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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จํากดั 

ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2554 

  
              อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  ขอ้ 65 (9)  และขอ้  89 (1)   
ที)ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที)  51  ในการประชุมครั. งที)  14/2554  เมื)อวนัที)  13 ตุลาคม  2554   และ 
โดยความเห็นชอบจากที)ประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี  2554  เมื)อวนัที)  27  พฤศจิกายน  2554  ไดมี้มติกาํหนด
ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2554  ไวด้งัต่อไปนี.  
 ขอ้ 1.  ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี.ใหถื้อใชบ้งัคบัตั.งแต่วนัที) 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  
พ.ศ. 2547  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั)ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอื)นใดซึ)งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี.   และใหใ้ช้
ระเบียบนี.แทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี.  
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท จาํกดั 
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “กรรมการสรรหา”  หมายถึง คณะกรรมการซึ)งทาํหนา้ที)สรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 ขอ้ 5.  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื)น 
อีกไมเ่กิน 14 คน 
 จาํนวนกรรมการอื)น ใหจ้ดัแบง่จาํนวนกรรมการแต่ละสังกดั  ดงันี.  

สังกดั ชื'อหน่วย จํานวนกรรมการ (คน) 

1.  สาํนกังานเขตพื.นที)การศึกษา -   อาํเภอเมืองชยันาท 1 
     ประถมศึกษาชยันาท -   อาํเภอมโนรมย ์ 1 
 -   อาํเภอวดัสิงห์ 1 
 -   อาํเภอหนองมะโมง 1 
 -   อาํเภอสรรพยา 1 
 -   อาํเภอสรรคบุรี 1 
 -   อาํเภอหนัคา 1 
 -   อาํเภอเนินขาม 1 
 -   สพป.ชยันาท 1 
2.  สาํนกังานเขตพื.นที)การศึกษา 
     มธัยมศึกษา เขต 5 

-  สพม. เขต 5 
-  รร.ชยันาทพิทยาคม   
-  รร.วดัสิงห์ 
-  รร.อุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์
-  รร.สาครพิทยาคม 
-  รร.หนัคาพิทยาคม 
-  รร.หนัคาราษฎร์รังสฤษดิK  
-  รร.คุรุประชาสรรค ์
-  รร.หว้ยกรดวทิยา 
-  รร.สรรพยาวทิยา 
-  รร.ชยานุกิจพิทยาคม 
-  รร.บุญนาคพิทยาคม 
-  รร.ศรีสโมสรวทิยา 
-  รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

1 

3.  สาํนกังานคณะกรรมการ  
     การอาชีวศึกษา 

-  วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 
-  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 
-  วทิยาลยัการอาชีพเนินขาม 

1 



  

 
สังกดั ชื'อหน่วย จํานวนกรรมการ (คน) 

4.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น -   กองการศึกษา  เทศบาลเมืองชยันาท 
-  รร.เทศบาลบา้นกลว้ย 
-  รร.เทศบาลเขาทา่พระ 
-  รร.เทศบาลวดัหวัยาง 
-  รร.เทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์
-  กองการศึกษา  องคก์ารบริหารส่วน 
   จงัหวดัชยันาท 
-  รร.ชยันาทพิทยาคม 2 
-  อบต.ธรรมมามูล 
-  รร.เทศบาลตาํบลหางนํ.าสาคร 

1 

5.  ขา้ราชการบาํนาญ -   ขา้ราชการบาํนาญทุกสังกดั 1 
6.  สังกดัอื)น -  พิพิธภณัฑ ์  

-  ศูนยพ์ละ   
-  วฒันธรรม 
-  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ   
-  รร.เอกชน 
-  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   
-  สาํนกัพระพุทธศาสนา   
-  รร.ศึกษาสงเคราะห์ชยันาท   
-  สกสค. 
-  สหกรณ์ 
-  อื)น  ๆ 

1 

 

ผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้ 6.  ผูมี้สิทธิสรรหาไดแ้ก่  ผูที้)เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั ก่อนวนัสรรหา 
ไมน่อ้ยกวา่  30  วนั 
             สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกดัใด หรือหน่วยใดเกินกวา่ 90 วนั ใหมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหา 
ในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น 
 



  

 
 ขอ้ 7.  สมาชิกผูมี้สิทธิสรรหาทุกหน่วย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหผู้ส้มคัรรับการสรรหาใน 
ตาํแหน่งต่อไปนี.   คือ 
  7.1  ประธานกรรมการ  และ 
  7.2  กรรมการในหน่วยที)ตนสังกดั 

ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้ 8.  ผูมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหาต้องเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
ก่อนวนัรับสมคัรไมน่อ้ยกวา่  30  วนั  และตอ้งไมเ่ป็นบุคคลที)มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์อมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  ขอ้ 63 
 ขอ้ 9.  ผูมี้สิทธิรับการสรรหาใหมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหาในตาํแหน่งต่อไปนี. เพียงตาํแหน่งเดียว คือ 
            9.1  ประธานกรรมการ  หรือ 
            9.2  กรรมการในหน่วยที)ตนสังกดั 
             สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกดัใด หรือหน่วยใดเกินกวา่ 90 วนั ใหมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหา 
ในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น 
 ขอ้ 10.  ผูส้มคัรรับการสรรหา ตอ้งยื)นใบสมคัรดว้ยตนเอง ตามแบบที)สหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 11.  การใหห้มายเลขผูส้มคัร ผูที้)ยื)นใบสมคัรก่อนจะไดห้มายเลขก่อน ถา้มีผูย้ื)นใบสมคัรพร้อมกนั 
หลายรายใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  ต่อหนา้คณะกรรมการสรรหา 

การดําเนินการสรรหา 

 ขอ้ 12.  ใหมี้คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  จาํนวน 1 คน  และกรรมการอื)น  
จาํนวน 4  คน  โดยการแต่งตั.งจากคณะกรรมการดาํเนินการ  มีหนา้ที)รับสมคัร  ตรวจสอบคุณสมบติั  วนิิจฉยั
ปัญหาต่าง ๆ  เกี)ยวกบัการดาํเนินการรับสมคัร 
 ขอ้ 13.  วธีิการสรรหา ใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 ขอ้ 14.  กรรมการในแต่ละหน่วยถา้มีจาํนวนผูส้มคัรรับการสรรหาไมเ่กินจาํนวนที)กาํหนดไว ้
ไมต่อ้งมีการสรรหา 

ขอ้ 15.  ผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ  คือผูที้)ไดค้ะแนนสูงสุด 
ถา้ผูส้มคัรรับการสรรหา ไดค้ะแนนเทา่กนัใหผู้ที้)ไดค้ะแนนเทา่กนัจบัฉลากต่อหนา้คณะกรรมการสรรหา 
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัสรรหา 

ขอ้ 16.  การกาํหนดวนั เวลา สถานที)รับสมคัร การประกาศรายชื)อผูส้มคัร ผูมี้สิทธิสรรหา วนั เวลา 
และสถานที)สรรหา การประกาศผลการสรรหาและการดาํเนินการอื)นใด  ที)เกี)ยวกบัการสรรหาใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที)คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 



  

 
 ขอ้ 17.  ในกรณีที)มีเหตุอื)นใดที)ระเบียบนี.   ไมไ่ดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
เป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นขอ้ยติุ   

ขอ้ 18.  ใหส้หกรณ์ นาํรายชื)อผูไ้ดรั้บการสรรหาตามขอ้ 15  เสนอต่อที)ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   
เพื)อรับทราบและเลือกตั.ง  ผูไ้ดรั้บการเลือกตั.งถือวา่ไดเ้ป็นประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ 
อยา่งสมบูรณ์ 
 ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี.  

ประกาศ ณ วนัที)  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 

 
 
 

     
        (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

                                                    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 
 
                           (สาํเนาถูกตอ้ง) 
 
 
 

                  (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สําเนา 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ณ โรงแรมชัยนาทธานี อาํเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท 
 
 
ผู้แทนสมาชิกผู้มาประชุม  จาํนวน  437  คน 
ผู้แทนสมาชิกทั3งหมด  จาํนวน  460  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1.  นายธวชั  หมอ้เหล็ก            ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัตั.งและส่งเสริมสหกรณ์ 
                                      2.  นายพิเชษฐ ์ ทองสอน             ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1                                                                                            
   3.  นายอนุพงศ ์ ดั)นคุม้             เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ชาํนาญงาน      
                                      4.  นายจาตุรงค ์ สาแช             นกัวชิาการตรวจสอบบญัชี 
                                      5.  นางสาวธญัญธร  สินพานิช    ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
 
เริ'มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

     เมื)อผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุม  ประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวเปิด
ประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดงันี.  
 

     ประธานมอบเกียรติคุณบตัรใหก้รรมการที)พน้วาระ  7  คน 
 

ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ระเบียบวาระที'  4   เรื'องเสนอเพื'อพจิารณา 

 

     4.9  การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ   

                                     พ.ศ. 2554 
                                      ประธานมอบใหน้ายวสุิทธิK   มว่งทอง  รองประธานกรรมการนาํเสนอ 
ต่อที)ประชุมใหญ่  ดงันี.  
                                      ดว้ยมติที)ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  ชุดที)  51   
ในการประชุมครั. งที) 14/2554  เมื)อวนัที)  13  ตุลาคม  2554  ไดพ้ิจารณาแกไ้ข   ระเบียบสหกรณ์ฯ  วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2554  เพื)อนาํเสนอที)ประชุมใหญ่  พิจารณาดงันี.  

(ร่าง) 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จํากดั 

ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2554 
  

              อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  ขอ้  65 (9)  และขอ้ 89 (1)  ที)ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที) 51 ในการประชุมครั. งที) 14/2554 เมื)อวนัที) 13 ตุลาคม 2554 และโดยความเห็นชอบ
จากที)ประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี  2554  เมื)อวนัที)  27  พฤศจิกายน  2554  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบวา่ดว้ย 
การสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2554  ไวด้งัต่อไปนี.  
 ขอ้ 1.  ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี.ใหถื้อใชบ้งัคบัตั.งแต่วนัที) 28  พฤศจิกายน  2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  
พ.ศ. 2547  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คาํสั)ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอื)นใดซึ)งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี.   และใหใ้ช้
ระเบียบนี.แทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี.  
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท จาํกดั 
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

 



  

  “กรรมการสรรหา”  หมายถึง คณะกรรมการซึ)งทาํหนา้ที)สรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 ขอ้ 5.  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื)นอีก
ไมเ่กิน 14 คน 

จาํนวนกรรมการอื)น ใหจ้ดัแบง่จาํนวนกรรมการแต่ละสังกดั  ดงันี.  
สังกดั ชื'อหน่วย จํานวนกรรมการ (คน) 

1.  สาํนกังานเขตพื.นที)การศึกษา -   อาํเภอเมืองชยันาท 1 
     ประถมศึกษาชยันาท -   อาํเภอมโนรมย ์ 1 
 -   อาํเภอวดัสิงห์ 1 
 -   อาํเภอหนองมะโมง 1 
 -   อาํเภอสรรพยา 1 
 -   อาํเภอสรรคบุรี 1 
 -   อาํเภอหนัคา 1 
 -   อาํเภอเนินขาม 1 
 -   สพป.ชยันาท 1 
2.  สาํนกังานเขตพื.นที)การศึกษา 
     มธัยมศึกษา เขต 5 

-  สพม. เขต 5 
-  รร.ชยันาทพิทยาคม   
-  รร.วดัสิงห์ 
-  รร.อุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์
-  รร.สาครพิทยาคม 
-  รร.หนัคาพิทยาคม 
-  รร.หนัคาราษฎร์รังสฤษดิK  
-  รร.คุรุประชาสรรค ์
-  รร.หว้ยกรดวทิยา 
-  รร.สรรพยาวทิยา 
-  รร.ชยานุกิจพิทยาคม 
-  รร.บุญนาคพิทยาคม 
-  รร.ศรีสโมสรวทิยา 
-  รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

1 

 



  

 
สังกดั ชื'อหน่วย จํานวนกรรมการ (คน) 

3.  สาํนกังานคณะกรรมการ  
     การอาชีวศึกษา 

-  วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 
-  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 
-  วทิยาลยัการอาชีพเนินขาม 

1 

4.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น -   กองการศึกษา  เทศบาลเมืองชยันาท 
-  รร.เทศบาลบา้นกลว้ย 
-  รร.เทศบาลเขาทา่พระ 
-  รร.เทศบาลวดัหวัยาง 
-  รร.เทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์
-  กองการศึกษา  องคก์ารบริหารส่วน 
   จงัหวดัชยันาท 
-  รร.ชยันาทพิทยาคม 2 
-  อบต.ธรรมมามูล 
-  รร.เทศบาลตาํบลหางนํ.าสาคร 

1 

5.  ขา้ราชการบาํนาญ -   ขา้ราชการบาํนาญทุกสังกดั 1 
6.  สังกดัอื)น -  พิพิธภณัฑ ์  

-  ศูนยพ์ละ   
-  วฒันธรรม 
-  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ   
-  รร.เอกชน 
-  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   
-  สาํนกัพระพุทธศาสนา   
-  รร.ศึกษาสงเคราะห์ชยันาท   
-  สกสค. 
-  สหกรณ์ 
-  อื)น  ๆ 

1 

 

 

 
 
 



  

ผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ้ 6.  ผูมี้สิทธิสรรหาไดแ้ก่  ผูที้)เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
ก่อนวนัสรรหาไม่นอ้ยกวา่  30  วนั 
             สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกดัใด หรือหน่วยใดเกินกวา่ 90 วนั ใหมี้สิทธิสมคัร 
รับการสรรหาในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น 
 ขอ้ 7.  สมาชิกผูมี้สิทธิสรรหาทุกหน่วย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหผู้ส้มคัรรับการ 
สรรหาในตาํแหน่งต่อไปนี.   คือ 
  7.1  ประธานกรรมการ  และ 
  7.2  กรรมการในหน่วยที)ตนสังกดั 

ผู้มสิีทธิสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้ 8.  ผูมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหาต้องเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
ก่อนวนัรับสมคัรไมน่อ้ยกวา่  30  วนั  และตอ้งไมเ่ป็นบุคคลที)มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์อมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  ขอ้ 63 
 ขอ้ 9.  ผูมี้สิทธิรับการสรรหาใหมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหาในตาํแหน่งต่อไปนี. เพียง 
ตาํแหน่งเดียว คือ 
            9.1  ประธานกรรมการ  หรือ 
            9.2  กรรมการในหน่วยที)ตนสังกดั 
                   สมาชิกที)ไปช่วยราชการในสังกดัใด หรือหน่วยใดเกินกวา่ 90 วนั ใหมี้สิทธิสมคัรรับการ
สรรหาในหน่วยงานที)ไปช่วยราชการนั.น 
 ขอ้ 10.  ผูส้มคัรรับการสรรหา ตอ้งยื)นใบสมคัรดว้ยตนเอง ตามแบบที)สหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 11.  การใหห้มายเลขผูส้มคัร ผูที้)ยื)นใบสมคัรก่อนจะไดห้มายเลขก่อน ถา้มีผูย้ื)นใบสมคัรพร้อมกนั
หลายรายใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  ต่อหนา้คณะกรรมการสรรหา 

การดําเนินการสรรหา 

 ขอ้ 12.  ใหมี้คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  จาํนวน 1 คน  และกรรมการอื)น  
จาํนวน 4  คน  โดยการแต่งตั.งจากคณะกรรมการดาํเนินการ  มีหนา้ที)รับสมคัร  ตรวจสอบคุณสมบติั  วนิิจฉยั
ปัญหาต่าง ๆ  เกี)ยวกบัการดาํเนินการรับสมคัร 
 ขอ้ 13.  วธีิการสรรหา ใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 
 
 

 



  

 ขอ้ 14.  กรรมการในแต่ละหน่วยถา้มีจาํนวนผูส้มคัรรับการสรรหาไมเ่กินจาํนวนที)กาํหนดไว ้
ไมต่อ้งมีการสรรหา 

ขอ้ 15.  ผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ  คือผูที้)ไดค้ะแนนสูงสุด 
ถา้ผูส้มคัรรับการสรรหา ไดค้ะแนนเทา่กนัใหผู้ที้)ไดค้ะแนนเทา่กนัจบัฉลากต่อหนา้คณะกรรมการ 
สรรหาภายใน 3 วนั นบัจากวนัสรรหา 

ขอ้ 16.  การกาํหนดวนั เวลา สถานที)รับสมคัร การประกาศรายชื)อผูส้มคัร ผูมี้สิทธิสรรหา  
วนั เวลาและสถานที)สรรหา การประกาศผลการสรรหาและการดาํเนินการอื)นใด  ที)เกี)ยวกบัการสรรหาให้
เป็นไปตามประกาศที)คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 17.  ในกรณีที)มีเหตุอื)นใดที)ระเบียบนี.   ไมไ่ดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นขอ้ยติุ   

ขอ้ 18.  ใหส้หกรณ์ นาํรายชื)อผูไ้ดรั้บการสรรหาตามขอ้ 15  เสนอต่อที)ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  เพื)อ
รับทราบและเลือกตั.ง  ผูไ้ดรั้บการเลือกตั.งถือวา่ไดเ้ป็นประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการอยา่งสมบูรณ์ 
 ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี.  

ประกาศ ณ วนัที)  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
 
 

     
                           (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

                                                  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 
 
                                      มติที'ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั  ว่าด้วย  
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2554  เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 



  

ระเบียบวาระที'  6  เรื'องอื'น ๆ  
                              6.1  ประธานแจง้เรื)องการขอกูเ้งินโครงการเงินกูส้วสัดิการเพื)อปรับปรุงที)อยูอ่าศยั  กรณี
ประสบอุทกภยั  ประจาํปี 2554  จะอนุมติัใหกู้เ้ฉพาะผูที้)ประสบภยันํ.าทว่มที)อยูอ่าศยัเท่านั.น  ไมร่วมไร่นา
หรือสวน 
                 6.2  ผูแ้ทนสมาชิกใหข้อ้เสนอแนะในเรื)องต่าง ๆ  ดงันี.  
                                     (1)  นายสมศกัดิK   จิตรเอื.อตระกลู  เสนอแนะควรระดมเงินฝากในโอกาสพิเศษ 
เหมือนธนาคารพาณิชย ์
                                     (2)  นายมาโนชญ ์ ดี 
เกษม  เสนอแนะควรจดัทาํเกียรติบตัร  มอบให้แก่บุคคลที)เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดก่อนๆ 
                 6.3  ผูส้ังเกตการณ์ใหข้อ้เสนอแนะในเรื)องต่าง ๆ  ดงันี.  
                                     (1)  นายสมชาย  พุทธโกสยั  เสนอแนะเรื)องอตัราดอกเบี.ยเงินฝาก 
ออมทรัพยก์บัออมทรัพยพ์ิเศษ  ควรแตกต่างกนั 
                                     (2)  นายวชิาญ  หนูพรหม เสนอแนะเรื)องแมบ่า้นควรจา้งจากบริษทั 
 
เลกิประชุมเวลา  13.30 น. 

 
 

 
        (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                                    

 
 

                                                                                    (นายสมคิด  อยูช่งั) 
                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                     ผูบ้นัทึกการประชุม 
                       สาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
 
                  นายอานนัท ์ หินแกว้  
ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 


