ที่ สอ.สถ.๐๑๐๑/ว 400

สหกรณออมทรัพย
กรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู&ที่ ๑ ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
คลองหลวง จ.ปทุ
จ มธานี ๑๒๑๒๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการ/พนั
คราะหใหขาราชการ พนักงานส&วนทองถิ่นในสังกัดเขารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา
ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 256๕ รุ&นที่ ๔ ณ จังหวัดบุรีรัมย
เรียน นายกองคการบริหารส&วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารส&วนตําบล ทุกท&าน
สิ่งที่ส&งมาดวย 1. กําหนดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาฯ รุ&นที่ ๔
2. แบบตอบรับ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสหกรณออมทรัพยกรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กําหนดจั
หนด ดโครงการฝ,กอบรม
และประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจั
บกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดย ดร.อุ
ดร อุษณีย ทอย ผูเชี่ยวชาญดานระเบียบการเบิกจ&ายเงินขององคกรปกครองส&วน
ทองถิ่น ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 256๕รุ&นที่ ๔ ขึ้น ในวันศุกรที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๖๕ ตั้งแต&เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐
๑๖ น. ณ โรงแรมสกายวิว รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย และมีกิจกรรม
ประกอบดวย การบรรยายพิเศษเรื
ศษ ่อง “สิสิทธิประโยขนสมาชิก การกูเงิน การค้ําประกันการประนอมหนี้
การปรับโครงสรางหนี้ และการสงเสริมธรรมาภิบาลสหกรณสีขาว”
าว รวมทั้งมีกิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม&
ใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกั บการขอกู เงินจากสหกรณ การปรั บ โครงสรางหนี้ การประนอมหนี้ และอื่นๆ ดั ง มี
รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพรอมนี้
ในการนี้ สหกรณฯจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากท&านไดช&วยประชาสัมพันธใหบุคลากร
ในสังกั
งกัดของท&านผูซึ่งเปBนสมาชิกสหกรณหรือเปBนอดีตสมาชิกสหกรณหรือผูสนใจทราบ พรอมพิจารณาอนุมัติให
เขารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล&าวขางตน ทั้งนี้ สหกรณฯจะรับผิดชอบค&าพาหนะเดินทาง
ใหกับสมาชิกสหกรณที่เขาร&วมฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาคนละ ๕๐๐ บาทสํสําหรับค&าเบี้ยเลี้ยง ค&าเช&าที่พัก
ใหผูเขารับการฝ,กอบรมฯเบิกจ&ายจากตนสังกัด โดยผูสนใจสามารถส&งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส&งมาดวย ๒ ไปยัง
สหกรณฯ ทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางกลุ&มไลน “สหกรณสั
สหกรณสัญจรป$ ๒๕๖๕ ภาคอีสานใต”
โดยสแกนคิวอารโคดดานล&
ดานล&างนี้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ หรือจนกว&าจะครบจํานวนเป_าหมายคือ
๒๐๐ คน ทั้งนี้ สมาชิกผูเขาร&วมโครงการจะไดรับเสื้อโปโลที่ระลึกจากสหกรณ ๑ ตัวฟรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปBนอย&างสูง
ขอแสดงความนับถือ
ฝRายอํานวยการ
งานประชาสัมพันธ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒
ประธานกรรมการ
อีเมลdlasaving.ontour@gmail.com
dlasaving.ontour@gmail.com สหกรณออมทรัพยกรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
Line @dlasavingcoop

กําหนดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยค&าใชจ&ายในการจัดงานขององคกรปกครองส&วนทองถิ่น”
ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ประจําป$ ๒๕๖๕
รุ&นที่ ๔ ภาคอีสานตอนใต วันศุกรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖5
ณ โรงแรมสกายวิว รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย
......................................................
เวลา 08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
เวลา 09.00 - ๑๐.๓๐ น.
พิธีเปiดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักการ อุดมการณ
วิธีการสหกรณ และผลงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ" โดย นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง ประธาน
กรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ ๑๘
เวลา 10.๓๐ - 12.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิประโยขนสมาชิก การกูเงิน การค้ําประกัน
การประนอมหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ และการส&งเสริมธรรมาภิบาล
สหกรณสีขาว”โดย นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน รองปลัดเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และกรรมการและเลขานุการ สอ.สถ.
และ นางรจนา ทองทิพ ย ปลั ด องคการบริหารส&ว นตํ าบลกุ ด
เมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการและเหรัญญิก สอ.สถ.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
โดย ดร.อุษณีย ทอยผูเชี่ยวชาญดานระเบียบการเบิกจ&ายเงินของ
องคกรปกครองส&วนทองถิ่น
เวลา 14.30 - 14.45 น.
พัก/รับประทานอาหารว&างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45 - 15.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”(ต&อ) โดย ดร.อุษณีย ทอยผูเชี่ยวชาญดาน
ระเบียบการเบิกจ&ายเงินขององคกรปกครองส&วนทองถิ่น
เวลา 1๕.๓0 – 1๖.30 น.
ตอบคําถาม / ปiดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา
------------------------------------------------------------------------หมายเหตุระหว&างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สหกรณจัดบูnทรับสมัครสมาชิกใหม& การขอกลับเขาเปBนสมาชิก
ใหคําปรึกษาเรื่องการกูเงินสามัญ การกูเงินรวมหนี้ การกูเงินเพื่อการเคหะ การปรับโครงสรางหนี้ การประนอมหนี้

แบบตอบรับเขาร&วมโครงการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยค&าใชจ&ายในการจัดงานขององคกรปกครองส&วนทองถิ่น”
ภายใตโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ประจําป$ ๒๕๖๕
รุ&นที่ ๔ภาคอีสานตอนใต วันศุกรที่ ๒๓กันยายน ๒๕๖5
ณ โรงแรมสกายวิว รีสอรทอําเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย
……………………………………………………………..
๑. ชื่อหน&วยงานตนสังกัด.................................................................อําเภอ……....…….……….จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย………………...โทรศัพท…………………………..โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน……………………………….
E-mail หน&วยงานหรือผูประสานงาน……………………………………………………...ID Line: (ถามี)…………………………
๒. มีความประสงคจัดส&งบุคลากรเขารับการฝ,กอบรมฯ จํานวน……………….คน ตามรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

ประเภทสมาชิก
สามัญ สมทบ

หมายเลข
สมาชิก

ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(………………….……………………..)
ตําแหน&ง………………………………………………….……………....
วันที่……..…เดือน…………..………พ.ศ. 2565
หมายเหตุ.- กรุณาส&งแบบตอบรับทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางไลนกลุ&ม “สหกรณ
สัญจรอีสานเหนือ”โดยสแกนคิวอารโคดดานบนนี้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
“พิเศษ สําหรับสมาชิกสหกรณ จะไดรับคาพาหนะเดินทางคนละ 500 บาทและเสื้อที่ระลึกจากสหกรณ 1 ตัว ฟรี”

