รายงานการประชุมคณะกรรมการนิตบิ ุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ครั้งที่ ๔
วันอาทิตยที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ อาคารคลับเฮาส
..........................................
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
๑. นายสุรนิ ทร
๒. นายสมาน
๓. นายอดุลย
๔. นายมงคล
๕. นายฐานิฏฐ
๖. นายประเสริฐ
๗. นายโชคชัย
๘. นายมนูญ
๙. นายทินกร
๑๐. นายมนตรี
๑๑. นายมนตรี
๑๒. นางเมธาวี
๑๓. นางกัญญา
๑๔. นายนิธินนั ท
๑๕. นายบรรจง
๑๖. นางสาวรุงทิพย

นาคง
บุญลน
โคตรพันธ
เทศนา
ศรีธนสุวรรณ
เลิศล้ํา
แซจึง
มณีวงศ
มณีกลุ
โคตรคันทา
กมณีย
กิจโกศล
เกิดศิริ
คําเพราะ
สิงหบัว
สุวรรณดี

ประธานคณะกรรมการหมูบ าน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองประธาน
รองประธาน
ประธาน คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการฝายกฎระเบียบ/ขอบังคับ
กรรมการฝายกฎระเบียบ/ขอบังคับ
กรรมกาฝายการเงิน/พัสดุ
กรรมการฝายกิจกรรมชุมชน
กรรมการฝายบริหารงานทั่วไป
ตัวแทนบริษัท มหาชัยแลนด แอนด เฮาส
ตัวแทนบริษัท มหาชัยแลนด แอนด เฮาส

วาระที่ ๑ เรื่องที่ตวั แทนบริษัทแจงใหทราบ
คุณบรรจง สิงหบัว ตัวแทนบริษัทฯ แจงใหคณะกรรมการรับทราบถึงการดําเนินงานสืบเนื่อง
จากการประชุมในครั้งที่แลวคือ
๑. มอบอุปกรณสําหรับใชงานในสํานักงานไดแก โตะหนาขาวขาพับ ๑ ตัว เกาอี้พลาสติก
สีน้ําเงิน ๓๐ ตัว กระติกน้ํารอน ๑ อัน และภาพพระบรมฉายาลักษณ ๑ แผน
๒. มอบแผงกั้นลอเลื่อนพรอมปายหยุดตรวจ ๒ แผง (ใชที่ปอมยามหนาหมูบาน) และปาย
ไวทบอรด พรอมขาตั้ง สําหรับการติดประกาศขาวสารหนาปอมยาม ๒ ปาย

๓. ไดเชิญคุณนิวัตร ขันเงิน ประธานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๕ มารวมประชุม พรอม
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานจัดตั้งนิติบุคคล
คุณนิวัตร ไดแสดงความชื่นชมในการริเริ่มดําเนินงานเตรียมการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน พรอม
ทั้งเลาประสบการณในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๕ จากไมมีความรูอะไรเลย ตองคนควา
ศึกษาจากตัวอยางของหมูบานในกรุงเทพมหานคร การคนหาจากเว็บไซตตางๆ นํามารางเปนระเบียบ
ขอบังคับหมูบาน ตองปรึกษานักกฎหมายในการจัดทําระเบียบตางๆ จนสามารถจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลไดสําเร็จ ไดใหคําแนะนําเบื้องตนกับคณะกรรมการคือ คณะกรรมการจะตองตกผลึกความคิด
แนวทางการดําเนินงานเปนหนึ่งเดียวกัน สรางความรักความสามัคคีของสมาชิกในหมูบานใหเกิดขึ้น
จากกิจกรรมตางๆ การดําเนินการกิจกรรมตางๆ กรรมการทุกทานตองชวยกันเสียสละ เปนแบบอยางที่
ดี เพื่อใหสมาชิกในหมูบานเกิดความเชื่อถือศรัทธา และเกิดนิติบุคคลขึ้นได
การชี้แจงตอสมาชิกในหมูบานหลายๆ ชองทาง ทั้งการเดินเคาะประตูทักทาย การใชแบบ
สอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็น หาแนวรวม ไขขอของใจทั้งขอดีขอเสียในการมีนิติบุคคลหมูบาน
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนือ่ งจากการหารือกับกรรมการในการประชุมครัง้ กอน
 รับรอง รายชื่อโครงสรางการบริหารงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗
 รับรอง ขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗
 รับรอง ระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ วาดวยการบัญชีและการเงิน
ทานนิวัตร (ประธานนิติฯ สาริน ๕) ไดใหขอคิดเห็นตางๆ ดังนี้
๑. ทําระเบียบปฏิบัติตางๆ ใหชัดเจน จัดทําเปนรูปเลมมอบใหสมาชิกศึกษาลวงหนา กอน
จัดการประชุมใหญ เพื่อลดขอขัดแยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา เมื่อมีปญหาสามารถแกไข ชี้แจง
ตามเอกสารหลักฐานไดชัดเจน
๒. การจัดทําบัญชีรับ-จายเงิน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาหมูบานจะตองมีความสอดคลองกับ
โครงการตางๆ ที่คณะกรรมการนิติบุคคลนําเสนอในที่ประชุมใหญ ใหมวลสมาชิกไดทราบวา เงิน
คาใชจายที่เรียกเก็บไปจากสมาชิกไดนําไปพัฒนาหมูบานเพื่อความสุข สะอาด ปลอดภัย มีประโยชนแก
สมาชิกทุกหลังคาเรือน
๓. การทําบัญชีรายรับ-จาย ควรแยกเปน ๒ บัญชี คือ เงินรายรับจากคาสวนกลาง และเงิน
รายรับจากการบริจาค ระดมทุน เพื่อใหการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินรายไดชัดเจนขึ้น
๔. การจัดทําโครงการตางๆ ควรบันทึกภาพหลักฐานการทํางาน ทั้งกอนดําเนินการและหลัง
การดําเนินงานเสร็จสิ้น แลวนําเสนอผานบอรดนิทรรศการ หรือสื่อออนไลน เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ
ทั่วกัน

วาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๑. การเสนอร า งระเบี ย บหมู บ า นในการอยู ร ว มกั น ในประเด็ น ต า งๆ กรรมการที่ ไ ด รั บ
มอบหมายได จั ด ทํ า รายละเอี ย ดมานํ า เสนอหลายท า น เนื่ อ งจากมี เ วลาน อ ยในการพิ จ ารณา จึ ง ได
มอบหมายใหฝายกฎระเบียบและขอบังคับ นําความคิดเห็นทั้งหมดจากเอกสาร ไปหลอมรวมเพื่อจัดทํา
เปนระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ วาดวยการอยูรวมกันอยางเปนสุข แลวนําเขาสูที่ประชุม
ในครั้งถัดไป
๒. การนําเสนอรางกิจกรรมประชาสัมพันธของหมูบาน กรรมการฝายกิจกรรมชุมชนไดเสนอ
การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมนันทนาการสังสรรคของหมูบาน ยังไมมี
รายละเอียดของงาน
คุณมนตรี โคตรคันทา เสนอใหจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระเพื่อความเปนสิริมงคลของหมูบาน
กอนการจัดประชุมใหญ เพื่อเริ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกไดรับทราบอยางทั่วถึง ที่
ประชุมเห็นชอบใหจัดในวันอาทิตยที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ชั้นสองของอาคาร
คลับเฮาส โดยเชิญชวนใหสมาชิกในหมูบานรวมจัดอาหารคาว-หวาน น้ําปานะมาทําบุญรวมกัน
ทานประธานฯ รับหนาที่นิมนตพระสงฆจํานวน ๙ รูป ทางโครงการหมูบาน (คุณบรรจง) รับ
จัดหาเต็นทและเกาอี้มาสนับสนุน กรรมการทานใดจะสนับสนุนจตุปจจัย/เครื่องไทยทานใหแจงทาน
ประธาน หรืออาจารยใหม (กัญญา เกิดศิริ)
๓. การพัฒนาหมูบาน เพื่อใหสมาชิกไดรับรูความเคลื่อนไหว การทํางานของคณะกรรมการ
เบื้องตนจะไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางโครงการ (ผานคุณบรรจง) โดยจะดําเนินงาน
เรงดวนดังนี้
 การทาสีขาว-แดง ขอบถนนในบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจํานวน ๖ จุด ไดแก หัว
มุ ม ถนน ๒ ฝ ง หลั ง ป อ มยาม หั ว มุ ม ถนน ๒ ฝ ง ก อ นถึ ง สระน้ํ า และวงเวี ย นหลั ง
สวนสาธารณะ หากมีสีเหลือจะทําในทุกหัวมุมถนน
 ติดกระจกนูน ๒ จุด หัวมุมสระวายน้ํา
 ทําปายซอยชั่วคราวทั้ง ๒๑ ซอย ดวยแผนฟวเจอรบอรดติดสติกเกอร จนกวาจะได
งบประมาณ (เมื่อจัดตั้งนิติฯ สําเร็จ) จัดทําเสาเหล็กและปายซอยถาวร
 ทําปายบอกเสนทางเดินรถ การกําหนดความเร็ว ชั่วคราวดวยแผนฟวเจอรบอรดติด
สติกเกอร กอนจะไดจัดทําปายโลหะถาวรตอไป
โครงการเรงดวนที่จะดําเนินการในลําดับตอไปหลังการจัดตั้งนิติบุคคลฯ เสร็จสิ้นมีดังนี้
๑. โครงการติดตั้งแผงกั้นประตูไฟฟาหนาหมูบาน

๒. โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในหมูบาน
๓. โครงการจัดทําสติกเกอรติดหนากระจกรถยนตใหกับสมาชิกในหมูบาน จัดทําบัตรแลกเขา
หมูบานของบุคคลภายนอก จัดทําตราประทับประจําบานสําหรับประทับในบัตรอนุญาต
๔. โครงการจัดทําปายซอยถาวรในหมูบาน
๕. โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจรและเสนทางเดินรถในหมูบาน
๖. โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงสาธารณะ เพื่อเผยแพรขาวสารในหมูบาน
๗. โครงการจัดหาอุปกรณสํานักงาน (คอมพิวเตอรและพริ้นเตอรพรอมโตะ/เกาอี้) ระบบบัญชี
รายรับ-รายจาย
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๑. นัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งตอไปในวันอาทิตยที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หลังเสร็จสิ้นการทําบุญเลี้ยงพระเพล
 พิจารณาระเบียบ “การอยูรวมกันอยางเปนสุข”
 เตรียมเอกสาร/มอบหมายบุคคลเพื่อชี้แจงในการประชุมใหญ
๒. นั ด ประชุ ม ใหญ ส มาชิ ก หมู บ า นสาริ น ๗ ในวั น เสาร ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ เริ่ ม
ลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อใหคํารับรองขอบังคับและระเบียบตางๆ ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
สาริน ๗
ปดประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.

ลงชื่อ

ประธาน
(นายสุรินทร นาคง)

มนตรี โคตรคันทา บันทึก

