- 78 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555
เพื่อใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ยุติธรรม อาศัยอํานาจ
ตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 67 (9) ขอ 61 และขอ 85
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันเสารที่ 28 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2555 และการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 24 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการดําเนินการ จึงไดกาํ หนดระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุดรธานี จํากัด
“สรรหา”
หมายถึง การสรรหากรรมการดําเนินการหรือ
ผูตรวจสอบกิจการ
“เขต”
หมายถึง อําเภอ กิ่งอําเภอและหนวยงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ กําหนด รวมทัง้ สิ้นจํานวน 14 เขต
ขอ 5 การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ใหมีการสรรหาโดยใชวิธีลงคะแนนโดยตรง และลับ
และใหมกี ารแบงเขตการสรรหา ตามพื้นทีอ่ ําเภอหรือกิง่ อําเภอหรือองคกรหรือหลายองคกรรวมกัน ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย
1.1 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
1.2 เขตตรวจราชการที่ 7
1.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1.4 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
1.5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
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1.7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1.8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
1.9 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
1.10 วิทยาลัยการอาชีพบานผือ
1.11 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวอุดรธานี
1.12 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
1.13 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
1.14 สํานักงานการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานี
1.15 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1.16 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
1.17 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี
1.18 สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
เขต 2 ประกอบดวย
2.1 หนวยพิเศษ
2.2 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
2.3 สํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
2.4 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
2.5 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสําโรง
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เขต 3 ประกอบดวย
3.1 อําเภอเมือง 1
3.2 โรงเรียนนิคมสงเคราะหวิทยา
3.3 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
3.4 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ
3.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
3.7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1
3.8 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
3.9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
3.10 โรงเรียนราชินูทิศ 2
3.11 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
3.12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3.13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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4.1 อําเภอเมือง 2
4.2 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร
4.3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพทิ ยา
4.4 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
4.5 โรงเรียนสามพราววิทยา
4.6 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
4.7 โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคม
เขต 5 ประกอบดวย
5.1 อําเภอเพ็ญ
5.2 อําเภอสรางคอม
เขต 6 ประกอบดวย
อําเภอหนองวัวซอ และขาราชการบํานาญอําเภอเมืองอุดรธานี
เขต 7 ประกอบดวย
7.1 อําเภอกุมภวาป
7.2 อําเภอประจักษศิลปาคม
เขต 8 ประกอบดวย
8.1 อําเภอโนนสะอาด
8.2 อําเภอหนองแสง
เขต 9 ประกอบดวย
9.1 อําเภอศรีธาตุ
9.2 อําเภอวังสามหมอ
เขต 10 ประกอบดวย
10.1 อําเภอหนองหาน
10.2 อําเภอพิบูลยรักษ
เขต 11 ประกอบดวย อําเภอบานดุง
เขต 12 ประกอบดวย
12.1 อําเภอไชยวาน
12.2 อําเภอทุงฝน
12.3 อําเภอกูแกว
เขต 13 ประกอบดวย
13.1 อําเภอบานผือ
13.2 อําเภอกุดจับ
เขต 14 ประกอบดวย
14.1 อําเภอน้ําโสม
14.2 อําเภอนายูง
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คุณสมบัติของกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 5 ผูเปนกรรมการสหกรณ มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด มาแลวไมนอยกวา 24 เดือน
นับถึงวันรับสมัคร
(2) เปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับสหกรณในการเปนกรรมการ หรือผูตรวจสอบ
กิจการ
หมวด 2
การดําเนินการสรรหา
ขอ 6 การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการประจําเขต
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหาจากสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการประจําเขต ใหมีกรรมการประจําเขต เขตละ 1 คน ใหสมาชิกในเขตนั้นๆ
สรรหากรรมการประจําเขต
ใหนําเสนอชื่อผูไดรับการสรรหาตอที่ประชุมใหญ เพื่อใหทปี่ ระชุมใหญเลือกตั้งจึงจะถือวา
ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการโดยสมบูรณ
ขอ 7 ใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ยื่นใบสมัครตอประธานหรือผูท ี่ไดรับมอบหมายกอน
วันสรรหาอยางนอย 7 วัน ประธานประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิร์ ับการสรรหาเปนกรรมการกอนวันสรรหา
อยางนอย 5 วัน เครื่องหมายประจําตัวของผูส มัครใหถือตามลําดับที่สง ใบสมัครตอประธานกรรมการ
ขอ 8 ในใบสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการจะตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 5 คน
ขอ 9 ผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนประธานและกรรมการ จะตองเสียคาสมัครตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ขอ 10 หนวยลงคะแนนสรรหา ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด
ขอ 11 ใหประธานหรือผูที่ประธานมอบหมายเปนผูแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหา
ขอ 12 ใหประกาศรายชื่อและเครือ่ งหมายประจําตัวของผูส มัครรับเลือกตั้ง ที่หนวยสรรหาและ
หรือที่สหกรณ ถามีผูสมัครเขารับเลือกตัง้ เปนกรรมการไมเกินจํานวนที่กําหนดไมตองมีการสรรหา และให
ถือวาผูสมัครเปนผูไ ดรบั การสรรหา
ขอ 13 ใบสมัคร และบัตรลงคะแนนใหใชแบบตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 14 เวลาลงคะแนนและประกาศผลการสรรหา ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 15 ในกรณีที่ผสู มัครเขารับเลือกตัง้ ไดคะแนนเทากันใหสรรหาใหมโดยวิธีจับฉลาก
ขอ 16 ใหผูไดรบั เลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ เลือกตั้งระหวางกันเอง เปนรองประธาน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ แลวแจงใหที่ประชุมใหญทราบโดยทันที และใหกรรมการตางๆ
ดํารงตําแหนงตามวาระในขอบังคับของสหกรณ

- 82 ขอ 17 สมาชิกผูไปใชสิทธิล์ งคะแนนเลือกตั้งเพือ่ สรรหา ตองลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิ์
เลือกตั้ง และนําบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุ ภา
หรือใบอนุญาตขับขีร่ ถ หรือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ หรือหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาไปแสดง
ตอคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เพื่อลงเลขที่บัตรไวเปนหลักฐานผูไมมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิ์
เลือกตั้ง และไมมบี ัตรตามวรรคแรก ไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
หมวด 3
การรองเรียน
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการสรรหา ใหยื่นหนังสือรองเรียนตอประธานกรรมการ
ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศผลการสรรหา
ขอ 19 ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการไมนอ ยกวา 5 คน สืบสวนหาขอเท็จจริง
ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ถือเปนสิ้นสุด
ขอ 20 ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงในปแรกที่เขารับตําแหนง ใหมีการสรรหาแทนตําแหนง
ที่วางกอนการประชุมใหญสามัญประจําปในคราวตอไป
หมวด 4
การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 21 ใหนําหมวดวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ มาใชบังคับในการสรรหา
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณโดยอนุโลม
ขอ 22 จํานวนผูตรวจสอบกิจการ ใหมจี ํานวนผูตรวจสอบกิจการเทากับจํานวนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ 1 คน รวมสี่คน
ขอ 23 สมาชิกที่สงั กัดหนวยพื้นที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหมีสิทธิส์ มัครและใชสทิ ธิ์
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค โสภารัตน)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

