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ระเบียบวาระที่ 14     เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่าง ปี 2563 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 58  จ านวน 15 คน มีกรรมการด าเนินการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งครบวาระแรก และด ารงต าแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จ านวน 7 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
                1.1 กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากด ารงต าแหน่งครบวาระ และเป็นการ พ้นจาก
ต าแหน่งในวาระแรก จ านวน 7 คน  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ประธานกรรมการ 
2 นายณัฐพล นุชอุดม รองประธานกรรมการ 
3 นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ 
4 นายสมชาย พ่ึงอ่ิม กรรมการและเลขานุการ 
5 นายก าจัด สุววรณปาล กรรมการ 
6 นายไพทูร จันตะเภา กรรมการ 
7 นางสาวยุพา เรืองโชติ กรรมการ 

   
1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2555                 

ข้อ 68 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไป         
ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555  

   ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง         
หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่งและ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง  2 ปี 
ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งและการสรรหาเป็นไป         
ตามระเบียบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้ รับการเลือกตั้ง      
เป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555  ได้ก าหนดแนวทางในการสรรหากรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
  “ข้อ 5  ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหากรรมการด าเนินการมีจ านวนไม่เกิน 15 คน 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 50  ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่ วนของจ านวนสมาชิก      
ในแต่ละหน่วยสมาชิก ที่กรรมการด าเนินการมีต าแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ข้อ 6  วิธีการสรรหาให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ” 

3. สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 ต าแหน่ง           
โดยก าหนดให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน  เพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยวิธีลับ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  (เลือกตั้งล่วงหน้า)  ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.              
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และในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  (เลือกตั้งทั่วไป)  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ปรากฏว่า      
มีผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 14 คน  ดังนี้ 
 เขตสรรหาที่  1  หน่วยสมาชิกที่ 1  ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดประถม
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ประถมอ าเภอพระประแดง ประถมอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ บ านาญประถมท้ัง 3 อ าเภอ 
และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
(ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่เกนิจ านวน 5 คน) 

ผู้สมัคร
หมายเลข 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

2 นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขกร 

3 นายก าจัด  สุวรรณปาล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 

4 นางศิริรัตน์  อ่ าตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งนอก 

5 นายณัฐพล  นุชอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด่านส าโรง 

6 นายวรพจน์  สิงหราช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองสวน 

7 นายณรงค์  ธีระกุล บ านาญ สพป.สป. เขต 1 

8 นายอนันต์  ปานทองค า บ านาญ สพป.สป. เขต 1 

9 นายจรูญโรจน์  โสไกร บ านาญ สพป.สป. เขต 1 

10 นายธีรพล โพธิ์เมือง บ านาญ สพป.สป. เขต 1 
 

 เขตสรรหาที่ 1  หน่วยสมาชิกที่ 2  ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมัธยม
และบ านาญมัธยม อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และข้าราชการหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่เกิน
จ านวน 1 คน) 

ผู้สมัคร
หมายเลข 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง บ านาญ สพม. เขต 6 

2 ว่าที่ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
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เขตสรรหาที่  2  หน่วยสมาชิกที่ 1 ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดประถม
อำเภอบางพลี ประถมอำเภอบางบ่อ ประถมอำเภอบางเสาธง บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (ลงคะแนนสรรหา
กรรมการ ไม่เกินจำนวน 1 คน) 

ผู้สมัคร
หมายเลข 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง 

1 นายไพฑูรย์  คงเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี  (๑๐ปีสปช) 

2 นายจำลอง  น้อยวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง 

 
             4. สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง   
โดยเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2562  และเลือกตั้ งทั่วไป เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2562   
ซึ่งปรากฏผลการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการสรรหากรรมการสหกรณ์  ประจำปี 2562  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2555 
  “ข้อ 25  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพ่ือให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหา
เกิดข้ึน ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ” 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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