รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558
วันที 6 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้ องนําพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุ มโดยผู้แทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุม

จํานวน
จํานวน

825
778

คน
คน

เริมประชุ มเวลา 09.00 น.
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
เป็ นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ
ประธานฯ :

แจ้งทีประชุมทราบ ดังนี
1.1 แนะนําผูร้ ่ วมดําเนินการประชุม
1.1.1 นายภัควัฒน์
พงษ์เดชวัฒนาพร
1.1.2 นายประจักษ์
ชูศรี
1.1.3 นายคํารณ
สุ ขสําราญ
1.1.4 นายธํารงศักดิ
ตันนิยม
1.1.5 นายศุภชัย
ศักดิแก้ว
1.1.6 นายทวีเกียรติ
ณ สงขลา
1.1.7 นายเสริ ม
ยอดรัตน์
1.1.8 นายนิพนั ธ์
นฤมาณพงศกร
1.1.9 ว่าทีพ.ต.ฐิธิพนั ธุ์ เลือนแก้ว
1.1.10 นายเกรี ยงศักดิ จันทร์เกิด

ประธานฯ:

แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายจําเริ ญ
2. นายบุญสม
3. นายถาวร
4. นายนิวฒั น์
5. นายนิติ
6. นายสุ เมธา
7. นางสาวจารุ ณี

ดังนี
เพชรรุ่ ง
ทองศรี พราย
แสงดี
แมนสกุล
ดาราหะ
สื บชาติ
พรหมสอาด

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที 1
รองประธานคนที 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ประธานเงินกู้
เลขานุการเงินกู้
ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ
ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ
ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ
ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ
สหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี
ผอ.กรมส่ งเสริ มสหกรณ์อาํ เภอเมือง
ผูแ้ ทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

8. นางสาวนําฝน
9. นางรสสุ คนธ์

แก้วแจ้ง
ประสิ ทธิรัชต์

ผูแ้ ทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ผูแ้ ทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

1.2 ขอเชิญผูแ้ ทนสมาชิกชมวีดีทศั น์รายงานผลการดําเนินงานปี 2558 ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ชุดที 57
1.3 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ในวันนี เป็ นการประชุมโดยผูแ้ ทนสมาชิก
มีจาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกทังสิ น 825 คน มีผมู ้ าประชุม 778 คน
1.4 คณะกรรมการดําเนินการชุดที 57 ทียังดํารงตําแหน่งอีก 1 ปี มีจาํ นวน 8 คน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประจักษ์
นายประพันธ์
นายทวีเกียรติ
นายชัยกิจ
ว่าทีพ.ต.ฐิธิพนั ธุ์
นายเสริ ม
นายเกษม
นายเสถียร

ชูศรี
เสาะสุ วรรณ
ณ สงขลา
ชะดารัตน์
เลือนแก้ว
ยอดรัตน์
มะเกะ
ถาวรสุ ข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.5 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 57 ทีพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับข้อ 74
ครบวาระ 1 วาระ (2 ปี ) มีจาํ นวน 4 คน คือ
1.
2.
3.
4.

นายศุภชัย
นายนิพนั ธ์
นายสมบูรณ์
นายพีรพัฒน์

ศักดิแก้ว
นฤมาณพงศกร
ไชยจรัส
ชูชยั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.6 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 57 ทีพ้นตําแหน่งตามข้อบังคับข้อ 74
ครบวาระ 2 วาระ (4 ปี ) จํานวน 3 คน คือ
1. นายภัควัฒน์
2. นายคํารณ
3. นายธํารงศักดิ
ทีประชุ ม

พงษ์เดชวัฒนาพร
สุ ขสําราญ
ตันนิยม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มครังทีแล้ว
ประธานฯ : มอบหมายให้เลขานุการนําเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2557
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 11 หน้า ให้ทีประชุมพิจารณา ( รายละเอียดเอกสารรายงาน
กิจการประจําปี 2558 หน้า 3 – 13 )
ทีประชุ ม
รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี โดยให้เพิมรายละเอียดการขอเสนอการพิจารณาแก้ไขบังคับ
ในระเบียบวาระ 4.2

( แบบ ทข. 2 )
ข้ อความและเหตุผลทีขอจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูปัตตานี จํากัด
ข้ อความเดิม ( 1 )
หมวด 10
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิก
หรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวน 4 คน
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องมีคุณสมบัติดงั ต่ อไปนี
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรื อบุคคล
ภายนอก หรื อนิติบุคคลทีได้รับเลือกตัง
จากทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผดิ นัด
ชําระหนี ใน 1 ปี บัญชีทีผ่านมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรื อหน่ ว ยงานอื นที ได้ รั บ การรั บ รอง
หลัก สู ต รจากกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
หรื อ เคยเป็ นผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบ
บัญชี ภ าครั ฐ และได้รับการขึ นทะเบี ย น
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
หรื อบุ คคลที อ ยู่ ใ นสั ง กั ด นิ ติ บุ ค ค ล
ทีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นนั
(4) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์นี
(5) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที
ของสหกรณ์นี หรื อสหกรณ์อืน
(6) พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามดังต่ อไปนี
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีได้รับกระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจาก
ราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที

ข้ อความใหม่ ( 2 )

เหตุผล ( 3 )

ตามคําแนะนํา
หมวด 10
นายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่
เลือกตังสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ จํานวน 3 คน
ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องมีคุณสมบัติดงั ต่ อไปนี
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรื อบุคคล
ภายนอก หรื อนิติบุคคลทีได้รับเลือกตัง
จากทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผิด
นัดชําระหนี ใน 1 ปี บัญชีทีผ่านมา
(2) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบ
บัญชี หรื อบุคคลทีอยูใ่ นสังกัดนิติบุคคล
ทีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นนั
(3) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์นี
(4) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที
ของสหกรณ์นี หรื อสหกรณ์อืน

ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ าม
ดังต่ อไปนี
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดทีได้รับกระทํา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้
ออกจากราชการ องค์การหรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที

ตามคําแนะนํา
นายทะเบียนสหกรณ์

ข้ อความเดิม ( 1 )
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผู ้
ตรวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ น
ทีสุ ดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผู ้
ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตําแหน่งกรรมการหรื อผู ้
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์

ข้ อความใหม่ ( 2 )
( 3 ) เ ค ย ถู ก ใ ห้ พ ้ น จ า ก ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการหรื อ ผู ้ ต รวจสอ บ
กิ จ การ หรื อมี ค ํา วิ นิ จ ฉั ย เป็ น
ที สุ ด ใ ห้ พ้ น จ า ก ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการหรื อ ผู ้ ต รวจสอ บ
กิจการ
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
กรรมการหรื อผูต้ รวจสอบ
กิจการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์

ข้ อ 103 วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้นจาก
ตําแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง คราวละ 2 ปี ถ้าเมือครบกําหนด เวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการที
พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตังอีกได้
การพ้นจากตําแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อ ยืนต่อ
ประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อยืนต่อ

ข้ อ 103 วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ น
จากตําแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผตู้ รวจสอบ
กิจการมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 1 ปี ถ้าเมือ
ครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตังผูต้ รวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หน้าทีไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการทีพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตังอีกได้
การพ้นจากตําแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการ
ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อ
ยืนต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
หรื อยืนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผูต้ รวจสอบกิจการ ออกจาก
ตําแหน่งทังคณะหรื อรายบุคคล

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน
ผูต้ รวจสอบกิจการ ออกจากตําแหน่งทังคณะ
หรื อรายบุคคล

เหตุผล ( 3 )

ระเบียบวาระที 3 เรืองเสนอทีประชุ มเพือทราบ
3.1 เรืองแจ้ งสมาชิกเข้ าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่ างปี 2558
ประธาน ฯ : มอบหมายให้ผจู ้ ดั การนําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปี 2558
ให้ทีประชุมทราบ ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้า 15 )
ทีประชุ ม

รับทราบ

3.2 เรืองรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
ประธาน ฯ : มอบหมายให้ผจู ้ ดั การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2558
ให้ทีประชุมทราบ ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้า 15-21 )
ทีประชุ ม

รับทราบ

3.3 เรืองสื บเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.3.1 นายสิ โรตม์ มยูรภักดิ สมาชิกเลขที 1450 สอบถามกรณี สมาชิกกูเ้ งินโครงการ
พัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด วงเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ทีเสี ยชีวิต จํานวน 2 คน สหกรณ์ฯได้ดาํ เนินการอย่างไร
ประธาน ฯ : มอบหมายให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูช้ ีแจง
ผู้จัดการ :
กรณี ทีสมาชิกกูเ้ งินโครงการดังกล่าว สหกรณ์ฯโดยคณะกรรมการ ชุดที 56 ได้ลงมติ
ให้ฟ้องร้องดําเนินคดีแก่ผคู ้ าประกั
ํ
น และทายาทผูร้ ับประโยชน์ โดยมอบทนายดําเนินการ
3.4 เรืองรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558
ประธาน ฯ : มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ (นายเฉลิม นิลจันทร์) รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
ในรอบปี 2558 ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้า 22–27 )
ทีประชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองเสนอทีประชุ มเพือพิจารณา
4.1 การพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประธาน ฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
โดยมีดร.สุ รินทร์ อีชโรจน์ และนางสุ ธาศินี เข็มสุ วรรณ อธิบายชีแจงรายละเอียดประกอบการนําเสนอ
พิจารณา ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้า 29 -50 )
มติทประชุ
ี
ม

มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

4.2 การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558
ประธาน ฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 ( รายละเอียดเอกสารรายงาน
กิจการ ประจําปี 2558 หน้า 51 )
มติทประชุ
ี
ม มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี แต่ละรายการ คือ
1. เห็นชอบตามทีกรรมการเสนอในข้อ 1,2,3,4,6,7,8,9,10
2. ให้ปรับลดจํานวนเงินในข้อ 5 เป็ นเงินโบนัสให้กรรมการและเจ้าหน้าที 2,000,000.00 บาท
เหลือจํานวน 1,700,000.00 บาท และให้นาํ ไปเพิมในข้อ 1 มีรายละเอียดจํานวนเงิน ดังนี

4.2 การพิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558
รายการ
1. เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ
2. เป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3. เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ให้สมาชิกในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุน้
(จัดสรรร้อยละ 6.00)
4. เป็ นเงินเฉลียคืนให้สมาชิกในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ของจํานวนดอกเบียเงินกู้
ทีส่ งชําระสหกรณ์ฯ
5. เป็ นเงินโบนัสให้กรรมการและเจ้าหน้าที
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

จํานวนเงิน
16,825,308.55
10,000.00

118,788,483.78

27,706,709.73

1,700,000.00

6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้
10,000.00
ณ วันสิ นปี 2555
7. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

80,000.00

8. เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

20,000.00

9. เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

92,583.43

10. เป็ นทุนเพือจัดตังสํานักงานหรื อทุนอืนๆ
รวมทังสิ น

20,000.00
165,253,085.49

ร้ อยละ
10.18
0.01

71.88

16.77

1.03

0.01

0.05

0.01

0.06
0.01
100.00

คําชีแจงประกอบ
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 เป็ นทุนสํารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 เป็ นค่าบํารุ งสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 5
ของกําไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกิน 10,000 บาท
- จัดตามข้อบังคับ 28 (1) เป็ นเงินปันผลตามหุ น้
ให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าหุ น้
ทีชําระแล้ว โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (2) เป็ นเงินเฉลียคืน
ให้แก่สมาชิกตามส่ วนจํานวนรวมแห่งดอกเบีย
เงินกูซ้ ึ งสมาชิกส่ งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (3) เป็ นเงินโบนัสแก่
กรรมการ เจ้าหน้าที และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (4) เป็ นทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรื อนหุน้
ของสหกรณ์ในวันสิ นปี
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (6) เป็ นทุน
สาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไร
สุ ทธิเพือสาธารณประโยชน์หรื อการกุศลตามที
กําหนด ไว้ในระเบียบสหกรณ์
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (5)ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ สําหรับค่าใช้จ่ายเพือการศึกษา
ทัวไปหรื อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ตามที
กําหนด ไว้ในระเบียบสหกรณ์
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (7) ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ เพือสงเคราะห์สมาชิกและ
ครอบครัวตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
- จัดตามข้อบังคับข้อ 28 (8) ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ เพือสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์

4.3 การพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2559
ประธาน ฯ : มอบหมายให้ผจู ้ ดั การนําเสนอรายละเอียดแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
ให้ทีประชุมพิจารณา ( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้า 52-56 )
มติทประชุ
ี
ม

มีมติอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ดังต่อไปนี

หมวด/ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

คําชีแจง

หมวด 1 เงินเดือน - ค่ าจ้ าง
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที

7,357,038.00

7,357,038.00 1. เงินเดือน 6,561,840.00 บาท
2. เลือนเงินเดือนปกติและกรณี พเิ ศษ (6%)
375,480.00 บาท
3.สํารองไว้สาํ หรับปรับอัตราเงินเดือน
เจ้าหน้าที ซึงอาจปรับตาม
เงินเดือนข้าราชการประมาณ 5 % เป็ นเงิน
340,518.00 บาท
4.ค่าจ้างแม่บา้ นซึงจ้างเป็ นรายวันๆละ 300
บาทเป็ นเงิน 79,200 บาท

1.2 ค่าจ้างผูส้ อบบัญชี

120,000.00

120,000.00 - เป็ นค่าจัดจ้างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

1.3 ค่าจ้างยาม

324,000.00

324,000.00

7,801,038.00

7,801,038.00

276,440.00

276,440.00

รวม

- เป็ นค่าจัดจ้างยามทีเป็ นบริ ษทั หรื อบุคคล
จํานวน 2 นาย

หมวด 2 ค่ าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนประธานกลุ่ม

- เป็ นค่าตอบแทนประธานกลุ่ม 42 คน
ตามอัตราจํานวนสมาชิกรวมกับค่าพาหนะ
อัตราเท่ากับกรรมการเดือนละครัง
โดยจ่าย ให้เป็ นรายไตรมาส
- สมาชิกน้อยกว่า 100 คนจ่าย 3,000 บาท/ปี
- สมาชิกตังแต่ 101-200 คนจ่าย 4,000 บาท/ปี
- สมาชิกตังแต่ 201 - 300 คนจ่าย 5,000 บาท/ปี
- สมาชิกตังแต่ 301 คนขึนไปจ่าย 6,000 บาท/ปี

2.2 ค่าติดตามทวงหนีทนายความ

224,000.00

224,000.00

- เป็ นค่าติดตามหนี โดยคิดให้ 2% จากจํานวน
เงินทีเร่ งติดตามได้

หมวด/ประเภท
2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผูห้ กั เงิน

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

440,000.00

คําชีแจง

440,000.00 - เป็ นค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังต่อไปนี

ให้สหกรณ์ฯ

1. หน่วยงานสังกัด สพฐ.
1.1 สนง.เขต 1 บาท / คน / เดือน
1.2 เจ้าหน้าทีการเงินเขต 1 บาท / คน / เดือน
1.3 โรงเรี ยน 1 บาท / คน / เดือน
2. หน่วยงานอืนๆ
2.1 หน่วยงานอืนๆ / สนง. 1 บาท/คน/เดือน
2.2 เจ้าหน้าทีหน่วยงานอืนๆ/สนง. 2 บาท /
คน / เดือน
3. ข้าราชการบํานาญ
3.1 จ่ายให้สมาชิกบํานาญทีหักเงินผ่าน
ธนาคารคนละ 10.-/เดือน

2.4 ค่าสมนาคุณ

90,000.00

90,000.00 - เป็ นค่าสมนาคุณหน่วยงาน 10,000 บาท
- สนับสนุนร่ วมกิจกรรมหรื อบุคคลทีทํา
ประโยชน์ให้สหกรณ์ 30,000 บาท
- สมาชิกฝากเงิน 50,000 บาท

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

258,000.00

2.6 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

114,000.00

-เป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการ
ดังนี ประธานกรรมการ
3,000 บาท/เดือน,เลขานุการ 2,500 บาท/เดือน,
รองประธานคนที1และ2 เหรัญญิกคนละ
2,000 บาท/เดือน กรรมการอืนฯ
คนละ 1,000 บาท/เดือน
- เป็ นค่าตอบแทนประธานผูต้ รวจสอบ
114,000.00
กิจการเดือนละ 3,500 บาท
258,000.00

และผูต้ รวจสอบฯ 2 คน คนละ 3,000 บาท

2.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจ

2.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
จ่ายเงินปันผล
2.9 ค่าตอบแทนในการเลือกตัง
ผูแ้ ทนสมาชิก

132,000.00

35,000.00
2,756,500.00

- เป็ นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจรักษา
ความปลอดภัยตลอดเวลาทําการเงินและ
ขณะขนสดระหว่างสหกรณ์กบั ธนาคารเหมา
จ่ายวันละ 500 บาท (1 เดือน มี 22 วันทําการ)
35,000.00 - เป็ นค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าทีจ่ายเงิน
ปั นผลและ เฉลียคืน

132,000.00

2,756,500.00 - เป็ นค่าตอบแทนในการเลือกตังผูแ้ ทน
สมาชิก 42 กลุ่ม (1,000 x 42) + (จํานวน
สมาชิก 5 บาท/คน) = 86,500 บาท
- เป็ นค่าตอบแทนสมาชิกใช้สิทธิเลือกตัง
ผูแ้ ทนสมาชิกปี 2557( 8,900 x 300 =
2,670,000 บาท )

หมวด/ประเภท

2.10 ค่าตอบแทนพิเศษ

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

840,000.00

840,000.00

คําชีแจง
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง กรณี
ปฏิบตั ิงานในพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
20 คนๆละ 3,500 บาท / เดือน และให้เบิกอิง
ตามเกณฑ์ระบบราชการ

2.11 ค่าตอบแทนทีปรึ กษาสหกรณ์
2.12 เบียประชุม

60,000.00
588,000.00

- เป็ นค่าตอบแทนครังละ 1,500 บาท / คน
ตามความจําเป็ นรวมค่าพาหนะเดินทาง
- เป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ,
540,000.00
กรรมการฝ่ ายต่างๆและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
30,000.00

คนละ 1,000 บาท อย่างน้อยเดือนละครัง

2.13 เบียประชุมเจ้าหน้าทีการเงิน

50,000.00

50,000.00

หน่วยหักเงินให้สหกรณ์
2.14 เบียประชุมประธานกลุ่มสมาชิก

รวม

- เป็ นค่าดําเนินการและค่าเบียประชุมและ
พาหนะเพือชีแจงแนวปฏิบตั ิจาํ นวน
50 คนๆละ 1,000 บาท/ครัง

84,000.00

5,947,940.00

- เป็ นค่าเบียประชุมประธานกลุ่มสมาชิก
84,000.00 คนละ 1,000 บาท อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
ไม่รวมค่าพาหนะ

5,869,940.00

หมวดที 3 สวัสดิการเจ้ าหน้ าที
3.1 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

80,000.00

3.2 ค่ารักษาพยาบาล

120,000.00

3.3 ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม

170,000.00

3.4 ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,000.00

รวม

80,000.00 - เป็ นเงินจ่ายให้เจ้าหน้าทีเพือค่าเล่าเรี ยนบุตร
- เป็ นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีตามระเบียบ
120,000.00 สหกรณ์รวมทังให้เจ้าหน้าทีตรวจสุ ขภาพ
ปี ละ 1 ครัง
- เป็ นเงินค่าใช้จ่ายให้สาํ นักงานประกันสังคม
170,000.00
ตามกฎหมายประกันสังคม
- เป็ นเงินค่าใช้จ่ายให้สาํ นักงานประกันสังคม
3,000.00
ตามกฎหมายกองทุนทดแทน

373,000.00

373,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

หมวดที 4 สวัสดิการสงเคราะห์
4.1 ค่าสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

- เป็ นค่าช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมโดย
เข้าร่ วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
เงินช่วยเหลือรายละ 200,000 บาท

4.2 กองทุนสงเคราะห์สมาชิก
ถึงแก่กรรม
รวม

20,000,000.00

20,000,000.00

31,000,000.00

31,000,000.00

- จ่ายให้ทายาทสมาชิกทีเสี ยชีวติ
รายละ 300,000 บาท

หมวด/ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

คําชีแจง

หมวดที 5 ค่ าใช้ สอยดําเนินการ
5.1 ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์

400,000.00

- สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับเครื องเขียน
400,000.00 แบบพิมพ์ต่างๆ เช่นกระดาษต่อเนืองแบบ
สัญญาเงินกู้ แบบบันทึกข้อความใบเสร็ จ
รับเงินรายเดือน

5.2 ค่าวัสดุสาํ นักงาน

150,000.00

150,000.00

- สําหรับเป็ นค่าวัสดุเครื องใช้สาํ นักงาน เช่น
หมึกพิมพ์ หมึกเครื องพริ นเตอร์ ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายางและอืนๆ ซองเอกสาร

5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

5.4 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

1,932,000.00

300,000.00

ยืนยันยอด แสตมป์ และซองใส่ ใบเสร็ จรับเงิน
- เป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดประชุมใหญ่
2,132,000.00
สามัญประจําปี เช่น ค่าเบียประชุม
1,000 บาท/คน ค่าเช่าสถานที ค่าประชุม
เตรี ยมการค่าดําเนินการเลือกตัง และอืนๆ
- เป็ นค่าจ้างพิมพ์หนังสื อรายงานประจําปี 2558
เพือรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน
1,300 เล่ม ราคาเล่มละ 140 บาท
เป็ นเงิน 182,000 บาท
- สําหรับเป็ นเงินรางวัลแจกสมาชิก
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เป็ นเงิน 400,000 บาท
- สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
300,000.00
เช่น การจัดทํา แผ่นพับ วารสาร
สอ.ครู ปั ตตานี จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์

5.5 ค่าประชุมสัมมนาร่ วม
กับองค์กรต่าง ๆ

170,000.00

170,000.00

- เป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงพาหนะ
ของกรรมการผูต้ รวจสอบกิจการผูจ้ ดั การ
เข้าร่ วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที
องค์กรต่าง ๆ จัดขึน

5.6 ค่าศึกษาอบรมเจ้าหน้าที

70,000.00

5.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

250,000.00

- เป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงพาหนะ
70,000.00 ของเจ้าหน้าทีในหลักสูตรทีเกียวข้อง
กับงานสหกรณ์
- เป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
250,000.00
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีไปปฎิบตั ิงาน
ตามหน้าที

5.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

90,000.00

90,000.00

- สําหรับเป็ นค่าธรรมเนียมในการส่ ง โอนเงิน
ต่าง ๆ เช่น โอนเงินชําระหนีให้สถาบัน
หรื อสหกรณ์อืน ๆ โอนเงินกรณี สมาชิก
โอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์อืน

หมวด/ประเภท

5.9 ค่าไปรษณี ยากรและโทรคมนาคม

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

200,000.00

200,000.00

คําชีแจง
- สําหรับเป็ นค่าลงทะเบียนหรื อไปรษณี ยากร
ในการส่ งจดหมายหรื อเอกสารต่างๆ
ให้แก่สมาชิกหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
และค่าอากรนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

5.10 ค่าสาธารณูปโภค

500,000.00

500,000.00

100,000.00

100,000.00

- ค่าไฟฟ้ า

- สําหรับเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์
และนําประปาและค่าอินเตอร์เนต
หมายเลข 073-336209 , 073-313243
และหมายเลข 073-313085

- ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข
- ค่านําประปา/นําดืม
- ค่า Internet
5.11 ค่ารับรอง
5.12 ค่านํามันเชือเพลิง
5.13 ค่าเบียประกัน/ต่อทะเบียนรถ

80,000.00
120,000.00

- ค่าเบียประกัน

- เป็ นค่ารับรองสมาชิกทีมาใช้บริ การ และผูม้ า
เยียมชมดูงาน หรื อช่วยเหลืองานสหกรณ์
- สําหรับเป็ นค่านํามันเชือเพลิงรถยนต์
80,000.00
และรถจักรยานยนต์ ของสหกรณ์
- เป็ นค่าเบียประกันและค่าต่อทะเบียนรถ
120,000.00
ดังต่อไปนี
1. ค่าเบียประกันภัยและค่า พรบ.รถยนต์ /
รถจักรยานยนต์

- ค่าต่อทะเบียนรถยนต์

2. ค่าเบียประกันภัยสํานักงานสหกรณ์
3. ค่าเบียประกันภัยการขนส่ งเงินสด
และเงินในสํานักงาน

- ค่าต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
5.14 ค่าภาษีโรงเรื อนและทีดิน

20,000.00

5.15 ค่าทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที

80,000.00

5.16 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมฯ

100,000.00

5.17 ค่าใช้จ่ายอืนๆ

30,000.00

5.18 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี

50,000.00
35,000.00

5.19 ค่าบํารุ ง

20,000.00 - เป็ นค่าภาษีโรงเรื อนและทีดินของสหกรณ์
- เป็ นค่าปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีกรณี มีงาน
80,000.00
จําเป็ นเร่ งด่วน
- เป็ นค่าดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ
100,000.00
สหกรณ์ของ สอ.มอ.เป็ นรายปี
- ค่าหนังสื อพิมพ์ แก้วพลาสติกสําหรับ
30,000.00
ดืมนํา ฯลฯ
50,000.00 - เป็ นค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องดําเนินคดี
35,000.00 - ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้อตั รา
- ค่าบํารุ งชมรมเครื อข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้
- ค่าบํารุ งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย

รวม

4,677,000.00

4,877,000.00

หมวด/ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

คําชีแจง

หมวดที 6 ค่ าบํารุงรักษา
6.1 ค่าบํารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน

145,000.00

145,000.00

- เป็ นค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
สํานักงานทุกประเภทให้อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ

6.2 ค่าบํารุ งรักษายานพาหนะ

40,000.00

40,000.00

- เป็ นค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
ตามปกติและยืดอายุการใช้งานตามสมควร

6.3 ค่าบํารุ งรักษาสวนหย่อม

10,000.00

ได้แก่ การล้างอัดฉี ด เปลียนถ่ายนํามันเครื อง
และการเข้าตรวจสภาพตามกําหนดเวลา
- เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ดูแลสวนหย่อม
10,000.00
และบริ เวณสหกรณ์

195,000.00

195,000.00

7.1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีนัง

0.00

0.00

- สําหรับใช้ในงานของสหกรณ์

7.2 กล้องถ่ายรู ป CANON EOS 7D

0.00

0.00

- สําหรับถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ
ในกิจกรรมของสหกรณ์

7.3 หม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 180 KVA
7.4 ตูส้ าขาโทรศัพท์พร้อมระบบ
ติดตัง.

250,000.00

250,000.00

40,000.00

40,000.00

รวม

290,000.00

290,000.00

1,037,400.00

1,037,400.00

รวม
หมวดที 7 ค่ าครุ ภัณฑ์

หมวดที 8 โครงการ
8.1 โครงการแสดงมุฑิตาจิตสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
8.2 โครงการส่ งเสริ มความสามารถ
นักเรี ยน
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
8.4 โครงการส่ งเสริ มทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

400,000.00

- สําหรับใช้ในงานด้านไฟฟ้ าของสหกรณ์
- สําหรับใช้ในงานด้านโทรศัพท์แยก
คู่สายของสหกรณ์

- รายละเอียดโครงการตามรายงาน
ประจําปี 2558
400,000.00 - รายละเอียดโครงการตามรายงาน
ประจําปี 2558

998,000.00

998,000.00

- รายละเอียดโครงการตามรายงาน
ประจําปี 2558

1,500,000.00

1,500,000.00

- รายละเอียดโครงการตามรายงาน
ประจําปี 2558

หมวด/ประเภท
8.5 โครงการจัดทําแผนปฎิบตั ิงาน
และสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี
8.6 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์(ถมดิน)

งบประมาณ

งบประมาณ

ขอตังปี 2558

ทีอนุมตั ิ

217,200.00
0.00

คําชีแจง

217,200.00 - รายละเอียดโครงการตามรายงาน
ประจําปี 2558
0.00 - ไม่นาํ เสนอขออนุมตั ิ

8.7 โครงการประชุมสัญจรสมาชิกฯ

3,988,000.00

0.00 - ไม่อนุมตั ิ

รวม

8,140,600.00

4,152,600.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

58,724,578.00

54,858,578.00

หมวดที 9 งบกลาง
งบกลาง
รวม
รวมทังสิ น ( 1 - 9 )

หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ภายในหมวด

4.4 การพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยมื ของสหกรณ์ ฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ : นําเสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559
โดยคณะกรรมการดําเนินการฯ นําเสนอวงเงินกูย้ มื ประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท
(สามพันล้านบาทถ้วน)
มติทประชุ
ี
ม มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้กาํ หนดวงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์ฯประจําปี 2559 ไว้ไม่เกิน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
4.5 การพิจารณาจัดจ้ างผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประธาน ฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณาจัดจ้างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึงมีผเู ้ สนอ จํานวน 2 ราย
( รายละเอียดเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้า 57 )
มติทประชุ
ี
ม มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้จดั จ้างสํานักงานบัญชีสุรินทร์และเพือน จํากัด และให้สาํ นักงาน
บัญชีปรี ชาเป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ รอง
4.6 การเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที 58
ประธาน ฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที 58 แทนตําแหน่ง
ประธานกรรมการดําเนินการทีพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 74 จํานวน 1 คน โดยสหกรณ์ได้รับสมัคร
สมาชิกเพือสรรหา เลือกตังเป็ นประธานกรรมการ คือ นายศุภชัย ศักดิแก้ว
มติทประชุ
ี
ม

มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้นายศุภชัย ศักดิแก้ว ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที 58

4.7 การเลือกตังกรรมการดําเนินการ ชุ ดที 58
ประธาน ฯ : เสนอให้ทีประชุมเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 58 แทนตําแหน่งคณะกรรมการ
ดําเนินการทีพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 74 จํานวน 6 คน โดยสหกรณ์ฯได้รับสมัครสมาชิก
เพือสรรหา เลือกตังเป็ นคณะกรรมการในเขตสรรหา ดังนี
1. เขตสรรหาที 1 อําเภอเมือง
จํานวน 1 คน คือ นายอาทร แววสง่า
2. เขตสรรหาที 5 อําเภอยะหริ ง
จํานวน 1 คน คือ นายประสิ ทธิ ชัยชูชาติ
3. เขตสรรหาที 6 อําเภอยะรัง
จํานวน 1 คน คือ นายพีรพัฒน์ ชูชยั
4. เขตสรรหาที 8 อําเภอสายบุรี
จํานวน 1 คน คือ นายนิพนั ธ์ นฤมาณพงศกร
5. เขตสรรหาที 10 นอกสังกัดสพฐ.
จํานวน 1 คน คือ นายอํานาจ สมทรง
6. เขตสรรหาที 12 ข้าราชการบํานาญ จํานวน 1 คน คือ นายชวรัตน์ เงินราษฎร์
มติทประชุ
ี
ม มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เป็ นคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 58 แทนกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่ง จํานวน 6 คน ตามรายชือทีเสนอ
4.8 การเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2559
มติประชุ ม
มีมติรับรองการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2559 จํานวน 3 คน เรี ยงตามลําดับ
คะแนน ดังนี
1. นายธํารงศักดิ
ตันนิยม
2. นายชณัฐ
พรหมศรี
3. นายประหยัด
สุ ขแก้ว
4.9 การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนอํานวยสิ นเชือเข้ าเป็ นกองทุนสํ ารอง
ประธานฯ : เสนอให้ทีประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนอํานวยสิ นเชือเข้าเป็ นกองทุนสํารอง
มติประชุ ม
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยเสี ยงข้างมาก
ระเบียบวาระที 5 เรืองอืน ๆ
5.1 นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์ สมาชิกเลขที 5522
1. เรื องระเบียบว่าด้วยการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557 ในข้อ 5,6,7 ประเด็นทีนําเสนอคือ ข้อ 7.3 กําหนดให้ผแู ้ ทนสมาชิก
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 ปี นัน ถือว่าการลิดรอนสิ ทธิ
ของผูแ้ ทนสมาชิก
2. รายงานการประชุมใหญ่ฯ เมือมีการประชุมเสร็ จสิ นแล้ว ควรนําลงในเว็ปไซด์
ของสหกรณ์ เพือให้ผแู ้ ทนสมาชิกได้ตรวจสอบรายงาน และสามารถรับรอง
ในทีประชุมคราวต่อไป เพือความรวดเร็ ว

5.2 ว่าทีร.ต.วิศาล สุ นนั ทวิวรรณ สมาชิกเลขที 17506
1. การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯครังต่อไป เห็นควรให้สมาชิกสมทบสามารถ
เข้าร่ วมประชุมใหญ่ได้
2. ควรมีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกสมทบ เพิมมากขึน
ประธาน ฯ :

รับทราบ และได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ทีได้มาร่ วมประชุมในวันนี

เลิกประชุ มเวลา 18.30 น.

ศุภชัย ศักดิแก้ว
(นายศุภชัย ศักดิแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

ภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

