ประกาศ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เรื่อง การสรรหากรรมการดําเนินการ ประจําป 2563
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พย ค รู เชี ย งราย จํ า กัด จะดํ า เนิ น การสรรหากรรมการดํ า เนิ น การ
ประจําป 2563 และนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อเลือกตั้ งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2563 โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอบังคับ และระเบียบ
สหกรณฯ วาดวยวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1. เขตสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
เขตที่มีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ เนื่องจากกรรมการในเขตดังกลาวไดพนตําแหนง
ตามขอบังคับ ขอ 73 (1) รวม 8 เขตสรรหา ดังตอไปนี้
ที่
เขตสรรหาที่
ประกอบดวยสมาชิกในหนวย
จํานวนกรรมการ (คน)
1
2
อ.เมือง 4
1
2
4
อ.เวียงชัย, อ.เวียงเชียงรุง
1
3
6
อ.พาน 1, 2
1
4
8
อ.แมจนั 1, 2
1
5
9
อ.แมสาย, อ.แมฟาหลวง
1
6
11
อ.เทิง 1, 2
1
7
12
อ.ขุนตาล, อ.พญาเม็งราย
1
8
13
เขตจังหวัด (สมาชิกทุกหนวย)
1
รายละเอียดหนวยสมาชิกแตละเขตสรรหา
เขตสรรหาที่ 2
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเมือง 4 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเมือง 4 สมาชิกในสถานศึกษา
ตําบลทาสุด ตําบลนางแล ตําบลแมขาวตม ตําบลบานดู ตําบลแมยาว ตําบลริมกก โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในตําบลทาสุด ตําบลนางแล ตําบลแมขาวตม ตําบลบานดู ตําบลแมยาว และตําบลริมกก
เขตสรรหาที่ 4
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเวียงชัย ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเวียงชัย สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอเวียงชัย และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอเวียงชัย
หนวยอําเภอเวียงเชียงรุง
ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเวียงเชียงรุง สมาชิกใน
สถานศึกษาอําเภอเวียงเชียงรุง และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอเวียงเชียงรุง
เขตสรรหาที่ 6/...
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เขตสรรหาที่ 6
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอพาน 1 ประกอบด ว ย สมาชิ ก ที่ เ ป น ข า ราชการบํ า นาญอํ า เภอพาน 1 กลุ ม พานทั ก ษิ ณ
(โรงเรี ยนสังกัด ตําบลเมืองพาน ตําบลมว งคํา ตํ าบลแมเย็น ตํ าบลทานตะวั น ) กลุมพานสัน ติ ภูผา ปาหุ ง
(โรงเรียนสังกัดตําบลปาหุง ตําบลเมืองพาน ตําบลสันติสุข) และกลุมสมาชิกทองถิ่น (สมาชิกที่สังกัดหนวย
ทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอพาน)
หนวยอําเภอพาน 2 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอพาน 2 กลุมพานอุดร (โรงเรียน
สังกัดตําบลธารทอง ตําบลทรายขาว ตําบลเจริญเมือง ตําบลสันกลาง) กลุมพานบูรพา (โรงเรียนสังกัดตําบล
แมออ ตําบลสันมะเค็ด ตําบลดอยงาม ตําบลหัวงม ตําบลเวียงหาว) และกลุมโรงเรียนมัธยม (โรงเรียน
มัธยมในเขตอําเภอพาน)
เขตสรรหาที่ 8
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอแมจัน 1 ประกอบดวย สมาชิกในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 สมาชิกที่เปน
ขาราชการบํานาญอําเภอแมจัน 1 สมาชิกในสถานศึกษาตําบลแมจัน ตําบลสันทราย ตําบลจันจวาเหนือ
ตําบลจันจวาใต ตําบลทาขาวเปลือก ตําบลจอมสวรรค สมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาล
ตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําบลแมจัน ตําบลสันทราย ตําบลจันจวาเหนือ ตําบลจันจวาใต
ตําบลทาขาวเปลือก และตําบลจอมสวรรค
หนวยอําเภอแมจัน 2 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอแมจัน 2 สมาชิกในสถานศึกษา
ตําบลปาตึง ตําบลปาซาง ตําบลแมคาํ ตําบลแมไร ตําบลศรีคา้ํ สมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของ
เทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในตําบลปาตึง ตําบลปาซาง ตําบลแมคํา ตําบลแมไร และ
ตําบลศรีค้ํา
เขตสรรหาที่ 9
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอแมสาย ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอแมสาย สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอแมสาย และสมาชิกที่สังกัด หนว ยงานทางการศึกษาของเทศบาลตํ าบล หรือองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในอําเภอแมสาย
หนวยอําเภอแมฟาหลวง ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอแมฟาหลวง สมาชิกใน
สถานศึกษาอําเภอแมฟาหลวง และสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอแมฟาหลวง
เขตสรรหาที่ 11
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอเทิง 1
ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเทิง 1 สมาชิกในสถานศึกษา
ตําบลเวียง ตําบลหงาว ตําบลตับเตา ตําบลสันทรายงาม สมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาล
ตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลเวียง ตําบลหงาว ตําบลตับเตา และตําบลสันทรายงาม
หนวยอําเภอเทิง 2 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอเทิง 2 สมาชิกในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ตําบลงิ้ว ตําบลปลอง ตําบลเชียงเคี่ยน ตําบลแมลอย ตําบลศรีดอนชัย
ตําบลหนองแรด สมาชิกทีส่ ังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในตําบลงิ้ว ตําบลปลอง ตําบลเชียงเคี่ยน ตําบลแมลอย ตําบลศรีดอนชัย และตําบลหนองแรด
เขตสรรหาที่ 12/...
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เขตสรรหาที่ 12
ประกอบดวยสมาชิก
หนวยอําเภอขุนตาล ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอขุนตาล สมาชิกในสถานศึกษา
อําเภอขุนตาลและสมาชิกที่สังกัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอขุนตาล
หนวยอําเภอพญาเม็งราย
ประกอบดวย สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญอําเภอพญาเม็งราย สมาชิกใน
สถานศึกษาอําเภอพญาเม็งราย และสมาชิกที่สงั กัดหนวยงานทางการศึกษาของเทศบาลตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอพญาเม็งราย
เขตสรรหาที่ 13
เขตจังหวัด
ประกอบดวย สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ทุกหนวย
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 4X6 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
3.3 เงินคาสมัคร ผูสมัครเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการ
3.3.1 ประธานกรรมการ
คาสมัคร 2,000 บาท
3.3.2 กรรมการ
คาสมัคร 500 บาท
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4. กําหนดวันรับสมัคร
4.1 ใหผูประสงคจะสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 ใหสมัครดวยตนเอง
ที่ ฝ า ยธุ ร การ ณ สํ า นั ก งานสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ชี ย งราย จํ า กั ด ในวั น ที่ 1 – 8 ตุ ล าคม 2562
ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาทําการของสหกรณฯ สําหรับวันแรกของการรับสมัคร
สหกรณฯ จะดําเนินการรับสมัครที่หอประชุมชางเงิน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ระหวาง
เวลา 08.30 – 09.00 น. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสมัครรับการสรรหา
4.2 ผูที่สมัครรับการสรรหาแลว หากมีความประสงคจะขอถอนการสมัครรับการสรรหา ใหยื่นคํารอง
ขอถอนการสมัครเปนลายลักษณอักษร ใหสหกรณฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันสรรหา
ผูที่แจงถอนรายชื่อหลังจากกําหนดนี้ สหกรณฯ จะไมรับทราบการถอนรายชื่อดังกลาว
5. การประกาศรายชื่อและหมายเลขของผูส มัครรับการสรรหา
สหกรณฯจะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูสมัครและประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติถูกตอง
เพื่อรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดหมายเลขของผูสมัคร โดยยึดหลักการสมัคร
กอน – หลัง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
6. กําหนดวัน / เวลา ลงคะแนนสรรหา
6.1 วันลงคะแนนสรรหาลวงหนา สหกรณฯ จะใหสมาชิกที่ประสงคจะลงคะแนนลวงหนา ในเขต
สรรหาที่มีผูสมัครเกินกวา 1 คน ในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุมชางเงิน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
6.2 วันลงคะแนนสรรหา ในวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ หนวยลงคะแนนที่สหกรณกําหนด ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู
6.3 ใหผูที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ในเขตสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เปนผูมีสิทธิ์ลงคะแนน ณ หนวยสมาชิกและสถานที่ลงคะแนนที่สมาชิกสังกัด ซึ่งสหกรณฯ จะกําหนดและ
ประกาศใหทราบตอไป
7. ประกาศผลการสรรหา
สหกรณ จ ะประกาศผลการสรรหากรรมการดํ า เนิ น การ ประจํ า ป 2563 ในเสาร ที่ 23
พฤศจิกายน 2562 เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
ประจําป 2563 ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายวิราช ปอมบานตา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด

