(ร่ าง)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ข้อ 65 (9) และข้อ 89 (1)
ที)ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที) 51 ในการประชุมครั.งที) 14/2554 เมื)อวันที) 13 ตุลาคม 2554 และ
โดยความเห็นชอบจากที)ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554 เมื)อวันที) 27 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกาํ หนด
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554 ไว้ดงั ต่อไปนี.
ข้อ 1. ระเบียบนี.เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี.ให้ถือใช้บงั คับตั.งแต่วนั ที) 28 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง) มติ หรื อข้อตกลงอื)นใดซึ)งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี. และให้ใช้
ระเบียบนี.แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี.
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการซึ)งทําหน้าที)สรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื)น
อีกไม่เกิน 14 คน
จํานวนกรรมการอื)น ให้จดั แบ่งจํานวนกรรมการแต่ละสังกัด ดังนี.
สั งกัด
ชื'อหน่ วย
จํานวนกรรมการ (คน)
1. สํานักงานเขตพื.นที)การศึกษา - อําเภอเมืองชัยนาท
1
ประถมศึกษาชัยนาท
- อําเภอมโนรมย์
1
- อําเภอวัดสิ งห์
1
- อําเภอหนองมะโมง
1
- อําเภอสรรพยา
1
- อําเภอสรรคบุรี
1
- อําเภอหันคา
1
- อําเภอเนินขาม
1
- สพป.ชัยนาท
1
2. สํานักงานเขตพื.นที)การศึกษา - สพม. เขต 5
1
มัธยมศึกษา เขต 5
- รร.ชัยนาทพิทยาคม
- รร.วัดสิ งห์
- รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
- รร.สาครพิทยาคม
- รร.หันคาพิทยาคม
- รร.หันคาราษฎร์ รังสฤษดิK
- รร.คุรุประชาสรรค์
- รร.ห้วยกรดวิทยา
- รร.สรรพยาวิทยา
- รร.ชยานุกิจพิทยาคม
- รร.บุญนาคพิทยาคม
- รร.ศรี สโมสรวิทยา
- รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
3. สํานักงานคณะกรรมการ
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
1
การอาชีวศึกษา
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั นาท
- วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

สั งกัด
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ)น

5. ข้าราชการบํานาญ
6. สังกัดอื)น

ชื'อหน่ วย
- กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท
- รร.เทศบาลบ้านกล้วย
- รร.เทศบาลเขาท่าพระ
- รร.เทศบาลวัดหัวยาง
- รร.เทศบาลวัดสิ งห์สถิตย์
- กองการศึกษา องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยนาท
- รร.ชัยนาทพิทยาคม 2
- อบต.ธรรมมามูล
- รร.เทศบาลตําบลหางนํ.าสาคร
- ข้าราชการบํานาญทุกสังกัด
- พิพิธภัณฑ์
- ศูนย์พละ
- วัฒนธรรม
- ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
- รร.เอกชน
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- สํานักพระพุทธศาสนา
- รร.ศึกษาสงเคราะห์ชยั นาท
- สกสค.
- สหกรณ์
- อื)น ๆ

จํานวนกรรมการ (คน)
1

1
1

ผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 6. ผูม้ ีสิทธิสรรหาได้แก่ ผูท้ ี)เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ก่อนวันสรรหา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกัดใด หรื อหน่วยใดเกินกว่า 90 วัน ให้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา
ในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น

ข้อ 7. สมาชิกผูม้ ีสิทธิสรรหาทุกหน่วย มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนให้ผสู ้ มัครรับการสรรหาใน
ตําแหน่งต่อไปนี. คือ
7.1 ประธานกรรมการ และ
7.2 กรรมการในหน่วยที)ตนสังกัด
ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. ผูม้ ีสิทธิสมัครรับการสรรหาต้ องเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ก่อนวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และต้องไม่เป็ นบุคคลที)มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ข้อ 63
ข้อ 9. ผูม้ ีสิทธิรับการสรรหาให้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาในตําแหน่งต่อไปนี.เพียงตําแหน่งเดียว คือ
9.1 ประธานกรรมการ หรื อ
9.2 กรรมการในหน่วยที)ตนสังกัด
สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกัดใด หรื อหน่วยใดเกินกว่า 90 วัน ให้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา
ในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น
ข้อ 10. ผูส้ มัครรับการสรรหา ต้องยืน) ใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที)สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11. การให้หมายเลขผูส้ มัคร ผูท้ ี)ยนื) ใบสมัครก่อนจะได้หมายเลขก่อน ถ้ามีผยู ้ นื) ใบสมัครพร้อมกัน
หลายรายให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหา
การดําเนินการสรรหา
ข้อ 12. ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการอื)น
จํานวน 4 คน โดยการแต่งตั.งจากคณะกรรมการดําเนินการ มีหน้าที)รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ วินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ เกี)ยวกับการดําเนินการรับสมัคร
ข้อ 13. วิธีการสรรหา ให้ใช้วธิ ีลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 14. กรรมการในแต่ละหน่วยถ้ามีจาํ นวนผูส้ มัครรับการสรรหาไม่เกินจํานวนที)กาํ หนดไว้
ไม่ตอ้ งมีการสรรหา
ข้อ 15. ผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการ คือผูท้ ี)ได้คะแนนสู งสุ ด
ถ้าผูส้ มัครรับการสรรหา ได้คะแนนเท่ากันให้ผทู ้ ี)ได้คะแนนเท่ากันจับฉลากต่อหน้าคณะกรรมการสรรหา
ภายใน 3 วัน นับจากวันสรรหา
ข้อ 16. การกําหนดวัน เวลา สถานที)รับสมัคร การประกาศรายชื)อผูส้ มัคร ผูม้ ีสิทธิสรรหา วัน เวลา
และสถานที)สรรหา การประกาศผลการสรรหาและการดําเนินการอื)นใด ที)เกี)ยวกับการสรรหาให้เป็ นไปตาม
ประกาศที)คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข้อ 17. ในกรณี ที)มีเหตุอื)นใดที)ระเบียบนี. ไม่ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้ถือเป็ นข้อยุติ
ข้อ 18. ให้สหกรณ์ นํารายชื)อผูไ้ ด้รับการสรรหาตามข้อ 15 เสนอต่อที)ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เพื)อรับทราบและเลือกตั.ง ผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งถือว่าได้เป็ นประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
อย่างสมบูรณ์
ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

(สําเนาถูกต้อง)

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

สํ าเนา
รายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ณ โรงแรมชัยนาทธานี อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้แทนสมาชิกผู้มาประชุ ม
ผู้แทนสมาชิกทั3งหมด
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวน 437 คน
จํานวน 460 คน
นายธวัช หม้อเหล็ก
นายพิเชษฐ์ ทองสอน
นายอนุพงศ์ ดัน) คุม้
นายจาตุรงค์ สาแช
นางสาวธัญญธร สิ นพานิช

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตั.งและส่ งเสริ มสหกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ชาํ นาญงาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

เริ'มประชุ มเวลา 09.00 น.
เมื)อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวเปิ ด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.
ประธานมอบเกียรติคุณบัตรให้กรรมการที)พน้ วาระ 7 คน
ฯลฯ

ระเบียบวาระที' 4 เรื'องเสนอเพือ' พิจารณา
4.9 การแก้ ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2554
ประธานมอบให้นายวิสุทธิK ม่วงทอง รองประธานกรรมการนําเสนอ
ต่อที)ประชุมใหญ่ ดังนี.
ด้วยมติที)ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ชุดที) 51
ในการประชุมครั.งที) 14/2554 เมื)อวันที) 13 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาแก้ไข ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554 เพื)อนําเสนอที)ประชุมใหญ่ พิจารณาดังนี.
(ร่ าง)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ข้อ 65 (9) และข้อ 89 (1) ที)ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที) 51 ในการประชุมครั.งที) 14/2554 เมื)อวันที) 13 ตุลาคม 2554 และโดยความเห็นชอบ
จากที)ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554 เมื)อวันที) 27 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554 ไว้ดงั ต่อไปนี.
ข้อ 1. ระเบียบนี.เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี.ให้ถือใช้บงั คับตั.งแต่วนั ที) 28 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง) มติ หรื อข้อตกลงอื)นใดซึ)งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี. และให้ใช้
ระเบียบนี.แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี.
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

“กรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการซึ)งทําหน้าที)สรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื)นอีก
ไม่เกิน 14 คน
จํานวนกรรมการอื)น ให้จดั แบ่งจํานวนกรรมการแต่ละสังกัด ดังนี.
สั งกัด
ชื'อหน่ วย
จํานวนกรรมการ (คน)
1. สํานักงานเขตพื.นที)การศึกษา - อําเภอเมืองชัยนาท
1
ประถมศึกษาชัยนาท
- อําเภอมโนรมย์
1
- อําเภอวัดสิ งห์
1
- อําเภอหนองมะโมง
1
- อําเภอสรรพยา
1
- อําเภอสรรคบุรี
1
- อําเภอหันคา
1
- อําเภอเนินขาม
1
- สพป.ชัยนาท
1
2. สํานักงานเขตพื.นที)การศึกษา - สพม. เขต 5
1
มัธยมศึกษา เขต 5
- รร.ชัยนาทพิทยาคม
- รร.วัดสิ งห์
- รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
- รร.สาครพิทยาคม
- รร.หันคาพิทยาคม
- รร.หันคาราษฎร์ รังสฤษดิK
- รร.คุรุประชาสรรค์
- รร.ห้วยกรดวิทยา
- รร.สรรพยาวิทยา
- รร.ชยานุกิจพิทยาคม
- รร.บุญนาคพิทยาคม
- รร.ศรี สโมสรวิทยา
- รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สั งกัด
3. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ)น

5. ข้าราชการบํานาญ
6. สังกัดอื)น

ชื'อหน่ วย
จํานวนกรรมการ (คน)
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
1
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั นาท
- วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
- กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท
1
- รร.เทศบาลบ้านกล้วย
- รร.เทศบาลเขาท่าพระ
- รร.เทศบาลวัดหัวยาง
- รร.เทศบาลวัดสิ งห์สถิตย์
- กองการศึกษา องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยนาท
- รร.ชัยนาทพิทยาคม 2
- อบต.ธรรมมามูล
- รร.เทศบาลตําบลหางนํ.าสาคร
- ข้าราชการบํานาญทุกสังกัด
1
1
- พิพิธภัณฑ์
- ศูนย์พละ
- วัฒนธรรม
- ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
- รร.เอกชน
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- สํานักพระพุทธศาสนา
- รร.ศึกษาสงเคราะห์ชยั นาท
- สกสค.
- สหกรณ์
- อื)น ๆ

ผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 6. ผูม้ ีสิทธิสรรหาได้แก่ ผูท้ ี)เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ก่อนวันสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกัดใด หรื อหน่วยใดเกินกว่า 90 วัน ให้มีสิทธิสมัคร
รับการสรรหาในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น
ข้อ 7. สมาชิกผูม้ ีสิทธิสรรหาทุกหน่วย มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนให้ผสู ้ มัครรับการ
สรรหาในตําแหน่งต่อไปนี. คือ
7.1 ประธานกรรมการ และ
7.2 กรรมการในหน่วยที)ตนสังกัด
ผู้มสี ิ ทธิสมัครรับการสรรหาเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. ผูม้ ีสิทธิสมัครรับการสรรหาต้ องเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ก่อนวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และต้องไม่เป็ นบุคคลที)มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ข้อ 63
ข้อ 9. ผูม้ ีสิทธิรับการสรรหาให้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาในตําแหน่งต่อไปนี.เพียง
ตําแหน่งเดียว คือ
9.1 ประธานกรรมการ หรื อ
9.2 กรรมการในหน่วยที)ตนสังกัด
สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกัดใด หรื อหน่วยใดเกินกว่า 90 วัน ให้มีสิทธิสมัครรับการ
สรรหาในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น
ข้อ 10. ผูส้ มัครรับการสรรหา ต้องยืน) ใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที)สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11. การให้หมายเลขผูส้ มัคร ผูท้ ี)ยนื) ใบสมัครก่อนจะได้หมายเลขก่อน ถ้ามีผยู ้ นื) ใบสมัครพร้อมกัน
หลายรายให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหา
การดําเนินการสรรหา
ข้อ 12. ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการอื)น
จํานวน 4 คน โดยการแต่งตั.งจากคณะกรรมการดําเนินการ มีหน้าที)รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ วินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ เกี)ยวกับการดําเนินการรับสมัคร
ข้อ 13. วิธีการสรรหา ให้ใช้วธิ ีลงคะแนนโดยตรงและลับ

ข้อ 14. กรรมการในแต่ละหน่วยถ้ามีจาํ นวนผูส้ มัครรับการสรรหาไม่เกินจํานวนที)กาํ หนดไว้
ไม่ตอ้ งมีการสรรหา
ข้อ 15. ผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการ คือผูท้ ี)ได้คะแนนสู งสุ ด
ถ้าผูส้ มัครรับการสรรหา ได้คะแนนเท่ากันให้ผทู ้ ี)ได้คะแนนเท่ากันจับฉลากต่อหน้าคณะกรรมการ
สรรหาภายใน 3 วัน นับจากวันสรรหา
ข้อ 16. การกําหนดวัน เวลา สถานที)รับสมัคร การประกาศรายชื)อผูส้ มัคร ผูม้ ีสิทธิสรรหา
วัน เวลาและสถานที)สรรหา การประกาศผลการสรรหาและการดําเนินการอื)นใด ที)เกี)ยวกับการสรรหาให้
เป็ นไปตามประกาศที)คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 17. ในกรณี ที)มีเหตุอื)นใดที)ระเบียบนี. ไม่ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้ถือเป็ นข้อยุติ
ข้อ 18. ให้สหกรณ์ นํารายชื)อผูไ้ ด้รับการสรรหาตามข้อ 15 เสนอต่อที)ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพื)อ
รับทราบและเลือกตั.ง ผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งถือว่าได้เป็ นประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการอย่างสมบูรณ์
ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

มติที'ประชุ ม เห็นชอบให้ แก้ ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด ว่าด้ วย
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554 เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที' 6 เรื'องอืน' ๆ
6.1 ประธานแจ้งเรื) องการขอกูเ้ งินโครงการเงินกูส้ วัสดิการเพื)อปรับปรุ งที)อยูอ่ าศัย กรณี
ประสบอุทกภัย ประจําปี 2554 จะอนุมตั ิให้กเู้ ฉพาะผูท้ ี)ประสบภัยนํ.าท่วมที)อยูอ่ าศัยเท่านั.น ไม่รวมไร่ นา
หรื อสวน
6.2 ผูแ้ ทนสมาชิกให้ขอ้ เสนอแนะในเรื) องต่าง ๆ ดังนี.
(1) นายสมศักดิK จิตรเอื.อตระกูล เสนอแนะควรระดมเงินฝากในโอกาสพิเศษ
เหมือนธนาคารพาณิ ชย์
(2) นายมาโนชญ์ ดี
เกษม เสนอแนะควรจัดทําเกียรติบตั ร มอบให้แก่บุคคลที)เคยดํารงตําแหน่งกรรมการชุดก่อนๆ
6.3 ผูส้ ังเกตการณ์ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื) องต่าง ๆ ดังนี.
(1) นายสมชาย พุทธโกสัย เสนอแนะเรื) องอัตราดอกเบี.ยเงินฝาก
ออมทรัพย์กบั ออมทรัพย์พิเศษ ควรแตกต่างกัน
(2) นายวิชาญ หนูพรหม เสนอแนะเรื) องแม่บา้ นควรจ้างจากบริ ษทั
เลิกประชุ มเวลา 13.30 น.

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการ

(นายสมคิด อยูช่ งั )
กรรมการและเลขานุการ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
สําเนาถูกต้อง

นายอานันท์ หินแก้ว
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

