ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2557
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด จะดําเนินการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด ประจําปี 2557 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50
ข้อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู น่ า น จํ ากั ด ข้ อ 73 ข้ อ 74 ข้ อ 75 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูน่าน จํากัด แทนกรรมการที่ หมดวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ประกอบด้วย.- ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน
- กรรมการดําเนินการ
จํานวน 8 คน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด
1.2 ต้องไม่เป็นกรรมการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด ในปีนั้น
2. หน่วยที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
1. หน่วยจังหวัด 1 ประกอบด้วย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ร.ร. นันทบุรีวิทยา
ร.ร. น่านคริสเตียนศึกษา
ร.ร. อนุบาลอยู่วิทยา
ร.ร. นิธิวิทย์
ร.ร. ซินจง
มีกรรมการจํานวน 1 คน
2. หน่วยอําเภอแม่จริม อําเภอสันติสขุ และอําเภอบ้านหลวง ประกอบด้วย
อําเภอแม่จริม
อําเภอสันติสุช
อําเภอบ้านหลวง
ร.ร. พระคุณานุบาลแม่จริม
เทศบาลตําบลหนองแดง
มีกรรมการจํานวน 1 คน

3. หน่วยอําเภอเชียงกลาง และอําเภอสองแคว ประกอบด้วย
อําเภอเชียงกลาง
อําเภอสองแคว
มีกรรมการจํานวน 1 คน
4. หน่วยสพม. เขต 37 และอําเภอภูเพียง ประกอบด้วย
โรงเรียนในสังกัด สพม. 37
อําเภอภูเพียง
มีกรรมการจํานวน 2 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศการจัดสรรโควต้ากรรมการดําเนินการ
5. หน่วยข้าราชการบํานาญ ประกอบด้วย
ข้าราชการบํานาญ เขต 1
ข้าราชการบํานาญ เขต 2
มีกรรมการจํานวน 2 คน
6. หน่วยอําเภอทุ่งช้าง บ่อเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
-

อําเภอทุ่งช้าง
อําเภอบ่อเกลือ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

มีกรรมการจํานวน 1 คน (ดํารงตําแหน่งตามวาระคงเหลือ 1 ปี)
3. หลักฐานที่จะยื่นในวันสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
3.2 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 3 x 5 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
4. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ในระหว่างวันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์อํานวยการเลือกตั้ง (สํานักงาน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด สํานักงานใหญ่) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น– 16.00 น.
ในวันราชการ สําหรับการให้หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทางศูนย์อํานวยการเลือกตั้งจะ
ให้หมายเลขแก่ผู้สมัคร หากมีผู้สมัครมาถึงก่อนเวลา 09.00 น. มากกว่าหนึ่งราย ให้ใช้
วิธีการจับสลากหมายเลข
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่
24 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์อํานวยการเลือกตั้ง /สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
จํากัด สาขาปัว และทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด

6. การเลือกตั้ง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู น่ า น จํ า กั ด จะดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ณ สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วิธีการ
เลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
7. การประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 55 ประจําปี 2557 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

(ลงชื่อ)
( นายสง่า ไชยภักษา )
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด

