ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
พ.ศ. 2551
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ และใช้เป็นแนว
ทางการดาเนินงานของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 63(9) และ
ข้อ 86 (9) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ชุดที่ 48
ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย
วิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย วิธีการสรร
หาคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2549 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2549 และบรรดา
ระเบียบ คาสั่งใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ ที่ไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้
ข้อ 6. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย จากัด
“หน่วยสมาชิก” หมายความว่า หน่วยหรือกลุ่มของสมาชิกที่สหกรณ์กาหนดขึ้น
ตามระเบียบว่าด้วยการกาหนดหน่วยสมาชิกของสหกรณ์
“เขตสรรหา” หมายความว่า เขตทีก่ าหนดขึ้นเพื่อการสรรหากรรมการ เขตสรรหา
อาจจะประกอบด้วยหน่วยสมาชิกเพียงหนึง่ หน่วย หรือหลายหน่วยก็ได้ให้พิจารณาจากจานวนสมาชิก
โดยเฉลี่ยต่อกรรมการ เขตพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและสังกัดของสมาชิก
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“เขตสรรหาจังหวัด” หมายความว่า เขตที่กาหนดขึน้ เพื่อการสรรหาประธานกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยเขตสรรหาทุกเขตในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
“การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า การสรรหาขั้นต้นของสมาชิก
ในเขตสรรหาต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่สมาชิกในเขตสรรหานั้นๆ เห็นสมควรให้ทาหน้าที่คณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์
“การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า การที่สมาชิกของที่
ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหา จากเขตสรรหาต่างๆ และ/หรือ เขตสรรหาจังหวัด
รวมทัง้ กรรมการที่ยังคงอยูต่ ามวาระ ให้ทาหน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 14 คน
ข้อ 7. หลักการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์มีหลักการในการสรรหาคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้สมาชิกทุกคนซึ่งมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่กาหนดไว้ มีโอกาสและสิทธิ์
ในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
(2) ให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรง เพื่อสรรหาผู้ที่สมาชิก
เห็นสมควรให้ทาหน้าที่คณะกรรมการดาเนินการ
(3) ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ ซึง่ เป็นตัวแทนของสมาชิกครอบคลุมอยู่ใน
ทุกเขตพื้นที่ และ/หรือ ทุกหน่วยสังกัด
ข้อ 8. วิธดี าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อให้การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการ เป็นไปตามหลักการในข้อ 7. จึงกาหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการไว้ ดังนี้
(1) แบ่งเขตสรรหาออกเป็น 14 เขต โดยให้ยดึ ถือจานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยต่อ
กรรมการเขตพื้นที่ และ/หรือ หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของสมาชิก และเขตสรรหาจังหวัด 1 เขต
(2) ดาเนินการสรรหาผู้ที่สมาชิกเห็นสมควร ให้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินการ
โดยการเลือกตัง้ โดยตรงจากสมาชิกในเขตสรรหาต่างๆ เขตละ 1 คน เป็นกรรมการ และเขตสรรหา
จังหวัด 1 คน เป็นประธานกรรมการ
(3) ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตั้งผู้ทไี่ ด้รับการสรรหาจากเขตสรรหาต่างๆ
และ/หรือ เขตสรรหาจังหวัด รวมทั้งกรรมการที่ยงั คงอยู่ตามวาระ ให้ทาหน้าทีป่ ระธานกรรมการ 1
คน และกรรมการ 14 คน รวมเป็นคณะกรรมการดาเนินการทั้งหมด 15 คน
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้กาหนดเขตสรรหาตามข้อ 8(1) และให้จดั ทาประกาศ
เขตสรรหา จานวนกรรมการที่ต้องสรรหา รวมทัง้ รายชือ่ ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันสรรหา
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ข้อ 10. ให้สหกรณ์กาหนดวันรับสมัครและวันสรรหา เพื่อสรรหากรรมการ โดยวันสรรหา
จะต้องอยู่ก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 20 วัน และอยูห่ ลังวันรับสมัครวันสุดท้ายไม่
น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 11. คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดาเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 69(1) - (5) และจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย จากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีตดิ ต่อกัน และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกของหน่วย
สมาชิกในเขตสรรหา ที่ต้องการลงรับการสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
ข้อ 12. ให้ผู้ทตี่ ้องการสมัครเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ มาสมัคร
ด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ตามวัน เวลา ทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
ของสหกรณ์ ผู้มีสทิ ธิ์สมัครให้เลือกสมัครในตาแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ ได้เพียงตาแหน่ง
ใดตาแหน่งหนึ่งเท่านัน้
ให้สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วประกาศรายชื่อพร้อมทั้งหมายเลขประจาตัว
ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันสรรหา
ผู้สมัครที่จะถอนรายชือ่ ออกจากการสรรหา จะต้องยืน่ คาร้องขอถอนการสมัครรับการสรรหา
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันสรรหา ผู้ทแี่ จ้งถอนรายชื่อหลังจาก
กาหนดนี้สหกรณ์ฯจะไม่รับทราบการถอนรายชื่อดังกล่าว
ข้อ 13. วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ให้กระทาโดยการลงคะแนนลับเท่านัน้ และบัตร
ลงคะแนนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯกาหนดไว้
ในเขตสรรหาใดทีม่ ีผู้สมัครไม่เกินจานวนที่เขตสรรหานัน้ พึงมีได้ ให้ถอื ว่าผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ที่
ได้รบั การสรรหาโดยไม่ตอ้ งมีการลงคะแนน
ข้อ 14. ในแต่ละเขตสรรหาให้สามารถกาหนดหน่วยลงคะแนน แบบหน่วยเดียว หรือแบบ
หลายหน่วยก็ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินการ ในกรณีทแี่ บ่งหน่วยลงคะแนนออกเป็น
หลายหน่วย ในการนับคะแนนเสียงอาจใช้วธิ ีการนาบัตรคะแนนมานับรวมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือ
นับแยกตามหน่วยลงคะแนนต่างๆ แล้วนาผลคะแนนมารวมกันก็ได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสม
ข้อ 15. ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการลงคะแนนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งนับคะแนน รายงานผลการนับคะแนน การนาส่งบัตร
ลงคะแนนและเอกสารหลักฐานต่างๆ แก่สหกรณ์ ดังนี้
(1) กรณีเขตสรรหาใดมีหน่วยลงคะแนนแบบหลายหน่วย ให้มคี ณะกรรมการสรรหา
ประจาหน่วยลงคะแนนไม่เกิน 3 คน
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(2) กรณีเขตสรรหาใดมีหน่วยลงคะแนนแบบหน่วยเดียว และ/หรือ กรณีนาบัตร
ลงคะแนน มานับรวมกันจุดเดียว ให้มคี ณะกรรมการสรรหาประจาหน่วยลงคะแนนไม่เกิน 5 คน
(3) นอกจากนี้สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ ไปดูแลการลงคะแนนตามหน่วย
ลงคะแนนต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16. เมือ่ ถึงคราวประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้สหกรณ์ฯแจ้งรายชื่อสมาชิกซึ่งได้รบั การสรร
หาจากเขตสรรหาต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ และเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการการ
เลือกตัง้ ให้ใช้วธิ ีการยกมือรับรองให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหาต่างๆ เป็น
ประธานกรรมการและกรรมการ โดยถือมติตามเสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุม
สมาชิกในทีป่ ระชุมจะคัดค้านไม่ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาคนใดเป็นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อมีหลักฐานแน่ชดั ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหามาโดยวิธีการอันทุจริต และ
ถ้าหากในที่ประชุมมีมติไม่ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ก็ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิก หรือสมาชิกในเขตสรรหานั้นเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
วิศิษฐ์ ศรีนุช
(นายวิศิษฐ์ ศรีนุช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ
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