
  สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด 

  111/1 หมู 1 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 

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

ที่  สอ.อปท. ๐๑๐1/ว  485      

       8  พฤศจกิายน 2565 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดเขารับการฝกอบรมและประชุม 

สัมมนา ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชกิ ประจําป 256๕ รุนที่  6 ณ จังหวัดสระบุร ี

เรยีน   นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตร ีและนายกองคการบรหิารสวนตําบลทุกทาน   

สิ่งที่สงมาดวย   1. กําหนดการฝกอบรมและประชุมสัมมนาฯ รุนที่ 6  จํานวน 1 ฉบับ 

2. แบบตอบรับ       จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด หรอืสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น จํากัด (เดมิ) กําหนดจัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาเรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไร

ใหรอดพนจากโทษทางวินัย อาญา และละเมิดจนถึงวันเกษียณอายุราชการ” ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชกิ 

ประจําป 256๕ รุนที่ 6 ข้ึน ในวันศุกรที ่25 พฤศจกิายน ๒๕๖๕ ตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม

องคการบรหิารสวนจังหวัดสระบุร ีอําเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี และมีกิจกรรม ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “สทิธปิระโยขนและสวัสดิการสมาชกิ การกูเงนิ การค้ําประกันการประนอมหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ 

และการสงเสรมิธรรมาภิบาลสหกรณสีขาว” รวมทั้งมีกิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม ใหคําปรกึษา เกี่ยวกับการขอกูเงนิ

จากสหกรณ การปรับโครงสรางหนี้ การประนอมหนี้ และอื่นๆ ดังมรีายละเอยีดตามกําหนดการ ที่แนบมาพรอมนี้  

ในการนี้ สหกรณฯ จึงเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานไดชวยประชาสัมพันธใหบุคลากร

ในสังกัดของทานผูซึ่งเปนสมาชิกสหกรณหรือเปนอดีตสมาชกิสหกรณหรือผูสนใจทราบ พรอมพจิารณาอนุมัติ

ใหเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกลาวขางตน ทั้งนี้ สหกรณฯ จะรับผิดชอบคาพาหนะ

เดินทางใหกับสมาชกิสหกรณที่เขารวมฝกอบรมและประชุมสัมมนาคนละ ๕๐๐ บาท สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาเชา 

ที่พักใหผูเขารับการฝกอบรมฯ เบิกจายจากตนสังกัด โดยผูสนใจสามารถสงแบบตอบรับตามสิ่งที่สงมาดวย ๒  

ไปยังสหกรณฯ ทางอเีมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือ ทางกลุมไลน “สหกรณสัญจร ป ๒๕๖๕ รุนที่6” 

โดยสแกนคิวอารโคดดานลางน้ี ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือ จนกวาจะครบจํานวนเปาหมาย

คอื 3๐๐ คน ทัง้นี้ ผูเขารวมโครงการจะไดรับเสือ้โปโลที่ระลกึจากสหกรณ 1 ตัวฟร ี

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 

    ขอแสดงความนับถือ 

  

     (นายพพิัฒน  วรสิทธดิํารง) 
       ประธานกรรมการ 

      สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด 

ฝายอํานวยการ/งานประชาสัมพันธ  

โทร.  ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-1/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒ 

E-mail: dlasaving.ontour@gmail.com / LINE: @dlasavingcoop 

 



 

 

 

กําหนดการฝกอบรมและประชุมสัมมนา 

เรื่อง “ปฏบิัตหินาที่อยางไรใหรอดพนจากโทษทางวนัิย อาญา และละเมดิจนถึงวันเกษยีณอายุราชการ” 

ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชกิ 

สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด ประจําป ๒๕๖๕ 

รุนที่ ๖ ภาคกลาง วันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖5  ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

...................................................... 

เวลา 08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบยีน/รับเอกสาร/รับเสื้อที่ระลกึ 

เวลา 09.00 - ๐๙.๓๐ น.            กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมสัมมนา  

โดย นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดสระบุร ีหรอืผูแทน 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.           บรรยายพเิศษ เรื่อง "หลักการ อุดมการณ วธิกีารสหกรณ และผลงาน 

การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ"  

โดย นายพพิัฒน วรสทิธดิํารง ประธานกรรมการ สอ.อปท. ชุดที่ ๑๘ 

เวลา 10.๓๐ – 1๑.๓0 น.           บรรยายพเิศษ เรื่อง "สิทธิประโยชนและสวสัดกิารสมาชกิ การกูเงนิ  

การค้ําประกัน และการสงเสรมิธรรมาภบิาลสหกรณสขีาว”  

โดย นางสาวศุภดามาศ  จันทาธอน รองปลัดเทศบาลนครรงัสติ  

และกรรมการและเลขานุการ สอ.อปท. และ นางรจนา  ทองทพิย   

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลกุดเมอืงฮาม จังหวัดศรสีะเกษ และ 

กรรมการและเหรัญญกิ สอ.อปท. 

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายพเิศษ เรื่อง “แนวทางการประนอมหน้ี การปรับ 

โครงสรางหน้ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ” 

โดย นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ที่ปรกึษาดานกฎหมายสอ.อปท. 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 1๖.๐0 น.           บรรยายพเิศษ เรื่อง “ปฏบิัตหินาที่อยางไรใหรอดพนจากโทษทางวินัย อาญา  

และละเมดิจนถึงวันเกษยีณอายุราชการ”  

โดย อาจารยดํารงชัย  ไชยมงคล นติิกรชํานาญการพเิศษ 

องคการบรหิารสวนตําบลเวยีงทากาน จังหวัดเชียงใหม 

เวลา 1๖.๐0 น.    ปดการฝกอบรมและประชุมสัมมนา 

------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุ กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

 -ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สหกรณจัดบูทรับสมัครสมาชกิใหม การขอกลับเขาเปนสมาชกิ 

ใหคําปรกึษาเรื่องการกูเงนิสามัญ การกูเงนิรวมหน้ี การกูเงนิเพื่อการเคหะ การปรับโครงสรางหน้ี การประนอมหนี้ 



 

 

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนา 

เรื่อง “ปฏบัิตหินาที่อยางไรใหรอดพนจากโทษทางวนัิย อาญา และละเมดิจนถึงวันเกษยีณอายุราชการ” 

ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชกิ 

สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด ประจําป ๒๕๖๕ 

รุนที่ ๖ ภาคกลาง วันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖5  ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

…………………………………………………………….. 

 

๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น..........................................................อําเภอ………….……….จังหวัด..................... 

รหัสไปรษณยี………………...โทรศัพท…………...…....……………..โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน…………………….....…………. 

E-mail หนวยงานหรอืผูประสานงาน…………………………….....………………………...ID Line: (ถาม)ี…………………..........………  

๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ จํานวน……………….คน ตามรายช่ือ ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/ระดับ(ถาม)ี 
ประเภทสมาชกิ หมายเลข 

สมาชกิ 
สามัญ สมทบ 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูมอีํานาจอนุมัต ิ

(……………………….…….……………………..) 

ตําแหนง………………………………………………….…………….... 

วันที่……..…เดือน…………..………พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ.- กรุณาสงแบบตอบรับทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางไลนกลุม “สหกรณสัญจร ป ๒๕๖๕   

รุนที่6”  โดยสแกนควิอารโคดดานบนนี้ ภายในวันที่ 18 พฤศจกิายน ๒๕๖๕  

“พเิศษ สาํหรับสมาชิกสหกรณ จะไดรับคาพาหนะเดนิทางคนละ 500 บาท และเสื้อที่ระลกึจากสหกรณ 1 ตัว ฟรี”  


