
สพจ. 76 จุด 1 

ประชมุเตรียมการซกัซ้อมคณะท างานผูมี้หน้าท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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1. การประสานความร่วมมือในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2564 

2. แผนการปฏิบัติการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. สาธิต แนะน า ระบบแสดงตน การลงคะแนน เอกสาร

การประชุม คลิปวิดีโอแนะน าส าหรับผู้แทนสมาชิก 
4. แบบฟอร์ม การลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
5. การเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
 ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

หัวข้อน าเสนอ 
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 กรมการพฒันาชมุชน ไดอ้นเุคราะหใ์หส้หกรณฯ์ ใชบ้รกิารระบบประชมุทางไกลผ่านอินเตอรเ์น็ต 
(Video Conference) เพ่ือจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
 ในวนัเสารท์ี่ 6 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป และก าหนดวนั เวลา เพ่ือซกัซอ้ม
เตรยีมการจดัประชมุใหญ่ฯ ในวนัพธุที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. และในวนัพธุที่ 3 กมุภาพนัธ ์2564 
เวลา 09.30 น. โดยใชห้อ้งประชมุ War Room เป็นหอ้งประชมุหลกั และหอ้งประชมุส  านกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดั เป็นหอ้งประชมุยอ่ย 
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 หอ้งประชุมย่อย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด 
1) พฒันาการจงัหวดัหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย    เป็น หวัหนา้คณะท างาน 
2) เจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบหอ้งประชมุวีดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์ เป็น คณะท างาน 
3) เจา้หนา้ที่การเงิน หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย  เป็น คณะท างาน          
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ให้มหีน้าทีดั่งต่อไปนี ้ 
1. ควบคมุการประชมุใหญ่ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ตามสถานท่ีขา้งตน้ ตามวนั เวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
2. จดัสถานท่ีและดแูลการประชมุจนเสรจ็การประชมุ 
3. ตรวจสอบรายช่ือผูแ้ทนสมาชกิในบญัชีรายช่ือผูมี้สทิธิเขา้รว่มประชมุกบับตัร ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั 
    ขา้ราชการ และใหล้งลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สทิธิเขา้รว่มประชมุ 
4. แนะน าขัน้ตอนและแกปั้ญหาตา่ง ๆ  เก่ียวกบัการประชมุใหญ่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
5. ด  าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายโดยใหค้ณะท างานไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ 500 บาท 
    (หา้รอ้ยบาทถว้น) ตอ่ครัง้ตอ่คนหรือไดร้บัคา่ตอบแทนตามท่ีสหกรณฯ์ ก าหนด  
 

 รายละเอียดตามค าสั่งสหกรณฯ์ ท่ี 2/2564 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 
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ล าดับท่ี กิจกรรมการด าเนินการ วันท่ี

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ก่อนการประชมุ (วนัท่ี 15 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ ์2564) 
ขออนมุตัิจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ในวนัเสารท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์2564 

15 มกราคม 64 -เลขานกุาร สอ.พช. เสนอขออนมุติัที่
ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ สอ.พช. 

2. จดัท าประกาศ สอ.พช. เรื่อง การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 15 มกราคม 64 -ฝ่ายจดัการ เสนอประธานกรรมการ 
สอ.พช. ลงนามในประกาศ 

-แจง้เวียนประกาศใน Line /web  
เพื่อใหส้มาชิกทราบ 

3. แจง้ผูแ้ทนสมาชิก/ผูร้ว่มประชมุจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ตามล าดบัท่ี 1 

15 มกราคม 64 -เลขานกุาร สอ.พช. จดัท  าหนงัสอืแจง้
ผูแ้ทนสมาชิก/ผูร้ว่มประชมุ 

4. เสนอแตง่ตัง้คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุใหญ่และผูค้วบคมุดแูลการประชมุ 15 มกราคม 64 -ฝ่ายจดัการ เสนอประธานกรรมการ 
สอ.พช. ลงนามในค าสั่ง 

5. แจง้กรมการพฒันาชมุชน เพ่ือขอใชห้อ้ง War Room ชัน้ 5 เป็นหอ้งประชมุหลกั หอ้งประชมุ 
5001/ หอ้งอบรมคอมพิวเตอรข์องกรม/หอ้งประชมุทางไกล (video conference) / 
สพจ.ทกุจงัหวดั เป็นหอ้งประชมุย่อย 

15 มกราคม 64 -ฝ่ายจดัการ เสนอประธานกรรมการ 
สอ.พช. ลงนามในหนงัสอืถงึ อพช. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilv6aPrangAhVGeH0KHU8xCQ8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cddco-op.com/index.php?mo=10&art=42311889&psig=AOvVaw3DCCX68i51xBqnThEF2MzK&ust=1549619631517046
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ล าดับท่ี กิจกรรมการด าเนินการ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ประชมุเตรียมการคณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ และผูค้วบคมุดแูลการประชมุ 
ของหอ้งประชมุหลกั  
ณ หอ้ง War Room ชัน้ 5 กรมการพฒันาชมุชน 
-การแสดงตน 
-การเขา้ถึงการประชมุ 
-การลงคะแนน 
-ระบบการส่ือสาร 
-การบนัทึกภาพ และเสียง 

22 มกราคม 64 -ฝ่ายเทคโนฯ เตรยีมระบบแสดงตน  
(ดว้ยโปรแกรมแมสเซนเจอรร์ะบบส่งขอ้ความทนัที 

(LINE)) การเขา้ถงึเอกสารการประชุม/การลงคะแนน 

-ผูค้วบคมุการประชมุเตรยีมระบบการสื่อสาร การ
บนัทกึภาพและเสยีงตลอดเวลาการประชุมผ่านระบบ
การประชมุทางไกลของกรมการพฒันาชุมชน 

7. ประชมุเตรียมการคณะท างาน ผูค้วบคมุดแูลการประชมุ หอ้งประชมุย่อย (สพจ. 76 จดุ ) 
-สาธิต แนะน า ระบบแสดงตน การเขา้ถึงเอกสารการลงคะแนน 

-แบบฟอรม์ การลงลายมือช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
-การเบิกจ่าย คา่เบีย้ประชมุ คา่พาหนะ คา่อาหารใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ 

27 มกราคม 64 -ฝ่ายเทคโนฯ  
-คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุหอ้งประชุม

หลกั 

-ฝ่ายการเงิน 

8. จดัสง่เอกสารการประชมุ ถึงผูเ้ขา้รว่มการประชมุ 2 กมุภาพนัธ ์64 -คณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี 2563ฯ สเ่อกสาร
ถงึผูแ้ทนสมาชิก โดยการลงทะเบียน / EMS / Kerry 
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ล าดับที ่ กิจกรรมการด าเนินการ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ประชมุเตรียมการซกัซอ้มคณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการ
ประชมุ คณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี 2563ฯ โดยผา่นระบบประชมุทางไกล (video 
conference) ณ หอ้ง War Room ชัน้ 5 กรมการพฒันาชมุชน  
-ซกัซอ้ม ขัน้ตอนการจดัประชมุใหญ่ฯ ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้หอ้งประชมุหลกัและหอ้งประชมุ
ย่อย 
-ก าหนดวิธีการส  ารอง เพ่ือใชใ้นการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ในกรณีเกิดเหตขุดัขอ้งระหวา่ง
การประชมุ 

3 กมุภาพนัธ ์64 -คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการ
ประชมุ คณะท างานผูค้วบคมุดแูล
การประชมุ  
-ฝ่ายเทคโนฯ 

วนัประชมุ วนัเสารท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์64 

10. ผูเ้ขา้รว่มประชมุแสดงตนผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ดว้ยโปรแกรมแมสเซนเจอรร์ะบบสง่ขอ้มลูทนัที 
ท่ี (LINE) 

6 กมุภาพนัธ ์64 
08.00–08.30 น. 

-คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการ
ประชมุ คณะท างานผูค้วบคมุดแูล
การประชมุ  
-ฝ่ายเทคโนฯ 
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ล าดับที ่ กิจกรรมการด าเนินการ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

11. เปิดระบบประชมุทางไกลดว้ยระบบ video conference ณ หอ้ง War Room ชัน้ 5 
กรมการพฒันาชมุชน ไปยงัหอ้งประชมุย่อย หอ้งประชมุ 5001 /หอ้งอบรมคอมพิวเตอร ์/
สพจ. จงัหวดั  

08.30 -09.00 น. -คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  
-ฝ่ายเทคโนฯ 

12. แจง้การใชส้ิทธิลงคะแนนของผูแ้ทนสมาชิก ผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 08.30 -09.00 น. -คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  
-ฝ่ายเทคโนฯ 

13. นบัองคป์ระชมุยืนยนัการแสดงตวัตนของผูแ้ทนสมาชิกผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

08.50 น. -คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  
-เลขานกุาร สอ.พช. 

14. กรณีครบองคป์ระชมุ ประธานกรรมการ สอ.พช. กลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชมุ 

09.00 น. -คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  
-เลขานกุาร สอ.พช. 
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แผนการปฏิบัติการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

10 

ล าดับที ่ กิจกรรมการด าเนินการ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

15. การลงมติของผูแ้ทนสมาชิกผูเ้ขา้รว่มประชมุ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ

ท่ีก  าหนด 

-คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  
-เลขานกุาร สอ.พช. 
-ฝ่ายเทคโนฯ 

16. การจดัเก็บขอ้มลู หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

เสรจ็สิน้การ
ประชมุใหญ่ 

-คณะท างานผูม้ีหนา้ท่ีจดัการประชมุ 
คณะท างานผูค้วบคมุดแูลการประชมุ  

17.  การจดัท ารายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ ภายใน 30 วนั -ผูจ้ดัการ สอ.พช. 
-เลขานกุาร สอ.พช. 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

1. การรบัลงทะเบียนของผูแ้ทนสมาชิกก่อนการประชมุ  

2. ควบคมุดแูลการแสดงตนของผูแ้ทนสมาชิกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

3. ควบคมุดแูลการลงคะแนนของผูแ้ทนสมาชิก 

 แผนท่ี 1 การลงคะแนนผ่าน Line Application ทัง้หมด 

 แผนท่ี 2 การลงคะแนนผ่าน Line Application รว่มกบัการลงคะแนนแบบบตัรลงคะแนน 

 แผนท่ี 3 การลงคะแนนแบบบตัรลงคะแนนทัง้หมด  
4. เหตขุดัขอ้งในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

5. รบัเอกสารขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น 

6. รวบรวมเอกสารการประเมินความพงึพอใจ ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

การสง่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่สหกรณภ์ายหลงัการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

สาธิต แนะน า ระบบแสดงตน การลงคะแนน เอกสารการประชุม 
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12 

ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เร่ืองท่ี 1 การรับลงทะเบียนของผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุม 
          1. รบัลงทะเบียน และตรวจสอบรายช่ือผูแ้ทนสมาชิก ในบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุ กบับตัรประจ าตวัประชาชน
หรือบตัรขา้ราชการ และใหผู้แ้ทนสมาชิกลงลายมือช่ือ 
ในบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

14744 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2. ตรวจสอบความพรอ้มของโทรศพัทม์ือถือ (Smartphone) หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์
    ท่ีรองรบั LINE Application เพื่อเขา้สูข่ัน้ตอนการแสดงตนของผูแ้ทนสมาชิกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ต่อไป 
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14 

ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เร่ืองท่ี 2 ควบคุมดูแลการแสดงตนของผู้แทนสมาชิกผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 
1. ใหผู้แ้ทนสมาชิก สแกน QR Code เพื่อเขา้รว่มกลุม่ LINE Application “การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564” 

2. แจง้รหสั Password การเขา้รว่มกลุม่ LINE Application  “การประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2564” แก่ผูแ้ทนสมาชิก      
    (รหสั : 2564 )  
    หมายเหตุ : หา้มมิใหเ้ผยแพร ่QR Code และ รหสัผ่านการเขา้รว่มกลุม่แก่บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูแ้ทนสมาชิก 
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15 

ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

3. ควบคมุการตัง้ชื่อของผูแ้ทนสมาชิกเพื่อเขา้ร่วมกลุม่ LINE Application โดยใหต้ัง้ชื่อดว้ย ล าดบัที่ ตามดว้ย ชื่อ-สกลุ ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามบญัชีรายชื่อผูม้ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าส าหรบัผูแ้ทนสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย  
4. เมื่อผูแ้ทนสมาชิกเขา้ร่วม กลุม่ LINE Application 
   เรียบรอ้ยแลว้ การแสดงตนถือเป็นอนัส าเร็จ 

14744 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

5. ในกรณีที่ผูแ้ทนสมาชิกท่านใด อปุกรณไ์ม่พรอ้มใชง้านหรือไม่รองรบั LINE Application  
    ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุปฏิบติัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้เพื่อเป็นการแสดงตนแทนผูแ้ทนสมาชิกท่านนัน้ 
    5.1 พิมพค์ าว่า แสดงตนแทน 
    5.2 ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ ของผูแ้ทนสมาชิกท่านนัน้ 
    5.3 สง่เขา้ไปใน Line กลุม่ผูค้วบคมุย่อย 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เร่ืองที ่3 ควบคุมดแูลการลงคะแนนของผู้แทนสมาชิก 
1.แผนที ่1 การลงคะแนนผ่าน Line Application ทัง้หมด 
   1.1 ผูค้วบคมุดแูลการประชมุมีหนา้ท่ีก ากบัดแูลผูแ้ทนสมาชิก ใหม้ีการ  ลงคะแนนโหวตผ่าน Line Application  
         ตามค าแนะน าส าหรบัผูแ้ทนสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 
   1.2 ตรวจสอบการลงคะแนนโหวตของผูแ้ทนสมาชิก ใหม้ีการใชส้ทิธิโหวตครบทกุท่าน ภายในระยะเวลาท่ีประธานกรรมการ สอ.พช. ก าหนด 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2.แผนที ่2 การลงคะแนนผ่าน Line Application ร่วมกบัการลงคะแนนแบบบตัรลงคะแนน 
    2.1 กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิกลงคะแนนผ่าน Line Application ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุปฏิบติัตาม ขอ้ 3.1 แผนท่ี 1 
    2.2 กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิกที่ลงคะแนนแบบบตัรลงคะแนน  
    2.2.1 กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิก อปุกรณไ์ม่พรอ้มใชง้านหรือไม่รองรบั LINE Application ตัง้แต่ตน้ ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุ  
             แจกบตัรลงคะแนนแบบทัง้ชดุ ใหก้บัผูแ้ทนสมาชิกท่านนัน้ 
    2.2.2 กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิก อปุกรณไ์ม่พรอ้มใชง้าน หรือขดัขอ้งระหว่างการประชมุใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุ  
              • พิมพค์ าว่า “ขดัขอ้งระหว่างการประชมุ” 
              • แจง้ล าดบัที่ ชื่อ - สกลุ ของผูแ้ทนสมาชิกท่านนัน้ พิมพส์ง่เขา้ไปใน Line กลุม่ผูค้วบคมุย่อย  
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

• แจกบตัรลงคะแนนแบบใบเดียว ใหผู้แ้ทนสมาชิกท่านนัน้ ในแต่ละวาระ 
• การลงคะแนนแบบวาระที่ 3.3 เรื่องการเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ปี 2564 – 2565  
   ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบลบั ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุ แจกบตัรวาระที่ 3.3 เป็นสชีมพ ู
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2.2.3 ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุ แนะน าวิธีการลงคะแนนตามหมายเหตทุี่ระบไุวใ้นบตัรลงคะแนน 
          • ใหท้ าเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ประสงคล์งคะแนน  
        • กรณีการลงคะแนนแบบวาระที่ 3.3 เรื่องการเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ปี 2564 – 2565 และการก าหนด ค่าตอบแทน  
              ใหผู้แ้ทนสมาชิกพบัครึ่งก่อนสง่ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุ 
2.2.4 เมื่อผูแ้ทนสมาชิกลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ใหร้วบรวม และถ่ายรูปบตัรลงคะแนน สง่เขา้ไปใน Line กลุม่ผูค้วบคมุย่อย 
  
หมายเหต ุ: ผูค้วบคมุดแูลการประชมุมีหนา้ท่ีเนน้ย า้และตรวจสอบ หา้มไม่ใหผู้แ้ทนสมาชิก ท าการลงคะแนนซ า้ซอ้น 
                  ทัง้แบบ ลงคะแนนผ่าน LINE Application และแบบบตัรลงคะแนน 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

3.แผนที ่3 การลงคะแนนแบบบตัรลงคะแนนทัง้หมด 
    กรณีที่มีเหตขุดัขอ้งไม่สามารถลงคะแนนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้ประธานกรรมการ จะประกาศใหม้ีการลงคะแนน 
    โดยการใชบ้ตัรลงคะแนนทัง้หมด ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุปฏิบติัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี  ้
3.1 แจกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชิกทกุท่าน 
3.2 แนะน าวิธีการลงคะแนนตามหมายเหตทุี่ระบไุวใ้นบตัรลงคะแนน 
3.3 เมื่อผูแ้ทนสมาชิกลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ใหร้วบรวม และถ่ายรูปบตัรลงคะแนน สง่เขา้ไปใน Line กลุม่ผูค้วบคมุย่อย 
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เร่ืองที ่4 เหตุขดัขอ้งในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
กรณีเกิดเหตขุดัขอ้ง ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุผ่าน ระบบ VDO Conference ได ้ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุเปิดใหร้บัชมผ่านทาง ทีวี พช. 
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เร่ืองที ่5 รับแบบฟอรม์แสดงความคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะ 
  1. ใหผู้ค้วบคมุดแูลการประชมุแจกแบบฟอรม์แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชิกท่ีประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น    
      หรือขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม  
   2. รวบรวมเอกสารขอ้เสนอแนะ และถ่ายรูปสง่เขา้กลุม่ Line ผูค้วบคมุย่อย 
     
เร่ืองที ่6 รวบรวมเอกสารการประเมินความพงึพอใจ 
  ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผูค้วบคมุแจกและรวบรวมเอกสารการ  ประเมินความพงึพอใจ ใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชิก 
  ที่ไม่สามารถประเมินความพงึพอใจ ผ่านทางออนไลนไ์ด้ 
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เร่ืองที ่7 การส่งเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งใหแ้ก่สหกรณภ์ายหลังการประชุม 
เมื่อสิน้สดุการประชมุ ใหผู้ค้วบดแูลการประชมุรวบรวมเอกสารดงัต่อไปนี ้สง่ใหแ้ก่สหกรณฯ์ ภายใน 5 วนั 
1. บญัชีรายชื่อผูม้ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ (ผูแ้ทนสมาชิก) 
2. บญัชีรายชื่อผูค้วบคมุดแูลการประชมุ (คณะท างานควบคมุดแูลการประชมุของจงัหวดั) 
3. บตัรลงคะแนนทัง้หมด 
4. แบบฟอรม์แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 
5. เอกสารการประเมินความพงึพอใจ 
6. ใบเสร็จรบัเงิน หรือใบส าคญัรบัเงิน (จดัซือ้หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์300บาท/จงัหวดั) 
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ค าแนะน าส าหรับผู้แทนสมาชิก 
ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
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ขอความร่วมมือในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
• ไม่เผยแพร่ QR Code และ รหสัผ่าน ใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูแ้ทนสมาชิก 
• ในกรณีที่ไดแ้สดงตนเรียบรอ้ยแลว้ ไม่อนญุาตใหน้ าอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นมาแสดงตนซ า้ 
       (ขอสงวนสทิธ์ิการแสดงตน และการลงคะแนน 1 สทิธิ ต่อ 1 ท่าน เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการรบัเงินค่าประชมุ ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าพาหนะ) 
• ไม่อนญุาตใหส้ง่ขอ้ความ รูปภาพ สญัลกัษณ ์สต๊ิกเกอร ์หรือสิ่งอื่นใด เขา้ไปในกลุม่ Line การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564  ขอสงวน

สทิธิเพื่อใชส้  าหรบัการแสดงตน และการลงคะแนนเท่านัน้ 
• ขอความร่วมมือผูแ้ทนสมาชิกไม่กดออกจากกลุม่ก่อนปิดการประชมุ มิฉะนัน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ และถือว่าสละสทิธิในการเขา้ร่วม

ประชมุและการลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
• กรณีที่ไดม้ีการลงคะแนนโหวตแลว้ หา้มท าการลงคะแนนโหวตซ า้ 
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วิธีปฏิบัตใินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. เตรียมบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการเพื่อใชใ้นการลงทะเบยีนในบญัชีรายชื่อผูม้ีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ  
2. ใหต้รวจสอบความพรอ้มของโทรศพัทม์ือถือ (Smart phone) หรือ อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสท์ี่รองรบั Line Application     
    และจดัเตรียมแบตเตอรร์ี่ส  ารอง สายชารจ์อปุกรณ ์และสญัญาณอินเตอรเ์น็ตก่อนเขา้ประชมุ 
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3. ในกรณีท่ีมีเหตขุดัขอ้งก่อนการประชมุดงัต่อไปนี ้ 
   1. ไมม่ีโทรศพัทม์ือถือ (Smart phone)  หรือ อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ท่ีรองรบั Line Application 
    2. อปุกรณไ์มส่ามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต หรือ Wi-Fi ได ้
   3. อปุกรณข์ดัขอ้งไมพ่รอ้มใชง้าน อาทิเช่น แบตเตอรี่เสื่อม หรือแบตเตอรี่ไมพ่รอ้มใชง้าน ให้ผู้แทนสมาชิกรีบแจ้งผู้ควบคุมดูแล
การประชุมทราบ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขใหผู้แ้ทนสมาชิกสามารถใชส้ิทธิเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญั 
          ประจ าปี 2564 ไดต้่อไป 
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4. ศึกษา “ค าแนะน าส  าหรบัผูแ้ทนสมาชิกในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส”์ ก่อนการเขา้รว่มประชมุ 
5. การแสดงตนของผูแ้ทนสมาชิกผ่านกลุม่ Line “การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564” ใหต้ัง้ช่ือดว้ย ล าดับท่ี ตามด้วย 
   ช่ือ-สกุล ใหถ้กูตอ้งตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หากปฏิบติัไมถ่กูตอ้ง แอดมินจะเชิญออกจากกลุม่หลงัจากนัน้   
    จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือน เพื่อใหแ้สดงตนเขา้รว่มใหมอี่กครัง้ 
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6. ผูแ้ทนสมาชิกเป็นองคป์ระชมุการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ผ่านทางระบบ VDO Conference 
7. ผูแ้ทนสมาชิกสามารถดรูายละเอียดระเบยีบวาระการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ตามเอกสารการประชมุที่ไดร้บั  
   ควบคู่กบัการประชมุผ่านระบบ VDO Conference ได ้
8. กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิกประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายในท่ีประชมุ ใหแ้จง้ต่อผูค้วบคมุดแูลการประชมุ 
9. เมื่อประธานกรรมการ สอ.พช. เปิดใหล้งคะแนน จะมีหนา้ต่าง (โหวต) ปรากฏขึน้ในกลุม่ Line  
   “การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564” ใหผู้แ้ทนสมาชิก คลกิค าว่า “โหวตเลย” เพื่อท าการลงคะแนน ต่อไป 
10. เมื่อออกเสยีงลงคะแนน “เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ” หรือ “อนมุติั/ไม่อนมุติั” แลว้ ใหค้ลกิค าว่า “โหวต”  
    เพื่อสง่ผลคะแนนต่อที่ประชมุ 
11. เมื่อสง่ผลคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ การลงคะแนนถือเป็นอนัส าเร็จ ใหก้ดยอ้นกลบั เพื่อรอลงมติในวาระต่อไป 
12. หากผูแ้ทนสมาชิกไม่ไดล้งคะแนนโหวต “เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ” หรือ “อนมุติั/ไม่อนมุติั” ใหถ้ือเป็นเจตนา  
     “ไม่ประสงคล์งคะแนน” 
13. หากผูแ้ทนสมาชิกไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด และประธานกรรมการ สอ.พช. สั่งปิดโหวต ถือเป็นเจตนา  
     “ไม่ประสงคล์งคะแนน” 
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14. กรณีที่ผูแ้ทนสมาชิกท่านใด ไม่สามารถโหวตผ่าน Line ได ้ใหร้ีบแจง้ผูค้วบคมุดแูลการประชมุทราบทนัที เพื่อด าเนินการลงคะแนน 
     แบบบตัรลงคะแนนต่อไป หากไม่แจง้ผูค้วบคมุดแูลการประชมุจนประธานกรรมการ สอ.พช. สั่งปิดโหวต จะถือว่า “ไม่ประสงคลงคะแนน”  
     โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
15. ขอความร่วมมือในระหว่างการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ผูแ้ทนสมาชิกไม่ควรใชโ้ทรศพัท ์หรืออปุกรณ ์เพื่อการอย่างอื่น ทัง้นีเ้พื่อใหก้าร  
       ประชมุเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
16. หากประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหข้อรบัแบบฟอรม์ “แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ” จากผูค้วบคมุ 
      ดแูลการประชมุ และใหส้ง่ขอ้แสนอแนะดงักลา่ว ใหก้บัผูค้วบคมุดแูลการประชมุ 
17. ในกรณีเกิดเหตขุดัขอ้งไม่สามารถท าการประชมุผ่านระบบ VDO Conference ได ้ท่านยงัสามารถรบัชมการประชมุใหญ่สามญั 
     ประจ าปี 2564 ผ่านช่องทาง TV พช. ได ้และยงัคงมีสทิธิในการลงคะแนนผ่านกลุม่ Line ไดเ้ช่นเดิม 
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การจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเบีย้ประชุม 
จ่ายใหวั้นที ่

ค่าพาหนะ 
จ่ายใหวั้นที ่

ค่าเบีย้เลีย้ง* 
จ่ายใหวั้นที ่

ค่าตอบแทน 
จ่ายใหวั้นที ่

ผูแ้ทนสมาชกิ   6 ก.พ. 64   3 ก.พ. 64 
  6 ก.พ. 64 

 

3 ก.พ. 64 และ 6 ก.พ. 64 
ส าหรบัเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง 

- 

คณะท างาน 
ผูม้ีหนา้ท่ีควบคมุ 
ดแูลการประชมุ 

  27 ม.ค. 64 
 และ 3 ก.พ. 64 

 

6 ก.พ. 64  6 ก.พ. 64 
ส าหรบัเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง 

6 ก.พ. 64 

หมายเหต ุผูเ้ขา้รว่มประชมุในสว่นกลาง จะไมจ่่ายคา่เบีย้เลีย้ง เนื่องจากสหกรณจ์ดัอาหารให้ 
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