
กําหนดการ 
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 และการสัมมนา 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ระหวางวันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ 2562 

ณ  หองประชุม 1 อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 

 

วันเสารท่ี  2  กุมภาพันธ  2562 4 

ภาภาคเชา  25      เวลา 07.30 – 12.00 น. 
 

 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
 08.30 – 08.45 น. พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  
 08.45 – 09.00 น. มอบรางวัลผูแทนสมาชิกดีเดน 
 09.00 – 10.15 น. การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง 

  ระเบียบวาระท่ี 3.1 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการท่ีวางลงและการดํารงตําแหนง 
   ระเบียบวาระท่ี 3.2 การเลือกประธานกรรมการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานสหกรณภายใตพระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหม”  
  โดย นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  

ภาภาคบาย 25     เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

13.00 – 16.00 น. ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 4.1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 
   ระเบียบวาระท่ี 4.2  รายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ประจําป 2561  
  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี 5.1 การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําป 2561 
  ระเบียบวาระท่ี 5.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
    ระเบียบวาระท่ี 5.3 การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 
    ระเบียบวาระท่ี 5.4 การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
    ระเบียบวาระท่ี 5.5 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
    
 16.00 น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
 
หมายเหต ุ: ภาคบายพักรับประทานอาหารวางเวลา 14.30 น. 
 
 
 

(พักการประชุม) 



วันอาทิตยท่ี  3  กุมภาพันธ  2562 4 

ภาภาคเชา  25     เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
  09.00 – 12.00 น. ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ตอ) 
  ระเบียบวาระท่ี 5.6  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย       
   ประจําป 2562 

  ระเบียบวาระท่ี 5.7  การกําหนดวงเงินกูยืมซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2562 

  ระเบียบวาระท่ี 5.8   การนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณฯ 
  ระเบียบวาระท่ี 5.9    การคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2562 และ 

 กําหนดคาธรรมเนียม 
  ระเบียบวาระท่ี 5.10   ประกาศเรื่องเงินรอจายคืน และเงินรับโอน 
 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  
    
 15.00  น. ปดการประชุมและสัมมนา 
 

------------------------------------------ 
 
หมายเหต ุ: พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 น. 

 



 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจาํปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 

 ข้าพเจ้า...............................................................................  หมายเลขสมาชิก............................ 
เป็นผู้แทนสมาชิกสังกัดกลุ่ม................................................................. จังหวัด..................................................
 ตามท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562  
ในวันที ่2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ข้าพเจา้ขอเรียนว่า 
  สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ได้ และขอเบิกค่าพาหนะตามระเบียบสหกรณ์ ดังนี้ 
    จังหวัดที่กลุ่มสงักัดของข้าพเจ้าต้ังอยู่  
    จังหวัดที่ปฏิบัติราชการอยู่ที่หน่วยงาน.............................................................................. 
   อําเภอ.........................................................จังหวัด............................................................... 
    จังหวัดที่อาศัยอยู่หลังเกษียณอายุราชการ  
   อําเภอ.........................................................จังหวัด............................................................... 

  ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้  

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งรายละเอียดไว้ข้างต้น เป็นความจริง หากสหกรณ์ฯ 
ตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติงาน/พักอาศัย(ผู้แทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ) อยู่ในท้องที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า
ยินดีคืนเงินค่าพาหนะทั้งหมดให้กับสหกรณ์  

 

 ลงชื่อ  .................................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์.............................................................. 

 

หมายเหต ุ  1. โปรดส่งคืนสหกรณ์ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 ที ่ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรสาร 0 2579 7356 

 2.  หากพ้นกําหนดแล้ว ท่านยังมิได้แจ้งจังหวัดทีป่ฏิบัติราชการ/พักอาศัยใหส้หกรณ์ฯ ทราบ 
สหกรณ์ฯ จะจา่ยค่าพาหนะตามกลุ่มจังหวัดที่ท่านสังกัด 
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