
 

 

 

    

    

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�ให�ข�าราชการ
        ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 

เรียน  นายกองค�การบริหารส&วนจังหวัด 

สิ่งที่ส&งมาด�วย 1. กําหนดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาฯ 
 2. แบบตอบรับ

  ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด กําหนด
และประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” โดย ดร
ท�องถิ่น  ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 
๒๕๖๕ ตั้งแต&เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖
ประกอบด�วย การบรรยายพิเศษ
การปรับโครงสร�างหน้ี และการส�งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ�สีขาว
ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอกู�เงินจากสหกรณ�
รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพร�อมนี้

  ในการนี้ สหกรณ�ฯจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห�จากท&านได�ช&วยประชาสัมพันธ�ให�บุคลากร
ในสังกัดของท&านผู�ซึ่งเปBนสมาชิกสหกรณ�หรือเปBนอดีตสมาชิกสหกรณ�หรือผู�สนใจทราบ พร�อมพิจารณาอนุมัติให�
เข�ารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล&าวข�างต�น ทั้งนี้ สหกรณ�ฯจะรับผิดชอบค&าพาหนะเดินทาง
ให�กับสมาชิกสหกรณ�ที่เข�าร&วมฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาคนละ 
ให�ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมฯเบิกจ&ายจากต�นสังกัด 
สหกรณ�ฯ ทางอีเมล� dlasaving.ontour@gmail.com
โดยสแกนคิวอาร�โค�ดด�านล&างนี้ 
๒๐๐ คน ทั้งนี้ สมาชิกผู�เข�าร&วมโครงการจะได�รับเสื้อ

 จึงเรียนมาเพื่อ

    

 

    
    
      

ฝRายอํานวยการ 
งานประชาสัมพันธ� 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒ 
อีเมล�dlasaving.ontour@gmail.com
Line @dlasavingcoop 

ที่ สอ.สถ.๐๑๐๑/ว 400  

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ขอความอนุเคราะห�ให�ข�าราชการ/พนักงานส&วนท�องถิ่นในสังกัดเข�ารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา
ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 256๕ รุ&นที่ ๔ ณ จังหวัดบุรีรัมย�

เรียน  นายกองค�การบริหารส&วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี และนายกองค�การบริหารส&วนตําบล 

กําหนดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาฯ รุ&นที่ ๔ 
แบบตอบรับ   

ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด กําหนด
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการจัดงานของ

โดย ดร.อุษณีย� ทอย ผู�เช่ียวชาญด�านระเบียบการเบิกจ&ายเงินขององค�กรปกครองส&วน
ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก ประจําป$ 256๕รุ&นที่ ๔ ขึ้น ในวันศุกร�ที่ 

๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร�ท อําเภอเมืองฯ จังหวัด
ประกอบด�วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิประโยขน�สมาชิก การกู�เงิน การคํ้าประกันการประนอมหน้ี 
การปรับโครงสร�างหน้ี และการส�งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ�สีขาว” รวมทั้งมีกิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม& 
ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอกู�เงินจากสหกรณ� การปรับโครงสร�างหนี้ การประนอมหนี้ และอื่นๆ ดังมี
รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพร�อมนี้ 

ในการนี้ สหกรณ�ฯจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห�จากท&านได�ช&วยประชาสัมพันธ�ให�บุคลากร
งกัดของท&านผู�ซึ่งเปBนสมาชิกสหกรณ�หรือเปBนอดีตสมาชิกสหกรณ�หรือผู�สนใจทราบ พร�อมพิจารณาอนุมัติให�

เข�ารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล&าวข�างต�น ทั้งนี้ สหกรณ�ฯจะรับผิดชอบค&าพาหนะเดินทาง
ให�กับสมาชิกสหกรณ�ที่เข�าร&วมฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาคนละ ๕๐๐ บาทสําหรับค&าเบี้ยเลี้ยง ค&าเช&าที่พัก
ให�ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมฯเบิกจ&ายจากต�นสังกัด โดยผู�สนใจสามารถส&งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส&งมาด�วย 

dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางกลุ&มไลน� “สหกรณ�สัญจรป$ 
ด�านล&างนี้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ หรือจนกว&าจะครบจํานวนเป_าหมายคือ 

ผู�เข�าร&วมโครงการจะได�รับเสื้อโปโลที่ระลึกจากสหกรณ� ๑ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปBนอย&างสูง

ขอแสดงความนับถือ 

        (นายพิพัฒน�  วรสิทธิดํารง) 
   ประธานกรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัดdlasaving.ontour@gmail.com 

สหกรณ�ออมทรัพย�
กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด
เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู&ที่ 

อ.คลองหลวง จ

พนักงานส&วนท�องถิ่นในสังกัดเข�ารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา 
ณ จังหวัดบุรีรัมย� 

นายกเทศมนตรี และนายกองค�การบริหารส&วนตําบล ทุกท&าน 

 จํานวน  1  ฉบับ 
 จํานวน  ๑  ฉบับ 

ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด กําหนดจัดโครงการฝ,กอบรม
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการจัดงานของ

อุษณีย� ทอย ผู�เช่ียวชาญด�านระเบียบการเบิกจ&ายเงินขององค�กรปกครองส&วน
ขึ้น ในวันศุกร�ที่ ๒๓ กันยายน
จังหวัดบุรีรัมย� และมีกิจกรรม

สิทธิประโยขน�สมาชิก การกู�เงิน การคํ้าประกันการประนอมหน้ี 
รวมทั้งมีกิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม& 

การปรับโครงสร�างหนี้ การประนอมหนี้ และอื่นๆ ดังมี

ในการนี้ สหกรณ�ฯจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห�จากท&านได�ช&วยประชาสัมพันธ�ให�บุคลากร 
งกัดของท&านผู�ซึ่งเปBนสมาชิกสหกรณ�หรือเปBนอดีตสมาชิกสหกรณ�หรือผู�สนใจทราบ พร�อมพิจารณาอนุมัติให� 

เข�ารับการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล&าวข�างต�น ทั้งนี้ สหกรณ�ฯจะรับผิดชอบค&าพาหนะเดินทาง
สําหรับค&าเบี้ยเลี้ยง ค&าเช&าที่พัก

โดยผู�สนใจสามารถส&งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส&งมาด�วย ๒ ไปยัง
สหกรณ�สัญจรป$ ๒๕๖๕ ภาคอีสานใต�” 

หรือจนกว&าจะครบจํานวนเป_าหมายคือ 
๑ ตัวฟรี 

พิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปBนอย&างสูง 

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด 

สหกรณ�ออมทรัพย� 
กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด 

หมู&ที่ ๑ ต.คลองหนึ่ง 

คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 



กําหนดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา 
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด�วยค&าใช�จ&ายในการจัดงานขององค�กรปกครองส&วนท�องถิ่น” 

ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก 
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด ประจําป$ ๒๕๖๕ 

รุ&นที่ ๔ ภาคอีสานตอนใต� วันศุกร�ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖5  
ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร�ท 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 "สิทธิประโยขน�สมาชิก การกู�เงิน การค้ําประกัน 
การประนอมหนี้ การปรับโครงสร�างหนี้ และการส&งเสริมธรรมาภิบาล 
สหกรณ�สีขาว”โดย นางสาวศุภดามาศ  จันทาธอน รองปลัดเทศบาล 
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และกรรมการและเลขานุการ สอ.สถ. 
และ นางรจนา  ทองทิพย�  ปลัดองค�การบริหารส&วนตําบลกุด
เมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการและเหรัญญิก สอ.สถ. 

เวลา 12.00 - 13.00 น.   พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 14.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการจัดงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน”
โดย ดร.อุษณีย� ทอยผู�เช่ียวชาญด�านระเบียบการเบิกจ&ายเงินของ
องค�กรปกครองส&วนท�องถิ่น 

เวลา 14.30 - 14.45 น.   พัก/รับประทานอาหารว&างและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45 - 15.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการจัดงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน”(ต&อ) โดย ดร.อุษณีย� ทอยผู�เช่ียวชาญด�าน
ระเบียบการเบิกจ&ายเงินขององค�กรปกครองส&วนท�องถิ่น 

เวลา 1๕.๓0 – 1๖.30 น.    ตอบคําถาม / ปiดการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา 
------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุระหว&างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สหกรณ�จัดบูnทรับสมัครสมาชิกใหม& การขอกลับเข�าเปBนสมาชิก  
ให�คําปรึกษาเรื่องการกู�เงินสามัญ การกู�เงินรวมหนี้ การกู�เงินเพื่อการเคหะ การปรับโครงสร�างหนี้ การประนอมหนี้ 



 
 
 

แบบตอบรับเข�าร&วมโครงการฝ,กอบรมและประชุมสัมมนา 
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด�วยค&าใช�จ&ายในการจัดงานขององค�กรปกครองส&วนท�องถิ่น”

ภายใต�โครงการสหกรณ�สัญจรพบสมาชิก 
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมส&งเสริมการปกครองท�องถิ่น จํากัด ประจําป$ ๒๕๖๕ 

รุ&นที่ ๔ภาคอีสานตอนใต� วันศุกร�ที่ ๒๓กันยายน ๒๕๖5  
ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร�ทอําเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย� 

…………………………………………………………….. 

๑. ช่ือหน&วยงานต�นสังกัด.................................................................อําเภอ……....…….……….จังหวัด.......................... 

รหัสไปรษณีย�………………...โทรศัพท�…………………………..โทรศัพท�เคลื่อนที่ผู�ประสานงาน………………………………. 

E-mail หน&วยงานหรือผู�ประสานงาน……………………………………………………...ID Line: (ถ�ามี)………………………… 

๒. มีความประสงค�จัดส&งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรมฯ จํานวน……………….คน ตามรายช่ือ ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง / ระดับ (ถ�ามี) 
ประเภทสมาชิก หมายเลข 

สมาชิก สามัญ สมทบ 

      

      

      

      

      

      

      

 

ลงช่ือ.................................................ผู�มีอํานาจอนุมัติ 

(………………….……………………..) 

ตําแหน&ง………………………………………………….…………….... 
วันที่……..…เดือน…………..………พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ.- กรุณาส&งแบบตอบรับทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือทางไลน�กลุ&ม “สหกรณ�
สัญจรอีสานเหนือ”โดยสแกนคิวอาร�โค�ดด�านบนนี้ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  
       “พิเศษ สําหรับสมาชิกสหกรณ� จะได�รับค�าพาหนะเดินทางคนละ 500 บาทและเสื้อท่ีระลึกจากสหกรณ� 1 ตัว ฟรี” 


