
 สหกรณออมทรพัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด 
 111/1 หมูที ่ 1 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 

 โทรศัพท 0 2241 8250-1  โทรสาร 0 2241 8252 เว็บไซต www.dlasavingcoop.com 

 

ที่ สอ.อปท. 0101/ ว 016 
  

         16   มกราคม  ๒๕๖๖     
 

เร่ือง  ขอเชญิเขาประชุมใหญสามัญ ประจําปบัญช ี256๕ 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด  ทุกทาน 

สิ่งที่สงมาดวย   1. ระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชุม จํานวน  1  ชดุ 

๒. กําหนดการ   จํานวน  1  ฉบับ 

 ๓. แบบตอบรับ  จํานวน  ๑ ฉบับ 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด ชุดที่ ๑๘ 

กําหนดใหเรียกประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี ๒๕๖๕ ในวันอาทิตยที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา 

๐๘.๐๐ น.เปนตนไป ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี   

เพื่อพจิารณาจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปบัญชี ๒๕๖๕ และพจิารณาเร่ืองตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 ในการนี้  สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญ

สมาชิกทุกทานเขาประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี ๒๕๖๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน     

ทัง้นี้ ทานที่ประสงคเขาประชุมใหญกรุณาสงแบบตอบรับไปทางอีเมล Dlasaving@hotmail.com ภายในวันที่ 

31 มกราคม ๒๕๖๖ ทัง้นี้ เพื่อสหกรณฯ จักไดจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุมใหเพียงพอ

ตอผูเขาประชุมตอไป อนึ่ง สมาชกิที่เขาประชุมจะไดรับคาพาหนะเดินทางเหมาจายคนละ ๕๐๐ บาท และ      

คาเบ้ียประชุมคนละ ๕๐๐ บาท (รวมเปนเงนิคนละ ๑,๐๐๐ บาท) ดังมรีายละเอยีดตามส่ิงที่สงมาดวยพรอมนี้ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

    ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                            

                                         (นายพพิัฒน  วรสทิธดิํารง) 

                                  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาํกัด 

           

 

 

 

 

งานประชมุใหญ/ฝายอํานวยการ 

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑  

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒ 

อเีมล dlasaving@hotmail.com 

เว็บไซต www.dlasavingcoop.com 

 



ระเบยีบวาระการประชุมสามัญประจาํปบัญช ี2565 

สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํกัด 

วันอาทติยที่ 5 กุมภาพันธ 2566 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ หอประชุมเทศบาลเมอืงวารินชําราบ อําเภอวารนิชาํราบ จงัหวัดอุบลราชธานี  

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

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 รายงานการประชุมใหญวสิามัญครัง้ที่ 1 ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 

  3.1 เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชกิเขาใหม สมาชกิออกจากสหกรณ และสมาชิก 

     ที่ถูกใหออกจากสหกรณ ประจําปบัญช ี2565 

  3.2  เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําปบัญช ี2565 

  3.3  เรอืง รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปบัญช ี2565 

  3.4  เรื่อง รับทราบแผนงานและประมาณการรายจายประจําปบัญช ี2566 

  3.5  เรื่อง รบัทราบการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  4.1  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนและ    

งบกระแสเงนิสดประจําปบัญช ี2565 

  4.2  เรื่อง การพจิารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปบัญช ี2565 

  4.3  เรื่อง การพจิารณาใหความเห็นชอบอนุมัติเงินสวัสดกิารคางจาย เงนิรอตรวจสอบ

เพื่อสมทบเขาทุนสํารอง 

  4.4  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 

บัญชี 2566 

  4.5  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย        

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ   

  4.6  เรื่อง พจิารณาใหความเห็นชอบคัดเลอืกผูสอบบัญชภีาคเอกชนประจําปบัญชี 2566 

  4.7  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบใหเขารวมจัดต้ังชุมนุมสหกรณออมทรัพยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย จํากัด 

  4.8  เรื่อง พิจารณาคําอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดําเนนิการมีมติใหออก

จากสหกรณ 

    (1) พันจาเอก เอกวัฒน ซึมกระโทก 

    (2) นางสาว เขมขจ ีฉัตรโชค 

       

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 

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



 

กําหนดการ 

การประชุมใหญสามัญประจําปบัญช ี๒๕๖๕ 

สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํกัด 

วนัอาทติยที ่ ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  

ณ หอประชุมเทศบาลเมอืงวารินชําราบ อําเภอวารนิชาํราบ จงัหวัดอุบลราชธานี 

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

 

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบยีนเขาประชุมใหญสามัญประจําปบัญช ี๒๕๖๕ 

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ช้ีแจงรายละเอยีดข้ันตอนการประชุมใหญสามัญ 

เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เริ่มการประชุมใหญสามัญประจําปบัญช ี๒๕๖๕ ตามระเบยีบวาระ 

เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ปดการประชุม /เดนิทางกลับภมูลิําเนา 

 

 

 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ.-  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตอบรบัเขาประชุมใหญสามัญ ประจําปบัญชี 256๕ 

สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํกัด 

วันอาทิตยท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  

ณ หอประชมุเทศบาลเมอืงวารินชําราบ อําเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธาน ี

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

ขาพเจาฯ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................ 

สมาชกิสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด      ประเภท   (     )  สามัญ   (     ) สมทบ 

ทะเบยีนสมาชกิเลขที่ .......................................................... ตําแหนง ............................................................................. 

สังกัด ............................................................................................................................................................................. 

อําเภอ .......................................................................... จังหวัด ..................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท  (สําหรับติดตอกลบั) .........................................................ไอดีไลน..................................................... 

มีความประสงคเขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 256๕  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ 256๖ ตั้งแตเวลา 

๐๘.๐๐ น. เปนตนไป  (ลงทะเบียนเขาประชุมเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ทั้งนี้  ขาพเจาไดรับวัคซีนปองกนัเชื้อไวรัสโคโรนา

(โควดิ) - ๒๐๑๙ แลว ๓ เข็มเรียบรอยแลว 

(ลงชื่อ) สมาชกิสหกรณ 

 (..............................................................) 

 วันที่ ..................................................................................... 

หมายเหต ุ กรุณาสงแบบตอบรับทางอเีมล  dlasaving@hotmail.com 

ภายในวันที ่ 31 มกราคม ๒๕๖๖ 

พิเศษ ท่านที� ไปลงทะเบียน ๔๐๐ คนแรก 
จะไดร้บัเสื �อโปโลที�ระลึกจากสหกรณ์อีก ๑ ตวัฟรี
(ยกเวน้ กรรมการ ที�ปรกึษา อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์)


