คณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของ สอ.นย.
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ดาเนินกิจการผ่านมาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่
๒๔ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการดาเนินการที่ทาหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ผ่ านมาแล้ ว
จานวน ๒๓ ชุด ปัจจุบันเป็นชุดที่ ๒๔ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ ให้มา
เป็นตัวแทนเพื่อทาหน้าที่บริหารงานกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ สอ.นย. ชุดที่ ๒๔ ประจาปี
๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. พล.ร.ท.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
ประธานกรรมการดาเนินการ
๒. น.อ.ทศพล ผลดี
รองประธานกรรมการดาเนินการ
๓. น.อ.พิชิต วาดวารี
รองประธานกรรมการดาเนินการ
๔. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ
กรรมการดาเนินการ
๕. น.อ.สายัณห์ ไอยรารัตน์
กรรมการดาเนินการ
๖. น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น
กรรมการดาเนินการ
๗. น.อ.สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ
กรรมการดาเนินการ
๘. น.อ.เผดิมชัย สุคนธมัต
กรรมการดาเนินการ
๙. น.อ.ทวี วงศ์วาน
กรรมการดาเนินการ
๑๐. น.อ.สมควร ศรีวิเชียร
กรรมการดาเนินการ
๑๑. น.อ.กิตติภูมิ สืบศาสนา
กรรมการดาเนินการและเลขานุการ
๑๒. น.อ.วิจาร กอประเสริฐ
กรรมการดาเนินการและเหรัญญิก
๑๓. น.ต.สมปอง เอี่ยมแข
กรรมการดาเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. พ.จ.อ.อุบล ด้วงแก้ว
กรรมการดาเนินการ
๑๕. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์ ฮาดภักดี
กรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คือ ผู้แทนสมาชิกที่จะทาหน้าที่บริหารกิจการงานสหกรณ์ให้
มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งพิงให้แก่สมาชิก โดยจะต้องยึดมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่ ง มติ คณะกรรมการด าเนิ นการ และมติ ของที่ ประชุ มใหญ่ อย่ างเคร่ งครั ด และหากคณะกรรมการ
ดาเนินการทาให้สหกรณ์หรือสมาชิกเสียประโยชน์จากการบริหารงาน หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
การบั ญชี เป็ นเหตุให้ สหกรณ์เสียหาย คณะกรรมการดาเนินการมีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ แก่
สหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ นอกจากจะทาการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
มาทาหน้าที่บริหารงานแทนสมาชิกแล้ว ยังได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีให้เข้ามาทาหน้าที่
ตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการด าเนิ นการ และฝ่ ายจัดการให้ มี ความถูกต้ อง และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่อย่างเคร่งครัด ทั้ง
ในด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานสหกรณ์ สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
๑. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
- นางสาวศิริวรรณ กัญญาคา
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
- นางธนัชพร ปัญญาปุญญรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
๒. ผู้สอบบัญชี
- บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
คณะกรรมการดาเนินการ มีความสาคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมาก เพราะเป็น
ตัวแทนของสมาชิกที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารงาน และเป็นตัวแทนสมาชิกใน
การทาธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สหกรณ์อื่น ธนาคารพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

-๒ผู้ ต รวจสอบกิ จ การและผู้ ส อบบั ญ ชี ก็ เ ช่ นกั น ได้ รั บความไว้ ว างใจให้ เ ข้ า มาท าหน้ าที่ แ ทนสมาชิ ก ใน
การตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ และการทางานของฝ่ายจัดการ จึงต้องผ่ าน
การคั ดเลื อกจากที่ ป ระชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ ดั งนั้ น การประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ของสหกรณ์ จึ ง มี
ความสาคัญมากเช่นกัน
การรับฝากเงิน
๑. สอ.นย.จ ากั ด วงเงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ประเภทออมทรั พ ย์ และออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ ไม่ เ กิ น เดื อ นละ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยส่งเสริมการออมเงินของเด็ก ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สาหรับ
สมาชิกที่ พาเด็กมาฝากเงิ น ด้ว ย จะได้รับ เป็นกระติกน้าร้อ นหรือน้ าเย็นน่า รักเหมาะกับเด็ก สมาชิ ก
สามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
๓. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับชาระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.ภายใน
เวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบก่อนทุกครั้งที่ทารายการ
๔. การฝาก – ถอนเงินที่ถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่
ทารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากสานักงาน สอ.นย.
กิจกรรมอื่น ๆ
๑. สอ.นย.กาหนดมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
ยังคงเป็นสมาชิกจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นทุนเรือนหุ้น จานวน ๒๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท
รวมเป็ น เงิ น ๒๐๐ บาท ในช่ ว งต้ น เดื อ นมกราคม ๒๕๖๑ ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ มี ทุ น เรื อ นหุ้ น ครบตาม
หลักเกณฑ์สูงสุดของ สอ.นย.แล้ว จะได้รับเป็นเงินมูลค่า ๒๐๐ บาท
๒. สอ.นย.จัดกิจกรรมวันสถาปนา สอ.นย.ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๒๓ ปี

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com
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