
 

 

                                   

        24    พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก ประจําป 256๕ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. กําหนดการฝกอบรมและประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี ๑     จํานวน  1  ฉบับ 

 2. แบบตอบรับ      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ดวยสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กําหนดจัดโครงการสหกรณสัญจร   
พบสมาชิก ประจําป 256๕ รุนที่ 1 ในวันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม
ชางเผือก องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายพิเศษเรื่อง "สิทธิประโยชน
สมาชิก การกูเงิน การค้ําประกันการประนอมหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ และการสงเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ     
สีขาว” และเรื่อง "แนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖" โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง มีกิจกรรม     
รับสมัครสมาชิกใหม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการขอกูเงินจากสหกรณ การปรับโครงสรางหนี้ การประนอมหนี้     
และอื่นๆ ดังมีรายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพรอมนี ้

  ในการนี้ สหกรณฯจึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะหจากทานไดชวยประชาสัมพันธใหบุคลากร
ในสังกัดของทานผูซึ่งเปนสมาชิกสหกรณหรือเปนอดีตสมาชิกสหกรณหรือผูสนใจทราบ พรอมพิจารณาอนุมัติให
เขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกลาวขางตน ทั้งนี้ สหกรณฯจะรับผิดชอบคาพาหนะ
เดินทางใหกับสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมฝกอบรมและประชุมสัมมนาคนละ ๕๐๐ บาท โดยผูสนใจสามารถสง   
แบบตอบรับตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ ไปยังสหกรณฯ ทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางกลุมไลน 
“สหกรณสัญจรป ๒๕๖๕” โดยสแกนคิวอารโคดดานลางนี้ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
กรณีท่ีมีผูประสงคเขารับการฝกอบรมครบ ๒๐๐ คนแลว สหกรณฯจะปดรับสมัครทันท ี

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            
                                                        (นายพิพัฒน  วรสิทธิดํารง) 
                                                                  ประธานกรรมการ 
                                           สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
           

     ฝายอํานวยการ 
งานประชาสัมพันธ 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒ 
ID Line: @dlasavingcoop 

ที่ สอ.สถ.๐๑๐๑/ว 264 
 

สหกรณออมทรัพย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
เลขที่ ๑๑๑/๑ หมูที่ ๑ ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ 



        (สำเนา) 
กำหนดการ 

โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จำกัด ประจำป ๒๕๖๕ 

รุนท่ี ๑ ภาคใต วันศุกรท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖5  
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกระบ่ี 

(สิ้นสุดการสงใบสมัคร ๑๕  มิถุนายน 2565) 
 

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

เวลา 08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

เวลา 09.00 - 09.15 น.  พิธีเปดโครงการโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก 

     สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จำกัด  

     ประจำป ๒๕๖๕ 

เวลา 09.15 - 10.00 น.  บรรยายพิเศษในหัวขอ "หลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ และ
     ผลงานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ"  

     โดยนายพิพัฒน  วรสิทธิดำรง ประธานดำเนินการฯ ชุดท่ี ๑๘ 

เวลา 10.00 - 10.45 น.  พัก/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

เวลา 10.45 - 12.00 น.  บรรยายพิเศษในหวัขอ "สิทธิประโยขนสมาชิก การกูเงิน การค้ำประกัน  

     การประนอมหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ และการสงเสริมธรรมาภิบาล 

สหกรณสีขาว” 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 14.30 น.  บรรยายพิเศษในหัวขอ "แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"
     โดยนายสุรศักดิ์  วงษอำไพวรรณ กรรมการดำเนินการฯ ชุดท่ี ๑๘ 

เวลา 14.30 - 14.45 น.  พัก/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45 - 15.30 น.  บรรยายพิเศษในหวัขอ "แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖" (ตอ) 

     โดยนายสุรศักดิ์  วงษอำไพวรรณ กรรมการดำเนินการฯ ชุดท่ี ๑๘ 

เวลา 16.00 - 17.30 น.   กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ 

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

 
หมายเหตุ.- ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สหกรณจัดบูทรับสมัครสมาชิกใหม การขอกลับเขาเปนสมาชิก ให
คำปรึกษาเรื่องการกูเงินสามัญ การกูเงินรวมหนี้ การกูเงินเพ่ือการเคหะ การปรับโครงสรางหนี้ การประนอมหนี้  
 

 



 
 

 

 

แบบตอบรับเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา 

ภายใตโ้ครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น จำกัด ประจำป ี๒๕๖๕ 

รุ่นที่ ๑ ภาคใต ้วันศุกร์ที่ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๖5  

ณ หอ้งประชุมองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมอืงฯ  จังหวัดกระบี่ 

จัดโดย  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จำกัด 

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

๑.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..............................................................อำเภอ..........................จังหวัด...................... 

     รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลื่อนท่ีผูประสานงาน.......................................... 

     E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)........................................... 

๒.  มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ  จำนวน................คน  ตามรายชื่อ   ดังนี้ 

 

ลำดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง / ระดับ (ถา้ม)ี 

ประเภทสมาชิก 
หมายเลขสมาชิก 

สามัญ สมทบ 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

                ลงชื่อ.....................................................ผูมีอำนาจอนุมัติ 

                  (............................................................) 
         ตำแหนง............................................................................................ 

                        วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.......... 

 

หมายเหตุ.-  กรุณาส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ .........................................หรือทางไลน์กลุ่ม “สหกรณ์สัญจรปี ๒๕๖๕” โดย

สแกนควิอาร์โค๊ดดา้นบนน้ี ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕    

 


