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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง  การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๔ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

------------------------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
ชุดที่ ๖๔ ประจ าปีทางบัญชี  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์                     
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ กฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด  พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗๓ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๓ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ 
ครั้ งที่  ๒๒ วันที่  ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการสรรหา                      
ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชดุที่ ๖๔ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ แทนต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

๑. เขตสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  เขตจังหวัด 
๒. เขตสรรหาและจ านวนกรรมการด าเนินการ ทีว่่าง 

(๑) เขตสรรหาที่ ๑ (อ าเภอเมือง ๑)     จ านวน  ๑  คน 
(๒) เขตสรรหาที่ ๒ (อ าเภอเมือง ๒)     จ านวน  ๑  คน 
(๓) เขตสรรหาที่ ๓ (อ าเภอเมือง ๓)     จ านวน  ๑  คน 
(๔) เขตสรรหาที่ ๙ (อ าเภอเกษตรสมบูรณ์)    จ านวน  ๑  คน 
(๕) เขตสรรหาที่ ๑๐ (อ าเภอบ้านแท่น และอ าเภอคอนสาร)  จ านวน  ๑  คน 
(๖) เขตสรรหาที่ ๑๔ (อ าเภอหนองบัวระเหว และอ าเภอเทพสถิต)  จ านวน  ๑  คน 

 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหา 
(๑) เป็นสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร 

(๒) มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในอ าเภอท่ีสรรหาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร 

หรือเป็นสมาชิกในเขตสรรหานั้น 

  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ 
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

(๗) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ มีค าสั่งหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งประธาน 
กรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ   

(๘) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ด าเนินการ 
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(๙) ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยหรือหุ้น ในระยะเวลา ๒ ปีทางบัญชีนับแต่ปีที ่ 

ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(๑๐) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
(๑๑) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้วในระยะเวลา ๕ ปีทางบัญชี  นับแต่ปีที่ถูกให้ออก 

ถึงปีท่ีรับสมัคร  
(๑๒) ไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างถูกสหกรณ์ด าเนินคดี หรือเป็นผู้ฟ้องร้องคดีกับสหกรณ์  เว้นแต่การถูก

ด าเนินคดีมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้กระท าการใดๆ ที่เป็นเหตุให้การสรรหาประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามประกาศท าให้เกิดความเสียหาย ต้องเป็นผู้รับผิดทางแพ่งและทางอาญา 
  (๑๔) ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ 
  (๑๕) ไม่ผิดนัดช าระเงินต้น หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจ ข้อมูลเครดิต ในระยะสองปี ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
 

๔. การสมัครรับการสรรหา 
(๑) ผู้ที่จะสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ให้ยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ เอกสาร
ประกอบสมัคร 
   (๑.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้ 
                               (๑.๒) ข้อมูลเครดิตบูโร ย้อนหลังสองปี นับถึงวันสมัคร 
   (๑.๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   (๑.๔) เงินค่าสมัคร  ดังนี้ 
    (๑.๔.๑) ประธานกรรมการ จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 
    (๑.๔.๒) กรรมการด าเนินการ จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท(สองพันบาทถ้วน) 
   (๑.๕) เงินค่าสมคัรให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(๒) รับสมัครระหว่างวันพุธ ที่ ๑–วันศุกร์ ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
(๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาภายในวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
(๕) ให้สหกรณ์ก าหนดเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับก่อนหลัง  หากมาก่อนเวลารับสมัคร          

ถือว่ามาพร้อมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
(๖) เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลารับสมัครตาม ข้อ ๔ (๒) แล้ว และคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔ (๔ ) แล้ว ถ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายใน ๓ วัน
นับถัดจากวันประกาศ ตามข้อ ๔ (๔) และคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันนับถัดจากวัน
ประกาศตามข้อ ๔ (๔) การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด  และสหกรณ์จะแจ้งบัญชี
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ไปยังหน่วยงานหรือหน่วยงานที่มีสมาชิกสังกัดโดยเร็ว 
 

๕. วันสรรหา 
วันเสาร์ที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

 ๖.  หน่วยสรรหาประธานกรรมการ  หน่วยสรรหาที่  ๑ – ๑๙ 
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๗. หน่วยสรรหาของเขตสรรหาที่ ๑ (อ าเภอเมือง ๑)  เขตสรรหาที่ ๒ (อ าเภอเมือง ๒)  เขตสรรหาที่ ๓ 

(อ าเภอเมือง ๓)    
จ านวน ๗ หน่วยสรรหา ดังนี้ 

หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
หน่วยสรรหาที่ ๑ 

หอประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  
(๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๓) โรงเรียนเอกชนในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๔) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
(๕) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
(๖) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ 
(๗) วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
(๘) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
(๙) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
(๑๐) วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภมูิบริหารธุรกิจ 
(๑๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
(๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
(๑๓) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       จังหวัดชัยภูม ิ 
(๑๔) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๑๕) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิ

(๑๖) ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
(๑๗) ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน  
       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
(๑๘) ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 

       สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๑๙) ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 

       สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
หน่วยสรรหาที่ ๒ 

หอประชุม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 

หน่วยสรรหาที่ ๓ 
โดมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑    
(๓) โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
     ยกเว้น ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 

(๔) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 

     ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(๕) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
(๖) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

     และครอบครัว 

(๗) หน่วยพิเศษ 

(๘) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม 

หน่วยสรรหาที่ ๔ 

ส านักงานเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอคอนสวรรค์ 
(ภายในโรงเรยีนชุมชนบ้านจอก) 

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอคอนสวรรค์  
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอคอนสวรรค์ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนอ าเภอคอนสวรรค์ 

หน่วยสรรหาที่ ๕ 
ห้องประชุม 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอบ้านเขว้า  
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอบ้านเขว้า 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ้านเขว้า 

หน่วยสรรหาที่ ๖ 
ห้องประชุม 

โรงเรียนบ้านเจาทอง 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอภักดีชุมพล 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอภักดีชุมพล 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอภักดีชุมพล 
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หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 

หน่วยสรรหาที่ ๗ 
หอประชุม 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอหนองบัวแดง  
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอหนองบัวแดง 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอหนองบัวแดง 
 

 ๘. หน่วยสรรหาของเขตสรรหาที่ ๙ (อ าเภอเกษตรสมบูรณ์) และเขตสรรหาที่ ๑๐ (อ าเภอบ้านแท่น และ             
อ าเภอคอนสาร)  

หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
หน่วยสรรหาที่ ๘ 

หอประชุมสายทองสายธารธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

(๒) สถานศึกษาทุกสังกัดในต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว 

(๓) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอภูเขียว 

(๔) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว 

(๕) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอภูเขียว 

หน่วยสรรหาที่ ๙ 
หอประชุมสายทองสายธารธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทุกสังกัดนอกต าบลผักปัง  

อ าเภอภูเขียว 

หน่วยสรรหาที่ ๑๐ 
หอประชุม 

โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอ 

     เกษตรสมบูรณ์ 
หน่วยสรรหาที่ ๑๑ 

หอประชุม 
โรงเรียนบ้านคอนสาร 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้  

(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอคอนสาร 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอคอนสาร 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอคอนสาร 
 



6 
 

หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
หน่วยสรรหาที่ ๑๒ 

หอประชุม 
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอบ้านแท่น 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอบ้านแท่น 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ้านแท่น 

หน่วยสรรหาที่ ๑๓ 
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 

หนองไผ่ 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอแก้งคร้อ  

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอแก้งคร้อ 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอแก้งคร้อ 
 

 ๙. หน่วยสรรหาของเขตสรรหาที่ ๑๔  (อ าเภอหนองบัวระเหว และอ าเภอเทพสถิต)  
หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 

หน่วยสรรหาที่ ๑๔ 
หอประชุม 

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
(๒) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอจัตุรัส 

(๓) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอจัตุรัส 

(๔) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาจัตุรัส 

(๕) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอจัตุรัส 
หน่วยสรรหาที่ ๑๕ 

หอประชุม 
โรงเรียนบ้านหนองผักชี 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงาน ดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเนินสง่า 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอเนินสง่า 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอเนินสง่า 
หน่วยสรรหาที่ ๑๖ 

หอประชุม 
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  

(วันครู ๒๕๐๐) 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
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หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
หน่วยสรรหาที่ ๑๗ 

หอประชุม 
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอซับใหญ่ 
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอซับใหญ่ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอซับใหญ่ 

หน่วยสรรหาที่ ๑๘ 
หอประชุม 

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเทพสถิต 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอเทพสถิต 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอเทพสถิต 

หน่วยสรรหาที่ ๑๙ 
หอประชุม 

โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอหนองบัวระเหว  
(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอหนองบัวระเหว 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอ 

     หนองบัวระเหว 
 

 

๑๐. การด าเนินการสรรหา 
๑๐.๑ สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ภายในวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน  

พ.ศ.๒๕๖๔  และแจ้งสมาชิกทราบ หากรายชื่อตกหล่นให้แจ้งสหกรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  

๑๐.๒ สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการได้เขตสรรหาละ              
๑  คน 

๑๐.๓ ผู้สมัครเขตสรรหาใด ให้มีสิทธิลงคะแนนเขตสรรหาที่สมัคร 
๑๐.๔ บัตรสรรหาต้องมีตราของสหกรณ์และลายมือชื่อผู้จัดการหรือรองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูชัยภูมิ จ ากัด   
๑๐.๕ ก าหนดสีบัตรสรรหา  ดังนี้ 

(๑) บัตรสรรหาประธานกรรมการ สีเขียว   
(๒) บัตรสรรหากรรมการ (เขตสรรหาที่ ๑ (อ าเภอเมือง ๑) เขตสรรหาที่ ๒ (อ าเภอเมือง ๒)  

และเขตสรรหาที่ ๓ (อ าเภอเมือง ๓) ใช้บัตรสรรหาสีดังนี้ 
(๒.๑) เขตสรรหาที่ ๑ บัตรสรรหาสีชมพู 
(๒.๒) เขตสรรหาที่ ๒ บัตรสรรหาสีฟ้า 
(๒.๓) เขตสรรหาที่ ๓ บัตรสรรหาสีเหลือง 
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   (๓) เขตสรรหาที่ ๙ (อ าเภอเกษตรสมบูรณ์) เขตสรรหาที่ ๑๐ (อ าเภอบ้านแท่น และ         
อ าเภอคอนสาร) ใช้บัตรสรรหาสีดังนี้ 

(๓.๑) เขตสรรหาที่ ๙ บัตรสรรหาสีชมพู 
(๓.๒) เขตสรรหาที่ ๑๐ บัตรสรรหาสีฟ้า 

   (๔) เขตสรรหาที่ ๑๔ (อ าเภอหนองบัวระเหว และอ าเภอเทพสถิต) ใช้บัตร สรรหาสีชมพู 
  ๑๐.๖ การหาเสียง 

 ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงภายในเขตปริมณฑล (เขตปริมณฑล หมายถึง แนวเขตระยะรัศมี           
จากหน่วยลงคะแนนสรรหา ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้สมัครรับการสรรหา หรือผู้ใด กระท าการหาเสียง
หรือวิธีการใดๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งคะแนนสรรหาภายในเขตปริมณฑลในวันสรรหา  คณะกรรมการด าเนินการมีสิทธิ์ในการ             
ไม่ประกาศผลการสรรหา จนกว่าจะมีการสืบสวนข้อเท็จจริง และมติคณะกรรมการด าเนินการถือว่าสิ้นสุด 
  ๑๐.๗ การด าเนินการลงคะแนนสรรหา  

เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ให้คณะกรรมการสรรหาเปิดหีบลงคะแนนสรรหาให้เห็นว่า 

เป็นหีบลงคะแนนสรรหาเปล่า 
(๒) ปิดหีบลงคะแนนสรรหาต่อหน้าสมาชิกให้เรียบร้อย   
(๓) ประกาศให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา 
(๔) เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ปิดหบีลงคะแนนสรรหา กรณีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา            

ที่อยู่ในเขตปริมณฑลยังไม่ได้ลงคะแนนสรรหา  ต้องให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาลงคะแนนสรรหาทุกคน จึงปิดหีบ
ลงคะแนนสรรหา  
  ๑๐.๘  การลงคะแนนสรรหา 
   (๑) ให้ลงคะแนนในวันสรรหา 

(๒) ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาพร้อมแสดงบัตรประจ าตัว 
ทีท่างราชการออกให้  หากไม่มีบัตรใดๆ ให้สมาชิกสหกรณ์  จ านวน ๒ คน  รับรองการเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนตามแบบ
ที่สหกรณ์ก าหนดเพ่ือขอรับบัตรสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน หาก
พบว่าถูกต้องให้ลงเลขที่บัตร และให้สมาชิกลงลายมือชื่อแล้วจ่ายบัตรสรรหาให้   
   (๓) ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจะลงชื่อขอรับบัตรและลงคะแนนสรรหาแทนกันไม่ได้ 

(๔) ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องท าเครื่องหมาย      ตรงกับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร             
ที่ต้องการเลือก 

(๕) ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในบริเวณลงคะแนนสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา   
และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา 
  ๑๐.๙ การนับคะแนนสรรหา 

(๑) ห้ามเปิดหีบลงคะแนนสรรหา ก่อนถึงเวลาปิดหีบสรรหา  
(๒) เมื่อปิดหีบลงคะแนนสรรหาแล้ว  เวลา ๑๓.๐๐ น. ใหค้ณะกรรมการสรรหานับคะแนน   

ณ  หน่วยสรรหา  โดยเปิดเผยและต้องท าให้เสร็จรวดเดียวจะเลื่อนไปหรือประวิงเวลาไว้ไม่ได้ 
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   (๓) การแยกบัตรสรรหา 

(๓.๑) บัตรดี   ใส่ถุงบัตรดี 
    (๓.๒) บัตรเสีย  กรรมการสรรหาลงชื่อและสาเหตุที่เป็นบัตรเสีย ใส่ถุงบัตรเสีย 
    (๓.๓) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  ใส่ถุงบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
    (๓.๔) บัตรไม่ท าเครื่องหมายใด ๆ ให้นับเป็นบัตรเสีย ใส่ถุงบัตรเสีย 
   (๔) การขีดคะแนนบนแบบขีดคะแนน   
    (๔.๑) ให้จับบัตรสรรหาจากหีบสรรหาทีละบัตร แล้วขานคะแนน  
    (๔.๒) ห้ามขีดคะแนนก่อนขานหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา 
    (๔.๓) เมื่อขีดครบ ๕ คะแนนให้ขีดทะแยง แล้วท าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ 
    (๔.๔) กรณีมีการขีดคะแนนผิดหมายเลขท่ีขานคะแนน ให้ขีดฆ่าแล้วลงชื่อก ากับ 
   (๓) ให้น าผลการนับคะแนนแต่ละหน่วยสรรหามารวมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่  

๑๐.๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหากรอกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนนที่สหกรณ์ก าหนด  แล้วให้ 
ประธานกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหา  ไม่เกิน ๒ คน  น าผลการนับคะแนนพร้อมส่งเอกสารให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ภายในวันสรรหา ดังนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ฉบับที่มีลายมือชื่อแสดงตนมาลงคะแนน   
(๒) บัตรดี  บัตรเสีย  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และบัตรสรรหาที่ยังไม่ได้ลงคะแนน 
(๓) แบบรายงานผลการนับคะแนน 
(๔) แบบขีดการนับคะแนน 

๑๐.๑๑  ให้คณะกรรมการประมวลผล รวมคะแนนการสรรหาจากหน่วยสรรหาทั้งหมดของแต่ละ
เขต 

ให้เสร็จโดยเร็ว  

๑๐.๑๒ ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน  ให้จับฉลากโดยให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออม 

ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  นัดให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันมาท าการจับฉลาก  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
  ๑๐.๑๓ ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ประกาศผลการสรรหาของแต่ละ
เขตสรรหา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  โดยประกาศทาง www.chaiyaphumsc.com 
  ๑๐.๑๔ การคัดค้านการสรรหา  
   ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหา หากมีความประสงค์จะคัดค้านการสรรหา 
ให้ยื่นหนังสือคัดค้านการสรรหาต่อประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่
ประกาศผลการสรรหา โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) การคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่ท าหนังสือคัดค้าน 

(๓) ระบุชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้คัดค้าน หากมีหลายคนอาจจัดท าบัญชีแนบท้ายหนังสือ
คัดค้าน 
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(๔) ระบขุ้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงโดยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่ที่เกิดการกระท า รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 
กรณีมีการคัดค้านการสรรหา  ให้กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 

จ ากัด รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์  และคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาการ
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการ  มติของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นที่สุด 
และให้ประธานกรรมการแจ้งให้ ผู้คัดค้านทราบ 

กรณีการคัดค้านการสรรหา และมีผลท าให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด
หรือจับสลากได้ไม่เป็นผู้ได้รับการสรรหา  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศผู้ได้รับการสรรหาที่ได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับคะแนนมากที่สุด  
หากคะแนนเท่ากันให้ด าเนินการจับสลาก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่สหกรณ์ก าหนด ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่จับสลาก
ได้  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า 
 

๑๑. การประกาศผลการสรรหา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะประกาศผลการสรรหา ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ทางบัญชี ๒๕๖๔  ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน  และเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ เลือกตั้ง
เป็นกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  
  กรณีผู้สมัครรับการสรรหาตามวรรคแรกเป็นบุคคลที่มีลักษณะตามข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด เสนอผู้สมัครรับการสรรหา หรือ         
จับสลากได้ในล าดับถัดไป ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  
 

๑๒. บทก าหนดโทษ 
  (๑) ผู้ใดกระท าการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้การสรรหากรรมการด าเนินการ  ไม่เป็นไปตามประกาศท าให้
เกิดความเสียหาย ต้องเป็นผู้รับผิดทางแพ่งและทางอาญา 
  (๒) สมาชิกท่ีกระท าผิดตามข้อ ๑๒ (๑) จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด หรือกรรมการด าเนินการ เป็นเวลา ๑๐ ปีทางบัญชี นับตั้งแต่ปีทางบัญชีที่กระท า
ผิด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่ ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   

 
 

                                                       (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

 


