ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 35/ 256๕
เรื่อง รับสมัครสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําป 256๖
.............................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2564
ขอ 71 ระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565
จึงประกาศรับสมัครสมาชิกของ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เพื่อเขารับการสรรหา
เปนคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปบัญชี 2566 ดังนี้
1. รับสมัครเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ประธานกรรมการ
สรรหาจํานวน 1 คน
1.2 กรรมการดําเนินการ
สรรหาจํานวน 7 คน
แบงเขตการสรรหากรรมการดําเนินการ ดังนี้
เขตที่
เขตของการสรรหากรรมการดําเนินการ
สรรหาจํานวน (คน)
1
2
3
4
5
6

7

โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในเขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในเขตอําเภอกุมภวาป อําเภอประจักษ อําเภอโนนสะอาด
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ในเขตอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ในเขตอําเภอเพ็ญ อําเภอบานดุง อําเภอสรางคอม
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ในเขตอําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีอุดรธานี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี
ศูนยสุขภาพจิตที่ 8
อุดรธานี
สํ า นั ก งานสาธารณสุข จัง หวัด อุ ด รธานี สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเมื อ ง
โรงพยาบาลอุดรธานี สหกรณออมทรัพ ย สาธารณสุขจัง หวัดอุดรธานี จํากั ด
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะหส มาชิ ก สหกรณอ อมทรัพ ย สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุดรธานี จํากัด สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี ศูนยสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่ 8 และหนวยงานอื่นที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี
รวม

1
1
1
1
1
1

1
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-2หมายเหตุ สมาชิกขาราชการบํานาญ สมาชิกสังกัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสมาชิกสังกัดพิเศษ 4
ใหสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ไดตามภูมิลําเนา
คณะกรรมการดํา เนินการที่อยูในวาระ ประจํา ปบัญชี 2566 มีคุณวุฒิดานการเงิน การบั ญชี
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผา นการฝกอบรมตามหลักสูตรในดา นดั งกลาวหรือดา นอื่นตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แหงชาติกําหนด จํานวนอยางนอย 3 คน และเปนไปตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ .ศ.2564
ในการนี้สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม มีความผิดแตยั งคงมี
สมาชิกภาพ อยูตามขอบังคับขอ 44 ใหมีสิทธิสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการเนินการ
ตามภูมิลําเนาในจังหวัดอุดรธานี เทานั้น
2. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหา
ผูสมัครเขารับการสรรหา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ตองเปนสมาชิกสหกรณยกเวนสมาชิกสมทบ
2.2 ผูสมัครจะตองมีสมาชิกสหกรณ รับรองไมนอยกวา 5 คน
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้สมัครเขารับการสรรหา
(1) เคยไดรับ โทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริต ตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ แหง พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 22(4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถู กสั่ งใหพ น จากตํา แหน ง กรรมการหรื อ ผู จั ด การตาม พรบ.สหกรณ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 วรรคสอง
(6)
เป น กรรมการหรื อ ผู จั ด การในสหกรณ ที่ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตาม พรบ.สหกรณ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 วรรคสอง
(7) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(8) ผิดนัดการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา
สองปทางบัญชีกอน วันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(9) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
(10) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอด
ถอนจากการเปนกรรมการ ผูมีอํานาจ ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพน ระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลวหรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี
(11) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการ หลอกลวงผูอื่นโดยฉอโกงประชาชน
(12) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย

-3(13) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุม
สหกรณที่สหกรณนั้น เปนสมาชิกอยูไดไมเกินหนึ่งแหง
(14) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป
หรือเปนผูจัดการ สหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี
(15) ผิดนัดการชํา ระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกว าเก าสิบวัน กับนิติบุ คคลที่เปน
สมาชิกของบริษัทขอมูล เครดิต ตามกฎหมายวา ดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอน
วันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ ดําเนินการ
3. เอกสารประกอบการรับสมัคร
3.1 ใบสมัครฯ จํานวน 1 ฉบับ
3.2 รูปถายที่เปนปจจุบันของผูสมัคร (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาดํา และไมตกแตงภาพใหดูตางจากความเปนจริง ขนาด 3.5 x 5 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
3.4 หนังสือรับรองการตรวจสอบขอมูลเครดิตที่ตองไมผิดนัดการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
เกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรบั การเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ (กอนวันประชุมใหญ
สามัญ 30 ตุลาคม 2565)
3.5 สําเนาวุฒิการศึกษาดานดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือ
หนังสื อรับ รองผานการฝกอบรมตามหลักสูต รในดานดังกลา วหรือดา นอื่น ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ แหงชาติกําหนด (ถามี)
4. วันเวลารับสมัคร
4.1 ขอรับใบสมัครไดที่สหกรณ หรือดาวนโหลดจาก www.udcoop.com
4.2 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 –
16.30 น. ที่สํานัก งานสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํา กัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิ บ ดี
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4.3 ถาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน สหกรณจะใหหมายเลขตามลําดับการสมัครกอนหลัง
ในวันที่รับสมัคร ในกรณีที่สมัครพรอมกัน จะใชวิธีจับสลากเพื่อออกหมายเลขใหผูสมัคร
ในระหวางการเปดรับสมัครและปดรับสมัคร คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครรับการสรรหา สหกรณสงวนสิทธิ์ผูสมัครรับการสรรหาใชสิทธิเรียกรองใด ๆ จนกวาจะมีประกาศรายชื่อ
และหมายเลข ประจําตัวผูสมัครรับการสรรหาอยางเปนทางการ
5. วันสรรหาและประกาศผลการสรรหา
5.1 กําหนดวันสรรหาโดยสมาชิกสหกรณ ดังนี้
วันที่ 16-17 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น.
สรรหาลวงหนา ณ หนวยสรรหาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 14.00 น.
สรรหาหนวยสรรหา ซึ่งสหกรณจะประกาศหนวยสรรหาใหทราบกอนวันสรรหา 15 วัน

-45.2 หากผูสมัครรายใดที่ไดรับการสรรหาตามสัดสวนของผูรับการสรรหาที่สหกรณไดกําหนด
ไว โดยมีคะแนนเทากัน และเกินสัดสวนของผูรับการสรรหาจะใชวิธีจับสลากเพื่อใหเหลือผูไดรับการสรรหา
เทากับสัดสวนของ จํานวนผูรับการสรรหาที่ประกาศรับสมัคร
5.3 สหกรณจะประกาศผลการสรรหาใหสมาชิกทราบ และจะนํารายชื่อผูไดรับการสรรหา
เสนอในวาระพิจารณาการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป
2565 ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

