
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด 

  ท่ี     4     /2565 
เรื่อง  การรับสมัครกรรมการดําเนินการชุดท่ี 41 ประจําป) พ.ศ. 2566 

…………………………………………………………………………………………………….. 
  

 อาศัยอํานาจตามความในข-อบังคับของสหกรณ� ข-อ 60 ข-อ 62 ข-อ 63  และระเบียบว2าด-วยการสรรหา
กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2558    ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 10  เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2565  
ได-ร2วมกันพิจารณาถึงประโยชน�ในการพัฒนากิจการสหกรณ�ให-เจริญก-าวหน-าและสอดคล-องกับ พ.ร.บ.สหกรณ� พ.ศ.2542 
จึงกําหนดการรับสมัครสรรหากรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 41 ประจําป) พ.ศ. 2566  ดังต2อไปนี้ 
 1.การสรรหากรรมการดําเนินการ   
  1.1 ตําแหน2งประธานกรรมการ  ไม2ต-องสรรหาใหม2อยู2ต2อในวาระอีก 1 ป)    
      1.2 ตําแหน2งกรรมการดําเนินการ  ให-ดําเนินการสรรหาโดยแบ2งจํานวนตามหน2วย/เขต ท่ีตั้ง แล-วนําเสนอ
ให-ท่ีประชุมใหญ2เลือกต้ัง   
 2. กรรมการท่ีจะต-องสรรหา เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 7 คน โดยแยกเป=นหน2วย/เขต ดังนี้ 
  2.1 หน2วยสสจ.พังงา   จํานวน  1 คน 
  2.2 หน2วยอําเภอตะก่ัวทุ2ง    จํานวน  1 คน 
  2.3 หน2วยโรงพยาบาลพังงา  จํานวน  1 คน 
  2.4 หน2วยอําเภอตะก่ัวป?า   จํานวน  1 คน  
  2.5 หน2วยอําเภอกะปง   จํานวน  1 คน 
  2.6 หน2วยโรงพยาบาลตะก่ัวปา  จํานวน  2 คน   
 3. คุณสมบัติของผู-สมัครเป=นกรรมการ 
  3.1 เป=นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด   
  3.2 ไม2เคยผิดนัดการส2งเงินงวดชําระหนี้ไม2ว2าเงินต-นหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา 2 ป)  
                           ทางบัญชีนับถึงวันเลือกต้ัง 
  3.3 ไม2เคยเป=นผู-ท่ีถูกท่ีประชุมใหญ2หรือนายทะเบียนสหกรณ�ถอดถอนออกจากตําแหน2งกรรมการ  
                           ดําเนินการ 
      3.4 ไม2เป=นพนักงานหรือเจ-าหน-าท่ีของสหกรณ� 
      3.5 สมาชิกท่ีประสงค�จะสมัครเป=นกรรมการ มีสิทธิ์สมัครในหน2วยท่ีตนเองปฏิบัติงานได-เพียงหน2วยเดียว  
                           เท2านั้น ยกเว-นกรณีท่ีไม2มีตัวแทนหน2วยสมัครในหน2วยนั้น ๆ ให-สามารถสมัครข-ามหน2วยได-โดย 
                           ดําเนินการสมัครและคัดเลือกในท่ีประชุมใหญ2 
 4. วันรับสมัคร  ,วิธีการรับสมัคร  ,หลักฐานท่ีใช-ในการรับสมัคร  ,สถานท่ีลงคะแนน ,วันเวลาและวิธีการสรรหา  
                    มีดังนี้ 
  4.1 วันรับสมัคร ต้ังแต2วันท่ี 3 ตุลาคม  2565  ถึง วันท่ี 14 ตุลาคม 2565   ในวันและเวลาทําการของ 
                           สหกรณ� ณ สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด   
  4.2 สมัครด-วยตนเองโดยใช-แบบฟอร�มตามท่ีสหกรณ�ฯกําหนด  
  4.3 รูปถ2ายหน-าตรงไม2สวมแว2นตาดํา ไม2สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป    
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 5. หมายเลขประจําตัวผู-สมัคร จะให-หมายเลขประจําตัวผู-สมัครตามลําดับก2อนหลัง ของการรับสมัคร หาก 
                     สมัครพร-อมกันในตําแหน2งและหน2วยเดียวกัน จะใช-วิธีการจับฉลากหมายเลข  
 6. ในกรณีท่ีมีผู-สมัครเพียงคนเดียวในหน2วย ให-ถือว2าได-รับการสรรหาให-เป=นตัวแทนหน2วยของหน2วยนั้น  
 7. ประกาศรายชื่อพร-อมหมายเลขประจําตัว ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2565                         
 8. ดําเนินการสรรหา เฉพาะหน2วย ตามข-อ 2.1 ถึง 2.8 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 10  
                    พฤศจิกายน 2565 ระหว2างเวลา  09.00 – 14.00 น.  ดังนี้  
 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565   
  8.1 การสรรหากรรมการหน2วยสสจ.พังงา  

   -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ใช-สิทธิ ลงคะแนน   
                           ณ  ห-องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  

 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2565   
8.2 การสรรหากรรมการหน2วยอําเภอตะก่ัวทุ2ง 

   -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต.และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะก่ัวทุ2ง ใช-สิทธิ ลงคะแนน   
                                ณ  ห-องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะก่ัวทุ2ง   
                               -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตะก่ัวทุ2ง ใช-สิทธิลงคะแนน  ณ ห-องประชุมโรงพยาบาล 
                                ตะก่ัวทุ2ง 

 วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2565 
    8.3 การสรรหากรรมการหน2วยโรงพยาบาลพังงา 

                               -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพังงา ให-ใช-สิทธิลงคะแนน ณ ลานอเนกประสงค�ท่ีโรงพยาบาล 
                                พังงา    
 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565   
                      8.4การสรรหากรรมการหน2วยอําเภอตะก่ัวป?า 

      -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต.และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะก่ัวป?า ใช-สิทธิ  
       ลงคะแนน  ณ  ห-องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะก่ัวป?า 

    -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางไทร ใช-สิทธิลงคะแนน  ณ ห-องประชุมโรงพยาบาล 
                                บางไทร 
 วันท่ี 7 พฤศจิกายน  2565 

8.5 การสรรหากรรมการหน2วยอําเภอกะปง   
   -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต.และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะปง ใช-สิทธิ  

                                 ลงคะแนน  ณ  ห-องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะปง  
                  -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกะปง ใช-สิทธิลงคะแนน  ณ ห-องประชุมโรงพยาบาล 
                                กะปง  

วันท่ี 8 พฤศจิกายน  2565 
8.6การสรรหากรรมการหน2วยโรงพยาบาลตะก่ัวป?า  

                              -สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตะก่ัวป?า ใช-สิทธิลงคะแนน  ณ ลานอเนกประสงค�ท่ี 
                               โรงพยาบาลตะก่ัวป?า    
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 9. การสรรหาให-ใช-วิธีการลงคะแนนเสียงวิธีเปMดเผยหรือลับ โดยใช-บัตรลงคะแนนตามท่ีคณะกรรมการ 
                    ดําเนินการชุดปNจจุบันกําหนด  
 10. การลงคะแนนให-ใช-เครื่องหมายกากบาท (�) เท2านั้น บัตรลงคะแนนท่ีกาเครื่องหมาย เกินจํานวน 
                      กรรมการในแต2ละหน2วยถือเป=นบัตรเสียเฉพาะหน2วยนั้น ๆ  
 11. การใช-สิทธิ์ลงคะแนนในการสรรหาให-สมาชิกแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว 
                      ข-าราชการ หรือบัตรประจําตัวลูกจ-าง หรือ บัตรประจําตัวข-าราชการบํานาญ หรือ บัตรอ่ืนท่ีทาง 
                      ราชการออกให-ซ่ึงมีรูปถ2ายเท2านั้น พร-อมลงลายมือชื่อรับบัตรลงคะแนน 
 12. เจ-าหน-าท่ีรับสมัครกรรมการ  ได-แก2 
  1. นายธีรยุทธ      เทศพิทักษ� 
  2. น.ส.ภาวิณี       สิตบุศย� 
  3. น.ส.อังคณา     เจริญฤทธิ์ 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  23    กันยายน พ.ศ.2565 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

          (นายวิรัตน�      เพาะปลูก) 
               ประธานกรรมการ 
              สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
 

 


