ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อ 80 (8) และ ข้อ 108 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบี ยบ ประกาศ ค าสั่ ง มติ หรื อข้อตกลงอื่ นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบี ย บนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ นการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขานุ ก าร หมายถึ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้ อ 5 การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติประธานกรรมการจะนัดหมายให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้งเป็ นอย่างน้อย ในกรณี ที่มีเรื่ องเร่ งด่วน และจาเป็ นประธานกรรมการจะนัดหมายให้มี
การประชุมมากกว่าเดือนละครั้งก็ได้
ข้ อ 6 องค์ประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีก รรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 7 ในการประชุ มคณะกรรมการนั้นให้ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม หาก
ประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมในกรณี
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ไม่อาจมาประชุมได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 8 ระเบียบวาระการประชุมให้ประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนด
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ข้ อ 9 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการให้ถื อ เสี ย งข้า งมาก ยกเว้น มติ ที่ ก าหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น
ตามกฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ์ให้ถือมติตามกฎหมายและข้อบังคับนั้น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 10 วิธีปฏิบตั ิในการเรี ยกประชุมให้ดาเนินการดังนี้
(1) เมื่อประธานกรรมการได้กาหนดวันประชุมแล้ว ให้เลขานุการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นการล่วงหน้า เว้นแต่ประธานกรรมการเห็นว่าเป็ นเรื่ องด่วนอาจให้
นัดประชุมโดยวิธีการอื่นได้
(2) ให้เลขานุการส่ งวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
และอาจส่ งเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นว่าจาเป็ น หรื อสมควร
ข้ อ 11 ในกรณี ท ั่ว ไปการจัด ระเบี ย บวาระการประชุ ม ให้ จัด วาระที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
เรี ยงลาดับดังต่อไปนี้
(1) เรื่ องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(2) เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่ องสื บเนื่อง
(4) เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
(5) เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ประธานกรรมการเห็นว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนจะนามาพิจารณาก่อนก็ได้
ข้อ 12 การเสนอเรื่ องเข้าที่ประชุมให้ดาเนินการดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการอานวยการ อาจเสนอ
เรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ ล่วงหน้าก่อนกาหนดวันประชุม
(2) ในกรณีเร่ งด่วนประธานกรรมการอาจนาเรื่ องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้
ข้อ 13 การลงมติให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การลงมติให้กระทาโดยเปิ ดเผยเว้นแต่เมื่อกรรมการคนใดคนหนึ่ งร้องขอให้ลงมติ โดย
ทางลับ หรื อโดยวิธีอื่นใด โดยกรรมการที่มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบด้วย จึงให้กระทาโดย
ทางลับ
(2) การลงมติโดยเปิ ดเผยให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ก. ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ หรื อ
ข. ประธานเรี ยกชื่อกรรมการให้ออกเสี ยง หรื อ
ค. วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร
(3) การลงมติโดยทางลับให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ก. เขียนสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายบนแผ่นกระดาษที่ เจ้าหน้าที่จัดให้ตามที่ป ระชุ ม
กาหนด หรื อ
ข. วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร
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(4) การลงมติให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 14 การบันทึกรายงานการประชุม และการแจ้งมติที่ประชุม
(1) ในการประชุมให้เลขานุการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
โดยมีประธานที่ประชุม และหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูล้ งลายมือชื่อเป็ นผูต้ รวจ
(2) เรื่ องที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ ใ นการประชุ มแล้ว ให้เลขานุ ก ารด้วยความเห็ นชอบของ
ประธานกรรมการแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบโดยมิตอ้ งรอการรับรองรายงานการประชุมเว้นเรื่ องที่
คณะกรรมการมีมติโดยมีเงื่อนไขเวลาสาหรับถือปฏิบตั ิ
ข้ อ 15 การประชุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางานต่าง ๆ ให้อนุโลม ถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบนี้
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

