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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย   กลุมสมาชิก พ.ศ.  2546 

……………………………………. 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ พ.ศ.  

2543  ขอ 46 และขอ 79 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  16 คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  

2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย กลุมสมาชิก ดังตอไปน้ี          

 ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จํากัด  วาดวย 

กลุมสมาชิก  พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  25  มิถุนายน  2546   เปนตนไป 

 ขอ  3. การจัดตั้งกลุม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งต้ังขึ้นโดยรวมสมาชิกที่อยู

ใกลเคียงกัน และมีลักษณะเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ทํานองเดียวกันน้ันเขาดวยกัน 

 สมาชิกจะยายจากกลุมหน่ึงไปเขาสังกัดอีกกลุมหน่ึงซึ่งตนอยูใกล เคียงและมีลักษณะงาน             

ดาน สาธารณสุขทํานองเดียวกันได ตอเมื่อไดแจงที่ประชุมกลุมเดิมทราบ  และที่ประชุมกลุมซึ่งตนจะเขาน้ัน

ไดลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ทั้งน้ีใหประธาน

กลุมทั้งสองแจงเร่ืองน้ีใหสหกรณทราบโดยเร็ว 

 ขอ  4. การประชุมกลุม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนักเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม           

มาประชุมกันเปนการประชุมกลุมเปนคราว ๆ  เพื่อกิจกรรมดังระบุในขอ 5 อน่ึง กรรมการดําเนินการ หรือ

พนักงาน สหกรณ หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ อาจเรียกประชุมกลุมได 

 บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดน้ันโดยพรอมเพรียงทุกคราวที่นัดเรียก 

 ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทั้งหมดในกลุม

น้ันจึงจะเปนองคประชุม 

 การประชุมกลุมในคราวใดมีสมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุมใหมอีก       

คราวหน่ึงภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมน้ัน ๆ  

 การประชุมกลุม นอกจากจะไดกระทํากันตามคราวที่มีกิจธุระแลว จะตองจัดใหมีขึ้นกอน            

การประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกคร้ัง  เพื่อวินิจฉัยเร่ืองราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ

แตละคร้ังดวย 

ขอ  5.  กิจกรรมของท่ีประชุมกลุม ที่ประชุมกลุมมีหนาที่ชวยพิจารณาวินิจฉัยกิจการ และปญหา    

ทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวกับกลุมของตน และอาจเสนอใหความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ หรือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปน้ี                              

(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกดวย 
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(2) รับทราบเร่ืองสหกรณรับสมาชิกเขาใหมสังกัดกลุมน้ัน ๆ 

(3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสังกัดกลุมออกจากสหกรณ 

(4) เลือกต้ังและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการกลุมตามขอ 6 ทั้งคณะหรือรายตัว 

(5) เลือกต้ังผูแทนสมาชิก 

(6) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู  และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชําระหน้ี          

การจัดหาสิ่งของมาจําหนายแกสมาชิก การจัดใหมี อุปกรณสําหรับสมาชิกใช

ประโยชน การเก็บรักษาและจัดการเพื่อสหกรณออมทรัพยของสมาชิกและเร่ืองอ่ืน ๆ  

ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(7) เปนสื่อในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยตลอดจนแนะนําสมาชิก    

เพื่อใชวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยใหดีขึ้น 

(8) เปนสื่อในการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ และทางอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของในหมูสมาชิก

ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ 

(9) พิเคราะห และรวมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

(10) พิจารณาและดําเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือการ

ประกอบอาชีพหรือการสังคมในหมูสมาชิก 

ขอ  6.  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  

ใหที่ประชุมกลุมเลือกต้ังสมาชิกในกลุมเปนกรรมการบริหารกลุม จํานวนอยางนอย 3 คน และ     

ไมเกิน 5 คน ประกอบดวยตําแหนง ประธานกลุมคนหน่ึง และเลขานุการกลุมคนหน่ึงหรือสองคน นอกน้ัน

เปนกรรมการบริหารกลุม 

ขอ  7.    การดํารงตําแหนง                 

คณะกรรมการบริหารกลุม อยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป ถาเมื่อครบกําหนดหน่ึงปแลวยังไมมีการ

เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหมก็ใหคณะกรรมการบริหารกลุมคนเดิม อยูในตําแหนงไปจนกวาจะ

มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม  คณะกรรมการบริหารกลุมผูออกไปน้ันอาจไดรับเลือกต้ังซ้ํา 

 ผูซึ่ ง เคยถูกที่ประชุมใด ๆ  ถอดถอนจากตําแหนงประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือ

กรรมการบริหารกลุมไมใหไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการบริหารกลุมอีก 

 ถาตําแหนงประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมวางลงกอนถึงคราวออก 

ตามวาระใหที่ประชุมกลุมเลือกต้ังประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมแทน          

ในตําแหนงที่วางประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมซึ่งไดรับเลือกต้ังในตําแหนง

ที่วางน้ันใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาทําการเวลาที่ผูซึ่งตนแทนสั้นชอบที่จะอยูได 

 ทุกคราวซึ่งที่ประชุมกลุมไดเลือกต้ังประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุม  

ขึ้นใหม  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม  มีหนังสือแจงเร่ืองใหสหกรณทราบโดยเร็ว 
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ขอ  8.   การพนจากตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารกลุม ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณน้ีไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(4) ยายไปอยูกลุมอ่ืน 

(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน  

ขอ  9.  หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุม 

ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุม เปนสื่อติดตอระหวาง

สหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณมอบให  

เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุม และปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุม ในเมื่อประธาน

กลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

กรรมการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยเลขานุการกลุม และปฏิบัติหนาที่แทน เลขานุการกลุม ในเมื่อ

เลขานุการกลุมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 

คณะกรรมการบริหารกลุมมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูแทนกลุมในการติดตอประสานงานกับกลุมอ่ืน ๆ และกับคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

(2) เปนผูแทนคณะกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินงานสหกรณในกลุมน้ัน ๆ  และ

ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย 

(3) เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือเปนผูยื่นคํารอง 

ตอสหกรณในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินอาชีพและอ่ืน ๆ ในกลุมของตน 

(4) เปนผูควบคุมกลุม และดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามมติระเบียบ

แบบแผนของสหกรณ และของกลุมน้ัน ๆ 

(5) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ    

มาใหคําแนะนํา สงเสริมอาชีพใหสมาชิกในกลุม เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก

และครอบครัว 

(6) ชวยเหลือและใหความสะดวกแกผู จัดการ หรือพนักงานอ่ืนของสหกรณในการ

ปฏิบัติงานของสหกรณ ตลอดจนเจาหนาที่ตาง ๆ ของทางราชการในอันที่จะ            

เขาตรวจสอบ หรือดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเกี่ยวกับการบํารุงสงเสริมอาชีพ           

ของสมาชิก 
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ขอ  10.  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม 

ใหคณะกรรมการบริหารกลุม ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกลุมหรือเลขานุการ

กลุมนัดเรียกประชุมได               

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนคณะกรรมการบริหารกลุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหนําเสนอที่ประชุมกลุมเพื่อทราบหรือพิจารณา

ตามแตละกรณีในการประชุมกลุมคราวถัดไป 

ขอ  11.  การออกเสียง 

สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุม ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุมหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมไดเพียงคนละหน่ึงเสียง และจะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน   

ตนไมได 

ถาเร่ืองซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดสวนเสีย ก็จะออกเสียงคงคะแนนในเร่ืองน้ันไมได 

ขอ  12.  การวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ  ในท่ีประชุมกลุม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมให         

ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้น 

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาดเวนแตจะไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ 

ขอ  13.   ในการประชุมกลุม และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองบันทึกเร่ืองที่พิจารณา

วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมคราวน้ันลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

ประกาศ   ณ  วันที่    25  มิถุนายน  2546 

 

 

                       

                     
    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 


