
 

 
ท่ี สอ.ขถ.ชม.ว. 250/2565                            สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 

                   330/9-10 หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ต าบลชา้งคลาน 
                 อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  50100 

        27  กรกฎาคม 2565 

เร่ือง   เชิญเขา้ร่วมโครงการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2565  

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จ ากดั ทุกท่าน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    รายละเอียดการโครงการ   จ านวน   1   ชุด 

  ดว้ย สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั ไดก้ าหนดโครงการพฒันาสมาชิก

สหกรณ์ประจ าปี  2565 ในวันเสาร์ ท่ี  20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย  

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   เร่ิมลงทะเบียนตั้ งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป  

ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

  12.30 –13.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร  

  13.00 - 13.30 น.  นายอินทปัตร  บุญทวี ประธานด าเนินการ กล่าวตอ้นรับ และเปิดประชุม
     โครงการฯพร้อมแจง้ขอ้มูล ข่าวสารสหกรณ์ใหส้มาชิกสหกรณ์ทราบ 

  13.30 - 14.30 น.  การบริหารการเงินส่วนบุคคลในสภาวะปัจจุบนั 
     โดย นางสาวภนิดา   จารุแสงไพโรจน์     ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 

14.30 - 15.00 น.  การบริการสินเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์ 
     โดย นายอภิชาติ   เทพชา      ประธานเงินกู ้

15.00 – 15.30 น.  สวสัดิการสมาชิกสหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
     โดย นางสาวจนัทิมาพร  ทองนาค  ประธานศึกษาฯ 

15.30 – 15.40 น.  เงินฝากของสหกรณ์ และการใหบ้ริการของสหกรณ์ 
     โดย นางสาวนุสรา   วรรณดา  ผูจ้ดัการ 

15.40 – 16.00 น.  ขอ้เสนอแนะ/ตอบขอ้ซกัถาม 
     โดย ประธานด าเนินการ ประธานเงินกู ้ประธานศึกษาฯและผูจ้ดัการ 
  

/จึงขอเรียน... 



-2- 
   

  สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างดี   

จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เขา้ร่วมประชุมตามก าหนดการดังกล่าว โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์หรือ 

สแกน QR Code ท่ีปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาด้วย  ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565  เพื่อให ้

ทางสหกรณ์ฯประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการประชุมใหท้ราบต่อไป   

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา ดงักล่าว  
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

     

                             ( นายอินทปัตร บุญทวี ) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
โทรศพัท ์053-277197-8 ต่อ 22 โทรสาร 053-277199 
 

หมายเหต ุ  1. เร่ิมลงทะเบียนลงลายมือช่ือเขา้ร่วมประชุม เวลา 12.30 น.  

2. ปิดลงทะเบียนเขา้ประชุมเวลา 13.00 น. ทั้งนี ้ผู้ลงทะเบียนตามเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น  

มีสิทธ์ิรับค่าพาหนะจากสหกรณ์ คนละ 300 บาทต่อคน ซ่ึงสหกรณ์ฯ จะไม่รับพจิารณาบนัทึกขอ้ความช้ีแจง 

หรือเหตุผลการไม่สามารถลงทะเบียนตามเวลาท่ีก าหนดได ้ 

3.  สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าพาหนะใหผู้ล้งทะเบียน ในเวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป 

4.  เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
5.  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 



 
 
 
 

โครงการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
วันเสาร์ ท่ี 20 สิงหาคม 2565  

ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
**************************************** 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่จ านวนมาก มีการด าเนินธุรกรรม 
ทางการเงิน ฝาก ถอน และสินเช่ือกับสหกรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาและ 
เกิดประโยชน์ในการพฒันาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์จะบรรลุผลส าเร็จตามประสงค์ได้จะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกดว้ยความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์ และมีทศันคติท่ีดี ต่ออุดมการณ์สหกรณ์ 
อย่างแท้จริง สหกรณ์จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้เข้าใจหลัก  
และวิธีการ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมถึงความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พร้อมกบัสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกและสหกรณ์ฯ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างหลกัการ อุดมการณ์สหกรณ์ ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจบทบาทและ

หนา้ท่ีของสมาชิก 
2.2 เพื่อสนบัสนุนการพฒันาตนเองของสมาชิก และน าสู่การมีส่วนร่วมกนัพฒันาสหกรณ์ 
2.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระหวา่งสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 
2.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหส้มาชิกในการบริหารการเงินในสภาวะปัจจุบนั 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 120 คน 
3.1 สมาชิกสหกรณ์จากหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเทศบาลต าบลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
3.2 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั  
3.3 ท่ีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั  
3.4 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
วนัเสาร์ ท่ี 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   เวลา 13.00 น. 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
ณ หอ้งประชุมป่าสักนอ้ย โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 



 
6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 สมาชิกไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารของสหกรณ์อยา่งเขา้ใจ โดยละเอียด 
6.2 สมาชิกมีความรู้ เขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ีของตนเองและมีทศันคติท่ีดีต่อสหกรณ์  
6.3 สมาชิกมีศกัยภาพพร้อมพฒันาตนเอง ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาสหกรณ์ร่วมกนั 
6.4 สมาชิกมีความรู้ในการบริหารการเงินในสภาวะปัจจุบนั 

 
7. การสมัครเข้ าร่วมประชุม ผ่านลิงค์  Google form เร่ิมลงทะเบี ยนตั้ งแ ต่วัน ท่ี  8 -11 สิ งหาคม  2565 และ 

ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 ทั้งน้ีสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมคัรไดท่ี้ลิงค ์
https://forms.gle/jC72meVYZv8ZoUme9 หรือสแกนท่ี QR Code ดา้นล่างน้ี 
 

 
 

 

https://forms.gle/jC72meVYZv8ZoUme9

