 
5.3  นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์    อนุกรรมการ 
5.4  นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์   อนุกรรมการ 
5.5  นางณัฐพิมล  บุญเกิด    อนุกรรมการและเลขานุการ  

     อ านาจหน้าที่ 
   (1)  ศึกษา วิเคราะห์และก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพ
คล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ 
   (2)  มีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   (3)  ประเมิน ติดตาม ก ากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   (4)  รายงานแผนด าเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ
ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (6)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจ าปี 

    (7)  ปฏิบัติตามหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

 
  

   (ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
  ประธานกรรมการ 


