
  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 
  111/1 หมู ่1 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 
  โทรศัพท์ 0-2241-8250-1 โทรสาร 0-2241-8252  เว็บไซต์ www.dlasavingcoop.com 

ที่  สอ.อปท. ๐๑๐1/ ว 067      

         2  มีนาคม   2566 

เรื่อง   ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการสหกรณสัญจรพบปะสมาชิก ประจ าปี 2566 ครั้งที่  ๔ ณ เมืองพัทยา 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ทุกท่าน   

สิ่งทีส่งมาด้วย   1. ก าหนดการ       จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบตอบรับ       จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยสหกรณอ์อมทรัพย์องคกรปกครองสวนทองถิ่น จ ากัด หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

การปกครองทองถิ่น จ ากัด (เดิม) ก าหนดจัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกประจ าปี 2566 ครั้งที่ ๔ ขึ้น

ในวันเสารท์ี่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑2.๐๐ น. ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช (พัทยา) 

อ าเออบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์” การออกบู๊ท รับฝากเงนิออมทรัพย์พิเศษ  รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

รับเอกสารและให้ค าปรึกษาเงินกู้ทุกประเภท และการให้ค าปรึกษาการปรับโครงสรา้งหนี-้การประนอมหนี้  

ในการนี้ สหกรณฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านในฐานะสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ เข้าร่วม

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสมาชิกผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

สามารถสงแบบตอบรับไปยังสหกรณฯ ทางอีเมล dlasaving.ontour@gmail.com หรือ ทางกลุ่มไลน “สหกรณ

สัญจร ป ๒๕๖6 (พัทยา) ” โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี ้ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖6 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม

โครงการที่ได้ส่งแบบตอบรับภายในก าหนดจะได้รับเสื้อโปโลที่ระลึกจากสหกรณ์ 1 ตัวฟรี และคาพาหนะเดินทาง

เหมาจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท โดยสหกรณ์ฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นี ้   

ทางเว็บไซด์สหกรณ์ฯ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วยพร้อมนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

           ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายพิพัฒน ์ วรสทิธิด ารง) 
      ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์ออมทรพัย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 
ฝา่ยอ านวยการ 
งานประชุม 
โทร.  ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๐-1 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๕๒ 
E-mail: dlasaving.ontour@gmail.com / LINE: @dlasavingcoop 
 



 
 
 
 

 

 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชกิ ประจ าปี ๒๕๖๖ คร้ังที่ ๔ 

วันเสารท์ี่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทยีน บีช (พัทยา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

******************************* 

 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน-รับเอกสาร / รับเสื้อที่ระลึก 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา  

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์และพบปะสมาชิก 

โดย ประธานกรรมการ  หรือผู้แทน 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สทิธิประโยชน์ และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ 

    -สิทธิประโยชนแ์ละสวัสดิการสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

    -การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

    -การรับฝากเงนิจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

    -การประนอมหนีแ้ละปรับโครงสรา้งหนี้ 

    -สิทธิประโยชนข์องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ 

    โดย นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 

    นางรจนา  ทองทิพย์ กรรมการด าเนินการและเหรัญญิก 

    และนายสุเทพ  หนูรอด (ชายชุดด า) ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังปัญหาและความตอ้งการของสมาชิก / ปิดโครงการ 

    โดย ประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย 

 

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

หมายเหตุ.- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

อาหารว่างแจกหน้าห้องประชุม 

  อาหารกลางวันรับหลังเลิกการประชุม (ข้าวกล่อง) 

  ผูท้ี่แจง้เข้าประชุมสัมมนาล่วงหนา้จะได้รับเสื้อโปโลที่ระลึกจากสหกรณ์ จ านวน ๑ ตัว 

  สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ จะได้รับค่าพาหนะเหมาจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท 

 
“หนา้งานมีกิจกรรม รับฝากเงนิออมทรัพย์พิเศษ / กิจกรรมรับสมัครสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ  

รับเอกสารและให้ค าปรึกษาเงินกู้ทุกประเภท / การให้ค าปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้-การประนอมหนี้” 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชกิ ประจ าปี ๒๕๖๖ คร้ังที่ ๔ 

วันเสารท์ี่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทยีน บีช (พัทยา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

************************************ 

 

 ข้าพเจ้าฯ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ ากัด      ประเภท   (     )  สามัญ   (     ) สมทบ 

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ............................................. ต าแหน่ง ................................................................... 

สังกัด ....................................................................................................................................................... 

อ าเภอ ........................................................... จังหวัด .............................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์  (ส าหรับติดตอ่กลับ) ...............................................ไอดีไลน์......................................... 

 มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกประจ าปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ 

มีนาคม 256๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (ลงทะเบยีนเข้าประชุมเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ) ณ หอ้งประชุม 

ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช (พัทยา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 

 

    (ลงช่ือ)         สมาชิกสหกรณ์ 

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

   วันที่ ..................................................................................... 

 

 

หมายเหตุ  กรุณาส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ dlasaving.ontour@gmail.com 

 หรอืทางไลน์กลุ่มสหกรณ์สัญจรปี ๒๕๖๖ (พัทยา) โดยสแกนคิวอารโ์ค๊ดด้านล่างนี้ 

 ภายในวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นี ้และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าร่วม 

 โครงการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ 

 


