




















































วนั เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ สถานที่/ห้อง
กรกฎาคม 2562

ก.ค. - ธ.ค. 62 ภาคเหนอื โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

จ.ในเขตพื้นที่ฯ

6 - 7 ก.ค. 62 ภาคเหนอื โครงการอบรม หลกัสตูร "ยทุธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพยแ์บบมือ
อาชพี 4.0"

ณ โรงแรมโลตสั 
ปางสวนแกว้
จ.เชยีงใหม่

20 - 21 ก.ค.62 ภาคใต้ โครงการอบรมหลกัสตูร กฎหมายใหม่กบัการบริหารสหกรณ์ จ.สรุาษฎร์ธานี

สิงหาคม 2562

 ส.ค. 62 - ก.พ. 63 ภาคตะวันตก โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

จ.ในเขตพื้นที่ฯ

ส.ค. 62 - มี.ค. 63 ภาคใต้ โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

จ.ในเขตพื้นที่ฯ

3 - 4 ส.ค. 62 ภาคกลาง โครงการสมัมนา หลกัสตูร "พ.ร.บ.สหกรณ์และ พรบ.คุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ พ.ศ.2562"

จ.สงิห์บุรี

9 - 10 ส.ค. 62 กทม.พื้นที่ 1 ตวิเขม้สหกรณ์รับมือตอ่การตดิตามหนี ้ด าเนนิคดี และการประนอมหนี้
ยคุ 2019

กรุงเทพฯ

17 - 18 ส.ค. 62 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื

โครงการเสวนา เรื่อง "การบริหารสนิเชือ่ ภายใต ้พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่" จ.นครราชสมีา

23 - 24 ส.ค. 62 กทม.พื้นที่ 2 หลกัสตูร "แนวโนม้กฎกระทรวงกบัการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์" ชสอ./701

24 - 25 ส.ค. 62 ภาคตะวันออก ถอดบทเรียนจากการบริหารสหกรณ์ที่ผดิพลาด จ.ระยอง

กันยายน 2562

12 - 13 ก.ย. 62 กทม.พื้นที่ 2 หลกัสตูรผูต้รวจสอบกจิการ (ส าหรับผูท้ี่ผา่นการอบรมหลกัสตูรผู้
ตรวจสอบกจิการขัน้ตน้)

ชสอ./701

14 - 15 ก.ย. 62 ภาคใต้ โครงการอบรม หลกัสตูร วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและการจัดท า
งบกระแสเงินสด

จ.พัทลงุ

20 - 21 ก.ย. 62 กทม.พื้นที่ 1 ถอดรหัสการลงทุนของสหกรณ์/การให้กูเ้งินในยคุ A.I. กรุงเทพฯ

21 - 22 ก.ย. 62 ภาคเหนอื โครงการอบรม หลกัสตูร "การบริหารงานภายใตพ้.ร.บ.สหกรณ์ และ
กฎหมายแรงงาน"

จ.นครสวรรค์

ตุลาคม 2562
1 ต.ค. 62 -
28 ก.พ. 63

ภาคตะวันออก โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

จ.ในเขตพื้นที่ฯ

26 - 27 ต.ค. 62 ภาคตะวันออก การเงิน การบัญช ีและการบริหารที่กรรมการสหกรณ์ตอ้งรู้ จ.ปราจีนบุรี

ปฏิทนิการปฏิบัติงานเขตพ้ืนทีส่หกรณ์สมาชิก ชสอ.
วันที ่1 เมษายน 2562 - วันที ่31 มีนาคม 2563
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วนั เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ สถานที่/ห้อง
พฤศจกิายน 2562

1 พ.ย. 62 -
23 ก.พ. 63

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื

โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

จ.ในเขตพื้นที่ฯ

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 กทม.พื้นที่ 1 โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

กรุงเทพฯ

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 กทม.พื้นที่ 2 โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "

สอ. ในเขตพื้นที่ฯ

23 - 24 พ.ย. 62 ภาคตะวันตก โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคคลากร ของ ข.ชสอ.ตต จ.เพชรบุรี

ธนัวาคม 2562
ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 ภาคกลาง โครงการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรสหกรณ์

ออมทรัพย ์(ฝกึอาชพีเสริมรายได้) "
จ.ในเขตพื้นที่ฯ

21 - 22 ธ.ค. 62 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื

โครงการเสวนา เรื่อง "การบริหารความเสีย่ง" จ.สกลนคร

กุมภาพันธ ์2563
15 - 16 ก.พ. 63 ภาคตะวันตก โครงการสมัมนา พ.ร.บ. และกฏกระทรวง ฉบับปัจจุบัน จ.สพุรรณบุรี

22 - 23 ก.พ. 63 ภาคกลาง โครงการสมัมนา หลกัสตูร "ถอดบทเรียนคดีตา่งๆ " จ.ปทุมธานี

ปรบัปรงุ ณ 23 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ
โครงการ / กจิกรรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่

1.   เขตพ้ืนที่ฯ กทม. พ้ืนที่ 1 :  นายสภุกร ชาญศริิวิริยกลุ  โทร. 09 3639 4424
2.   เขตพ้ืนที่ฯ กทม. พ้ืนที่ 2 :  นางกนกกลุ ใชไ้หวพริบ  โทร. 02 310 8060 , 08 6533 4355   หรือ

นายสรุศกัด์ิ เบญจรัฐพงศ ์ โทร. 02 721 8888 ตอ่ 7130 , 08 1834 1412  
3.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคกลาง :  นายศภุกฤต  ชคูวามดี  โทร. 08 9491 6674   หรือ

นางสาววรรษนนัท์  ศกัด์ิสงค ์ โทร. 08 1101 8189
4.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ :  นายเดมิตร ใจบุญ  โทร. 08 1544 1348
5.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคเหนือ :  นางมลชลณีา กติตขิจร  โทร. 08 7206 6405   หรือ

นางสาวปุญญาพัทธ์ อนิทร์ส าเภา  โทร. 09 1539 9933
6.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคใต้ :  นางวีรวรรณ ลิม่ทอง  โทร. 09 5423 3969
7.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคตะวนัตก :  นางนชุจรินทร์  จารุศภุกร  โทร. 08 1705 4428
8.   เขตพ้ืนที่ฯ ภาคตะวนัออก :  นางสาวรุ่งธิวา  วัฒนชยั  โทร. 06 2495 6551   หรือ

นางสาวสมพร  คณุแสง  โทร. 08 9934 5677
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