
 
 

ที่ สอ.คส.ว. 155/2564                 
           14   มกราคม  2564 
 

เรื่อง    เชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (Conference) 
 

เรียน    สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 

อ้างถึง   ที่ สอ.คส.ว. 53/2564     ลงวันที ่  14   ธันวาคม  2563 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2563        จ านวน  1  ฉบับ 
         2. ก าหนดการ             จ านวน  1  ฉบับ 
         3. ตารางก าหนดจุดการประชุมแต่ละหน่วยเลือกตั้ง         จ านวน  1  ฉบับ 
         4. ประกาศสมาชิกที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)  จ านวน  1  ฉบับ  
         5. ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 4981/2563และ17/2564         จ านวน  1  ฉบับ 
         6. ขั้นตอนการปฏิบัติตนในการเข้าประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2563       จ านวน  1  ฉบับ 
  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครุุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด ได้แจ้งการเลื่อนการ
จัดการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2563  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563  และด าเนินการเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 ที่หมดวาระในแต่ละหน่วยเลือกต้ัง  รวมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
งบประมาณรายจ่าย –รายได้ ประจ าปี 2564 และวาระอื่นๆ นั้น ซึ่งเดิมก าหนดจัดวันที่ 26 ธันวาคม  2563   
ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  ชุดที่ 32/2563  
ได้ประชุมเมื่อวันพุธ  ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  มีมติให้ด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   
ในวันเสาร์  ที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference)  แต่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมพื้นที่และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  อย่างเคร่งครัด  ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณ  
มา  ณ  โอกาสนี้ 

     
      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นายส าเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระ 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Conference) 

วันเสาร์ที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
ระเบยีบวาระที่  1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
  - แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

- รับทราบข้อตกลงในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  
 

ระเบยีบวาระที่  2      เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
ระเบยีบวาระที่  3      เรื่องเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องรับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563  
 3.2 เรื่องรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ปี 2563  
 3.3 เรื่องรายงานผลรายงานการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน  ปี 2563    
 3.4 เรื่องรับทราบการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2563   
 3.5 เรื่องรับทราบค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์  
 3.6 เรื่องรับทราบสมาชิกหลักประกันเงินกูบ้กพร่อง(กรณีกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง)  
 3.7 เรื่องรับทราบการด าเนินคดีกรณีสมาชิกฟ้องสหกรณ์ฯคดีผู้บริโภค    
 3.8 เรื่องรับทราบสมาชิกผิดนัดช าระหนี้และค้างช าระหน้ี ประจ าปี  2563       
ระเบยีบวาระที่  4      เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2564     
 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี  2563   
 4.3 เรื่องพิจารณาสมาชิกผิดนัดช าระหนี ้ ประจ าปี  2563       
 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2563    
 4.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  2564-2566  
 4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัตโิครงการประจ าปี  2564     
 4.7 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้/รายจ่าย/ก าไรสุทธิประจ าปี 2564  
 4.8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนรับ ทุนเรือนหุ้น/ให้เงินกู้/รับช าระ/รับฝากเงินจากสมาชิก    
 4.9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนรายจ่าย ประจ าปี   2564    
 4.10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  2564    
 4.11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ ประจ าปี  2564    
 4.12 เรื่องพิจารณายกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน  
ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องอื่น ๆ  
  เรื่องการยื่นเสนอญัตติจากสมาชิก    
ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2563  
 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) 
 



 
  

 
ก าหนดการ 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Conference) 

วันเสาร์ที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
******************* 

 จุดที่  1  ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 จุดที่  2  ณ โดมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 จุดที่  3  ณ โดมโรงเรียนรัตนบุร ี
 จุดที่  4  ณ โดมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
 จุดที่  5  ณ โดมโรงเรียนสิรนิธร 
 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียดการด าเนินการ 

08.00 น. - 09.00 น. สมาชิกลงทะเบียน 

09.00 น. - 10.30 น. 
พิธีเปิดประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2563  โดย  ดร.ส าเริง  บุญโต    
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  และเริ่มประชมุตามระเบียบวาระ 

10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. - 12.00 น. เริ่มประชุม ตามระเบียบวาระ 

12.00 น. ปิดการประชุม 

   
      หมายเหตุ  :  1.  สมาชิกเริ่มลงทะเบียนและท าการเลือกตั้งจากเวลา 08.00 ถึง 12.00 น.  
                      2.  รายละเอียดดังตารางการจัดประชุมตามจุดที่ก าหนด  
    3.  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย  2) 
 



ตารางการจัดห้องประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2563 
โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (Conference) 

โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ ที่ 23  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 
 

จุดที่ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุม/โดม 
จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

จัดที่ประชุม
ตามมาตรการ 

จัดที่นั่งห่าง  
2 เมตร 

เต็มที่จัดได้ 
1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  

ได้แก่สมาชิกสังกดัหน่วยใน อ าเภอเมืองสุรินทร์  
อ าเภอเขวาสินรินทร์,  สพป.สร.เขต 1,  
สพม.เขต 33  และข้าราชการบ านาญ 

ห้องประชุมชมพู
พันธุ์ทิพย์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร์ 

742 200 600 

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 
ได้แก่สมาชิกสังกดัหน่วยใน 
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ,
ส านักงานสง่เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์, ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสริุนทร์ ,ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์,สหกรณ์ 
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด , 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงัหวัดสุรินทร์ ,
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์และ
ข้าราชการบ านาญ    

176 120 300 

2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 
ได้แก่สมาชิกสังกดัหน่วยใน อ าเภอจอมพระ,  
อ าเภอส าโรงทาบ, อ าเภอศีขรภูมิ}  อ าเภอล าดวน  
อ าเภอศรีณรงค์, วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ และ
ข้าราชการบ านาญ 

โดม  
โรงเรียน 

สุรวิทยาคาร 569 120 480 

3 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 
ได้แก่สมาชิกสังกดัหน่วยในอ าเภอรัตนบุรี,  
อ าเภอชุมพลบุรี, อ าเภอท่าตูม, อ าเภอสนม,    
อ าเภอโนนนารายณ์, วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม,   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต  2 , วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
รัตนบุรี และข้าราชการบ านาญ 

โดม 
โรงเรียนรัตนบุรี 

443 120 952 

4 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 
ได้แก่สมาชิกสังกดัหน่วยใน อ าเภอปราสาท,  
อ าเภอสังขะ, อ าเภอกาบเชิง, อ าเภอพนมดงรัก, 
อ าเภอบัวเชด, วิทยาลัยการอาชีพสังขะ, วิทยาลัย
การอาชีพปราสาท, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 และข้าราชการบ านาญ 

โดม 
โรงเรียน 

ประสาทวิทยาคาร 
713 150 787 

5 หน่วยสมาชิกสมทบ  
โดม 

โรงเรียนสิรินธร 
477 120 492 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย  3) 
 



 
 

ประกาศ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด   

เรื่อง   สมาชิกที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสดุ (พื้นที่สีแดง) 
 ******************* 

  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด ชุดที่ 
32/2563  เมื่อวันพุธ ที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564  มีมติจะด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  
โดยวิธีผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์(Conference)  ในวันเสาร์ที่  23  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564  เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมพื้นที่และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  
และได้ก าหนดสถานที่ประชุม  จ านวน  5  จุด ได้แก่  
  จุดที ่ 1   ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  จุดที่  2   ณ โดมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
  จุดที่  3   ณ โดมโรงเรียนรัตนบุร ี
  จุดที่  4   ณ โดมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  จุดที่  5   ณ โดมโรงเรียนสิรินธร 
        เพื่อให้ไปตามมาตรการดังกล่าว  และเป็นไปตามค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 17/2563  ข้อ 4.1  ให้ผู้ที่
เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)  จ านวน  28  จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชุมพร  ชลบุรี  ตราด  ตาก  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  
ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ระนอง  ระยอง  ลพบุรี  สิงห์บุรี  
สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  สระแก้ว  สระบุรี  และอ่างทอง  ทุกคน  ที่เดินทางเข้า
มาในจังหวัดสุรินทร์ต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  หรือผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ทันที
นับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พักแล้วต้องกักตัว  14  วัน  คณะกรรมการด าเนินการฯ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิก 
ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายส าเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากดั 
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ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 4981/2563และ17/2564  
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ขั้นตอนที่สมาชิกต้องปฏิบัติ 
ในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563    
โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) 

วันเสาร์ที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ.2564 
 
 1.สิ่งที่สมาชกิต้องเตรียมไป 
     บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 2.ขั้นตอนการเข้าประชุม 
  1. สมาชิกผ่านประตูใหญ่ จุดคัดกรองจุดที่ 1  เอารถเข้าจอด   
  2. สมาชิกเดินเข้าจุดคัดกรอง จุดที่ 2  สแกนไทยชนะ   
                    ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรับแจกหน้ากากอนามัย 
  3. ลงทะเบียน - รับบัตรเลือกตั้ง และอาหารว่าง(เบรก)  
  4. เข้าเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในคูหาที่จัดให้  
  5. รับเบี้ยประชุม/รับวาระการประชุม 
  6. เข้าห้องประชุมนั่งตามที่นั่งที่จัดให้ตามมาตรการที่ก าหนด 
  7. ในระเบียบวาระพิจารณาของระเบียบการประชุม กรณีต้องมีการ
โหวตเสียงจากสมาชิก  สมาชิกที่ประสงค์ใช้สิทธิในการออกเสียง ต้องเข้าไปนั่ง ในเก้าอี้ที่จัด
ให้ให้เต็มก่อน  เมื่อที่นั่งเต็มแล้วสมาชิกสามารถเข้าไปยืนตามจุดการเว้นระยะห่างที่ก าหนด
ไว้ตามมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดโควิด – 19   
  8. สมาชิกสมทบ  ลงทะเบียนเสร็จรับค่าเบี้ยประชุมและระเบียบวาระ  
การประชุม เข้าที่นั่งตามที่จัดให้ 
 
หมายเหตุ   กรณีมีข้อสงสัย   ให้สอบถามกรรมการประจ าหน่วยที่ท่านสังกัด 

 
******************* 
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