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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งท่ี 1/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4.  นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

5.  นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

6.  นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

7. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

8. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

2. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 
 

 

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

 1.  นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 2.  นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ทั้งที่อยูในหองประชุมและที่ประชุมผาน 

Zoom Meeting  

  1. แสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการทั ้ง 7 ทาน ที ่ ไดร ับการเลือกตั ้งรวมเปน

คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 4 มีนามคม 2565 ท่ีผานมา  

  2. การประชุมเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผานมา ถือวาเปนการประชุมสามัญประจำปท่ีใหญ

ที่สุดของสมาชิก สอ.กฟภ. ทั่วประเทศ ที่ไดมีการจัดประชุมเลือกตั้งขึ้นมา โดยใชหองประชุมทั้งหมด 13 แหง 

ถือวาประสบผลสำเร็จไดเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทานทั้งสวนที่อยูในการเลือกตั้ง และสวนที่อยูในหอง

ประชุม โดยเฉพาะทานผู ชวยผูวาการ(การไฟฟาเขต) ทุกเขต และให สอ.กฟภ. เรงดำเนินการทำหนังสือ

ขอบคุณแจงไปยังทุกการไฟฟาเขต เพื่อขอขอบคุณผู ชวยผูวาการ(การไฟฟาเขต) พิธีกรในหองประชุมที่

ดำเนินการไดอยางดี  และขอขอบคุณทานรองสุพจนฯ สำหรับการประสานงานในหลายๆ ดาน ขอบคุณฝาย

จัดการที่ดำเนินการไดอยางเรียบรอย 

  3. ในวันประชุมใหญ ในตอนทายของการประชุม ตัวแทนของสหภาพ กฟภ. ไดนำหนังสือ

ของประธานสหภาพฯ มายื่นเพ่ือใหนำมาพิจารณา  โดยมีรายละเอียดในหนังสือที่จะนำเสนอใหคณะกรรมการ

ฯ ไดพิจารณา ประมาณ 5 เรื่อง เชน 

  เรื่องที่ 1  ขอใหมีการจัดการเลือกตั้งรวมทั้ง 12 เขต   

  เรื่องที่ 2  ขอใหเพ่ิมเงินคาเดนิทางสำหรับสมาชิกที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้ง  เปน 

                                เงินคนละ 2,000.- บาท 

  เรื่องที่ 3  ขอใหมีการจัดตั้งคลินิกทางการเงิน 

  เรื่องที่ 4  ขอใหมี Appication  สำหรับติดตอประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ 

  เรื่องที่ 5  ขอใหพิจารณาใหสมาชิกที่ติดเครดิตบูโรสามารถกูได โดยใหมีการพิจารณา 

                                เปนรายๆ ไป 

  โดยสวนใหญ สอ.กฟภ.ไดดำเนินการอยู แลวหลายขอ ใหฝายจัดการรวบรวมนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ  คณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่เก่ียวของ และทำหนังสือแจงใหสหภาพรับทราบตอไป 

  4. การจัดทำหนังสือการประชุมใหญสามัญประจำป ซึ่งไดแจงใหที่ประชุมใหญรับทราบแลว

วาจัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส สวนตัวหนังสือจะมีแจกใหที่หองประชุมในวันประชุม จึงขอให สอ.กฟภ.

เวียนย้ำแจงใหสมาชิกไดรับทราบในทุกชองทาง ในระหวางป และใหสหกรณหาวิธีการหรือรูปแบบการแจงให

สมาชิกไดรับทราบไดอยางทั่วถึง โดยกลุมเปาหมายคือผูเกษียณอายุ ใหไดรับทราบประเด็นตางๆ ไดอยาง

เขาใจ โดยรวบรวมขอดี ขอเสีย บนพ้ืนฐานเหตุและผล 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  2.1 รายช่ือกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26 

ฝายจัดการ ดวย สอ.กฟภ. ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 พรอม

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหม เพื่อทดแทนกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา 50 

แหง พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอรายงานรายชื่อ 

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26 ดังนี้ 

 ประธานกรรมการ 

 นายเสรี    ปรัชญกุล 
 

 กรรมการดําเนินการ 

 1.   นายปยพจน  รุธิรโก 

 2.   นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน 

 3.   นายเสกสรร  เสริมพงศ 

 4.   นายรณภา  ทองโปรง 

 5.   นายธนชัย  รอยศรี 

 6.   นายสมชาย  อักษรภักดิ์ 

 7.   นายวิรชั  วังจันทร 

 8.   รอยโทสุพจน ใชบางยาง 

 9.   นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี 

 10. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช 

 11. นายพีระพล  ปูรณะโชติ 

 12. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล 

 13. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ 

 14. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช 
 

 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26 
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เรื่องที่  2.2 การจดัทำหนงัสือรับรองตนเอง 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 

  “ขอ 10 ใหผูซึ ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการและผูซึ ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการของ

สหกรณ ขนาดใหญดําเนินการจัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณ เพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามกฏกระทรวงนี้ และแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งใหสหกรณดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของของ บุคคลซึ่งไดรบัการเลือกต้ังเปน

กรรมการหรือไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หาก

เห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนใหสหกรณแจงเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงนั้น” 

  เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เห็นควรใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับการเลือกตั้งใหม

จัดทํา หนังสือรับรองตนเองพรอมเอกสารประกอบตามแบบฟอรมที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดสงใหฝาย

จัดการภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพ่ือฝายจัดการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือกรรมการดําเนินการที่ไดรับการเลือกตั้งใหมทราบ และดําเนินการตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  3.1 พจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เม่ือวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 ที่ประชุม

ไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหม เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่พนจากตำแหนงตามวาระใน

มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตามที่แจงที่ประชุมทราบใน

วาระที่ 2.1 แลวนั้น อาศัยอํานาจตามความขอ 67 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อดํารงตําแหนง รองประธาน

กรรมการ, เหรัญญิก, เลขานุการ และ ผูชวยเลขานุการ 
  
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งกรรมการดำเนินการ เพ่ือดำรงตำแหนง ดังน้ี 

  1. รอยโทสุพจน ใชบางยาง รองประธานกรรมการ   

  2. นายสุชาต ิ โชติกธีรกุล  เหรัญญิก    

  3. นายรณภา  ทองโปรง  เลขานุการ   

  4. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรอืงเดช ผูชวยเลขานุการ   
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เรื่องที่  3.2 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน โดยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ดังนี้ 

  1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล   อนุกรรมการ 

  4. นายธนชัย  รอยศรี   อนุกรรมการ 

  5. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเกี ่ยวกับการลงทุนประจำปใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือ

เสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตที ่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

3. ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายในที่

เหมาะสม 

4. กำกับดูแลเรื่องธรรมภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 

5. รายงานผลการปฎิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฎิบัติงานใหท่ี

ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป 

6. กำกับดูแล ติดตามผลเก่ียวกับการลงทุนใหเปนไปตามแผนเกี่ยวกับการลงทนุประจำป 

7. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุนกูไดไมเกิน 500.00 ลานบาทตอชุด 

8. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองไดไมเกิน 500.00 ลานบาทตอชุด  

พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่ สอ.กฟภ. ถือครองในตลาดรอง 

9. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทยไดไมเกิน 500 ลานบาทตอรุน ระยะเวลาฝากสูงสุดไมเกิน 60 เดือน 

10. พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของ

สหกรณฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแลวใหรายงานพรอมแสดงเหตุผลตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ

ทราบ 
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11. เสนอขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ตอคณะกรรมการดำเนินการใน

การพิจารณาตัดสินใจนำเงินไปลงทุน 

12. กำกับดูแลใหมีการสำรองสภาพคลองอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

13. ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงนิตามที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ 

14. รายงานขอมูลการบริหารการเงินใหคณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน 

15. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณานำเสนอใหที่

ประชุมใหญอนุมัติ 

16. พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจายประจำป 2566 เสนอตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ  เพ่ือพิจารณานำเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

17. อนุมัติจัดทำโครงการทบทวนเปาหมายการเติบโตของสหกรณ โครงการศึกษากฎกระทรวงเรื่อง

การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณเพื่อรองรับการลงทุนของ สอ.กฟภ. โครงการศึกษาความ

เหมาะสมสัดสวนการลงทุน โครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเตือนภัยสำหรับการ

ลงทุน โครงการสรางหลักเกณฑการจัดสรรผลกำไรใหเหมาะสม โครงการเพ่ิมการลงทุนในกองทุน

สวนบุคคลของ สอ.กฟภ. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการซื้อขายตราสารหนี ้ตลาดรอง 

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานผลตอบแทนการลงทุน โครงการจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงดานสภาพคลอง ตามแผนงานประจำป 2565 ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

18. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถท่ี

เกี่ยวของในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถ

เชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 
 

เรื่องที่  3.3 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

  1. นายปยพจน  รธุิรโก   ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  อนุกรรมการ 

  4. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   อนุกรรมการ 

  5. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท

ตางๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอ่ืน ๆ ใหสอดคลอง

กับกลยุทธของสหกรณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

2. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายในของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที ่ เก ี ่ยวข อง ภายใตขอบเขตความรับผ ิดชอบที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

4. ประเมินผล ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนยัสำคัญใหแก

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินกิจการของสหกรณ 

6. อนุมัติจัดทำโครงการการจัดการระบบควบคุมภายใน โครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนงานประจำป 2565 ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

7. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดง

รายละเอียดในรายงานประจำป 

9. ปฎิบตัิหนาที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถที่

เก่ียวของ  ในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถ

เชิญผูที่เก่ียวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 

 

เรื่องที่  3.4 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงนิกู โดยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู ดงันี้ 

  1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายธนชัย  รอยศร ี  รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ อนุกรรมการ 
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  4. นายวิรชั  วังจันทร  อนุกรรมการ 

  5. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. วินิจฉัยการใหเงินกู การอนุมัติเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง

ของสหกรณ ยกเวนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกูฉุกเฉิน  การอนุมัติเงินกูสามัญกรณีใชมูลคาหุน 

และ/หรือเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณเปนหลักประกันโดยไมจำกัดวงเงินกู การอนุมัติเงินกูสามัญ

ทั่วไปที่มีวงเงินกูมากกวา 2,500,000 บาท เฉพาะรายที่มีขอมูลทางการเงินปรากฎในขอมูลบริษัท

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไมมีสถานะที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้แตอยางใด 

2. กำหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการใหบริการเงินกู การใชเงินกู 

หลักประกันเงนิกู การชำระหนี้เงินกูของสมาชิก 

3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับ และระเบียบของ

สหกรณ 

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหเงินกูแลวรายงานการอนุมัติใหคณะกรรมการ

ดำเนินการทราบทุกเดือน 

5. พิจารณานำเสนอการขอกูเงินของสมาชิกที่ไมเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณ ตอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู 

6. พิจารณานำเสนอการปร ับเบ ี ้ยประกันชิว ิตกล ุ มค ุ มครองเง ินกู สำหร ับป  2566 เพื ่อให

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

 อนึ่งในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่

เกี่ยวของ  ในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการสามารถ

เชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 
 

เรื่องที่  3.5 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ โดยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ดังนี ้

  1. นายพีระพล  ปูรณะโชติ ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายรณภา  ทองโปรง รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช อนุกรรมการ 

  4. นายสมชาย  อักษรภักดิ์ อนุกรรมการ 

  5. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พัฒนาชองทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธดานตาง ๆ 

2. จัดทำและเผยแพรขาวสารสาระที่มีคุณคาตอการดำเนินงานใหแกสมาชิก บุคคลภายนอก และ

หนวยงานตางๆ 

3. เสริมสรางภาพลักษณของสหกรณ 

4. อนุมัติจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจสำหรับการใหบริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ 

โครงการสมาชิกสัมพันธ โครงการสัญจรพบปะสมาชิก โครงการศึกษาการใหบริการในรูปแบบ 

Call Center หรือรูปแบบอื่นที ่เหมาะสม โครงการสรางสรรคสังคมและสิ ่งแวดลอมรวมกับ

หนวยงานภายนอก โครงการเขารวมกิจกรรมของสหกรณ และชุมนุมสหกรณที ่สหกรณเปน

สมาชิก โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก โครงการจัดกิจกรรมใหเจาหนาที่รวมกัน

บำเพ็ญประโยชนกับสังคมและชุมชน โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณรวมกับหนวยงานของ 

กฟภ. โครงการจัดกิจกรรม   พาสมาชิกศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมดาน CSR 

รวมกับ กฟภ. ตามแผนงานประจำป2565 ท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

5. สำรวจความคิดเห็นสมาชิก 

6. ปฎิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่

เก่ียวของ  ในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถ

เชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 

 

เรื่องที่  3.6 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา โดยมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ดังนี้ 
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  1. นายเสกสรร  เสริมพงศ  ประธานอนุกรรมการ 

  2. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นายปยพจน  รธุิรโก   อนุกรรมการ 

  4. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  อนุกรรมการ 

  5. นายวิรชั  วังจันทร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหมๆ และงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  

2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ ใหการศึกษา

อบรมแกกรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่  

3. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรและจัดทำคูมือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ 

4. พิจารณาอนุมัติจายทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกตางๆ ตามระเบียบฯ ท่ีกำหนด 

5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสูการเรียนรู โครงการการอบรมและกิจกรรมใหความรูในสวน

ของเจาหนาที่สหกรณ โครงการสรางเสริมผูบริหาร โครงการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center) 

และศูนยสำรองขอมูล โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานตาม

มาตรฐานขั้นต่ำของนายทะเบียน โครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึง

ฐานขอมูล โครงการจัดทำระบบการใหบริการผานระบบ Mobile Application โครงการ

จัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โครงการศึกษาการใหบริการในรูปแบบ

สำนักงานอิเล็กทรอนกิส ตามแผนงานประจำป 2565 ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

6. ปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่

เก่ียวของ  ในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถ

เชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 

 

เรื่องที่  3.7 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง และ คณะกรรมการตรวจรับ 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง และ คณะกรรมการตรวจรับ โดยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง และ คณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง 

  1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  ประธานกรรมการ 

  2. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการ 

  3. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการ 

  2.  คณะกรรมการตรวจรับ 

  1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  ประธานกรรมการ 

  2. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการ 

  3. นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการ 
 

มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง มีอำนาจหนาที่ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ หรือจัดจาง ใหแก

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

พ.ศ. 2560 ยกเวนการจัดซื้อจัดจาง ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใหเปนอยางอื่น 

2. ใหคณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อ

พัสดุ ครุภัณฑ หรือการจางของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

พ.ศ. 2560 ท่ีกำหนด 

 

เรื่องที่  3.8 พจิารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (12) และ

ขอ 80 แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควร

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมอีํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบตามรางคําสั่งแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ดังนี้ 

  1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานอนุกรรมการ 

  2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  อนุกรรมการ 

  3. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  อนุกรรมการ 

  4. นายปยพจน  รธุิรโก   อนุกรรมการ 

  5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  อนุกรรมการ 

  6. นายเสกสรร  เสริมพงศ  อนุกรรมการ 

  7. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  อนุกรรมการ 

  8. นายรณภา  ทองโปรง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ดานการเงิน การลงทุนและทรัพยากรตางๆ ใน

การดำเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับ

นโยบายที่กำหนด 

2. กำหนดรางกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของสหกรณ รางแผนกลยุทธ รางแผนปฏิบัติ

ประจำป  เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ 

3. พิจารณาใหความเห็นในการกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหาในดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับ  

การบริหารงานของสหกรณ 

4. พิจารณาและอนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันในกรณีมูล

หนี้ไมเกินหนึ่งลานบาท 

5. เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 

6. เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ประจำปของผูจัดการ/รองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 

7. เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ และพิจารณากรอบการ

เลื่อนเงินเดือนประจำปของเจาหนาที่สหกรณ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำป นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

9.  ศึกษา วิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงานของ

สหกรณใหสอดคลองตาม พ.ร.บ. สหกรณ ขอบังคับสหกรณ มติคณะกรรมการดำเนินการ และ

ตามคำสั่ง ระเบียบ หรอื คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ  

10. พิจารณา ปรับปรุงแกไข ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ และ

บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานใหแกสหกรณ สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและเจาหนาที่สหกรณ และวิธี

ปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานของสหกรณ   

11. อนุมัติจัดทำโครงการธรรมภิบาลสูการเปนสหกรณสีขาว โครงการอบรมผูบริหารตามมาตรฐาน

กฏกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหสอดรับกับกฏหมาย โครงการทบทวนการใช

เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององคกร (KPIs) โครงการการอบรมและกิจกรรมใหความรู

ในสวนของผูประสานงานสหกรณ โครงการทบทวนโครงสรางฝายจัดการและสวัสดิการเจาหนาที่ 

ตามแผนงานประจำป 2565 ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

12. ใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่สหกรณเกี่ยวกับ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ  

13. นำเสนอกำหนดการประชุมใหญสามัญ หรือการประชุมใหญวิสามัญ และเตรียมการประชุม 

14. ใหความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มคีวามรูความสามารถที่เกี่ยวของในแตละดานตามท่ี  

ประธานอนุกรรมการแตละคณะ ขอเชิญเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการ 



13 

15. ปฎิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

 อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่

เกี่ยวของในแตละดาน ใหประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการสามารถ

เชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวในแตละเรื่องมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อใหขอมูลในการประชุม โดยให

เบิกจายเปนคาตอบแทนเทากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 
 

เรื่องที่  3.9 พจิารณาแตงตั้งผูมีอำนาจลงลายมือช่ือส่ังจายเงินจากบัญชฃีเงินฝากธนาคาร 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 20 แหง

ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแตงตั้งผูมี

อำนาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงนิจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั ้งมีอำนาจลงลายมือชื่อสั ่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ 

ประกอบดวยกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้ 

 กลุมที่  1 

  1.  นายเสร ี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

  2.  รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการ 

  3.  นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

  4.  นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการ  

  5.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการ 

  6.  นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

  7.  นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

  8.  นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

กลุมที่ 2   

1. นายฉัตรชัย    ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

    ลำดับที่ 2 และ 3 เฉพาะกรณีผูจัดการ สอ.กฟภ. ไมอยูปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

 โดยมีเงื่อนไขการสั่งจายดังนี้ “ใหผูมีอำนาจสั่งจายกลุมที่ 1  และผูมีอำนาจสั่งจายกลุมที่ 2 จำนวน

กลุมละหนึ่งคน รวมกันลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสหกรณในการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร”  

ยกเวนการสั่งจายเช็คไมตองประทับตราสหกรณ 
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เรื่องที่  3.10 พิจารณาแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน 

ฝายจัดการ เสนอวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่ 1/2565 เรื ่องที ่ 3.1 พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 20 แหง

ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแตงตั้งผูมี

อำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน ดังนี้ 

 กลุมที่  1  

  1.  นายเสร ี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

  2.  รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการ 

  3.  นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

  4.  นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการ  

  5.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการ 

  6.  นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

  7.  นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

  8.  นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

 กลุมที่ 2  

1. นายฉัตรชัย    ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

   ลำดับที่ 2 และ 3 เฉพาะกรณีผูจัดการ สอ.กฟภ. ไมอยูปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

 โดยมีเงื่อนไขการสั่งจายดังนี้ “ใหผูมีอำนาจลงนามกลุมที่ 1 และ ผูมีอำนาจลงนามกลุมที่ 2 จำนวน 

กลุมละ หนึ่งคนรวมกันลงลายมอืชื่อ พรอมประทับตราสหกรณในตราสารทางการเงิน หรือหนังสอืสัญญา และ

เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน”   
 

เรื่องที่  3.11 กำหนดทีมชวยงานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ 

ฝายจัดการ เสนอวา  เพื่อใหการดําเนินการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และเลขานุการ

กรรมการดําเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย

คาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560  จึงขอเสนอใหพิจารณากําหนดทีมชวยงานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

และทีมชวยงานเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. คณะอนุกรรมการการลงทุน  มีทีมชวยงานจํานวน  2  คน 

  2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทีมชวยงานจํานวน  1  คน 

  3. คณะอนุกรรมการเงินกู   มีทีมชวยงานจํานวน  1  คน 
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  4. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ มีทีมชวยงานจํานวน  1  คน 

  5. คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา  มีทีมชวยงานจํานวน  1  คน 

  6. คณะอนุกรรมการอํานวยการ  มีทมีชวยงานจํานวน  1  คน 

  7. เลขานุการกรรมการดําเนินการ  มีทีมชวยงานจํานวน  3  คน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดทีมชวยงานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และเลขานุการคณะกรรมการ

ดำเนินการ ตามเสนอ 
 

เรื่องที่  3.12 กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ 

ฝายจัดการ เสนอวา เพื่อใหมีการจัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการของ สอ.กฟภ. 

เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และคลองตัวในการจองหองประชุม  จึงขอเสนอใหมีการกําหนด    

วันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ เปนทุกวันพุธสัปดาหที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น. 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการดําเนินการ เปนทุกวัน

พุธสัปดาหที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้กรณีมีวาระพิเศษอาจจัดเพิ่มได โดยกำหนดเปนวันพุธสัปดาหที่ 2 

เวลา 13.00-16.30 น. 
 

เรื่องที่  3.13 กำหนดเสื้อสูทสำหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการใหม 

ฝายจัดการ เสนอวา ดวย สอ.กฟภ. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหเสื้อสูทสําหรับกรรมการ  ผูตรวจสอบ

กิจการ  และฝายจัดการ เพ่ือใชงานในกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ โดยกําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกัน นั้น 

  ในป 2565 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเขามาทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง 

ตามวาระจํานวน 7 ทาน และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเขามาทดแทนผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนง 

ตามวาระจํานวน 2 ทาน จึงขอเสนอใหจัดทําเสื้อสูทสําหรับกรรมการใหม จํานวน 7 ทาน และผูตรวจสอบ

กิจการ จํานวน 2 ทาน ในวงเงินทานละไมเกิน 3,000 บาท  
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดทำเสื้อสูทสําหรับกรรมการใหม จํานวน 7 ทาน และผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 

ทาน (คุณจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ ประสงคไมขอรับเสื้อสูท) ในวงเงินทานละไมเกิน 3,000 

บาท ท้ังน้ี กำหนดใหมาทำการวัดตัวเพื่อตัดสูท ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
 

เรื่องที่  3.14 การมอบอำนาจใหตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม 

ฝายจัดการ ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ 

 “ขอ 20. การลงลายมือชื ่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื ่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ เวนแตจะ

กําหนดไวเปนพิเศษ ตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้ 
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  (1) หนังสือซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณเปน   

ผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่นๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายกับผูจัดการ หรือผูท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย รวมเปน สองคน” 

 ฝายจัดการไดพิจารณาแลว เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการใหเงินกูแก สมาชิก 

และการติดตามหนี้สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรกําหนดให ประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการดําเนินการ รวมกับ ผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ (กรณีผูจัดการไมอยูปฏิบัติงาน) ฝายละหนึ่งคน 

รวม สองคน เปนผูลงนามมอบอํานาจใหแกตัวแทนไปทําการแทนสหกรณในการจัดทํานิติกรรม รับจํานอง 

และ ไถถอน จํานองหลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกันการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก และในการดําเนินคดีกับ

สมาชิก โดยมีรายชื่อ ตามเอกสารแนบทายนี้ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบใหคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ลงลายมือชื่อรวมกับผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ 

(กรณีผูจัดการไมอยูปฏิบัติงาน) ฝายละหนึ่งคนรวมสองคนเปนผูลงนามมอบอำนาจใหแกตัวแทนไปทําการแทน

สหกรณในการจัดทํานิติกรรม รับจํานอง และ ไถถอน จํานองหลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกันการใหเงินกูพิเศษ

แกสมาชิก และในการดําเนินคดีกับสมาชิก ตามเสนอ 
 

เรื่องที่  3.15 ทบทวนรายช่ือคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ 

ฝายจัดการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามสัญญาจางบริหารในตําแหนงผูจัดการ สอ.กฟภ. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  จาง นายฉัตรชัย    

ทวีโภค ปฏิบัติงานบริหารในตําแหนงผูจัดการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 และตาม

มติที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการการประชุมครั้งที่ /2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องที่ 4.12 ให

ตอสัญญาจาง นายฉัตรชัย  ทวีโภค ออกไปอีกจนกวาคณะกรรมการจะสามารถสรรหาผูจัดการคนใหม แตทั้งน้ี

ไมเกินกวาที่ผูจัดการคนปจจุบันมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ (28 กันยายน 2565) 

 2. ขอมูล  

    2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 

 “ขอ 6 สรรหาผูจัดการ 

   ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกที่มีความรูความสามารถไม 

เกิน 5 คน เปนคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ เพื่อคัดเลือกหรือสอบแขงขัน โดยพิจารณาจากความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนงผูจัดการ ” 

    2.2 ตามมติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

เรื่องที่ 3.12 แตงตั้งคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ ประกอบดวย 

  1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง ประธานคณะทํางาน 

  2. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร คณะทาํงาน 

  3. นายปยพจน  รธุิรโก  คณะทํางาน 
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  4. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล คณะทํางาน 

  5. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ คณะทํางาน 

 3. ขอพิจารณา 

    เนื่องจากคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการตามขอ 2.2 ลําดับที่ 2 และ 4 ซึ่งเปนคณะกรรมการ 

ดําเนินการ ชุดที่ 25 ไดครบวาระการปฏิบัติงานแลว มีผลใหสัดสวนของคณะทํางานที ่มาจากกรรมการ

ดําเนินการ/ สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางไปจากครั้งที่มีมตแิตงตั้งไว ฝายจัดการจึงเห็นควรนําเสนอ

คณะกรรมการ ดําเนินการเพ่ือพิจารณาทบทวนรายชื่อคณะทํางานสรรหาดังกลาว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั ้งคณะทํางานสรรหาบุคคลเปนผู จัดการใหมเพื ่อทดแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 25 ไดครบวาระการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

ชุดเดิม ชุดใหม ตำแหนง 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง 

2. นายธนาเศรษฐ   พงษทรงเสถียร 

3. นายปยพจน   รุธิรโก 

4. นายวิเชียร   ปญญาวานิชกุล 

5. นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ 

 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง 

2. นายเสกสรร   เสริมพงศ 

3. นายปยพจน   รุธิรโก 

4. นายวิเชียร    ปญญาวานิชกุล 

5. นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ 

 

ประธานคณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางานและเลขานุการ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ 
 

เรื่องที่  4.1 - ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ  ผูจัดการ  ที่ปรึกษา  

    และเจาหนาที่ของสหกรณ 

  - จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ  ผูจัดการ  ท่ีปรึกษา 

    และเจาหนาที่ของสหกรณ 

  - จรรยาบรรณของสมาชิก สอ.กฟภ. 

  - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการกระทำการหรืองดเวนกระทำการจนทำให 

    สหกรณเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรรหรือของสมาชิก 

  - วิสัยทัศน  พันธกิจ  และคานิยมองคกร 

  - แผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564-2566 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

 



18 

เรื่องที่  4.2 - พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  - กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย 

    และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

  - ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 

  - ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องที่  4.3 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน มีนาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ครั้งที่ 2  ในวันพุธํท่ี 23 มีนาคม 2565  

เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบ

ตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                          (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


