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ท่ี สอ.สสจ.นพ.ว. 05/2565 
 
                               13   ธันวาคม   2565                                      
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ สามัญประจําป" 2565  

เรียน สมาชิกสามัญสหกรณ%ออมทรัพย%สาธารณสุขนครพนม จํากัด      

ส่ิงท่ีส1งมาด2วย ระเบียบวาระการประชุมใหญ สามัญประจําป" 2565  จํานวน 1  ฉบับ 
 

ด,วยสหกรณ%ออมทรัพย%สาธารณสุขนครพนม จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ% ชุดท่ี 38     
ได,มีมติในการประชุม  ครั้งท่ี 12/2565  ในวันเสาร%ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กําหนดวันประชุมใหญ สามัญ
ประจําป"  2565  ในวันเสาร%ท่ี 24 ธันวาคม  พ.ศ.2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยระบบ Zoom Meeting  
รายละเอียดสถานท่ีจัดประชุม  ดังนี้   

วันเสาร%ท่ี 24 

ธันวาคม  พ.ศ.2565 

อําเภอ สถานท่ี 
จุดท่ี 1. อําเภอเมืองนครพนม   
(จุดถ ายทอดสัญญาณ) 

หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

จุดท่ี 2. อําเภอธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
จุดท่ี 3. อําเภอศรีสงคราม หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฏร%รังสฤษด์ิ

อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

การประชุมใหญ สามัญประจําป"ดังกล าว  เปJนการประชุมโดยสมาชิกสามัญท้ังหมดและสมาชิกไม 
สามารถมอบสิทธิให,ผู,อ่ืนเข,าประชุมแทนตนได, โดยเริ่มลงชื่อเข,าประชุมได,ตั้งแต เวลา 08.00 - 10.00 น.  

 การลงทะเบียนเข2าประชุมใหญ1สามัญประจําป; 2565  ให,สมาชิกยื่นเอกสารแสดงตนและลงนาม 
ในทะเบียนเข,าประชุมใหญ สามัญประจําป" 2565 ณ จุดลงทะเบียนท่ีสหกรณ%กําหนดไว,  สมาชิกท่ีไม1ได2ลงทะเบียน
ผ1านระบบออนไลน� ก็สามารถใช2สิทธิเข2าประชุมใหญ1ได2 โดยเริ่มลงทะเบียนได,ตั้งแต เวลา 08.00 น.  

 

 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39  ใช,รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ด,วยเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็คทรอนิกส%   เลือกต้ังได,ต้ังแต เวลา 08.00 น. ภายหลังจากท่ีสมาชิกลงทะเบียนเข,า
ประชุมใหญ เรียบร,อยแล,ว และกําหนดเวลาส้ินสุดการใช2สิทธิ์เลือกตั้ง เวลา 11.00 น.  โดยสมาชิกสามารถยื่น
เอกสารแสดงตนและลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนใช,สิทธิเลือกต้ัง ณ จุดเลือกต้ังท่ีกําหนดไว,ในสถานท่ีประชุมใหญ 
สามัญประจําป" 2565 ของสหกรณ% 
 เอกสารแสดงตนในการลงทะเบียนเข2าประชุมใหญ1 และใช2สิทธิเลือกตั้ง ให,ใช,บัตรบัตรประจําตัว
ประชาชน  หรือบัตรประจําตัวข,าราชการ  หรือเอกสารทางราชการอ่ืนใดท่ีมีรูปถ ายและเลขประจําตัวประชาชน       
13  หลัก  โดยบัตรหมดอายุสามารถใช,เปJนหลักฐานแสดงตนได,  หลักฐานแสดงตนทุกกรณีให,ใช,ฉบับจริง 
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การจ1ายค1าตอบแทน

ให,แก สมาชิก คนละ  1,500  บาท  
 

การจ1ายค1าอาหารกลางวัน
ใหญ สามัญประจําป"  2565  กับสหกรณ%ฯ  
26  ธันวาคม  พ.ศ.2565  โดยโอนเข,าบัญชีธนาคารของสมาชิกเอง
 

การจ1ายเงินปCนผล 
วันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ.2565  ตามท่ีสมาชิกระบุช องทางการรับเงิน
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข,าประชุม ตามวัน เวลา และสถานดังกล าวต อไป

                              

        

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด (สอ
ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.042-515739, 042-

    หนังสือเชิญประชุมใหญ1สามัญจําป; 

การจ1ายค1าตอบแทน   สหกรณ%ฯ จะทําการจ ายค าตอบแทนเข,าประชุมใหญ สามัญประจําป" 
 ในวันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ.2565  โดยโอนเข,าบัญชีธนาคารของสมาชิกเอง

การจ1ายค1าอาหารกลางวัน  สหกรณ%ฯ จะทําการจ ายค าอาหารกลางวัน  
กับสหกรณ%ฯ  ต้ังแต เริ่มต,นจนเสร็จสิ้นการประชุม   โดยจ าย

โดยโอนเข,าบัญชีธนาคารของสมาชิกเอง 

เงินปCนผล - เฉล่ียคืน  สหกรณ%ฯ จะทําการจ ายเงินปSนผล - 
ตามท่ีสมาชิกระบุช องทางการรับเงิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข,าประชุม ตามวัน เวลา และสถานดังกล าวต อไป
 
     ขอแสดงความนับถือ 

                         
                            ( นางสาวรุ งนภา   อุดานนท%  ) 

      ประธานกรรมการ  
            สหกรณ%ออมทรัพย%สาธารณสุขนครพนม จํากัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอ.สสจ.นพ) 
-515793 

หนังสือเชิญประชุมใหญ1สามัญจําป; 2565  หน2าท่ี 2 

จะทําการจ ายค าตอบแทนเข,าประชุมใหญ สามัญประจําป" 2565  
โดยโอนเข,าบัญชีธนาคารของสมาชิกเอง  

จะทําการจ ายค าอาหารกลางวัน  ให,แก สมาชิกท่ีเข,าประชุม
โดยจ ายคนละ 200 บาท ในวันท่ี      

 เฉลี่ยคืน  ให,แก สมาชิกต้ังแต  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข,าประชุม ตามวัน เวลา และสถานดังกล าวต อไป 

                     

สหกรณ%ออมทรัพย%สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ1สามัญประจําป; 2565 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

วันเสาร�ท่ี  24  ธันวาคม   พ.ศ.2565  เวลา 08.00 น. 
  จุดท่ี 1. หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
  จุดท่ี 2. หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
  จุดท่ี 3. หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฏร�รังสฤษดิ์ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

************************ 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป" 2564 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ   
   3.1   รายงานการตรวจสอบกิจการ 
   3.2   รายงานสมาชิกเข,าใหม และลาออกจากสหกรณ% ประจําป" 2565 

3.3   รายงานผลการดําเนนิงานสหกรณ% ประจําป"  2565 
3.4   รายงานการจ ายผลประโยชน%และค าตอบแทนของกรรมการ ผู,จัดการ ผู,มีอํานาจ 
 ในการจัดการและทีป่รึกษาของสหกรณ%  ประจําป" 2565 
3.5 รายงานข,อมูลการถูกร,องทุกข%กล าวโทษ การถูกดําเนนิคดี การถูกร,องเรียน  
 ของสหกรณ% 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   พิจารณาแก,ไขข,อบังคับสหกรณ%     
4.2 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินของสหกรณ% ประจําป" 2565  
4.3 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป" 2565    
4.4 พิจารณากําหนดค าเบี้ยเลี้ยง ค าพาหนะ ค าเช าที่พักและค าเบี้ยประชุม   
4.5 พิจารณาอนุมัติแผนการดาํเนินงานตามปริมาณธุรกิจสหกรณ% ป" 2566   
4.6 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจําป" 2566  
4.7 พิจารณาประมาณการรายได,-รายจ ายและอนุมัติงบประมาณรายจ าย ประจาํป" 2566 
4.8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการสหกรณ% ชุดที่ 39     
4.9  พิจารณาคัดเลือกผู,สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ%ประจําป" 2566 และกําหนด

 ค าตอบแทน      
4.10 พิจารณาเลือกตั้งผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ% ประจําป" 2566      
4.11 พิจารณากําหนดวงเงินกู,ยืมหรือคํ้าประกันประจําป" 2566         

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  
5.1 ข,อเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ%นครพนม 
5.2   ข,อเสนอแนะจากสํานักงานสหกรณ%จังหวัดนครพนม 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  อ่ืนๆ (ถ,ามี) 
ภาคผนวก 

-    สําเนารายงานการประชุมใหญ สามัญประจาํป" 2564 
-    รายละเอียดการมอบเงินสวสัดิการประเภทต างๆแก สมาชิก (รายละเอียดและภาพ) 


