
 

 

 
 
 

คําสั่ง  

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

ที่  ๑๑๐ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ประจําป ๒๕๖๓ 

 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕  มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่  ๑   เมื่อวันที ่

๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยใหดําเนินการตรวจสอบ ตัดสิน และอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษและกูกรณีเรงดวน

ของสมาชิกตามกฎระเบียบของสหกรณ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕ เปนไปดวยความ

เรียบรอย และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๘๑ ขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู  ประจําป ๒๕๖๓ 

โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๑. องคประกอบ 

๑.๑. นายฆนนาท  ภูกรรณ  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายอาทิตย  ศุขเกษม  กรรมการ 

๑.๓  นายธวัชชัย  สมบูรณ  กรรมการ 

๑.๔  นายเสนห  ไตลังคะ  กรรมการ 

๑.๕  นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน กรรมการและเลขานุการ 

  ๒. อํานาจหนาที่   

๒.๑  กําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

๒.๒  พิจารณาอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง

ของสหกรณ 

      ๒.๓  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีระบุไวในขอบังคับ ขอ ๘๒ หนาที่ ๓๔ ทุกประการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป 

       

 
  (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

                ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

 



 

 

 
 

คําสั่ง  

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

ที่   ๑๑๑ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ 

 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕  มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่  ๑   เมื่อวันที ่

๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยดําเนินการพิจารณาจัดสรรดูแลสวัสดิการในดานตางๆ รวมทั้งหาวิธีและแนวทาง 

ในการจัดสวัสดิการใหมๆ ใหกับสมาชิกไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อประโยชนของสมาชิกทุกคน  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕ เปนไปดวยความ

เรียบรอย และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๗๗ (๑๑) 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการสมาชิก ประจําป 

๒๕๖๓ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๑. องคประกอบ 

  ๑.๑  นายชุมพล  คงอินทร  ประธานอนุกรรมการ 

  ๑.๒  นายอาทิตย  ศุขเกษม  อนุกรรมการ 

  ๑.๓  นายธวัชชัย  สมบูรณ  อนุกรรมการ 

  ๑.๔  นายเสนห  ไตลังคะ  อนุกรรมการ 

  ๑.๕  นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน อนุกรรมการและเลขานุการ  

๒. อํานาจหนาที่   

๒.๑  พิจารณาการจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิก ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ   

ดวยความถูกตองและยุติธรรม       

๒.๒  ดําเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

  (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

                ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

 



 

 

 
 

คําสั่ง  

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

ที่  ๑๑๒  / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบสหกรณ  

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบของสหกรณ โดยใหดําเนินการตรวจสอบ  

แกไขปรับปรุงระเบียบตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมในการดําเนินงานของสหกรณ และสอดคลองถูกตอง 

ตามกฎหมายและระเบียบวาดวยสหกรณ  

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕ เปนไปดวยความเรียบรอย  

และเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๗๗ (๑๑) ขอบังคับสหกรณ

ออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบของสหกรณ โดยมีองคประกอบ

และอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

  ๑. องคประกอบ  

    ๑.๑  นายชุมพล  คงอินทร      ประธานอนุกรรมการ 

    ๑.๒  นายอาทิตย  ศุขเกษม      อนุกรรมการ 

    ๑.๓  นายศิริ  งามวงศธรรม      อนุกรรมการ 

    ๑.๔  นายธวชัชัย  สมบูรณ      อนุกรรมการ 

    ๑.๕  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๖  นางวราภรณ  ศุขเกษม      ผูชวยเลขานุการ 

  ๒. อํานาจหนาที่   

    ๒.๑  พิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ระเบียบของสหกรณ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กับการดําเนินงานของสหกรณ และสอดคลองถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ  

      ๒.๒  ดําเนินการปรับปรุงระเบียบเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเห็นชอบ  

      ๒.๓  ดําเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย  

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
  (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

                ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 



 

 

 

 
 

คําสั่ง  

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

ที่  ๑๑๓  / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานศึกษาผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕  มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่  ๑   เมื่อวันที ่

๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ใหศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๕ เปนไปดวยความ

เรียบรอย และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๗๗ (๑๑) 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด จึงแตงตั้งคณะทํางานศึกษาผลการดําเนินงานสหกรณ โดยมี

องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๑. องคประกอบ 

   ๑.๑  นายธวชัชัย  สมบูรณ     ประธานคณะทํางาน 

   ๑.๒  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล    คณะทํางาน 

   ๑.๓  นายชุมพล  คงอินทร     คณะทํางาน 

   ๑.๔  นายศิริ  งามวงศธรรม     คณะทํางาน 

   ๑.๕  นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธนิ  คณะทํางานและเลขานุการ 

๒. อํานาจหนาที่   

๒.๑  ศึกษาผลการดําเนินงานดานตางๆ เชน ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง  

คุณภาพของสินทรัพย ความสามารถในการบริหาร  ความสามารถในการทํากําไรและสภาพคลองทางการเงิน  

      ๒.๒  ศึกษาแนวโนมผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรพัยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

      ๒.๓  ศึกษาความเหมาะสมของโครงสรางองคกร อัตรากําลัง และเงินเดือน 

      ๒.๔  ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู / เงินฝาก 

      ๒.๕  ดําเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

   สั่ง  ณ  วนัที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

  (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

                ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 


