
 
 

 
 
 
 

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

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ 
------------------------------------------------------------ 

 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 
ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งอนุญาตให้ด าเนินการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔  จึงประกาศ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๔ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ 
– ๒๕๖๖  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓  ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

๕. วันสรรหา 
วันเสาร์ที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. 

 ๖.  หน่วยสรรหาประธานกรรมการ  หน่วยสรรหาที่  ๑ – ๑๙ และหน่วยสรรหาย่อย ๕๗ หน่วย 
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 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๕ หน่วย คือ 
๑/๑ , ๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔ , ๑/๕ 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  
(๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๓) โรงเรียนเอกชนในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
(๔) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
(๕) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
(๖) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ 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 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๕ หน่วย คือ 
๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ , ๒/๕ 

 

สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 

หน่วยสรรหาที่ ๓ 
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๕ หน่วย คือ 
๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๓ , ๓/๔ , ๓/๕ 

 

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 

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๓ หน่วย คือ 

๔/๑ , ๔/๒ , ๔/๓  
 

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

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

     อ าเภอคอนสวรรค์ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนอ าเภอคอนสวรรค์ 

 
 

- ๒ - 



 
 

 
 

หน่วยสรรหา สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
หน่วยสรรหาที่ ๕ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 

๕/๑ , ๕/๒  
 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

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

     อ าเภอบ้านเขว้า 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ้านเขว้า 

หน่วยสรรหาที่ ๖ 
ห้องประชุม 

โรงเรียนบ้านเจาทอง 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๑ หน่วย คือ 

๖/๑  
 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอภักดีชุมพล 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอภักดีชุมพล 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอภักดีชุมพล 

หน่วยสรรหาที่ ๗ 
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๔ หน่วย คือ 

๗/๑ , ๗/๒ , ๗/๓ , ๗/๔ 
 

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 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๔ หน่วย คือ 
๘/๑ , ๘/๒ , ๘/๓ , ๘/๔ 

 

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 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 
๙/๑ , ๙/๒ 

 

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทุกสังกัดนอกต าบลผักปัง  

อ าเภอภูเขียว 

- ๓ - 



 
 

หน่วยสรรหาที่ ๑๐ 
โดมเอนกประสงค์                           

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๔ หน่วย คือ 
๑๐/๑ , ๑๐/๒ , ๑๐/๓ , ๑๐/๔ 

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

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

     อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอ 

     เกษตรสมบูรณ์ 
หน่วยสรรหาที่ ๑๑ 

โรงเรียนบ้านคอนสาร 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๓ หน่วย คือ 

๑๑/๑ , ๑๑/๒ , ๑๑/๓  
 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้  

(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอคอนสาร 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอคอนสาร 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอคอนสาร 
หน่วยสรรหาที่ ๑๒ 

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 

๑๒/๑ , ๑๒/๒  
 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอบ้านแท่น 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอบ้านแท่น 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ้านแท่น 

หน่วยสรรหาที่ ๑๓ 
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 

หนองไผ่ 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๕ หน่วย คือ 
๑๓/๑,๑๓/๒,๑๓/๓,๑๓/๔,๑๓/๕ 

 

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 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๔ หน่วย คือ 
๑๔/๑ , ๑๔/๒ , ๑๔/๓ , ๑๔/๔ 

 

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 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๑ หน่วย คือ 
๑๕/๑  

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน สังกัดหน่วยงาน ดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเนินสง่า 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอเนินสง่า 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอเนินสง่า 

 

- ๔ - 



 
 

หน่วยสรรหาที่ ๑๖ 
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  

(วันครู ๒๕๐๐) 
ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 

๑๖/๑ , ๑๖/๒  
 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

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

     อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
หน่วยสรรหาที่ ๑๗ 

หอประชุม 
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๑ หน่วย คือ 
๑๗/๑  

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

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

     อ าเภอซับใหญ่ 
(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอซับใหญ่ 

หน่วยสรรหาที่ ๑๘ 
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 
๑๘/๑ , ๑๘/๒  

 

สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้าง 

บ าเหน็จรายเดือน  สังกัดหน่วยงานดังนี้ 
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัดในอ าเภอเทพสถิต 

(๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     อ าเภอเทพสถิต 

(๓) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนในอ าเภอเทพสถิต 

หน่วยสรรหาที่ ๑๙ 
โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว 

ให้มีหน่วยสรรหาย่อย ๒ หน่วย คือ 
๑๙/๑ , ๑๙/๒  

 

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 
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(๒.๑) เขตสรรหาที่ ๑ บัตรสรรหาสีชมพู 
(๒.๒) เขตสรรหาที่ ๒ บัตรสรรหาสีฟ้า 
(๒.๓) เขตสรรหาที่ ๓ บัตรสรรหาสีเหลือง 

   (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 แนวเขตระยะ  รัศมี  
จากหน่วยลงคะแนนสรรหา ๕๐ เมตร) ด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น ในวันสรรหา และให้เก็บป้ายแนะน าผู้สมัครตามบริเวณ
หน่วยสรรหาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถ้าผู้สมัคร รับการสรรหา หรือผู้ใด
กระท าการฝ่าฝืน คณะกรรมการด าเนินการมีสิทธิ์ในการ ไม่ประกาศผลการสรรหา จนกว่าจะมีการสืบสวนข้อเท็จจริง
ให้ได้ข้อยุติและมติคณะกรรมการด าเนินการถือว่าเป็นที่สุด 
  ๑๐.๗ การด าเนินการลงคะแนนสรรหา  

เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้สมาชิกที่มาใช้สิทธิ์ทุกคน ที่มาใช้สิทธิ์ ต้องปฏิบัติตาม
กรรมการ DMHTT กรรมการสรรหาย่อยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ให้กรรมการสรรหาย่อยเปิดหีบลงคะแนนสรรหาให้เห็นว่า 
เป็นหีบลงคะแนนสรรหาเปล่า 

(๒) ปิดหีบลงคะแนนสรรหาต่อหน้าสมาชิกให้เรียบร้อย   
(๓) ประกาศให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา 
(๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ปิดหบีลงคะแนนสรรหา กรณีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา            

ที่อยู่ในเขตปริมณฑลยังไม่ได้ลงคะแนนสรรหา  ต้องให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาลงคะแนนสรรหาทุกคน จึงปิดหีบ
ลงคะแนนสรรหา  
  ๑๐.๘  การลงคะแนนสรรหา 
   (๑) ให้ลงคะแนนในวันสรรหา 

(๒) ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแสดงตนต่อกรรมการสรรหาย่อยพร้อมแสดงบัตรประจ าตัว 
ทีท่างราชการออกให้  หากไม่มีบัตรใดๆ ให้สมาชิกสหกรณ์  จ านวน ๒ คน  รับรองการเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนตามแบบ
ที่สหกรณ์ก าหนดเพ่ือขอรับบัตรสรรหา  ให้กรรมการสรรหาย่อยตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน               
หากพบว่าถูกต้องให้ลงเลขที่บัตร และให้สมาชิกลงลายมือชื่อแล้วจ่ายบัตรสรรหาให้   
   (๓) ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจะลงชื่อขอรับบัตรและลงคะแนนสรรหาแทนกันไม่ได้ 

(๔) ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องท าเครื่องหมาย      ตรงกับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร             
ที่ต้องการเลือก 

(๕) ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในบริเวณลงคะแนนสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาย่อย   
และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา 
  ๑๐.๙ การนับคะแนนสรรหา 

(๑) ห้ามเปิดหีบลงคะแนนสรรหา ก่อนถึงเวลาปิดหีบสรรหา  
(๒) เมื่อปิดหีบลงคะแนนสรรหาแล้ว  เวลา ๑๕.๓๐ น. ใหก้รรมการสรรหาย่อยนับคะแนน   

ณ  หน่วยสรรหาย่อย  โดยเปดิเผยและต้องท าให้เสร็จรวดเดียวจะเลื่อนไปหรือประวิงเวลาไว้ไม่ได้ 
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   (๓) การแยกบัตรสรรหา 

(๓.๑) บัตรดี   ใส่ถุงบัตรดี 
    (๓.๒) บัตรเสีย  กรรมการสรรหาย่อยลงชื่อและสาเหตุที่เป็นบัตรเสีย 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 าผลการนับคะแนนแต่ละหน่วยสรรหาย่อย ส่งประธานคณะกรรมการสรรหา           
เพ่ือรวมคะแนนทั้งหมด  

๑๐.๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหากรอกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนนที่สหกรณ์ก าหนด แล้วให้ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาย่อย ลงนาม น าผลการนับคะแนนพร้อมส่งเอกสารให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จ ากัด ทั้ง 3 สาขา  ภายในวันสรรหา ดังนี้ 

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

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรายงานผลการสรรหาแต่ละสาขา 
และให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว น าแบบรายงานผลการนับคะแนน ส่งคณะกรรมการประมวลผล ณ  สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ โดยเร็ว 

๑๐.๑๑  ให้คณะกรรมการประมวลผล รวมคะแนนการสรรหาจากหน่วยสรรหาทั้งหมดของแต่ละ
หน่วยให้เสร็จโดยเร็ว  

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 

(๔) ระบขุ้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงโดยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่ที่เกิดการกระท า รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 

 
- ๗ - 



 
 

 

 
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 าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับคะแนนมากท่ีสุด  
หากคะแนนเท่ากันให้ด าเนินการจับสลาก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่สหกรณ์ก าหนด ให้ผู้สมัครรับการสรรหาที่จับสลาก
ได้  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า 
 

ประกาศ  ณ   วันที่ ๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   

 
 

                                                       (นายมงคล  นกชัยภูมิ) 
                รองประธานกรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
 

- ๘ - 


