จานวนสมาชิกคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559
สมาชิกสามัญ 3,175 คน สมาชิกสมทบ 3,324 คน
รวมทัง้ สิ้น 6,499 คน
สมาชิกทีใ่ ช้บริการเงินกู้ 2,445 ราย
สรุปผลการดาเนินธุรกิจ 1 — 30 กันยายน 2559
กาไรประจาเดือน
9,787,288.31 บาท
ทุนเรือนหุน้ คงเหลือ
1,234,698,780.00 บาท
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
3,072,987,322.01 บาท
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ คงเหลือ
6,307,867.00 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ 835,984,506.39 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่ คงเหลือ 122,742,193.45 บาท

สรุปยอดเงินฝาก
ออมทรัพย์

10,549,160.25

บาท

ออมทรัพย์ ATM

14,901,260.56

บาท

ออมทรัพย์พเิ ศษ
ออมทรัพย์นกั เรียน

793,248,694.45
10,895,504.45

บาท
บาท

เงินฝากออมเงินวันละ3 บาท

1,851,129.97

บาท

สัจจะออมทรัพย์พเิ ศษ

2,821,530.84

บาท

1,717,225.37
122,742,193.45

บาท
บาท

ทวีทรัพย์ 60 เดือน
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่

ที่

ชือ่ – ชื่อสกุล

สังกัด

เครือข่าย

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวจันทิรา โมลาดุก
นางสาวพรพรรณ ชุ่มมงคล
นางสาวมะลิวัน อมรกล้าหาญ
นายปิยะวัฒน์ วรนาถยืนยง
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
นายณัฐวิทย์ คาซาว
นางสาวไพลิน แสงอ้าย
นางเมธิกา รัตนรังษี
นายอภิเดช ใจธรรมโน
นายนคร ดอกแก้ว
นางสาววรรณิภา ภาพสุวรรณ
นางสาววริทธิ์ธร ลิปิวงศ์วัฒกิจ
นางสาวหฤทัย ชอบวนาไพรสน
นางวลัยพร ถิ่นวนา
ว่าที่ร้อยตรีทิวากร ใจแก้ว

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อบต.ขุนยวม
ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย
ร.ร.ห้องสอนศึกษา

เวียงเหนือ
เมืองปอน - แม่กี๊
แม่นาจาง
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
ป่าแป๋
แม่นาเติง
บ้านกาศ -เสาหิน 2
แม่นาจาง
เมืองแปง
เมืองแปง
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลอาเภอขุนยวม
ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย
ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ร.ร.สังวาลวิทย์ 3
โรงเรียนบ้านแม่กี๊
ร.ร.บ้านแม่นาจาง
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ
ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ
ร.ร.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ปาย
ร.ร.ดอนชัยวิทยา
ร.ร.บ้านกอกหลวง
ร.ร.บ้านเมืองแปง
ร.ร.บ้านเมืองแปง
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลอาเภอขุนยวม
ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย
ร.ร.ห้องสอนศึกษา

หน้า 2

ที่

ชือ่ -สกุล

1 นายณัฐพงศ์
2 นางรจนา

กอบฟั้น
ทองดี

3 นางชนานันท์

ที่

เลขทะเบียน

สนง.วัฒนธรรม มส. อ.เมือง
ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

สอค.ลาพูน
สอค.เพชรบูรณ์

กาศสมบูรณ์ 3840

สพป.มส.เขต 2 อ.แม่ลาน้อย

สอค.เชียงใหม่

เลขทะเบียน

1 นางสาวนิภาวรรณ เวชกิจ

ชื่อ - ชื่อสกุล

1

น.ส.ยุวรรณดา

2

น.ส.สุนทรี

3
4

นายพิชญศักดิ์
นายชาญชัย

5
6

สังกัด

9859

ร.ร.อนุบาลเทศบาล
แม่ลาน้อย

เลขทะเบียน

เครือวงค์ปญ
ั ญา

สังกัดหน่วย

โอนไปสหกรณ์

9877

สามัญชาระเอง

สอค.เชียงราย

สมคา

9685

สามัญชาระเอง

สอค.เชียงใหม่

เร่งเร็ว
ครุธทิน

9708
9563

สามัญชาระเอง
สามัญชาระเอง

สอค.เชียงใหม่
สอค.พิจิตร

น.ส.ลัดดาวัลย์ สุดหอม

9240

สามัญชาระเอง

สอค.สมุทรปราการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นภาพร ทองคา

9262

สามัญชาระเอง

สอค.เชียงใหม่

ที่
ชือ่ – ชือ่ สกุล
1 นายสุรสิทธิ์ กล้าหาญ
ที่
1
2
3
4
5
6

โอนไปสหกรณ์

6670
7890

ชือ่ – ชื่อสกุล

ที่

สังกัดหน่วย

ชือ่ – ชือ่ สกุล
นายวิรัตน์ คาเรือง
นางสังวาลย์ ใจมาดี
นางณรฎา มธุรส
นางเพชรลดา วงษ์พันธ์
นางเพชรลดา วงษ์พันธ์
นายเอกชัย ศรีดา

เลขทะเบียน
สังกัด
3546
สพป.มส.เขต 1 บานาญ
เลขทะเบียน
8796
8184
9147
5526
5526
8080

สังกัด

สพป.มส.เขต 2 อ.แม่สะเรียง
สพป.มส.เขต 2 อ.แม่สะเรียง
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22
สพป.มส.เขต 1 อ.ปางมะผ้า

เดิมส่ง
1,700
เดิมส่ง
สค.14,000
พถ12,000
สค.12,130
สค.1,850
พป.16,940
พถ.21,080

ใหม่สง่
1,200
ใหม่สง่
20,000
13,000
12,700
4,000
20,000
30,000

หน้า 3
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา - มารดา
สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์
สวัสดิการมงคลสมรส
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

12
9
1
2
8

ลาดับที่
ประเภทเงินกู้
1
เงินกู้สามัญ
2
เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
3
4
5
6
7
8
9

เงินกู้สามัญ(สมทบ)
เงินกู้สามัญATM
เงินกู้สามัญเพื่ออุปโภคบริโภค
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องความเดือดร้อน ฯ
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญ ATM (เพิ่มวงเงิน)
รวม

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

15,000
18,000
500
2,000
16,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนราย
47
4

จานวนเงิน
35,216,000.00
3,346,000.00

2
22
3
3
18
2
2
103

400,000.00
2,560,000.00
650,000.00
55,000.00
392,400.00
550,000.00
130,000.00
43,299,400.00

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่าย(ผู้แทน)เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายและประชุมใหญ่วิสามัญประ
จาปี 2559 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นต่างๆ 12 กิจกรรมเพื่อรับโล่ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ให้ผู้สนใจประกวดส่งผลงานเป็นรูปเล่มและภาพถ่ายหรือวีดีโอประกอบ ส่งวันสุดท้าย 24 พฤศจิกายน 2559

หน้า4

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

1– 7
5– 6
8
19

พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559

รับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
โรงเรียนผู้นาสหกรณ์ ณ. สพป.มส.เขต.1(นักเรียนเครือข่ายละ 1 คน)
สัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่วิสามัญ ณ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ประชุมสามัญหน่วยเครือข่ายทุกหน่วยเพื่อเลือกตั้ง
1. ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. กรรมการดาเนินการ(ในหน่วยที่หมดวาระ)
วันที่ 26– 27 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนผู้นาสหกรณ์ ครั้งที่ 2

ด้วยมีสมาชิกสหกรณ์บางรายได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด
แต่ยังมีชื่ออยู่ในผังของเครือข่ายสหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เครือข่ายดาเนินการคัดชื่อออก
จากผังเครือข่าย ยกเว้น(บานาญ)ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วยสหกรณ์ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
จึงขอให้เครือข่ายสารวจรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี2559หากมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ทาผังส่งให้สหกรณ์ ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อสหกรณ์จะได้ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้แทนใหม่
และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มาประชุมแทนผู้แทนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

หน้า 5
ที่

เครือข่าย

เครือข่ายย่อย

จานวนบัญชี

เปิดบัญชี

1 สหกรณ์

สหกรณ์

2 อาเภอเมือง 1

สพป.มส.1 กลุ่ม 1

1

100.00 100.00

สพป.มส.1 กลุ่ม 2

2

400.00 400.00

ห้วยโป่ง 1

3

ห้วยโป่ง 2

1

500.00 500.00

ลีลาวดี 2

1

1,000.00 1,000.00

ห้วยผา

1

300.00 300.00

ปางหมู 1

1

500.00 500.00

12

2,500.00 4,600.00

วัฒนธรรม วก.มส.ศูนย์พิเศษ

7

3,000.00 3,000.00

กศน.,วชช.

1

8,300.00 10,800.00

14

1,600.00 8,800.00

จองคา

7

4,200.00 4,800.00

บานาญ 1

2

1,300.00 1,550.00

บานาญ 2

28

2,900.00 11,700.00

บานาญ 3

6

3,500.00 4,800.00

บานาญ 4

5

2,800.00 2,900.00

ห้องสอน

8

4,400.00 5,300.00

ตาบลขุนยวม

6

800.00 4,800.00

ตาบลเมืองปอน แม่กิ๊

8

1,700.00 5,600.00

ตาบลแม่อูคอ

3

300.00 2,300.00

ตาบลแม่เงา

9

4,700.00 5,600.00

ขุนยวมวิทยา

7

1,100.00 3,600.00

10

2,000.00 5,600.00

บานาญตาบลเมืองปอน

5

1,400.00 2,900.00

อนุบาลปางมะผ้า

5

1,600.00 3,600.00

สิงห์ตะวันออก

1

100.00 300.00

ปางมะผ้า

1

100.00 500.00

แม่ฮี้

14

5,900.00 10,700.00

ทุ่งยาว

26

8,200.00 15,300.00

โป่งสา

3

500.00 2,800.00

ปายวิทยาคาร

4

1,300.00 5,800.00

เมืองแปง

8

1,400.00 4,300.00

แม่นาเติง

16

3,800.00 6,800.00

รักธรรม

7

4,100.00 5,500.00

เวียงใต้

15

3,500.00 13,600.00

ราช22

1

500.00 500.00

11

2,900.00 6,000.00

3 อาเภอเมือง 2

4 อาเภอเมือง 3

อนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเทศบาล มส.

5 อาเภอเมือง 4

6 อาเภอขุนยวม

บานาญตาบลขุนยวม

7 อาเภอปางมะผ้า

8 ปาย 1

9 ปาย 2

เวียงเหนือ

10

จานวนเงินฝากรายเดือน

41,700.00 3,000.00

89,100.00 3,000.00

หน้า 6
10 แม่สะเรียง 1

11 แม่สะเรียง 2

12 แม่สะเรียง 3

13 แม่ลาน้อย 1

14 แม่ลาน้อย 2

15 สบเมย

ฝั่งธน

5

1,300.00

รวมใจ

12

5,800.00

เอื้องแซะแม่สะเรียง

11

10,600.00

บานาญบ้านกาศ

3

900.00

เอื้องคา

5

1,200.00

สพป.มส.เขต 2

13

5,350.00

ป่าแป๋

16

4,700.00

แม่เหาะ แม่ลิด

9

1,500.00

แม่สะเรียงบริพัตร

9

1,100.00

แม่ยวม - แม่คง 1

15

3,500.00

แม่ยวม - แม่คง 2

3

1,100.00

บ้านกาศ - เสาหิน 1

1

100.00

บ้านกาศ - เสาหิน 2

10

5,600.00

เมืองยวมใต้ 1

9

3,700.00

เมืองยวมใต้ 2

13

5,600.00

ห้วยห้อม

3

500.00

อนุบาลแม่ลาน้อย

8

2,300.00

ขุนแม่ลา

1

100.00

ขุนคา

1

2,000.00

ท่าสองแคว

4

1,500.00

บานาญไฟแรง

8

4,500.00

แม่ลาหลวง

5

1,000.00

ดรุณสิกข์

6

2,300.00

แม่นาจาง

4

400.00

สันติคีรี

4

1,300.00

แม่โถ

4

1,700.00

รวมดาว

6

1,400.00

พิทักษ์ผลประโยชน์

5

700.00

เลโคะ

3

400.00

สาละวิน

5

1,500.00

ป่าโป่ง - ห้วยกุ้ง

1

200.00

18

3,500.00

ดอยปุย
แม่สวด

3

1,500.00

499

293,650.00

309,150.00

หน้า 7
แก้ไขระเบียบการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
(สาระสาคัญ)

หมวด 7
เงินงวดชาระหนี้เงินกู้
ข้อ 26 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้นให้กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกินสี่งวดทั้งนี้ไม่มี
การผ่อนเวลาแต่อย่างใด
(2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเงินกู้หรือส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ดังนี้
ก. เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น ให้มีกาหนดไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวด
ข. เงินกู้สามัญปกติ ให้มีกาหนดไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวด
ค. เงินกู้สามัญ ATM ให้มีกาหนดไม่เกินเก้าสิบงวด
ง. เงินกู้สามัญโครงการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้นั้น ๆ
(3) เงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเงินกู้หรือส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจานวน
กี่งวดก็สุดแต่เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด ตั้งแต่
เดือนแรกที่จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดในการกาหนดเงินงวดชาระหนี้ของเงินกู้พิเศษแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของเงินกู้นั้นๆ
กรณีที่สมาชิกลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ หรือถึงแก่ความตายและรอรับบาเหน็จบานาญ สมาชิก
หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย สามารถยื่นคาร้องขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน

ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบีย้ ประชุมและค่าพาหนะสาหรับสมาชิก
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด ได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะสาหรับสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุมในโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ นั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและคุ้มค่า มติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52/2559 ในคราวประชุมเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงได้
กาหนดเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะสาหรับสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ต้องเป็นสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในโครงการนั้นๆ
2. สมาชิกจะต้องอยู่ในที่ประชุม เข้าร่วมประชุมจนเลิกประชุมจึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ และ
ต้องลงลายมือชื่อรับเงินด้วยตนเอง
3. กรณีที่สมาชิกมีเหตุจาเป็นต้องออกจากการประชุมก่อนเลิกประชุม ต้องแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการจ่าย
เบี้ยประชุมและค่าพาหนะทราบ ทั้งนี้ต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเวลาที่ใช้ประชุมทั้งหมด โดยสมาชิกต้องลง
ลายมือชื่อรับเงินด้วยตนเองและสหกรณ์จะนาเงินฝากเข้าบัญชีที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ภายหลัง
4. หากไม่เป็นไปตามข้อ 1-3 สหกรณ์จะพิจารณางดจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้กับสมาชิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

หน้า 8
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2559
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู แ ม่ ฮ่ อ งสอน จ ากั ด พ.ศ.2542 ข้ อ 59(9)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52/2559 ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2559 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดาเนินการ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับ “ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในท้ายระเบียบนี้”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2556
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน
จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด
“กรรมการดาเนินการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮอ่ งสอน จากัด
“หน่วยเครือข่าย”
หมายถึง เครือข่ายที่รวมกันตามที่สหกรณ์กาหนดเป็นหน่วยเลือกตั้งตาม
การจัดแบ่งโควตาที่สหกรณ์กาหนด
“ผู้แทนสมาชิก”
หมายถึง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด
ข้อ 5 การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการให้ใช้วิธีการ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ จานวน 1 คน สรรหาโดยเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการดาเนินการ จานวน 14 คน สรรหาจากหน่วยเครือข่าย ดังนี้
หน่วยเครือข่ายอาเภอปาย
มีกรรมการดาเนินการได้
2 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอปางมะผ้า
มีกรรมการดาเนินการได้
1 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอเมือง
มีกรรมการดาเนินการได้
4 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอขุนยวม
มีกรรมการดาเนินการได้
1 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอแม่ลาน้อย
มีกรรมการดาเนินการได้
2 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอแม่สะเรียง
มีกรรมการดาเนินการได้
3 คน
หน่วยเครือข่ายอาเภอสบเมย
มีกรรมการดาเนินการได้
1 คน
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
(1) คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องเคยเป็นคณะกรรมการดาเนินการและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจากัด พ.ศ 2542 ข้อ 52 (1) – (7)
(2) คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการต้องเคยเป็นคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เครือข่าย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด พ.ศ 2542 ข้อ 52 (1) – (7)

หน้า 9
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ จากกรรมการ
ดาเนินการ ประธานเครือข่ายหรือผู้แทนสมาชิกจานวน 5 คน ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการหนึ่งคน เลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดและประกาศวันเปิด-ปิดรับสมัคร
ข้อ 9 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ หน่วยบริการอาเภอ หรือหน่วย
เครือข่ายที่ตนสังกัด
ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติหลักฐานของผู้สมัคร และแจ้งรายชื่อผู้สมัครโดย
เรียงลาดับการส่งใบสมัครก่อนหลังให้สหกรณ์เพื่อดาเนินการกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ข้อ 11 ในกรณีมีผู้สมัครไม่เกินจานวนตามที่ได้รับสรรหาให้ถือว่าผู้สมัครนั้นได้รับการสรรหา
ข้อ 12 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ หรือ สถานที่
ลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจาตัวผู้สมัครได้โดยสะดวก
ข้อ 13 วิธีการคัดเลือก ใช้วิธีคัดเลือกโดยเปิดเผย หรือโดยลับ ดังนี้
(1) วิธีคัดเลือกโดยเปิดเผย
1. ให้ผู้สมัครกล่าวแนะนาตนเองตามลาดับ
2. คณะอนุกรรมการสรรหาขานชื่อผู้สมัครทีละคน โดยสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนผู้ใดต้องการ
ลงคะแนนเสียงให้บุคคลใด ให้ยกมือค้างไว้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหานับ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ
ยกมือออกเสียงได้เพียง 1 ครั้ง และผู้สมัครมีสิทธิยกมือออกเสียงให้ตนเองได้
(2) วิธีคัดเลือกโดยลับ
1. ให้คณะอนุกรรมการสรรหาเตรียมเอกสาร บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้
ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของหน่วย
เครือข่าย
2. ก่อนการลงคะแนนให้ประธานอนุกรรมการสรรหาชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
และวิธีการตรวจนับคะแนนรวมทั้งกาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญหน่วยเครือข่ายทราบ
3. ให้ผู้สมัครกล่าวแนะนาตนเองตามลาดับ
4. แจกบัตรเลือกตั้ง ดาเนินการลงคะแนน
5. คณะอนุกรรมการสรรหาตรวจนับคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม
ข้อ 14 ให้คณะอนุกรรมการสรรหานาผลการนับคะแนนโดยเรียงลาดับนาส่งสหกรณ์ และสหกรณ์จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการต่อไป
ข้อ 15 สมาชิก หรือ ผู้แทนสมาชิก ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 31 (1) – (6)
ให้ประธานกรรมการดาเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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