ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด ประจาปี 2563
------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะดาเนิ นการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2563 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542,
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ระเบียบ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย
จากัด พ.ศ.2555 มติของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 15 สิ งหาคม 2562
1. จานวนคณะกรรมการดาเนินการ ปี 2563
1.1 ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน
1.2 กรรมการ
จานวน 7 คน ประกอบด้วย
เขต 1 จานวน 2 คน
เขต 2 จานวน 2 คน
เขต 3 จานวน 3 คน
เขต 4 จานวน - คน (อยูต่ ่อวาระที่ 1 ปี ที่ 2) ไม่มีการเลือกตั้งใหม่
2. วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัคร ผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ
หรื อ กรรมการดาเนินการ จะต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
3. คุณสมบัติผ้ สู มัครเป็ นประธานกรรมการ หรือ กรรมการดาเนินการ
3.1 คุณสมบัติผ้ สู มัครประธานกรรมการ หรือ กรรมการดาเนินการ
3.1.1 เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด และปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
3.1.2 ผูส้ มัครประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
3.2 ผู้สมัครเป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ ให้ สมัครรับเลือกตั้งได้ เพียงตาแหน่ งใด
ตาแหน่ งหนึ่งเท่านั้น
4. เขตเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ แบ่งเป็ น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา ในเขตพื้นที่การศึกษา –
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็ นข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา ในเขตพื้นที่การศึกษา –
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา ในเขตพื้นที่การศึกษา –
ประถมศึกษาบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจาของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(3) สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
(11) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(12) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2 เขต 3
สมาชิกสหกรณ์ที่ยา้ ยไปอยูต่ ่างจังหวัด ใช้สิทธิ เลือกตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการดาเนิ นการ ที่เขตเลือกตั้ง เขต 4
5. การให้ หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ผูส้ มัครของแต่ละเขตจะได้รับหมายเลขประจาตัวตามลาดับก่อนหลังของการยืน่ ใบสมัคร
หากมีผยู ้ นื่ ใบสมัครพร้อมกันหลายรายในวันแรกของการรับสมัคร เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับสมัครจัดให้ผสู ้ มัครทาการจับสลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจาตัวผูส้ มัครเรี ยงกันไปโดยไม่มีการสับเปลี่ยน
หมายเลขอีก
6. เงินค่ าสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ หรื อ กรรมการดาเนินการ
ต้องชาระค่าสมัครคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และเงินจานวนนี้จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
7. การยืน่ ใบสมัครประธานกรรมการ หรือ กรรมการดาเนินการ
ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด และให้ส่งรู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 แผ่น ซึ่ งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร แนบติดพร้อมกับใบสมัครด้วย
8. การถอนใบสมัคร
ผูท้ ี่ยนื่ ใบสมัครแล้วมีความประสงค์จะขอถอน ให้ยนื่ คาร้องได้ที่สานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. และจะประกาศ
ให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กัน
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9. วัน เวลา ลงคะแนน
กาหนดลงคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดาเนิ นการ ในวันประชุมใหญ่
สามัญ ประจาปี 2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. ปิ ดการจ่ ายบัตร
เลือกตั้ง
10. สถานทีล่ งคะแนน และการลงคะแนน
สถานทีล่ งคะแนน บริ เวณสถานที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562
การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสี ยงด้วยตนเอง และโดยวิธีลบั
1. สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน
2. สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกกรรมการได้ ดังนี้
เขต 1 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 2 คน
เขต 2 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 2 คน
เขต 3 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 3 คน
เขต 4 อยูต่ ่อวาระที่ 1 ปี ที่ 2 ไม่มีการเลือกตั้งใหม่
ในการใช้สิทธิ์ ลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรกรุ งไทยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด (บัตร ATM กรุ งไทย- สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู หนองคาย จากัด) หรื อบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่ งทางราชการออกให้ เพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
11. การจัดพิมพ์ บัญชี รายชื่ อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะจัดพิมพ์รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนน สังกัดต่าง ๆ
เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบก่อนการเลือกตั้ง หากชื่อสมาชิ กตกหล่นให้แจ้งเพิ่มได้ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด และเป็ นผูม้ ีรายชื่อในเขตที่ตนสังกัด
อยู่
12. ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 และจะประกาศให้สมาชิกทราบ
โดยทัว่ กัน
13. บัตรลงคะแนน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์บตั รเลือกตั้ง จานวน 2 แบบ ดังนี้
13.1 บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ
13.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
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14. การนับคะแนน ดาเนินการดังนี้
14.1 ประธานกรรมการ
นับคะแนนรวมทุกเขต
14.2 กรรมการดาเนินการ นับคะแนนรวมในแต่ละเขต
15. การประกาศผลการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯจะประกาศผูไ้ ด้รับคะแนนรวมทุกเขตสู งสุ ดเป็ นประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ สหกรณ์ฯจะประกาศผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ด เรี ยงตามลาดับเท่ากับจานวน
กรรมการดาเนินการในแต่ละเขตเป็ นกรรมการดาเนินการ
ในกรณี ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี
จับสลากโดยผูส้ มัครที่มีคะแนนเท่ากัน หากผูส้ มัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรื อไม่อยูใ่ นสถานที่
ที่ประธานกรรมการเลือกตั้งกาหนด ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

(ดร.อนันต์ พันนึก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด

