เลขที่ 669 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4421-1037,0-4421-1558,0-4421-1559,0-4421-1560,0-4421-1110,0-4421-1086 โทรสาร ต่อ 0-4421-1223

ที่ สอ.นม. ว 2116 /2564
9 ธันวาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด ปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2564 /ผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนครราชสี มา จ ากัด ได้กาหนดโครงการประชุมสั มมนาผู้แทนสมาชิ ก
และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2564 ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ในวั นเสาร์ที่ 18 ธั นวาคม พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่จัดการประชุมตามที่สหกรณ์กาหนดทั้ง 8 จุด โดยกาหนดให้ลงทะเบียน
เข้าร่ วมการประชุ ม ฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวของโรงเรียนเอกชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดกาหนดการและสถานที่จัดการประชุม โดยการสแกน QR Code
ท้ายเอกสารนี้
ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวันเวลาและสถานที่ ที่สหกรณ์ฯ กาหนด
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์งดส่งตัวแทน ในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ การดาเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จักสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด

กรุณา สแกน QR Code
เพื่อตรวจสอบกาหนดการและสถานที่จัดการประชุม
ฝ่ายบริหารสานักงาน : 044-211037 ต่อ 1, 124, 126
สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์รว่ มกัน

กำหนดกำรประชุมสัมมนำผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ จำกัด ปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันเสำร์ที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ณ สถำนที่จัดกำรประชุม 8 จุด ตำมที่สหกรณ์ฯ กำหนด
**************************************

เวลำ 08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสำร

เวลำ 08.30 - 08.45 น.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ
ประจำแต่ละเขต กล่ำวพบปะผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำรสหกรณ์

เวลำ 08.45 - 08.55 น.

แนะนำแขกผู้มีเกียรติที่เข้ำร่วมประชุม

เวลำ 08.55 - 09.00 น.

กล่ำวรำยงำนกำรประชุมสัมมนำผู้แทนสมำชิกและผู้งำนกิจกำรสหกรณ์
โดย นำยสุรชัย แย้มกำญจนวัฒน์
ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและประชำสัมพันธ์

เวลำ 09.00 - 10.30 น.

กล่ำวเปิดกำรประชุมสัมมนำ และบรรยำยพิเศษ
เรื่อง บทบำทหน้ำที่ ของผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำรสหกรณ์
โดย นำยทอง วิริยะจำรุ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ

เวลำ 10.30 - 11.30 น.

บรรยำยพิเศษ
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ฯ
โดย นำยสมศักดิ์ จักสำร ประธำนกรรมกำร

เวลำ 11.30 - 12.00 น.

ซักถำมปัญหำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็น สรุปผล

เวลำ 12.00 น.

ปิดกำรประชุมสัมมนำ เชิญรับประทำนอำหำรกลำงวัน
(หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม)
**************************

ตำรำงแสดงสถำนที่จัดกำรประชุมสัมมนำผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ จำกัด ปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันเสำร์ที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564
จุด
ประชุม

สถำนที่ประชุม

อำเภอ

จุดที่ 1

ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

เมืองนครรำชสีมำ

จุดที่ 2

ห้องประชุม
SK.Learning Center
โรงเรียนสุขำนำรี

เมืองนครรำชสีมำ

จุดที่ 3

โรงเรียนบ้ำนพระพุทธ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จุดที่ 4

โรงเรียนบ้ำนเมืองปักสำมัคคี

อำเภอปักธงชัย

จุดที่ 5

โรงเรียนบ้ำนโนนกุ่ม
มิตรภำพที่ 210

อำเภอสีคิ้ว

จุดที่ 6

โรงเรียนมัธยมด่ำนขุนทด

อำเภอด่ำนขุนทด

ผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำร
หน่วย
ผู้แทนสมำชิก ผู้ช่วยงำน
(คน)
(คน)
หน่วยที่ 9 อำเภอเมือง
88
1
หน่วยที่ 10 อำเภอโนนสูง
30
1
หน่วยที่ 1 ม.รำชภัฎ
9
1
หน่วยที่ 2 ม.เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
13
1
หน่วยที่ 3 วิทยำลัยฯ(เทคนิค, อำชีวะ, สำรพัดช่ำง)
9
4
หน่วยที่ 4 เทศบำลฯ
9
1
หน่วยที่ 5 ประถม 4 โรง
9
5
หน่วยที่ 6 โรงเรียนมัธยม อ.เมือง
21
10
หน่วยที่ 7 หน่วยจังหวัด
16
12
หน่วยที่ 8 โรงเรียนเอกชน อ.เมือง
9
5
หน่วยที่ 11 อำเภอจักรำช
18
1
หน่วยที่ 12 อำเภอห้วยแถลง
18
1
หน่วยที่ 13 อำเภอหนองบุญมำก
9
1
หน่วยที่ 14 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
8
1
หน่วยที่ 15 อำเภอโชคชัย
21
1
หน่วยที่ 16 อำเภอปักธงชัย
29
1
หน่วยที่ 17 อำเภอครบุรี
23
1
หน่วยที่ 18 อำเภอเสิงสำง
14
1
หน่วยที่ 19 อำเภอวังน้ำเขียว
10
1
หน่วยที่ 20 อำเภอสีคิ้ว
34
2
หน่วยที่ 21 อำเภอสูงเนิน
21
1
หน่วยที่ 22 อำเภอปำกช่อง
39
2
หน่วยที่ 23 อำเภอด่ำนขุนทด
37
1
หน่วยที่ 24 อำเภอโนนไทย
17
1
หน่วยที่ 25 อำเภอขำมทะเลสอ
9
1
หน่วยที่ 26 อำเภอขำมสะแกแสง
10
1
หน่วยที่ 27 อำเภอเทพำรักษ์
5
1
หน่วยที่ 28 อำเภอพระทองคำ
8
1

รวม
(คน)
120

134

79

80

99

92

จุดประชุม/...

จุด
ประชุม

สถำนที่ประชุม

อำเภอ

จุดที่ 7

สพป.นม. เขต 6
(สนง.เดิม)

อำเภอบัวใหญ่

จุดที่ 8

โรงเรียนอนุบำลชุมพวงวิทยำ

อำเภอชุมพวง

ผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำร
หน่วย
ผู้แทนสมำชิก ผู้ช่วยงำน
(คน)
(คน)
หน่วยที่ 29 อำเภอบัวใหญ่
27
1
หน่วยที่ 30 อำเภอคง
22
1
หน่วยที่ 31 อำเภอแก้งสนำมนำง
8
1
หน่วยที่ 32 อำเภอสีดำ
5
1
หน่วยที่ 33 อำเภอบัวลำย
6
1
หน่วยที่ 34 อำเภอบ้ำนเหลื่อม
4
1
หน่วยที่ 35 อำเภอชุมพวง
26
1
หน่วยที่ 36 อำเภอพิมำย
36
1
หน่วยที่ 37 อำเภอประทำย
21
1
หน่วยที่ 38 อำเภอเมืองยำง
5
1
หน่วยที่ 39 อำเภอลำทะเมนชัย
8
1
หน่วยที่ 40 อำเภอโนนแดง
6
1

รวม
(คน)

78

108

มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19)
เพื่อใช้ในกำรประชุมสัมมนำผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ จำกัด ปี 2564
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 (Covid-19) ในปัจจุบันได้มี
แนวโน้มคลี่คลำยไปในทิศทำงที่ดีขึ้น และทำงจังหวัดนครรำชสีมำจึงได้มมี ำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครรำชสีมำ
(ฉบับที่ 3) เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำผู้แทนสมำชิกและผู้ช่วยงำนกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ
จำกัด ประจำปี 2564 ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งคัด ดังต่อไปนี้
1. กำรสแกน QR Code ไทยชนะ หน้ำจุดคัดกรอง ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ควบคุมกำรสแกนตรวจ
อุณหภูมิทุกจุดกำรประชุม จุดละ 2 คน ก่อนเข้ำประชุมให้ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยกำรใช้เท้ำเหยียบทุกคน
กรณีพบผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ 37.50 องศำเซลเซียสขึ้นไป ให้นำไปที่จุดพักอุณหภูมิเพื่อให้
พัก 5 นำที จึงวัดอุณหภูมิซ้ำครั้งที่ 2 กรณีวัดครั้งที่ 2 แล้วอุณหภูมิ ไม่ลดลง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เพื่อ
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่อไป
2. ให้แต่ละจุดกำรประชุมจัดให้มีเครื่องหมำยทำงเดินเข้ำ – ออก
3. ให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกจุดกำรประชุมทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ

