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บันทึกขอ้ความ 

ส่วนงาน ________________________________________________________________________ 
ที่_____________________________________วันที่_____________________________________ 
เร่ือง____________________________________________________________________________ 
เร่ือง____________________________________________________________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน  

 ตามที่กรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 5 (ประจ าปี พ.ศ.2563-2566) ลาออก จ านวน 1 ราย คือ  
อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2560/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  และเป็นผู้เกษียณอายุงาน 
จ านวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรพล นธการกิจกุล สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และนางสาวปัทมา 
จักษุรัตน์ สังกัดส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้น จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภาพนักงานว่างลง  ซึ่งตามข้อ 15 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำง
ลงให้ประธำนสภำพนักงำนท ำหนังสือแจ้งอธิกำรบดีภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ทรำบเรื่อง และให้อธิกำรบดีหรือผู้ที่
อธิกำรบดีมอบหมำยด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง.....” นั้น  

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.2551 จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและก าหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  มหาวิทยาลัยจึงประสงค์ขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน ดังนี้ 

1. พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงาน จ านวน 1 ท่าน (เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า) 
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ งฯ  โดยขอความร่วมมือลงชื่อผ่านลิงก์ Google Form 
https://cmu.to/voteECCMU2022-01 หรือ QR code ด้านล่าง ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565  

2. ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงาน ตามข้อ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ เพื่อชี้แจง
รายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการเลือกตั้ง และเลือกประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  ในวันศุกร์ที่  
7 ตุลาคม 2565 เวลา  15.30 น.  ผ่านระบบ  Zoom Meeting (Meeting ID: 919 7697 5503)  
ทั้งนี้จะด าเนินการส่งรหัสส าหรับการเข้าประชุมผ่านทางกลุ่มไลน์อีกครั้ง 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                     
          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 

 
 
  

แจ้งเวียนทาง e-Document 
QR Code เสนอชื่อบุคลากร 

เป็นกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ฯ 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย โทร. 41113 
30 กันยายน 2565 อว 83๙๒(๔)/ ว. 1242 

ขอเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ด่วนมาก 
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วาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ประจ าปี พ.ศ.2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. 
(การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) 

----------------- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผูป้ฏิบัติงานมหาวิทยาลยัที่มิใช่
คณาจารย์ประจ า) แทนต าแหนง่ที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1.3 การใช้งานระบบการเลือกตั้งออนไลน์ e-Vote  
 (โดยทีมงานจาก ITSC) 
1.4 แจ้งทุกส่วนงานพิจารณารายชื่อเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน 
 และหัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้รับรองการตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนน (โดยทีมงานฝ่ายเลขาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2565  (ผ่าน Google form) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

5.1  แจ้งก าหนดการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนนิการเลือกตั้งฯ คร้ังต่อไป   
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตผิู้ลงสมัครฯ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 
(การประชุมออนไลนผ์่านระบบ ZOOM) 

 
   

 


