
รายงานกกิจการประจจาปป 2557
สหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนนาโพธกิธิ์ 125 จจากกัด

ววันอวังคารททที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

“สถาบบันการเงงินและองคค์กรสวบัสดงิการชชุมชน
ของขบวนการสหกรณค์เครดงิตยยูเนนนี่ยน”

                                                                             สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด
                                        เลขททที่ 74 ม.11 ตจาบลนาโพธดิธิ์ อจาเภอกกุสกุมาลยณ จวังหววัดสกลนคร 47210
                                      โทร./โทรสาร 042 769265      Email. np125credit@gmail.com



                  พระราชดจารวัส พระบาทสมเดด็จพระเจจ้าอยยูยู่หวัว

          สหกรณณ แปลวยู่า การทจางานดจ้วยกวัน หมายถถึง ผนถึกกจาลวัง ผยูจ้ทจางานเกทที่ยวขจ้อง
กวัน การทจางานททที่เกทที่ยวขจ้องกวันนวันั้นใหจ้พรวักพรจ้อมกวันทกุกดจ้าน และตจ้องกระทจางานนวันั้น ดจ้วย
ความรยูจ้ความสามารถ ดจ้วยความซซที่อสวัตยณ สกุจรดิต ดจ้วยความเมตตาหววังดท เอซนั้อเฟฟฟื้อเผซที่อแผยู่
กวันและกวัน จถึงจะเปป็นสหกรณณแทจ้ ซถึที่งมทแตยู่ความเจรดิญกจ้าวหนจ้า และอจานวยประโยชนณอวัน
พถึงประสงคณ

                            พระตจาหนวักจดิตรลดารโหฐาน ววันททที่ 26 มทนาคม พกุทธศวักราช 2527
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จงิตตารมณค์ของสหกรณค์เครดงิตยยูเนนนี่ยน

                                                                      ททที่มา : คคคู่มมือสหกรณณ์เครดดิตยคเนทที่ยน ช.ส.ค. ฉบบับปรบับปรรุง 2554
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ระเบนยบวาระการประชชุมใหญญ่สามกัญประจจาปป 2557
สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์125 จจากวัด
ววันอวังคารททที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

ณ สจานวักงานสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์125 จจากวัด
………………………………………………

ระเบทยบวาระททที่  1. เรซที่องประธานแจจ้งใหจ้ทราบและพดิจารณาระเบทยบวาระการประชกุม
ระเบทยบวาระททที่  2. เรซที่องรวับรองรายงานการประชกุมใหญยู่ครวันั้งแรก/2557
ระเบทยบวาระททที่  3. รวับทราบรายงานผลการดจาเนดินงานของคณะกรรมการดจาเนดินการ ชกุดททที่ 1/2557
ระเบทยบวาระททที่  4. รวับทราบรายงานผลการตรวจสอบกดิจการของคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ชกุดททที่ 1/2557
ระเบทยบวาระททที่  5. พดิจารณารวับรองรายงานการเงดินและอนกุมวัตดิงบดกุล ประจจาปปบวัญชท  2557
ระเบทยบวาระททที่  6. พดิจารณาการจวัดสรรกจาไรสกุทธดิ ประจจาปปบวัญชท  2557
ระเบทยบวาระททที่  7. พดิจารณากจาหนดวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอคนั้จาประกวันของสหกรณณ ประจจาปป 2558
ระเบทยบวาระททที่  8. พดิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจจาปป 2558
ระเบทยบวาระททที่  9. พดิจารณาจวัดหาสดินคจ้ามาจจาหนยู่ายใหจ้สมาชดิก ประจจาปป 2558
ระเบทยบวาระททที่  10. พดิจารณาเชยู่าททที่ดดินจากธนารวักษณพซนั้นททที่สกลนครเพซที่อจวัดเปป็นททที่ผลดิตจจาหนยู่ายสดินคจ้าและบรดิการสมาชดิก
ระเบทยบวาระททที่  11. พดิจารณากจาหนดเบทนั้ยเลทนั้ยง เบทนั้ยประชกุม ,คยู่าททที่พวัก, คยู่าพาหนะของคณะกรรมการ
ระเบทยบวาระททที่  12. พดิจารณาเลซอกตวันั้งคณะกรรมการดจาเนดินการ ประจจาปป 2558 (แทนกรรมการททที่ลาออก)
ระเบทยบวาระททที่  13. พดิจารณาเลซอกตวันั้งคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ประจจาปป 2558
ระเบทยบวาระททที่  14. พดิจารณาแตยู่งตวันั้งททที่ปรถึกษาคณะกรรมการดจาเนดินการ ประจจาปป 2558
ระเบทยบวาระททที่ 14. รวับทราบขจ้อเสนอแนะจากหนยู่วยงาน
ระเบทยบวาระททที่ 15. เรซที่องอซที่นๆ

                                                   **********************
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คณะกรรมการดจาเนกินการ ชชุดทนนี่ 1/2557

     นายถนอม  ผดิวตะศาสตรณ           นายประสงคณ  เนซองทอง           นายพวัฒนพงษณ  เนซองทองทอง
               รองประธาน  1                 ประธานกรรมการดจาเนดินการ                  รองประธาน 2    

                          นางพรพดิมล  เนซองทอง                   นางจวันทรณทดิภา  ววัดแผยู่นลจา
                                   เหรวัญญดิก                                   เลขานกุการ

                        นางดวงใจ  เนซองทอง                          นางคจาพวันธณ  เนซองทอง 
                                กรรมการ                                        กรรมการ
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คณะผยูผู้ตรวจสอบกกิจการสหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนนาโพธกิธิ์ 125 จจากกัด ชชุดทนนี่ 1/2557

       1.  นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ         ประธาน
       2.  นายประดดิษฐณ                 บกุโพธดิธิ์
       3.  นายสาคร                     ใยปางแกจ้ว

ทนนี่ปรรึกษาสหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนนาโพธกิธิ์ 125 จจากกัด ชชุดทนนี่ 1/2557

                                                                    บาทหลวงธบัญญา  ศรทอคู่อน

                                                           นางจดิตสรุภา   เนมืองทอง
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ระเบนยบวาระทนนี่ 1 เรรนี่องประธานแจผู้งใหผู้ทราบและพกิจารณาระเบนยบวาระการประชชุม
                    นายประสงคณ์  เนมืองทอง  ประธานกรรมการ  ททาหนน้าททที่ประธานททที่ประชรุม กลคู่าวตน้อนรบับสมาชดิกและผคน้
เขน้ารคู่วมประชรุม และชทชี้แจงพระราชบบัญญบัตดิสหกรณณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 54  และขน้อบบังคบับสหกรณณ์เครดดิตยคเนทที่ยนนา
โพธดิธิ์ 125 จทากบัด ขน้อ 65  กทาหนดไวน้วคู่า องคณ์ประชรุมใหญคู่ของสหกรณณ์ตน้องมทสมาชดิกมาประชรุมไมคู่นน้อยกวคู่ากกที่งหนกที่งของ
จทานวนสมาชดิกทบัชี้งหมดหรมือไมคู่นน้อยกวคู่าหนกที่งรน้อยคน 
                   สทาหรบับการประชรุมครบัชี้งนทชี้ เปป้นการประชรุมใหญาสามบัญประจทาปปี 2557  สมาชดิกสหกรณณ์ ณ วบันสดิชี้นปปี
ณ วบันททที่ 31 ธบันวาคม พ.ศ.2557  จทานวน  246 คน  มาประชรุมวบันนทชี้เกดินกวคู่า 100 คน  คมือมา ประชรุมจทานวน ….   คน 
ถมือวคู่า ครบองคณ์ประชรุมแลน้ว

      ทนนี่ประชชุมรบับทราบ

 ระเบนยบวาระทนนี่  2. เรรนี่องรกับรองรายงานการประชชุมใหญญ่ครกัรั้งแรก/2557

          ประธานฯ มอบหมายใหจ้ นางจวันทรรฺทดิภา  ววัดแผยู่นลจา  เลขานกุการฯ  เปป็นผยูจ้อยู่านรายงานการประชกุมครวันั้งกยู่อน

                                                   รายงานการประชกุมใหญยู่ครวันั้งแรก
                                             สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ ๑๒๕  จจากวัด
                                                     ววันททที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗
                              บจ้านเลขททที่ ๗๔ บจ้านนาโพธดิธิ์ หมยูยู่ททที่ ๑๑  ต.นาโพธดิธิ์ อ.กกุสกุมาลยณ จ.สกลนคร
                                              **************************
        ผยูผู้ซรึนี่งจะเปป็นสมาชกิกเขผู้ารญ่วมประชชุม   ๕๕   คน  (ตามรายมรอชรนี่อผยูผู้เขผู้าประชชุม)
จากจจานวนสมาชกิกทกัรั้งหมด     ๕๕   คน
ผยูผู้เขผู้ารญ่วมประชชุม

 ๑.  นางสกุชาดา  เคนพดิทวักษณ         ผยูจ้อจานวยการกลกุยู่มสยู่งเสรดิมสหกรณณ 1 สนง.สหกรณณจวังหววัดสกลนคร
 ๒.  นายประยยูร    จารกุววัฒนสดิทธดิธิ์   นวักวดิชาการสหกรณณชจานาญการ สนง.สหกรณณจวังหววัดสกลนคร

           ๓.  นายวดิษณกุ    ชดิณกกุล              ผยูจ้สอบบวัญชทสหกรณณ  สนง.ตรวจบวัญชทสหกรณณสกลนคร
           ๔.  นางสาวอรวรรณ  ทดิพยณเดชา    นวักวดิชาการสหกรณณปฏดิบวัตดิการ สนง.สหกรณณจวังหววัดสกลนคร
           ๕.  นายนดิรดินธนณ ศรทจวันทรณหลจ้า       นวักสยู่งเสรดิมและพวัฒนาสหกรณณ 
                                                     ชกุมนกุมสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนแหยู่งประเทศไทย 
                                                     สาขาภาคตะววันออกเฉทยงเหนซอ

เรกินี่มประชชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.
      นายประสงคณ  เนซองทอง    ประธานคณะผยูจ้จวัดตวันั้งสหกรณณทจาหนจ้าททที่เปป็นประธานในททที่ประชกุมไดจ้กลยู่าวเปปิด

การประชกุม  และแนะนจาผยูจ้เขจ้ารยู่วมประชกุมแลจ้ว ไดจ้ดจาเนดินการประชกุมตามระเบทยบวาระการประชกุม ดวังนทนั้ตยู่อไปนทนั้
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วาระทนนี่  ๑  เรรนี่อง รกับทราบเรรนี่องการจดทะเบนยนสหกรณณ
ประธานฯ ไดจ้แจจ้งใหจ้ททที่ประชกุมทราบ ตามททที่กลกุยู่มบกุคคลซถึที่งประกอบอาชทพเกษตรกรรม รวับจจ้าง และ

ประชาชนทวัที่วไปไดจ้รวมตวัวกวันเพซที่อขอจวัดตวันั้งสหกรณณ ประเภทสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยน โดยชซที่อวยู่า “สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยน
นาโพธดิธิ์๑๒๕ จจากวัด” มทสมาชดิกแรกตวันั้ง จจานวน ๕๕ คน ททที่ตวันั้งสจานวักงานอยยูยู่เลขททที่ ๗๔ หมยูยู่ ๑๑ ตจาบลนาโพธดิธิ์  อจาเภอ
กกุสกุมาลยณ จวังหววัดสกลนคร ถซอหกุจ้นแรกเขจ้า ๖๗,๖๘๐.- บาท (หกหมซที่นเจด็ดพวันหกรจ้อยแปดสดิบบาทถจ้วน) กจาหนดปปบวัญชท
ณ ววันสดินั้นเดซอนธวันวาคมของทกุกปป  นวันั้น
                   บวัดนทนั้ นายทะเบทยนสหกรณณไดจ้รวับจดทะเบทยนสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์๑๒๕ จจากวัด
เลขทะเบทยนสหกรณณททที่ ๔๗๐๐๐๐๐๔๒๕๕๖๗ เลขทะเบทยนขจ้อบวังควับททที่ ๔๗๐๐๐๐๐๖๒๕๕๖๓  ไวจ้แลจ้วตวันั้งแตยู่ววันททที่ ๒๕ 
ธวันวาคม ๒๕๕๖

 ทนนี่ประชชุม  รวับทราบ

ระเบนยบวาระทนนี่  ๒ เรรนี่อง รายงานผลการปฏกิบกัตกิงานของสหกรณณ
                       ประธานฯ  แจจ้งรายงานผลการปฏดิบวัตดิงานสหกรณณในระยะเวลาททที่ผยู่านมา เพซที่อใหจ้ททที่ประชกุมฯ เพซที่อ
ทราบ  ดวังนทนั้
                      ๒.๑  กลกุยู่มบกุคคลซถึที่งประกอบอาชทพเกษตรกรรม รวับจจ้าง และประชาชนทวัที่วไปไดจ้ยซที่นเรซที่องขอจด
ทะเบทยนสหกรณณ เปป็นสหกรณณประเภทสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยน และนายทะเบทยนสหกรณณไดจ้รวับจดทะเบทยนสหกรณณเมซที่อ
ววันททที่ ๒๕ ธวันวาคม ๒๕๕๖ ททที่ตวันั้งสจานวักงานเลขททที่ ๗๔ หมยูยู่ ๑๑ ตจาบลนาโพธดิธิ์ อจาเภอกกุสกุมาลยณ จวังหววัดสกลนคร ๒.๒ ณ 
ววันททที่ยซที่นเรซที่อง จดทะเบทยนสหกรณณ มทผยูจ้ประสงคณจะเปป็นสมาชดิกสหกรณณ  จจานวน ๕๕ คน
ถซอหกุจ้นแรกตวันั้งจจานวน ๖,๗๖๘ หกุจ้น  มยูลคยู่าหกุจ้นละ  ๑๐  บาท  รวมเปป็นเงดินคยู่าหกุจ้นทวันั้งหมด จจานวน ๖๗,๖๘๐  บาท
      ทนนี่ประชชุม รวับทราบ
วาระทนนี่  ๓  เรรนี่อง เพรนี่อพกิจารณา

     ๓.๑ พกิจารณาแผนดจาเนกินการเกนนี่ยวกกับธชุรกกิจหรรอกกิจกรรมของสหกรณณ
                                ประธานไดจ้นจาเสนอรายละเอทยดของแผนดจาเนดินการเกทที่ยวกวับธกุรกดิจหรซอกดิจกรรมของสหกรณณ 
ตามมาตรา ๓๔ (๒) แหยู่งพระราชบวัญญวัตดิสหกรณณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกจ้ไขเพดิที่มเตดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพซที่อใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่สามวัญ
ครวันั้งแรกพดิจารณาอนกุมวัตดิ  โดย ขอใหจ้ นางสาวอรวรรณ  ทดิพยณเดชา นวักวดิชาการสหกรณณปฏดิบวัตดิการ

สนง.สหกรณณจวังหววัดสกลนคร  ไดจ้แจจ้งรายละเอทยดของแผนฯ ดวังนทนั้                              
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แผนการบรกิหารเงกินทชุน
- สมาชดิกถซอหกุจ้นแรกเขจ้า
- สมาชดิกถซอหกุจ้นเพดิที่มระหวยู่างปป
- รวับฝากเงดินออมทรวัพยณ
- เงดินกยูจ้ยซม

รวมทชุนดจาเนกินงานทกัรั้งสกิรั้น

แผนการบรกิหารธชุรกกิจ
- ธกุรกดิจรวมขาย
- ธกุรกดิจบรดิการ
- ธกุรกดิจสดินเชซที่อ

                                                  รวมทกัรั้งสกิรั้น

แผนบรกิหารองคณกรและพกัฒนาบชุคลากร
- รวับสมาชดิกเพดิที่ม
- ใหจ้การศถึกษาอบรมคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณ
- ใหจ้การศถึกษาอบรมสมาชดิกสหกรณณ

ประมาณการรายไดผู้  -  รายจญ่าย
รายไดผู้
    - ธกุรกดิจรวมขาย
       - ธกุรกดิจบรดิการ
       - ธกุรกดิจสดินเชซที่อ
       - คยู่าธรรมเนทยมแรกเขจ้า
       - ดอกเบทนั้ยรวับเงดินฝากธนาคาร
       -ดอกเบทนั้ยรวับใหจ้เงดินกยูจ้
รวมทกัรั้งสกิรั้น

จจานวนเงกิน   (  บาท  )
   ๖๗,๖๘๐
   ๓๑,๐๐๐
   ๔๘,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๖๔๖,๖๘๐

๑๔๕,๐๐๐
    ๔,๕๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๖๔๙,๕๐๐

       ๒๐๐      คน
    ๑/๙    ครวันั้ง/คน
   ๑/๓๐    ครวันั้ง/คน

จจานวนเงกิน   (  บาท  )

๑๔๕,๐๐๐
    ๔,๕๐๐
๕๐๐,๐๐๐
  ๑๐,๐๐๐
       ๕๐๐
  ๔๕,๐๐๐
๗๐๕  ,  ๔๐๐
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ประมาณการรายไดผู้  -  รายจญ่าย

รายจญ่าย
        - ธกุรกดิจรวมขาย
         - ธกุรกดิจบรดิการ
         - ธกุรกดิจสดินเชซที่อ
         - ดอกเบทนั้ยจยู่ายเงดินรวับฝาก
         - ดอกเบทนั้ยจยู่ายเงดินกยูจ้/ฝากจากสหกรณณอซที่น
         - คยู่าเบทนั้ยเลทนั้ยง พาหนะ เบทนั้ยประชกุม
         - คยู่าเครซที่องเขทยนแบบพดิมพณ
          - คยู่าไปรษณทยณ
         - คยู่าอซที่นๆ
         - คยู่าใชจ้จยู่ายประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปป
        - คยู่าเชยู่าสจานวักงาน
         - คยู่าบจารกุงสหกรณณ 
         -คยู่า สก.1 สก.2 สก.5

รวมทกัรั้งสกิรั้น

      ประมาณการกจาไรสชุทธกิ
รายไดผู้
รายจญ่าย
กจาไร

จจานวนเงกิน   (  บาท  )

๑๒๔,๕๐๐
       ๕๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
     ๔๘๐
 ๒๐,๐๐๐
   ๑,๐๐๐
   ๑,๐๐๐
   ๑,๐๐๐
   ๒,๕๐๐
   ๕,๕๐๐
   ๓,๘๒๕
   ๕,๑๘๐
๖๙๔  ,  ๔๕๑

๗๐๕  ,  ๔๐๐
๖๙๔  ,  ๔๕๑
๑๙  ,  ๙๔๙

            มตกิทนนี่ประชชุม  ททที่ประชกุมไดจ้พดิจารณาแลจ้วอนกุมวัตดิแผนดจาเนดินการเกทที่ยวกวับธกุรกดิจสหกรณณ ตามททที่ประธานเสนอ
        ๓.๒ พกิจารณากจาหนดวงเงกินกยูผู้ยรมหรรอครั้จาประกกันประจจาปปสกิรั้นสชุด ๓๑ ธกันวาคม ๒๕๕๗    
         ประธานฯ ไดจ้ชทนั้แจงใหจ้ททที่ประชกุมทราบวยู่า  การพดิจารณากจาหนดวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอคนั้จาประกวันประจจาปป ซถึที่งตจ้อง
กจาหนดใหจ้เปป็นไปตามขจ้อบวังควับของสหกรณณ ขจ้อ ๑๖. วงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จาประกวัน   ททที่ประชกุมใหญยู่อาจกจาหนดวงเงดินกยูจ้
ยซมหรซอการคนั้จาประกวันสจาหรวับปปหนถึที่ง ๆ ไวจ้ตามททที่จจาเปป็นและสมควรแกยู่การดจาเนดินงาน  วงเงดินซถึที่งกจาหนดดวังวยู่านทนั้ตจ้องไดจ้รวับ
ความเหด็นชอบจากนายทะเบทยนสหกรณณ

ถจ้าททที่ประชกุมใหญยู่ยวังมดิไดจ้กจาหนดหรซอนายทะเบทยนสหกรณณยวังมดิไดจ้ใหจ้ความเหด็นชอบวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จา
ประกวันสจาหรวับปปใด   กด็ใหจ้ใชจ้วงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จาประกวันสจาหรวับปปกยู่อนไปพลง และ
   ขผู้อ   ๑๗. การกยูผู้ยรมเงกินหรรอการครั้จาประกกัน   สหกรณณอาจกยูจ้ยซมเงดิน หรซอออกตวัตั๋วสวัญญาใชจ้เงดิน  หรซอตราสารการเงดิน 
หรซอโดยวดิธทอซที่นใด สจาหรวับใชจ้เปป็นทกุนดจาเนดินงานตามววัตถกุประสงคณไดจ้ตามททที่คณะกรรมการดจาเนดินการเหด็นสมควร  ทวันั้งนทนั้จะ
ตจ้องอยยูยู่ภายในวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จาประกวันประจจาปปตามททที่นายทะเบทยนสหกรณณใหจ้ความเหด็นชอบ 
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     ขอใหจ้สมาชดิกในททที่ประชกุมรยู่วมกวันพดิจารณา  

           เรซที่องนทนั้ขอใหจ้  เจจ้าหนจ้าททที่จากสจานวักงานสหกรณณจวังหววัดสกลนคร ไดจ้ชทนั้แจงเพดิที่มเตดิม

           มตกิทนนี่ประชชุม   พดิจารณาแลจ้วมทมตดิเปป็นเอกฉวันทณใหจ้กจาหนดวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จาประกวันประจจาปปบวัญชทสดินั้น
สกุด๓๑ ธวันวาคม  ๒๕๕๗ ไวผู้ไมญ่เกกินจจานวน  ๓๔๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสนนี่หมรนี่นบาทถผู้วน)และใหผู้คณะกรรมการ
ดจาเนกินการ    ขอความเหด็นชอบจากนายทะเบทยนใหจ้ความเหด็นชอบตยู่อไป
    ๓.๓ พกิจารณาเลรอกตกัรั้งคณะกรรมการดจาเนกินการชชุดทนนี่ ๑
           ประธานฯ ไดจ้เสนอใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่พดิจารณาเลซอกตวันั้งคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณชกุดแรกแทน
คณะผยูจ้จวัดตวันั้งสหกรณณททที่จะสดินั้นสกุดหนจ้าททที่ในววันนทนั้
          ตามขจ้อบวังควับสหกรณณขจ้อ ๖๘. คณะกรรมการดจาเนดินการ ใหจ้สหกรณณมทคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณ  
ประกอบดจ้วยประธานกรรมการหนถึที่งคน  และกรรมการดจาเนดินการอทก ๘ คน  ซถึที่งททที่ประชกุมใหญยู่เลซอกตวันั้งจากสมาชดิก

ใหจ้กรรมการดจาเนดินการเลซอกตวันั้งในระหวยู่างกวันเองขถึนั้นดจารงตจาแหนยู่งรองประธานกรรมการคนหนถึที่งหรซอ   หลาย
คน  เลขานกุการคนหนถึที่ง และ/หรซอเหรวัญญดิกคนหนถึที่ง  นอกนวันั้นเปป็นกรรมการแลจ้วใหจ้เสนอใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่
และ  ททที่ประชกุมกลกุยู่มทราบ  การเลซอกตวันั้งดวังกลยู่าวตจ้องกระทจาทกุกครวันั้งททที่มทการเลซอกตวันั้งกรรมการดจาเนดินการ  และปปิด
ประกาศ    ใหจ้ทราบโดยทวัที่วกวัน  ณ  สจานวักงานสหกรณณ

      หผู้ามไมญ่ใหผู้บชุคคลซรึนี่งมนลกักษณะดกังตญ่อไปนนรั้เปป็นหรรอทจาหนผู้าทนนี่กรรมการดจาเนกินการ

(1) เคยไดจ้รวับโทษจจาคกุกโดยคจาพดิพากษาถถึงททที่สกุดใหจ้จจาคกุก เวจ้นแตยู่เปป็นโทษสจาหรวับความผดิดททที่ไดจ้กระทจา
โดยประมาทหรซอความผดิดลหกุโทษ

(2) เคยถยูกไลยู่ออก  ปลดออก  หรซอใหจ้ออกจากราชการ  องคณการ  หนยู่วยงานของรวัฐ หรซอ     เอกชน 
ฐานทกุจรดิตตยู่อหนจ้าททที่

(3) เคยถยูกใหจ้พจ้นจากตจาแหนยู่งกรรมการหรซอมทคจาวดินดิจฉวัยเปป็นททที่สกุดใหจ้พจ้นจากตจาแหนยู่งกรรมการตามคจา
สวัที่งนายทะเบทยนสหกรณณ

(4) เคยถยูกททที่ประชกุมใหญยู่มทมตดิใหจ้ถอดถอนออกจากตจาแหนยู่งกรรมการเพราะเหตกุทกุจรดิตตยู่อหนจ้าททที่
(5) สมาชดิกซถึที่งผดิดนวัดการชจาระหนทนั้  ไมยู่วยู่าตจ้นเงดินหรซอดอกเบทนั้ย  ในระยะเวลาสองปปทางบวัญชท    

นวับแตยู่ปปททที่ผดิดนวัด   ถถึงปปททที่เลซอกตวันั้งกรรมการดจาเนดินการ   เวจ้นแตยู่การผดิดนวัดนวันั้นมดิไดจ้เกดิดขถึนั้นจากการกระทจาของตนเอง
(6) ผยูจ้ซถึที่งเปป็นเจจ้าหนจ้าททที่ในสหกรณณนทนั้

          ขอใหจ้ททที่ประชกุมพดิจารณาเลซอกตวันั้งคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณ เพซที่อรวับมอบหมายการทวันั้งปวงจากคณะผยูจ้จวัด
ตวันั้งสหกรณณตยู่อไป โดยเลซอกตวันั้งประธานกรรมการกยู่อนและใหจ้ททที่ประชกุมเสนอผยูจ้ททที่จะรวับเลซอกตวันั้งเปป็นประธานกรรมการ  ททที่
ประชกุมฯเสนอ  นายประสงคณ  เนซองทอง  (มทผยูจ้รวับรองจจานวน ๕ คน) 
               มตกิทนนี่ประชชุม  ลงคะแนนใหจ้ นายประสงคณ  เนซองทอง  เปป็นเอกฉวันทณ  ททที่ประชกุมเสนอรายชซที่อผยูจ้ททที่จะเปป็น
กรรมการดวังนทนั้
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๑. นางจวันทรณทดิภา    ววัดแผยู่นลจา
๒. นางพรพดิมล       เนซองทอง
๓. นายถนอม         ผดิวตะศาสตรณ
๔. นางดวงใจ        เนซองทอง
๕. นายพวัฒนพงษณ    เนซองทอง
๖. นางสาวผยู่องศรท   ซถึมเมฆ
๗. นางคจาพวันธณ       เนซองทอง
๘. นางทวัศนทยณ         วงศณศรทจวันทรณ

   มตกิ  ททที่ประชกุม ไดจ้พดิจารณาแลจ้วมทมตดิเปป็นเอกฉวันทณเลซอกผยูจ้ททที่มทรายชซที่อตามททที่เสนอเปป็นกรรมการดจาเนดินการสหกรณณ   
        คณะกรรมการดจาเนดินการไดจ้เลซอกตวันั้งระหวยู่างกวันเองแลจ้ว  โดยใหจ้
              ๑. นายพวัฒนพงษณ   เนซองทอง       ดจารงตจาแหนยู่ง    รองประธานกรรมการ 1
              ๒. นายถนอม       ผดิวตะศาสตรณ   ดจารงตจาแหนยู่ง    รองประธานกรรมการ 2
                   ๓. นางจวันทรณทดิภา  ววัดแผยู่นลจา      ดจารงตจาแหนยู่ง     เลขานกุการ
                  ๔ นางทวัศนทยณ       วงศณศรทจวันทรณ    ดจารงตจาแหนยู่ง     ผยูจ้ชยู่วยเลขานกุการ 1
             ๕. นางสาวผยู่องศรท  ซถึมเมฆ           ดจารงตจาแหนยู่ง    ผยูจ้ชยู่วยเลขานกุการ 2
             ๖. นางพรพดิมล      เนซองทอง        ดจารงตจาแหนยู่ง    เหรวัญญดิก
             ๗. นางดวงใจ       เนซองทอง         ดจารงตจาแหนยู่ง    ผยูจ้ชยู่วยเหรวัญญดิก

                      นอกนวันั้นเปป็นกรรมการ

คณะกรรมการดจาเนกินการสหกรณณมนดกังนนรั้

               ชรนี่อ – สกชุล                        ตจาแหนญ่ง                           วาระทนนี่      ปปทนนี่

๑. นายประสงคณ     เนซองทอง      ประธานกรรมการ              วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๒. นายพวัฒนพงษณ   เนซองทอง      รองประธานกรรมการ 1       วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๓. นายถนอม       ผดิวตะศาสตรณ   รองประธานกรรมการ 2       วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๔. นางจวันทรณทดิภา  ววัดแผยู่นลจา      เลขานกุการ                        วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๕. นางทวัศนทยณ       วงศณศรทจวันทรณ   ผยูจ้ชยู่วยเลขานกุการ 1               วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๖. นางสาวผยู่องศรท  ซถึมเมฆ          ผยูจ้ชยู่วยเลขานกุการ 2              วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๗. นางพรพดิมล      เนซองทอง       เหรวัญญดิก                         วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๘ นางดวงใจ       เนซองทอง       ผยูจ้ชยู่วยเหรวัญญดิก                   วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
๙. นางคจาพวันธณ      เนซองทอง       กรรมการ                         วาระททที่ ๑   ปปททที่ ๑
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       ๓.๔. พกิจารณาเลรอกตกัรั้งผยูผู้ตรวจสอบกกิจการ
         ประธานฯ ไดจ้เสนอใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่พดิจารณาเลซอกตวันั้งผยูจ้ตรวจสอบกดิจการสหกรณณ มทหนจ้าททที่ตรวจสอบกดิจการ
ทวันั้งปวงของสหกรณณ
         ตามขจ้อบวังควับสหกรณณขจ้อ ๙๘. ผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่เลซอกสมาชดิก หรซอบกุคคลภายนอก หรซอนดิตดิ
บกุคคล  จจานวน สาม คน เปป็นผยูจ้ตรวจสอบกดิจการของสหกรณณเปป็นการประจจาปป  ททที่ประชกุมใหญยู่จะเลซอกตวันั้งกรรมการ
ดจาเนดินการหรซอผยูจ้ซถึที่งดจารงตจาแหนยู่งหนจ้าททที่ประจจาในสหกรณณเปป็นผยูจ้ตรวจสอบกดิจการไมยู่ไดจ้  ขอใหจ้ททที่ประชกุมพดิจารณาลซอกตวันั้ง
ผยูจ้ตรวจสอบกดิจการจจานวน  ๓ คน ตามททที่กจาหนดไวจ้ในขจ้อบวังควับ         ททที่ประชกุมเสนอ รายชซที่อผยูจ้เขจ้ารวับการเลซอกผยูจ้ตรวจ
สอบกดิจการ  คซอ
            ๑ ) นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ   ๒) นายประดดิษฐณ  บกุโพธดิธิ์  ๓) นายสาคร  ใยปางแกจ้ว
 มตดิททที่ประชกุม  พดิจารณาแลจ้วเลซอกตวันั้งผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ๓ คน ตามรายชซที่อททที่เสนอ คซอ
             ๑. นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ   
             ๒. นายประดดิษฐณ  บกุโพธดิธิ์  
             ๓. นายสาคร  ใยปางแกจ้ว
    
      ๓.๕. พกิจารณากจาหนดคญ่าเบนรั้ยเลนรั้ยง คญ่าทนนี่พกัก คญ่าพาหนะ ของคณะกรรมการดจาเนกินการสหกรณณ
  รายละเอทยดประกอบการพดิจารณาอวัตราคยู่าเบทนั้ยเลทนั้ยงพาหนะ  และคยู่าเชยู่าททที่พวัก
เขตการปฏกิบกัตกิงาน คญ่าเบนรั้ยเลนรั้ยง คญ่าเชญ่าทนนี่พกัก คญ่าพาหนะ

ภายในเขตอจาเภอกกุสกุมาลยณ ๒๐๐ - ตามททที่จยู่ายจรดิงโดยประหยวัด
ตามอวัตรา  บขส.  
ไปกรกุงเทพฯ  เบดิกรถปรวับอากาศไดจ้

ภายในจวังหววัดสกลนคร ๒๐๐ ๕๐๐

นอกเขตจวังหววัดสกลนคร ๓๐๐ ๕๐๐

กรกุงเทพมหานคร ๓๐๐ ๘๐๐

มตดิททที่ประชกุม  พดิจารณาแลจ้วมทมตดิเปป็นเอกฉวันทณใหจ้กจาหนดคยู่าเบทนั้ยเลทนั้ยงพาหนะ คยู่าเชยู่าททที่พวักตามรายละเอทยดททที่เสนอ
         ๓.๖. พดิจารณากจาหนดคยู่าตอบแทนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการและททที่ปรถึกษาสหกรณณ
                 ประธานททที่ประชกุมเสนอใหจ้ททที่ประชกุมพดิจารณากจาหนดคยู่าตอบแทนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการสหกรณณ  
มตดิททที่ประชกุม  พดิจารณาแลจ้วมทมตดิเปป็นเอกฉวันทณดวังนทนั้
               กจาหนดคยู่าตอบแทนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ  คนละ  ๓๐๐  บาท/คน/ครวันั้ง
               ประธานททที่ประชกุมเสนอใหจ้ททที่ประชกุมพดิจารณากจาหนดคยู่าตอบแทนททที่ปรถึกษา
สหกรณณ  มตดิททที่ประชกุม  พดิจารณาแลจ้วมทมตดิเปป็นเอกฉวันทณดวังนทนั้
              กจาหนดคยู่าตอบแทนททที่ปรถึกษา คนละ  ๕๐๐  บาท/คน/ปป
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ระเบนยบวาระทนนี่ ๔  เรรนี่อง อรนี่นๆ
ในวาระนทนั้  ประธานททที่ประชกุมไดจ้ขอคจาปรถึกษาและความคดิดเหด็น ขจ้อเสนอแนะ จากหนยู่วยงานททที่เกทที่ยวขจ้อง ดวังนทนั้ 
  ๑. นายวดิษณกุ    ชดิณกกุล      ผยูจ้สอบบวัญชทสหกรณณ     สนง.ตรวจบวัญชทสหกรณณจวังหววัดสกลนคร
     ครวับ สววัสดทครวับ ทยู่านสมาชดิกทกุกทยู่าน กด็ ดทใจดจ้วยนะครวับ ททที่ทกุกทยู่านไดจ้มารวมกลกุยู่มกวัน  ในการททที่จะรวมกลกุยู่มแลจ้ว
เราตจ้องมทกฎระเบทยบขจ้อบวังควับตยู่างๆ ทกุกอยยู่างเราตจ้องปฎดิบวัตดิ ใหจ้เปป็นไปตามนวันั้น กด็ตจ้องขอฝากกรรมการดจ้วย วยู่า เปป็น
ตวัวแทนสมาชดิกทกุกคน เปป็นฝฝ่ายททที่ทจาหนจ้าททที่แทนสมาชดิก  เวลาประชกุมใหญยู่ สมาชดิกออกสดิทธดิธิ์ ออกเสทยง หรซอใหจ้คจาแนะนจา 
คณะกรรมการตจ้องรวับจากสมาชดิกไปปฎดิบวัตดิ  
ในสยู่วนของสจานวักงานตรวจสอบบวัญชท  จะเกทที่ยวกวับเรซที่องเอกสารตยู่างๆ เกทที่ยวกวับการตรวจบวัญชท ทกุกอยยู่างเกทที่ยวกวับการเงดิน 
มทการรวับ มทการจยู่าย ตจ้องเกทที่ยวกวับทางบวัญชท  ในตอนสดินั้นปป เรากด็จะรยูจ้วยู่ากจาไรหรซอขาดทกุนเทยู่าไหรยู่ 
กรรมการของเราจะตจ้องพดิจารณาผยูจ้มทความรยูจ้ดจ้านการบวัญชท ทางเรากด็จะมาตรวจบวัญชทตยู่างๆ  สมกุดบวัญชทตยู่างๆ
กจ้ตจ้องมทพรจ้อม ใบเสรด็จ คยู่าหกุจ้น คยู่าธรรมเนทยมแรกเขจ้าตยู่างๆ สมาชดิกตจ้องเกด็บไวจ้เปป็นหลวักฐานดจ้วย เวลาเราจะลาออก
เงดินหกุจ้นตยู่างๆ กด็จะคซนทกุกคนแตยู่จะไมยู่คซนคยู่าธรรมเนทยม เวลามทปปัญหากด็ใหจ้สมาชดิกนจาใบเสรด็จนทนั้มายซนยวันไดจ้
สยู่วนหกุจ้น สหกรณณมทกจาไร ใครมทหกุจ้นมากกด็จะไดจ้ปปันผลมาก ความหมายของหกุจ้น หมายความวยู่า พวกเราเอาเงดินของทกุกคน
มากองรวมกวัน แลจ้วคณะกรรมการกด็จะนจาไปบรดิหารในธกุรกดิจททที่มทอยยูยู่ เชยู่นธกุรกดิจสดินเชซที่อ ธกุรกดิจนทนั้กด็จะมทกจาไรและขาดทกุนอยยูยู่
ในตวัว ขถึนั้นอยยูยู่กวับการบรดิหาร รายไดจ้หลวักกด็คซอธกุรกดิจ และกด็มทรายจยู่าย เชยู่นการตดิดตามทวงหนทนั้ เปป็นตจ้น   สยู่วนผยูจ้ชจาระไมยู่ตรง
งวด กด็จะเรดิที่มมทปปัญหา ทางบวัญชทจะตวันั้งเปป็นคยู่าใชจ้จยู่าย ทจาใหจ้ธกุรกดิจนทนั้ อาจขาดทกุนไดจ้ กด็ขอฝากสมาชดิกและคณะกรรมการ  
อทกธกุรกดิจกด็คซอ ธกุรกดิจจวัดหา กด็จะมทสยู่วนเหลซที่อม กด็จะกลวับมาหาสมาชดิกเชยู่นเดดิม  และธกุรกดิจบรดิการ
กด็คซอตลาดนวัดททที่เราจะทจา ทกุกธกุรกดิจกด็จะมทแผน สยู่วนททที่ไมยู่มทแผนกด็คซอคยู่าใชจ้จยู่ายหนยู่วยงาน  สดินั้นปปทางบวัญชทในววันททที่ 31 
ธวันวาคม เราจะเรดิที่มกกุมภาพวันธณ เทยู่ากวับมทเวลาสดิบเอด็ดเดซอนททที่คณะกรรมการจะบรดิหารธกุรกดิจทวันั้งหมดนทนั้ กด็ใหจ้ดยูจากแผนดจ้วย 
ตจ้องประชกุมทกุกเดซอน แลจ้วทางบวัญชทจะมทฝฝ่ายแผนมาเกด็บเปป็นระยะ สยู่วนของผมกด็มทฝากไวจ้เทยู่านทนั้ครวับ

  ๒. นางสกุชาดา  เคนพดิทวักษณ   ผยูจ้อจานวยการกลกุยู่มสยู่งเสรดิมสหกรณณ 1 สนง.สหกรณณจวังหววัดสกลนคร
   คยู่ะ กด็ขอสววัสดทอทกครวันั้งนะคะ ในสยู่วนของสจานวักงานสหกรณณจวังหววัดกด็มทความยดินดทททที่เรามทการประชกุมใหญยู่สามวัญครวันั้งแรก 
เราจะไดจ้เลซอกตวันั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงานตยู่างๆ ใหจ้คณะกรรมการไปทจาหนจ้าททที่ในสยู่วนของสหกรณณ
กรรมการททที่เราเลซอกทวันั้งเกจ้าทยู่านววันนทนั้ กด็ตจ้องไปเลซอกในตจาแหนยู่งตยู่างๆ กวันเอง และตวันั้งอนกุกรรมการตยู่างๆ แลจ้วปปิดประกาศ
ใหจ้สมาชดิกทราบ ณ ททที่ทจาการของเรา และจะมทการประชกุมคณะกรรมการครวันั้งแรก มทการมอบหมาย
และดจาเนดินธกุรกดิจตามแผนททที่เราทจาแผนไวจ้  ในสยู่วนของสจานวักงานสหกรณณจวังหววัดเองจะมาดยูวยู่าทยู่านทจาแผนไวจ้ ทยู่าน
ปฎดิบวัตดิตามนวันั้นหรซอไมยู่ สมาชดิกไดจ้รวับความเสมอภาคหรซอไมยู่ เราจะเขจ้ามาเกทที่ยวขจ้อง  หนถึที่งถถึงสามปปแรกเราตจ้องประหยวัด
ในสยู่วนคณะกรรมการบรดิหาร  สจานวักงานสหกรณณกด็จะมทมาตรฐานสหกรณณ สดินั้นปปบวัญชทเรากด็จะมาดยูวยู่าสหกรณณของเรา
ผยู่านกทที่มาตรฐาน ปปิดบวัญชทไดจ้ภายในสามสดิบววัน มทการประชกุมใหญยู่ไดจ้ภายใน รจ้อยหจ้าสดิบววันหรซอไมยู่ มทกจาไรจากทจาธกุกดิจ
มทการทจาธกุรกดิจเกดินหกสดิบเปอรณเซด็นตณขถึนั้นไป ไมยู่มทการทกุจรดิต ทจาตามระเบทยบขจ้อบวังควับ มทโครงสรจ้างการทจางานททที่ชวัดเจน
อยยู่างนทนั้ปป็นตจ้น  กรมกด็จะมทโครงการสยู่งเสรดิมใหจ้สหกรณณดจาเนดินงานตามหลวักธรรมมาภดิบาล 7 หมวด  การมทสยู่วนรยู่วม 
ยกุตดิธรรม โปรยู่งใส อทกเกณฑณกด็คซอเมซที่อผยูจ้ตรวจกดิจการเขจ้าเสรด็จ ตจ้องนจาเสนอททที่ประชกุมกรรมการ ใหจ้ขจ้อสวังเกต เบซนั้องตจ้น
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สมาชดิกมาฝากเงดิน ตจ้องเกด็บใบเสรด็จไวจ้  ตจ้องรวักษาผลประโยชนณของตนเองดจ้วยเชยู่นกวันนะคะ   ในสยู่วนของการประชกุม
กรรมการในทกุกเดซอนกด็อยากใหจ้เชดิญสยู่วนราชการททที่เกทที่ยวขจ้องเขจ้ามารยู่วมประชกุมในทกุกเดซอนดจ้วย ยกเวจ้นตดิดภารกดิจ  เรากด็จะ
แวะมาเยทที่ยมพวกทยู่านนะคะ    สยู่วนระเบทยบถซอใชจ้กด็จะมทการประชกุมกรรมการและกจาหนดระเบทยบททที่เกทที่ยวขจ้องขถึนั้นมา
ประกาศใชจ้ตยู่อไป คยู่ะ กด็มทเพทยงเทยู่านทนั้ททที่จะฝากไวจ้นะคะ
                                ๓. นายประยยูร  จารกุววัฒนสดิทธดิธิ์ นวักวดิชาการสหกรณณชจานาญการ แนะนจาดวังนทนั้
- การจวัดสยู่งเอกสารหลวังจากประชกุมใหญยู่สามวัญครวันั้งแรก  และการสยู่งเอกสารขอความเหด็นชอบวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอการคนั้จา
ประกวันประจจาปป  ใหจ้จวัดสยู่งภายใน  ๓๐  ววัน
- ใหจ้คณะกรรมการดจาเนดินการ  ดจาเนดินการประชกุมเพซที่อกจาหนดระเบทยบตยู่างๆ ในการดจาเนดินงานและมอบหมายหนจ้าททที่
คณะกรรมการ  วางแผนการดจาเนดินงาน ตลอดจนมทมตดิในการเบดิกจยู่ายเงดินและการเปปิดบวัญชทเงดินฝากสหกรณณ ดจาเนดินงาน
ใหจ้เปป็นไปตามววัตถกุประสงคณททที่กจาหนดไวจ้ในขจ้อบวังควับ
หนจ้าททที่อทกอยยู่างของผมกด็คซอ ไดจ้รวับแตยู่งตวันั้งเปป็นผยูจ้ตรวจการททที่นทที่ดจ้วย  กด็จะไดจ้มาดยูแลกวับอทกชยู่วงหนถึที่ง กด็จะไดจ้พบกวันบยู่อยขถึนั้น
ขอบคกุณครวับ 
๔. นายนดิรดินธนณ ศรทจวันทรณหลจ้า    นวักสยู่งเสรดิมและพวัฒนาสหกรณณ ชกุมนกุมสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนแหยู่งประเทศไทยสาขา
ภาคตะววันออกเฉทยงเหนซอ
    ขอแสดงความยดินดทกวับทกุกทยู่านในการประชกุมใหญยู่ครวันั้งแรกของเราในววันนทนั้ หลวังจากมทการจวัดตวันั้งเมซที่อสองปปททที่แลจ้ว  
  ววันนทนั้เราเรดิที่มหวัดเดดินแลจ้ว  ขอใหจ้กรรมการและสมาชดิกทจาหนจ้าททที่ของตวัวเองใหจ้ดทททที่สกุด  สหกรณณจะมทผลกจาไรหรซอไมยู่ ไมยู่ไดจ้
ขถึนั้นอยยูยู่กวับกรรมการ แตยู่ขถึนั้นอยยูยู่กวับสมาชดิกดจ้วย  สมาชดิกตจ้องมทวดินวัย กรรมการทวันั้งเกจ้าทยู่าน ตจ้องมทความรยูจ้ ตจ้องเขจ้ารวับการ
อบรมเมซที่อชกุมนกุมฯ หรซอหนยู่วยงานททที่เกทที่ยวขจ้องจวัดขถึนั้น กด็ขอแสดงความยดินดทกวับทกุกทยู่านอทกครวันั้งหนถึที่ง ขอบคกุณครวับ 
 ทนนี่ประชชุม  รกับทราบ
เลกิกประชชุมเวลา  ๑๒.๓๐   น.

                         ลงชซที่อ                                    ประธานททที่ประชกุม
                                  (นายประสงคณ  เนซองทอง )

                      ลงชซที่อ                                      ผยูจ้จดบวันทถึกการประชกุม
                                ( นางจวันทรณทดิภา  ววัดแผยู่นลจา ) 
                      สจาเนาถยูกตจ้อง

             (นายประสงคณ  เนซองทอง )
                  ประธานกรรมการ

             ประธานฯ จถึงขอมตดิรวับรองรายงานการประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปปครวันั้งแรก/2557 

      มตงิทนนี่ประชชุม ........................................................................................................................................................
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ระเบนยบวาระทนนี่  3. รวับทราบรายงานผลการดจาเนดินงานของคณะกรรมการดจาเนดินการ ชกุดททที่ 1/2557
       ประธานฯ มอบหมายใหจ้ นางพรพดิมล  เนซองทอง เปป็นผยูจ้สรกุปผลการดจาเนดินงานของสหกรณณฯ ประจจาปป 2557
พรจ้อมทวันั้งเปรทยบเททยบผลการดจาเนดินงานจากรายงานการประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปปครวันั้งแรก

รายการ ครกัรั้งแรก/พ.ศ.2557 ปป. พ.ศ.2557

1. จจานวนสมาชกิก

สมาชดิกแรกตวันั้ง 24 มกราคม 2557 55 -

สมาชดิกเมซที่อโอนกดิจการ 1 ตกุลาคม 2557 - 250

สมาชดิกเขจ้าใหมยู่ ระหวยู่างปป - 5

สมาชดิกลาออก ระหวยู่างปป - 10

คงเหลซอสมาชดิก ณ 31 ธวันวาคม 2557 - 246

2. เงกินทชุนเรรอนหชุผู้น

เงดินทกุนเรซอนหกุจ้น แรกตวันั้ง 24 มกกราคม 2557 67680 -

เงดินทกุนเรซอนหกุจ้น เมซที่อโอนกดิจการ 1 ตกุลาคม 2557 - 1156730

คงเหลซอทกุนเรซอนหกุจ้นเมซที่อสดินั้นปป 31 ธวันวาคม 2557 1174600

3. เงกินรกับฝากออมทรกัพยณทชุกประเภท

-เงดินรวับฝากออมทรวัพยณ เมซที่อโอนกดิจการ 1 ตกุลาคม 2557 81398

คงเหลซอเงดินฝากเงดินออมทรวัพยณ ณ 31 ธวันวาคม 2557 161541.94
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รายการ ครกัรั้งแรก/พ.ศ.2557 ปป. พ.ศ.2557

4. เงกินใหผู้สมาชกิกกยูผู้

-ยอดเงดินกยูสมาชดิกเมซที่อโอนกดิจการ 1 ตกุลาคม 2557 1109720

คงเหลซอเงดินกยูจ้ททที่สมาชดิกคงคจ้าง ณ 31 ธวันวาคม 2557 1231290

* เงดินกยูจ้ประเภทสามวัญ 1062890

*เงดินกยูจ้ประเภทพดิเศษ 163400

*เงดินกยูจ้ประเภทฉกุกเฉดิน 5000

5. รายไดผู้และคญ่าใชผู้จญ่าย

-รายไดจ้รวมทวันั้งหมด 119940.22

-คยู่าใชจ้จยู่ายรวมทวันั้งหมด 81822.94

กจาไรสชุทธกิ 38117.28

     ทนนี่ประชชุม.....................................................................................

ระเบนยบวาระทนนี่  4. รกับทราบรายงานผลการตรวจสอบกกิจการของคณะผยูผู้ตรวจสอบกกิจการ  ชชุดทนนี่ 1/2557
                 รายงานผลการตรวจสอบกกิจการสหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนนาโพธกิธิ์ 125 จจากกัด
                              รายชชนี่อคณะผยูผู้ตรวจสอบกกิจการ ชชุดทนนี่ 1/2557
                                   1 นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ     ประธานคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
                                   2. นายประดดิษฐณ  บกุโพธดิธิ์    เลขานกุการคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
                                   3. นายสาคร  ใยปางแกจ้ว  ผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
วกัตถชุประสงคณ  
        เพซที่อใหจ้ทราบวยู่าการบรดิหารทวัที่วไปเปป็นไปโดยเหมาะสมตามขจ้อบวังควับ ระเบทยบ กฎหมายและมตดิททที่ประชกุมททที่กจาหนด
ไวจ้ เพซที่อใหจ้ทราบถถึงประสดิทธดิภาพในการบรดิหารงานวยู่าเปป็นไปตามแผนงานททที่กจาหนดไวจ้หรซอไมยู่ เพซที่อสรกุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทวันั้งขจ้อสวังเกต ขจ้อเสนอแนะ เสนอตยู่อททที่ประชกุมคณะกรรมการดจาเนดินการ ตลอดจนเจจ้าหนจ้าททที่ของสหกรณณ
เพซที่อการปรวับปรกุงแกจ้ไข และการพวัฒนาสหกรณณตยู่อไป
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   การตรวจสอบ
       คณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการไดจ้ตรวจเอกสาร หลวักฐานตยู่างๆ การรวับ-จยู่าย สวัญญาเงดินกยูจ้ การยซนยวันยอดเงดินฝาก
ลยูกหนทนั้เงดินกยูจ้ การตรวจนวับ การสอบถาม และการสวังเกต
       ทวันั้งนทนั้ไดจ้ทจาการตรวจสอบ จจานวน 1 ครวันั้ง ระหวยู่างววันททที่ 18-20 ตกุลาคม 2557  โดยมทผลการตรวจสอบและขจ้อ
เสนอแนะ ดวังนทนั้
   ดผู้านการเงกิน 
        ไดจ้จวัดทจาเอกสารเกทที่ยวกวับการเงดิน การบวัญชท การเบดิกจยู่าย  ใบเสรด็จรวับเงดิน บวัญชทธนาคาร และ 
         การเกด็บรวักษาเงดินสดเปป็นปปัจจกุบวัน ตามระเบทยบททที่กจาหนด และตรวจนวับครบถจ้วน ในววันททที่เขจ้าตรวจ
    ดผู้านเงกินรกับฝาก
        การรวับฝากและการถอนเงดินบรดิการสมาชดิกไดจ้ดท ตามเวลาททที่สหกรณณกจาหนด ไดจ้จวัดทจาเอกสารหลวักฐาน
        ครบถจ้วน จวัดทจาบวัญชทเงดินฝากในสมกุดคยูยู่ฝากครบถจ้วน ตรงตามระเบทยบขจ้อบวังควับ ของสหกรณณ
    ดผู้านธชุรกกิจสกินเชรนี่อ
         การใหจ้เงดินกยูจ้แกยู่สมาชดิก การรวับชจาระหนทนั้ ไดจ้ตรวจดยูสวัญญาการกยูจ้ยซม มทเปป็นเอกสารหลวักฐาน สมกุดคยูยู่บวัญชทเงดินกยูจ้
         กวับบวัญชทยยู่อยของสหกรณณมทยอดตรงกวันในววันททที่ตรวจ และมทบวันทถึกการตดิดตามลยูกหนทนั้คจ้างชจาระทกุกเดซอน
         บรดิการและอจานวยประโยชนณแกยู่สมาชดิก ตามระเบทยบขจ้อบวังควับ ของสหกรณณ
     ดผู้านการบรกิหารงานทกันี่วไป
         การประชกุมคณะกรรมการดจาเนดินการในววันททที่เขจ้าตรวจ มทรายงานผลการปฎดิบวัตดิงานตามแผนการดจาเนดินงาน
         ของสหกรณณ  มทการเปรทยบเททยบผลของการปฎดิบวัตดิงานใหจ้เปป็นไปตามแผน และปฎดิบวัตดิตามระเบทยบขจ้อบวังควับ
         ของสหกรณณ
     การตกิดตามผลการปฎกิบกัตกิงานคณะกรรมการดจาเนกินการ คณะอนชุกรรมการฝฝ่ายตญ่างๆ
         การตรวจสอบการดจาเนดินงาน เปป็นไปตามระเบทยบขจ้อบวังควับและแผนงบปาะมาณเปป็นอยยู่างดท มทการบวันทถึก
         การประชกุมคณะกรรมการดจาเนดินการ พรจ้อมสยู่งรายงานการประชกุมใหจ้หนยู่วยงานและสยู่วนททที่เกทที่ยวขจ้องทกุกครวันั้ง
         เรทยบรจ้อย เปป็นปปัจจกุบวัน
    สรชุปผลการตรวจสอบกกิจการ
        คณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการสหกรณณ ชกุดททที่1/2557 ไดจ้ทจาหนจ้าททที่ตรวจสอบกดิจการตลอดปป2557 ททที่ผยู่านมา เพซที่อ
         นจาเสนอตยู่อททที่ประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปปสหกรณณ  สยู่วนใดททที่มทขจ้อคดิดเหด็น ขจ้อเสนอแนะ กด็ไดจ้บวันทถึกฝากไวจ้
          คณะกรรมการดจาเนดินการกด็ไดจ้นจาไปแกจ้ไข ปรวับปรกุงใชจ้ใหจ้ถยูกตจ้องเปป็นททที่เรทยบรจ้อย และไดจ้รวับความรยู่วมมซอ
         จากพนวักงานบวัญชท และคณะกรรมการดจาเนดินการทกุกทยู่าน เปป็นอยยู่างดท

                                                     ลงชซที่อ    นายประดดิษฐณ  บกุโพธดิธิ์    
                                                       เลขานกุการผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
 
                                               ลงชซที่อ    นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ 
                                                       ประธานคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
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ระเบนยบวาระทนนี่  4. พกิจารณารกับรองรายงานการเงกินและอนชุมกัตกิงบดชุล ประจจาปปบกัญชน  2557
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ระเบนยบวาระทนนี่  5. พกิจารณาการจกัดสรรกจาไรสชุทธกิ ประจจาปปบกัญชน  2557

        จากมตดิททที่ประชกุมคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด  ชกุดททที่ 1 ครวันั้งททที่ 16/2557

เมซที่อววันททที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558   ขอเสนอการจวัดสรรกจาไรสกุทธดิ ประจจาปป 2557   จจานวน 38,117.28 บาท ใหจ้
เปป็นไปตามขจ้อบวังควับของสหกรณณ ขจ้อททที่ 26  เสนอททที่ประชกุมใหญยู่พดิจารณาอนกุมวัตดิ ดวังตยู่อนทนั้

ทนนี่ รายการ ปป 2557 รผู้อยละ

กจาไรสชุทธกิประจจาปป 38117.28 100

1 การจกัดสรรตามขผู้อบกังคกับสหกรณณ

1.1 ทกุนสจารอง ไมยู่นจ้อยกวยู่ารจ้อยละ 10 ของกจาไรสกุทธดิ 3996.42 10.46

1.2 คยู่าบจารกุงสวันนดิบาตสหกรณซฯ ไมยู่เกดิน รจ้อยละ 5 ของกจาไรสกุทธดิ 1905.86 5

2 จกัดสรรโดยมตกิทนนี่ประชชุมใหญญ่

2.1 เงดินปปันผลตามหกุจ้น ขจ้อ 26(1) 23492 61.63

2.2 เงดินเฉลทที่ยคซนตามสยู่วนของดอกเบทนั้ยเงดินกยูจ้ ขจ้อ 26(2) 2223 5.84

2.3 ทกุนเพซที่อการศถึกษาอบรม   ขจ้อ 26(5) ไมยู่เกดินรจ้อยละ 10 1500 3.94

2.4 ทกุนเพซที่อขยายงาน  ขจ้อ 26(6) ไมยู่เกดินรจ้อยละ 10 1000.00 2.63

2.5 ทกุนเพซที่อการจวัดสววัสดดิการใหจ้กวับสมาชดิก  ขจ้อ 26(8)  ไมยู่เกดินรจ้อยละ 10 3000 7.87

2.6 ทกุนเพซที่อสาธารณประโยชนณ ขจ้อ 26(9)  ไมยู่เกดินรจ้อยละ 10 1000 2.63

         มตงิทนนี่ประชชุม............................................................................
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ระเบนยบวาระทนนี่  6. พกิจารณากจาหนดวงเงกินกยูผู้ยรมหรรอครั้จาประกกันของสหกรณณ ประจจาปป 2558
   ประธานแจจ้งตยู่อททที่ประชกุมวยู่า ตามมตดิททที่ประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปปครวันั้งแรก ททที่ประชกุมเหด็นชอบใหจ้สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยน
นาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด กยูจ้ยซมเงดินจากภายนอกไดจ้ ไมยู่เกดินจจานวน  340,000 บาท (สามแสนสทที่หมซที่นบาทถจ้วน)  เพซที่อสจารอง
สภาพคลยู่องทางเงดินหมกุนเวทยนหากจจาเปป็น  สจาหรวับในปป 2558 นทนั้ มตดิททที่ประชกุมคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณเครดดิต
ยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด  ชกุดททที่ 1 ครวันั้งททที่ 16/2557 เมซที่อววันศกุกรณททที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558   ขอเสนอวงเงดินกยูจ้ยซมหรซอ
คนั้จาประกวันของสหกรณณ จจานวน  300,000 บาท  เพซที่อใหจ้ททที่ประชกุมใหญยู่ฯ พดิจารณา

       มตงิทนนี่ประชชุม............................................................................

ระเบนยบวาระทนนี่  7. พกิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจจาปป 2558
    ประธานเปป็นผยูจ้เสนอแผนงานและงบประมาณ ประจจาปป 2558 ประมาณการรายไดจ้และคยู่าใชจ้จยู่าย ประจจาปป 2558 

ประมาณการณณกจาไร-ขาดทกุน สหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด ระหวยู่างววันททที่ 1 มกราคม 2558 ถถึง 31 ธวันวาคม 
2558 ประจจาปป 2558 รายละเอทยด ดวังนทนั้   

แผนงานและงบประมาณ เปป้าหมายปปี 57 ผลงาน เปป้าหมายปปี 58 จจานวนเพงินี่ม/ลด

แผนการบรกิหารเงกินทชุน
- สมาชดิกถซอหกุจ้นแรกเขจ้า
- สมาชดิกถซอหกุจ้นเพดิที่มระหวยู่างปป
- รวับฝากเงดินออมทรวัพยณ
- เงดินกยูจ้ยซม

รวมทชุนดจาเนกินงานทกัรั้งสกิรั้น

  
 67,680.00

   31,000.00
   48,000.00
500,000.00
646,680.00

1,156,730.00
1,240,480.00
16,154.94.00

-
2,413,365.00

50,000.00
33,110.00
72,240.00

300,000.00
155,350.00

-17,680.00
+2,110.00

+24,240.00
+300,000.00
-491,330.00

แผนการบรกิหารธชุรกกิจ
- ธกุรกดิจรวมขาย
- ธกุรกดิจบรดิการ

        -   ธกุรกดิจสดินเชซที่อ
        -   ธกุรกดิจเงดินรวับฝาก
        -   ธกุรกดิจหาสดินคจ้ามาจจาหนยู่าย 

                                 รวมทกัรั้งสกิรั้น

145,000.00
    4,500.00
500,000.00
119,291.94
91,000.00

859,791.00

-

-

1,473,920.00
161,154.94.00

54,000.00

1,689,075.00

-

7,200.00
854,111.00
100,680.00
205,000.00

1,056,291.00

-

+2,700.00
+354,111.00

-18,611.94
+4,500.00

+236,500.00
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แผนงานและงบประมาณ เปป้าหมายปปี 57 ผลงาน เปป้าหมายปปี 58 จจานวนเพงินี่ม/ลด

แผนบรกิหารองคณกรและพกัฒนาบชุคลากร
- รวับสมาชดิกเพดิที่ม
- ใหจ้การศถึกษาอบรมคณะ

กรรมการดจาเนดินการสหกรณณ
- ใหจ้การศถึกษาอบรมสมาชดิก

สหกรณณ

  200 คน
   1/9 ครวันั้ง/คน

 1/30 ครกัรั้ง/คน

191
-

-

100
1/9 ครกัรั้ง/คน

 1/100 ครกัรั้ง/
คน

-91
1/9

1/100

รายไดผู้
       - ธกุรกดิจรวมขาย
       - ธกุรกดิจบรดิการ
       - ธกุรกดิจสดินเชซที่อ
       - คยู่าธรรมเนทยมแรกเขจ้า
       - ดอกเบทนั้ยรวับเงดินฝากธนาคาร
       -ดอกเบทนั้ยรวับใหจ้เงดินกยูจ้
       -ธกุรกดิจเงดินรวับฝาก
       -ธกุรกดิจหาสดินคจ้ามาจจาหนยู่าย 
       - รายไดจ้เบด็ดเตลด็ด
       - เงดินกยูจ้ยซม

รวมทกัรั้งสกิรั้น

145,000.00
    4,500.00
500,000.00
  10,100.00
     500.00
45,000.00

119,291.94.00
91,000.00

-
500,000.00

1,415,392.00

-
-

1,473,920.00
250.00
144.22

55,574.00
161,154.94.00

 54,000.00
100.00

-
1,745,143.00

-
6,000.00

 854,111.00
500.00
500.00

222,000.00
644,616.00
228,000.00

400.00
300,000.00

2,256,127.00

-

+1500.00
+354,111.00

+250
+355.78

+177,000.00
+54,675.94
+4,500.00

400.00
-200,000.00
+708,235.00

ประมาณการรายไดผู้  -  รายจญ่าย
รายจญ่าย
  ธกุรกดิจรวมขาย
  ธกุรกดิจบรดิการ
  ธกุรกดิจสดินเชซที่อ
  ธกุรกดิจเงดินรวับฝาก

124,500.00
       500.00
500,000.00
20,000.00

  

-
-
-
-

-
-

300,000.00
-
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แผนงานและงบประมาณ เปป้าหมายปปี 57 ผลงาน เปป้าหมายปปี 58 จจานวนเพงินี่ม/ลด

รายจญ่าย  (  ตญ่อ  )
  - ธกุรกดิจหาสดินคจ้ามาจจาหนยู่าย 
  - ดอกเบทนั้ยจยู่ายเงดินรวับฝาก
  - ดอกเบทนั้ยจยู่ายเงดินกยูจ้/ฝากจากสหกรณณอซที่น
  - คยู่าเบทนั้ยเลทนั้ยง พาหนะ
  - เบทนั้ยประชกุมกรรมการ
 - คยู่าใชจ้จยู่ายประชกุมใหญยู่สามวัญประจจาปป
 - คยู่าเชยู่าสจานวักงาน
 - คยู่าบจารกุงสหกรณณ 
  -คยู่า สก.1 สก.2 สก.5
 - คยู่าเชยู่าททที่ราชพวัสดกุ/โรงเรทยน
 - คยู่าประชาสวัมพวันธณวดิทยกุ,รถแหยู่,ปป้าย
 - คยู่าตอบแทนผยูจ้จวัดทจาบวัญชท
 - คยู่าสววัสดดิการสมาชดิกสหกรณณ ขจ้อ 26(8)
 - โตต๊ะ เกจ้าอทนั้สจานวักงาน 2 ชกุด
 - ตยูจ้เหลด็กเกด็บเอกสาร 3 ชวันั้น 1 ตยูจ้
 - คยู่าเครซที่องเขทยนแบบพดิมพณ
 - คยู่าไปรษณทยณ
 - คยู่าอซที่นๆ

รวมทกัรั้งสกิรั้น

  480.00
 20,000.00
   1,000.00
   1,000.00

-
  2,500.00
  5,500.00
  3,825.00
  5,180.00

-
-
-
-
-
-

1,000.00
  1,000.00
1,000.00

685,485.00

 112,000.00
668.94

-
4,500.00
1,200.00

11,025.00
5,500.00
3675.00
4,285.00

-
2,000.00

18,000.00
3,000.00

-
-

225.00
376.00
60.00

166,514.90

205,000.00
2,676.00

15,000.00
14,400.00
14,400.00
20,000.00
36,000.00
4,515.00

17,898.00
3,400.00

12,000.00
72,000
30,000

10,000.00
3,000.00

500.00
600.00

1,000.00
762,389.00

+200,020.00
+676.00

+14,000.00
+13,400.00
14,400.00

+17500.00
+30,500.00

+690.00
12,718.00
3,400.00

12,000.00
72,000.00
30,000.00

10,1000.00
3,000.00
-500.00
-400.00

1,000.00
+76,904.00

ประมาณการกจาไรสชุทธกิ
รายไดจ้
รายจยู่าย
กจาไร

705,400
685,451

19,949.00

1,745,143.00
166,514.90
38,117.28

2,256,227.00
762,389.00

1,493,738.00

+1418,227.00
+127,562.00

+2,866,067.00

     มตงิทนนี่ประชชุม............................................................................
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ระเบนยบวาระทนนี่  8. พกิจารณาจกัดหาสกินคผู้ามาจจาหนญ่ายใหผู้สมาชกิก ประจจาปป 2558
        - สหกรณณฯ ขออนกุมวัตดิททที่ประชกุม จวัดหาสดินคจ้ามาเพซที่อจจาหนยู่าย ดวังนทนั้
                        1. ปยูปู๋ยอดินทรทยณ ตราสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยน    จจานวน     120,000 บาท
                        2. ปยูปู๋ยเคมท                                        จจานวน      85,000 บาท
                       ทวันั้งนทนั้  ปกุปู๋ยอดินทรทยณ 320 กระสอบ ประมาณการราคาตจ้นทกุนรวม  375/กระสอบ      
                       จจาหนยู่าย กจาไรกระสอบละ 25 บาท   ประมาณการกจาไรเบซนั้องตจ้น   8,000  บาท
                          ปกุปู๋ยเคมท 100 กระสอบ  ประมาณการราคาตจ้นทกุนรวม  850/กระสอบ
                        จจาหนยู่าย กจาไรกระสอบละ 150 บาท   ประมาณการกจาไรเบซนั้องตจ้น  15,000  บาท
                          รวมกจาไรจากการหาสดินคจ้ามาจจาหนยู่าย  จจานวน 23,000 บาท

        มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................

ระเบนยบวาระทนนี่  9. พกิจารณาเชญ่าทนนี่ดกินจากธนารกักษณพรรั้นทนนี่สกลนครเพรนี่อจกัดเปป็นทนนี่ผลกิตและจจาหนญ่ายสกินคผู้าสมาชกิก
                   ตามขจ้อบวังควับสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด ขจ้อ 2(3) ทจาหรซอจวัดหาปปัจจวัยการผลดิต รวมซซนั้อ
                    รวมขาย สดินคจ้าและบรดิการของสมาชดิก รวมทวันั้งจจาหนยู่ายสดินคจ้าอกุปโภคบรดิโภค หรซอแปรรยูปผลผลดิตของ
                    สมาชดิก  ขจ้อ 3(18) กระทจาการตยู่างๆตามททที่อนกุญาตไวจ้ในกฎหมายวยู่าดจ้วยสหกรณณ เพซที่อใหจ้เปป็นไปตามววัตถกุ
                    ประสงคณททที่กลยู่าวขจ้างตจ้น รวมถถึง ฯลฯ  ยซมหรซอใหจ้ยซม เชยู่าหรซอใหจ้เชยู่า เชยู่าซซนั้อหรซอใหจ้เชยู่าซซนั้อ ฯลฯ
                    และเนซที่องจากสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด ไดจ้สยู่งหนวังสซอหารซอไปยวังธนารวักษณพซนั้นททที่สกลนคร 
                    โดยไดจ้รวับหนวังสซอตอบ ททที่ กค 0311.56/963 ลว 20 พฤษภาคม 2557  ยดินดทใหจ้การสนวับสนกุน(ตามเอกสานแนบ)

                    สหกรณณฯ จถึงไดจ้ดจาเนดินการตามคจาแนะนจา พรจ้อม สยู่งเรซที่องแจจ้งขอเชยู่าพซนั้นททที่เพซที่อทจาสถานททที่ผลดิตและจจาหนยู่าย
                    สดินคจ้าบรดิการสมาชดิก พรจ้อมแนบโครงการและแบบแสดงการใชจ้พซนั้นททที่ประกอบการแจจ้งขอเชยู่าไปยวังธนารวักษณ
                    พซนั้นททที่สกลนคร ทวันั้งนทนั้ สหกรณณฯจะไดจ้ประโยชนณอยยู่างยดิที่งและสมาชดิกจะมทสถานททที่ผลดิตจจาหนยู่ายสดินคจ้าและฝฝึก
                     อาชทพตามโครงการฯ
                    จถึงขอใหจ้ททที่ประชกุมไดจ้พดิจารณา เพซที่อคณะกรรมการดจาเนดินการสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด
                    จะไดจ้ดจาเนดินการตยู่อไป

    มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................
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ระเบนยบวาระทนนี่ 10. พกิจารณากจาหนดเบนรั้ยเลนรั้ยง เบนรั้ยประชชุม ,คญ่าทนนี่พกัก, คญ่าพาหนะของคณะกรรมการ
  รายละเอทยดประกอบการพดิจารณาอวัตราคยู่าเบทนั้ยเลทนั้ยงพาหนะ  และคยู่าเชยู่าททที่พวัก                                         

         เบนรั้ยเลนรั้ยง เบนรั้ยประชชุม    คญ่าทนนี่พกัก

ภายในจวังหววัดสกลนคร 200 แตยู่ไมยู่เกดิน 2 ครวันั้ง/เดซอน 500/คน/คซน
นอกเขตจวังหววัดสกลนคร 300 แตยู่ไมยู่เกดิน 2 ครวันั้ง/เดซอน 700/คน/คซน
กรกุงเทพมหานคร 500 แตยู่ไมยู่เกดิน 2 ครวันั้ง/เดซอน 1,000/คน/คซน

                    คญ่าพาหนะ
             ก.  ตามททที่จยู่ายจรดิงโดยประหยวัดตามอวัตรา  บขส.  ไปกรกุงเทพฯ เบดิกรถปรวับอากาศและเครซที่องบดินไดจ้
                   โดยประหยวัด
             ข. คยู่านนั้จามวันรถสยู่วนตวัว กดิโลเมตรละ 5 บาท แตยู่ไมยู่เกดิน 3,000 บาท/คน/เดซอน
             ค. คยู่านนั้จามวันรถจวักรยานยนตณ กดิโลเมตรละ 3 บาท แตยู่ไมยู่เกดิน 1,000 บาท/คน/เดซอน
          คญ่าตอบแทนผยูผู้ตรวจสอบกกิจการและทนนี่ปรรึกษาสหกรณณ
                    คยู่าตอบแทนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ  คนละ  200 บาท/คน/ไมยู่เกดินปปละ 3 ครวันั้ง
                    คยู่าตอบแทนททที่ปรถึกษาสหกรณณ   คนละ  500 บาท/คน/ปป
             อวัตราเบทนั้ยเลทนั้ยง เบทนั้ยประชกุม ของคณะกรรมการอซที่น วดิทยากร ททที่ไดจ้รวับแตยู่งตวันั้ง  ใหจ้ใชจ้อวัตราเดทยวกวันกวับคณะ
กรรมการดจาเนดินการโดยอนกุโลม และใหจ้คณะกรรมการอจานวยการพดิจารณาเปป็นคราวๆ ไป
               มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................
  

ระเบนยบวาระทนนี่ 11. พกิจารณาเลรอกตกัรั้งคณะกรรมการดจาเนกินการ ประจจาปป 2558 

                                             คณะกรรมการดจาเนกินการสหกรณณ ชชุดทนนี่1/2557 มนดกังนนรั้  

ลทาดบับ   ชรนี่อ – สกชุล ตจาแหนญ่ง วาระทนนี่/ ปปทนนี่ดจารงตจาแหนญ่ง หมายเหตรุ

1 นายประสงคณ     เนซองทอง ประธานกรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
2 นายพวัฒนพงษณ   เนซองทอง กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
3 นายถนอม       ผดิวตะศาสตรณ กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
4 นางพรพดิมล      เนซองทอง กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
5    นางจวันทรณทดิภา  ววัดแผยู่นลจา กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
6 นางดวงใจ       เนซองทอง กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
7     นางคจาพวันธณ      เนซองทอง กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
8     นางทวัศนทยณ       วงศณศรทจวันทรณ กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1 ลาออก
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9    นางคจาพวันธณ     เนซองทอง กรรมการ วาระททที่ 1 ปปททที่ 1
                                                                
          รายชซที่อสมาชดิกททที่ถยูกเสนอชซที่อเพซที่อเลซอกตวันั้ง เปป็นกรรมการและมทผยูจ้รวับรอง จจานวน 10 คน ขถึนั้นไป จจานวน...........คน

ลจาดกับ   ชรนี่อ – สกชุล วาระทนนี่ 1 ปปทนนี่ 122 วาระทนนี่ 1 ปปทนนี่ 1 หมายเหตชุ

1
2

3

4

5

6

7

8

9

   มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................

ระเบทยบวาระททที่ 12. พดิจารณาเลซอกตวันั้งคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ประจจาปป 2558
         ประธานอนกุกรรมการ แจจ้งวยู่า ตามพระราชบวัญญวัตดิสหกรณณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53  ใหจ้สหกรณณมทคณะผยูจ้ตรวจ
สอบกดิจการซถึที่งททที่ประชกุมใหญยู่เลซอกตวันั้งจากสมาชดิก หรซอบกุคคลภายนอกเพซที่อดจาเนดินการตรวจสอบกดิจการของสหกรณฯ 
แลจ้วรายงานเสนอตยู่อททที่ประชกุมใหญยู่ จจานวนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ  ไมยู่เกดิน 3 คน
   รายชซที่อคณะผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ ชกุดททที่ 1/2557 

ลทาดบับ   ชรนี่อ – สกชุล หมายเหตชุ

1 นางผยู่องศรท  ถดิที่นววัลยณ ประธานผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
2 นายประดดิษฐณ  บกุโพธดิธิ์  ผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ
3 นายสาคร  ใยปางแกจ้ว ผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ



                                                                   35
            รายชซที่อสมาชดิกททที่ถยูกเสนอเปป็นจจานวนผยูจ้ตรวจสอบกดิจการ  ไมยู่เกดิน 3 คน ประกอบดจ้วย
                

ลทาดบับ   ชรนี่อ – สกชุล หมายเหตชุ

1 มทสมาชดิกรวับรอง
2 มทสมาชดิกรวับรอ
3 มทสมาชดิกรวับรอ

   มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................

ระเบนยบวาระทนนี่ 13. พกิจารณาแตญ่งตกัรั้งทนนี่ปรรึกษาคณะกรรมการดจาเนกินการ ประจจาปป 2558
           ททที่ปรถึกษาสหกรณณเครดดิตยยูเนทที่ยนนาโพธดิธิ์ 125 จจากวัด ชกุดททที่ 1/2557  ดวังนทนั้
                                1.   บาทหลวงธวัญญา  ศรทอยู่อน
                                     2.   นางจดิตสกุภา   เนซองทอง

         มตกิทนนี่ประชชุม............................................................................

ระเบนยบวาระทนนี่ 14. รกับทราบขผู้อเสนอแนะจากหนญ่วยงาน
               14.1 สจานกักงานสหกรณณจกังหวกัดสกลนคร.............................................................................................................

               14.2 สจานกักงานตรวจบกัญชนสหกรณณสกลนคร.....................................................................................................

               14.3 ชชุมนชุมสหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนแหญ่งประเทศไทย จจากกัด สาขาภาคตะวกันออกเฉนยงเหนรอ
               14.4 สหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนเลกิงฮกังสามกัคคนจจากกัด...............................................................................................

               14.5 สหกรณณเครดกิตยยูเนนนี่ยนทญ่าแรญ่พกัฒนา จจากกัด...............................................................................................

               14.6  กลชุญ่มเครดกิตยยูเนนนี่ยนพระวกิสชุทธกิวงศณนกิรมกัย...................................................................................................
      

ระเบนยบวาระทนนี่ 15. เรรนี่องอรนี่นๆ

..........................................................................................................................................................................................................................
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