
  

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

เร่ือง  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 

ประจำป 2565 

*********************** 

 ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด ชุดท่ี 44  ครบวาระตามระเบียบ 

จำนวน 6 คน คือ 

 

1. นายสมควร  หงสทอง  กรรมการหนวยอำเภอเมือง 3 

2. นายดำรง  สัมฤทธิ ์  กรรมการหนวยอำเภอเมือง 4 

3. นายทวี  นามอินทร กรรมการหนวยอำเภอดอกคำใต 2 

4. นายเวชชัยยันต ปอมบานตา กรรมการหนวยอำเภอแมใจ 

5. นายลกัษณ  ทิศสุขใส  กรรมการหนวยอำเภอภูกามยาว 

6. นายวิโรจน  เสาหิน  กรรมการหนวยอำเภอภูซาง 

7. นายจุน  บัติปน  กรรมการหนวยอำเภอเชียงคำ 1 (หมดวาระ             

                                             เนื่องจากยายหนวยสรรหา ตามประกาศป 2564) 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด ชุดท่ี 44 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 

15/2564เม่ือวันท่ี 16  เดือนสิงหาคม 2564  จึงมีมติใหมีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหนง

คณะกรรมการดำเนินการท่ีพนตามวาระ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 , มาตรา 52 และพระราชบัญญัติ

สหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ประกอบกับขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยครูพะเยาจำกัดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ขอ 73 ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการ

สรรหาบุคคลใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2551 และมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป

2562 จึงไดจัดใหมีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ตามหนวยสรรหา ดังนี้ 

1. หนวยสรรหาอำเภอเมือง 3 ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

ขาราชการบำนาญอำเภอเมือง 3, บำเหน็จลูกจางเมือง 3, แยกหักเมือง3(ปกติ), แยกหักเมือง 3(

บำนาญ),บำนาญสามัญอำเภอเมือง3, บำนาญพะเยาพิทยาคมอำเภอเมือง 3, สำนักงานวัฒนธรรม, 

สำนักงานพระพุทธศาสนา 

 

 



 

2. หนวยสรรหาอำเภอเมือง 4 ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา , ขาราชบำนาญสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ,          

มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย , วิทยาลัยเทคนิคพะเยา , บำนาญวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ,                

แยกหักวิทยาลัยเทคนิคพะเยา(ปกติ) , แยกหักวิทยาลัยเทคนิคพะเยา(บำนาญ ,  สพป.พะเยา เขต 1 , 

ลูกจาง สพป.พะเยา เขต 1 , บำเหน็จรายเดือนลูกจาง สพป.พะเยา เขต 1 , บำนาญ สพป.พะเยา 

เขต 1 ,แยกหักเมือง 4(ปกติ) , แยกหักเมือง 4(บำนาญ) , ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา , บำนาญ

ศึกษาธิการ 

3. หนวยสรรหาอำเภอดอกคำใต 2 ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอดอกคำใต 2 , ขาราชการบำนาญอำเภอดอกคำใต 2 , 

ขาราชการบำนาญสามัญอำเภอดอกคำใต 2 , โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม , แยกหักอำเภอดอกคำใต 2(

ปกติ) , แยกหักอำเภอดอกคำใต 2(บำนาญ) , บำเหน็จรายเดือนลูกจางอำเภอดอกคำใต 2     

4. หนวยสรรหาอำเภอแมใจ ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอแมใจ , ขาราชการบำนาญอำเภอแมใจ , ขาราชการบำนาญ

สามัญอำเภอแมใจ , บำเหน็จลูกจางรายเดือนอำเภอแมใจ , แยกหักอำเภอแมใจ(ปกติ) , แยกหัก

อำเภอแมใจ(บำนาญ) , โรงเรียนแมใจวิทยาคม   

5. หนวยสรรหาอำเภอภูกามยาว ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดอำเภอภูกามยาว , ขาราชการบำนาญอำเภอภูกามยาว , ขาราชการ

บำนาญสามัญอำเภอภูกามยาว , บำเหนจ็รายเดือนลูกจางอำเภอภูกามยาว , แยกหักภูกามยาว(ปกติ) 

, แยกหักภูกามยาว(บำนาญ) , โรงเรียนดงเจนวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  

6. หนวยสรรหาอำเภอภูซาง  ประกอบดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดอำเภอภูซาง , ขาราชการบำนาญอำเภอภูซาง , ขาราชการบำนาญสามัญ

อำเภอภูซาง . แยกหักอำเภอภูซาง(ปกติ) , แยกหักอำเภอภูซาง(บำนาญ) , โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

ใหมีการสรรหากรรมการได 1 ทาน (อยูในวาระ 2 ป) 

7. หนวยสรรหาอำเภอเชียงคำ 1  ประกอบ   ดวยสมาชิกสังกัด 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดอำเภอเชียงคำ , แยกหักอำเภอเชียงคำ 1(ปกติ) , แยกหักอำเภอเชียงคำ 1 

(บำนาญ) 

ใหมีการสรรหากรรมการได 1 ทาน (อยูในวาระ 1 ป) 

 

 

 



 

  คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการ 

1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันประกาศรับ

สมัคร 

2. ไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลา 2 ป ทาง

บัญชีถึงวันเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดผิดจากการกระทำของตนเอง 

3. ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญหรือนายทะเบียนสหกรณ ถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการดำเนินการ 

4. ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจาง สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

5. ไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2550 ขอ 73 

6. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ

สหกรณ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ.สหกรณ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 

สถานท่ีรับสมัคร 

สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัดเลขท่ี 672 หมู 3 ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

สถานท่ีดำเนินการสรรหา 

เปนไปตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

กำหนดวันรับสมัครสรรหา การประกาศรายช่ือผูสมัคร วันสรรหา และการประกาศรายช่ือผูไดรับ

การสรรหา 

1. รับสมัครตั้งแตวันท่ี  1 – 8  ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ในวันปฏิบัติงาน) 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร วันท่ี  11  ตุลาคม 2564 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการสรรหาในวันท่ี  14  ตุลาคม 2564 

4. ลงคะแนนสรรหาลวงหนาในวันท่ี  5  พฤศจิกายน 2564 ณ หนวยสรรหาลวงหนาสหกรณออม

ทรัพยครูพะเยา จำกัด  เวลา 08.30 น. -15.00 น. 

5. ลงคะแนนสรรหาในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2564  ณ หนวยสรรหา เวลา 08.30 น. -15.00 น. 

6. ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาในวันท่ี  15  พฤศจิกายน 2564 

วิธีการดำเนินการสรรหาลวงหนา 

1. ใหสมาชิกลงทะเบียนสรรหาลวงหนาระหวางวันท่ี 26 – 29  ตุลาคม 2564  ตามแบบฟอรมท่ี

สหกรณกำหนด ผูขอใชสิทธิสรรหาลวงหนาแลวไมสามารถไปใชสิทธิในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2564  ไดอีก 

 



 

2. ผูมีคุณสมบัติใชสิทธิ์ในการสรรหาลวงหนา  ดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีไดรับคำสั่งจากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติหนาท่ี  อบรม  

สัมมนา ศึกษา ดูงาน  ในวันท่ีมีการสรรหา 

(2) กรณีท่ีสมาชิกตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือแพทยนัด 

(3) กรณีเหตุฉุกเฉินหรือจำเปนเรงดวนอ่ืนใด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหนวย

สรรหาลวงหนาพิจารณา 

(4) ใหสมาชิกผูท่ีมีความประสงคจะลงทะเบียนใชสิทธิสรรหาลวงหนาตาม (1),(2) และ(3) ใหนำ

เอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือคำสั่ง หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ใบรับรอง

แพทย หรือใบแพทยนัด มาประกอบการลงทะเบียนดวย 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนา วันท่ี 1  พฤศจิกายน  2564 

4. ประกาศผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนา วันท่ี  3  พฤศจิกายน  2564 

5. เม่ือถึงกำหนดเวลาสรรหาลวงหนา ใหผูดำเนินการเปดหีบสรรหาตอหนาสมาชิกวาเปนหีบเปลา

แลวใหลงลายมือชื่อรับรองไมนอยกวา 3 คน 

6. สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนาตองแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให แลว

ลงลายมือชื่อรับบัตรจากเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหา 

7. การลงคะแนนสรรหาลวงหนา ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x ) ลงในชองบัตร

ใหตรงกับหมายเลขประจำตัวของผูสมัครท่ีตนเองตองการสรรหาแตละหนวย แลวหยอนลงในหีบ

บัตรสรรหาทันที 

8. การนับคะแนน เม่ือหมดเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินการ ดังนี้ 

          เม่ือหมดเวลาลงคะแนนสรรหาลวงหนา ใหเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหาปดหีบบัตร แลว

สงมอบใหประธานกรรมการเพ่ือเก็บรักษาไวในหองนิรภัย เพ่ือนำมานับรวมกันในวันสรรหาท่ัวไป          

โดยใหคณะกรรมการนับคะแนนหนวยสรรหาท่ีสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด  ดำเนินการ

นับคะแนนโดยเปดเผย 

 

                                  วิธีการดำเนินการสรรหาท่ัวไป 

1. การสรรหา ใหสมาชิกใชสิทธิ์สรรหาดวยตนเอง โดยการลงคะแนนวิธีลับ 

2. เม่ือถึงกำหนดเวลาสรรหา ใหผูดำเนินการเปดหีบสรรหาตอหนาสมาชิกวาเปนหีบเปลาแลวใหลง

ลายมือชื่อรับรองไมนอยกวา 3 คน 

3. สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาตองแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให แลวลงลายมือ

ชื่อรับบัตรจากเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหา 



 

4. การลงคะแนนสรรหา ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x ) ลงในชองบัตรใหตรงกับ

หมายเลขประจำตัวของผูสมัครท่ีตนเองตองการสรรหาแตละหนวย แลวหยอนลงในหีบบัตรสรร

หาทันที 

5. การนับคะแนน เม่ือหมดเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินการ ดังนี้ 

หนวยสรรหาใดใชสถานท่ีลงคะแนนแหงเดียว ใหเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหาเปดหีบบัตรนับ

คะแนนโดยเปดเผย กรณีหนวยสรรหากำหนดสถานท่ีลงคะแนนหลายจุดลงคะแนน ใหนำหีบบัตร

ลงคะแนนแตละจุดมานับรวมกันตามสถานท่ีหนวยสรรหากำหนด โดยกอนนับคะแนนใหรวมบัตร

สรรหาในหีบและดำเนินการนับคะแนนโดยเปดเผย เม่ือหมดบัตรสรรหาในหีบแลว ใหรวมคะแนน

จัดอันดับผูไดรับ 

การสรรหา การนับคะแนนตองมีสมาชิกสหกรณฯ รวมเปนพยาน อยางนอย 3 คน โดยใหลง

ลายมือชื่อในแบบฟอรมท่ีสหกรณฯ กำหนด ในกรณีผลการสรรหามีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับ

สลากเพ่ือใหไดกรรมการเทากับจำนวนท่ีกำหนด 

6. การวินิจฉัย บัตรดี บัตรเสีย ใหอนุโลมใชเชนเดียวกับการเลือกตั้งท่ัวๆ ไป 

7. กรณีผูสมัครรับการสรรหา ไมเกินจำนวน ถือวาผูสมัครนั้นๆ ไดรับการสรรหาโดยปริยาย 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

(นายชุมพล   คำปา) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด 


