ประกาศ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เรื่อง การสรรหากรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พย ค รู เชี ย งราย จํ า กัด จะดํ า เนิ น การสรรหากรรมการดํ า เนิ น การ
ประจําป 2564 และนํ าเสนอต อที่ประชุมใหญ สามัญ ประจําป 2563 เพื่อเลือกตั้ งเป นคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2564 โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอบังคับ และระเบียบ
สหกรณฯ วาดวยวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1. เขตสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
เขตที่มีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ เนื่องจากกรรมการในเขตดังกลาวไดพนตําแหนง
ตามขอบังคับ ขอ 73 (1) รวม 7 เขตสรรหา ดังตอไปนี้
ที่
เขตสรรหาที่
ประกอบดวยสมาชิกในหนวย
จํานวนกรรมการ (คน)
1
1
อ.เมือง 1, 2 และ 3
1
2
3
อ.เมือง 5
1
3
5
อ.แมลาว, อ.แมสรวย
1
4
7
อ.ปาแดด, อ.เวียงปาเปา
1
5
10
อ.เชียงแสน, อ.ดอยหลวง
1
6
13
อ.เชียงของ, อ.เวียงแกน
1
7
14
นอกเขตพื้นที่การศึกษาฯ
1
รายละเอียดหนวยสมาชิกแตละเขตสรรหา
เขตสรรหาที่ 1
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเมือง 1 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง 1 (ชมรมสมาชิกสหกรณ
ครูเชียงราย กลุมบํานาญเมือง 1)
หนวยอําเภอเมือง 2 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง 2 สมาชิกในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 และสมาชิกในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
หนวยอําเภอเมือง 3 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง 3 สมาชิกในสถานศึกษา
ตําบลเวียง ตําบลรอบเวียง สมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในตําบลเวียง และตําบลรอบเวียง
เขตสรรหาที่ 3
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเมือง 5 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอเมือง 5 สมาชิกในสถานศึกษา
ตําบลหวยสัก ตําบลดอยลาน ตําบลสันทราย ตําบลดอยฮาง ตําบลหวยชมภู ตําบลปาออดอนชัย ตําบล
แมกรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สมาชิกที่สังกัดหนวยงาน
ทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําบลหวยสัก ตําบลดอยลาน
ตําบลสันทราย ตําบลดอยฮาง ตําบลหวยชมภู ตําบลปาออดอนชัย และตําบลแมกรณ
เขตสรรหาที่ 5/...
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เขตสรรหาที่ 5
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอแมลาว ประกอบดวย สมาชิกในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 สมาชิกที่เปน
ขาราชการบํานาญอําเภอแมลาว สมาชิกในสถานศึกษาอําเภอแมลาว และสมาชิกที่สังกัดหนวยงาน
ทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมลาว
หนวยอําเภอแมสรวย ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอแมสรวย สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแมสรวย
เขตสรรหาที่ 7
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอปาแดด ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอปาแดด สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอปาแดด และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในอําเภอปาแดด
หนวยอําเภอเวียงปาเปา ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ อําเภอเวียงปาเปา สมาชิกใน
สถานศึกษาอําเภอเวียงปาเปา และสมาชิกที่สงั กัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอเวียงปาเปา
เขตสรรหาที่ 10
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเชียงแสน ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเชียงแสน สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอเชียงแสน ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย และสมาชิกที่สังกัดหนวยงาน
ทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเชียงแสน
หนวยอําเภอดอยหลวง ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอดอยหลวง สมาชิกใน
สถานศึกษาอําเภอดอยหลวง และสมาชิกที่สงั กัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอดอยหลวง
เขตสรรหาที่ 13
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเชียงของ ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเชียงของ สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอเชียงของ และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ
หนวยอําเภอเวียงแกน ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเวียงแกน สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอเวียงแกน และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในอําเภอเวียงแกน
เขตสรรหาที่ 14
ประกอบดวยสมาชิก
สมาชิกที่ไมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
หนวยอาชีวศึกษา 1 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ และสมาชิกในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย
หนวยอาชีวศึกษา 2/...
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หนวยอาชีวศึกษา 2 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ และสมาชิกในสถานศึกษา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุง
หนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ และสมาชิกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หนวยเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ และสมาชิกในสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาขององคการ
บริ หารสว นจังหวั ด เชียงราย ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนั นทนาการ สํานั กงานคุรุ สภาจังหวัด เชียงราย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษเชียงราย สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
2. คุณสมบัตขิ องผูสมัครรับการสรรหากรรมการดําเนินการ
2.1 ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 69 (1) – (5)
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการองคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชี
ถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งเปนพนักงานและลูกจางประจําในสหกรณนี้
2.2 เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด มาแลวไมนอยกวา 2 ปติดตอกัน
นับถึงวันสมัครวันสุดทาย
2.3 มีรายชื่ออยูในทะเบียนสมาชิกของหนวยสมาชิก ในเขตสรรหาที่ตองการลงรับการสรรหา
ไมนอยกวา 30 วัน นับถึงวันสมัครวันสุดทาย
3. หลักฐานประกอบการรับสมัครและคาสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัว
จํานวน 1 ชุด
3.2 รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ขนาด 4 X 6 นิ้ว จํานวน 2 รูป
3.3 คาสมัคร
จํานวนเงิน 500.00 บาท (หารอยบาทถวน)
4. กําหนดวันรับสมัคร
4.1 ใหผูประสงคจะสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 ใหสมัคร
ดวยตนเอง ทีฝ่ ายธุรการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ในวันที่ 3–9 ตุลาคม 2563
ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาทําการของสหกรณฯ
สําหรับวันแรก/...
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สําหรับวันแรกของการรั บสมัคร สหกรณฯ จะดําเนิ นการรั บสมัครที่ห อประชุมชางเงิน สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ระหวางเวลา 08.30 – 09.30 น. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูสมัครรับการสรรหา
4.2 ผูที่สมัครรับการสรรหาแลว หากมีความประสงคจะขอถอนการสมัครรับการสรรหา ใหยื่นคํารอง
ขอถอนการสมัครเปนลายลักษณอักษร ใหสหกรณฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันสรรหา
ผูที่แจงถอนรายชื่อหลังจากกําหนดนี้ สหกรณฯ จะไมรับทราบการถอนรายชื่อดังกลาว
5. การประกาศรายชื่อและหมายเลขของผูส มัครรับการสรรหา
สหกรณฯจะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูสมัครและประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติถูกตอง
เพื่อรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดหมายเลขของผูสมัคร โดยยึดหลักการสมัคร
กอน – หลัง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
6. กําหนดวัน / เวลา ลงคะแนนสรรหา
6.1 วันลงคะแนนสรรหาลวงหนา สหกรณฯ จะใหสมาชิกที่ประสงคจะลงคะแนนลวงหนา ในเขต
สรรหาที่มีผูสมัครเกินกวา 1 คน ในวันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุมชางเงิน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
6.2 วันลงคะแนนสรรหา ในวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ หนวยลงคะแนนที่สหกรณกําหนด ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู
6.3 ใหผูที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ในเขตสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เปนผูมีสิทธิ์ลงคะแนน ณ หนวยสมาชิกและสถานที่ลงคะแนนที่สมาชิกสังกัด ซึ่งสหกรณฯ จะกําหนดและ
ประกาศใหทราบตอไป
7. ประกาศผลการสรรหา
สหกรณ จ ะประกาศผลการสรรหากรรมการดํ า เนิ น การ ประจํ า ป 2564 ในเสาร ที่ 14
พฤศจิกายน 2563 เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
ประจําป 2564 ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

(ดร.อนวัช อุน กอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด

