ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ตราด จากัด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูตราด จากัด
ชุดที่ 59 ประจาปี 2563
---------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์
ครูตราด จากัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2555 ข้อ7 กาหนดไว้ว่า “กรรมการดาเนินการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับสรรหาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี
จึงจะมีสิทธิสมัครรับสรรหาใหม่ได้ และประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ”
ซึ่งในปี 2562 นี้ มีประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ รวมจานวน 7 คน คือ
1. นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ ถาวรประเสริฐ
กรรมการหน่วยบานาญ
3. นางดวงพร คณาญาติ
กรรมการหน่วยบานาญ
4. นายสุชาติ กะไชยวงษ์
กรรมการหน่วยอาเภอเมืองตราด 2
5. นายวัชระ ตราดธารทิพย์
กรรมการหน่วยอาเภอเมืองตราด 3
6. นายประเมิน ทองพร่อง
กรรมการหน่วยอาเภอบ่อไร่
7. นายสุรศักดิ์ ช่อทอง
กรรมการหน่วยอาเภอแหลมงอบ
ดั ง นั้ น หน่ ว ยที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การสรรหากรรมการใหม่ และจ านวนกรรมการแต่ ล ะหน่ ว ย
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 9 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ประจาปี 2563 ไว้ดังนี้
1. กาหนดให้มีการสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ จานวน 1 คน (จากสมาชิกทั้งหมด)
2. กาหนดให้มีการสรรหากรรมการดาเนินการ จานวน 6 คน
3. กรรมการดาเนินการตามข้อ 2 กาหนดดังนี้
3.1 กรรมการดาเนินการ มาจากการสรรหาจากหน่วยต่างๆ ดังนี้
หน่ วย
1. บานาญ สพป.ตราด
2. อาเภอเมืองตราด 2

จานวน / คน
สังกัด
2
สมาชิกที่รับบานาญและมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองตราด
1
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปากคลองน้าเชี่ยว, วัดสุวรรณมงคล,
วัดไทรทอง, วัดหนองเสม็ดฯ, อนุบาลตราด, เอกชน-สุนันทาวิทยา, กองการศึกษา
อบจ.ตราด, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตราด, สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด (กศน.ตราด), บาเหน็จ-บานาญ
กศน., เอกชน-กิตติวิท ยา, บานาญกองการศึกษา อบจ.ตราด และรวมถึงสมาชิก
ที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด

หน่ วย
3. อาเภอเมืองตราด 3

จานวน / คน
สังกัด
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าประดู่, บ้านสวนใน, บ้านเนินตาแมว,
วัดวังฯ, วัดบุปผารามฯ, อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ, บ้านท่าเรือจ้างฯ, บ้านเปร็ดใน,
บ้านแหลมพร้าว, วัดหนองคันทรง, วัดอ่าวใหญ่, วัดห้วงน้าขาว, ชุมชนวัดอ่าวช่อ,
วัดแหลมหิน, วิทยาลัยชุมชนตราด, บาเหน็จ-บานาญวิทยาลัยชุมชนตราด, เอกชนมารดานุสรณ์ และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด

4. อาเภอบ่อไร่

1

5. อาเภอแหลมงอบ

1

สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง, ชุมชนวัดบ่อไร่, อนุบาล
บ่ อ พลอยราษฎร์ รั ง สรรค์ , บ้ านมะนาว, บ้ านจั ด สรร, บ้ านปะอา, บ้ านตางาม,
บ้านคลองแอ่ง, บ้านหนองบอน, คีรีศรีสาครวิทยา, อัมพรจินตกานนท์, วัดช้างทูน,
บ้ านหนองแฟบ, บ้ านป้ อ งกัน ตนเองด่ านชุ ม พล, บ้ านด่ านชุ ม พล, บ้ านปะเดา,
ไทยรัฐวิทยา 44 ฯ, เพียงหลวง 6 , บ้านสระใหญ่, ราชประชานุเคราะห์ 49, รวมทั้ง
สมาชิกที่รับบานาญที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอาเภอ
บ่อไร่ และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยวฯ, ชุมชนแหลมงอบฯ,
บ้านคลองใหญ่, วัดแหลมมะขาม, บ้านเนินดินแดง, วัดทองธรรมชาติ,
บ้านธรรมชาติล่าง, บ้านอ่าวตาลคู,่ วัดบางปิดล่าง, วัดบางปิดบน, , ชุมชนวัดบาง
กระดาน, บ้านบางเบ้า, บ้านคลองพร้าว, อนุบาลเกาะช้าง, วัดสลักเพชร,
วัดวัชคามคชทวีป, บ้านเกาะหมากฯ, บ้านอ่าวพร้าว, บ้านคลองจ้าว, อนุบาล
เกาะกูด รวมทั้งสมาชิกที่รับบานาญที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
สถานศึกษาในหน่วยอาเภอแหลมงอบ, เกาะช้าง, เกาะกูด, เกาะหมาก และรวมถึง
สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด

4. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ มีดังนี้
4.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
4.2 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
4.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
4.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
4.6 ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4.7 ไม่ดารงตาแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างประจาในสหกรณ์นี้
5. กาหนดวันรับสมัครวันสรรหาและสถานที่สรรหา
5.1 กาหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยให้สมาชิก
ที่สมัครเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด โดยใช้ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

5.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็น
ประธานและกรรมการดาเนินการ วันที่ 5 กันยายน 2562
5.4 จับสลากหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ประกาศรายชื่อและ
หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา และสถานที่สรรหาแต่ละหน่วย
5.5 หน่วยสรรหาใดมีผู้สมัคร ไม่เกินจานวนกรรมการที่พึงมีในหน่วยนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครรับการ
สรรหาเป็นผู้ได้รับการสรรหา
5.6 กาหนดวันสรรหา วันที่ 26 กันยายน 2562
- ส าหรั บ หน่ ว ยสรรหาที่ อ ยู่ เกาะ จะเปิ ด ท าการลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และปิ ด การ
ลงคะแนนในเวลา 12.00 น. และ สาหรับหน่วยสรรหาอื่นๆ จะเปิดทาการลงคะแนนในเวลา
08.30 น. และปิดการลงคะแนนในเวลา 15.00 น.
5.7 หลังจากได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการสรรหา เข้าไปยุ่งเกี่ยวภายในเขต
บริเวณสถานที่ลงคะแนนสรรหาของแต่ละหน่วย
5.8 หลังจากปิดการลงคะแนนแล้ว บัตรลงคะแนนสรรหากรรมการหน่วย ให้นับที่หน่วยสรรหา
นั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ให้แต่ละหน่วยนาส่งและนับพร้อมกัน
ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
5.9 เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยจัดทารายงานแสดงผลการนับ
คะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการไปยังสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูตราด จากัด เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการดาเนินการทราบทันที
6. ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
และหน่วยสรรหานั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ลงชื่อ

คราวุธ หงษ์ วเิ ศษ
(นายคราวุธ หงษ์ วเิ ศษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ตราด จากัด

