หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครเข้ ารับการเลือกตั้ง
ตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2566
**********************************************

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็ น กรรมการดาเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับ
สมัคร และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวตั ถุประสงค์ให้กยู้ มื เงินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
1.2 ไม่เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี
จากัด พ.ศ. 2562 หมวด 8 ข้อ 68 และระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 2 ข้อ 7, ข้อ 8.
1.3 ผูส้ มัครเป็ นกรรมการดาเนินการในแต่ละเขตให้ถือเอาสถานที่(สังกัด/โรงเรี ยน/หน่วยงานที่หกั -เบิก
เงินได้รายเดือน)ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการที่ต้ งั ของหน่วยงานที่ผสู ้ มัครสังกัดอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นหลักโดย
ให้นบั ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
1.4 ผูส้ มัครกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องให้ผา่ นผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้น
รับรองความคิดเห็น ดังนี้
1) กรณีผสู ้ มัครเป็ นข้าราชการครู , รองผูอ้ านวยการ, ข้าราชการบานาญ(ครู ,รองผูอ้ านวยการ )
ต้องให้ผอู ้ านวยการโรงเรี ยน(หน่วยหัก-เบิกเงินได้รายเดือน) หรื อหัวหน้า หน่วยงานนั้นๆ ลง
นามรับรองความคิดเห็นในใบสมัคร
2) กรณี ผสู ้ มัครเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หรื อหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ต้องให้ผอู ้ านวยการ สพม.,
สพป. หรื อผูบ้ งั คับบัญชาสู งขึ้น ลงนามรับรองความคิดเห็นในใบสมัคร
1.5 ผูส้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 5 คน และแนบสาเนา
ใบรับรองที่ผา่ นการอบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.)
1.6 ผูส้ มัครเป็ น กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องไม่เป็ น
ผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกฟ้องร้องดาเนินคดีร้ายแรง และถูกสอบทางวินยั ร้ายแรงในวันรับสมัครเลือกตั้ง
2. ตาแหน่ งที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีดังนี้
1. ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
1.1 เขตอำเภอเมือง
1.2 เขตอำเภออื่นๆ

จำนวน 3 ตำแหน่ง
จำนวน 4 ตำแหน่ง
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2. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

จำนวน 3 ตำแหน่ง

3.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ทุกวัน
ยกเว้น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ปิดรับสมัคร เวลา 12.00 น.
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
เลขที่ 77 ถนนศรี สุข อาคารสหกรณ์ โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกูล ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4. ผู้สมัครต้ องกรอกข้ อมูลในใบสมัครให้ ถูกต้ องเป็ นจริง และครบถ้ วนสมบูรณ์ และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
4.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาดา ขนาด 3x5 นิ้ว(ใช้กระดาษโฟโต้) จานวน 3 แผ่น
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 แผ่น
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 แผ่น
5. เมื่อคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งได้ ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์ จะประกาศ
รายชื่ อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งและออกหมายเลขผู้สมัครตามลาดับการยื่นใบสมัครก่ อนหลัง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
6. การออกเสียงลงคะแนน
6.1 สมาชิกทุกคนที่มาประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 35 (ก) (1) มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ และตาแหน่ง ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
6.2 บัตรเลือกตั้งแบ่งเป็ น 3 แบบ (3 ใบ) คือ
1. บัตรเลือกกรรมการดาเนินการ เขต อ.เมือง
2. บัตรเลือกกรรมการดาเนินการ เขต อ.อื่นๆ 3. บัตรเลือกผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
6.3 สมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมและลงทะเบียนจะได้รับบัตรเลือกตั้งในช่วงที่ลงทะเบียน เมื่อสมาชิก
ได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จในคราวเดียวกัน
6.4 การออกเสี ยงลงคะแนนให้ใช้เครื่ องหมายกากบาท (x)ในบัตรเลือกตั้งตามจานวนประกาศใน ข้อ 2
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7. วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะดาเนินการเลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2565 โดยเริ่ มตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็ นต้นไป ณ บริ เวณหน้าห้องประชุม
ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2565 (ตามสถานที่ที่สหกรณ์กาหนด)

หมายเหตุ สมาชิกที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ลงคะแนน
******************************************

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ชุดที่ 42

