ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้กําหนดระเบียบ
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอื่นใด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตั้ง
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“ที่ปรึกษาสหกรณ์”
หมายความว่า ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
อิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่น
ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ
เช่นว่านั้น
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ด ๆ ทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการ
สื่อสารข้ อมู ล กัน โดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่ อ สาร และหรื อ การโทรคมนาคม
เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึง และใช้งาน
สําหรับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ

“ผู้ควบคุมระบบ”

หมายความว่า เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ดู แ ลและบริ ห าร
จัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เริ่มทําการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม
แต่ละครั้ง
ข้อ 5 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะทําได้โดยมติคณะกรรมการดําเนินการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุม ทั้งนี้มติคณะกรรมการดําเนินการจะต้องกําหนด ดังนี้
(1) เหตุผล และความจําเป็น ที่จะต้องจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดใดที่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
(3) ช่วงเวลาหรือเดือนที่สมควรให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 เมื่อผู้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใดกําหนดให้
มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแล้ว ผู้จัดการจะต้อง
จัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงระบบก่อนเริ่มการประชุม
ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งเชิญการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกคน
สามารถอ่านเอกสารได้ก่อนการประชุม
(3) จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนและนับองค์ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(5) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
ข้ อ 8 ในการจั ด การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องคณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ดําเนินการประชุม หากประธาน
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทํา
หน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการให้กรรมการ หรืออนุกรรมการที่มา
ประชุม เลือกกรรมการหรืออนุกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ 10 การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี
ข้อ 11 ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอื่นร่วมรับฟังหรือ
บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 12 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ข้อ 13 ในกรณีมีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
(นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม)
รองประธานกรรมการ
รักษาการแทนประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

