ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง การสรรหาสมาชิกเพือเสนอให้ ทีประชุ มใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2564-2565
ด้วยตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ในเขต #, %, &, ', (, ), #* และ #&
จะถึงคราวออกตามวาระในวันสิ. นปี ทางบัญชี %'3* สหกรณ์ฯ จึงจะดําเนินการสรรหาสมาชิกในเขต #, 2 , 4, 5 ,7 , 9 , 13 และ 14
เพื=อเสนอให้ที=ประชุมใหญ่เลือกตั.งเป็ นกรรมการดําเนินการประจําปี %'3&-%'3' ให้มีกรรมการดําเนินการครบ #' คน ตาม
ข้อบังคับ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 56 และ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาสมาชิกเพื=อเสนอให้
ที=ประชุมใหญ่เลือกตั.งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2557 สหกรณ์ฯ จึงกําหนดรายละเอียดเกี=ยวกับการสรรหาฯ
ดังต่อไปนี.
1. ให้ แต่ ละเขตสรรหาสมาชิกเพือเสนอให้ ทีประชุมใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการได้ เขตละ 1 คน
โดยมีเขตทีจะดําเนินการสรรหาฯ ประจําปี 2564 - 2565 ดังต่ อไปนี'
เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที=เป็ นข้าราชการบํานาญ และสมาชิกที=เป็ นลูกหนี.พิเศษ
เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื=นในอําเภอเมืองศรี สะเกษ เฉพาะ
- โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย
- โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ
- โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี สะเกษ
- โรงเรี ยนรวมสิ นวิทยา
- โรงเรี ยนวัดหลวงวิทยา
- โรงเรี ยนมารี วิทยา
- โรงเรี ยนวัดมหาพุทธาราม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี สะเกษบริ หารธุรกิจ
- โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
- โรงเรี ยนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
- โรงเรี ยนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ (% พรรษา) - โรงเรี ยนเทศบาล 4 (โนนสํานัก)
- โรงเรี ยนเทศบาล 5 (หนองยาง-หนองม่วง) - โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดศรี สะเกษ
- วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ
- วิทยาลัยการอาชีพศรี สะเกษ
- วิทยาลัยสารพัดช่างศรี สะเกษ
- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรี สะเกษ - ศูนย์การท่องเที=ยวกีฬาและนันทนาการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี สะเกษ
- คุรุสภาจังหวัดศรี สะเกษ
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรี สะเกษ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรี สะเกษ
- สํานักงานเขตพื.นที=การศึกษามัธยมศึกษา เขต%M
ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1
เขต 4 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอยางชุมน้อยทุกตําบล และอําเภอเมืองศรี สะเกษ เฉพาะที=อยูใ่ น ตําบลจาน ตําบลโพนค้อ ตําบลหนองไฮ ตําบลตะดอบ ตําบลหนองแก้ว ตําบลโพนเขวา ตําบล
โพธิO ตําบลเมืองเหนือ ตําบลหญ้าปล้อง ตําบลหนองไผ่ ตําบลนํ.าคํา ตําบลคูซอด โรงเรี ยนมัธยมโพนค้อ
โรงเรี ยนคูซอดประชาสรรค์ โรงเรี ยนนํ.าคําวิทยา โรงเรี ยนสิ ริเกศน้อมเกล้า โรงเรี ยนไกรภักดีวิทยาคม โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติพระศรี นคริ นทร์ศรี สะเกษ และ อบจ.สํานักงาน ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1, 2 และ *
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เขต 5 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอกันทรารมย์ทุกตําบล และสถานศึกษาเอกชน ที=อยูใ่ นอําเภอกันทรารมย์ ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ *
เขต 7 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภออุทุมพรพิสัยทุกตําบล และสถานศึกษาเอกชน ที=อยูใ่ นอําเภออุทุมพรพิสัย ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ *
เขต 9 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอราษีไศลทุกตําบล อําเภอศิลาลาดทุกตําบล
และสถานศึกษาเอกชนที=อยูใ่ นอําเภอราษีไศล ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ *
เขต 13 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอกันทรลักษ์ เฉพาะที=อยูใ่ นตําบลสังเม็ก
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลบึงมะลู ตําบลเสาธงชัย ตําบลภูผาหมอก ตําบลเมือง ตําบลรุ ง ตําบลชํา ตําบลละลาย
ตําบลกุดเสลา ตําบลขนุน ตําบลโนนสําราญ ตําบลทุ่งใหญ่ ตําบลสวนกล้วย โรงเรี ยนกันทรลักษ์วิทยา และสถานศึกษาเอกชนที=อยู่ในอําเภอกันทรลักษ์ ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 14 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอเบญจลักษ์ทุกตําบล อําเภอศรี รัตนะทุกตําบล และอําเภอกันทรลักษ์ เฉพาะที=อยูใ่ นตําบลนํ.าอ้อม ตําบลหนองหญ้าลาด ตําบลกระแชง ตําบลตระกาจ ตําบลภูเงิน
และตําบลจานใหญ่ ยกเว้ น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 ,3 และ 13

สมาชิกทีได้รับคําสังให้ ช่วยราชการในเขตใดให้ สังกัดเขตนั'น
2. กําหนดหน่ วยอํานวยการสรรหา และหน่ วยเลือกตั'ง
การกําหนดหน่วยอํานวยการสรรหา และหน่วยเลือกตั.ง ดังทีปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ
;. คุณสมบัติผ้สู มัครรับการสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหาต้องเป็ นสมาชิกทีมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี'
3.1 เป็ นสมาชิกสังกัดเขตที=สมัครเข้ารับการสรรหาในวันยืน= ใบสมัคร
3.2 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที=สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดที=ได้กระทําโดย
ประมาท หรื อ ความผิดลหุโทษ
3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที=
3.4 ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที=สุดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4)
3.5 ไม่เคยถูกที=ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที=
3.6 เป็ นสมาชิกที=ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี. ( ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี.ย ) รวมถึงการขยายงวด
ชําระหนี.ที=ไม่มีสิทธิรับเงินเฉลี=ยคืน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันรับสมัคร)
3.7 ไม่ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าที=สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที=สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-ครู
ศรี สะเกษ จํากัด
3.8 ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการติดต่อกัน % วาระ นับถึงวาระที=สมัคร
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=. เอกสารประกอบการสมัคร ผูส้ มัครจะต้องนําเอกสารมายืน= ในวันสมัคร ดังต่อไปนี.
&.# สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูส้ มัคร จํานวน # ฉบับ
&.% สําเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร จํานวน # ฉบับ
&.* สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จํานวน # ฉบับ
&.&. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
จํานวน # ฉบับ
&.' สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) จํานวน # ฉบับ
&.3 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 นิ.ว 3 รู ป (ภาพสี ) จํานวน * แผ่น
>. วันเวลา และสถานทีรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที=สหกรณ์ฯ กําหนดขึ.นเท่านั.นและ
ยืน= ใบสมัครด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที AB ตุลาคม A>C; ถึงวันศุกร์ ที ;E ตุลาคม A>C; เวลา
09.00 น.–16.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครในเขตใดให้เป็ นไปตามลําดับก่อนหลังของผูส้ มัครเขตนั.น แต่ถา้ มีผสู ้ มัคร
พร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจบั ฉลากระหว่างผูส้ มัครที=มาพร้อมกัน
6. วัน เวลา และสถานที สรรหา
ให้สมาชิกแต่ละเขตไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ในวันพฤหัสบดีที HA พฤศจิกายน A>C; ตั'งแต่เวลา 12.00
น. ถึง เวลา 15.00 น. ณ หน่ วยเลือกตั'งทีสหกรณ์กาํ หนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ
7. วิธีการสรรหา
7.1 ให้สรรหาด้วยวิธีเลือกตั.งโดยตรงและลับ
7.2 บัตรลงคะแนนสรรหาให้เป็ นไปตามที=สหกรณ์กาํ หนด บุคคลอื=นใดไม่มีสิทธิOทาํ เครื= องหมายหรื อ
ขีดฆ่าตกเติมใด ๆ ลงในบัตร ยกเว้นสมาชิกผูไ้ ด้รับบัตรนั.นเพื=อใช้สิทธิลงคะแนน
7.3 เขตใดมีผสู ้ มัครเข้ารับการสรรหา จํานวน 1 คน ให้ถือว่าผูส้ มัครนั.นเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหา
กรณีที=ผสู ้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อสละสิ ทธิOก่อนจะมีการสรรหา ให้ผสู ้ มัครที=ได้รับหมายเลขในลําดับถัดไป
ใช้หมายเลขเดิมในการสรรหาครั.งนั.น
กรณีที=ผสู ้ มัครได้คะแนนในลําดับที= 1 หลายคน ให้ผทู ้ ี=มีคะแนนในลําดับที= 1 เท่ากันนั.น มาจับฉลาก
ที=สาํ นักงานสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ ที H; พฤศจิกายน 2563 เวลา EB.EE น. เพื=อให้เหลือผูท้ ี=ได้รับการสรรหาเพียง 1
คน
ผู้ได้รับการสรรหาจากเขต H, A, =, > , K, B ,H; และ H= เมือทีประชุมใหญ่เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการ
แล้ว ให้ อยู่ในตําแหน่ งสองปี
7.4 สมาชิกสังกัดเขตใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที=เขตนั.น
7.5 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื=อปรากฏในบัญชีรายชื=อสมาชิกประจําหน่วยเลือกตั.งนั.น ให้สมาชิกขอเพิม= ชื=อ
ได้ตามแบบที=สหกรณ์ฯ กําหนด
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8. ปฎิทินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการประจําปี A>C=-A>C>
ที
1

2

ขั'นตอนการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําปี A>C=-A>C>
หน่วยอํานวยการแต่งตั.งคณะกรรมการอํานวยการ และหน่วยเลือกตั.ง
แต่งตั.งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกตั.ง แล้วแจ้งรายชื=อ
คณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
วัน เวลา รับสมัคร คณะกรรมการ และผูแ้ ทนสมาชิก

3
4

สหกรณ์ประกาศรายชื=อผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ผูส้ มัครแจ้งรายชื=อผูส้ ังเกตการณ์เป็ นหนังสื อต่อหน่วยเลือกตั.ง
ไม่เกินหน่วยเลือกตั.งละ 1 คน

5

กรรมการอํานวยการเลือกตั.ง รับบัญชีรายชื=อผูม้ ีสิทธิเลือกตั.งและบัตร
ลงคะแนนที=สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั.งไปรับจาก
กรรมการอํานวยการ
กําหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั.ง

6
7

8
9

เมื=อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับคะแนนและ
ประกาศผลทันที แล้วรี บรายงานบัญชีสรุ ปผลการเลือกตั.งส่ งไปยัง
หน่วยอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาและเลือกตั.ง ส่ งสรุ ปผลการสรรหาและ
เลือกตั.งส่ งไปยังสหกรณ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกตั.งที=สาํ นักงานสหกรณ์
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที H ตุลาคม พ.ศ. A>C;

(ลงชื อ)
(ดร.บรรจบ ไชยสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด

ปฏิทินการสรรหาฯ
วันอังคารที= %W ตุลาคม %'3*

วันพฤหัสบดีที= %) ตุลาคม %'3* ถึง
วันศุกร์ที= *W ตุลาคม %'3*
เวลา 09.00 น.–16.00 น.
วันจันทร์ที= % พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที= * พฤศจิกายน %'3*
ในเวลาราชการ
วันพุธที= ## พฤศจิกายน %'3*

วันพฤหัสบดีที= #% พฤศจิกายน %'3*
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
วันพฤหัสบดีที= #% พฤศจิกายน %'3*
เวลา 18.00 น.
วันศุกร์ที= #* พฤศจิกายน %'3*
ในเวลาทําการของสหกรณ์
วันจันทร์ที= #3 พฤศจิกายน %'3*

ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง การเลือกตั'งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูศ รีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2564-2565
ด้วยผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ประจําปี 2564-2565 ในเขต #, 2 , 4, 5, 7, 9, 13 และ 14
จะครบกําหนดวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ในวันที= 30 พฤศจิกายน 2563 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 50 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2542 , ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิก แก้ไขเพิม= เติม (ฉบับที= * ) พ.ศ. %'3# สหกรณ์ฯ จึงกําหนดให้มีการ
เลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี 2564 - 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี.
1. เขตทีจะดําเนินการเลือกตั'งผู้แทนสมาชิก ประจําปี 2564-2565 ดังต่อไปนี'
เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกทีเป็ นข้าราชการบํานาญ และสมาชิกทีเป็ นลูกหนีพ' เิ ศษ
เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื=นในอําเภอเมืองศรี สะเกษ เฉพาะ
-

โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย
โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี สะเกษ
โรงเรี ยนวัดหลวงวิทยา
โรงเรี ยนวัดมหาพุทธาราม
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ (% พรรษา)
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (หนองยาง-หนองม่วง)
วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรี สะเกษ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรี สะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
คุรุสภาจังหวัดศรี สะเกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรี สะเกษ
-

โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ
โรงเรี ยนรวมสิ นวิทยา
โรงเรี ยนมารี วิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี สะเกษบริ หารธุรกิจ
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (โนนสํานัก)
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดศรี สะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรี สะเกษ
ศูนย์การท่องเที=ยวกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี สะเกษ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรี สะเกษ
สํานักงานเขตพื.นที=การศึกษามัธยมศึกษา เขต %M

ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1
เขต 4 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอยางชุมน้อยทุกตําบล และอําเภอเมืองศรี สะเกษ เฉพาะที=อยูใ่ น ตําบลจาน ตําบลโพนค้อ ตําบลหนองไฮ ตําบลตะดอบ ตําบลหนองแก้ว ตําบลโพนเขวา
ตําบลโพธิO ตําบลเมืองเหนือ ตําบลหญ้าปล้อง ตําบลหนองไผ่ ตําบลนํ.าคํา ตําบลคูซอด โรงเรี ยนมัธยมโพนค้อ
โรงเรี ยนคูซอดประชาสรรค์ โรงเรี ยนนํ.าคําวิทยา โรงเรี ยนสิ ริเกศน้อมเกล้า โรงเรี ยนไกรภักดีวิทยาคม โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติพระศรี นคริ นทร์ศรี สะเกษ และ อบจ.สํานักงาน ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1, 2 และ *
เขต 5 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอกันทรารมย์ทุกตําบล และสถานศึกษา
เอกชน ที=อยูใ่ นอําเภอกันทรารมย์ ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
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เขต 7 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอําเภออุทุมพรพิสัยทุกตําบล และสถานศึกษา
เอกชน ที=อยูใ่ นอําเภออุทุมพรพิสัย ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 9 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอราษีไศลทุกตําบล อําเภอศิลาลาดทุก
ตําบล และสถานศึกษาเอกชนที=อยูใ่ นอําเภอราษีไศล ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 13 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอกันทรลักษ์ เฉพาะที=อยูใ่ นตําบลสังเม็ก
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลบึงมะลู ตําบลเสาธงชัย ตําบลภูผาหมอก ตําบลเมือง ตําบลรุ ง ตําบลชํา ตําบลละลาย
ตําบลกุดเสลา ตําบลขนุน ตําบลโนนสําราญ ตําบลทุ่งใหญ่ ตําบลสวนกล้วย โรงเรี ยนกันทรลักษ์วิทยาและสถานศึกษา
เอกชนที=อยูใ่ นอําเภอกันทรลักษ์ ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 14 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอเบญจลักษ์ทุกตําบล อําเภอศรี รัตนะ
ทุกตําบล และอําเภอกันทรลักษ์เฉพาะที=อยูใ่ นตําบลนํ.าอ้อม ตําบลหนองหญ้าลาด ตําบลกระแชง ตําบลตระกาจ ตําบลภูเงิน
และตําบลจานใหญ่ ยกเว้น สมาชิกที=อยูใ่ นสังกัดเขต 1, 3 และ13
สมาชิกทีได้รับคําสังให้ ช่วยราชการในเขตใดให้ สังกัดเขตนั'น
2. หน่ วย จํานวนผู้แทนสมาชิกในหน่ วย และหน่ วยเลือกตั'ง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วยเลือกผูแ้ ทนของตนได้โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต่อผูแ้ ทนสมาชิก 1 คน
ถ้าหน่วยใดมีเศษเกินกึ=งหนึ=งของอัตราส่วนให้มีผแู ้ ทนสมาชิกเพิม= ได้อีก 1 คน ทั.งนี. จํานวนสมาชิกให้นบั จากทะเบียน
สมาชิก ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 หน่ วยเลือกตั'งและจํานวนผู้แทนสมาชิก ดังทีปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติผ้สู มัครรับเลือกตั'ง ผู้สมัครรับเลือกตั'งต้องเป็ นสมาชิกทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี'
3.1 เป็ นผูท้ ี=เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ เป็ นอย่างดี
3.2 เป็ นสมาชิกสังกัดหน่วยที=สมัครเข้ารับการเลือกตั.งในวันที=ยนื= ใบสมัคร
3.3 เป็ นสมาชิกไม่เคยผิดนัดในการส่งงวดชําระหนี. (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ย) รวมถึงการ
ขยายงวดชําระหนี.ที=ไม่มีสิทธิได้เงินเฉลี=ยคืน ในช่วง 1 ปี ย้อนหลังนับถึงวันรับสมัคร
3.4 ไม่เป็ นผู้แทนสมาชิกทีมีวาระติดต่อกัน A วาระ ดังนี'
-วาระที H ผู้แทนสมาชิก ปี A>CE -A>CH และ วาระที A ผู้แทนสมาชิก ปี A>CA-A>C;
4. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครรับเลือกตั.งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที=สหกรณ์ฯ กําหนดขึ.น
และยืน= ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั.ง ระหว่างวันพฤหัสบดีที AB ตุลาคม A>C; ถึง
วันศุกร์ ที ;E ตุลาคม A>C; เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ หน่ วยเลือกตั'งทีสหกรณ์กาํ หนดตามข้อ 2
5. วัน เวลา สถานที เลือกตั'ง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วยไปใช้สิทธิOเลือกตั.งในวันพฤหัสบดีที HA พฤศจิกายน 2563 ตั'งแต่เวลา 12.00 น.-15.00 น.
ณ หน่ วยเลือกตั'งทีสหกรณ์กําหนด
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6. วิธีการเลือกตั'ง
6.1 ให้เลือกตั.งโดยตรงและลับ
6.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั'งผู้แทนสมาชิกได้ 1 เสียงเท่านั'น
6.3 บัตรเลือกตั.งให้เป็ นไปตามที=สหกรณ์กาํ หนด บุคคลอื=นใดไม่มีสิทธิทาํ เครื= องหมายหรื อขีดฆ่า
ต่อเติมใด ๆ ในบัตร ยกเว้น สมาชิกซึ=งได้รับบัตรนั.นในขณะใช้สิทธิเลือกตั.ง
6.4 หน่วยใดมีผสู ้ มัครเข้ารับการเลือกตั.งไม่เกินจํานวนที=หน่วยนั.นจะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้ตามข้อ %
ให้ถือว่าผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งโดยไม่ตอ้ งจัดให้มีการลงคะแนน
กรณีที=ผสู ้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อสละสิ ทธิก่อนจะมีการเลือกตั.ง ให้ผสู ้ มัครที=ได้รับหมายเลขในลําดับ
ถัดไป
ใช้หมายเลขเดิมในการเลือกตั.งครั.งนั.น
กรณีที=ผสู ้ มัครหลายคนได้คะแนนเท่ากัน อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถเรี ยงลําดับผูไ้ ด้รับเลือกตั.งตามจํานวน
ที=หน่วยนั.นจะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั.งนัดให้ผสู ้ มัครที=มีคะแนนเท่ากันมาจับฉลาก
เพื=อให้
ได้ผไู ้ ด้รับเลือกตั.งตามจํานวนที=หน่วยนั.นจะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้
ผู้แทนสมาชิกซึงพ้นจากตําแหน่ ง อาจได้รับการเลือกตั'งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน A วาระ ติดต่อกัน
6.5 สมาชิกสังกัดหน่วยใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที=หน่วยนั.น
6.6 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื=อปรากฏในบัญชีรายชื=อสมาชิกประจําหน่วยเลือกตั.งนั.น ให้สมาชิกขอ
เพิม= รายชื=อได้ตามแบบที=สหกรณ์กาํ หนด
7. ปฏิทินการเลือกตั'งผู้แทนสมาชิกประจําปี 2564-2565
ที

ขั'นตอนการดําเนินการเลือกตั'งผู้แทนสมาชิก
ประจําปี A>C=-A>C>
1 หน่วยเลือกตั.งประกาศรายชื=อกรรมการดําเนินการ ประจําหน่วยเลือกตั.ง
แล้วแจ้งรายชื=อคณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
2 วัน เวลา รับสมัคร ผูแ้ ทนสมาชิก

3 หน่วยเลือกตั.งประกาศรายชื=อผูส้ มัครรับการเลือกตั.งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
แต่ละหน่วย
4 ผูส้ มัครแจ้งรายชื=อผูส้ ังเกตการณ์เป็ นหนังสื อต่อหน่วยเลือกตั.ง
ไม่เกินหน่วยเลือกตั.งละ 1 คน
5 กรรมการอํานวยการเลือกตั.ง รับบัญชีรายชื=อผูม้ ีสิทธิเลือกตั.ง
และบัตรลงคะแนนที=สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั.ง
ไปรับจากกรรมการอํานวยการ

ปฏิทินการเลือกตั'ง
วันอังคารที AE ตุลาคม A>C;
วันพฤหัสบดีที AB ตุลาคม ถึง
วันศุกร์ ที ;E ตุลาคม A>C;
เวลา 09.00 น.–16.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั.งที=สหกรณ์กาํ หนด
วันจันทร์ ที A พฤศจิกายน A>C;
วันอังคารที ; พฤศจิกายน 2563
ในเวลาราชการ
วันพุธที HH พฤศจิกายน 2563

4

ที

ขั'นตอนการดําเนินการเลือกตั'งผู้แทนสมาชิก
ประจําปี A>C=-A>C>

6 กําหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั.ง

7 เมื=อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับคะแนน
และประกาศผลทันที แล้วรี บรายงานบัญชีสรุ ปผลการเลือกตั.งส่ งไปยัง
หน่วยอํานวยการ
8 คณะกรรมการอํานวยการสรรหาและเลือกตั.ง ส่ งสรุ ปผลการสรรหา
และเลือกตั.งส่ งไปยังสหกรณ์

ปฏิทินการเลือกตั'ง

วันพฤหัสบดีที HA พฤศจิกายน A>C;
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั.งที=สหกรณ์กาํ หนด
วันพฤหัสบดีที HA พฤศจิกายน A>C;
เวลา 18.00 น.
วันศุกร์ ที H; พฤศจิกายน A>C;
ในเวลาทําการของสหกรณ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว= กัน
ประกาศ ณ วันที= # ตุลาคม พ.ศ.2563

(ลงชื อ)
(ดร.บรรจบ ไชยสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด

เอกสารแนบท้ ายประกาศ
เรื อง การสรรหาสมาชิกเพือเสนอให้ ทีประชุ มใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการและ
การเลือกตั'งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด ประจําปี A>C=-A>C>
ตามประกาศสหกรณ์ ฯ ลงวันที H ตุลาคม A>C;
***************
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้กาํ หนดหน่วยสรรหาสมาชิกเพื=อเสนอให้ที=ประชุมใหญ่เลือกตั.ง
เป็ นกรรมการดําเนินการและเลือกตั.งผูแ้ ทนสมาชิก และ จํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี %'3&-%'3' เขต 1 , 2 ,4, 5 , 7, 9 ,
13 และ 14 ไว้ ดังต่อไปนี.
1. เขตเลือกตั'งเขตที 1 สมาชิกทีเป็ นข้าราชการบํานาญ และสมาชิกทีเป็ นลูกหนีพ' เิ ศษ
หน่ วยอํานวยการ คือ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ศรีสะเกษ จํากัด มีหน่ วยเลือกตั'ง ;= หน่ วย ดังนี'
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

1

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีเป็ นข้ าราชการบํานาญ
ทีอยู่ในอําเภอ

จํานวน
สมาชิก
(คน)

มีผ้ แู ทน
สมาชิกได้
(คน)

หมายเหตุ
แต่ งตั'ง
กรรมการสรรหา
และเลือกตั'ง

2

สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ
จํากัด
โรงเรีย นอนุบาลกันทรารมย์

อําเภอเมืองศรีสะเกษ

1,568

78

> ชุด

อําเภอกันทรารมย์

510

25

A ชุด

3

โรงเรีย นอนุบาลยางชุมน้ อย

อําเภอยางชุมน้ อย

135

7

4

โรงเรีย นอนุบาลโนนคูณ

อําเภอโนนคูณ

95

5

5

โรงเรีย นบ้ านนํ'าเกลีย' ง

อําเภอนํ'าเกลีย' ง

77

4

6

โรงเรีย นอนุบาลพยุห์

อําเภอพยุห์

108

5

7

โรงเรีย นอนุบาลวังหิน

อําเภอวังหิน

129

6

8

สพป.ศก. เขต 2

อําเภออุทมุ พรพิสัย

660

33

; ชุด

9

โรงเรีย นอนุบาลราษีไศล

อําเภอราษีไศล

375

19

A ชุด

10

โรงเรีย นอนุบาลเมืองจันทร์

อําเภอเมืองจันทร์

49

2

2

หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

11

โรงเรีย นอนุบาลบึงบูรพ์

12

โรงเรีย นอนุบาลห้ วยทับทัน

13

โรงเรีย นอนุบาลโพธิSศ รีสุวรรณ

14

สมาชิกทีเป็ นข้าราชการ
บํานาญทีอยู่ในอําเภอ

จํานวน
สมาชิก
(คน)

มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
(คน)

อําเภอบึงบูรพ์

68

3

อําเภอห้ วยทับทัน

126

6

อําเภอโพธิSศ รีสุวรรณ

75

4

โรงเรีย นอนุบาลศิลาลาด

อําเภอศิลาลาด

59

3

15

สพป.ศก. เขต 3

อําเภอขุขันธ์

530

26

16

โรงเรีย นอนุบาลปรางค์ก่ ู

อําเภอปรางค์ก่ ู

243

12

17

โรงเรีย นอนุบาลไพรบึง

อําเภอไพรบึง

99

5

18

โรงเรีย นอนุบาลภูสิงห์

อําเภอภูสิงห์

124

6

19

โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์

อําเภอกันทรลักษ์

646

32

20

โรงเรีย นอนุบาลขุนหาญ

อําเภอขุนหาญ

306

15

21

โรงเรีย นอนุบาลศรีรัตนะ

อําเภอศรีรัตนะ

117

6

22

โรงเรีย นอนุบาลเบญจลักษ์

อําเภอเบญจลักษ์

110

5

23

สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครูศรีสะเกษ
จํากัด

สมาชิกทีย้ายไปรับราชการ
ต่ างจังหวัด (ลูกหนีต' ่ างจังหวัด)

412

21

หมายเหตุ
แต่ งตั'งกรรมการ
สรรหา
และเลือกตั'ง

A ชุด

; ชุด

หมายเหตุ สําหรับหน่ วยเลือกตั'งที ;-K, HE-H=, HC-HT และ AE-A; แต่งตั'งกรรมการสรรหาและเลือกตั'ง H ชุด

3

2. เขตเลือกตั'งเขตที 2 สมาชิกสังกัดหน่ วยงานการศึกษาและหน่ วยงานอืนในอําเภอเมืองศรีสะเกษ
(เฉพาะทีระบุในตารางข้างล่ างนี)'
หน่ วยอํานวยการ คือ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ศ รีสะเกษ จํากัด มีหน่ วยเลือกตั'ง B หน่ วย ดังนี'
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

1

สถานทีเลือกตั'ง
โรงเรีย นรวมสิ นวิทยา

สมาชิกสังกัดหน่ วยงานการศึกษาและ
หน่ วยงานอืนในอําเภอเมืองศรีสะเกษ เฉพาะ
- โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี สะเกษ
- โรงเรี ยนรวมสิ นวิทยา
- โรงเรี ยนวัดหลวงวิทยา
- โรงเรี ยนมารี วิทยา
- โรงเรี ยนวัดมหาพุทธาราม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี สะเกษบริ หารธุรกิจ

จํานวน
สมาชิก
(คน)
15
52
40
68
30
12

รวม

มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
(คน)

217

11

2

โรงเรีย นศรีสะเกษวิทยาลัย

- โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย (สพม.)

164

164

8

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะเกษ

116

116

6

4

สํ านักงานเขตพื'นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต AT

- สํานักงานเขตพื.นที=การศึกษามัธยมศึกษา
เขต %M
- สํานักงานพระพุทธศาสนา
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี สะเกษ
- คุรุสภาจังหวัดศรี สะเกษ

50

104

5

- โรงเรี ยนเทศบาล # (วัดเจียงอี)
- โรงเรี ยนเทศบาล % (รัชมังคลานุสรณ์)
- โรงเรี ยนเทศบาล * (เฉลิมพระเกียรติ (% พรรษา)
- โรงเรี ยนเทศบาล & (โนนสํานัก)
- โรงเรี ยนเทศบาล ' (หนองยาง-หนองม่วง)

52
23
10
6
7

98

5

5

โรงเรียนเทศบาล H (วัดเจียงอี)

8
13
27
6

4

หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

จํานวน
สมาชิกสังกัดหน่ วยงานการศึกษาและหน่ วยงาน สมาชิก
อืนในอําเภอเมืองศรีสะเกษ เฉพาะ
(คน)

รวม

มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
(คน)

6

โรงเรีย นสตรีสิริเกศ

- โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ (สพม.)

135

135

7

7

มหาวิทยาลัยการกีฬ า
แห่ งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรี สะเกษ

- ศูนย์การท่องเที=ยวกีฬาและนันทนาการ
- โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดศรี สะเกษ

33
3
13

49

2

8

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

- วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ
- วิทยาลัยการสารพัดช่างศรี สะเกษ

123
21

144

7

9

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี- - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ
ศรีสะเกษ
- วิทยาลัยการอาชีพศรี สะเกษ

49
40

89

4

5

3. เขตเลือกตั'งเขตที 4 สมาชิกสังกัดอําเภอยางชุมน้ อย และอําเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ โรงเรียนเทศบาล C (มิง เมือง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีหน่ วยเลือกตั'ง 9 หน่ วย ดังนี'

อําเภอยางชุมน้ อย
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

1

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มี
ผู้แทน
ระเบียบเดิม สมาชิก
สมาชิ
(คน)
กได้
(คน)

กลุ่มยางชุมน้ อย/
โนนคูณ/
ยางชุมใหญ่

60
5
4
1
59
9

- ตําบลคอนกาม/ตําบลกุดเมืองฮาม
- อบต.คอนกาม
- อบต.กุดเมืองฮาม

กลุ่มคอนกาม

ตําบลลิน. ฟ้า / ตําบลบึงบอน
อบต.ลิน. ฟ้า
อบต.บึงบอน
โรงเรี ยนลิน. ฟ้าพิทยาคม (สพม.)

กลุ่มลิน' ฟ้าบึงบอน

โรงเรีย นอนุบาลยางชุมน้ อย -

ตําบลยางชุมน้อย / ตําบลโนนคูณ
เทศบาลตําบลยางชุมน้อย
อบต.โนนคูณ
อบต.ยางชุมใหญ่

- โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม(สพม.)

- โรงเรี ยนอนุบาลนํ.าเพชร
2

3

โรงเรีย นบ้ านคอนกาม

โรงเรีย นบ้ านผักขะ

-

138

7

45
2
2

49

2

43
5
4
19

71

4

6
อําเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่ วน)
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

4

5

6
7

8

9

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

โรงเรีย นบ้ านโพนค้อ

- ตําบลจาน / ตําบลโพนค้อ
- โรงเรี ยนมัธยมโพนค้อ (สพม.)
- อบต.จาน

กลุ่มจานโพนค้อ

- ตําบลหนองไฮ / ตําบลตะดอบ
- อบต.ตะดอบ
- ร.ร.บ้านเปื อยนาสูง (อบจ.)

โรงเรีย นบ้ านหนองแก้วสําโรง

- ตําบลหนองแก้ว / ตําบลโพนเขวา

โรงเรีย นเทศบาล K
(หนองตะมะ)

โรงเรีย นบ้ านตะดอบ

โรงเรีย นบ้ านโนนแย้

โรงเรีย นบ้ านนํ'าคํา

จํานวน รวม
สมาชิก
(คน)

มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
(คน)

30
13
4

47

2

กลุ่มหนองไฮตะดอบ

35
5
12

52

3

กลุ่มหนองแก้วโพนเขวา

42

42

2

กลุ่มโพธิSเมืองเหนือ
- ตําบลโพธิO / ตําบลเมืองเหนือ
- โรงเรี ยนไกรภักดีวิทยาคม(สพม.)
- โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ พระศรี นคริ นทร์ศรี สะเกษ(สพม.)
- ร.ร.เทศบาล 3 ( มิ=งเมือง)
- ร.ร.เทศบาล ( (หนองตะมะ)
- อบต.โพธิO

64
18
42
145

7

37
25
7
3

72

4

39
2
15
9

65

3

-

-

ตําบลหญ้าปล้อง ตําบลหนองไผ่
โรงเรี ยนสิ ริเกศน้อมเกล้า(สพม.)
ร.ร.บ้านเพียนาม (อบจ.)
อบจ.สํานักงาน

- ตําบลคูซอด / ตําบลนํ.าคํา
- อบต.คูซอด
- โรงเรี ยนคูซอดประชาสรรค์(สพม.)

- โรงเรี ยนนํ.าคําวิทยา (สพม.)

กลุ่มหญ้าปล้อง

กลุ่มนํ'าคําคูซ อด

6
14
1

7

4. เขตเลือกตั'งเขตที 5 สมาชิกสังกัดอําเภอกันทรารมย์
หน่ วยอํานวยการ คือ โรงเรีย นอนุบาลกันทรารมย์ มีหน่ วยเลือกตั'ง 13 หน่ วย ดังนี'

อําเภอกันทรารมย์
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

1

โรงเรีย นอนุบาลกันทรารมย์

2

โรงเรีย นกันทรารมณ์

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน
-

ตําบลดูน / ตําบลคําเนียม
อบต.ดูน
ว.เทคนิคกันทรารมย์
ร.ร.มารดาทรงธรรม

- โรงเรี ยนกันทรารมณ์ (สพม.)
- เทศบาลตําบลกันทรารมย์

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
80
กลุ่มดูน
2
98
5
12
4
110
5

115

6

กลุ่มโนนสัง

37

37

2

44
8
53

3

28
4
13

45

2

36
2

38

2

-

3

โรงเรีย นบ้ านโนนผึง'

- ตําบลโนนสัง

4

โรงเรีย นบ้ านหนองดุม –
หนองม่วง

- ตําบลหนองหัวช้าง
- โรงเรี ยนกระดุมทองวิทยา
(อบจ.)
- อบต.หนองหัวช้าง

กลุ่มหนองหัวช้ าง

โรงเรีย นบ้ านคล้อมิตรภาพที 226

- ตําบลดู่ / ตําบลหนองบัว
- อบต.ดู่
- โรงเรี ยนหนองถ่มวิทยา
(อบจ.)

กลุ่มดู่หนองบัว

โรงเรีย นบ้ านสร้ างเหล่าโนนแดง

- ตําบลยาง
- อบต.ยาง

5

6

1

กลุ่มยาง

8
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

7

โรงเรีย นบ้ านผักแพว
(คุรุราษฎร์ รังสฤษดิS)

- ตําบลผักแพว
- อบต.ผักแพว
- โรงเรี ยนผักแพววิทยา (อบจ.)

8

โรงเรีย นบ้ านจาน

- ตําบลจาน
- อบต.จาน

9

โรงเรีย นบ้ านเทิน

- ตําบลบัวน้อย
- อบต.บัวน้อย
- โรงเรี ยนบัวน้อยวิทยา(สพม.)

10

โรงเรีย นบ้ านเมืองน้ อยหนองมุข

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
39
กลุ่มผักแพว
8
60
3
13

กลุ่มจาน

68
1

69

3

กลุ่มบัวน้ อย

25
2
12

39

2

43
1
16

60

3

24
4
28

56

3

กลุ่มทาม

37
5

42

2

กลุ่มหนองแก้วหนองแวง

53
3
8
1

65

3

- ตําบลอิปาด / ตําบลเมืองน้อย กลุ่มเมืองน้ อยอิปาด
- อบต.เมืองน้อย
- โรงเรี ยนประสานมิตรฯ (สพม.)

11

โรงเรีย นบ้ านละทาย

- ตําบลละทาย
- อบต.ละทาย
- โรงเรี ยนละทายวิทยา (สพม.)

12

โรงเรีย นบ้ านเจีย

- ตําบลทาม
- อบต.ทาม

13

โรงเรีย นบ้ านหนองแวง
(โสวรรณีวิทยา)

- ตําบลหนองแวง / ตําบลหนองแก้ว

- อบต.หนองแก้ว
- โรงเรี ยนแวงแก้ววิทยา(อบจ.)
- อบต.หนองแวง

กลุ่มละทาย

9

5. เขตเลือกตั'งเขตที 7 สมาชิกสังกัดอําเภออุทมุ พรพิสัย
หน่ วยอํานวยการ คือ สํานักงานเขตพื'นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีหน่ วยเลือกตั'ง 11 หน่ วย ดังนี'

อําเภออุทมุ พรพิสัย
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

1

สํานักงานเขตพื'นทีการศึกษา - สพป.ศก.เขต 2
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 - โรงเรี ยนอุทุมพรวิทยา
- โรงเรี ยนอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
- โรงเรี ยนเคียวนํา
- เทศบาลตําบลอุทุมพร

2

โรงเรีย นกําแพง

- โรงเรี ยนกําแพง (สพม.)

3

โรงเรีย นอนุบาลอุทมุ พรพิสัย

- ตําบลกําแพง /ตําบลสระกําแพงใหญ่/ ตําบลหนองห้าง

- เทศบาลตําบลกําแพง
- ศูนย์เด็กเล็กสระกําแพงใหญ่

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
40
14
25
119
6
39
1
90

กลุ่มหนองห้ าง
สระกําแพงใหญ่

90

4

2
2

131

7

42

2

82

4

30

1

127

4

โรงเรีย นบ้ านก้านเหลือง

- ตําบลก้านเหลือง

กลุ่มก้านเหลือง

42

5

โรงเรีย นบ้ านทุ่งไชย(พัฒ นานุสรณ์ )

- ตําบลทุ่งไชย / ตําบลโคกจาน
- เทศบาลตําบลโคกจาน
- โรงเรี ยนทุ่งไชยพิทยาฯ(สพม.)
- โรงเรี ยนทุ่งสิมวิทยาคม(สพม.)

กลุ่มทุ่งไชยโคกจาน

32
3
28
19

โรงเรีย นบ้ านขะยูง

- ตําบลขะยูง
- อบต.ขะยูง

6

กลุ่มขะยูง

24
6

10
หน่ วย
เลือกตั'ง สถานทีเลือกตั'ง
ที

7

โรงเรีย นบ้ านแข้

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

- ตําบลปะอาว / ตําบลแข้
- อบต.แข้
- อบต.ปะอาว

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

กลุ่มแข้ปะอาว

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)

36
3
1

40

2

35

2

59

3

85

4

35

2

8

โรงเรีย นบ้ านสําโรง

- ตําบลสําโรง/ ตําบลหนองไฮ
- อบต.หนองไฮ

กลุ่มสําโรงหนองไฮ

34
1

9

โรงเรีย นบ้ านบอนใหญ่

- ตําบลตาเกษ / ตําบลโพธิOชยั /
ตําบลแต้
- อบต.โพธิOชยั

กลุ่มตาเกษแต้โพธิSชัย

37
3
19

- โรงเรี ยนจตุรภูมิพิทยาคาร(สพม.)

10

โรงเรีย นบ้ านอีหลํา

- ตําบลอีหลํ=า/ ตําบลโคก หล่าม/
ตําบลรังแร้ง
- อบต.อีหลํ=า

กลุ่มอีหลํา โคกหล่าม

- โรงเรี ยนประชาพัฒนศึกษา(อบจ.)

- โรงเรี ยนโคกหล่ามวิทยา(สพม.)

11

โรงเรีย นบ้ านโนนสู ง

- ตําบลแขม / ตําบลหัวช้าง
- อบต.แขม
- อบต.หัวช้าง

กลุ่มแขมหัวช้ าง

56
2
15
12

30
4
1

11

6. เขตเลือกตั'งเขตที 9 สมาชิกสังกัดอําเภอราษีไศล และอําเภอศิลาลาด
หน่ วยอํานวยการ คือ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล มีหน่ วยเลือกตั'ง 13 หน่ วย ดังนี'

อําเภอราษีไศล
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

1

2

3

4

5

สถานทีเลือกตั'ง
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน
-

ตําบลเมืองคง
อบต.เมืองคง
โรงเรี ยนเกศเกล้าวิทยา
โรงเรี ยนเทคโนโลยีพาณิ ชยการ

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
กลุ่มเมืองคง

- โรงเรี ยนราษีไศล (อบจ.)
- โรงเรี ยนหวายคําวิทยา (อบจ.)

-

กลุ่มเมืองแคน

นุกลู )

- ตําบลเมืองแคน / ตําบลหว้านคํา
- อบต.เมืองแคน
- โรงเรี ยนเมืองแคนฯ (อบจ.)

โรงเรียนบ้ านเพียมาต
(รัฐราษฎร์ พ ทิ ยาคาร)

- ตําบลหนองแค
- อบต.หนองแค

กลุ่มหนองแค

โรงเรียนบ้ านด่ าน(รัฐราษฎร์ พัฒ นา)

- ตําบลด่าน
- โรงเรี ยนด่านอุดมศึกษา(อบจ.)

โรงเรียนราษีไศล

โรงเรียนบ้ านหว้ าน(รัฐราษฎร์ -

กลุ่มด่ าน

38
5
10
12

65

3

104

5

59

3

35
6

41

2

21
8

29

1

85
19

37
4
18

12
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
48
4
3
8
68
3
5
42
43
2
1

6

โรงเรียนบ้ านจิก

7

โรงเรียนบ้ านอีหนา (รัฐประชานุกูล)

8

โรงเรียนบ้ านโต่ งโต้ น

- ตําบลหนองอึ=ง
- อบต.หนองอึ=ง

กลุ่มหนองอึง

31
5

9

โรงเรียนบ้ านส้ มป่ อย
(ส้ มป่ อยวิทยาเสริม)

- ตําบลส้มป่ อย/ตําบลหนองหมี
- โรงเรี ยนส้มป่ อยพิทยาคม
(สพม.)
- โรงเรี ยนเบญจประชาสรรค์
(สพม.)
- เทศบาลตําบลส้มป่ อย
- ตําบลไผ่/ตําบลสร้างปี=
- อบต.ไผ่
- อบต.สร้างปี=
- โรงเรี ยนไผ่งามพิทยาคม

กลุ่มส้ มป่ อย

53
28

10

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร A

อําเภอศิลาลาด
11 โรงเรียนบ้ านโจดม่ วง

12

13

โรงเรียนคลีกลิง' พัฒ นาธร

โรงเรียนบ้ านหนองบัวดง
(รัฐราษฎร์ วิทยา)

- ตําบลดู่ / ตําบลจิกสังข์ทอง
- อบต.ดู่
- อบต.จิกสังข์ทอง
- โรงเรี ยนจิกสังข์ทองวิทยา(อบจ.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
- ตําบลบัวหุ่ ง
- อบต.บัวหุ่ ง

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

-

ตําบลกุง/ ตําบลโจดม่วง
อบต.กุง
อบต.โจดม่วง
ตําบลคลีกลิ.ง
อบต.คลีกลิ.ง
โรงเรี ยนศิลาลาดวิทยา (อบจ.)
โรงเรี ยนคลีกลิง. พัฒนาทร

- ตําบลหนองบัวดง
- อบต.หนงบัวดง

กลุ่มดู่-จิก

กลุ่มบัวหุ่ง

11

กลุ่มไผ่

กลุ่มกุง

กลุ่มคลีกลิง'

กลุ่มหนองบัวดง

2
46
2
3
15
52
4
1
20
3
14
14
24
3

36

2

94

5

66

3

57

3

51

3

27

1

13

7. เขตเลือกตั'งเขต 13 สมาชิกสังกัดอําเภอกันทรลักษ์ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีหน่ วยเลือกตั'ง 12 หน่ วย ดังนี'

อําเภอกันทรลักษ์ (บางส่ วน)
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

1

สถานทีเลือกตั'ง
โรงเรีย นมารีอปุ ถัมภ์

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน
- โรงเรี ยนมารี อุปถัมภ์
- โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี สะเกษ
บริ หารธุรกิจฯ
- ร.ร.สว่างคูณวิทยา

2

โรงเรีย นกันทรลักษ์วิทยา

- โรงเรี ยนกันทรลักษ์วิทยา
(สพม.)

3

โรงเรีย นบ้ านสังเม็ก

- ตําบลสังเม็ก / ตําบลเวียงเหนือ

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
38
3
55
3
14
-

139

กลุ่มสังเม็ก

- โรงเรี ยนกันทรลักษ์วิทยาคม
(สพม.)
- อบต.สังเม็ก
- อบต.เวียงเหนือ
4

5

139

7

112

6

59
58
6

123

6

84
18
4

106

5

49

2

173

9

79
23
8
2

โรงเรีย นบ้ านโนนแสนคํา
หนองศาลา

- ตําบลบึงมะลู
- โรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา(สพม.)
- อบต.บึงมะลู

กลุ่มบึงมะลู

โรงเรีย นบ้ านภูมิซ รอล

- ตําบลเสาธงชัย/ ตําบลภูผาหมอก

กลุ่มภูมิชรอล

- โรงเรี ยนภูมิซรอลวิทยา(สพม.)
- อบต.ภูผาหมอก
6

โรงเรีย นบ้ านผือ

- ตําบลเมือง
- โรงเรี ยนอรจันทร์

กลุ่มเมือง

39
10

7

โรงเรีย นบ้ านชําแจงแมง

- ตําบลรุ ง/ตําบลชํา/ตําบลละลาย

กลุ่มรุงชําละลาย

147
15
4
7

- โรงเรี ยนดงรักวิทยา (อบจ.)
- อบต.ซํา
- อบต.ละลาย

14
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

8

โรงเรีย นบ้ านกุดเสลา หนองขวาง

- ตําบลกุดเสลา
- อบต.กุดเสลา
- โรงเรี ยนกุดเสลาวิทยาคม
(อบจ.)

9

โรงเรีย นบ้ านนาขนวน

- ตําบลขนุน
- อบต.ขนุน

10

โรงเรีย นบ้ านท่าสว่าง

- ตําบลโนนสําราญ
- อบต.โนนสําราญ

11

โรงเรีย นบ้ านทุ่งใหญ่ม่วง
(คุรุราษฎร์ บํารุง)

- ตําบลทุ่งใหญ่
- อบต.ทุ่งใหญ่

12

โรงเรีย นบ้ านจํานันสายเจริญ

- ตําบลสวนกล้วย
- โรงเรี ยนสายธารวิทยา (อบจ.)
- เทศบาลตําบลสวนกล้วย

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
58
กลุ่มกุดเสลา
3
95
5
34

กลุ่มขนุน

45
3

48

2

กลุ่มโนนสําราญ

44
1

45

2

กลุ่มทุ่งใหญ่

61
2

63

3

กลุ่มสวนกล้วย

39
29
3

71

4

15

8. เขตเลือกตั'งเขตที 14 สมาชิกสังกัดอําเภอกันทรลักษ์ (บางส่ วน) อําเภอเบญจลักษ์ และ
อําเภอศรีรัตนะ
หน่ วยอํานวยการ คือ สํานักงานเขตพื'นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต = มีหน่ วยเลือกตั'ง 16 หน่ วย ดังนี'

อําเภอกันทรลักษ์ (บางส่ วน)
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม
ระเบียบเดิม สมาชิก
(คน)
45
45

1

สํานักงานเขตพื'นทีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต =

- สพป.ศก.เขต &

2

โรงเรีย นอนุบาลดํารงราชานุสรณ์

- ตําบลนํ.าอ้อม / ตําบลหนองหญ้าลาด
- ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง
- อบต.นํ.าอ้อม

กลุ่มนํ'าอ้อม

- ตําบลกระแชง

กลุ่มกระแชง

กลุ่มตระกาศ

3

โรงเรีย นบ้ านกระแชงใหญ่

4

โรงเรีย นบ้ านตระกาศขอนแก่ น - ตําบลตระกาจ
- โรงเรี ยนตระกาศประชาสามัคคี
(อบจ.)
- อบต.ตระกาจ

2

133
3
3

- โรงเรี ยนกระแชงวิทยา (สพม.)

มีผ้แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)

139

7

87
50

137

7

44
16

65

3

5

5

โรงเรีย นบ้ านภูเงิน

- ตําบลภูเงิน
- อบต.ภูเงิน

กลุ่มภูเงิน

47
4

51

3

6

โรงเรีย นบ้ านจานทองกวาววิทยา

- ตําบลจานใหญ่
- วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
- อบต.จานใหญ่

กลุ่มจาน

41
18
3

62

3

16
อําเภอเบญจลักษ์
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

7

8

สถานทีเลือกตั'ง
โรงเรีย นอนุบาลเบญจลักษ์

โรงเรีย นบ้ านเพ็ก

- ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร
- โรงเรี ยนเบญจลักษ์พิทยาคม
- อบต.หนองงูเหลือม

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม
ระเบียบเดิม สมาชิก
(คน)
52
กลุ่มเสียว
3
หนอง-งูเหลือม
108
51
2

- ตําบลหนองหว้า

กลุ่มหนองหว้า

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน
- ตําบลเสี ยว / ตําบลหนองงูเหลือม

- โรงเรี ยนหนองหว้าประชาสรรค์
(อบจ.)
- อบต.หนองหว้า

9

โรงเรีย นบ้ านท่าคล้อ

- ตําบลท่าคล้อ
- อบต.ท่าคล้อ

10

โรงเรีย นบ้ านหนองฮาง

- ตําบลหนองฮาง

38
14

มีผ้แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)

5

54

3

2
กลุ่มท่าคล้อ

55
2

57

3

กลุ่มหนองฮาง

43

43

2

17

อําเภอศรีรัตนะ
หน่ วย
เลือกตั'ง
ที

สถานทีเลือกตั'ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
ระเบียบเดิม สมาชิก
(คน)
(คน)
- ตําบลศรี แก้ว
33
กลุ่มศรีแก้ว
- โรงเรี ยนศรี แก้วพิทยา
24
59
3
(อบจ.)
2
- อบต.ศรี แก้ว

11

โรงเรีย นอนุบาลศรีรัตนะ

12

โรงเรีย นโชติพ นั ธุ์วิทยาสามัคคี - ตําบลศรี โนนงาม
- อบต.ศรี โนนงาม

13

โรงเรีย นบ้ านตูม

กลุ่มศรีโนนงาม

23
1

กลุ่มตูม

68
67

- ตําบลตูม / ตําบลสะพุง
- โรงเรี ยนศรี รัตนะวิทยา
(สพม.)
- อบต.สะพุง

4

24

1

139

7

14

โรงเรีย นบ้ านเสื องข้าว

- ตําบลเสื= องข้าว
- อบต.เสื= องข้าว

กลุ่มเสื องข้าว

41
4

45

2

15

โรงเรีย นบ้ านปุน

- ตําบลสระเยาว์

กลุ่มสระเยาว์

43

43

2

16

โรงเรีย นบ้ านพิงพวย
(เสียงราษฎร์ พ ฒ
ั นา)

- ตําบลพิงพวย
- วัดจันทาราม

กลุ่มพิงพวย

47
16

63

3

สมาชิกที=ได้รับคําสัง= ให้ไปช่วยราชการในเขตใดให้สังกัดเขตนั.น
หมายเหตุ - จํานวนสมาชิกนับจากทะเบียนสมาชิก ณ วันที= 1 ตุลาคม พ.ศ.%'3*

(ลงชื อ)

(ดร.บรรจบ ไชยสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง รับสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจ การ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2564
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ปัจจุบนั มีสมาชิก 18,906 คน ทุนดําเนินงานทั.งสิ.น
%%,%((,*&%,(3#.W' บาท มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกต้องเป็ นผูท้ ี=มีความรู ้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี โดยยืน= หนังสื อแสดงความจํานงและเสนอขอบเขตการตรวจสอบพร้อมค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบได้ที=สาํ นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ภายในศุกร์ ที H; พฤศจิกายน 2563 ในเวลา
ทําการของสหกรณ์ฯ จะได้พิจารณานําเสนอที=ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ต่อไป เพื=อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.%'') ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี.
1. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ศ รีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2564
1.1 เป็ นสมาชิกของสหกรณ์น. ี หรื อบุคคลภายนอกที=ได้รับเลือกตั.งจากที=ประชุมใหญ่สหกรณ์
1.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื=นที=ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (แนบหลักฐานประกอบการสมัคร)
#.* ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยสอบบัญชี หรื อบุคคลที=อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที=รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ ในปี บัญชี %'3&
#.& ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตําแหน่งกรรมการแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
#.' ไม่เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที=ของสหกรณ์น. ี
#.3 ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที=ของสหกรณ์น. ี หรื อสหกรณ์อื=น หรื อเจ้าหน้าที=สมาคม ฌส.ศก.
หรื อเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที=ของสหกรณ์น. ี หรื อสหกรณ์อื=น ฐานทุจริ ตต่อหน้าที=
#.( ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
#.M ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที=สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดที=กระทํา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
1.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที=
#.#W ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที=สุดให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์น. ี หรื อสหกรณ์อื=น
#.## ไม่เคยถูกที=ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที=ของสหกรณ์น. ี หรื อสหกรณ์อื=น
#.#% ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์น. ี หรื อสหกรณ์อื=น
#.#* ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างการถูกสัง= พัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
#.#& ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างการถูกสัง= พัก หรื อเพิกถอนซึ=งออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

2
#.#' ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั=นเฟื อน ไม่สมประกอบ
#.#3 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องเป็ นผูท้ ี=มีความรู ้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที=เกี=ยวข้องกับสหกรณ์ การบริ หารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น
#.#( ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู ้ และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ และการตรวจสอบกิจการอย่างสมํ=าเสมอ เพื=อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.18 จํานวนผูต้ รวจสอบกิจการ กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้มีจาํ นวนไม่เกินห้าคน กรณีเป็ นนิติบุคคลให้มี
จํานวนหนึ=งนิติบุคคล
1.19 สมาชิกทีเคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี(' ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบีย' ) รวมถึงการขยายงวดชําระหนี'
ทีไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลีย คืน ในช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันสมัคร)
2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู ศ รีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2564
ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหรื อเป็ นผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที=มีคุณสมบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ และได้ข. นึ ทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที=อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
อนึ=ง ผูส้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี จะต้องมาแสดงตัวต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
A>C; ในวันเสาร์ ที AC ธันวาคม A>C; ในระเบียบวาระเรื= องเสนอเพื=อพิจารณาเลือกตั.งและกําหนดค่าตอบแทน
ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี %'3& และระเบียบวาระเรื= องเสนอเพื=อพิจารณาเลือกตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียม
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