
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เร่ือง   การสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

ประจ าปี  2566 
 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  พ.ศ. 2558  ข้อ 77  ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  
พ.ศ. 2564  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 56  ประชุมครั้งที่ 12/2565  วันที่ 21 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2565  จึงได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการด าเนินการ แทนกรรมการด าเนินการที่พ้นจาก
ต าแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) (2)  และ ข้อ 83  จ านวน  8  คน     
 

1. คณะกรรมการด าเนินการ  ที่พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) ถึงคราวออกตามวาระ  
ประกอบด้วย 

1.1  นายปริญญา  สุวรรณชีพ  กรรมการหน่วยบ านาญอ าเภอเมือง 2  
1.2  นายคณิต  สาระเวียง  กรรมการหน่วยบ านาญมัธยม 
1.3  นางชนาพร  ทองน้อย  กรรมการหน่วยอ าเภอป่าซาง 
1.4  นายไตรรงค์  บุตรนุชิต  กรรมการหน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง 
1.5  นายอารี  วงศ์พนัสสัก  กรรมการหน่วยอ าเภอแม่ทา 
1.6  นายศักดิ์สุรีย์ ศรีค า   กรรมการหน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง,  
                                                              อ าเภอบ้านธิ และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
1.7  นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์  กรรมการหน่วยมัธยมใต้ 

2. คณะกรรมการด าเนินการที่ต าแหน่งว่างลงก่อนหมดวาระ ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (2) ลาออกโดย 
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

2.1  นายขุนหาญ  นิตตา   กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ  

3. ให้มีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 คน แทนจ านวนคณะกรรมการ ตามระเบียบ   
ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  ให้อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้ 
  3.1  ต าแหน่งกรรมการหน่วยบ านาญอ าเภอเมือง 2  จ านวน  1  คน  
  3.2  ต าแหน่งกรรมการหน่วยบ านาญมัธยม   จ านวน  1  คน 
  3.3  ต าแหน่งกรรมการหน่วยอ าเภอป่าซาง   จ านวน  1  คน 
  3.4  ต าแหน่งกรรมการหน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง  จ านวน  1  คน 
  3.5  ต าแหน่งกรรมการหน่วยอ าเภอแม่ทา   จ านวน  1  คน 
  3.6  ต าแหน่งกรรมการหน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง,  

      อ าเภอบ้านธิ และอ าเภอเวียงหนองล่อง  จ านวน  1  คน 
  3.7  ต าแหน่งกรรมการหน่วยมัธยมใต้    จ านวน  1  คน 
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 4.  ให้มีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 1 คน ตามหน่วยงานสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วย
วิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  ให้อยู่ในวาระ 1 ปี ดังนี้ 
  4.1  ต าแหน่งกรรมการหน่วยมัธยมเหนือ   จ านวน  1  คน 

5.  หน่วยสรรหา  หมายถึง   หน่วยที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการหน่วยสรรหา 
ตามประกาศของสหกรณ์ 

6. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยสังกัดหรือสมาชิกหรือโรงเรียน หรือกลุ่มของสมาชิกท่ีสหกรณ์ก าหนดขึ้น 
เพ่ือการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 7. สถานที่สรรหา  หมายถึง  สถานที่สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ตามประกาศของสหกรณ์ 

8. หน่วยสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย   ( 8 หน่วยสรรหา) 
8.1 หน่วยสรรหาบ านาญอ าเภอเมือง 2 
8.2 หน่วยสรรหาบ านาญมัธยม 
8.3 หน่วยสรรหาอ าเภอป่าซาง 
8.4 หน่วยสรรหาอ าเภอบ้านโฮ่ง 
8.5 หน่วยสรรหาอ าเภอแม่ทา 
8.6 หน่วยสรรหาอ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอบ้านธิ และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
8.7 หน่วยสรรหามัธยมใต้ 
8.8 หน่วยสรรหามัธยมเหนือ 

9.  คณะกรรมการด าเนินการ  จ านวน  8  คน  สรรหาจากหน่วยสรรหา ดังนี้ 
9.1  หน่วยสรรหาบ านาญอ าเภอเมือง 2 จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.2  หน่วยสรรหาบ านาญมัธยม  จ านวน  1  คน  อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.3  หน่วยสรรหาอ าเภอป่าซาง   จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.4  หน่วยสรรหาอ าเภอบ้านโฮ่ง   จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.5  หน่วยสรรหาอ าเภอแม่ทา  จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.6  หน่วยสรรหาอ าเภอทุ่งหัวช้าง  จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 

 อ าเภอบ้านธิ และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
9.7  หน่วยสรรหามัธยมใต้  จ านวน  1  คน    อยู่ในวาระ  2  ปี 
9.8  หน่วยสรรหามัธยมเหนือ  จ านวน  1  คน  อยู่ในวาระ  1  ปี 

10. การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหลักการ  ดังนี้ 
10.1 สมาชิกทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  

     ครูล าพูน จ ากัด ว่าด้วยวิธกีารสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ   
     พ.ศ.2564  มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ    

10.2  สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนโดยตรง  เพ่ือสรรหาผู้ที่สมาชิกเห็นควรให้ท าหน้าที่ 
คณะกรรมการด าเนินการ 

         10.3  สมาชิกท่ีย้ายมาช่วยราชการหน่วยไหน ให้ลงคะแนนสรรหาในหน่วยนั้น ๆ 
   10.4  สหกรณ์  มีคณะกรรมการด าเนินการ  ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกครอบคลุมอยู่ในทุก 

        หน่วยสังกัด โดยค านึงถึงหลักของการกระจายและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
10.5  แบ่งหน่วยสรรหา  ให้ยึดจ านวนสมาชิกโดยเฉลี่ยต่อกรรมการด าเนินการตามสังกัดของ 

สมาชิกและเขตพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน 
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10.6  ด าเนินการสรรหาผู้ที่สมาชิกเห็นควรให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการในการ 

สรรหาโดยตรงจากสมาชิกในหน่วยสรรหาต่างๆ 
10.7  ให้สรรหากรรมการด าเนินการคนหนึ่งจากหน่วยสรรหา กระท าโดยการลงคะแนนลับ  

และบัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 
         10.8  กรณีมีผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการในหน่วยสรรหา  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น 

      ได้รับการสรรหา 
11.  คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิ์สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

  11.1  ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
                             นับถึงวันสมัคร 

  11.2  เป็นผู้แทนสมาชิก หรือเคยเป็นผู้แทนสมาชิก หรือเคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 

  11.3  พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด มาแล้วไม่น้อย 
        กว่า 2 ปีบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

  11.4  เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มติ ข้อก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับ 
        ที่สหกรณ์ก าหนด 

  11.5  มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรม 
        ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด (ถ้ามี) 
11.6  ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา 

 12.  คณะกรรมการด าเนินการต้องไมมี่ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
12.1  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
        ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

      12.2  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ  
                  หรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
           12.3  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง   

        กรรมการตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
12.4  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 

          ผู้ตรวจสอบกิจการ   ตามข้อ 67 (2)  หรือเคยถูกคณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
                             ถอดถอนออกจากต าแหน่งผู้แทนสมาชิก ตามข้อ 79 (27) 
  12.5  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ 
                             ตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

        ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
        ที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานดังกล่าว   

     เว้นแต่  จะพ้นระยะที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้น 
     จากหน่วยงานก ากับดูแลแล้วแต่กรณี 

 12.6   มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ  อันผิดกฎหมาย 
                   ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

  12.7   เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
12.8   เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ 

                              ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
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                     12.9   เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
                     12.10  ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ 
                               บรษิัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 
                               สองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

         12.11  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี 
                   ทางบัญชี ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  เว้นแต่ การผิดนัด 
                   ช าระหนี้มิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 

      12.12  เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าในสหกรณ์นี้ 
13.  สมาชิกผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูล าพูน จ ากัด  ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มาแล้ว 
14.  การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ    

14.1  ประกาศรับสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหา วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565   
        เป็นต้นไป 
14.2  ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  

  จ ากัด  ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน  ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2565  
  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ในวันท าการของสหกรณ์ พร้อมหลักฐานการสมัคร 
  ประกอบด้วย  

           1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  2  นิ้ว   
                             จ านวน  2  ใบ  
     2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ    
                            จ านวน  1  ฉบับ 
     3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
     4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาผ่านการอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการ 
                            พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 

14.3  การถอนชื่อ ผู้สมัครต้องยื่นบันทึกการถอนชื่อต่อคณะอนุกรรมการรับสมัครด้วยตนเอง  
  ณ สหกรณอ์อมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565   
  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

14.4  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565               
14.5  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีสิทธิสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
14.6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565               

15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565               
16. วิธีการสรรหา 

 16.1  การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ให้กระท าโดยการลงคะแนนลับ และ 
            บัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 

             16.2  ให้มีการลงคะแนนสรรหาใน วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
      ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. 
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 16.3   ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวสมาชิก   
             สหกรณ์ หรือเอกสารอื่นใดท่ีหน่วยงานหรือทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายยืนยันตัว 
             บุคคลของผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต่อคณะอนุกรรมการประจ า 
             หน่วยสรรหา 
 16.4   การนับคะแนนให้ท าการนับคะแนน ณ หน่วยสรรหา หลังจากการปิดการลงคะแนน  
             เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยให้ประธาน 
             กรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการ 
 16.5   คณะกรรมการประจ าหน่วยสรรหารวบรวมรายชื่อผูไ้ด้รับการสรรหาเสนอต่อ  
             คณะกรรมการสรรหา  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   

16.6  ประธานกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย น ารายชื่อสมาชิกผู้ซึ่งได้รับการ  
        สรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 8 คน จากหน่วยสรรหาต่างๆ ตามประกาศนี้ เสนอ  
        ในที่ประชุมใหญ่ทราบและพิจารณาเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เป็น  

            กรรมการด าเนินการ มติที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด  
17.  รายละเอียดหน่วยสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ดังแนบท้ายประกาศนี้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 

     (ลงชื่อ)   
           ( นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 


