ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจา และข้าราชการ
………………………………..............................
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะครบวาระในวันที่ 2 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ 6(6) คือ ผู้แทนพนักงานประจา 1 คน และ 6(7) คือ ผู้แทนข้าราชการ 1 คน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ กาหนดรายละเอียดการดาเนินการเลือกตั้งไว้ ดังนี้
1. กำหนดกำร
1.1 ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเสนอชื่อ/สมัคร
และผู้มีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตั้ง
1.2 รับการเสนอชื่อ/รับสมัคร
1.3 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร
1.4 ลงคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
วันที่ 9 – 19 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม 2561

2. กำรดำเนินกำร
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
2.1.1 พนักงำนประจำ
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอชื่ อ และ ผู้ มี สิ ทธิ ลงคะแนนเลื อกตั้ งกรรมการตามข้ อ 6(6) ผู้ แทน
พนักงาน ต้องเป็นพนักงานประจาตามสัญญาจ้างกาหนดเวลา หรือพนักงานประจาตามสัญญาจ้างไม่กาหนดเวลา สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรจุภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561)
2.1.2 ข้ำรำชกำร
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6 (7) ผู้แทนข้าราชการ
ต้องเป็นข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดังประกาศรายนาม ใน www.kmutt.ac.th
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร และ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
2.2.1 ต้องเป็นพนักงานประจาตามสัญญาจ้างกาหนดเวลา หรือพนักงานประจาตามสัญญาจ้าง
ไม่กาหนดเวลา (บรรจุภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561) หรือ เป็นข้าราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.2.2 ควรมีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
2.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
สานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
2.3 กำรรับสมัคร และกำรเสนอชื่อ
2.3.1 กำรสมัคร
1) เปิดรับสมัครทั่วไป โดยสมัครด้วยตนเอง
2) พนักงานมีสิทธิสมัครเป็นผู้แทนกลุ่มพนักงาน ข้าราชการมีสิทธิสมัครเป็นผู้แทน
กลุ่มข้าราชการ
3) เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร ไฟล์ประวัติ/รูปถ่าย

2.3.2 กำรเสนอชือ่
1) พนักงาน มีสิทธิเสนอชื่อพนักงานได้คนละ 1 ชื่อ โดยสามารถเสนอชื่อข้ามหน่วยงาน
และข้ามกลุ่มงานได้ (ว/สว/บจพ)
2) ข้าราชการ มีสิทธิเสนอชื่อข้าราชการได้คนละ 1 ชื่อ โดยสามารถเสนอชื่อข้ามหน่วยงาน
และข้ามกลุ่มงานได้ (ข้าราชการประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป)
3) การเสนอชื่อ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 3 คน โดยพนักงาน รับรองในกลุ่มพนักงาน
และข้าราชการ รับรองในกลุ่มข้าราชการ ทั้งนี้ผู้เสนอชื่อต้องเป็นผู้ทาบทาม และส่งใบตอบรับการทาบทาม
4) เอกสารการเสนอชื่อ ประกอบด้วย ใบเสนอชื่อ ไฟล์ประวัติ/รูปถ่าย
ผู้ประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับใบสมัคร/ใบเสนอชื่อได้ที่นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงาน
การประชุมและพิธีการ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 6 หรือสานักงานคณบดีทุกคณะ สานัก หรือในข่าวประกาศ กิจกรรม
(KMUTT on spotlight) ในเว็บไซต์ www.kmutt.ac.th
ยื่นใบสมั ครและใบเสนอชื่ อได้ที่ นายพงศ์พั นธุ์ จั นทร์ประที ปฉาย กลุ่ มงานการประชุมและพิ ธีการ
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 6 และส่งไฟล์ประวัติ/รูปถ่ายมาที่ e–mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th ภายใน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ในเวลาทาการ
2.4 กำรลงคะแนนเลือกตั้ง
วัน
: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
สถานที่ : มจธ. บางมด
เวลา 8.30 – 15.00 น.
- อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มจธ. บางขุนเทียน
เวลา 8.30 – 15.00 น.
- อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 บางขุนเทียน
มจธ. ราชบุรี
เวลา 10.00 – 15.00 น.
- อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี
โดยขอให้ผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งโปรดแสดงบัตรประจาตัวแก่เจ้าหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้งด้วย
2.5 กำรนับคะแนน
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ จะเปิดหีบบัตรลงคะแนน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 15.00 น. และนับคะแนน
มจธ. บางมด
: อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มจธ.
มจธ. บางขุนเทียน : อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 บางขุนเทียน
มจธ. ราชบุรี
: อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี
รวมคะแนน ณ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มจธ. ในวันเดียวกัน
มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิ์
ในการสมัคร/เสนอชื่อ และเลือกตั้งดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการให้ได้มาซึง่ กรรมการ
บริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจา และข้าราชการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

