ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
เรื่อง การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ข้อ 56 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ว่าด้วย การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563
ด้วยตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ในเขต 3, 6 , 8, 10 , 11 , 12
และ 15 จะถึงคราวออกตามวาระในวันสิ้นปีทางบัญชี 2564 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 64 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 จึงมีมติประกาศ การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566 เพื่อให้สมาชิกผู้สนใจที่จะสมัคร
รับการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการทราบ ดังต่อไปนี้
1. ให้แต่ละเขตสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการได้ เขตละ 1 คน
โดยมีเขตที่จะดาเนินการสรรหาฯ ประจาปี 2565-2566 ดังต่อไปนี้
เขต 3 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอวังหินทุกตาบล และหน่วยงานอื่น
ในอาเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่วน) เฉพาะ ตาบลเมืองใต้ ตาบลหนองครก ตาบลหมากเขียบ ตาบลซา ตาบลโพนข่า
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
จากัด สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด และ สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัด เขต 2
เขต 6 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอโนนคูณทุกตาบล, อาเภอน้าเกลี้ยง
ทุกตาบล และ อาเภอพยุห์ทุกตาบล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 8 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอห้วยทับทันทุกตาบล, อาเภอบึงบูรพ์
ทุกตาบล , อาเภอเมืองจันทร์ทุกตาบล และ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทุกตาบล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 10 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอาเภอขุขันธ์ (บางส่วน) เฉพาะตาบลหนองฉลอง ตาบลสะเดาใหญ่ ตาบลตาอุด ตาบลตะเคียน ตาบลลมศักดิ์ ตาบลดองกาเม็ด ตาบลโคกเพชร
ตาบลจะกง ตาบลกฤษณา ตาบลห้วยเหนือ ตาบลห้วยใต้ ตาบลนิคมพัฒนา ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 11 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอปรางค์กู่ทุกตาบล อาเภอขุขันธ์
(บางส่วน) เฉพาะ ตาบลใจดี ตาบลห้วยสาราญ ตาบลกันทรารมย์ ตาบลศรีสะอาด ตาบลปราสาท ตาบลโสน
ตาบลหัวเสือ และตาบลสาโรงตาเจ็น ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 12 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอภูสิงห์ทุกตาบล อาเภอไพรบึงทุกตาบล อาเภอขุขันธ์ (บางส่วน) เฉพาะตาบลปรือใหญ่ และตาบลศรีตระกูล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 15 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอขุนหาญทุกตาบล ยกเว้น สมาชิก
ที่อยู่ในสังกัดเขต 3
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สมาชิกที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยราชการในเขตใดให้สังกัดเขตนั้น
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบ
เกษียณ และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้พิเศษในเขตใดให้สังกัดเขตนั้น
นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออก
จากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบเกษียณ และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้พิเศษทุกเขต มีสิทธิขอย้ายเข้าสังกัดเขตตาม
ภูมิลาเนาของตน หรือเขตเดิมในวันที่ตนเกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจา
ก่อนอายุครบเกษียณ หรือวันที่เป็นลูกหนี้พิเศษ แต่ต้องแจ้งย้ายต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 กันยายน จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง
และสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่แจ้งย้ายเข้าสังกัดใหม่ในปีทางบัญชีนั้น
ตาบลที่แยกออกจากตาบลใดให้ถือว่ายังคงเป็นตาบลเดิม หรืออาเภอที่แยกออกจากอาเภอใดให้สังกัด
เขตเดิม
2. กาหนดหน่วยอานวยการสรรหา และหน่วยเลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยอานวยการสรรหา และหน่วยเลือกตั้ง ดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหาต้องเป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 เป็นสมาชิกสังกัดเขตที่สมัครเข้ารับการสรรหาในวันยื่นใบสมัคร
3.2 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
3.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22(4)
3.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตต่อหน้าที่
3.6 เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ( ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ) รวมถึงการขยายงวดชาระหนี้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (นับถึงวันรับสมัคร)เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทาของตนเอง
3.7 ไม่ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
3.8 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกัน 2 วาระ นับถึงวาระที่สมัคร
3.9 ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
3.10 ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
3.11 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3.12 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กฎกระทรวงการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 กาหนด
3.13ไม่เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
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4. เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนาเอกสารมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
4.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จานวน 1 ฉบับ
4.4. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 นิ้ว 3 รูป (ภาพสี) จานวน 3 แผ่น
5. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นเท่านั้น และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้จัดการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม
2564 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครในเขตใดให้เป็นไปตามลาดับก่อนหลังของผู้สมัครเขตนั้น แต่ถ้ามีผู้สมัครพร้อมกัน
หลายคน และไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับฉลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
6. วัน เวลา และสถานที่ สรรหา
ให้สมาชิกแต่ละเขตไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา
12.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์กาหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ
7. วิธีการสรรหา
7.1 ให้สรรหาด้วยวิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ
7.2 บัตรลงคะแนนสรรหาให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กาหนด บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิ์ทาเครื่องหมายหรือ
ขีดฆ่าตกเติมใด ๆ ลงในบัตร ยกเว้นสมาชิกผู้ได้รับบัตรนั้นเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
7.3 เขตใดมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จานวน 1 คน ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหา
กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์ก่อนจะมีการสรรหา ให้ผู้สมัครที่ได้รับหมายเลขในลาดับถัดไป
ใช้หมายเลขเดิมในการสรรหาครั้งนั้น
กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนในลาดับที่ 1 หลายคน ให้ผู้ที่มีคะแนนในลาดับที่ 1 เท่ากันนั้น มาจับฉลาก
ที่สานักงานสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อให้เหลือผู้ที่ได้รับการสรรหาเพียง 1 คน
ผู้ได้รับการสรรหาจากเขต 3 , 6, 8, 10 , 11, 12 และ 15 เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาเนินการแล้ว ให้อยู่ในตาแหน่งสองปี
7.4 สมาชิกสังกัดเขตใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที่เขตนั้น
7.5 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อสมาชิกประจาหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้สมาชิกขอเพิ่มชื่อ
ได้ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
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8. ปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2565-2566
ที่
1

2

3
4
5

6
7

8
9

ขั้นตอนการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิทินการสรรหาฯ
ประจาปี 2565-2566
หน่วยอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และหน่วยเลือกตั้ง
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกตั้ง แล้วแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
วัน เวลา รับสมัคร คณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิก
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น.–16.00 น.
สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ผู้สมัครแจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์เป็นหนังสือต่อหน่วยเลือกตั้ง
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน
ในเวลาราชการ
กรรมการอานวยการเลือกตั้ง รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
บัตรลงคะแนนที่สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ไปรับจากกรรมการอานวยการ
กาหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
เมื่อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับคะแนน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
และประกาศผลทันที แล้วรีบรายงานบัญชีสรุปผลการเลือกตั้ง
เวลา 18.00 น.
ส่งไปยังหน่วยอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการสรรหาและเลือกตั้ง ส่งสรุปผลการสรรหา วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
และเลือกตั้งส่งไปยังสหกรณ์
ในเวลาทาการของสหกรณ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกตั้งที่สานักงานสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)
(นายธีรนันท์ คาคาวี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ข้อ 50 และ ข้อ 51 ประกอบกับ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2542 และ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2563 – 2564 ในเขต 3, 6 , 8, 10, 11, 12
และ 15 จะครบกาหนดวาระอยู่ในตาแหน่ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 64
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 จึงมีมติประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565 - 2566 ให้สมาชิกผู้สนใจที่จะสมัครรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกทราบ
ดังต่อไปนี้
1. เขตที่จะดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2565 -2566 ดังต่อไปนี้
เขต 3 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอวังหินทุกตาบล และหน่วยงานอื่น
ในอาเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่วน) เฉพาะ ตาบลเมืองใต้ ตาบลหนองครก ตาบลหมากเขียบ ตาบลซา ตาบลโพนข่า
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
จากัด สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด และ สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัด เขต 2
เขต 6 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอโนนคูณทุกตาบล, อาเภอน้าเกลี้ยง
ทุกตาบล และ อาเภอพยุห์ทุกตาบล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 8 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอห้วยทับทันทุกตาบล, อาเภอบึงบูรพ์
ทุกตาบล , อาเภอเมืองจันทร์ทุกตาบล และ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทุกตาบล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 10 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอาเภอขุขันธ์ (บางส่วน) เฉพาะตาบลหนองฉลอง ตาบลสะเดาใหญ่ ตาบลตาอุด ตาบลตะเคียน ตาบลลมศักดิ์ ตาบลดองกาเม็ด ตาบลโคกเพชร
ตาบลจะกง ตาบลกฤษณา ตาบลห้วยเหนือ ตาบลห้วยใต้ ตาบลนิคมพัฒนา ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 11 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอปรางค์กู่ทุกตาบล และอาเภอขุขันธ์
(บางส่วน) เฉพาะ ตาบลใจดี ตาบลห้วยสาราญ ตาบลกันทรารมย์ ตาบลศรีสะอาด ตาบลปราสาท ตาบลโสน
ตาบลหัวเสือ และตาบลสาโรงตาเจ็น ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 12 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อาเภอภูสิงห์ทุกตาบล, อาเภอไพรบึงทุกตาบล , อาเภอขุขันธ์ (บางส่วน) เฉพาะตาบลปรือใหญ่ และตาบลศรีตระกูล ยกเว้น สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเขต 3
เขต 15 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาในอาเภอขุนหาญทุกตาบล ยกเว้นสมาชิก
ที่อยู่ในสังกัดเขต 3
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สมาชิกที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยราชการในเขตใดให้สังกัดเขตนั้น
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบ
เกษียณ และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้พิเศษในเขตใดให้สังกัดเขตนั้น
นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออก
จากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบเกษียณ และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้พิเศษทุกเขต มีสิทธิขอย้ายเข้าสังกัดเขตตาม
ภูมิลาเนาของตน หรือเขตเดิมในวันที่ตนเกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจา
ก่อนอายุครบ-เกษียณ หรือวันที่เป็นลูกหนี้พิเศษ แต่ต้องแจ้งย้ายต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 กันยายน จึงจะมีสิทธิ
เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่แจ้งย้ายเข้าสังกัดใหม่ในปีทางบัญชีนั้น
ตาบลที่แยกออกจากตาบลใดให้ถือว่ายังคงเป็นตาบลเดิม หรืออาเภอที่แยกออกจากอาเภอใดให้สังกัด
เขตเดิม
2. หน่วย จานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วย และหน่วยเลือกตั้ง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วยเลือกผู้แทนของตนได้โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิก 20 คน ต่อผู้แทนสมาชิก
1 คน ถ้าหน่วยใดมีเศษเกินกึ่งหนึ่งของอัตราส่วนให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มได้อีก 1 คน ทั้งนี้ จานวนสมาชิกให้นับจาก
ทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยเลือกตั้งและจานวนผู้แทนสมาชิก ดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
3. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้ที่เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี
3.2 เป็นสมาชิกสังกัดหน่วยที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในวันที่ยื่นใบสมัคร
3.3 เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดในการส่งงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) รวมถึงการ
ขยายงวดชาระหนี้ที่ไม่มีสิทธิได้เงินเฉลี่ยคืน ในช่วง 1 ปี ย้อนหลังนับถึงวันรับสมัคร
3.4 ไม่เป็นผู้แทนสมาชิกที่มีวาระติดต่อกัน 2 วาระ ดังนี้
-วาระที่ 1 ผู้แทนสมาชิก ปี 2561 -2562 และ วาระที่ 2 ผู้แทนสมาชิก ปี 2563-2564
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้น
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์กาหนดตามข้อ 2
5. วัน เวลา สถานที่ เลือกตั้ง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์กาหนด
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6. วิธีการเลือกตั้ง
6.1 ให้เลือกตั้งโดยตรงและลับ
6.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกได้ 1 เสียงเท่านั้น
6.3 บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กาหนด บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิทาเครื่องหมายหรือขีดฆ่า
ต่อเติมใด ๆ ในบัตร ยกเว้น สมาชิกซึ่งได้รับบัตรนั้นในขณะใช้สิทธิเลือกตั้ง
6.4 หน่วยใดมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งไม่เกินจานวนที่หน่วยนั้นจะพึงมีผู้แทนสมาชิกได้ตามข้อ
2
ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน
กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิก่อนจะมีการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครที่ได้รับหมายเลขใน
ลาดับถัดไป ใช้หมายเลขเดิมในการเลือกตั้งครั้งนั้น
กรณีที่ผู้สมัครหลายคนได้คะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับผู้ได้รับเลือกตั้งตาม
จานวนที่หน่วยนั้นจะพึงมีผู้แทนสมาชิกได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งนัดให้ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันมาจับ
ฉลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งตามจานวนที่หน่วยนั้นจะพึงมีผู้แทนสมาชิกได้
ผู้แทนสมาชิกซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน
6.5 สมาชิกสังกัดหน่วยใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยนั้น
6.6 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อสมาชิกประจาหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้สมาชิกขอ
เพิ่มรายชื่อได้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
7. ปฏิทินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจาปี 2565 – 2566
ที่

ขั้นตอนการดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประจาปี 2565 - 2566
1 หน่วยเลือกตั้งประกาศรายชื่อกรรมการดาเนินการประจา
หน่วยเลือกตั้ง แล้วแจ้งรายชื่อคณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
2 วัน เวลา สถานที่รับสมัครผู้แทนสมาชิก

3 หน่วยเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย
4 ผู้สมัครแจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์เป็นหนังสือต่อหน่วยเลือกตั้ง
ไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน
5 กรรมการอานวยการเลือกตั้ง รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และบัตรลงคะแนนที่สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไปรับจากกรรมการอานวยการ

ปฏิทินการเลือกตั้ง

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น.–16.00 น.
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ในเวลาราชการ
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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ที่

ขั้นตอนการดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประจาปี 2565 - 2566
6 กาหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั้ง
7 เมื่อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับ
คะแนนและประกาศผลทันที แล้วรีบรายงานบัญชีสรุปผล
การเลือกตั้งส่งไปยังหน่วยอานวยการ
8 คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง ส่งสรุปผลการสรรหาและ
เลือกตั้งส่งไปยังสหกรณ์

ปฏิทินการเลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ในเวลาทาการของสหกรณ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายธีรนันท์ คาคาวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566

ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ได้กาหนดหน่วยสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้ง
เป็นกรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และจานวนผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2565-2566 เขต 3, 6,8,10,11,12 และ 15
ไว้ดังต่อไปนี้

1. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 3 สมาชิกสังกัดอาเภอวังหิน และอาเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่วน)
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด มีหน่วยเลือกตั้ง 12 หน่วย ดังนี้

อาเภอวังหิน
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่
1

2

3

4

สถานทีเ่ ลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านธาตุ
(สหพัฒนานุสรณ์)

โรงเรียนอนุบาลวังหิน

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลบ่อแก้ว
- อบต.บ่อแก้ว
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลธาตุ ,ตาบลทุง่ สว่าง
- อบต.ธาตุ
- โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ (อบจ.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลบุสูง
- เทศบาลตาบลบุสูง
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

โรงเรียนหนองทุม่ -

- ตาบลศรีสาราญ,ตาบลโพนยาง

ศรีสาราญวิทยา

- อบต.โพนยาง
- โรงเรียนหนองทุ่มศรีสาราญวิทยา(อบจ.)

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มบ่อแก้ว

กลุ่มธาตุ

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)

(คน)
30
4
8
42
56
3

2

18

กลุ่มบุสูง

กลุ่มศรีสาราญ

10
87
66
7
20
93

4

5

44
3
18
25
90

4

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
5 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่
(ลีราษฏร์วัฒนา)

2
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลดวนใหญ่ ,ตาบลวังหิน
อบต.ดวนใหญ่
เทศบาลวังหิน
โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา (สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มดวนใหญ่

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
55
4
3
34
35
131
7

อาเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่วน)
6

7

8

9

สานักงานเขตพื้นที-่

- สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

73

การศึกษาประถมศึกษา-

- สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

46

ศรีสะเกษ เขต 1

- บานาญ +ย้ายเข้า

7
126
116
9
125
32

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

รวม
- โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลหนองครก
(ยกเว้น ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ)
- อบต.หนองครก
- ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลหมากเขียบ
- อบต.หมากเขียบ

กลุ่มหนองครก

10

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง

6

3
51
23
กลุ่มหมากเขียบ

- โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลซา , ตาบลโพนข่า
- อบต.ซา
- อบต.โพนข่า
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

6

กลุ่มซาโพนข่า

109
31
3
15
11
60
60
2
4
10
76

5

3

4

หน่วย
เลือกตั้ง
ที่
11

12

สถานทีเ่ ลือกตั้ง

3
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)

สนง.ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ

- สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

217

สานักงานสหกรณ์ฯ

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
- สานักงาน ฌส.ศก.
รวม

5
222
36
5
41

11

2

2. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 6 สมาชิกสังกัดอาเภอโนนคูณ อาเภอน้าเกลี้ยง และอาเภอพยุห์
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด มีหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย ดังนี้

อาเภอโนนคูณ
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย

2

3

โรงเรียนบ้านปลาเข็ง

โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลหนองกุง
- โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม (อบจ.)

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มหนองกุง

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
50
16

- โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

1

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลโพธิ์
- อบต.โพธิ์
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลโนนค้อ
- อบต.โนนค้อ
- โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

4
71
27
1
3
31
40
13
25
5
83

กลุ่มโพธิ์

กลุ่มโนนค้อ

4

2

4

4
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
4 โรงเรียนบ้านดินดาเหล่าเสนใต้ - ตาบลบก
- อบต.บก
- โรงเรียนบกวิทยาคม (อบจ.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
5 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
- ตาบลเหล่ากวาง
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มบก

กลุ่มเหล่ากวาง

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
44
1
15
2
62
3
24
2
26
1

อาเภอน้าเกลี้ยง
6

7

8

9

โรงเรียนบ้านน้าเกลี้ยง

โรงเรียนบ้านสบาย

โรงเรียนบ้านละเอาะ

-

ตาบลน้าเกลี้ยง ,ตาบลคูบ
อบต.น้าเกลี้ยง
อบต.คูบ
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

- ตาบลรุ่งระวี

กลุ่มน้าเกลี้ยง
คูบ-หนองแวง

กลุ่มรุ่งระวี

69
6
1
11
87
48

- อบต.รุ่งระวี

3

- โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลละเอาะ , ตาบลตองปิด
- อบต.ตองปิด
- โรงเรียนบัวเจริญวิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

31
5
87
51
1
12
16
80

โรงเรียนอนุบาลน้าเกลี้ยง(เขิน) - ตาบลเขิน

- โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มละเอาะตองปิด

กลุ่มเขิน

4

35
38
10
83

4

4

4

5
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
10 โรงเรียนบ้านกระแชง
(คุรุราษฏร์นุกูล)

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลตาแย
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มตาแย

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
28
1
29
1

อาเภอพยุห์
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่
11

สถานทีเ่ ลือกตั้ง

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลโนนเพ็ก,ตาบลหนองค้า

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

กลุ่มโนนเพ็ก -

- อบต.โนนเพ็ก

12

13

โรงเรียนพยุห์วิทยา

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

36
1

- โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

หนองค้า

- ตาบลพยุห์
- โรงเรียนพยุห์วิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มพยุห์

- ตาบลพรหมสวัสดิ์
- อบต.พรหมสวัสดิ์
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)

หนองค้า

กลุ่มพรหมสวัสดิ์

17
6
60

3

29
26
6
61

3

50
8
7
65

3

6

3. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 8 สมาชิกสังกัดอาเภอห้วยทับทัน อาเภอบึงบูรพ์ อาเภอเมืองจันทร์ และ
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 มีหน่วยเลือกตั้ง 10 หน่วย ดังนี้

อาเภอห้วยทับทัน
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
1 โรงเรียนบ้านปราสาท

2

3

4

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง

โรงเรียนบ้านพะวร

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลปราสาท
อบต.ปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาท (อบจ.)
โรงเรียนเทศบาลห้วยทับทัน
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลห้วยทับทัน , ตาบลเมืองหลวง
อบต.ห้วยทับทัน
อบต.เมืองหลวง
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม (สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลกล้วยกว้าง
อบต.กล้วยกว้าง
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลจานแสนไชย , ตาบลผักไหม
อบต.จานแสนไชย
อบต.ผักไหม
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกลู (สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มปราสาท

กลุ่มเมืองหลวง ห้วยทับทัน

กลุ่มกล้วยกว้าง

กลุ่มจานแสน ไชยผักไหม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
30
3
17
9

3
62
72
1
5
66
30
174
33
5
1
39
60
7
6
25
16
114

3

9

2

6

7

อาเภอบึงบูรพ์
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
5 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลบึงบูรพ์ , ตาบลเป๊าะ
อบต.เป๊าะ
เทศบาลบึงบูรพ์
โรงเรียนบึงบูรพ์ (สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มเป๊าะบึงบูรพ์

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
50
1
4
20
70
145
7

อาเภอเมืองจันทร์
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
6 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์

7

โรงเรียนบ้านตาโกน

-

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

ตาบลเมืองจันทร์
อบต.เมืองจันทร์
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ( อบจ.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลตาโกน ,ตาบลหนองใหญ่
อบต.ตาโกน
อบต.หนองใหญ่
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ (สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มเมืองจันทร์

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

กลุ่มตาโกนหนองใหญ่

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
35
7
21
8
71
4
52
3
3
20
12
90
4

อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
8 โรงเรียนบ้านโดด

-

ตาบลโดด
เทศบาลตาบลโดด
ร.ร.การกุศลวัดบ้านโดด
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มโดด

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
39
7
7
15
68
3

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
9 โรงเรียนบ้านเสียว

10

โรงเรียนบ้านจาน

8
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลเสียว ,ตาบลอีเซ
- โรงเรียนไตรมิตร (อบจ.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลผือใหญ่,ตาบลหนองม้า
- อบต.ผือใหญ่
- อบต.หนองม้า

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มเสียวอีเซ

กลุ่มหนองม้าผือใหญ่

- โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม(อบจ.)

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
49
31
8
88
4
41
3
2
9
11
66
3

4. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 10 สมาชิกสังกัดอาเภอขุขันธ์ (บางส่วน)
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่วยเลือกตั้ง 8 หน่วย ดังนี้

อาเภอขุขนั ธ์ (บางส่วน)
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่
1

2

สถานทีเ่ ลือกตั้ง

สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนนิคม 3

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

- สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
- โรงเรียนขุขนั ธ์ราษฎร์บารุง
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)

43
48
1
92

- ตาบลห้วยใต้, ตาบลนิคมพัฒนา,
ตาบลหนองฉลอง

- กลุ่มห้วยใต้ นิคมหนองฉลอง

70

- อบต.นิคมพัฒนา

- กลุ่มปรือใหญ่
(เฉพาะร.ร.นิคม 1
และร.ร.นิคม 2

1

- วิทยาลัยการอาชีพขุขนั ธ์
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

1
6
78

5

4

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
3 โรงเรียนบ้านตาอุด

4

โรงเรียนบ้านจันลม

5

โรงเรียนบ้านกันจาน

9
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
- ตาบลสะเดาใหญ่, ตาบลตาอุด
63
กลุ่มสะเดาใหญ่ –
- อบต.ตาอุด
ตาอุด
4
- อบต.สะเดาใหญ่
5
- โรงเรียนสะเดาใหญ่ ประชาสรรค์ (สพม.)
11
- บานาญ +ย้ายเข้า
1
รวม
84
4
- ตาบลตะเคียน, ตาบลลมศักดิ์
48
กลุ่มตะเคียน- อบต.ตะเคียน
4
ลมศักดิ์
- อบต.ลมศักดิ์
3
- โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม(สพม.)
13
- บานาญ +ย้ายเข้า
7
รวม
75
4
-

ตาบลดองกาเม็ด, ตาบลโคกเพชร

- อบต.โคกเพชร
- อบต.ดองกาเม็ด
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
6

7

8

โรงเรียนบ้านตาสุด

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

โรงเรียนขุขนั ธ์

- ตาบลจะกง, ตาบลกฤษณา
- อบต.กฤษณา
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลห้วยเหนือ
- เทศบาล ต.ขุขนั ธ์
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- โรงเรียนขุขนั ธ์ (สพม.)
- โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

กลุ่มดองกาเม็ดโคกเพชร

กลุ่มจะกงกฤษณา

กลุ่มห้วยเหนือ

74
4
6
10
94
81
1
5
87
102
5
9
116
151
15
1
167

5

4

6

8

10

5. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 11 สมาชิกสังกัดอาเภอปรางค์กู่ และอาเภอขุขันธ์ (บางส่วน)
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่วยเลือกตั้ง 12 หน่วย ดังนี้

อาเภอปรางค์กู่
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
1 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

2

โรงเรียนบ้านไฮเลิง

3

โรงเรียนบ้านกู่

4

โรงเรียนบ้านสมอ

5

โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

6

โรงเรียนบ้านดู่

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลหนองเชียงทูน
- อบต.หนองเชียงทูน
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลสาโรงปราสาท
- อบต.สาโรงปราสาท
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลกู่
- อบต.กู่
- โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลสมอ , ตาบลโพธิ์ศรี
- อบต.สมอ
- อบต.โพธิ์ศรี
- โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม(สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลพิมาย , ตาบลพิมายเหนือ
- อบต.พิมายเหนือ
- โรงเรียนปรางค์กู่ (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลดู่
- โรงเรียนหนองคูวิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มหนองเชียงทูน

กลุ่มสาโรงปราสาท

กลุ่มกู่

กลุ่มสมอ

กลุ่มพิมาย

กลุ่มดู่

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
54
1
28
83
4
35
3
17
55
3
58
9
25
24
116
6
61
7
5
15
38
126
6
51
3
83
50
187
9
42
10
12
64
3

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
7 โรงเรียนบ้านตูม

11
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลตูม, ตาบลสวาย
อบต.ตูม
อบต.สวาย
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ (สพม.)
โรงเรียนสวายพิทยาคม(สพม.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มตูม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
52
2
5
23
12
14
108
5

อาเภอขุขนั ธ์ (บางส่วน)
8

9

10

11

12

โรงเรียนบ้านใจดี

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านปราสาท

โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี

โรงเรียนบ้านหัวเสือ

ตาบลใจดี ,ตาบลห้วยสาราญ
- อบต.ใจดี
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

-

- ตาบลกันทรารมย์, ตาบลศรีสะอาด

- อบต.กันทรารมย์
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลปราสาท
- อบต.ปราสาท
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลโสน
- อบต.โสน
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลหัวเสือ,ตาบลสาโรงตาเจ็น
- อบต.หัวเสือ

- โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มใจดีห้วยสาราญ

กลุ่มกันทรามย์ศรีสะอาด

กลุ่มปราสาท

กลุ่มโสน

กลุ่มหัวเสือ สาโรงตาเจ็น

65
7
4
76
71
3
13
87
45
2
9
56
83
12
9
104
79
7
15
9
110

4

4

3

5

5

12

6. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 12 สมาชิกสังกัดอาเภอภูสิงห์ อาเภอไพรบึง และอาเภอขุขันธ์ (บางส่วน)
หน่วยอานวยการ คือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่วยเลือกตั้ง 10 หน่วย ดังนี้

อาเภอภูสิงห์
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
1 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

- ตาบลห้วยตึ๊กชู
- อบต.ห้วยตึ๊กชู
-

2

โรงเรียนบ้านละลม

3

โรงเรียนวนาสวรรค์

4

โรงเรียนบ้านโคกตาล

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มห้วยตึ๊กชู

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์(สพม.)

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลละลม, ตาบลห้วยตามอญ
- อบต.ละลม
- อบต.ห้วยตามอญ
- โรงเรียนละลมวิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลไพรพัฒนา , ตาบลดงรัก
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลโคกตาล , ตาบลตะเคียนราม
- อบต.โคกตาล
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มละลม

กลุ่มวนาสวรรค์

กลุ่มโคกตาล

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
57
1
31
10
99
5
70
3
2
28
6
109
5
68
11
79
4
76
8
4
88
4

อาเภอไพรบึง
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
5 โรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลสาโรงพลัน
เทศบาลสาโรงพลัน
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (อบจ.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มสาโรงพลัน

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
71
1
10
3
85
4

หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
6 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

7

8

โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

โรงเรียนหนองอารีพิทยา

13
สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

ตาบลไพรบึง
อบต.ไพรบึง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม (อบจ.)
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
เทศบาลตาบลไพรบึง
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

- ตาบลปราสาทเยอ
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลดินแดง, ตาบลโนนปูน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์
กลุ่มไพรบึง 1
กลุ่มไพรบึง 2

กลุ่มปราสาทเยอ

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
82
4
54
18
9
2
169
8

42
4

กลุ่มดินแดง

46
52

- โรงเรียนโนนปูนวิทยา (อบจ.)

12

- บานาญ +ย้ายเข้า

4

รวม

68

2

3

อาเภอขุขันธ์ (บางส่วน)
9

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่

- ตาบลปรือใหญ่
- อบต.ปรือใหญ่
- โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ (อบจ.)

กลุ่มปรือใหญ่
(ยกเว้นร.ร.นิคม 1
และร.ร.นิคม 2

- บานาญ +ย้ายเข้า

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

- ตาบลศรีตระกูล

24
6

รวม
10

71
9

110
กลุ่มศรีตระกูล

5

21

- อบต.ศรีตระกูล

2

- โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา (สพม.)

26

- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

2
51

3

14

7. เขตเลือกตัง้ เขตที่ 15 สมาชิกสังกัดอาเภอขุนหาญ
หน่วยอานวยการ คือ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ มีหน่วยเลือกตั้ง 11 หน่วย ดังนี้

อาเภอขุนหาญ
หน่วย
สถานทีเ่ ลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ที่
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ

-

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

ตาบลสิ
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
โรงเรียนสิริขนุ หาญ (อบจ.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์(อบจ.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลกระหวัน
ร.ร.วัดโพธิ์น้อย
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
ตาบลขุนหาญ, ตาบลโพธิ์กระสังข์
อบต.ขุนหาญ
เทศบาลตาบลโพธิ์กระสังข์
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา (อบจ.)
เทศบาลตาบลขุนหาญ
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มสิ

2

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

-

3

โรงเรียนบ้านจะเนียว

-

4

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

-

5

โรงเรียนบ้านบักดอง

- ตาบลบักดอง

กลุ่มกระหวัน

กลุ่มขุนหาญ โพธิ์กระสังข์

กลุ่มบักดอง

- อบต.บักดอง

6

โรงเรียนบ้านโนนสูง

- โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา (สพม.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลโนนสูง
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)
70
13
33
3
119
6
94
2
96
5
39
17
2
58
3
79
1
6
15
2
4
107
5

83
2

กลุ่มโนนสูง

20
5
110
33
2
35

5

2

15
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่
7

8

9

10

สถานทีเ่ ลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล

โรงเรียนบ้านกราม

โรงเรียนบ้านกันทรอม

โรงเรียนบ้านหนองผือ

สมาชิกทีอ่ ยู่ในตาบล/หน่วยงาน

-

กลุ่มในทะเบียน
สหกรณ์

ตาบลโพธิ์วงศ์, ตาบลภูฝา้ ย
อบต.ภูฝา้ ย
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา (อบจ.)
โรงเรียนนาแก้ววิทยา (อบจ.)
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มโพธิ์วงศ์ภูฝ้าย

ตาบลไพร
อบต.ไพร
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อบจ.
บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลกันทรอม ( รร.บ้านตาเอก ,
บ้านตานวน , บ้านกันทรอม ,
บ้านกันทรอมน้อย,บ้านจองกอ)
- เทศบาลกันทรอม
- โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม อบจ.
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม
- ตาบลห้วยจันทร์

กลุ่มไพร

-

(ร.ร.บ้านหนองผือ,บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ ,
บ้านกันตรวจห้วย)

กลุ่มกันทรอมห้วยจันทร์

แยกจากกลุ่ม กันทรอม
ห้วยจันทร์

รวม
11

โรงเรียนบ้านพราน
(ประชานุเคราะห์)

- ตาบลพราน
- โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา (อบจ.)
- บานาญ +ย้ายเข้า
รวม

กลุ่มพราน

มีผู้แทน
จานวน
สมาชิก สมาชิกได้ (คน)
(คน)

51
2
11
14
5
83

4

25
1
29
5
60

3

46
2
28
2
78
26

4

26

1

59
29
7
95

5

16
สมาชิกทีไ่ ด้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตใดให้สมัครและเลือกตั้งในเขตนัน้
สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบเกษียณ และ
สมาชิกทีเ่ ป็นลูกหนีพ้ ิเศษในเขตใดให้สังกัดเขตนัน้
นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบเกษียณ และสมาชิกทีเ่ ป็นลูกหนีพ้ ิเศษทุกเขต มีสิทธิขอย้ายเข้าสังกัดเขตตามภูมิลาเนา
ของตน หรือเขตเดิมในวันทีต่ นเกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือออกจากราชการหรืองานประจาก่อนอายุครบเกษียณ
หรือวันทีเ่ ป็นลูกหนีพ้ ิเศษ แต่ต้องแจ้งย้ายต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 1 กันยายน จึงจะมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่
แจ้งย้ายเข้าสังกัดใหม่ในปีทางบัญชีนนั้
ตาบลทีแ่ ยกออกจากตาบลใดให้ถือว่ายังคงเป็นตาบลเดิม หรืออาเภอทีแ่ ยกออกจากอาเภอใดให้สังกัดเขตเดิม
หมายเหตุ - จานวนสมาชิกนับจากทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

\
(ลงชื(ลงชื
่อ) ่อ)
(นายธีรนันท์ คาคาวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

ใบสมัครรับการสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ชุดที่ 65 ประจาปี 2565
เขต ..……….
เขียนที่………………………………………………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………...สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียน..…….….……………
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง………………………………………….….โรงเรียน/สานักงาน…………….………………………
ตาบล………………………………อาเภอ…………………….จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ที่งาน……..………...……...
โทรศัพท์มือถือ……………....….......................... มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565
ข้าพเจ้าได้ทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ดี และขอรับรอง
ว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้อง ตามระเบียบสหกรณ์อออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ว่าด้วย การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563 และประกาศ เรื่อง การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามข้อ 3 คุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาฯ ดังนี้
3.1 เป็นสมาชิกสังกัดเขตที่สมัครเข้ารับการสรรหาในวันยื่นใบสมัคร
3.2 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
3.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22(4)
3.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตต่อหน้าที่
3.6 เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ( ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ) รวมถึงการขยายงวดชาระหนี้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันรับสมัคร) เว้นแต่ การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทาของตนเอง
3.7 ไม่ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
3.8 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกัน 2 วาระ นับถึงวาระที่สมัคร
3.9 ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
3.10 ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
3.11 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3.12 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กฎกระทรวงการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 กาหนด
3.13 ไม่เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

-2-

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( ผู้สมัคร) จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้สมัคร) จานวน 1 ชุด
สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน คู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
จานวน 1 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) จานวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 นิว้ 3 รูป (ภาพสี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ………………………………………ผู้สมัคร
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…….………………………….…..…)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้รบั ใบสมัครพร้อมหลักฐานไว้ถูกต้องเมื่อวันที่ …. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา…………..น. ได้หมายเลข………….

ลงชื่อ……………………………….…..เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.......................................................)

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566
เขต.………….อาเภอ………………………..…หน่วยเลือกตั้งที่…………
เขียนที่………………..……..………………..…..…...
ข้าพเจ้า…………………………………..…….สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียน.......……......…………ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง…………………………………..….โรงเรียน/สานักงาน……………..…………..……………………..
ตาบล…………………………อาเภอ…….…..…………….จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ที่ทางาน.....…...…...…….…
ที่บ้าน……..………………….มือถือ………………..........……..มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2565-2566
ข้าพเจ้า ได้ทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด แล้ว และ
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด เรื่อง การเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2565-2566 คือ
1. เป็นผู้ที่เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี
2. เป็นสมาชิกสังกัดหน่วยที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง
3. เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดในการส่งงวดชาระหนี้ รวมถึงการขยายงวดชาระหนี้ที่ไม่มีสิทธิได้เงินเฉลี่ยคืน
(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) ในช่วง 1 ปี ย้อนหลังนับถึงวันรับสมัคร
4. ไม่เป็นผู้แทนสมาชิกที่มีวาระติดต่อกัน 2 วาระ ดังนี้
-วาระที่ 1 ผู้แทนสมาชิก ปี 2561 -2562 และ วาระที่ 2 ผู้แทนสมาชิก ปี 2563-2564
ข้าพเจ้า ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ในหน่วยเลือกตั้งนี้
หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น(ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันรับสมัคร) ข้าพเจ้ายินดี
สละสิทธิ์รบั เลือกตั้งในครั้งนี้ และยินดีให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ……………………….………………………ผู้สมัคร
(……………………………….……………)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(……………………………………………)
ความเห็นของกรรมการดาเนินการเลือกตั้งที่รับสมัคร
ได้รับใบสมัครไว้ถูกต้องเมื่อวันที่…..…เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา…….…..น. ได้หมายเลข………….
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า ( ) ขาดคุณสมบัติ ( ) มีคุณสมบัติตามประกาศ
ลงชื่อ……………………….…………………..กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
(……………..…………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..ประธานกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
(…………....………………..……………..)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 061 – 0290923 หรือ QR

ทะเบียนเพิ่มชื่อ
กรณีที่สมาชิกไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงชื่อรับรอง
****************************************************

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขทะเบียน ลายมือชื่อสมาชิก
สมาชิก

สถานที่ทางานปัจจุบัน

ผู้รับรอง

รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)……………………………………ประธานกรรมการเลือกตั้ง
(………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการเลือกตั้ง
(………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการเลือกตั้ง
(………………………………..)

หมายเหตุ

สมาชิกที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยราชการไม่มีรายชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อสมาชิกประจาหน่วยเลือกตั้งนั้น
ให้สมาชิกขอเพิ่มรายชื่อลงในทะเบียนเพิ่มชื่อโดยให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งรับรอง เมื่อเสร็จการเลือกตั้งแล้ว
ให้เก็บทะเบียนนั้นไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยเลือกตั้ง เช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อสมาชิก

บัญชีรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
ประจาปี 2565 - 2566
เขต ……...…. หน่วยเลือกตั้งที่ ……........….
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขทะเบียน
สมาชิก

วันที่ยื่น
ใบสมัคร

เวลา

ลายมือชื่อ
ผู้สมัคร

หมายเลข
โทรศัพท์

ได้
หมายเลข

รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ………………………………………..…………..กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
(……………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..…………..กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
(……………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..…………..ประธานกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
(……………………………………………………)

หมายเหตุ 1. หมายเลขประจาตัวผู้สมัครให้เป็นไปตามลาดับก่อนหลังของผู้สมัคร แต่ถ้ามีผู้สมัครพร้อมกันหลายคน
และไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้ วิธีจับฉลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
2. กรณีมีผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกไม่เกินจานวนที่กาหนดในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน ให้ทารายงานบัญชีสรุปผลการเลือกตั้งส่งไปยัง
หน่วยอานวยการต่อไป

