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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
จัดโครงการฝึ กอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*****************
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการอํานวยการ เปนผูที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งตามขอบังคับของ
สหกรณเพื่อใหบริหารงานของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ
และหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ
จึงอยูในบทบาทของผูทําการแทนคณะกรรมการดําเนินการในการทํางาน โดยตองกระทําการในขอบ
อํานาจที่มีตามขอบังคับ ตองกระทําการในขอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ตองกระทําการดวยความสุจริต
ตองกระทําการดวยความรอบคอบ และตองกระทําการทั้งในฐานะตัวแทนและตัวการ ซี่งหากเกิดความ
เสียหายขึ้นจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการตองรับผิดตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกคนตองรับผิดชอบตอสหกรณ ซึ่งสะทอนให
เห็นภาพของการเปนตัวแทนและตัวการในเวลาเดียวกัน โดยคณะกรรมการอํานวยการตองมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในการควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารตางๆ ตลอดจน
ทรัพยสินของสหกรณ ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ ดังนั้น
จากขอบังคับของสหกรณจะเห็นไดวา การดําเนินกิจการของสหกรณแทบทั้งหมดขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
อํานวยการ
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (ชสอ.) ในฐานะศู น ย ก ลางของ
สหกรณออมทรัพยไทยเห็นความสําคัญและจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพยจนมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” ขึ้น โดยมุงหวังที่จะให
บุคลากรนั้นมีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของสหกรณได
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให ผู เขารับ การฝกอบรมมี ค วามรู ทั ศ นคติ เกี่ ยวกั บ แนวคิด การบริห ารงาน
สหกรณ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการอํ า นวยการ แนวทางการควบคุ ม การ
บริหารงาน วิธีควบคุมงานดานการเงินและบัญชี ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตางๆ ของคณะกรรมการ
อํานวยการ ทั้งนี้เพื่อจะไดนําความรูไปใชประโยชนไดจริง
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3. เนื้ อหาหลักสูตร
3.1 บทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
3.2 ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
3.3 การบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย
4. คุณสมบัติและจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
กรรมการดําเนินการ และผูจัดการ
5. ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
การฝกอบรมตลอดหลักสูตรจะใชเวลา 1 วันครึ่ง จะใชเวลาฝกอบรมประมาณ 9 ชั่วโมง
วันแรก เวลา 08.30 – 16.00 น. วันที่สอง เวลา 09.00 – 12.00 น. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีเวลาเขา
ฝกอบรมไมตา่ํ กวารอยละ 80 ของการฝกอบรม
6. วันและสถานที่จดั อบรม
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
7. เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม จะไดรับเอกสารซึ่งจัดทําขึ้นโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งจะ
ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหาเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษา
8. ค่าใช้จ่าย
ค่ าลงทะเบียนอบรมคนละ 1,800.- บาท คาลงทะเบียนจะรวมคาเอกสาร กระเปาใส
เอกสาร อาหารวาง 3 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ (ไม่รวมค่าทีพ่ กั โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่) ทัง้ นี้
หากผู้เข้ารับการฝึ กอบรมยกเลิ กหรือสละสิ ทธิ์ การเข้ารับการฝึ กอบรม ชสอ. ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืน
เงิ นค่าลงทะเบียน
9. วิ ธีการชําระเงิ น
กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เขาบัญชี “ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด” เลขที่ บญ
ั ชี 193-1-13914-8 บัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา
วงศ์ส ว่ า ง และกรุ ณ าส ง สํ า เนาใบโอนเงิ น ไปยั ง ฝ า ยพั ฒ นาบุ ค ลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข
0 2496 1177 , 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณใหชัดเจน
10. การส่งรายชื่อเข้าอบรม
ผูเขารวมอบรมตองสงใบสมัครเขารวมอบรม พรอมใบโอนเงิน ไปยังฝายพัฒนาบุคลากรฯ
ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177 , 0 2496 1188 ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564
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11. การจองห้องพัก ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
11.1 ผูเขารวมอบรมสามารถติดตอจองหองพักโดยตรง กับโรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดการจองที่พักในเอกสารโครงการตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
11.2 ผู เข ารว มอบรมสามารถชํ าระค าห อ งพั ก กั บ ทางโรงแรมในวั น ที่ Check in โดยทาง
โรงแรมคิดคาหองพักในอัตรา ดังนี้
- ห้องซูพีเรียร์ เดี่ยว/คู่
ราคา 1,000 บาท
11.3 กรณี ที่ผูเขารวมอบรมจองหองพักแลว ไมเขาพักตามที่กําหนด ผูเขารวมอบรมตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
12. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
12.1 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําแนวทางการบริหารงานสหกรณ ตลอดจนบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ ไปปรับใชในการปฏิบัติงานสหกรณได
12.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับคณะกรรมการอํานวยการ ไปปรับในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไปเปนแนวทาง
ในการปรับใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กําหนดการฝึ กอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*****************************
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 15.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน
วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน (ต่อ)
08.30 – 09.00 น. พิ ธีเปิ ดการฝึ กอบรม
โดย รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
09.00 – 12.00 น. บทบาท อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ
โดย ผูชวยศาสตราจารยสชุ ิน ปลีหะจินดา
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้ าที่ของ
คณะกรรมการอํานวยการ
โดย นายปราโมทย สรวมนาม
ที่ปรึกษา สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564
09.00 – 12.00 น. การบริ หารการเงิ นสหกรณ์ออมทรัพย์
โดย นายไพบูลย แกวเพทาย
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด
12.00 น.
ปดการฝกอบรม รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**************************
หมายเหตุ

พัก รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
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ใบตอบรับเข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*********************************
เลขที่สมาชิก ชสอ. ………………
วันที่…………………………………………..……
สหกรณออมทรัพย………………………………………….........................................…………..จํากัด
ที่อยู .............................................................................................................................................................
โทรศัพท…...................…..…..……โทรสาร…………..................เว็บไซตของสหกรณ…………………………
มีความประสงคสงผูเขารับการฝกอบรม จํานวน……....คน ดังนี้
1. …………………………………....……ตําแหนง………..……………มือถือ.....................................
E-mail………………………………………………………………………………………….……….
2. …………………………………....……ตําแหนง………..……………มือถือ.....................................
E-mail………………………………………………………………………………………….……….
3. …………………………………....……ตําแหนง………..……………มือถือ.....................................
E-mail………………………………………………………………………………………….……….
4. …………………………………....……ตําแหนง………..……………มือถือ.....................................
E-mail………………………………………………………………………………………….……….
5. …………………………………....……ตําแหนง………..……………มือถือ.....................................
E-mail………………………………………………………………………………………….……….
อาหาร
ไทย ........คน
อิสลาม ……… คน
อืน่ ๆ ..............................................................
การชําระค่าลงทะเบียน กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เขาบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด” เลขที่บญ
ั ชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณา
สงสําเนาใบโอนเงินไปยัง ฝายพั ฒ นาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 โดยระบุชื่อ
สหกรณใหชัดเจน

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………………….)
หมายเหตุ 1. คาลงทะเบียนสุทธิ 1,800.- บาท/คน /ไมรวมคาที่พัก
2. ส งรายชื่ อผู เข ารับการฝ กอบรมทางโทรสาร หมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 ไปยั ง ชสอ. ก่ อนวันที่
15 ธัน วาคม 2564* ทัง้ นี้ ชสอ. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปิ ดรับ สมัคร หากมี ผ้แู จ้ งความประสงค์เข้ ารับ การฝึ กอบรมครบ
จํานวน ก่อนวันครบกําหนดส่งใบตอบรับ
3. ผูเขา รับ การฝกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อกอนวันจัดอบรมไดที่ www.fsct.com และหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณวิ นัย พัฒนรังษิ วฒ
ั นา ฝายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 309, 311
4. การจองที่พัก ผูเขารับการฝกอบรมสามารถติดตอจองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม รายละเอียดการจอง
ที่พักในเอกสารโครงการตามสิ่งที่สงมาดวยแลว

