
 

ระเบียบสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

วาดวย คณะกรรมการสรรหา  พ.ศ. 2564 

********** 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ขอ 79(8) และ 

ขอ 107 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที ่40   ครั้งที่  13   วันที่  22  พฤศจิกายน  2564 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัดวาดวยคณะกรรมการสรรหา  พ.ศ.2564 ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย คณะกรรมการ
สรรหา  พ.ศ.2564" 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันทีท่ี่คณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบเปนตนไป 
ขอ 3. ในระเบียบน้ี 

                  "สหกรณ"หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

                  "ประธานกรรมการ"หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข 

 สกลนคร จํากัด 
"คณะกรรมการดําเนินการ"หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข 

สกลนคร จํากัด 
 “การสรรหา” หมายความวา  การจัดใหสมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ 

กรรมการดําเนินการ ในแตละเขตสรรหา  กอนวันประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 
ผูผานการสรรหาใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี  

“เขตสรรหา”  หมายความวา  สมาชิกกลุมตางๆที่จัดรวมใหอยูในประเภทเดียวกันแบงออก 

เปน 4  เขตสรรหา ประกอบดวย เขตสรรหาที ่1  เขตสรรหาที ่2  เขตสรรหาที ่3 และเขตสรรหาที ่4 ซึ่งแตละเขต
สรรหามาจากกลุมสมาชิกรวมแตละกลุม 

“หนวยลงคะแนน” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหมีการลงคะแนนและนับคะแนน สรรหา  

ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศแนบทายระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  สมาชิกที่ไดรับการแตงต้ัง โดยที่ประชุมใหญ  

ประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหา  รองประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหา 
ขอ 4.  คณะกรรมการสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ังเวนแตใน 

วาระเริ่มแรกใหอยูในตําแหนงไปจนถึง วันที่จัดประชุมใหญสามัญประจําปของปบัญชี 2566 สิ้นสุดลง 
ขอ 5. เมื่อพนสองปตามวาระแลว หากยังไมมีการเลือกต้ัง กใ็หคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม 

ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม 
ขอ 6. กําหนดปฏิทินจัดการสรรหาประกาศรับสมัครประธานกรรมการกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบ

คุณสมบัติ ประกาศรายช่ือพรอมหมายเลขผูสมัครการกําหนดวิธีเลือกต้ังประกาศรายช่ือผูมีสทิธิลงคะแนนสรรหา
ประกาศหนวยลงคะแนนสรรหาและนับคะแนน ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนสรรหา ประกาศเขต
สรรหาประกาศผลการสรรหา 

เสนอรายช่ือผูผานการสรรหาตอทีป่ระชุมใหญสามัญประจําป และอื่นๆ ทีก่ําหนดไวในระเบียบที่เกี่ยวของ 
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ขอ 7. คณะกรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูสมัครตองไมดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรอืผูตรวจสอบกจิการ นับถึงวันรับสมัคร 
(2) ตองไมเปนผูสมัครรบัเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ หรือ 

ผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ  8. กรรมการสรรหาพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(3) ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสอืตอประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
(4) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตัว 
(5) ไปชวยราชการหรือยายไปรับตําแหนงในเขตทองทีจ่ังหวัดอื่น 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 7. 

      กรณีที่ประชุมใหญมีมติถอดถอนคณะกรรมการสรรหา หรือลาออกทั้งคณะ ใหทีป่ระชุมจัดใหม ี
การเลือกต้ังข้ึนแทนในคราวประชุมน้ัน 

     อน่ึง กรณีกรรมการสรรหาวางลงเกินกวากึง่หน่ึงหรือวางลงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
แตงต้ังคณะบุคคล เพือ่ปฏิบัติหนาที่กรรมการสรรหาช่ัวคราวไปพรางกอนจนกวาจะมีการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป 

      ขอ 9.  คณะกรรมการสรรหา มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี  
(1)   ดําเนินการจัดการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเรียบรอย เปนไปโดยสุจริตและ 

เที่ยงธรรม 
(2)  จัดหาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเพียงพอ  
(3)  แตงต้ังคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนและคณะกรรมการอื่นเปนผูชวยเหลือในการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
(4)  ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(5)  สั่งการ วินิจฉัยช้ีขาดปญหาทั้งปวง ที่เกิดข้ึนจากการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเรียบรอย

ที่ไมขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของสหกรณ  
(6)  วินิจฉัยช้ีขาดการรองคัดคานการสรรหา และพิจารณาลงโทษผูสมัครหรือสมาชิก ที่กระทําผิดขอ

หามในการสรรหาคณะกรรมการ 
                (7)  กําหนดที่ต้ังกองอํานวยการกลางในการสรรหาเพื่อเปนศูนยกลางประสานงาน 
 รวบรวมรายงานผลคะแนนการสรรหา จากหนวยลงคะแนนของการจัดการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ  
     (8) รวบรวมขอจํากัดปญหาอปุสรรคในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณาปรับปรงุแกไข 
             (9)  เสนอผลการสรรหาประธานกรรมการกรรมการดําเนินการใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ัง 
            (10)  กําหนดหนวยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง ตามประเภทของการเลือกต้ัง 
            (11)  แตงต้ังและจัดประชุมช้ีแจงพนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกต้ัง 
            (12)  ออกประกาศแนวปฏิบัติทีจ่ําเปนในการปฏิบัติหนาทีเ่กี่ยวกับการเลือกต้ัง 
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ขอ 10. การประชุม ใหคณะกรรมการสรรหา ประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระจําเปน และจะตองม ี
ผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงจงึถือวาเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันให 
ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ 11. ใหคณะกรรมการดําเนินการ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ เปนคาใชจายของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามเกณฑการใชของสหกรณ 
  11.1  คาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามระเบียบ 
ของสหกรณ 

11.2 คาตอบแทนกรรมการสรรหา จํานวน 4 เดือนตอปบญัชี โดยคาตอบแทนตําแหนงประธาน 
กรรมการสรรหา จํานวน 5,000 บาทตอเดือน  สวนคาตอบแทนรองประธานกรรมการ  กรรมการ  
จํานวน  4,000 บาทตอเดือน ทั้งน้ีใหเปนคาใชจายของสหกรณ 

11.3 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ เบี้ยประชุม ใหเบิกตามระเบียบของสหกรณวาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ 

11.4 คาตอบแทนคณะกรรมการหนวยเลือกต้ังสมาชิกที่ไปออกเสียงลงคะแนน 
- กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง กรรมการประจํากองอํานวยการกลาง 
  จํานวน  1,000 บาทตอคน ตอวัน 

   - สมาชิกที่ไปลงคะแนน จํานวน  500 บาทตอคน  
               ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
  
          ขอ 12. ใหประธานกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

  
                            ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.  2564 

 
 

                                                      (ลงช่ือ)      ธานี  กอบุญ 

              (นายธานี  กอบุญ) 
            ประธานกรรมการ 

                  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากดั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


