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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 

ว่าด้วยคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ.  2560 
------------------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(12)  มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 27  
คร้ังท่ี  5/2560   เม่ือวนัท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560   มีมติใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน 
จาํกดั วา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ เสียใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2560  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  วา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ  
พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560   เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั วา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบ
กิจการ ผูแ้ทนสมาชิก และผูแ้ทนหน่วยงาน พ.ศ.  2557  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือ
ขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

         “สหกรณ์”     หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
         “การเลือกตั้ง”   หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ 
         “ประธานกรรมการ”       หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
         “คณะกรรมการดาํเนินการ”   หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
         “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั ซ่ึงไดรั้บการ 

   เสนอช่ือจากคณะกรรมการดาํเนินการรับรองใหเ้ป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
         “กรรมการการเลือกตั้ง”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั   ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                                              จากหน่วยงานตน้สังกดัหรือคณะกรรมการดาํเนินการรับรองใหเ้ป็นกรรมการเลือกตั้ง 

                        “ผูจ้ดัการ”                     หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั รวมถึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
                                                              ในตาํแหน่งผูจ้ดัการดว้ย 
         “หน่วยงาน”                หมายถึง หน่วยงานท่ีสมาชิกปฏิบติังานอยู ่เช่น สสจ., รพ.น่าน, รพช., สสอ.  

        “เจา้หนา้ท่ี”                    หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั   ท่ีไดรั้บการ 
                                              แต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี ดาํเนินการเลือกตั้ง 

          “วาระ”                         หมายถึง  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
               สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั หน่ึงวาระเท่ากบัสองปีบญัชีสหกรณ์ 

 ขอ้ 5.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ มีอาํนาจตรวจสอบและวินิจฉยัขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองคุณสมบติั การยืน่ใบสมคัรรับเลือกตั้ง  
และอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 
      คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้  6 .  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ประกอบดว้ยประธานกรรมการซ่ึงแยกส่วนจากโควตา้หน่วยงาน และ
กรรมการตามโควตา้หน่วยงาน จาํนวน 4 หน่วย โดยใชส้ัดส่วนสมาชิกสามญัเป็นหลกั ดงัน้ี 

 (1)  หน่วยงานท่ี  1   ประกอบดว้ย  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน,  กรมอนามยั, บาํนาญ/บาํเหน็จรายเดือน,  
                สหกรณ์ฯ   จํานวนโควต้ากรรมการ  2  คน 
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 (2)  หน่วยงานท่ี  2   ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลน่าน, บาํนาญ/บาํเหน็จรายเดือน  จํานวนโควต้ากรรมการ  2  คน 
 (3)  หน่วยงานท่ี  3   ประกอบดว้ย  กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน  จํานวนโควต้ากรรมการ  6  คน  
                (4)  หน่วยงานท่ี  4   ประกอบดว้ย  กลุ่มสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  รพ.สต.ในสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จํานวนโควต้ากรรมการ  4  คน   
ขอ้  7.  ผูส้มคัรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
(2)   ไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 

 ขอ้  8.  ผูส้มคัรเลือกตั้งเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
(2) ตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานจริง ณ หน่วยงานท่ีสมคัร 
(3)   ไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 

  ขอ้ 9.  การเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  
ใหเ้ลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด    

ขอ้ 10.  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  จะประกาศใหมี้การรับสมคัรล่วงหนา้ก่อนวนั 
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั 

ใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีประสงคจ์ะสมคัรรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดาํเนินการ ยืน่ใบสมคัรตามแบบ
ท่ีสหกรณ์กาํหนดดว้ยตนเองพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด ในกรณีที่กรรมการดําเนินการซ่ึงยังมีวาระในการ
ดาํรงตาํแหน่งอยู่ ประสงค์จะสมคัรรับเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการให้ยืน่ใบสมคัรได้โดยมต้ิองลาออกจากกรรมการ 
              ขอ้ 11. ในระหวา่งการเปิดรับสมคัร เจา้หนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานของผูส้มคัรให้เสร็จส้ินในวนัปิดรับ
สมคัร และใหค้ณะกรรมการอาํนวยการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจบัฉลากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับการเลือกตั้ง 
              ขอ้ 12.  เม่ือส้ินสุดการรับสมคัรใหส้หกรณ์    ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับการเลือกตั้งประกอบดว้ย   
ช่ือ – สกลุ  , รูปถ่าย , หน่วยงานตน้สังกดั , โดยติดประกาศไวใ้นหน่วยงาน และหรือบริเวณสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกทราบทัว่กนัดว้ย 
และให้ปิดประกาศรายช่ือและหมายเลขประจาํตวัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง พร้อมรายช่ือผูมี้สิทธ์ิลงคะแนน โดยติดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผยเหมาะสม   และเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องสหกรณ์ เพื่อให้ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งตรวจดูรายช่ือ  และหมายเลขประจาํตวั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวก และชดัเจนตามหน่วยเลือกตั้ง 

ขอ้ 13. ในกรณีผูส้มคัรรายใดขอถอนตวัการสมคัรรับเลือกตั้ง     ตอ้งทาํหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูส้มัครคนนั้นและดาํเนินการถอนช่ือและหมายเลข
ประจาํตวัออกทนัที โดยคงเลขประจาํตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวต้ามเดิม 
 ขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 คณะ ประกอบดว้ย  

              (1)  คณะกรรมการเลือกตั้ งกลาง เพ่ือควบคุมกาํกับการเลือกตั้ งให้ไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิยุติธรรม 
ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน และกรรมการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรและเหมาะสม 

(2)  คณะกรรมการเลือกตั้งหน่วยยอ่ย ประกอบดว้ย ประธานกรรมการเลือกตั้งหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีก 
ไม่เกินหน่วยละ 3  คน  เพ่ือดาํเนินการเลือกตั้ง ทั้งน้ี ใหด้าํเนินการอยา่งโปร่งใส  ถกูตอ้ง เป็นธรรมและบริสุทธ์ิยติุธรรม 

               ขอ้ 15. ประธานกรรมการการเลือกตั้งกลางอาจเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าท่ีตาม
รับผดิชอบ ดงัน้ี 
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(1) ใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือตรวจสอบผูมี้สิทธิเลือกตั้งและจ่ายบตัรเลือกตั้ง 
(2) ให้มีหน้าท่ีควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบตัรเลือกตั้ง และจาํนวนบตัร

เลือกตั้งก่อนและหลงัการเลือกตั้ง 
(3) ใหมี้หนา้ท่ีตรวจนบัคะแนน เพ่ือตรวจนบัคะแนนจากบตัรเลือกตั้ง 

 ขอ้ 16 ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งกลาง กาํกบัดูแลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 ขอ้ 17. ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนนไวใ้หพ้ร้อม                                            

ก่อนดาํเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ้ 18. ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ส่งมอบบตัรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ท่ีใชส้าํหรับการเลือกตั้งแก่ประธานกรรมการ การ 

เลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ้ 19. บตัรเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 20. การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการตามท่ีกาํหนด 
 ขอ้ 21. บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 

1) บตัรปลอม 
2) บตัรท่ีมิไดท้าํเคร่ืองหมายลงคะแนน 
3) บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนใหก้บัผูใ้ด 
4) บตัรท่ีมิใช่บตัรท่ีกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให ้
5) บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายอ่ืน นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
6) บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทาํเคร่ืองหมาย” 
7) บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีจะเลือกตั้ง 
8) บตัรท่ีมีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 

 ขอ้ 22. เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้กรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบบตัรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผยแสดงให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
เห็นวา่เป็นหีบบตัรเปล่า  แลว้ทาํการปิดหีบใหเ้ปิดการลงคะแนนระหวา่งเวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น. หรือตามประกาศสหกรณ์ฯ 

 ขอ้ 23. ใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนใดท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงออกโดยทาง
ราชการเพื่อยนืยนัตวับุคคลของผูมี้สิทธิเลือกตั้งต่อกรรมการตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนน เพ่ือรับบตัรลงคะแนน 
เม่ือกรรมการตรวจบญัชีรายช่ือและหลกัฐานถกูตอ้งแลว้ใหผู้มี้สิทธิลงคะแนน ลงลายมือช่ือรับบตัรเลือกตั้ง  

 ขอ้ 24. ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งปฏิบติังานท่ีอาํเภอใดใหใ้ชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งท่ีกาํหนด  (ตามบญัชีรายช่ือท่ีสหกรณ์ฯ 
จดัส่งให)้  ยกเวน้ 
  (1)  ขา้ราชการบาํนาญ  ให้ใช้สิทธ์ิลงคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้ งท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกาํหนดตามพื้นท่ี
ภมิูลาํเนา หรือหน่วยเลือกตั้งท่ี18  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั (หน่วยเลือกตั้งกลาง) 

(2)  สมาชิกในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่านท่ีโอนไปสังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบต. 
เทศบาล/อบจ. หรือหน่วยงานอ่ืน) ใหล้งคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกาํหนด 
ขอ้ 25. เม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดรั้บบตัรเลือกตั้งแลว้ให้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (x) ในบตัรเลือกตั้งตามจาํนวนโควตา้

กรรมการและหรือประธานกรรมการท่ีกาํหนด แลว้นาํบตัรเลือกตั้งไปหยอ่นลงในหีบบตัรเลือกตั้งท่ีจดัไว ้ การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็น
สิทธิเฉพาะตวัของสมาชิกจะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิแทนตนไม่ได ้
 ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งวา่ผูม้าแสดงตนมิใช่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือ ใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ 
ความถกูตอ้งแลว้วนิิจฉยั คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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 ขอ้ 26. เม่ือปิดการลงคะแนนแลว้  ใหก้รรมการการเลือกตั้งทาํการปิดหีบบตัรเลือกตั้งพร้อมลงลายมือช่ือบนหีบบตัร 
เลือกตั้ง แลว้นาํส่งคณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั โดยเร็ว 
 ขอ้ 27. ใหค้ณะกรรมการกลางกาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

1 รับหีบบตัรเลือกตั้งและเกบ็รักษาไวจ้นถึงวนัประชุมใหญ่ 
2 บตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
3 บญัชีผูสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

ขอ้ 28. ในวนัประชุมใหญ่ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกลางนาํหีบบตัรเลือกตั้งไปเปิดแลว้ทาํการคละบตัร 
เลือกตั้งแลว้นบับตัรใหเ้ป็นคะแนนตามวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 ขอ้ 29. เม่ือการนบัคะแนนส้ินสุดลงในแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งตรวจนบัคะแนนลงนามในใบแจง้
ผลการนบัคะแนนแลว้รายงานผลการนบัคะแนนใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดภายในวนัประชุมใหญ่ 
 ขอ้ 30. ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้ง รวบรวมผลคะแนนในภาพรวม แลว้ติดประกาศไว ้ณ บริเวณนบัคะแนนภายใน
วนัประชุมใหญ่ และรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ                                
 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลอืกตั้งได้คะแนนเท่ากนัให้ใช้วธีิจับสลาก 
 ขอ้ 31. เม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง ใหก้รรมการนบัคะแนนส่งมอบส่ิงของต่อไปน้ีใหแ้ก่ประธานกรรมการการเลือกตั้งภายใน 
วนัเลือกตั้ง 

1. รายงานผลการนบัคะแนน 
2. แบบกรอกคะแนนการนบัคะแนน 
3. บญัชีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ชุดท่ีใชต้รวจสอบการมาใชสิ้ทธิลงคะแนน) 
4. บตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
5. บตัรเลือกตั้งท่ีใชแ้ลว้ แยกเป็น 

(ก)  บตัรดี 
(ข)  บตัรเสีย 

6.    หีบบตัรเลือกตั้ง 
         ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ส่งมอบส่ิงของตามวรรคหน่ึงใหผู้จ้ดัการนาํไปเกบ็รักษาไว ้

ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  ใหผู้จ้ดัการ เกบ็รักษาส่ิงของต่างๆดงักล่าวไวน้บัแต่วนัเลือกตั้งไปอีก 7  วนั  
เม่ือพน้กาํหนดแลว้ใหผู้จ้ดัการทาํลายเอกสารแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมกรรมการดาํเนินการคราว
ถดัไป 

      หมวด  2 
คณะกรรมการเลอืกตั้งประจําหน่วยเลอืกตั้ง 

 ขอ้ 32. ให้หน่วยงานซ่ึงมีสมาชิกสหกรณ์ ส่งรายช่ือตวัแทนหน่วยละ 3 คน เพ่ือร่วมเป็นกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งส่ง
ใหส้หกรณ์พิจารณาสรรหาลดหรือเพิ่มใหไ้ดจ้าํนวนตามท่ีตอ้งการ หรือใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 33. ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเรียกประชุมกรรมการตามขอ้ 14 เพ่ือซักซ้อมการปฏิบติัหน้าท่ีอาทิ เช่น 
ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จ่ายบตัรลงคะแนน ควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง และการนบัคะแนนเป็นตน้ 

ขอ้ 34.  ให้แบ่งพืน้ทีก่ารเลอืกตั้ง และหน่วยเลอืกตั้งเป็น  18 หน่วยเลอืกตั้ง  (อาํเภอละ 1 หน่วย   ประกอบด้วย  
โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ/ หน่วยกลาง สหกรณ์ฯ)  ให้หน่วยเลอืกตั้งอยู่ทีห่น่วยงาน ดงันี ้

หน่วยเลอืกตั้งที ่1   สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัน่าน   ประกอบดว้ยสมาชิกสังกดั  สสจ.น่าน , กรมอนามยั 
บาํนาญ/ บาํเหน็จรายเดือน, สหกรณ์ฯ 
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หมวด  3 

บทเบ็ดเตลด็ 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการดาํเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอ่ืนอีก 14 คน ซ่ึงสรรหาโดยวิธีเลือกตั้งจากสมาชิก  แลว้เสนอโดยวิธีเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ให้กรรมการดาํเนินการ
เลือกกนัเอง เพ่ือเลือกรองประธานกรรมการสองหรือสามคน เลขานุการหน่ึงคน และหรือเหรัญญิกหน่ึงคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ  
แลว้ปิดประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 ขอ้ 36. ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการในคราว
เดียวกนัมิได ้
 ขอ้ 37. ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในตาํแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ จะตอ้งไดค้ะแนนเลือกตั้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 
ของผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
 ขอ้ 38. หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี เป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการดาํเนินการ 
  (1) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือ 

ความผดิลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐานทุจริต 

ต่อหนา้ท่ี 
  (3) เคยถูกใหพ้น้สมาชิก  กรรมการของสหกรณ์  หรือคาํวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวของสหกรณ์ฯ 

(4) เคยถูกท่ีประชุมคณะกรรมการ  หรือท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถอดถอน  และหรือใหพ้น้จากสมาชิก  กรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์  แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 39. ให้คณะกรรมการดาํเนินการซ่ึงได้รับการเลอืกตั้งอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี  โดยถือปีบัญชีของสหกรณ์เป็นหลกั 
เม่ือครบวาระตามวรรคหน่ึงแลว้  หากยงัมิไดมี้การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการใหม่  ใหก้รรมการดาํเนินการ 

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น  อยูใ่นตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินกิจการต่อไปจนกวา่กรรมการดาํเนินการซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งชุดใหม่ 
จะเขา้รับหนา้ท่ี 
       กรรมการดาํเนินการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่ง  อาจได้รับการเลอืกตั้งเข้ามาดาํรงตาํแหน่งได้อกี  แต่ต้องไม่เกนิสองวาระ 
ตดิต่อกนั  
 ขอ้ 40.  อตัราค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ใหเ้บิกได ้ดงัน้ี 
  1) วนัทาํการปกติ   อตัรา  300  บาท   
  2) วนัหยดุทาํการ   อตัรา  500  บาท 
                3) ในวนัหน่ึงคณะกรรมการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีสิทธิไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียว 
 ขอ้ 41.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี                 

   
ประกาศ ณ วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560        

 
 

 (นายนิยม  ศิริ)    
ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
 

 
 


