
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
เร่ือง  ก าหนดหน่วยและการด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก  ประจ าปี 2563-2564 

  
ด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2561  - 2562          

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้แทนสมาชิกครบวาระแล้ว นับแต่วันเลือกต้ัง เพื่อให้การด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก 
ประจ าปี 2563 - 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามความในข้อบังคับข้อ 51(2)  ข้อ 51(4) และ
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563  จึงได้ก าหนด
หน่วยและการด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2563 - 2564  ดังนี้ 

ข้อ 1. ก าหนดหน่วยในการด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก จ านวน 13 หน่วย  ดังต่อไปนี้ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
2) หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 

3) หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 

4) หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

5) กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี 

7) ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

8) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
9) กอง/กลุ่มการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  

9.1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
9.2 เทศบาลเมืองชะอ า 

          9.3 เทศบาลต าบลเขาย้อย, เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ, เทศบาลต าบลหนองขนาน, 
                                           เทศบาลต าบลท่าไม้รวก, เทศบาลต าบลหัวสะพาน, เทศบาลต าบลนายาง,  
                                           เทศบาลต าบลบ้านแหลม, เทศบาลต าบลบางตะบูน, เทศบาลต าบลบ้านลาด,  

     เทศบาลต าบลท่ายาง 
10) กอง/กลุ่มการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  

และองค์การบริหารส่วนต าบล 

11) กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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12) กลุ่มบ านาญ (ข้าราชการ หรือลูกจ้างท่ีเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ 

หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน หรือโอนย้ายไปต่างจังหวัด หรืออายุเกิน 60 ปี) 

ทุกสังกัด    

13) กลุ่มอื่น ๆ  

 13.1  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีและส านักงานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบุรี 

 13.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี 

 13.3 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางศึกษา        
จังหวัดเพชรบุรี  และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชรบุรี 

ข้อ 2. ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นหน่วย 12) 
ข้อ 3. ให้แต่ละหน่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก   
ข้อ 4. หน่วย 12) กลุ่มบ านาญฯ สมาชิกท่ีมีความประสงค์สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก ให้ยื่น                         

ใบสมัครด้วยตนเองท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 8  
สิงหาคม  2563  ในวันและเวลาท าการ หากมีผู้สมัครเกินจ านวนท่ีได้รับจัดสรร จะใช้วิธีจับสลาก   

ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) 
 2) ไม่เคยผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย หากเคยผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย                                                                                                                                             

ต้องไม่เกิน 3 ครั้ง  ย้อนหลัง 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ฯ นับถึงวันเลือกต้ัง 
เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง หรือ 

 3) ไม่เคยขาดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ย้อนหลัง 2 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ นับถึง
วันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

 4) ไม่เป็นผู้แทนสมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ประจ าปี 2559 - 2560 และประจ าปี 
2561 - 2562 

 ข้อ 6. ให้หน่วยด าเนินการเลือกตั้งให้ได้จ านวนผู้แทนสมาชิก ตามบัญชีจัดสรรแนบท้าย 
ประกาศ ในวันท่ี 18 สิงหาคม  2563   และแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
ทราบภายในวันท่ี  21 สิงหาคม  2563    

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี  14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

     (ลงช่ือ)    
 
                  (ดร.สังเวียน   อ่อนแก้ว) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด  



บัญชีจัดสรรผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   ประจ าปี 2563 - 2564 
จ านวนผู้แทนสมาชิก ให้ใช้อัตราส่วนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้ามีเศษจ านวน

สมาชิกตั้งแต่ 8 คน  ขึ้นไป ให้มีผู้แทนสมาชิกได้อีก 1 คน 
ท่ี หน่วย จ านวน

สมาชิก 
อัตรา 
ส่วน 

จัดสรรให้ 

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  30 2 2 
2 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 687 45.80 46 
3 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 823 54.87 55 
4 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 1,007 67.13 67 
5 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 187 12.47 12 
6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี 77 5.13 5 
7 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 20 1.33 1 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 286 19.07 19 
9 กอง/กลุ่มการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล    

    9.1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 158 10.53 11 
    9.2 เทศบาลเมืองชะอ า 201 13.40 13 
    9.3 เทศบาลต าบลเขาย้อย, เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ, เทศบาลต าบลหนองขนาน, 
         เทศบาลต าบลท่าไม้รวก, เทศบาลต าบลหัวสะพาน, เทศบาลต าบลนายาง,  
         เทศบาลต าบลบ้านแหลม, เทศบาลต าบลบางตะบูน, เทศบาลต าบลบ้านลาด,  
         เทศบาลต าบลท่ายาง 

102 6.80 7 

10 กอง/กลุ่มการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

141 9.40 9 

11 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 537 35.80 36 
12 กลุ่มบ านาญ (ข้าราชการ หรือลูกจ้างท่ีเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ หรือลาออก

จากการปฏิบัติงาน หรือโอนย้ายไปต่างจังหวัด หรืออายุเกิน 60 ปี) ทุกสังกัด 
3,936 

 
262.40 262 

13 หน่วยงานอื่น ๆ     
13.1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
           และส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี   

20 1.33 1 

13.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  
           และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี 

9 0.60 1 

13.3 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา           
           จังหวัดเพชรบุรี  และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชรบุรี 

19 1.27 1 
 

 รวมจ านวน  สมาชิกและอัตราจัดสรรให้  8,240  548 

 


