ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 12 ฉบับพิเศษ เดือน มกราคม 2557

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)

☞

☜

ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ใช้สิทธิเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่ว่าง จานวน 7 คน จากรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในปี 2557 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เบอร์ 1
นายเจิม พิกุลหอม

เบอร์ 2
อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ

เบอร์ 3
นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

เบอร์ 4
ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง

เบอร์ 5
นายวิรนั ต์ นาประกอบ

เบอร์ 6
นายวรเทพ จันทกนกากร

เบอร์ 7
นายวิวัฒน์ ชมภูเอี่ยม

เบอร์ 8
นายสุพรรณ พลายมาศ

เบอร์ 9
นางแอนนา ทรัพย์ภัย

เบอร์ 10
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

เบอร์ 12
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

เบอร์ 13
นายมนัส วงษ์มาน

เบอร์ 14
ผศ.เจริญ คุวนิ ทร์พันธุ์

เบอร์ 15
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง

เบอร์ 11
นายมนัส สุดเจริญ

สหกรณ์กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
กากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์สามารถเอื้อ
ประโยชน์แก่สมาชิกและบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ความจาเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการ
รายงานผลการดาเนินงาน
เดือนธันวาคม 2556
รายการ

ธันวาคม 2556

สินทรัพย์รวม

2,235,302,484.16

ทุนเรือนหุ้นรวม

760,378,050.00

เงินรับฝากรวม

961,813,354.04

กาไรสุทธิ

62,371,199.32

จานวนสมาชิก

1056

สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวจัดตั้ง
โดยสมาชิ ก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาด้าน
การเงิ น สมาชิ ก ทุ ก คนจึ ง เป็ น เจ้ า ของ
สหกรณ์ แต่ เ นื่ อ งจากสมาชิ ก ทุ ก คนไม่
สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้ จึง
จาเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณ สมบัติเหมาะสม เป็น คณะกรรมการ
ซึ่ ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ ไ ข
เ พิ่ ม เ ติ ม พ . ศ . 2 5 5 3 ก า ห น ด ใ ห้
คณะกรรมการ ประกอบด้ว ย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่
เกิน 14 คน

คุณสมบัติของบุคคล
ที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจ
1.มีความศรัทธาในแนวคิด คุณค่า
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์
2.ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
อันดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
3.อุทิศตนเพื่องานของสหกรณ์
ด้วยความสุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
4.มีภาวะผู้นา มีความพร้อมและ
เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
5.รับฟังความคิดเห็น และยอมรับ
ในเหตุผลของผู้อื่น

ความรับผิดตามกฎหมายของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และข้อบังคับสหกรณ์
× ในกรณีที่คณะกรรมการ กระทาการ/งดเว้นการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก คณะกรรมการ
ต้องร่วมกันรับผิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
× ในกรณีที่คณะกรรมการ ใช้อานาจเกินขอบเขต หรือละเว้นการกระทาที่พึงกระทา จะต้อง
รับผิดในฐานะผู้กระทาการแทนสหกรณ์ตอ่ บุคคลภายนอก
× ในกรณีที่คณะกรรมการ กระทาการละเมิดต่อสหกรณ์ จนเป็นเหตุให้สหกรณ์เกิดความ
เสียหาย จะต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหาย

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง : บทบาท ภารกิจ หน้าที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
http://www.cad.go.th/download/
E_bookbasec/1.E_bookForum/1.1hat.pdf.

ประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินและเอกสาร จึงอาจมีโอกาสกระทาผิด
ทางอาญาได้ เช่น
× ในความผิดยักยอกทรัพย์ โดยการเบียดบังทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่
ด้วย เอาเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
× ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร โดยการปลอมเอกสาร ตัดทอน แก้ไ ข ข้อความในเอกสาร
หรือปลอมลายมือชื่อในเอกสาร

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
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