
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
  

 
 1.  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 2.  ประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เรื่องแนวทางปฏิบัติใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และถือ 
ปฎิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
 3.  ผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมตามจุดที่ก าหนด 
 จุดประชุมที่ 1 หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด อ าเภอเมือง 
ประกอบด้วย   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, เทศบาลเมืองสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, ศูนย์การศึกษานอกฯ, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร, ข้าราชการบ านาญ 
อ าเภอเมือง 
 จุดประชุมที่ 2 ห้องประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง ประกอบด้วย 
 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา, โรงเรียน     
ดงมะไฟวิทยา, โรงเรียนท่าแร่ศึกษา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ, สพม.เขต 23,ข้าราชการบ านาญ สพม.เขต 
23, โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล, โรงเรียนอนุบาลสกลนคร, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สกลนคร, และสพป.สกลนคร เขต 1  
 จุดประชุมที่ 3 ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ประกอบด้วย 
 ข้าราชการบ านาญอ าเภอโพนนาแก้ว, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพนนาแก้ว, 
ข้าราชการบ านาญอ าเภอกุสุมาลย์, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุสุมาลย์, ข้าราชการบ านาญ
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโคกศรีสุพรรณ, โรงเรียนร่มเกล้า, 
ข้าราชการบ านาญอ าเภอเต่างอย, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลใน เขตพ้ืนที่อ าเภอเต่างอย, ข้าราชการบ านาญ
อ าเภอภูพาน และหน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูพาน 
 จุดประชุมที่ 4 ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2           
อ าเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 
 สพป.สกลนคร เขต 2, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดิน, วิทยาลัยการอาชีพ
สว่างแดนดิน, โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯ, โรงเรียนสว่างแดนดิน,
ข้าราชการบ านาญอ าเภอสว่างแดนดิน และโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
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 จุดประชุมที่ 5 ห้องประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ าเภอพรรณานิคม ประกอบด้วย 
 ข้าราชการบ านาญอ าเภอพรรณานิคม, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอพรรณานิคม, 
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์, ข้าราชการบ านาญอ าเภอวาริชภูมิ และหน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
อ าเภอวาริชภูมิ 
 จุดประชุมที่ 6 ห้องประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ าเภอพังโคน ประกอบด้วย 
 ข้าราชการบ านาญอ าเภอส่องดาว, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอส่องดาว, ข้าราชการ
บ านาญอ าเภอพังโคน, โรงเรียนพังโคนวิทยาคม, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอพังโคน อ าเภอ
นิคมน้ าอูน, ข้าราชการบ านาญอ าเภอกุดบาก, โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา และหน่วยเลือกตั้งทุกต าบลใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอกุดบาก 
 จุดประชุมที่ 7 ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส ประกอบด้วย 
 สพป.สกลนคร เขต 3, ข้าราชการบ านาญอ าเภอวานรนิวาส, โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส, หน่วย
เลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส, ข้าราชการบ านาญอ าเภอเจริญศิลป์ และหน่วยเลือกตั้งทุก
ต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอเจริญศิลป์ 
 จุดประชุมที่ 8 ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
อ าเภอวานรนิวาส ประกอบด้วย 
 ข้าราชการบ านาญอ าเภอบ้านม่วง, โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่
อ าเภอบ้านม่วง, ข้าราชการบ านาญอ าเภอค าตากล้า, หน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอค าตากล้า, 
ข้าราชการบ านาญอ าเภออากาศอ านวย, โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา และหน่วยเลือกตั้งทุกต าบลในเขต
พ้ืนที่อ าเภออากาศอ านวย   
 4.  ห้ามบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพ้ืนที่จัดประชุม ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  จะด าเนินคดี 
กับผู้นั้นตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 5.  การเลือกตั้งในวันดังกล่าวประกอบด้วย การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจ าปี 2564 – 2565 ให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตั้ง ณ จุดประชุมที่ก าหนด โดยมีกรรมการที่ได้ 
รับแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งและนับคะแนนที่จุดเลือกตั้งแล้วน าผลการเลือกตั้งทั้ง 8 จุดรวมกัน 
แล้วประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
 6.  การประชุมครั้งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเมื่อมีการกล่าวพลาดพิงบุคคลที่ 3 ท าให้เขาได้รับความ 
เสียหายอาจมีการฟ้องร้องกันได้ 
 7.  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมไม่ปกติ จึงขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมกระซับ รวดเร็ว 
เป็นไปตามระเบียบวาระ 
 8.  สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ 
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มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 1. สถานที่ในการจัดประชุมกว้างขวางเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้แทนสมาชิก 
สหกรณ์ฯ ก าหนดจุดการประชุมให้กับผู้แทนสมาชิกเพ่ือลดการแออัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม  
จุดละไม่เกิน 100 คน ซึ่งก าหนดสถานที่ไว้  8 จุด ดังนี้ 
  จุดประชุมที่  1  หอประชุมคุรุสดดุดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
  จุดประชุมที่  2  ห้องประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
  จุดประชุมที่  3  ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า 
  จุดประชุมที่  4  ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 2 
  จุดประชุมที่  5  ห้องประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
  จุดประชุมที่  6  ห้องประชมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
  จุดประชุมที่  7  ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
  จุดประชุมที่  8  ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3 
 2. จัดจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศา 
 3. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ทั้งในและนอกสถานที่ประชุม 
 4. จัดให้มีจุดลงทะเบียนเข้าประชุม ผ่านระบบ “ไทยชนะ” 
 5. ให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่การประชุม 
 6. จัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร (Social Distancing) 
 7. ก าหนดรูปแบบการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 


