
สอ.นย.รับสมัครนายทหารประทวนสังกัด นย.เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจ าปี 2559 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 ความว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน” 
 มาตรา 51 ความว่า “ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ 
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เพ่ือการนี้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการท าการแทนก็ได้”  
 มาตรา 52 ความว่า “ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ 
 (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
 (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
ตามมาตรา 22 (4)  

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่”  

 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแล้วจะเห็นว่า    คณะกรรมการสหกรณ์นั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งโดยตรง  หรือเลือกตั้งโดยผู้แทนสมาชิก   กรรมการของสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 2 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการไดอี้กเมื่อครบวาระ  แต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
หรือไม่เกิน 4 ปี ส าหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนั้น ตามกฎหมายถือว่าคณะกรรมการคือผู้แทนของ
สหกรณ์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหกรณ์  ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่า
สหกรณ์เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก และเพ่ือสมาชิก ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการก็คือ จะต้องบริหารงาน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด     ภาระหน้าที่นี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง    เนื่องจากต้องแบกรับ
ความคาดหวังของสมาชิก  ที่ต้องการใช้สหกรณเ์ป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนส่งเสริมฐานะความมั่นคง   และ
เป็นที่พ่ึงให้แก่สมาชิกได้ในยามที่เดือดร้อนจ าเป็น   โดยที่กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือน หรือ
ค่าจ้าง  คณะกรรมการจึงถือว่าเป็นผู้เสียสละ ทีอ่าสาเข้ามาท าหน้าที่แทนสมาชิกอย่างแท้จริง 

 สอ.นย. ของเราก่อตั้งมากว่า 20 ปี นับถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการมาแล้ว 21 ชุด รับช่วงการบริหารงาน
ต่อเนื่องกันมา  โดยคณะกรรมการชุดที่ 21  ซ่ึงมี  พล.ร.ต.บุญชิต พูลพิทักษ์   เป็นประธานกรรมการ  
ได้บริหารงานมาเกือบครบ 1 ปี  และเม่ือครบวาระของคณะกรรมการชุดที่ 21  ก็จะต้องมีกรรมการบางท่านต้อง
พ้นจากต าแหน่งไปและจะต้องมีการเลือกตั้งมาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง  ส าหรับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
นั้น  เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเข้ามาด ารงต าแหน่งต่างวาระกัน   บางท่านด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ชุดที่ 20 เมื่อ
ครบ 2 ปี    ก็ยังมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวาระท่ีสองได้อีก   แต่บางท่านก็ด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ชุดที่ 18   และ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งสองวาระแล้ว  ก็จะหมดสิทธิสมัครเป็นกรรมการในวาระที่สาม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว



จะต้องเว้นวรรคอย่างน้อย 1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สอ.นย. 
ประกอบด้วยสมาชิกเป็นจ านวนมาก และสังกัดหลายหน่วยงาน ทั้งใน นย. และนอก นย. รวมถึงสมาชิกที่เป็น
อาสาสมัครทหารพราน และพนักงานราชการสังกัด นย.  ดังนั้นจึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมีกรรมการที่เป็นตัวแทน
ของหน่วยงาน หรือตัวแทนของกลุ่มสมาชิก เพ่ือน าเอาความต้องการของสมาชิกเหล่านั้นมาก าหนดเป็นนโยบาย
การบริหารงาน   สอ.นย.จงึได้ก าหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นกรรมการ  ซึ่งในปีบัญชี 2559 นี้ ก าหนดจัดการประชุมใน 24 พ.ย.58 ที่อาคารอเนกประสงค์ นย. 
ส าหรับหลักเกณฑ์โดยกว้าง ๆ ในการสรรหากรรมการของ สอ.นย. นั้น  ก็จะพิจารณาให้มีผู้แทนกระจายตาม
หน่วยงาน  และกระจายตามกลุ่มชั้นยศ   หรือประเภทของสมาชิก  เช่น  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการนอกประจ าการ
เป็นต้น เพ่ือให้ทุกกลุ่มมีตัวแทนของตนเองเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงในการก าหนดนโยบายบริหารงานสหกรณ์   
ส าหรับในกลุ่มของนายทหารประทวนนั้น สอ.นย. ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนสมาชิก จ านวน 2 คน จะ
มีที่มาจากการรับสมัครโดยตรงจากนายทหารประทวนสังกัด นย. พื้นที่สัตหีบ   

 ในปีบัญชี 2559 นี้ กรรมการที่เป็นนายทหารประทวนทั้งสองท่านจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง สอ.นย.  
จึงไดเ้ปิดรับสมัครนายทหารประทวนสังกัด นย. พ้ืนที่สัตหีบ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง   ผู้ที่สนใจสมัครได้โดยตรงที่ส านักงาน สอ.นย. ส าหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ
ด าเนินการนั้น ผู้สมัครควรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวม และประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้แทนสมาชิกเพ่ือ
ก าหนดนโยบายการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างแท้จริง 

 2. มีเวลาส าหรับการท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ (การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
คณะกรรมการย่อย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา และร่วมกิจกรรมกับ สอ.นย.และขบวนการ
สหกรณ์ 

 3.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

 4. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน  

 ที่ผ่านมา สอ.นย. มีกรรมการที่รับสมัครโดยตรงจากนายทหารประทวนสังกัด นย. เข้ามาหน้าที่แล้วหลาย
ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทุ่มเทสติปัญญาท าหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่  แม้ทุกท่านที่
เข้ามาจะมีงานในหน้าที่ประจ าค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด ในครั้งนี้ 
สอ.นย.จึงหวังว่าเราจะได้กรรมการในส่วนของนายทหารประทวนที่มีคุณภาพ และทุ่มเทเหมือนเช่นที่ผ่านมา 

---------------- 

น.ท.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี ผช.ผู้จัดการ สอ.นย. 


