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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์  พ.ศ.2547 

 

 ➢➢➢➢➢➢➢➢ 
 

 เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  
ยุติธรรม  ตามข้อบังคับข้อ 65  ข้อ 72  ข้อ 79 (8), (11)   และข้อ 107 (11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 
46  ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2547  จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547  ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2547 “ 
 ข้อ 2 ให้ถือใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ วันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2547 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2546   ซึ่งประกาศ   ณ  วันที่ 26 ตุลาคม  2546   รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และ
ข้อกำหนดอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“ สหกรณ์ “                หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
“ สมาชิก “                 หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด  
“ ผู้แทนสมาชิก “        หมายถึง     สมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกตามข้อบังคับ 
“ คณะกรรมการ” หมายถึง     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
“ กรรมการ “             หมายถึง    กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
“เลือกตั้ง” หมายถึง การที่ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นประธาน 

กรรมการในที่ประชุมใหญ่   
“ สรรหา “                หมายถึง    การที่สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการ เพ่ือเสนอ

ต่อที่ประชุมใหญ่ 
“ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหา“     หมายถึง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการ               

สรรหาผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการ 
 “เจ้าหน้าที่นับคะแนน” หมายถึง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่นับคะแนนบัตร

สรรหาตามหน่วยที่สหกรณ์กำหนด 
“หน่วยสรรหา” หมายถึง   สถานที่ที่สหกรณ์กำหนดให้ทำการลงคะแนนสรรหา 

ผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการ 
 

 

รวมที่แก้ไขทุกฉบับ 
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“หน่วย” หมายถึง โรงเรียน สถาบันการศึกษา สำนักงาน ที่ได้กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

“โรงเรียน สถาบนัการศึกษา สำนักงาน” หมายถึง  หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ            
กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรปกครอง                                                                                              
ส่วนท้องถิ่น 

  ข้อ 5 คณะกรรมการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
  (1) ประธานกรรมการ    จำนวน      1  คน 
  (2) กรรมการ หน่วยละ 1 คน  จำนวน  14  คน 

 *ข้อ 6. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหากรรมการได้แบ่งหน่วยไว้ ดังนี้ 
 หน่วยที่ 1 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอเมืองลพบุรี กลุ่มที่ 1 มีโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ร.ร.วัดสิริจันทรนิมิตร 

ร.ร.วัดทุ่งสิงห์โต ร.ร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ร.ร.บ้านโคกกะเทียม ร.ร.วัดคอกกระบือ ร.ร.วัดหนองปลิง               

ร.ร .วัดหนองแก้ว  ร.ร.อนุบาลลพบุ รี  ร.ร.โคกลำพานวิทยา ร.ร.วัดโพธิ์ ระหัต  ร.ร.วัดสิ งห์ทอง  ร.ร.วัดอัมพวัน                                  

ร.ร.วัดทองแท่งนิสยาราม ร.ร.บ้านสามเรือน ร.ร.วัดตองปุ ร.ร.วัดโคกโพธิกุญชร ร.ร.วัดยาง ณ รังสี  ร.ร.วัดตลุง ร.ร.วัดดอนโพธิ์ 

ร.ร.วัดใดใหญ่  ร.ร.วัดใดยาว ร.ร.วัดบ้านดาบ ร.ร.วัดโบสถ์ ร.ร.วัดธรรมเจดีย์ ร.ร.วัดชีแวะ ร.ร.วัดโพธิ์เก้าต้น                 

ร.ร.วัดบ่อเงิน ร.ร.วัดสำราญ  ร.ร.วัดโคกหม้อ ร.ร.วัดหลวงท้ายตลาด ร.ร.วัดตะเคียน ร.ร.วัดท่าข้าม ร.ร.วัดข่อยกลาง 

ร.ร.วัดข่อยใต้ ร.ร.วัดไผ่แตร   ร.ร.วัดถนนแค ร.ร.บ้านหนองแขม ร.ร.วัดท่าแค ร.ร.วัดป่ากล้วย ข้าราชการบำนาญและ

ลูกจ้าง สพป.ลบ.1 (หน่วยที่ 1) เทศบาลตำบลเขาพระงาม อบต.โก่งธนู เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อบต.ท้ายตลาด                

อบต.โคกกะเทียม อบต.โพธิ์เก้าต้น อบต.งิ้วราย อบต.โพธิ์ตรุ อบต.พรหมมาสตร์ อบต.ตะลุง และอบต.บางขันหมาก 

 หน่วยที่ 2 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอเมืองลพบุรี กลุ่มที่ 2 มีโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ร.ร.อนุบาลจังหวัด           
ทหารบกลพบุรี ร.ร.ชุบศรฯ ร.ร.วัดสระมะเกลือ ร.ร.วัดดงสวอง ร.ร.วัดหนองบัวขาว ร.ร.เมืองใหม่ฯ  ร.ร.พลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่  50 ร.ร.วัดดงน้อย ร.ร.วัดนิคมสามัคคีชัย ร.ร.วัดใหม่จำปาทอง ร.ร.วัดเขาหนีบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 1                  
ร.ร.บ้านโคกตูม ร.ร.วัดหนองถ้ำ ร.ร.วัดซับเสือแมบ ร.ร.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ร.ร.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย  ร.ร.บ้านห้วยส้ม 
ร.ร.ซอย 7 สาย  4 ซ้าย ร.ร.ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป. ลบ. 1 (หน่วยที่  2 )                  
ส ำนั ก งาน วัฒ นธรรมจั งห วั ดลพบุ รี  ส ำนั ก งานพ ระพุ ทธศาสนาจั งห วัดลพบุ รี  เท ศบ าลตำบล โคกตู ม                             
ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจั งหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก           
เทศบาลตำบลป่าตาล และเทศบาลตำบลท่าศาลา    

 หน่วยที่ 3 ได้แก่สมาชิกสังกัดโรงเรียนและสำนักงาน ดังต่อไปนี้ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย ข้าราชการบำนาญ 

ร.ร.พิบูลวิทยาลัย  ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย ร.ร.พระนารายณ์ ร.ร.ดงตาลวิทยา  ร.ร.โคกตูมวิทยา ร.ร.บ้านข่อยวิทยา 

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1   กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่ มัธยมศึกษาเขต 5   ข้าราชการบำนาญ สพม. 5 (เก่า)                

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  และครอบครัว พ.ศ. 2560 ข้าราชการบำนาญ (สศจ.ลพบุรี เดิม) และ

ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอเมืองลพบุรี 
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             หน่วยที่ 4 ได้แก่สมาชิกสังกัดสถาบันการศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

วิท ย าลั ย เทคนิ คลพบุ รี  วิ ท ย าลั ยอาชี วศึ กษ าลพบุ รี  ส ถาบั น ศึ กษ าในสั งกั ดสถาบั นบัณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ลป                       

(วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี) พิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ              

เขตการศึกษา 6  ร.ร. ลพบุรีปัญญานุกูลศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง  และสำนักงาน สกสค.               

จงัหวัดลพบรุ ีและข้าราชการบำนาญและลูกจ้างในสังกัดหน่วยที่ 4                      

         หน่วยที่ 5  ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานและโรงเรียน ดังต่อไปนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี สำนักงาน             

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ร.ร.ค่ายนารายณ์ศึกษา ร.ร.วินิตศึกษา ร.ร.กำจรวิทย์  ร.ร. เมืองละโว้วิทยา                 

ร.ร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง ร.ร.วรพิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร.ร.วรกิจพิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี  

ร.ร.บัณฑิตศึกษา ร.ร.การศึกษาคนตาบอดฯ ร.ร. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ร.ร. อนุบาลเย็นศิระ  และส่งเงินเองเอกชน             

อำเภอเมืองลพบุรี  

 หน่วยที่ 6 ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองลพบุรี (สปอ.เมืองลพบุรี 

เดิม สปจ.ลพบุรี เดิม ศธจ.ลพบุรี เดิม และ สพป.ลบ. 1)                          

 หน่ วยที่  7  ได้ แก่ สมาชิ กสั งกั ดอำเภอท่ าวุ้ ง  มี โรง เรียน  ดั งต่ อ ไปนี้  ร .ร .สมอคอนวิทยาคาร                            

ร.ร.วัดเขาสมอคอน ร.ร.วัดมุจลินท์ฯ ร.ร.วัดถ้ำตะโก ร.ร.วัดคลองเม่า  ร.ร.วัดหนองมน   ร.ร.สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ร.ร.บ้านบางลี่                           

ร.ร.วัดหนองปลาดุก ร.ร.วัดหนองหลวง ร.ร.วัดเกตุ ร.ร.วัดโพธิ์ศรี ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ ร.ร.วดัสนามไชย 

ร.ร.วัดคงคาราม  ร.ร.วัดโพธิ์ เกษตร ร.ร.วัดหัวสำโรง  ร.ร.วัดมะค่า ร.ร.วัดยวด  ร.ร.บ้ านม่วงอยู่ประยงค์   ร.ร.วัดโพธิ์ตรุ                                    

ร.ร.วัดเกาะวิมุตตาราม  ร.ร.วัดบ้านลาด ข้าราชการบำนาญ อำเภอท่าวุ้ง (เก่า) ร.ร.ท่าวุ้งวิทยาคาร ร.ร.บ้านเบิกวิทยาคม                 

ร.ร.รุ่งนิวัติวิทยา ร.ร.ดอนทองราษฎร์วิทยา ร.ร. ไฉไลพร  ร.ร. สุวัฒนบดี อบต. มุจลินท์ อบต. เขาสมอคอน  อบต. บางลี่  อบต. ท่าวุ้ง                       

เทศบาลตำบลบางงา อบต.หัวสำโรง อบต.บ้านเบิก เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง สพม.5 

อำเภอท่าวุ้ง และข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ. 1 (หน่วยที่ 7) 

 หน่วยที่ 8 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอบ้านหมี่มีโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ร.ร.บ้านสระเตย  ร.ร.วัดหนองน้ำทิพย์              

ร.ร.วัดสระตาแวว ร.ร.วัดพานิชธรรมิการาม ร.ร.บ้านโคกสุข ร.ร.วัดสระกระเบื้อง ร.ร.บ้านเกริ่นกฐิน ร.ร.วัดท้องคุ้ง            

ร.ร.วัดธรรมิการาม ร.ร.วัดเทพอำไพ  ร.ร.วัดมหาสอน ร.ร.วัดบางพ่ึง ร.ร.วัดคุ้งท่าเลา ร.ร.วัดห้วยแก้ว ร.ร.วัดเขาวงกฏ 

ร.ร.พิบูลปัทมาคม ร.ร.อนุบาลบ้านหมี่ ร.ร.วัดทุ่งทะเลหญ้า ร.ร.วัดบ้านหมี่ ใหญ่ ร.ร.บ้านกล้วย ร.ร.วัดบ้านทราย              

ร.ร.ชุมชนตำบลหินปัก  ร.ร.วัดโป่งแค ร.ร.วัดบางกะพ้ี  ร.ร.วัดดงพลับ ร.ร.บ้านดอนดึง ร.ร.บ้านดงกลาง ร.ร.บ้านหนอง

แก ร.ร.บ้านหนองเมือง ร.ร.วัดหนองโพธิ์ ร.ร.วัดหนองคู ร.ร.วัดหนองกระเบียน ร.ร.วัดหนองกระเบื้อง ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 

ร.ร.บ้านหนองนางาม ร.ร.บ้านหัวบึง ร.ร.วัดน้ำจั้น และข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ.1 อำเภอบ้านหมี่              

(หนว่ยที่ 8)  



- 110 - 

 

 หน่วยที่ 9 ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงาน โรงเรียนในอำเภอบ้านหมี่และอำเภอโคกสำโรง ดังต่อไปนี้                      

ร.ร.บ้ านหมี่ วิทยา ร.ร .ปิ ยะบุตร์  ร .ร.บ้ านชีวิทยา ร.ร.รัตนศึกษา ร.ร.สุ เทพวิทยาลัย  เทศบาลเมืองบ้ านหมี่                              

ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศลพบุรี อบต.บ้านกล้วย อบต.หนองทรายขาว อบต.หนองเมือง อบต.บางขาม อบต.มหาสอน              

อบต.หินปัก อบต.หนองกระเบียน   อบต.บ้านชี เทศบาลตำบลโคกสำโรง  วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2               

ร.ร.โคกสำโรงวิทยา  ร.ร. วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุร ี  ร.ร.ศรีแก้วอนุกูล  ร.ร.จารึกล้อมวิทยา  อบต.ดงมะรุม อบต.หนองแขม  

อบต.หลุมข้าว อบต.โคกสำโรง อบต.ห้วยโป่ง อบต.เพนียด อบต.บ้านทราย อบต.ดอนดึง อบต.ไผ่ใหญ่  อบต.วังจั่น              

อบต.สะแกราบ อบต.คลองเกตุ อบต.เกาะแก้ว อบต.สนามแจง ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอบ้านหมี่ 

ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอโคกสำโรง ส่งเงินเอง และส่งเงินเองเอกชนอำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่

 หน่วยที่  10  ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอโคกสำโรง มี โรงเรียน ดังต่อไปนี้  ร.ร. บ้ านเขาทับควาย                         

ร.ร.วัดห้วยโป่ง ร.ร.บ้านเขาสะพานนาค ร.ร.บ้านหนองคู ร.ร.บ้านหลุมข้าว ร.ร.บ้านพรมทิน ร.ร. วัดหนองหอย                     

ร.ร.โคกสำโรง  ร.ร.วัดรัตนาราม ร.ร.วัดหนองพิมาน ร.ร.บ้านวังขอนขว้าง ร.ร.บ้านคลองเกตุ  ร.ร. บ้านโคกสะอาด                  

ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.บ้านหนองบัว  ร.ร.บ้านหัวดง ร.ร.บ้านถลุงเหล็ก ร.ร.บ้านวังจั่น  ร.ร. บ้านท่าม่วง  ร.ร.บ้านวังหัวแหวน                                   

ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด   ร.ร. บ้านนกเขาเปล้า  ร.ร.วัดสะแกราบ  ร.ร.วัดสะพานคง  ร.ร.บ้านหนองสำโรง ร.ร.บ้านทุ่งทอง                    

ร.ร.บ้านวังเพลิง  ร.ร.บ้านตะกุดหว้า ร.ร.บ้านวังไผ่  ร.ร.บ้านดงมะรุม  ร.ร.บ้านพุมว่ง ร.ร.บ้านเขาเตียน  ร.ร.บ้านโป่งยอ ร.ร. บ้านเนินจันทร์  

ร.ร.บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป. ลบ. 1 (หน่วยที่ 10) 

 หน่วยที่ 11 ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานและโรงเรียนในอำเภอชัยบาดาล ดังต่อไปนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาลพบุรี เขต 2 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์  ร.ร.บ้านสันตะลุง ร.ร.บ้านท่ามะนาว ร.ร.บ้านหนองปลาไหล                           

ร.ร.บ้านวังก้านเหลือง ร.ร.บ้านท่าดินดำ ร.ร.บ้านบัวชุม ร.ร.บ้านเขาสมโภชน์ ร.ร.บ้านธงชัยสามัคคี ร.ร.บ้านเขาตะแคง                     

ร.ร.บ้านเกาะรัง ร.ร.บ้านหนองบง ร.ร.บ้านไร่พัฒนา ร.ร.บ้านลังกาประชาสรรค์ ร.ร.บ้านหนองปล้อง ร.ร.บ้านบ่อน้ำ                 

ร.ร.บ้านโค้งรถไฟ ร.ร.วัดสุนทรเทพคีรี ร.ร.บ้านซับไทร ร.ร.บ้านซับผาสุก ร.ร.บ้านดงน้อย  ร.ร.นิคมลำนารายณ์                     

ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี ร.ร.วัดศิริบรรพต ร.ร.บ้านโกรกรกฟ้า ร.ร.บ้านซับหินขวาง ร.ร.บ้านม่วงค่อม ร.ร.บ้านห้วยดีเลิศ                 

ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว ร.ร.บ้านเขาแหลม ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ร.ร.บ้านเขายายกะตา ร.ร.วัดโพธิ์งาม ร.ร.บ้านนาโสม                      

ร .ร .บ้ านซับ งู เหลื อม ร.ร .บ้ าน ใหม่ท รัพย์ เจ ริญ  ร .ร .บ้ านท่ ามะกอก ร.ร .บ้ านห้ วยนา  ร.ร .บ้ านลำโกฏิ ทอง                               

ร.ร.ชุมชนบ้านชัยบาดาล ร.ร.บ้านมะกอกหวาน  ร.ร.บ้านหนองโกวิทยา ร.ร.บ้านซับเค้าแมว ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง 

สพป.ลบ. 2 อำเภอชัยบาดาล (หน่วยที ่11) และร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 

 หน่วยที่ 12 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอท่าหลวง แลอำเภอลำสนธิ มีโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ร.ร.บ้านท่าตะโก                

ร.ร.บ้านท่าหลวง  ร.ร.อนุบาลท่าหลวง  ร.ร.บ้านท่ากรวด ร.ร.บ้านเนินทอง ร.ร.บ้านบ่อคู่  ร.ร.บ้านหนองประดู่                

ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ร.ร.บ้านทรัพย์ราษฎร์ ร.ร.บ้านโป่งสวอง ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านหัวลำ ร.ร.บ้านหนองจาน   

ร.ร.บ้ านซับจำปา ร.ร.บ้ านทุ่ งดินแดง ร.ร.บ้ านทะเลวั งวัด  ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ 2  อำเภอท่าหลวง                           

ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม  ร.ร.อนุบาลลำสนธิ ร.ร.ชุมชนวัดจงโก ร.ร.บ้านหนองเกตุ  ร.ร.บ้านเขารวก  ร.ร.บ้านวังทอง                        
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ร.ร.บ้านกุดตาเพชร ร.ร.บ้านราษฎร์บำรุง ร.ร.บ้านท่าเยี่ยม ร.ร.หมู่บ้ านป่าไม้ซับลังกา ร.ร.บ้านด่านไทยล้อม                       

ร.ร.บ้านเหวตาบัว ร.ร.บ้านลำสนธิ  ร.ร.บ้านศรีเมือง ร.ร.บ้านปรางค์น้อย ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ.2  

อำเภอลำสนธิ  ร.ร.ลำสนธิวิทยา ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ข้าราชการบำนาญ ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม                                 

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง  สพม.5 อำเภอชัยบาดาล ข้าราชการ

บำนาญและลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอท่าหลวง ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอลำสนธิ และข้าราชการบำนาญ

และลูกจ้าง สพป. ลบ. 2 (หน่วยที่ 12)  อำเภอลำสนธิ เทศบาลตำบลลำนารายณ์  อบต.นิคมลำนารายณ์  อบต. ลำสนธิ                 

อบต.ศิลาทิพย์ อบต.เกาะรัง อบต.ท่าดินดำ อบต. เขาน้อย 

 หน่วยที่ 13 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอหนองม่วง มีโรงเรียน

ดังต่อไปนี้ ร.ร.บ้านยางราก  ร.ร.บ้านหนองมะค่า  ร.ร.บ้านวังตาอินทร์  ร.ร.บ้านสระเพลง ร.ร.บ้านแหลมชนแดน                       

ร.ร.อนุบาลโคกเจริญ ร.ร.บ้านทะเลทอง ร.ร.บ้านห้วยสาราม ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร ร.ร.บ้านโคกแสมสาร  ร.ร.บ้านเขาราบ               

ร.ร.บ้ านพุกะชัด  ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ. 2  อำเภอโคกเจริญ ร.ร .โคกเจริญวิทยา ร .ร.ยางรากวิทยา                            

อบต.หนองมะค่า อบต.โคกเจริญ ร.ร.อนุบาลสระโบสถ์ ร.ร.บ้านมหาโพธิ์  ร.ร.บ้านห้วยเขว้า ร.ร.บ้านวังแขม                        

ร.ร.บ้านด่านจันทร์ ร.ร.บ้านคลอง ร.ร.บ้านทุ่งท่าช้าง ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ร.ร.บ้านเขาหมูมัน ร.ร.บ้านดงน้อย ข้าราชการ

บำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ. 2 อำเภอสระโบสถ์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์  ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร                    

ร.ร. สร้างพัฒนา (เก่า) ร.ร.บ้านหนองขาม ร.ร.บ้ านชอนสมบูรณ์     ร.ร.บ้านหนองตะแบก ร.ร.บ้ านยางโทน                      

ร.ร.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านหนองไทร ร.ร.บ้านบ่อดินสอพอง ร.ร.บ้านดงดินแดง ร.ร.บ้านป่าเขว้า ร.ร.บ้านโคกกลาง 

และส่ งเงินเองเอกชนอำ เภ อส ระ โบ สถ์  ร .ร .บ้ าน ให ม่ โส พิ ม พ์  ร .ร .บ้ าน ห น องไก่ ห้ าว  ร .ร .บ้ าน ห น องเสม า                                            

ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม  ร.ร.อนุบาลวัดหนองม่วง  ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ 2  อำเภอหนองม่วง  ร.ร.หนองม่วงวิทยา 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33  ร.ร.แก้วประทานพรวิทยา ร.ร.ทองทาบวิทยา เทศบาลตำบลหนองม่วง อบต.ทุ่งท่าช้าง         

อบต.ชอนม่วง  ร.ร.ยงค์สุรีย์ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง อบต.นิยมชัย ข้าราชการบำนาญและ            

ลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอโคกเจริญ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพม. 5 อำเภอสระโบสถ์ และข้าราชการบำนาญและ

ลูกจ้าง สพม.5 อำเภอหนองม่วง ข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ. 2 อำเภอโคกเจริญ (หน่วยที่ 13) ข้าราชการ

บำนาญและลูกจ้าง สพป.ลบ. 2 อำเภอสระโบสถ์ (หน่วยที ่13) และส่งเงินเองเอกชนอำเภอหนองม่วง 

 หน่วยที่ 14 ได้แก่สมาชิกสังกัดอำเภอพัฒนานิคมและสถาบันการศึกษา ดังต่อไปนี้ ร.ร.พรหมรังษี                    

ร.ร.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านเขาขวาง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 100 (คันนาหิน) ร.ร.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย              

ร.ร .ซอย 17 สาย 2 ซ้ าย ร.ร.วัดหนองนา  ร.ร .ซอย 19 สาย 2 ขวา ร.ร.วัด โคกสลุ ง ร .ร .วัดหนองตามิ่ ง                              

ร.ร.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  ร.ร.บ้านมะนาวหวาน ร.ร.บ้านน้ำสุด ร.ร.บ้านคลองสาริกา  ร.ร.บ้านสวนมะเดื่อ ร.ร.วัดสี่ซับศรีเจริญ

ธรรม ร.ร.บ้านซับโศก  ร.ร.บ้านหนองปีกนก ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม  ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ร.ร.วัดดำรงบุล                     

ร.ร.วัดมณีศรีโสภณ ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ร.ร.บ้านสหพันธ์อ่างทอง ร.ร.พัฒนานิคม               

ร.ร.โคกสลุงวิทยา ร.ร.ขุนรามวิทยา ร.ร.บ้านห้วยสะอาด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  
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เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  อบต.ห้วยขุนราม  อบต.ช่องสาริกา  อบต. ชอนน้อย  อบต. มะนาวหวาน  ข้าราชการบำนาญและ                  

ลูกจ้าง สพม. 5  อำเภอพัฒนานิคม และข้าราชการบำนาญและลูกจ้าง สพป. ลบ. 2 อำเภอพัฒนานิคม (หน่วยที่ 14) 
 

 ในกรณีที่สมาชิกที่สังกัดอยู่หน่วยใด เมื่อเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน ให้คงอยู่หน่วยเดิม  เว้นแต่
สมาชิกผู้นั้นมีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ทำหนังสือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ 
 

 *ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนวันประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 180 วัน 
(2) เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 72 วรรคท้าย 
(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ข้อ 8 ที่มาของคณะกรรมการ กำหนดดังนี้ 
(1) ประธานกรรมการ เลือกตั้งโดยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกหน่วยในที่ประชุมใหญ่ 
(2) กรรมการ สรรหาโดยสมาชิกสหกรณ์ของแต่ละหน่วยแล้วเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  

ข้อ 9  หลักเกณฑ์และข้ันตอนการเลือกตั้งและสรรหา 
(1) ภายในเดือนมิถุนายนของทุกป ีให้สหกรณ์ประกาศจำนวนคณะกรรมการที่จะต้องดำเนินการ

เลือกตั้งและสรรหาให้ทราบทั่วกัน 
(2) ให้สหกรณ์เป็นผู้กำหนดรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัครและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่นับคะแนน โดยดำเนินการสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง 
(3) วิธีการสมัครเป็นคณะกรรมการ มีดังนี้ 
     (3.1)   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามข้อ 8 (1) ให้ยื่นใบสมัครโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน                                  
     (3.2)   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตามข้อ 8 (2) ให้ยื่นใบสมัครโดยมีสมาชิกในหน่วยของตนเองรบัรอง  

                                   ไม่น้อยกว่า 10 คน และให้สมัครเข้ารับการสรรหาได้เฉพาะในหน่วยที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น                                        
       (3.3)   ผู้สมัครคนหนึ่ง ๆ จะสมัครเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น 
  ผู้สมัครตามข้อ 9 (3.1) และข้อ 9 (3.2) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูลพบุรี จำกัด 
  (4) การตรวจสอบคุณสมบัติให้สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการและหรือสรรหากรรมการ 
แล้วปิดประกาศไว้ ณ สหกรณ์และหน่วยสรรหาก่อนวันทำการสรรหาไม่น้อยกว่า 10 วัน 
  (5) การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามข้อ 8 (1) และสรรหาตาม 
ข้อ 8 (2) ให้สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์เป็นผู้กำหนดหมายเลขตามลำดับสมัครก่อนหลัง  
ถ้ามาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับสลาก 
  (6) ผู้สมัครคนใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 9 (4) อาจร้องขอต่อสหกรณ์ให้เพ่ิมชื่อ 
ในประกาศก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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*ข้อ 10  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร คนละ 1,000 บาท เงินค่าสมัครนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ข้อ 11  วิธีดำเนินการสรรหา ให้ดำเนินการดังนี้ 

      (1)  การเลือกตั้งประธานกรรมการและการสรรหากรรมการให้ดำเนินการโดยวิธีลับ 
(2)  ให้ประธานกรรมการ หรือประธานชั่วคราวในที่ประชุมใหญ่เป็นประธานเลือกต้ัง  

ประธานกรรมการ 
(3)  ให้ประธานประจำหน่วยสรรหา ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเรียงตามลำดับคะแนน  

หน่วยละ  3 คน ให้สหกรณ์เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ ถ้าหน่วยใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 คน   
ให้เสนอเท่าจำนวนที่มีผู้สมัคร 

 (4) หากประธานประจำหน่วยสรรหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกในหน่วยนั้น  
เลือกผู้ที่เหมาะสมคนหนึ่งเป็นประธาน 

  (5) การดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการสรรหา  นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  
คณะกรรมการให้ที่ประชุมประจำหน่วยสรรหาเป็นผู้ตัดสินโดยเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุม 
          *(6) หน่วยใดที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ให้ถือว่าผู้สมัคร
นั้นได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 11 (3) ทั้งนี้ ผู้สมัครนั้นต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหา  ในกรณีคะแนนเสียงในหน่วยที่มีการสรรหาไม่ถึงร้อยละ 10                       
ให้ดำเนินการจนกว่าจะได้ผู้ที่ได้รับการสรรหา 

           (7) หน่วยใดที่ไม่มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการให้ดำเนินการตาม ข้อ 11 (5) 
(8)  ในกรณีท่ีผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 

ข้อ 12  เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงตามข้อบังคับ และระเบียบนี้แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประชุมกันในวันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้ประชุมในวันทำการถัดไป  เพ่ือดำเนินการ
เลือกรองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ  
          *ข้อ 13  ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 9  กระทำการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนแก่ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 
  กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาให้ยื่นหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
แนบเอกสารการร้องเรียน โดยมีสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งและสรรหาของตนเองรับรอง ไม่น้อยกว่า 5 คน นั้น                  
ต่อประธานกรรมการดำเนินการ ภายใน 3  วัน หลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้งและให้ประธานกรรมการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี    

คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  ตั้งจากคณะกรรมการและสมาชิกฝ่ายละเท่าๆ กัน ฝ่ายละ 
ไม่เกิน 3 คน 
  การพิจารณาตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงสองในสามของกรรมการดำเนินการ ที่อยู่ใน              
ที่ประชุม 
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 *ข้อ 14 ผู้ที่กระทำผิด ตามข้อ 13 วรรคแรก ให้เพิกถอนสิทธิการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีกำหนดสี่ปี และ  ตัด
สิทธิการเป็นผู้แทนสมาชิก เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งและสรรหากรรมการดำเนินการนั้น 
 ข้อ 15  ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการก่อนใช้ระเบียบนี้ให้คงเป็นกรรมการตามระเบียบเดิม 
ไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 76 
 ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2547 
 
 

 ( นายปัญญา  แก้วเหล็ก ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
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