คำสั่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำล จำกัด
ที่ 1/ 2561
เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนำจหน้ำที่
*************************
อาศัยอานาจตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 72
(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ 74, 76, 78, 80 และ 82 โดยให้มีอานาจ
หน้าที่ตามข้อบังคับ ข้อ 75, 77, 79, 81 และ 83 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาพัน วิมลวัฒนา
กรรมการ
3. นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
กรรมการ
4. นายแพทย์ณัฐพล สันตระกูล
กรรมการ
5. นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล
กรรมการ
6. นางสาวดุษฎี ดวงมณี
กรรมการ
7. นายจานงค์ ศรีแจ่ม
กรรมการและเลขานุการ
อำนำจหน้ำที่
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมัติและเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(8) ทานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย

2/4
(9) บริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ นาเสนอแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาต่อคณะกรรมการดาเนินการ
2. คณะกรรมกำรเงินกู้
1. นายแพทย์ณัฐพล สันตระกูล
2. นายสุระ ประเสริฐกุล
3. นางสาวกิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์
4. นางรัสวดี บุษยะจารุ
5. นายสมจิต สีพลไกร
6. นางสาวศุลีมาศ โลพินิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนำจหน้ำที่
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงิน
งวดชาระหนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
(5) บริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก นาเสนอแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
3. คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์
1. นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล
2. นายจานงค์ ศรีแจ่ม
3. นางรัสวดี บุษยะจารุ
4 นางสุกัญญา แก้วกาญจน์
5. นายมานัส พูนทราย
6. นางสาวกิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนำจหน้ำที่
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้
ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
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(4) ให้การศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และ
การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณานามาบริการแก่สมาชิก
(6) บริหารความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
แก่สมาชิก นาเสนอแนวทางปรับปรุง และพัฒนาต่อคณะกรรมการดาเนินการ
4. คณะกรรมกำรข้อบังคับและระเบียบ
1. นางสาวอาพัน วิมลวัฒนา
2. นายประสงค์ แตงร่ม
3. นางสาวศุลีมาศ โลพินิจ
4. นายมานัส พูนทราย
5. นายสุระ ประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนำจหน้ำที่
(1) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์
(2) ดาเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
(3) ดาเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(5) กากับดูแลให้มีระบบรับรู้และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของสมาชิก
นาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือนาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
5. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
1. นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
2. นายประสงค์ แตงร่ม
3. นางสุกัญญา แก้วกาญจน์
4. นายสมจิต สีพลไกร
5. นางสาวดุษฎี ดวงมณี
อำนำจหน้ำที่
(1) พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
(2) พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์
(3) พิจารณาการใช้งบประมาณเพื่อสวัสดิการสมาชิก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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(4) บริหารความเสี่ยงในการให้สวัสดิการแก่สมาชิก นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

(นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

