ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2564
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ข้อ72(8) และข้อ 94 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย
การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ คุ รุ ส ั ม พัน ธ์จ ังหวัด
สุรินทร์ จำกัด
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ

หมายถึง

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออม
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จงั หวัดสุรินทร์จำกัด

ผู้จัดการ

หมายถึง

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

หมายถึง

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งสหกรณ์
แต่งตั้ง ให้เ ป็ นที่ ปรึ ก ษาและที่ ปรึ ก ษา
กิตติมศักดิ์

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561 (ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2561) บรรดาระเบียบ มติ
ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่ กำหนดไว้ หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้มีความชำนาญ รอบรู้
ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา ด้านเงินทุน ด้านบัญชี ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้าน
สหกรณ์ออมทรัพย์หรือ
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(2) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือ
(3) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ หรือรองผู้จัดการ หรือ
(4) ผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือ และมีอุปการคุณต่อกิจการสหกรณ์
ข้อ 5. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และแนะนำในการดำเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ เพื่อความเจริญและความมั่นคงของสหกรณ์ และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์มีหนังสือ
เชิญแต่ไม่มีส ิทธิออกเสีย งลงคะแนน ความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณ ะกรรมการ
ดำเนินการ
ข้อ 6. ให้กรรมการเสนอบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จำนวนไม่เกิน 10 คน
ข้อ 7. ให้ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีวาระหนึ่งปีและเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นว่าที่ปรึกษาคนใดมีความเหมาะสม อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
ข้อ 8. ให้สหกรณ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 9. การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาด มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

(นายสำเริง บุญโต)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

-3-

ตารางปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2564
ข้อความเดิม
ข้อ 2. ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ
หมายถึงคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด
ผู ้ จ ั ด การหมายถึ ง ผู ้ จ ั ด การ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์หมายถึงสมาชิกหรือบุคคล
ภายนอกซึ่งสหกรณ์แต่ง ตั้ง ให้ เ ป็ น ที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
-ไม่มี

ข้อความใหม่
ข้อ 2. ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
คุรสุ ัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ
หมายถึงคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด

เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของ
สหกรณ์จังหวัดให้ใช้
ข้อความตามข้อบังคับ
สหกรณ์

ผู ้ จ ั ด การหมายถึ ง ผู ้ จ ั ด การ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์หมายถึงสมาชิกหรือบุคคล
ภายนอกซึ่งสหกรณ์แ ต่ง ตั้ งให้เ ป็ น ที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออม ตามคำแนะนำของ
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์จังหวัด
ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์พ.ศ. 2564 บรรดา
ระเบียบ มติ ประกาศ และคำสั่งอื่น
ใดที่
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ข้อความเดิม
ข้อ 3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติตามข้อ
ใดข้อหนึ่งดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้มี
ความชำนาญ รอบรู้ ด้านสหกรณ์ออม
ทรัพย์มาแล้วเป็นอย่างดี และ

ข้อความใหม่
ข้อ 4. คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติตามข้อ
ใดข้อหนึ่งดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้มี
ความชำนาญ รอบรู้ ในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการศึกษา ด้าน
เงินทุน ด้านบัญชี ด้านการดำเนิน
ธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือ
(2) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
(3) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้จัดการสหกรณ์ หรือรองผู้จัดการ
หรือ
(4) ผู้ที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ความร่วมมือ และมี
อุปการะคุณต่อกิจการสหกรณ์

(2) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
(3) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้จัดการสหกรณ์ หรือรองผู้จัดการ
หรือ
(4) ผู ้ ท ี ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามร่ ว มมื อ และมี
อุ ป การะคุ ณ ต่ อ กิ จ การสหกรณ์ เ ป็ น
อย่างดี
-ไม่มี
ข้อ 9. การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้
ขาด มติของคณะกรรมการดำเนินการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
-ไม่มี
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้
รักษาการตามระเบียบนี้

เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ
กฎกระทรวง

เพื่อให้อำนาจของ
คณะกรรมการ
ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด

ตามคำแนะนำของ
สหกรณ์จังหวัดให้ใช้
ข้อความตามข้อบังคับ
สหกรณ์

