ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ หน่วยประชุมใหญ่ 14 หน่วย โดยการประชุมผ่านระบบ ZOOM
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
3.2 ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
4.2 การดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ หน่วยประชุมใหญ่ 14 หน่วย โดยการประชุมผ่านระบบ ZOOM
…………….……………………..

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกได้ใช้สิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบ่งห้องประชุมเป็น 8 หน่วย และที่ประชุมมีมติเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 จึงให้มีการจัดประชุมวิสามัญประจาปี 2564 ในวันนี้ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ฝ่ายจัดการได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทางแอปพลิเคชั่น Line
และเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.lampangpsc.com เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จนถึงวันประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2564
ยังไม่มีสมาชิกสหกรณ์ท่านใดขอแก้ไข หากมีท่านใดแก้ไขให้แจ้งเลขานุการ หากไม่มีก็ถือว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตาแหน่งที่ครบวาระ จานวน 8 ตาแหน่ง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 73
คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์ มี คณะกรรมการด าเนิ นการประกอบด้วยประธานกรรมการ หนึ่ งคน และ
กรรมการดาเนินการอีก สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่น
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดอย่างน้อยหนึ่งคน ฯลฯ
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43
1. พลตารวจตรี นันทวิทย์
เทียมบุญธง ประธานกรรมการ
วาระ 1.1
2. พลตารวจตรี สมพงษ์
สวนคร้ามดี รองประธานกรรมการคนที่ 1 วาระ 1.2
3. พันตารวจเอก วีระวุธ
ชัยชนะมงคล รองประธานกรรมการคนที่ 2 วาระ 1.2
4. พลตารวจตรี อุดม
พรหมสุรินทร์ กรรมการ
วาระ 1.2
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5. พันตารวจเอก ธนกฤต
6. พันตารวจเอก พีระ
7. พันตารวจเอก บุญเทียม
8. พันตารวจเอก ไกรสิทธิ
9. พันตารวจเอก โสภณ
10. พันตารวจเอก สมพงษ์
11. พันตารวจเอก สิทธิศักดิ์
12. พันตารวจเอก ณรงค์
13. พันตารวจโท พินิจ
14. พันตารวจโท เกษม
15. พันตารวจโท สุรพล

เรือนแก้ว
เต็มแย้ม
ฮาวบุญปั๋น
พรหมปฏิมา
ผลกันทา
ตั้งตัว
สิงห์ทองลา
จันทราช
พรหมเมศร์
แก่นราช
กันยะโรจน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ

2.1
2.2
2.2
2.1
2.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1

กรรมการดาเนินการ ปี 2564 ที่อยู่ต่อ และออกตามวาระ ดังนี้
ประธานกรรมการอยู่ต่ออีก 1 ปี
1. พลตารวจตรี นันทวิทย์
เทียมบุญธง ประธานกรรมการ

วาระ 1.1

กรรมการที่อยู่ต่ออีก 1 ปี จานวน 6 คน
1. พันตารวจเอก ธนกฤต
เรือนแก้ว
2. พันตารวจเอก ไกรสิทธิ
พรหมปฏิมา
3. พันตารวจเอก โสภณ
ผลกันทา
4. พันตารวจเอก ณรงค์
จันทราช
5. พันตารวจโท เกษม
แก่นราช
6. พันตารวจโท สุรพล
กันยะโรจน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ

2.1
2.1
2.1
1.1
1.1
1.1

กรรมการที่อยู่ครบ 1 วาระ สามารถเลือกตั้งใหม่ได้อีก จานวน 5 คน
1. พลตารวจตรี สมพงษ์
สวนคร้ามดี กรรมการ
2. พลตารวจตรี อุดม
พรหมสุรินทร์ กรรมการ
3. พันตารวจเอก วีระวุธ
ชัยชนะมงคล กรรมการ
4. พันตารวจเอก สมพงษ์
ตั้งตัว
กรรมการ
5. พันตารวจโท พินิจ
พรหมเมศร์ กรรมการ

วาระ
วาระ
วาระ
วาระ
วาระ

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

กรรมการที่อยู่ครบ 2 วาระ จานวน 3 คน
1. พันตารวจเอก พีระ
เต็มแย้ม
2. พันตารวจเอก บุญเทียม
ฮาวบุญปั๋น
3. พันตารวจเอก สิทธิศักดิ์
สิงห์ทองลา

วาระ 2.2
วาระ 2.2
วาระ 1.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ย้าย)
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ในปีนี้เลือกตั้งคณะกรรมการแทนตาแหน่งที่ครบวาระ จานวน 8 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีลับการลงคะแนนผ่าน
บัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบนับคะแนน โดยเปิดเผย
ทีป่ ระชุม…………………………………………………………………………………………………
3.2 ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
1. ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำร 8 ตำแหน่ง ให้สหกรณ์ฯ ประกำศและรับสมัครจำกสมำชิก แล้วใช้
วิธีเลือกตั้งโดยใช้วิธีลับลงคะแนนผ่ำนบัตรเลือกตั้ง
2. กำหนดวัน เวลำ สถำนที่เลือกตั้ง วันที่ 24 ธันวำคม 2564 เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หน่วย
เลือกตั้งจำนวน 14 หน่วย (รำยละเอียดตำมที่ได้แจ้งให้สมำชิกรับทรำบในหนังสือแจ้งควำมจำนงเข้ำร่วมประชุม)
แผนกำหนดขั้นตอนในวันเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ลำดับ
1
2
3
4
5

6

รำยกำร
สมำชิกลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
สมำชิกลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้งจำกเจ้ำหน้ำที่
สมำชิกเข้ำคูหำเลือกตั้งเพื่อกำกบำทหมำยเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง
ปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง

ระยะเวลำ
เวลำ 12.30 – 13.30 น.
เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป
เวลำ 13.30 น.
เมื่อสมำชิกที่มำลงทะเบียนใช้
สิทธิในแต่ละหน่วยครบถ้วน
คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งนับจำนวนบัตรและรำยชื่อผู้มำ หลังปิดหีบกำรลงคะแนน
ลงทะเบียน เมื่อเห็นว่ำถูกต้องตรงกันให้ตรวจนับคะแนนที่หน่วยนั้นๆ
โดยเปิ ดเผยต่ อหน้ ำสมำชิ กหรื อประชำชนทั่ วไป และจั ดให้ มี กำร
บันทึกภำพวีดีโอเป็นภำพเคลื่อนไหวต่อเนื่องและให้ภำพปรำกฏผ่ำน
ระบบ Zoomไปยังหน่วยส่วนกลำง (ภ.จว.ลำปำง) ขณะตรวจนับจน
แล้วเสร็จแล้วรำยงำนผลคะแนนให้ประธำนคณะกรรมกำรทรำบทำง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบัตรเลือกตั้งและบัญชีให้นำส่งพร้อมกันหลัง
เสร็จสิ้น
ประธำนคณะกรรมกำรฯตรวจนับคะแนนรวบรวมผลคะแนนแต่ละ หลังนับคะแนนเสร็จสิ้น
หน่วยรวมกันแล้วประกำศรำยชื่อในที่ประชุม

3. วิธีกำรเลือกตั้ง ให้สมำชิ กที่มีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม เป็นผู้มีสิทธิในกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ให้
แสดงตัวและแสดงบัตรผู้มีสิทธิให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแล ทีละ 1 คนเดินเข้ำคูหำ กำกบำทหมำยเลขผู้สมัครตำมจำนวนที่
ต้องกำรแต่ไม่เกินตำแหน่งที่ว่ำงลงบนบัตรเลือกตั้ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยสังเกตกำรณ์ จนแล้ว
เสร็ จ หำกมี ปั ญ หำที่ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หำใดๆ ให้ ถื อ ว่ ำค ำวิ นิ จ ฉั ย ตั ด สิ น ของคณะกรรมกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ถือเป็นยุติ
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4. เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน ให้คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งปิดหีบ ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง
และบัญชีรำยชื่อสมำชิกที่มำแสดงตนลงคะแนนว่ำมีจำนวนบัตรลงคะแนนตรงกับรำยชื่อผู้มำลงทะเบียนหรือไม่
แล้วตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยโดยมีกำรถ่ำยภำพวีดีโออย่ำงต่อเนื่อง และให้ภำพปรำกฏผ่ำนระบบ Zoom ไปยัง
หน่วยกลำง (ภ.จว.ลำปำง)
5. กำรพิจำรณำบัตรดีและบัตรเสียให้ถือตำมธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมำและตำมตัวอย่ำงบัตรเลือกตั้ง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งโดยอนุโลม
6. ประธำนตรวจนับ คะแนนนำผลคะแนนในแต่ล ะหน่วยเลือกตั้งที่ไ ด้รับรำยงำนมำรวมกั นแล้ว
ประกำศผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุดถึงต่ำสุดตำมลำดับมำกไปหำน้อย ลำดับที่ 1- 8 มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง 2 ปี หำกมีคะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ำกันจับสลำกว่ำจับได้หรือตก
7. ห้ำมซื้อสิทธิ ขำยเสียง หรือสัญญำว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือ กระทำกำรอื่นใดไม่
ว่ำผู้ใช้สิทธิหรือผู้สมัครอันเป็นกำรส่อไปในทำงทุจริต หรือเป็นกำรขัดขวำงต่อกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มำ
ซึ่ง คะแนนกำรเลือ กตั้ง ถือ เป็ น กำรทุ จริ ต สหกรณ์ ฯ จะพิ จ ำรณำถอดถอนจำกกำรเป็ นสมำชิ ก และอำจเสนอ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยอีกทำงหนึ่ง แต่หำกเป็นข้ำรำชกำรบำนำญให้ถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมกำรตลอดไป
8. คณะกรรมกำรเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้พิจำรณำแต่งตั้ง จำกผู้ที่ไม่เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ
ก่อนเป็นลำดับแรก หำกไม่มีค่อยพิจำรณำแต่งตั้งผู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นกลำงที่สุด หำกปรำกฏภำยหลังว่ำ
คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่
ไม่เป็นกลำง หรือกระทำกำรทุจริตทำให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริ ต โปร่งใส ยุติธรรม หรือช่วยเหลือผู้สมัคร ผู้หนึ่งผู้ใด
ไม่ว่ำด้วยกำรกระทำใด ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำทัณฑ์ทำงวินัยตำมระเบียบต่อไป
9. ประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปำง จำกัด ซึ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะติด
ประกำศไว้บริเวณสถำนที่ทาการสหกรณ์ฯ ,แอปพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ www.lampangpsc.com เป็นหน้ำที่ของ
ผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่กำหนด จะอ้ำงว่ำไม่ทรำบประกำศในภำยหลังไม่ได้
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ตามกฎกระทรวงการดาเนินงานและการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อ 8 สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรวรรคหนึ่งอย่างน้อย
หนึ่งคนฯ และตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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สหกรณ์ ฯ ได้ ป ระกาศรายชื่ อผู้ ส มัครรับการเลือ กตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวั นที่ 21
ธันวาคม 2564 ซึ่ง ได้ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ และมี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกาหนดข้างต้นแล้ว จานวน 1 คน คือ
หมายเลข 12 พันตารวจโทหญิงเพ็ญแข นันทฤทธิ์ รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
ลาปาง ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยโยนก ปีการศึกษา 2535
จึงขอมติที่ ประชุ มใหญ่วิสามั ญประจาปี 2564 เห็นควรให้เลือกผู้มีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงก าหนด
จานวน 1 คน
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………
4.2 การดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44
ที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

