
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
เรื่อง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าประชุมใหญ่ 

สามัญประจ าปี 2560 และการสรรหากรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งที่ครบวาระ  

--------------------------------------- 

1. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง 
1.1 คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52 จ านวน  15  คน 
2) ผู้จัดการสหกรณ์ฯ   จ านวน    1  คน 

1.2 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง   
1.2.1  ในวันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  (ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด)   
         ประกอบด้วย 

1) กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52   ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
2) ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  1.2.2   ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561  (ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช)   
                    ประกอบด้วย 

1) กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1.3  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง  ซ่ึงจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี   
      จ ากัด  และต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกและรับการสรรหาเป็นกรรมการ  
      ด าเนินการ ประกอบด้วย 

1.3.1  คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561   
        ประกอบด้วย      

1) คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.เมืองจันทบุรี 1 สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.อนุบาลจันทบุรี (ถนนท่าแฉลบ/อาคารอเนกประสงค์)  จ านวน 11  คน  ประกอบด้วย 

(1)   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี /  
                               หรอืผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย        เป็นประธานกรรมการ 

(2)   ผู้แทนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  เป็นกรรมการ จ านวน 2  คน 
(3)   ผู้แทนโรงเรียนสฤษดิเดช   เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(4)   ผู้แทนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม   เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(5)   ผู้แทนโรงเรียนบ้านแก้ว   เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(6)   ผู้แทนโรงเรียนศรียานุสรณ์  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(7)   ผู้แทนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(8)   ผู้แทนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(9)   ผู้แทนโรงเรียนวัดจันทนาราม  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(10) ผู้แทน สพป.จบ.1    เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
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2) คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.เมืองจันทบุรี 2 สถานทีเ่ลือกตั้ง  
สพป.จบ.1 (โดมหน้าศูนย์ TEPE)  จ านวน  10  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการ สพป.จบ.1 /  
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย            เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทน สพป.จบ.1    เป็นกรรมการ จ านวน 2  คน 
(3)  ผู้แทนจากข้าราชการบ านาญ สพป.จบ.1   เป็นกรรมการ จ านวน 2  คน 
(4)  ผู้แทนจากข้าราชการบ านาญ สพม.17   เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(6)  ผู้แทนโรงเรียนลาซาล   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(7)  ผู้แทนโรงเรียนอ านวยวิทย์   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(8)  ผู้แทนโรงเรียนบุญสมวิทยา   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

3) คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.เมืองจันทบุรี 3 สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 (โถงชั้นล่าง อาคาร 11)  จ านวน  10  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 /  
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย           เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เป็นกรรมการ จ านวน 2  คน 
(3)  ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน 
(4)  ผู้แทน มรภ.ร าไพพรรณี   เป็นกรรมการ     จ านวน 1  คน 
(5)  ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  เป็นกรรมการ จ านวน 1  คน    
(6)  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษาฯ           เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(7)  ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(8)  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(9)  ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

4)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.ท่าใหม่ สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.วัดบูรพาพิทยาราม (หอประชุมพิศาลธรรมคุณ)  จ านวน  9  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม /  
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย         เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน  
(3)  ผู้แทนโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ฯ” เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนวัดหนองคัน     เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(6)  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(7)  ผู้แทนโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา    เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(8)  ผู้แทนโรงเรียนยอแซฟวิทยา  เป็นกรรมการ   จ านวน  1  คน 

 
 
 
 
 



3 
 

 
5)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.แก่งหางแมว  สถานทีเ่ลือกตั้ง  

รร.วัดเขาวงกตฯ  (อาคาร 1)  จ านวน  6  คน ประกอบด้วย 
(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไม้แดง /  

                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย     เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้แทนโรงเรียนวัดเขาวงกตฯ   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านเนินจ าปา     เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

6)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.นายายอาม  สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.วัดโพธิ์ลังกาฯ (อาคารอเนกประสงค์)  จ านวน  6  คน ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ /  
                            หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม  เป็นกรรมการ  จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนวัดช้างข้าม   เป็นกรรมการ  จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ  เป็นกรรมการ  จ านวน  1  คน 

7)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.มะขาม  สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.บ้านมะขาม  (อาคารอเนกประสงค์)  จ านวน  7  คน ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขาม /  
                            หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย       เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านมะขาม   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนจาก สพป.จบ.2   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ           เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองสลุด           เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

    8)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.ขลุง  สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.วัดวันยาวล่าง  (หอประชุมชั่วคราว)  จ านวน  8  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่าง /  
                            หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย      เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนวัดวันยาวล่าง   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(6)  ผู้แทนโรงเรียนอ านวยศึกษา   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(7)  ผู้แทนโรงเรียนวัดเวฬุวัน   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
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9)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.แหลมสิงห์  สถานทีเ่ลือกตั้ง  
รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ  (อาคาร 2 ชั้นล่าง)  จ านวน  6  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ / 
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย      เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ  เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนวัดหนองชิ่ม   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนพลิ้ว                      เป็นกรรมการ  จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน                   เป็นกรรมการ  จ านวน  1  คน 

10)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.โป่งน้ าร้อน  สถานทีเ่ลือกตั้ง 
รร.วัดทบัไทร  (อาคารอเนกประสงค์)  จ านวน  6  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทับไทร / 
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย      เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนวัดทับไทร   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม          เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

11)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.สอยดาว  สถานทีเ่ลือกตั้ง 
รร.บ้านประตง  (หอประชุม)  จ านวน  7  คน  ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประตง / 
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย         เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านประตง   เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านตาเรือง   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนสอยดาววิทยา  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านซับตารี   เป็นกรรมการ     จ านวน  1  คน 
(6)  ผู้แทนโรงเรียน ส.ไทยเสรี ฯ  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 

12)  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประจ าหน่วยการเลือกตั้ง อ.เขาคิชฌกูฏ  สถานทีเ่ลือกตั้ง 
รร.คิชฌกฏูวิทยา  (อาคารลานการศึกษาอเนกประสงค์)  จ านวน  7  คน ประกอบด้วย 

(1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา / 
                              หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย        เป็นประธานกรรมการ 

(2)  ผู้แทนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา  เป็นกรรมการ จ านวน  2  คน 
(3)  ผู้แทน มทร.ตะวันออกจันทบุรี   เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(4)  ผู้แทนโรงเรียนวัดกะทิง   เป็นกรรมการ     จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านจันทเขลม  เป็นกรรมการ จ านวน  1  คน 
(6)  ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48       เป็นกรรมการ    จ านวน  1  คน 
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1.3.2  คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561   
สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนสฤษดิเดช  ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 52 ที่ได้รับแต่งตั้ง 
2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ   ที่ได้รับแต่งตั้ง 

1.3.3  เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง   ประกอบด้วย 
         1)  ในวันเลือกตั้งทั่วไป  (วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561)  ประกอบด้วย 

 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ   ที่ได้รับแต่งตั้ง 
           2)  ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า  (วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561)  ประกอบด้วย 
               เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ที่ได้รับแต่งตั้ง  

1.4  คณะกรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
1.4.1  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52 ที่ได้รับแต่งตั้ง 
1.4.2  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ   ที่ได้รับแต่งตั้ง 

1.5  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2561   
      ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52 ที่ได้รับแต่งตั้ง 
1.6  ผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการจราจรในวันเลือกตั้งล่วงหน้า ประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียน 
      สฤษดิเดช  ซ่ึงท าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกด้านการจราจร จ านวน  5  คน 

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง 
2.1  คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1.1  อ านวยการให้การเลือกตั้งด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และโปร่งใส  
2.1.2  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  หรือแก้ไขปัญหาของหน่วยเลือกตั้ง 

2.2  คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
2.2.1  ประชุมประธานกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งทั่วไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561                        
       เวลา 13.00 น.  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

2.2.2  ควบคุมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และสรรหากรรมการฯ ให้เป็นตามประกาศของสหกรณ์ 
2.2.3  รับผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการฯ  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าประกาศ  
2.2.4  ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้การเลือกตั้งและการสรรหากรรมการฯ ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

2.3  คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.3.1  คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง  ในวันเลือกตั้งท่ัวไป  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561              
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

   1)  ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
     และการสรรหากรรมการฯ 

   2)  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
   3)  รับและส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมเงินค่าพาหนะและเอกสารต่าง ๆ ในวันเลือกตั้ง 
   4)  นับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก/การสรรหากรรมการฯ ของหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ  

                        (ถ้ามีการสรรหา) 
   5)  รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการสรรหากรรมการฯ  (ถ้ามีการสรรหา) 
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   6)  เฉพาะประธานกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งไปเข้าประชุมวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561                       
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พร้อมรับเอกสารต่างๆ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม        
ให้มอบตัวแทนโดยผู้รับมอบต้องเป็นกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งนั้น ๆ เข้าประชุมแทน          
การมอบตัวแทนให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้รับมอบถือหนังสือมอบไปแสดงต่อสหกรณ์ฯ         
วันที่ประชุม 

   7)  ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและสรรหากรรมการฯ เป็นไปด้วยความ      
       เรียบร้อยส าเร็จลุลว่งด้วยดี  

      2.3.2  คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง  ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561       
                     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

        1)  จัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 
        2)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 
        3)  ด าเนินการเลือกตั้งล่วงหน้า 
        4)  เก็บหีบบัตรลงคะแนน  พร้อมบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษา  ณ ศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง   

              (ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด) 
2.4  คณะกรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.4.1  ท าการจับฉลากให้กับสมาชิกท่ีมาสมัครเลือกตั้งเพ่ือเป็นผู้แทน / สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา      
        เป็นกรรมการฯ ที่มาก่อนเวลา ตามวิธีการในข้อก าหนดที่ประกาศ 
2.4.2  รับใบสมัครจากสมาชิก ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทน / ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา 
        เป็นกรรมการฯ 
2.4.3  ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครทุกรายกับบัญชีรายชื่อ “สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้ประจ าปี”  
2.4.4  ให้หมายเลขประจ าตัวกับผู้สมัครทุกรายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน /                 
        สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ 

2.5  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป 
2.5.1  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยการเลือกตั้ง  12  หน่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                     1)  ตรวจเยีย่มหน่วยการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย 
                     2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า กรณีที่ประธานหน่วยการเลือกตั้งขอค าแนะน า 

2.6  เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป  (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
2.6.1  รับและถือเงินค่าพาหนะเพ่ือไปจ่ายให้สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

       และการสรรหากรรมการฯ 
2.6.2  รับบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียง บัตรเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและบัตรสรรหากรรมการฯ           
         ไปมอบให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง 
2.6.3  รับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของหน่วยเลือกตั้งไปมอบให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
2.6.4  รับบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง บัตรเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและบัตรสรรหากรรมการฯ       
        (บัตรที่ใช้สิทธิ์และบัตรที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด) จากประธานกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง                      
        หลังจากการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการสรรหากรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ 
        ประจ าศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง  
2.6.5  ส่งเงินค่าพาหนะของสมาชิกที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและสรรหากรรมการฯ  

      คืนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง 
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2.7  เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
      2.7.1 จัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
      2.7.2 จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง 
      2.7.3 จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้งทุกฝ่าย 
      2.7.4 อ านวยความสะดวกการเลือกตั้ง 
2.8  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งท่ัวไป (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)   
      มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.7.1  เป็นศูนย์กลางข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการฯ 
2.7.2  จ่ายเงินค่าพาหนะสมาชิกท่ีใช้สิทธิเลือกตั้ง/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการหน่วยเลือกตั้งให้กับ 
        เจ้าหน้าทีห่น่วยเลือกตั้ง (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)  ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยการเลือกตั้งที่รับผิดชอบ  
2.7.3  รับรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการฯ 
2.7.4  รับเอกสาร/หีบบัตร/บัตรเลือกตั้ง  ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการฯ 
2.7.5  รับเงินค่าพาหนะคงเหลือจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
2.7.6  จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ 
         อ านวยการเลือกตั้ง 
2.7.7  ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง สั่งการ 

2.9  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)   
      มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.9.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการฯ 
2.9.2 ควบคุมการเก็บรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้  
       รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า  

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง 
3.1  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง 

3.2.1  ในวันเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 14 มกราคม 2561  
  1)  คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง          1,200.- บาท 
  2)  เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ฯ                                         1,000.- บาท 

             3.1.2  ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า  วันที่ 7 มกราคม 2561  
  1)  คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง       1,200.- บาท 
  2)  เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ฯ                                         1,000.- บาท 

3.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หน่วยการเลือกตั้ง 
   3.2.1  ประธานกรรมการหน่วยการเลือกตั้ง     1,200.- บาท 
   3.2.2  กรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้ง                1,000.- บาท 
   3.2.3  เจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยการเลือกตั้ง  (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)     1,000.- บาท 

3.3  ค่าตอบแทนกรรมการรับสมัคร คนละ  1,000  บาท/วัน (ยกเว้นกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์)   
3.4  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยการเลือกตั้ง   คนละ  1,200  บาท 
3.5  ค่าตอบแทนผู้มาประชุมประธานกรรมการหน่วยการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561              
      คนละ 1,000 บาท   
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3.6  ค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับหน่วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 
3.6.1 อ.เมืองจันทบุรี 1  (รร.อนุบาลจันทบุรี)         600.- บาท      
3.6.2 อ.เมืองจันทบุรี 2  (สพป.จบ.1)             600.- บาท 
3.6.3  อ.เมืองจันทบุรี 3  (รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1)           600.- บาท  
3.6.4  อ.ท่าใหม่     (รร.วัดบูรพาพิทยาราม)   1,000.-  บาท  
3.6.5  อ.แก่งหางแมว    (รร.วัดเขาวงกตฯ)    1,600.-  บาท 
3.6.6  อ.นายายอาม    (รร.วัดโพธิ์ลังกาฯ)         1,200.-  บาท 
3.6.7  อ.มะขาม    (รร.บ้านมะขาม)    1,000.-  บาท 
3.6.8  อ.ขลุง     (รร.วัดวันยาวล่าง)   1,100.-  บาท 
3.6.9  อ.แหลมสิงห์   (รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ)   1,000.-  บาท 

  3.6.10  อ.โป่งน้ าร้อน   (รร.วัดทับไทร)     1,200.-  บาท 
  3.6.11  อ.สอยดาว    (รร.บ้านประตง)     1,600.-  บาท 
  3.6.12  อ.เขาคิชฌกูฏ    (รร.คิชฌกูฏวิทยา)    1,100.-  บาท 

3.7  ค่าสถานที่และอุปกรณ์เลือกตั้งหน่วยการเลือกตั้ง (ทั้งหน่วยการเลือกตั้งทั่วไป และหน่วยการเลือกตั้ง 
      ล่วงหน้า)  หน่วยละ 1,200.-  บาท 
3.8  ค่าตอบแทนผู้อ านวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่/การจัดการจราจร เฉพาะหน่วยการเลือกตั้ง 
      ล่วงหน้า (รร.สฤษดิเดช)  คนละ 500  บาท/วัน 

      3.9  ส าหรับกรรมการฯชุดที่ 52 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 1 หน้าที่           
            ในวันเดียวกัน ให้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเพียง  1  หน้าที่  โดยให้รับในอัตราที่สูงกว่าได้ 

 
ประกาศ  ณ วันที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

 
 

(นายปริญญา หรรษาพันธุ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 52 


