ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
เรือง การสรรหาสมาชิกเพือ เสนอให้ ทปี ระชุ มใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2563-2564
ด้วยตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ในเขต 3, 6 , 8, 10 , 11 ,12 และ
15 จะถึงคราวออกตามวาระในวันสิ. นปี ทางบัญชี 2562 สหกรณ์ฯ จะดําเนินการสรรหาสมาชิกในเขต 3, 6 , 8, 10 ,11 ,
12 และ 15 เพื5อเสนอให้ที5ประชุมใหญ่เลือกตั.งเป็ นกรรมการดําเนินการประจําปี 2563 ให้มีกรรมการดําเนินการ
ครบ 15 คน ตามข้อบังคับ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 56 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา
สมาชิกเพื5อเสนอ ให้ที5ประชุมใหญ่เลือกตั.งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2557 สหกรณ์ฯ จึงกําหนดรายละเอียด
เกี5ยวกับการสรรหาฯ ดังต่อไปนี.
1. ให้ แต่ ละเขตสรรหาสมาชิ กเพือ เสนอให้ ทปี ระชุ มใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการได้ เขตละ 1 คน
โดยมีเขตทีจ ะดําเนินการสรรหาฯ ประจําปี 2563-2564 ดังต่ อไปนี'
เขต 3 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอวังหิ นทุกตําบล และอําเภอเมืองศรี สะเกษ (บางส่ วน) เฉพาะที5อยูใ่ นตําบลหนองครก ตําบลหมากเขียบ ตําบลซํา ตําบลโพนข่า ตําบลทุม่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานเขตพื.นที5การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 โรงเรี ยนอนุบาลศรี สะเกษ โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29 สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด และสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 2
เขต 6 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษาใน อําเภอโนนคูณทุกตําบล อําเภอนํ.าเกลี.ยง
ทุกตําบล และอําเภอพยุห์ทุกตําบล ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 8 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอห้วยทับทันทุกตําบล อําเภอบึงบูรพ์
ทุกตําบล อําเภอเมืองจันทร์ ทุกตําบล และอําเภอโพธิJศรี สุวรรณทุกตําบล ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัด เขต 1 และ 3
เขต 10 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอขุขนั ธ์ เฉพาะที5อยูใ่ น ตําบลห้วยใต้
ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลหนองฉลอง ตําบลปรือใหญ่ ( เฉพาะโรงเรียนนิคม 1 และโรงเรียนนิคม 2 ) ตําบลสะเดาใหญ่
ตําบลตาอุด ตําบลตะเคียน ตําบลลมศักดิJ ตําบลดองกําเม็ด ตําบลโคกเพชร ตําบลจะกง ตําบลกฤษณา ตําบลห้วยเหนือ
สํานักงานเขตพื.นที5การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 3 โรงเรี ยนขุขนั ธ์ราษฏร์บาํ รุ ง โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจรักไทย ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 11 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอปรางค์ก่ทู ุกตําบล และอําเภอขุขนั ธ์
เฉพาะที5อยูใ่ น ตําบลใจดี ตําบลห้วยสําราญ ตําบลกันทรารมย์ ตําบลศรี สะอาด ตําบลปราสาท ตําบลโสน
ตําบลหัวเสื อ และตําบลสําโรงตาเจ็น ยกเว้ น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
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เขต 12 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอภูสิงห์ทุกตําบล อําเภอไพรบึง
ทุกตําบล และอําเภอขุขนั ธ์ เฉพาะที5อยูใ่ นตําบลปรื อใหญ่ (ยกเว้น โรงเรียนนิคม 1 และโรงเรียนนิคม 2 ) และ
ตําบลศรี ตระกูล ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 15 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอขุนหาญทุกตําบล ยกเว้น สมาชิก
ที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
สมาชิกทีไ ด้ รับคําสั งให้ ช่วยราชการในเขตใดให้ สังกัดเขตนั'น
2. กําหนดหน่ วยอํานวยการสรรหา และหน่ วยเลือกตั'ง
การกําหนดหน่วยอํานวยการสรรหา และหน่วยเลือกตั.ง ดังทีป รากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติผ้สู มัครรับการสรรหา ผู้สมัครรับการสรรหาต้ องเป็ นสมาชิกทีม ีคุณสมบัติดังต่ อไปนี'
3.1 เป็ นสมาชิกสังกัดเขตที5สมัครเข้ารับการสรรหาในวันยืน5 ใบสมัคร
3.2 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที5สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดที5ได้กระทํา
โดยประมาท หรื อ ความผิดลหุโทษ
3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที5
3.4 ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที5สุดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4)
3.5 ไม่เคยถูกที5ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที5
3.6 เป็ นสมาชิกที5ไม่เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี. ( ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี.ย ) รวมถึงการขยายงวด
ชําระหนี.ที5ไม่มีสิทธิรับเงินเฉลี5ยคืน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันรับสมัคร)
3.7 ไม่ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าที5สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที5สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
3.8 ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการติดต่อกัน 2 วาระ นับถึงวาระที5สมัคร
4. เอกสารประกอบการสมัคร ผูส้ มัครจะต้องนําเอกสารมายืน5 ในวันสมัคร ดังต่อไปนี.
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณี มีคูส่ มรส) จํานวน 1 ฉบับ
4.4. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูส่ มรส (กรณี มีคูส่ มรส)
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนบ้านคูส่ มรส (กรณี มีคูส่ มรส) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 นิ.ว 3 รู ป (ภาพสี ) จํานวน 3 แผ่น
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5. วันเวลา และสถานทีรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที5สหกรณ์ฯ กําหนดขึ.นเท่านั.นและ
ยืน5 ใบสมัครด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ระหว่างวันจันทร์ ที 11 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที 12 พฤศจิกายน
2562 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ สํ านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครในเขตใดให้เป็ นไปตามลําดับก่อนหลังของผูส้ มัครเขตนั.น แต่ถา้ มีผสู ้ มัคร
พร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากระหว่างผูส้ มัครที5มาพร้อมกัน
6. วัน เวลา และสถานที สรรหา
ให้สมาชิกแต่ละเขตไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ในวันพุธที 20 พฤศจิกายน 2562 ตั'งแต่ เวลา 12.00 น.
ถึงเวลา 15.00 น. ณ หน่ วยเลือกตั'งทีส หกรณ์กาํ หนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ
7. วิธีการสรรหา
7.1 ให้สรรหาด้วยวิธีเลือกตั.งโดยตรงและลับ
7.2 บัตรลงคะแนนสรรหาให้เป็ นไปตามที5สหกรณ์กาํ หนด บุคคลอื5นใดไม่มีสิทธิJทาํ เครื5 องหมายหรื อ
ขีดฆ่าตกเติมใด ๆ ลงในบัตร ยกเว้นสมาชิกผูไ้ ด้รับบัตรนั.นเพื5อใช้สิทธิลงคะแนน
7.3 เขตใดมีผสู ้ มัครเข้ารับการสรรหา จํานวน 1 คน ให้ถือว่าผูส้ มัครนั.นเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหา
กรณี ที5ผสู ้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อสละสิ ทธิJก่อนจะมีการสรรหา ให้ผสู ้ มัครที5ได้รับหมายเลขในลําดับถัดไป
ใช้หมายเลขเดิมในการสรรหาครั.งนั.น
กรณี ที5ผสู ้ มัครได้คะแนนในลําดับที5 1 หลายคน ให้ผทู ้ ี5มีคะแนนในลําดับที5 1 เท่ากันนั.น มาจับฉลาก
ที5สาํ นักงานสหกรณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เพื5อให้เหลือผูท้ ี5ได้รับการสรรหา
เพียง 1 คน
ผู้ได้ รับการสรรหาจากเขต 3 , 6, 8, 10 , 11, 12 และ 15 เมือทีป ระชุ มใหญ่ เลือกตั'งเป็ นกรรมการ
ดําเนินการแล้ว ให้ อยู่ในตําแหน่ งสองปี
7.4 สมาชิกสังกัดเขตใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที5เขตนั.น
7.5 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื5อปรากฏในบัญชีรายชื5อสมาชิกประจําหน่วยเลือกตั.งนั.น ให้สมาชิกขอเพิม5 ชื5อ
ได้ตามแบบที5สหกรณ์ฯ กําหนด
8. ปฎิทนิ การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2563-2564
ที
ขั'นตอนการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ปฏิทนิ การสรรหาฯ
ประจําปี 2563-2564
1 หน่วยอํานวยการแต่งตั.งคณะกรรมการอํานวยการ และหน่วยเลือกตั.ง
วันพฤหัสบดีที5 31 ตุลาคม 2562
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แต่งตั.งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกตั.ง แล้วแจ้งรายชื5อ
คณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
วัน เวลา รับสมัคร คณะกรรมการ และผูแ้ ทนสมาชิก

วันจันทร์ที5 11 พฤศจิกายน ถึง
วันอังคารที5 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น.–16.00 น.

4
ที
3
4
5

6
7

8
9

ขั'นตอนการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําปี 2563-2564
สหกรณ์ประกาศรายชื5อผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ผูส้ มัครแจ้งรายชื5อผูส้ ังเกตการณ์เป็ นหนังสื อต่อหน่วยเลือกตั.ง
ไม่เกินหน่วยเลือกตั.งละ 1 คน
กรรมการอํานวยการเลือกตั.ง รับบัญชีรายชื5อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั.งและบัตร
ลงคะแนนที5สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั.งไปรับจาก
กรรมการอํานวยการ
กําหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั.ง

ปฏิทนิ การสรรหาฯ
วันพุธที5 13 พฤศจิกายน 2562
วันศุกร์ที5 15 พฤศจิกายน 2562
ในเวลาราชการ
วันอังคารที5 19 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที5 20 พฤศจิกายน 2562
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
วันพุธที5 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18.00 น.

เมื5อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับคะแนนและ
ประกาศผลทันที แล้วรี บรายงานบัญชีสรุ ปผลการเลือกตั.งส่ งไปยัง
หน่วยอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาและเลือกตั.ง ส่ งสรุ ปผลการสรรหาและ วันพฤหัสบดีที5 21 พฤศจิกายน 2562
เลือกตั.งส่ งไปยังสหกรณ์
ในเวลาทําการของสหกรณ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกตั.งที5สาํ นักงานสหกรณ์
วันศุกร์ที5 22 พฤศจิกายน 2562

จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

(ลงชือ)
(นายทวีศักดิQ สั งวัง )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด

ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
เรือง การเลือกตังผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
ประจําปี 2563-2564
ด้วยผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ประจําปี 2561- 2562 ในเขต 3, 6 , 8, 10, 11 , 12
และ 15 จะครบกําหนดวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ในวันที5 30 พฤศจิกายน 2562 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
ข้อ 50 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั;งผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2542 , ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั;งผูแ้ ทนสมาชิก แก้ไขเพิม5 เติม (ฉบับที5 3) พ.ศ. 2561
สหกรณ์ฯ จึงกําหนดให้มีการเลือกตั;งผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี 2563-2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี;
1. เขตทีจ ะดําเนินการเลือกตังผู้แทนสมาชิก ประจําปี 2563 -2564 ดังต่ อไปนี
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอวังหิ นทุกตําบล และอําเภอเมืองศรี สะเกษ (บางส่ วน ) เฉพาะ ที5อยูใ่ นตําบลหนองครก ตําบลหมากเขียบ ตําบลซํา ตําบลโพนข่า ตําบลทุม่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานเขตพื;นที5การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 โรงเรี ยนอนุบาลศรี สะเกษ โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29 สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด และสํานักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 2
เขต 6 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอโนนคูณทุกตําบล อําเภอนํ;าเกลี;ยง
ทุกตําบล และอําเภอพยุห์ทุกตําบล ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 8 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอห้วยทับทันทุกตําบล อําเภอบึงบูรพ์
ทุกตําบล อําเภอเมืองจันทร์ ทุกตําบล และอําเภอโพธิLศรี สุวรรณทุกตําบล ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัด เขต 1 และ 3
เขต 10 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอขุขนั ธ์ เฉพาะที5อยูใ่ น ตําบลห้วยใต้
ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลหนองฉลอง ตําบลปรื อใหญ่ (เฉพาะ โรงเรียนนิคม 1 และโรงเรียนนิคม 2 ) ตําบลสะเดาใหญ่
ตําบลตาอุด ตําบลตะเคียน ตําบลลมศักดิL ตําบลดองกําเม็ด ตําบลโคกเพชร ตําบลจะกง ตําบลกฤษณา ตําบลห้วยเหนือ
สํานักงานเขตพื;นที5การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 3 โรงเรี ยนขุขนั ธ์ราษฏร์บาํ รุ ง โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริ หารธุ รกิจ
รักไทย ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 11 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอปรางค์ก่ทู ุกตําบล และอําเภอขุขนั ธ์
เฉพาะที5อยูใ่ นตําบลใจดี ตําบลห้วยสําราญ ตําบลกันทรารมย์ ตําบลศรี สะอาด ตําบลปราสาท ตําบลโสน
ตําบลหัวเสื อ และตําบลสําโรงตาเจ็น ยกเว้ น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 12 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอภูสิงห์ทุกตําบล อําเภอไพรบึงทุกตําบล
และอําเภอขุขนั ธ์ เฉพาะที5อยูใ่ นตําบลปรื อใหญ่ (ยกเว้ น โรงเรียนนิคม 1 และโรงเรียนนิคม 2 ) และตําบลศรี ตระกูล
ยกเว้น สมาชิกที5อยูใ่ นสังกัดเขต 1 และ 3
เขต 15 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดหน่วยงานการศึกษา ในอําเภอขุนหาญทุกตําบล ยกเว้ น สมาชิกที5อยู่
ในสังกัดเขต 1 และ 3
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สมาชิกทีไ ด้ รับคําสั งให้ ช่วยราชการในเขตใดให้ สังกัดเขตนัน
2. หน่ วย จํานวนผู้แทนสมาชิกในหน่ วย และหน่ วยเลือกตัง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วย เลือกผูแ้ ทนของตนได้โดยอัตราส่ วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต่อผูแ้ ทนสมาชิก 1 คน ถ้าหน่วยใดมีเศษเกินกึ5งหนึ5งของอัตราส่ วนให้มีผแู ้ ทนสมาชิกเพิม5 ได้อีก 1 คน ทั;งนี; จํานวน
สมาชิกให้นบั จากทะเบียนสมาชิก ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 หน่ วยเลือกตังและจํานวนผู้แทนสมาชิก ดังทีป รากฏ
ในเอกสาร แนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติผ้สู มัครรับเลือกตัง ผู้สมัครรับเลือกตังต้ องเป็ นสมาชิกทีม ีคุณสมบัติดังต่ อไปนี คือ
3.1 เป็ นผูท้ ี5เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ เป็ นอย่างดี
3.2 เป็ นสมาชิกสังกัดหน่วยที5สมัครเข้ารับการเลือกตั;งในวันที5ยนื5 ใบสมัคร
3.3 เป็ นสมาชิกที5ไม่เคยผิดนัดในการส่ งเงินงวดชําระหนี; (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี;ย)รวมถึง
การขยายงวดชําระหนี;ที5ไม่มีสิทธิได้เงินเฉลี5ยคืน ในช่วง 1 ปี ย้อนหลังนับถึงวันรับสมัคร
4. วัน เวลา และสถานทีร ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครรับเลือกตั;งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบที5สหกรณ์ฯ
กําหนดขึ;น และยืน5 ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั;ง ระหว่ างวันจันทร์ ที 11 พฤศจิกายน
ถึงวันอังคารที 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หน่ วยเลือกตังทีส หกรณ์กาํ หนดตามข้ อ 2
5. วัน เวลา สถานที เลือกตัง
ให้สมาชิกแต่ละหน่วยไปใช้สิทธิLเลือกตั;งในวันพุธที 20 พฤศจิกายน 2562 ตังแต่ เวลา 12.00 น.
ถึงเวลา 15.00 น. ณ หน่ วยเลือกตังทีส หกรณ์กาํ หนด
6. วิธีการเลือกตัง
6.1 ให้เลือกตั;งโดยตรงและลับ
6.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตังผู้แทนสมาชิกได้ 1 เสี ยงเท่านัน
6.3 บัตรเลือกตั;งให้เป็ นไปตามที5สหกรณ์กาํ หนด บุคคลอื5นใดไม่มีสิทธิทาํ เครื5 องหมายหรื อ
ขีดฆ่า ต่อเติมใด ๆ ในบัตร ยกเว้น สมาชิกซึ5งได้รับบัตรนั;นในขณะใช้สิทธิเลือกตั;ง
6.4 หน่วยใดมีผสู ้ มัครเข้ารับการเลือกตั;งไม่เกินจํานวนที5หน่วยนั;น จะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้
ตามข้อ 4 ให้ถือว่าผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั;งเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั;งโดยไม่ตอ้ งจัดให้มีการลงคะแนน
กรณี ที5ผสู ้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อสละสิ ทธิก่อนจะมีการเลือกตั;ง ให้ผสู ้ มัครที5ได้รับหมายเลขใน
ลําดับถัดไปใช้หมายเลขเดิมในการเลือกตั;งครั;งนั;น
กรณี ที5ผสู ้ มัครหลายคนได้คะแนนเท่ากัน อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถเรี ยงลําดับผูไ้ ด้รับเลือกตั;งตาม
จํานวนที5หน่วยนั;นจะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั;งนัดให้ผสู ้ มัครที5มีคะแนนเท่ากัน
มาจับฉลาก เพื5อให้ได้ผไู ้ ด้รับเลือกตั;งตามจํานวนที5หน่วยนั;นจะพึงมีผแู ้ ทนสมาชิกได้
ผู้แทนสมาชิกซึงพ้นจากตําแหน่ ง อาจได้ รับการเลือกตังอีกได้ แต่ ต้องไม่ เกิน 2 วาระ ติดต่ อกัน
ผู้แทนสมาชิก จากเขต 3 , 6, 8, 10 , 11, 12 และ 15 ทีไ ด้รับการเลือกตังอีกในครังนี จะถือเป็ นวาระที 2
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6.5 สมาชิกสังกัดหน่วยใดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที5หน่วยนั;น
6.6 สมาชิกรายใดไม่มีรายชื5อปรากฏในบัญชีรายชื5อสมาชิกประจําหน่วยเลือกตั;งนั;น ให้สมาชิก
ขอเพิม5 รายชื5อได้ตามแบบที5สหกรณ์กาํ หนด
7. ปฏิทนิ การเลือกตังผู้แทนสมาชิกประจําปี 2563 – 2564
ปฏิทนิ การเลือกตัง
ขันตอนการดําเนินการเลือกตังผู้แทนสมาชิก
ประจําปี 2563 - 2564
1 หน่วยเลือกตั;งประกาศรายชื5 อกรรมการดําเนินการประจําหน่วย วันพฤหัสบดีที5 31 ตุลาคม 2562
เลือกตั;ง แล้วแจ้งรายชื5อคณะกรรมการให้สหกรณ์ทราบ
2 วัน เวลา สถานที5รับสมัครผูแ้ ทนสมาชิก
วันจันทร์ที5 11 พฤศจิกายน ถึง วันอังคารที5 12
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.–16.00 น.
3 หน่วยเลือกตั;งประกาศรายชื5 อผูส้ มัครรับการเลือกตั;ง
วันพุธที5 13 พฤศจิกายน 2562
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกแต่ละหน่วย
4 ผูส้ มัครแจ้งรายชื5อผูส้ งั เกตการณ์เป็ นหนังสื อต่อหน่วยเลือกตั;งไม่
วันศุกร์ที5 15 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา
เกินหน่วยเลือกตั;งละ 1 คน
ราชการ
5 กรรมการอํานวยการเลือกตั;ง รับบัญชี รายชื5อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั;ง
วันอังคารที5 19 พฤศจิกายน 2562
และบัตรลงคะแนนที5สหกรณ์ แล้วให้กรรมการประจําหน่วย
เลือกตั;งไปรับจากกรรมการอํานวยการ
6 กําหนดวันเวลา สรรหา และเลือกตั;ง
วันพุธที5 20 พฤศจิกายน 2562
ภายในเวลา 12.00 น.–15.00 น.
7 เมื5อหมดเวลาลงคะแนน (15.00 น.) ให้กรรมการตรวจนับคะแนน วันพุธที5 20 พฤศจิกายน 2562
และประกาศผลทันที แล้วรี บรายงานบัญชีสรุ ปผลการเลือกตั;ง
เวลา 18.00 น.

ที

ส่ งไปยังหน่วยอํานวยการ
8 คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั;ง ส่ งสรุ ปผลการสรรหาและ
เลือกตั;งส่ งไปยังสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที5 21 พฤศจิกายน 2562
ในเวลาทําการของสหกรณ์

จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ลงชือ)
(นายทวีศักดิN สั งวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด

เอกสารแนบท้ ายประกาศ
เรือง การสรรหาสมาชิกเพือ เสนอให้ ทปี ระชุ มใหญ่ เลือกตั!งเป็ นกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั!งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2563-2564
ตามประกาศสหกรณ์ ฯ ลงวันที 15 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้กาํ หนดหน่วยสรรหาสมาชิกเพื!อเสนอให้ที!ประชุมใหญ่เลือกตั(ง
เป็ นกรรมการดําเนินการและเลือกตั(งผูแ้ ทนสมาชิก และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี 2563-2564 เขต 3 , 6 , 8 , 10 , 11,
12 และ 15 ไว้ดงั ต่อไปนี(

1. เขตเลือกตั!งเขตที 3 สมาชิกสั งกัดอําเภอวังหิน และอําเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ สํ านักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูศรีสะเกษ จํากัด มีหน่ วยเลือกตั!ง 13 หน่ วย ดังนี!
อําเภอวังหิน
หน่ วย
สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!ง
ที
1
โรงเรียนบ้ านหนองบัว

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
34
34
2

- ตําบลบ่อแก้ว

กลุม่ บ่อแก้ว

โรงเรียนบ้ านธาตุ
(สหพัฒนานุสรณ์ )

- ตําบลธาตุ ,ตําบลทุ่งสว่าง
- อบต.ธาตุ
- โรงเรี ยนโพธิA ธาตุประชาสรรค์ (อบจ.)

กลุม่ ธาตุ

3

โรงเรียนอนุบาลวังหิน

- ตําบลบุสูง
- เทศบาลตําบลบุสูง

กลุม่ บุสูง

74
7

4

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสําราญวิทยา

- ตําบลศรี สาํ ราญ,ตําบลโพนยาง
- อบต.โพนยาง
- โรงเรี ยนหนองทุ่มศรี สาํ ราญวิทยา(อบจ.)

กลุม่ ศรี สาํ ราญ

โรงเรียนบ้ านดวนใหญ่
(ลีราษฏร์ วฒ
ั นา)

-

กลุม่ ดวนใหญ่

2

5

ตําบลดวนใหญ่ ,ตําบลวังหิ น
อบต.ดวนใหญ่
เทศบาลวังหิ น
โรงเรี ยนนครศรี ลาํ ดวนวิทยา (สพม.)

59
3
18

80

4

81

4

49
3
21

73

4

59
4
3
29

95

5

2
อําเภอเมืองศรีสะเกษ (บางส่ วน)
หน่ วย
สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!ง
ที
6
สํ านักงานเขตพืน! ทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
7
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

8

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

- สพป.ศรี สะเกษ เขต 1
- สนง.ศึกษาธิ การจังหวัด
- โรงเรี ยนอนุบาลศรี สะเกษ

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
73
121
6
48
129

- ตําบลหนองครก
(ยกเว้ น ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ)
- อบต.หนองครก
- ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 (สพม.)

กลุม่ หนองครก

129

6

67

3

49

2

25
3
39

9

โรงเรียนบ้ านก้ านเหลือง

- ตําบลหมากเขียบ
- อบต.หมากเขียบ
- โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)

กลุม่ หมากเขียบ

29
3
17

10

โรงเรียนบ้ านกุดโง้ ง

- ตําบลซํา , ตําบลโพนข่า
- อบต.โพนข่า

กลุม่ ซําโพนข่า

52
4

56

3

11

โรงเรียนบ้ านขมิน!

- ตําบลทุ่ม

กลุม่ ทุ่ม

31

31

2

12

สนง.ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

- สนง.ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรี สะเกษ

195

195

10

13

สํ านักงานสหกรณ์ ฯ

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ
- สํานักงาน ฌส.ศก.

33
5

38

2

3
2. เขตเลือกตั!งเขตที 6 สมาชิกสั งกัดอําเภอโนนคูณ อําเภอนํา! เกลีย! ง และอําเภอพยุห์
หน่ วยอํานวยการ คือ สํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จํากัด มีหน่ วยเลือกตั!ง 13 หน่ วย ดังนี!
อําเภอโนนคูณ

1

โรงเรียนบ้ านหนองกุงสนามชัย

- ตําบลหนองกุง
- โรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม (อบจ.)
- โรงเรี ยนวัดม่วงเปสิ ทธิ วิทยา

กลุ่มโรงเรียน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ในระเบียบเดิม สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
กลุม่ หนองกุง
54
66
3
11
1

2

โรงเรียนบ้ านปลาเข็ง

- ตําบลโพธิA

กลุม่ โพธิA

29

29

1

3

โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ

- ตําบลโนนค้อ
- อบต.โนนค้อ
- โรงเรี ยนโนนค้อวิทยาคม (สพม.)

กลุม่ โนนค้อ

44
10
24

78

4

กลุม่ บก

40
16

56

3

กลุม่ เหล่ากวาง

27

27

1

หน่ วย
เลือกตั!งที

สถานทีเลือกตั!ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

4

โรงเรียนบ้ านดินดําเหล่ าเสนใต้ - ตําบลบก
- โรงเรี ยนบกวิทยาคม (อบจ.)

5

โรงเรียนบ้ านหยอด

- ตําบลเหล่ากวาง

4
อําเภอนํา! เกลีย! ง
หน่ วย
เลือกตั!ง
ที

สถานทีเลือกตั!ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน จํานวน รวม มีผ้ แู ทน
ระเบียบเดิม สมาชิก
สมาชิก
(คน)
ได้ (คน)

6

โรงเรียนบ้ านนํ!าเกลีย! ง

- ตําบลนํ(าเกลี(ยง ,ตําบลคูบ
- อบต.นํ(าเกลี(ยง
- อบต.คูบ

กลุม่ นํ(าเกลี(ยง
คูบ-หนองแวง

73
6
1

7

โรงเรียนบ้ านสบาย

กลุม่ รุ่ งระวี

8

โรงเรียนบ้ านละเอาะ

- ตําบลรุ่ งระวี
- อบต.รุ่ งระวี
- โรงเรี ยนนํ(าเกลี(ยงวิทยา (สพม.)
- ตําบลละเอาะ , ตําบลตองปิ ด
- อบต.ตองปิ ด
- โรงเรี ยนบัวเจริ ญวิทยา (สพม.)

9

กลุม่ เขิน
โรงเรียนอนุบาลนํ!าเกลีย! ง(เขิน) - ตําบลเขิน
- โรงเรี ยนเขื!อนช้างวิทยาคาร (สพม.)

กลุม่ ละเอาะตองปิ ด

80

4

45
3
31
61
1
10

79

4

72

4

36
36

72

4

อําเภอพยุห์
10

โรงเรียนบ้ านกระแชง
(คุรุราษฏร์ นุกลู )

- ตําบลตําแย

กลุม่ ตําแย

35

35

2

11

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

- ตําบลโนนเพ็ก,ตําบลหนองค้า
- โรงเรี ยนโนนเพ็กวิทยาคม (สพม.)

กลุ่มโนนเพ็กหนองค้า

37
19

56

3

12

โรงเรียนพยุห์วทิ ยา

- ตําบลพยุห์
- โรงเรี ยนพยุห์วิทยา (สพม.)

กลุม่ พยุห์

34
28

62

3

13

โรงเรียนบ้ านเปื อยประชาสามัคคี

- ตําบลพรหมสวัสดิA
- อบต.พรหมสวัสดิA

กลุม่ พรหมสวัสดิA

57
8

65

3

5

3. เขตเลือกตั!งเขตที 8 สมาชิกสั งกัดอําเภอห้ วยทับทัน อําเภอบึงบูรพ์ อําเภอเมืองจันทร์ และ
อําเภอโพธิMศรีสุวรรณ
หน่ วยอํานวยการ คือ สํ านักงานเขตพืน! ทีก ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 มีหน่ วยเลือกตั!ง 10 หน่ วย ดังนี!

อําเภอห้ วยทับทัน
หน่ วย
สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!ง
ที
1
โรงเรียนบ้ านปราสาท

2

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

- ตําบลปราสาท
- โรงเรี ยนปราสาท (อบจ.)
- โรงเรี ยนเทศบาลห้วยทับทัน

โรงเรียนอนุบาลห้ วยทับทัน -

3

โรงเรียนบ้ านกล้ วยกว้ าง

4

โรงเรียนบ้ านพะวร

ตําบลห้วยทับทัน , ตําบลเมืองหลวง
อบต.ห้วยทับทัน
อบต.เมืองหลวง
โรงเรี ยนห้วยทับทันวิทยาคม (สพม.)

- ตําบลกล้วยกว้าง
- อบต.กล้วยกว้าง

-

ตําบลจานแสนไชย , ตําบลผักไหม
อบต.จานแสนไชย
อบต.ผักไหม
โรงเรี ยนผักไหมวิทยานุกลู (สพม.)

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม
กลุม่ ปราสาท

กลุม่ เมืองหลวงห้วยทับทัน

กลุม่ กล้วยกว้าง

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
33
65
3
18
14

72
1
4
73

150

7

38
5

43

2

115

6

84

4

กลุม่ จานแสนไชยผักไหม

71
7
5
32

กลุม่ เป๊ าะบึงบูรพ์

61
2
21

อําเภอบึงบูรพ์
5

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

- ตําบลบึงบูรพ์ , ตําบลเป๊ าะ
- เทศบาลบึงบูรพ์
- โรงเรี ยนบึงบูรพ์ (สพม.)

6

อําเภอเมืองจันทร์
หน่ วย สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!งที

6

7

โรงเรียนบ้ านเมืองจันทร์

โรงเรียนบ้ านตาโกน

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

- ตําบลเมืองจันทร์
- อบต.เมืองจันทร์
- โรงเรี ยนเมืองจันทร์วิทยาคม ( อบจ.)

กลุม่ เมืองจันทร์

-

ตําบลตาโกน ,ตําบลหนองใหญ่
อบต.ตาโกน
อบต.หนองใหญ่
โรงเรี ยนวรคุณอุปถัมภ์ (สพม.)

กลุม่ ตาโกนหนองใหญ่

จํานวน รวม มีผ้ แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
(คน)
ได้ คน)
33
7
20

61
3
3
21

60

3

88

4

57

3

83

4

62

3

อําเภอโพธิMศรีสุวรรณ
8

โรงเรียนบ้ านโดด

9

โรงเรียนบ้ านเสี ยว

10

โรงเรียนบ้ านจาน

- ตําบลโดด
- เทศบาลตําบลโดด
- ร.ร.การกุศลวัดบ้านโดด

กลุม่ โดด

- ตําบลเสี ยว ,ตําบลอีเซ
- โรงเรี ยนไตรมิตร (อบจ.)
- อบต.เสี ยว

กลุม่ เสี ยวอีเซ

49
33
1

กลุม่ หนองม้าผือใหญ่

50
3
2
7

-

ตําบลผือใหญ่,ตําบลหนองม้า
อบต.ผือใหญ่
อบต.หนองม้า
โรงเรี ยนโพธิA ศรี สุวรรณวิทยาคม
(อบจ.)

42
7
8

7

4. เขตเลือกตั!งเขตที 10 สมาชิกสั งกัดอําเภอขุขนั ธ์ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ สํ านักงานเขตพืน! ทีก ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่ วยเลือกตั!ง 8 หน่ วย ดังนี!

อําเภอขุขนั ธ์ (บางส่ วน)
สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

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

หน่ วย
เลือกตั!งที

สถานทีเลือกตั!ง

1

สํ านักงานเขตพืน! ทีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

- สพป.ศรี สะเกษ เขต 3
- โรงเรี ยนขุขนั ธ์ราษฎร์บาํ รุ ง

43
55

2

โรงเรียนนิคม 3

- ตําบลห้วยใต้, ตําบลนิคมพัฒนา, - กลุม่ ห้วยใต้ ตําบลหนองฉลอง
นิคมหนองฉลอง
- กลุม่ ปรื อใหญ่
- อบต.นิคมพัฒนา

69

98

5

75

4

80

4

80

4

1

(เฉพาะร.ร.นิคม 1
และร.ร.นิคม 2
- วิทยาลัยการอาชีพขุขนั ธ์

3

โรงเรียนบ้ านตาอุด

- ตําบลสะเดาใหญ่, ตําบลตาอุด

5
กลุม่ สะเดาใหญ่ –
ตาอุด

- อบต.ตาอุด
- อบต.สะเดาใหญ่
- โรงเรี ยนสะเดาใหญ่ ประชาสรรค์
(สพม.)
4

กลุม่ ตะเคียนโรงเรียนบ้ านตะเคียนช่ างเหล็ก - ตําบลตะเคียน, ตําบลลมศักดิA
- อบต.ตะเคียน
ลมศักดิA
- อบต.ลมศักดิA
- โรงเรี ยนลมศักดิAวิทยาคม(สพม.)

59
4
5
12

59
4
3
14

8
หน่ วย
เลือกตั!งที
5

สถานทีเลือกตั!ง

โรงเรียนบ้ านกันจาน

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

- ตําบลดองกําเม็ด, ตําบลโคกเพชร

กลุม่ ดองกําเม็ดโคกเพชร

- อบต.โคกเพชร
- อบต.ดองกําเม็ด

จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
ได้ (คน)
(คน)
78
5
6

89

4

6

โรงเรียนบ้ านตาสุ ด

- ตําบลจะกง, ตําบลกฤษณา
- อบต.กฤษณา

กลุม่ จะกง-กฤษณา

93
1

94

5

7

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกลู

- ตําบลห้วยเหนือ
- เทศบาล ต.ขุขนั ธ์

กลุม่ ห้วยเหนือ

103
5

108

5

8

โรงเรียนขุขันธ์

- โรงเรี ยนขุขนั ธ์ (สพม.)
- โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจรักไทย

144
15

159

8

9

5. เขตเลือกตั!งเขตที 11 สมาชิกสั งกัดอําเภอปรางค์ กู่ และอําเภอขุขนั ธ์ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ สํ านักงานเขตพืน! ทีก ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่ วยเลือกตั!ง 12 หน่ วย
ดังนี!
อําเภอปรางค์ ก่ ู
หน่ วย
เลือกตั!งที

สถานทีเลือกตั!ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

จํานวน
สมาชิก
(คน)
63
3

1

โรงเรียนบ้ านหนองเชียงทูน

- ตําบลหนองเชียงทูน
- อบต.หนองเชียงทูน

กลุม่ หนองเชียงทูน

2

โรงเรียนบ้ านไฮเลิง

- ตําบลสําโรงปราสาท
- อบต.สําโรงปราสาท

กลุม่ สําโรงปราสาท

3

โรงเรียนบ้ านกู่

- ตําบลกู่
กลุม่ กู่
- อบต.กู่
- โรงเรี ยนพอกพิทยาคมฯ (สพม.)

59
9
29

4

โรงเรียนบ้ านสมอ

ตําบลสมอ , ตําบลโพธิA ศรี
อบต.สมอ
อบต.โพธิA ศรี
โรงเรี ยนโนนกระสังวิทยาคม
(สพม.)
- ตําบลพิมาย , ตําบลพิมายเหนื อ
- อบต.พิมายเหนือ
- โรงเรี ยนปรางค์กู่ (สพม.)

กลุม่ สมอ

73
7
5
15

- ตําบลดู่
- โรงเรี ยนหนองคูวิทยา (สพม.)

กลุม่ ดู่

5

6

โรงเรียนอนุบาลปรางค์ ก่ ู

โรงเรียนบ้ านดู่

-

กลุม่ พิมาย

รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)

66

3

39

2

97

5

100

5

52
3
86

141

7

47
14

61

3

36
3

หน่ วย สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!งที
7

โรงเรียนบ้ านตูม

10
สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

- ตําบลตูม, ตําบลสวาย
กลุม่ ตูม
- อบต.ตูม
- อบต.สวาย
- โรงเรี ยนตูมพิทยานุสรณ์ (สพม.)
- โรงเรี ยนสวายพิทยาคม(สพม.)

จํานวน
สมาชิก
(คน)
53
2
5
26
12

รวม มีผ้ แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)
98

5

70
8

78

4

80
3

83

4

52

3

100

5

92

5

อําเภอขุขันธ์ (บางส่ วน)
กลุม่ ใจดีห้วยสําราญ

8

โรงเรียนบ้ านใจดี

- ตําบลใจดี ,ตําบลห้วยสําราญ
- อบต.ใจดี

9

โรงเรียนบ้ านกันทรารมย์

- ตําบลกันทรารมย์, ตําบลศรี สะอาด กลุม่ กันทรารมย์-

- อบต.กันทรารมย์

ศรี สะอาด

10

โรงเรียนบ้ านปราสาท

- ตําบลปราสาท
- อบต.ปราสาท

กลุม่ ปราสาท

50
2

11

โรงเรียนบ้ านสนามสามัคคี

- ตําบลโสน
- อบต.โสน

กลุม่ โสน

87
13

12

โรงเรียนบ้ านหัวเสื อ

- ตําบลหัวเสื อ,ตําบลสําโรงตาเจ็น
- อบต.หัวเสื อ

กลุม่ หัวเสื อสําโรงตาเจ็น

69
7
16

- โรงเรี ยนสวงษ์วิทยาคม (สพม.)

11

6. เขตเลือกตั!งเขตที 12 สมาชิกสั งกัดอําเภอภูสิงห์ อําเภอไพรบึง และอําเภอขุขนั ธ์ (บางส่ วน)
หน่ วยอํานวยการ คือ สํ านักงานเขตพืน! ทีก ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีหน่ วยเลือกตั!ง 10 หน่ วย
ดังนี!
อําเภอภูสิงห์
หน่ วย
เลือกตั!งที
1

สถานทีเลือกตั!ง

โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

- ตําบลห้วยตึWกชู

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม
กลุม่ ห้วยตึWกชู

- โรงเรี ยนภูสิงห์ประชาเสริ มวิทย์(สพม.)

2

โรงเรียนบ้ านละลม

- ตําบลละลม, ตําบลห้วยตามอญ
- อบต.ละลม
- โรงเรี ยนละลมวิทยา (สพม.)

กลุม่ ละลม

กลุม่ วนาสวรรค์

3

โรงเรียนวนาสวรรค์

- ตําบลไพรพัฒนา, ตําบลดงรัก

4

โรงเรียนบ้ านโคกตาล

- ตําบลโคกตาล, ตําบลตะเคียนราม กลุม่ โคกตาล
- อบต.โคกตาล

จํานวน
สมาชิก
(คน)
62
34

รวม มีผ้แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)

96

5

73
3
30

106

5

83

83

4

80
7

87

4

75

4

156

8

อําเภอไพรบึง
5

6

โรงเรียนบ้ านสํ าโรงพลัน

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

- ตําบลสําโรงพลัน
- อบต.สําโรงพลัน
- โรงเรี ยนกุญชรศิรวิทย์ (อบจ.)

กลุม่ สําโรงพลัน

- ตําบลไพรบึง

กลุม่ ไพรบึง 1
กลุม่ ไพรบึง 2

-

อบต.ไพรบึง
โรงเรี ยนไพรบึงวิทยาคม (อบจ.)
โรงเรี ยนวัดไพรบึงวิทยา
เทศบาลตําบลไพรบึง

65
1
9
52
28
3
51
20
2

12

หน่ วย สถานทีเลือกตั!ง
เลือกตั!งที

7

8

โรงเรียนบ้ านปราสาทเยอ

โรงเรียนหนองอารีพทิ ยา

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม

- ตําบลปราสาทเยอ
- อบต.ปราสาท
- ตําบลสุ ขสวัสดิA

กลุม่ ปราสาทเยอ

- ตําบลดินแดง, ตําบลโนนปูน
- อบต.ดินแดง
- โรงเรี ยนโนนปูนวิทยา (อบจ.)

กลุม่ ดินแดง

- ตําบลปรื อใหญ่

กลุม่ ปรื อใหญ่
(ยกเว้ นร.ร.นิคม 1
และร.ร.นิคม 2

จํานวน รวม มีผ้ แู ทน
สมาชิก
สมาชิก
(คน)
ได้ (คน)
30
1
14

45

3

54
1
15

70

3

107

5

55

3

อําเภอขุขันธ์ (บางส่ วน)
9

โรงเรียนบ้ านปรือใหญ่

- อบต.ปรื อใหญ่

8
24

- โรงเรี ยนปรื อใหญ่วทิ ยบัลลังก์ (อบจ.)

10

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

- ตําบลศรี ตระกูล
- อบต.ศรี ตระกูล
- โรงเรี ยนศรี ตระกูลวิทยา (สพม.)

75

กลุ่มศรีตระกูล

27
2
26

13

7. เขตเลือกตั!งเขตที 15 สมาชิกสั งกัดอําเภอขุนหาญ
หน่ วยอํานวยการ คือ โรงเรียนบ้ านสิ ริขุนหาญ มีหน่ วยเลือกตั!ง 11 หน่ วย ดังนี!
อําเภอขุนหาญ
หน่ วย
เลือกตั!งที

สถานทีเลือกตั!ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

1

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ

- ตําบลสิ
- วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
- โรงเรี ยนสิ ริขนุ หาญ (อบจ.)

2

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

- โรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์(อบจ.)

3

โรงเรียนบ้ านจะเนียว

4

โรงเรียนบ้ านโพธิMกระสั งข์

-

กลุ่มโรงเรียนใน
ระเบียบเดิม
กลุม่ สิ

ตําบลกระหวัน
กลุม่ กระหวัน
ร.ร.วัดโพธิA น้อย
ตําบลขุนหาญ, ตําบลโพธิA กระสังข์ กลุม่ ขุนหาญโพธิA
อบต.ขุนหาญ
กระสังข์
เทศบาลตําบลโพธิA กระสังข์
โรงเรี ยนร่ มโพธิA วิทยา (อบจ.)
เทศบาลตําบลขุนหาญ

จํานวน
สมาชิก
(คน)
63
13
34

รวม

มีผ้แู ทน
สมาชิก
ได้ (คน)

110

5

101

101

5

53

3

97

5

115

6

40
13
74
1
6
14
2

5

โรงเรียนบ้ านบักดอง

- ตําบลบักดอง
กลุม่ บักดอง
- อบต.บักดอง
- โรงเรี ยนมัธยมบักดองวิทยา (สพม.)

92
2
21

6

โรงเรียนบ้ านโนนสู ง

- ตําบลโนนสูง

กลุม่ โนนสู ง

31

31

2

7

โรงเรียนบ้ านโพธิMกระมัล

กลุม่ โพธิA วงศ์ภูฝ้าย

51
12
15
1

79

4

-

ตําบลโพธิA วงศ์, ตําบลภูฝ้าย
โรงเรี ยนโพธิA วงศ์วิทยา (อบจ.)
โรงเรี ยนนาแก้ววิทยา (อบจ.)
อบต.ภูฝ้าย

14

หน่ วย
เลือกตั!ง
ที
8

9

10

สถานทีเลือกตั!ง

สมาชิกทีอยู่ในตําบล/หน่ วยงาน

โรงเรียนบ้ านกราม

- ตําบลไพร
- อบต.ไพร
- โรงเรี ยนไพรธรรมคุณวิทยา อบจ.

โรงเรียนบ้ านกันทรอม

- ตําบลกันทรอม(รร.บ้ านตาเอก,บ้ าน
ตานวน,บ้ านกันทรอม,
บ้ านกันทรอมน้ อย,บ้ านจองกอ)
- เทศบาลกันทรอม
- โรงเรี ยนกันทรอมวิทยาคม อบจ.

กลุม่ กันทรอมห้วยจันทร์

- ตําบลห้วยจันทร์

แยกจากกลุม่

โรงเรียนบ้ านหนองผือ

(ร.ร.บ้ านหนองผือ,บ้ านป่ าไม้ ห้วยจันทร์ ,
บ้ านกันตรวจห้ วย)

11

กลุ่มโรงเรียน จํานวน รวม มีผ้แู ทน
สมาชิกได้
ในระเบียบเดิม สมาชิก
(คน)
(คน)
กลุม่ ไพร
28
58
3
1
29

โรงเรียนบ้ านพราน
(ประชานุเคราะห์ )

- ตําบลพราน
- โรงเรี ยนพรานวิบูลวิทยา (อบจ.)

45

2
28

75

4

กันทรอมห้วยจันทร์

25

25

1

กลุม่ พราน

64
29

93

5

สมาชิกทีไ ด้ รับคําสั งให้ ไปช่ วยราชการในเขตใดให้ สมัครและเลือกตั!งในเขตนั!น
(ลงชือ)
(นายทวีศักดิM สั งวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จํากัด

หมายเหตุ จํานวนสมาชิกนับจากทะเบียนสมาชิก ณ วันที 1 ตุลาคม 2562

