ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรสรรหำประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผูต้ รวจสอบกิ จกำร พ.ศ. 2550
..................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9)
และข้อ 96(1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 11 เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ
รวมทัง้ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาแพงเพชร จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูต้ รวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การสรรหา ประธานกรรมการ
กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
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“เขตสรรหา” หมายถึง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือหน่วยงานทีก่ าหนดเป็ นเขตสรรหา
แล้วแต่กรณี
“หน่วยสรรหา” หมายถึง สถานที่ ทีก่ าหนดให้ทาการลงคะแนนสรรหา
หมวด 2
คณะกรรมกำรสรรหำ
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา จากกรรมการจานวนไม่เกิน 7 คน
ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และให้ผจู้ ดั การเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ กาหนดและประกาศวันเปิด ปิดรับสมัครสรรหา ให้ปิดรับสมัคร การสรรหาขัน้ แรก
ก่อนวันประชุมใหญ่อย่างน้อยสามสิบวัน และก่อนวันลงคะแนนสรรหาขัน้ แรกอย่างน้อยสิบวัน การดาเนินการ
สรรหาขัน้ แรกต้องแล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เตรียมเอกสาร บัตรลงคะแนนสรรหา แบบพิมพ์สาหรับการรับสมัครประธานกรรมการ
กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนไว้
ให้พร้อมก่อนการสรรหา
(2) ดาเนินการรับสมัครผูซ้ ง่ึ จะเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) จัดทาประกาศ บัญชีรายชื่อ หมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร และบัญชีผมู้ สี ทิ ธิสรรหา
ณ สานักงานสหกรณ์ ภายในสามวันทาการหลังวันปิดรับสมัคร
(4) จัดส่งบัญชีรายชื่อหมายเลขผูส้ มัคร และบัญชีผมู้ สี ทิ ธิสรรหาไปยังเขตสรรหาและ
หน่วยสรรหาภายในห้าวันทาการ หลังวันปิดรับสมัคร
(5) ดาเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ ์ และยุตธิ รรม
(6) เสนอประธานกรรมการ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาประจาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และหน่วยงานทีไ่ ม่สงั กัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จานวนไม่เกินเขตละห้าคน และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้คณะอนุ กรรมการสรรหา
ดาเนินการจัดการสรรหาในเขตสรรหาทีค่ ณะกรรมการกาหนด ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ ์
และยุตธิ รรม
หน้ ำที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำ
ก. แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาหน่วยสรรหา จานวนหน่วยสรรหาละสามคน
ข. จัดส่งเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการสรรหาให้คณะกรรมการประจาหน่วยสรรหาดาเนินการตาม
ระเบียบทีก่ าหนด
ค. รายงานผลการสรรหาของเขตสรรหาทีด่ าเนินการ ต่อคณะกรรมการสรรหา
โดยเร็วหลังทราบผลอย่างเป็นทางการ
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(7) สืบสวนในกรณีทม่ี กี ารทักท้วง หรือร้องเรียนในการสรรหาเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา
(8) จัดทาข้อกาหนดวิธกี ารสรรหาและลงคะแนน
(9) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
หมวด 3
คุณสมบัติผส้ ู มัคร
ข้อ 7 ผูส้ มัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
(2) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตไิ ม่ขดั ต่อข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 69 (1) – (4) ในการเป็ นกรรมการ
หมวด 4
กำรดำเนิ นกำรสรรหำ
ข้อ 8 ให้ดาเนินการสรรหาประธานกรรมการขัน้ แรกจากสมาชิกทัง้ หมด ผูไ้ ด้รบั การสรรหาเป็น
ประธานกรรมการในขัน้ แรกมีสทิ ธิให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ
ข้อ 9 ให้ดาเนินการสรรหากรรมการขัน้ แรกจากสมาชิกในเขตสรรหา โดยแบ่งเขตสรรหาตาม
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และอีกหนึ่งเขตสรรหาจากหน่วยงานทัง้ หมดทีไ่ ม่สงั กัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวนกรรมการทีไ่ ด้รบั สรรหาขัน้ แรกของเขตสรรหา ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
มติของคณะกรรมการในการกาหนดจานวนกรรมการขัน้ แรกของเขตสรรหาต้องเป็นไปตาม
สัดส่วนของจานวนสมาชิก เขตสรรหาหนึ่ง ๆ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนผูไ้ ด้รบั สรรหาเป็ นกรรมการใน
ขัน้ แรกของเขตสรรหามีสทิ ธิให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ข้อ 10 ให้ดาเนินการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ แรกจากสมาชิกในเขตสรรหา โดยแบ่ง
เขตสรรหาตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และอีกหนึ่งเขตสรรหาจากหน่วยงานทัง้ หมดทีไ่ ม่สงั กัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั สรรหา ให้เป็ นไปตามนายทะเบียนกาหนดและข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 94
มติของคณะกรรมการในการกาหนดจานวนผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ แรกของเขตสรรหาต้อง
เป็นไปตามสัดส่วนของจานวนสมาชิก
ข้อ 11 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ ให้ผมู้ สี ทิ ธิลงคะแนนสรรหามาแสดงตน
พร้อมบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจาตัวทีม่ รี ปู ถ่ายซึง่ ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยสรรหาเพื่อรับบัตรลงคะแนน เมือ่ คณะกรรมการประจาหน่วยตรวจหลักฐานถูกต้องแล้วให้ผมู้ ี
สิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหาหนึ่งฉบับ เพื่อให้ลงคะแนนตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการเขตสรรหา
กาหนด
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ข้อ 12 ผู้มสี ทิ ธิสรรหาคนหนึ่ง มีสทิ ธิลงคะแนนสรรหาผู้สมัครเป็ นประธานกรรมการ
กรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการในเขตสรรหาทีต่ นมีสทิ ธิลงคะแนนได้เพียงตาแหน่ งละหนึ่งคน ผูไ้ ด้รบั คะแนน
สรรหาสูงตามลาดับ จานวนเท่ากับทีค่ ณะกรรมการกาหนดเป็นผูไ้ ด้รบั สรรหา
ข้อ 13 ผูส้ มัครรับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการต้องเสีย
ค่าสมัครตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ 14 กรณีทผ่ี สู้ มัครเข้ารับการสรรหาทุกประเภท ได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ กี ารจับฉลาก
เพื่อให้ได้ผไู้ ด้รบั สรรหาตามจานวนทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ดารงตาแหน่งตาม
วาระทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์
หมวด 5
กำรทักท้วงร้องเรียน
ข้อ 16 กรณีมกี ารทักท้วงร้องเรียน
ในการสรรหาขัน้ แรกให้ยน่ ื หนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมการภายในสามวัน หลังจากการ
ประกาศผลการสรรหาและต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาสืบสวนหาข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันทาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา มติของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ุด
ข้อ 17 กรณีทม่ี กี ารทักท้วงร้องเรียนการเลือกตัง้ ในทีป่ ระชุมใหญ่ให้ย่นื หนังสือร้องเรียนต่อ
ประธานกรรมการภายในหนึ่งชัวโมง
่ หลังจากประกาศผลการเลือกตัง้ และต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการโดยด่วนเพื่อพิจารณา มติของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ุด
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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