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เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 3/2565 
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด 
 

เอกสารแนบไฟล์  QR – CODE    ระเบียบวาระการประชุม             จ านวน   1   ฉบับ   
 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ได้ก  าหนดให้มีการประชุมใหญ่ว ิสามัญ  
ครั้งที่ 3/2565  โดยมวลสมาชิก  เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด เลขที ่ 669  หมู ่ 5  ถนนราชสีมา – ปักธงชัย  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ระเบียบวาระการประชุมตาม QR – CODE ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้) 

 

  ในการนี้   สหกรณ์ฯ  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  3/2565  ตามก าหนด            
วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว   พร้อมทั้งน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นใด 
ที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม  ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  โดยการสแกน QR – CODE  ท้ายเอกสารนี้   ทั้งนี้  การประชุมครั้งนี้ 
ไม่มีค่าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าพาหนะ สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย 
และขอขอบคุณ มา  ณ  โอกาสนี้ 

 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

         (นายบุญธรรม  เดชบุญ) 
                       ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด 

 
กรุณาสแกน QR – CODE เพื่อตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 

                   
 

ฝา่ยบริหารส านักงาน  โทร. 0-8172-5953-2 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 

ครั้งที่  3/2565 
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
.................................... 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมที่  2  เร่ืองรับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมที ่ 3  เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ระเบียบวาระการประชุมที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

              5.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด พ.ศ. 2561 
           แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

             5.2  พิจารณาการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามจ านวนวนัของเดอืน 
                 5.3  พิจารณาโครงการติดตั้งระบบผลติกระแสไฟฟา้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  6  เร่ืองรับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที ่3/2565 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       สารบัญ 

 
    ระเบียบวาระการประชุม           หน้า  
 

  ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ         1 
  ระเบียบวาระการประชุมที่  2  เร่ืองรับทราบและรับรองรายงานการประชุม         1 
  ระเบียบวาระการประชุมที ่ 3  เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว            1 
  ระเบียบวาระการประชุมที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ          1 
  ระเบียบวาระการประชุมที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา          2 

     5.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด พ.ศ. 2561   2 
           แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

    5.2  พิจารณาการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามจ านวนวันของเดือน     21 
        5.3  พิจารณาโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   23 
 

  ระเบียบวาระการประชุมที่  6  เร่ืองรับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที่ 3/2565    23 
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1.1  แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม.................................................................................. ..................................... 
.......................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
 
 

 
 

 
 
 

-   ไม่มี  - 
 
 

 
 

 
  
 

-   ไมม่ี  - 
 

 
 

 
 
 
 

-   ไม่มี  - 
 
 
 
 
 

       

ระเบียบวาระการประชุมที่   1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่   2   เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่   3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระการประชุมที่   4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
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 5.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ข้อ 73  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 5 คน (ห้าคน) 
 

หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ข้อ 73  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ผู้ที่มีคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์  จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้มี 
จ านวน 5 คน (ห้าคน) หรือถ้าเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวน 1 นิติบุคคล         
ให้เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  
 

 
 
เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 

 

 

 

ระเบยีบวาระการประชุมที ่ 5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

  

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการเลือกตั้ง

จากที่ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจาก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื ่นที ่ได้ร ับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คณะผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ต้องมีอย่างน้อยหนึ ่งคนที ่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

       - 4 – 

 

    ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

  

(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที ่สุดให้จ าคุก เว้นแต่      
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
(6) เคยถ ูกให้พ ้นจากต าแหน่งกรรมการหร ือขาดจากการเป ็น           

ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

  

(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคย
ถูกให้ออกจากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(9)   เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการ
เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงาน     
สอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

  

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต                    
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียน
รายช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ นอกเหนือจากที่ก าหนด ให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

การก าหนดจ านวน  วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) สหกรณ์ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน  5 คน หรือ              
1 นิติบุคคล เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใด ท าหน้าที่ประธานคณะ                    
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       - 7– 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

  

         (2) สหกรณ์ก าหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ                
โดยจะประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคล เข้ารับการเลือกตั้งเป็น                  
ผู้ตรวจสอบกิจการให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ 

                 (3) สหกรณ์ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ก่อนวันประชุมใหญ่  เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับ ข้อ 73  ได้เข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  โดยให้ผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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       (4) สหกรณ์จะก าหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ                    
และค่าตอบแทนไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่             
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
        (5) สหกรณ์อาจก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการเป็นการส ารองไว้ก็ได้  ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการส ารองไว้  
ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการ           
ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไม่ว่าจะเกิดจาก
เหตุที่ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับ ข้อ 73 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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ข้อ 74  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลา
แล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งออกไปนั้น 
อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

 

ข้อ 74  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ   
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่ปีบัญชีท่ีที่ประชุมใหญ่               
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง หากยังไม่มี
การเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
         ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบ
วาระ  ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ใหม่   ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  และให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้มาแทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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         ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  
แต่สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ยังคงมีหน้าที่ต้องน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่  
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุด  เม่ือได้รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อ 

(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย  
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือลาออก   

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน  ผู้ตรวจสอบกิจการ    
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ   
หรือรายบุคคล 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
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(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

(6) กรณีที่มีปัญหากับการตีความคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
วาระการด ารงต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ                     
ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์น าเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์วินิจฉัย  และถือเป็นข้อยุติ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
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ข้อ 75  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริง                
ของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่และประเภท
ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ของสหกรณ์ท้ังทางวิชาการ            
และทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 

 

 

ข้อ 75  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ   
      คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์  ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และด้านปฏิบัติการ
ในการด าเนนิธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  รวมถึงการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี  เพื่อให้เป็นไปตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
ของสหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา
หาทาง ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบตลอดจนมติต่างๆ ของ
คณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร หรือท่ีเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดี
แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แจ้งผล
การตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ  ระเบียบและมติของสหกรณ์ 
รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการที่ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า 

(5) คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องก าหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน  ในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 
(ก)    ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
เปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง  
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ค าแนะน า   

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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(7) ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ                         
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้ 
(ก) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์                  
ในการประชุมประจ าเดือนในคราวถัดไป 

(ข) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ                  
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(ค) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์    
อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ              
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 

         

        แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบการจัดท า
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผย
ให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งได้มีการ
จัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

(ข)   ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และการวางกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง  เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ เป็นต้น  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง                
ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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ทั้งนี้ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม (ข) และ (ค) ให้จัดส่ง
ส าเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ้ืนที่             
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดพ้ืนที่โดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์            
ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ และให้จัดส่งรายงานการแก้ไขของสหกรณ์            
ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ้ืนที่ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่ด้วย 

ในรอบหนึ่งปีทางบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการพบผู้ตรวจสอบบัญชี               
ณ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ้ืนที่อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือการปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางบัญชี 

 
 

 

(ค) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ                 
การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ  ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย
ด้านสินเชื่อที่วางไว้  สามารถประเมิน  ติดตามและดูแล            
ความเสี่ยง  ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบ 
ปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์                
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(ง) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ                       
การก าหนดนโยบายด้านการลงทุน  การลงทุนของสหกรณ์             
ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  
และได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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(จ) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ                 
การก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหาร       
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  การฝ่าฝืน
กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  การฝ่าฝืนระเบียบ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผย     
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และท่ีมาประชุมใหญ่ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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     (6) ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือจาก  
ส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์  และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์          
ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์                 
ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว 
     (7) ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ                  
เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกต                     
และข้อเสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 

(ก) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือน 

(ข) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี  ให้เสนอต่อ                         
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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(ค) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่               
ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด                 
ความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ                
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือค าแนะน า
ของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม                
หรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
และสหกรณ์  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบกิจการ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทันที 

ให้จัดส่งส าเนารายงานต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์                             
และส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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     (8) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการที่แก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกต  และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกต   
ของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 
     (9) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ          
เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 
    (10) ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการ
ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรม            
ในการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจสอบ 
พบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
โดยเร็ว  และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  อันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น  การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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75/1  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก  ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการ

ให้ค าชี้แจง  ตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  เพื่อประโยชน์          
ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผล     
การตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการ  เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง      
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

เป็นไปตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์     
พ.ศ. 2563 
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  5.2  พิจารณาการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามจ านวนวันของเดือน 

   
   ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก โดยการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 

  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวน 
  ต้นเงินคงเหลือ  นั้น 

 

        เพ่ือให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ และให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  สหกรณ์ฯ จึงขอเสนอ 
  เปลี่ยนแปลงวิธีการนับจ านวนวันส าหรับค านวณดอกเบี้ยเงินกู้คงเหลือ เพ่ือเรียกเก็บประจ าเดือน ซึ่งเดิม 
  นับจ านวนวันถึงวันที่เงินเดือนที่ทางราชการออกของแต่ละเดือน  เป็นเหตุให้จ านวนวันและดอกเบี้ย 

  ในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันมาก  ในการนี้  สหกรณ์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการนับจ านวนวันในการค านวณ 
  ดอกเบี้ยเงินกู้ตามจ านวนวันในเดือนนั้น ๆ เพ่ือให้รายการเรียกเก็บประจ าเดือนของสมาชิก มียอดเรียกเก็บ 
  ที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน ทั้งนี ้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม.............................................................................................................. 
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ตารางเปรียบเทียบการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 

 
จ านวนวันในการคิดดอกเบี้ยในปี 2565 แบบเดิม  เปรียบเทียบจ านวนวันในการคิดดอกเบี้ย แบบใหม่ 

ล ำดับ 
  

กำรค ำนวณวันแบบเดิม กำรค ำนวณวันแบบใหม ่ หมำยเหต ุ

         เดือน จ ำนวนวัน เดือน จ ำนวนวัน เพิ่มขึ้น ลดลง   
1 มกรำคม ( 1 มค.-26 มค.) 26 มกรำคม (1-31 มค.) 31 เพิ่มขึ้น 5 วัน   
2 กุมภำพันธ์ (27 มค.-23 กพ.) 28 กุมภำพันธ์ (1-28 กพ.) 28    
3 มีนำคม (24 กพ.-28 มีค.) 33 มีนำคม (1-31 มีค.) 31   ลดลง 2 วัน  
4 เมษำยน (29 มีค.-26 เมย.) 29 เมษำยน(1-30 เมย.) 30 เพิ่ม 1 วัน   
5 พฤษภำคม (27 เมย.-26 พค) 30 พฤษภำคม (1-31พค.) 31 เพิ่ม 1 วัน   
6 มิถุนำยน (27 พค.-27 มิย) 32 มิถุนำยน (1-30 มิย) 30   ลดลง 2 วัน  
7 กรกฎำคม (28 มิย.-22 กค.) 25 กรกฎำคม (1-31 กค.) 31   ลดลง 6 วัน  
8 สิงหำคม (23 กค.-26 สค.) 35 สิงหำคม (1-31 สค.) 31  ลดลง 4 วัน  
9 กันยำยน (27 สค.-27 กย.) 32 กันยำยน (1-30 กย.) 30  ลดลง 2 วัน  
10 ตุลำคม (28 กย.-26 ตค.) 29 ตุลำคม ( 1- 31 ตค) 31 เพิ่มขึ้น 2 วัน   
11 พฤศจิกำยน (27 ตค.-25 พย) 30 พฤศจิกำยน (1-30พย) 30    
12 ธันวำคม (26 พย.-31 ธค.) 36 ธันวำคม (1-31 ธค) 31  ลดลง 5 วัน  
 รวม 365 รวม 365    

 

          ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียการค านวณวันในการคิดค านวณดอกเบี้ยแบบเดิม กับการค านวณวันในการคิดดอกเบี้ยแบบใหม่ 

ล ำดับ รำยกำร แบบเดิม แบบใหม่ 
1 กำรค ำนวณวัน จ ำนวนวันในกำรคิดแตล่ะเดือนไมเ่ท่ำกัน จ ำนวนวันตำมเดือน 
2 กำรจัดเก็บดอกเบี้ย          

รำยเดือน 
จ ำนวนวันเกินกว่ำ 31 วัน ท ำให้เงินเดือนเหลือน้อย 
หรือต้องหำเงินตำมมำช ำระเป็นจ ำนวนที่สูง 
หำกหนี้คงเหลือ 1,000,000 บำท หำกจ ำนวนวันเพิ่มขึ้น             
จะท ำใหด้อกเบีย้สูงขึ้นวันละ 164.38 บำท กรณี หนี้
คงเหลือ 3,000,000 บำท จ ำนวนวันเพิ่มขึ้น 6 วัน                        
จะท ำใหเ้สยีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,958.84 บำท 

จ ำนวนวันในกำรคิดไม่แตกต่ำงกันมำก 

3 ดอกเบี้ยจ่ำย ได้ดอกเบีย้ตำมวันท่ีจ่ำยเงิน ยกเวน้ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
เงินบ ำนำญออกก่อน 2 วัน 

ได้ดอกเบีย้ล่วงหน้ำก่อนวันสิ้นเดือนของ
เดือนนั้น เช่น มกรำคม รับเงินเดือน 26 
คิดดอกเบี้ย 31 วัน จ่ำยล่วงหน้ำ 5 วัน 

4 กำรคิดดอกเบี้ยรวมทั้งปี 365 วัน 365 วัน 
5 เงินฝำกรำยเดือน น ำเข้ำฝำกวันรบัเงินเดือนของข้ำรำชกำร                   

ยกเว้นข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
น ำเข้ำฝำกวันรบัเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ยกเว้นข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

6 กำรค ำนวณเงินปันผล คิดเป็นรำยวัน  นับตำมวันรบัเงินเดือนข้ำรำชกำร 
ทุกเดือน 

คิดเป็นรำยวัน นับตำมวันรับเงินเดือน
ข้ำรำชกำรทุกเดือน 
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      5.3  พิจารณาโครงการติดตัง้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
    

    เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด เห็นความส าคัญของการใช้พลังทดแทน 
  พลังสะอาดพลังงานสีเขียว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า 
  โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ 
  อีกทางหนึ่ง ซึ่งเดิมสหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย จากค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 150,000 บาท การน าแผงโซล่าเซลล์ 
  มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ก าลังผลิตโดยประมาณ  100  กิโลวัตต์ต่อวัน  สามารถลดรายจ่ายของสหกรณ์ได้ 

  เป็นจ านวนเงินประมาณ  50,000  บาทต่อเดือน  ซึ่งส่งผลดีและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ  ในระยะยาว  
 

    จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
  แสงอาทิตย์  โดยขออนุมัติงบประมาณจากทุนขยายกิจการ    

    
 
  มติที่ประชุม..............................................................................................................  
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  มติที่ประชุม.............................................................................. ................................ 
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