-รางประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการที่มาจากผูแทนกลุมงาน
พ.ศ. 2564
------------------------------------------------

ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด ที่มาจากการ
สรรหาจำนวนหนึ่งไดดำรงตำแหนงมาครบวาระ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด วาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.
2563 และเพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ยุติธรรม
คณะกรรมการสรรหา จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการที่มาจากผูแทนกลุม
งานดังตอไปนี้
1. ใหสมาชิกสามัญ*เปนผูสรรหากรรมการผูแทนกลุมงาน ใหไดจำนวน 4 คน ซึ่งมาจาก
1.1 กลุมงานที่ 1: ขาราชการตำแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 คน
1.2 กลุมงานที่ 2: ขาราชการตำแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิช าชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
มหาวิ ทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบั ติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ
จำนวน 2 คน
1.3 กลุมงานที่ 3 : ลูกจางประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุมบริการ จำนวน 1 คน
2. สมาชิกในสั งกัดและกลุมงานดังตอ ไปนี้ ไมมีสิทธิ์ล งสมัครเพื่ อ รับการสรรหาเนื่ อ งจาก
มีกรรมการผูแทนกลุมงานอยูแลว ไดแก
2.1 สมาชิกสังกัดคณะเทคนิคการแพทย ที่อยูกลุมงานตามขอ 1.1
2.2 สมาชิกสังกัดคณะแพทยศาสตร และ คณะเทคนิคการแพทย ที่อยูกลุมงานตามขอ 1.2
3. วิธีการออกเสียงสรรหา
3.1 สมาชิกกลุมงานใดใหออกเสียงสรรหากรรมการเฉพาะในกลุมงานนั้นเทานั้น โดยออก
เสียงสรรหา ณ หนวยงานที่ตนสังกัดอยู หรือหนวยงานตามที่สหกรณกำหนด สำหรับสมาชิกเดิมใหใช
สิทธิ์ออกเสียง ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด หรือออกเสียงสรรหาโดย
ทางไปรษณียได
------------------* สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิก สอ.มช. ที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจางประจำสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสมาชิกเดิมของสหกรณ หรือสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวและเปน
สมาชิก สอ.มช.มาไมนอยกวา 3 ป (ผูที่จะสมัครเขารับการสรรหาจะตองเปนสมาชิกสามัญเทานั้น)
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3.2 สมาชิกที่ใชสิทธิ์สรรหา ณ หนวยสรรหาที่กำหนด ตองนำบัตรประจำตัวประชาชนไป
แสดงตัวเพื่อลงคะแนน กรณีที่ไมไดแสดงบัตรประจำตัว ใหประธานอนุกรรมการสรรหาประจำหนวย
เปนผูมีอำนาจในการวินิจฉัยสิทธิ์ในการลงคะแนนของสมาชิก การวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการ
สรรหาประจำหนวยถือเปนขอยุติ
3.3 การออกเสียงใหก ระทำโดยการเขีย นเครื่องหมาย X (กากบาท) บั ตรสรรหาดว ย
ปากกาลงชองหลังชื่อสกุลของผูสมัคร สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียงและจะมอบใหบุคคล
อื่นออกเสียงสรรหาแทนมิได
4. กำหนดการออกเสียงสรรหา
4.1 การออกเสียงสรรหาทั่วไป ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ หนว ยงานที่ส มาชิก สัง กัด อยู หรือ หนว ยสรรหาที่ส หกรณเผยแพรในขา วสารสหกรณ สำหรับ
สมาชิกเดิม ใหลงคะแนนสรรหาไดที่สำนักงาน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
4.2 การออกเสีย งสรรหาลว งหนา ระหวา งวัน ที ่ 11-12 พฤศจิก ายน 2564 เวลา
09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
4.3 การออกเสียงสรรหาทางไปรษณียสำหรับสมาชิกเดิม
สหกรณจะสงบัตรสรรหาไปใหสมาชิกเดิมทุกคน พรอมรายชื่อและหมายเลขผูสมัครเขา
รับการสรรหา เมื่อสมาชิกไดรับแลว ใหกากบาท (X) ลงในบัตรสรรหา เลือกผูที่ประสงคจะเลือก หรือ
ชองไมประสงคจะเลือก แลวสงกลับมายังสหกรณ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
5. การนับคะแนนเสียงสรรหา
5.1 ใหคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหนวย เปนผูนับคะแนนการสรรหา ณ หนวยสรรหานั้น
หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป
5.2 บัตรลงคะแนนการสรรหาลวงหนา และบัตรลงคะแนนสรรหาทางไปรษณีย ใหนับใน
วันสรรหาทั่วไป ณ หนวยสรรหา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
5.3 ใหประธานอนุกรรมการสรรหาประจำหนวยสงรายงานผลการสรรหาประจำหนวย
ใหแกประธานกรรมการสรรหา ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
5.4 ใหป ระธานกรรมการสรรหารวบรวมคะแนนจากแตละหนว ยสรรหาโดยเป ดเผย
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต
เวลา 15.00 น. เปนตนไป
5.5 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหาเทากัน ใหผูสมัครที่ไดรับเสียงสรรหาที่มีความถี่ของ
หนวยงานสูงกวาเปนผูไดรับการสรรหา
5.6 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหามีความถี่ของหนวยงานสูงเทากัน ใหประธานกรรมการ
สรรหาจับฉลากตัดสิน
5.7 กรณีมีกลุมงานที่มีผูสมัครเพียง 1 คน จะตองไดรับคะแนนเสียงสรรหาไมนอยกวา
รอยละยี่สบิ ของผูท่มี าลงคะแนน
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6. บัตรเสีย
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
6.1 บัตรปลอม
6.2 บัตรที่ไมกาเครื่องหมาย X (กากบาท) สรรหาผูใดเลย
6.3 บัตรที่ทำเครื่องหมายสรรหาอื่นใด นอกเหนือจากเครื่องหมาย X
6.4 บัตรที่กาเครื่องหมายดวยดินสอ
6.5 บัตรที่กาเครื่องหมาย X เกินกวาหนึ่งเครื่องหมาย
6.6 บัตรที่กาเครื่องหมาย X นอกชองที่กำหนด
6.7 บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆา หรือเขียนขอความอื่นใด
6.8 บัตรที่สงทางไปรษณียและมาถึงสำนักงานสหกรณเกินเวลาที่สหกรณกำหนดในขอ 4.3
กรณีที่สมาชิกรับบัตรออกเสียงสรรหาไปแลวเกิดชำรุด หรือเสียหายในภายหลังไมวา
กรณีใด ๆ คณะอนุกรรมการประจำหนวยจะไมใหบัตรออกเสียงสรรหาอีก
7. รายงานผลการสรรหา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
ทางเว็บไซต http://www.savingscmu.or.th / Facebook Fanpage / Line Official Account และ
ทาง CMU COOP Application

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายวราวุธ อภิวงค)
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48

