ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ตราด จากัด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูตราด จากัด
ชุดที่ 60 ประจาปี 2564
---------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
จากัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2555 ข้อ7 กาหนดไว้ว่า “กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับสรรหาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัคร
รับสรรหาใหม่ได้ และประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ”
ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ รวมจานวน 8 คน คือ
1. นางพักตร์วิไล ชาปฏิ
กรรมการหน่วยอาเภอเมืองตราด 1
2. นายธนิต ไชยรักษ์
กรรมการหน่วยอาเภอเขาสมิง 1
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขกิจ
กรรมการหน่วยอาเภอเขาสมิง 2
4. นายสมชาย ศรีสรวล
กรรมการหน่วยอาเภอคลองใหญ่
5. นายประวิทย์ นิยมนา
กรรมการหน่วย สพม. 17 (1)
6. นายมานพ บุญสมพงษ์
กรรมการหน่วย สพม. 17 (2)
7. น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์
กรรมการหน่วยกลาง
8. นายอุกฤษฏ์ สิงห์เขียว
กรรมการหน่วย สพป.ตราด
ดังนั้น หน่วยที่จะต้องดาเนินการสรรหากรรมการใหม่ และจานวนกรรมการแต่ละหน่วย มติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60 ประจาปี 2564 ไว้ดังนี้
1. กาหนดให้มีการสรรหากรรมการดาเนินการ จานวน 8 คน
2. กรรมการดาเนินการตามข้อ 1 กาหนดดังนี้
2.1 กรรมการดาเนินการ มาจากการสรรหาจากหน่วยต่างๆ ดังนี้
หน่ วย
จานวน/คน
สังกัด
1. อาเภอเมืองตราด 1
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนคลองขวาง, บ้านทุ่งไก่ดัก, วัดวิเวกวราราม,
วัดวรุณดิตถาราม, ชุมชนวัดท่าพริกฯ, บ้านโพร่งตะเฆ่ฯ, บ้านไร่ปา่ , วัดตะกาง,
วัดแหลมกลัด, วัดสะพานหิน, บ้านคลองประทุน, บ้านนาเกลือ, วัดคิริวิหาร,
บ้านบางปรง, วัดบางปรือ, บ้านฉางเกลือฯ, วัดคลองขุด และรวมทัง้ พนักงานราชการ
ในโรงเรียนนัน้ ๆ
2. อาเภอเขาสมิง 1
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง, วัดสลัก, วัดท่าโสม,
บ้านคลองศอก, วัดท่าหาด, ชุมชนวัดแสนตุ้ง, วัดพนมพริก, บ้านดงกลาง,
บ้านตามาง, ชุมชนบ้านเขาสมิง, บ้านห้วงพัฒนา, วัดฆ้อ, บ้านโป่ง รวมทั้งสมาชิก
ที่รับบานาญที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอาเภอเขาสมิง 1
และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ

หน่ วย
3. อาเภอเขาสมิง 2

จานวน/คน
สังกัด
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนวัดดินแดง, บ้านดอนสูง, วัดประณีต,
บ้านหนองบัว, วัดเสนาณรงค์, วัดตาพลาย, บ้านเจียรพัฒนา, บ้านเกษมสุข,
บ้านมณฑล, บ้านเนินตะบก รวมทั้งสมาชิกที่รับบานาญ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอาเภอเขาสมิง 2 และรวมทั้งพนักงานราชการใน
โรงเรียนนั้น ๆ
4. อาเภอคลองใหญ่
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนบ้านคลองมะนาว, บ้านไม้รูด, บ้านหนองม่วง,
วัดห้วงโสม, บ้านตาหนึก, บ้านเนินตาล, อนุบาลวัดคลองใหญ่, บ้านหาดเล็ก,
บ้านคลองจาก, บ้านโขดทราย,บ้านคลองมะขาม, เอกชน-จุติพร รวมทั้งสมาชิกที่รับ
บานาญที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอาเภอคลองใหญ่
และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ และสมาชิกที่อยู่ในเขตอาเภอ
คลองใหญ่ที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนข้างต้น
5. สพม.17 (1)
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17,
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์, ตราดสรรเสริญวิทยาคม, เกาะกูดวิทยาคม,
ตราษตระการคุณ, บานาญ สพม.17, บาเหน็จรายเดือน สพม.17,
บานาญตราษตระการคุณ, บาเหน็จตราษตระการคุณ และรวมทั้งพนักงานราชการ
ในโรงเรียนนัน้ ๆ
6. สพม.17 (2)
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร, เขาน้อยวิทยาคม,
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์, เนินทรายวิทยาคม,เขาสมิงวิทยาคมฯ, ประณีตวิทยาคม,
สะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก, บ่อไร่วิทยาคม, หนองบอนวิทยาคม, แหลมงอบ
วิทยาคม, คลองใหญ่วิทยาคม , เกาะช้างวิทยาคม และรวมทั้งพนักงานราชการใน
โรงเรียนนั้น ๆ
7. กลาง
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสังกัด วิทยาลัยเทคนิคตราด, วิทยาลัยสารพัดช่างตราด,
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่, โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา , กองการศึกษาเทศบาล
เมืองตราด, บานาญเทคนิคตราด, บาเหน็จเทคนิคตราด, บานาญการอาชีพบ่อไร่ ,
บานาญวิทยาลัยสารพัดช่างตราด , บานาญเทศบาล และรวมทั้งพนักงานราชการ
ในโรงเรียนนัน้ ๆ
8. สพป.ตราด
1
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด, สานักงาน
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรจังหวัดตราด, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด, สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตราด, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตราด,
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, บาเหน็จ-บานาญ หักเงินจากธนาคาร, บาเหน็จ
รายเดือน สพป., บานาญ สนง.ศึกษาธิการ, บานาญ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตราด,
บานาญสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, บาเหน็จหน่วยกลาง –สหกรณ์, บาเหน็จ
หน่วยกลาง-ธนาคาร, สมาชิกที่โอนย้ายสังกัดและยังเป็นสมาชิกสหกรณ์, และ
รวมทั้งพนักงานราชการสังกัดนั้น ๆ
สมาชิกที่ออกจากราชการและยังเป็นสมาชิกสหกรณ์

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ มีดังนี้
3.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
3.2 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
3.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
3.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
3.6 ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินและดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3.7 ไม่ดารงตาแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างประจาในสหกรณ์นี้
4. กาหนดวันรับสมัครวันสรรหาและสถานที่สรรหา
4.1 กาหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดของ
สหกรณ์โดยให้สมาชิกที่สมัครเป็นกรรมการดาเนินการยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด โดยใช้ใบสมัครและมีสมาชิกในหน่วยสรรหา
รับรองตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
4.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับสรรหาและสถานที่
สรรหาของแต่ละหน่วยในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
4.4 หน่วยสรรหาใดมีผู้สมัคร ไม่เกินจานวนกรรมการที่พึงมีในหน่วยนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครรับ
การสรรหาเป็นผู้ได้รบั การสรรหา
4.5 กาหนดวันสรรหา วันที่ 22 ตุลาคม 2563
4.5.1 สาหรับหน่วยสรรหาที่อยูเ่ กาะจะเปิดทาการลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และ
ปิดการลงคะแนนในเวลา 12.00 น.
4.5.2 สาหรับหน่วยสรรหาอื่นๆ จะเปิดทาการลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และ
ปิดการลงคะแนนในเวลา 15.00 น.
4.6 หลังจากปิดการลงคะแนนแล้วบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการหน่วยให้นับที่หน่วยสรรหานั้นๆ
4.7 เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนนแล้วให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยจัดทารายงานแสดงผลการ
นับคะแนนการสรรหากรรมการดาเนินการไปยังสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
เพื่อเสนอต่อประธานดาเนินการทันที
5. ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายสมนึก แพทย์ พทิ กั ษ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ตราด จากัด

