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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จาํกดั  
จดัโครงการฝึกอบรม  

หลกัสตูร “คณะกรรมการอาํนวยการ” 
ระหว่างวนัท่ี  23-25 ธนัวาคม 2564 

ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  

1. หลกัการและเหตผุล 
  คณะกรรมการอํานวยการ เปนผูที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งตามขอบังคับของ
สหกรณเพ่ือใหบริหารงานของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ 
และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังน้ัน บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ 
จึงอยูในบทบาทของผูทําการแทนคณะกรรมการดําเนินการในการทํางาน โดยตองกระทําการในขอบ
อํานาจที่มีตามขอบังคับ ตองกระทําการในขอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ตองกระทําการดวยความสุจริต 
ตองกระทําการดวยความรอบคอบ และตองกระทําการทั้งในฐานะตัวแทนและตัวการ ซ่ีงหากเกิดความ
เสียหายขึ้นจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการตองรับผิดตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกคนตองรับผิดชอบตอสหกรณ ซ่ึงสะทอนให
เห็นภาพของการเปนตัวแทนและตัวการในเวลาเดียวกัน โดยคณะกรรมการอํานวยการตองมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในการควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารตางๆ ตลอดจน
ทรัพยสินของสหกรณ ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ  และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ  ดังนั้น 
จากขอบังคับของสหกรณจะเห็นไดวา การดําเนินกิจการของสหกรณแทบทั้งหมดข้ึนอยูกับคณะกรรมการ
อํานวยการ   
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ในฐานะศูนยกลางของ
สหกรณออมทรัพยไทยเห็นความสําคัญและจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพยจนมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงไดจัดฝกอบรมหลกัสูตร “คณะกรรมการอาํนวยการ” ขึ้น โดยมุงหวังที่จะให
บุคลากรนั้นมีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของสหกรณได  
  
2.  วตัถปุระสงค ์  
  2.1  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทัศนคติเก่ียวกับแนวคิดการบริหารงาน
สหกรณ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ แนวทางการควบคุมการ
บริหารงาน วิธีควบคุมงานดานการเงินและบัญชี ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับและ
กฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ 
  2.2  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตางๆ ของคณะกรรมการ
อํานวยการ ทั้งนี้เพ่ือจะไดนําความรูไปใชประโยชนไดจริง 
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3.  เน้ือหาหลกัสตูร 
     3.1  บทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 
     3.2  ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ 
     3.3  การบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย 
 
4.  คณุสมบติัและจาํนวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
       กรรมการดําเนินการ และผูจัดการ   
 
5.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
  การฝกอบรมตลอดหลักสูตรจะใชเวลา 1 วันครึ่ง จะใชเวลาฝกอบรมประมาณ 9 ชั่วโมง 
วันแรก เวลา 08.30 – 16.00 น. วันที่สอง เวลา 09.00 – 12.00 น. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีเวลาเขา
ฝกอบรมไมต่าํกวารอยละ 80 ของการฝกอบรม 
 
 
6.  วนัและสถานท่ีจดัอบรม  
         วันที่ 23-25 ธนัวาคม 2564 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
7.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม   
  ผูเขารับการฝกอบรม จะไดรับเอกสารซึ่งจัดทําขึ้นโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ซ่ึงจะ
ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหาเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษา  
 
8.  ค่าใช้จ่าย 
                   ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 1,800.- บาท คาลงทะเบียนจะรวมคาเอกสาร กระเปาใส
เอกสาร อาหารวาง 3 ม้ือ และอาหารกลางวัน 2 ม้ือ (ไม่รวมค่าทีพ่กัโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่) ทัง้น้ี 
หากผู้เข้ารบัการฝึกอบรมยกเลิกหรือสละสิทธ์ิการเข้ารบัการฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียน 
 

9.  วิธีการชาํระเงิน 
        กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เขาบัญชี  “ชุมนุมสหกรณ์ออม-
ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั” เลขท่ีบญัชี 193-1-13914-8 บญัชีออมทรพัยธ์นาคารกรงุไทย  สาขา
วงศ์สว่าง และกรุณาสงสําเนาใบโอนเงินไปยัง ฝายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข                 
0 2496 1177 , 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณใหชัดเจน  

10.  การส่งรายช่ือเข้าอบรม  
      ผูเขารวมอบรมตองสงใบสมัครเขารวมอบรม พรอมใบโอนเงิน ไปยังฝายพัฒนาบุคลากรฯ 
ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177 , 0 2496 1188 ก่อนวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
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11.  การจองห้องพกั ท่ีโรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   
      11.1 ผูเขารวมอบรมสามารถติดตอจองหองพักโดยตรง กับโรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดการจองที่พักในเอกสารโครงการตามสิ่งที่สงมาดวยแลว 
      11.2 ผูเขารวมอบรมสามารถชําระคาหองพักกับทางโรงแรมในวันที่ Check in โดยทาง
โรงแรมคิดคาหองพักในอัตรา ดังน้ี 

   - ห้องซูพีเรียร ์เด่ียว/คู่  ราคา  1,000 บาท      
                11.3 กรณีที่ผูเขารวมอบรมจองหองพักแลว ไมเขาพักตามที่กําหนด ผูเขารวมอบรมตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
12.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
                 12.1  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําแนวทางการบริหารงานสหกรณ ตลอดจนบทบาท  
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ ไปปรับใชในการปฏิบัติงานสหกรณได 
        12.2  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี 
เก่ียวของกับคณะกรรมการอํานวยการ ไปปรับในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        12.3  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไปเปนแนวทาง 
ในการปรับใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
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กาํหนดการฝึกอบรม 
หลกัสตูร “คณะกรรมการอาํนวยการ” 
ระหว่างวนัท่ี  23-25 ธนัวาคม 2564 

ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
***************************** 

วนัพฤหสับดี ท่ี 23 ธนัวาคม 2564 
เวลา 15.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน 
 

วนัศกุร ์ท่ี 24 ธนัวาคม 2564 
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน (ต่อ) 
 

 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
  โดย  รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค 
                                        ประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 

 09.00 – 12.00 น. บทบาท อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
  อาํนวยการ 
  โดย   ผูชวยศาสตราจารยสชุิน  ปลีหะจินดา 

          ผูทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 13.00 – 16.00 น. ระเบียบ คาํสัง่ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีของ  
  คณะกรรมการอาํนวยการ 
    โดย  นายปราโมทย สรวมนาม 
    ที่ปรึกษา สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด   
 

วนัเสาร ์ท่ี  25 ธนัวาคม 2564 
 09.00 – 12.00 น. การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรพัย ์
             โดย  นายไพบูลย  แกวเพทาย 
                                        รองประธานกรรมการ      
      สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด 
 12.00 น. ปดการฝกอบรม รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
หมายเหตุ พกั รบัประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.  บา่ย เวลา 14.30 – 14.45 น.
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 ใบตอบรบัเข้ารบัการฝึกอบรม 
หลกัสตูร “คณะกรรมการอาํนวยการ” 
ระหว่างวนัท่ี  23-25 ธนัวาคม 2564 

ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
********************************* 

              เลขที่สมาชิก ชสอ. ……………… 
วันที่…………………………………………..…… 

 

 สหกรณออมทรัพย………………………………………….........................................…………..จํากัด   
ที่อยู ............................................................................................................................................................. 
โทรศัพท…...................…..…..……โทรสาร…………..................เว็บไซตของสหกรณ………………………… 
มีความประสงคสงผูเขารับการฝกอบรม จํานวน……....คน ดังนี ้

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         อืน่ๆ .............................................................. 
การชาํระค่าลงทะเบียน  กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เขาบัญชี  “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย จาํกดั” เลขท่ีบญัชี 193-1-13914-8  บญัชีออมทรพัยธ์นาคารกรงุไทย  สาขาวงศส์ว่าง และกรุณา
สงสําเนาใบโอนเงินไปยัง ฝายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188  โดยระบุชื่อ
สหกรณใหชัดเจน  
 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 
                   (……………………………………………….) 

หมายเหต ุ 1. คาลงทะเบียนสุทธิ 1,800.- บาท/คน  /ไมรวมคาท่ีพัก 
  2. สงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมทางโทรสาร  หมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 ไปยัง ชสอ.  ก่อนวนัท่ี            
15 ธนัวาคม 2564* ทัง้น้ี ชสอ. ขอสงวนสิทธ์ิปิดรบัสมคัร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารบัการฝึกอบรมครบ
จาํนวน ก่อนวนัครบกาํหนดส่งใบตอบรบั  
  3.  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อกอนวันจัดอบรมไดท่ี www.fsct.com และหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  คณุวินัย  พฒันรงัษิวฒันา ฝายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 309, 311 
 4. การจองท่ีพัก ผูเขารับการฝกอบรมสามารถติดตอจองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม รายละเอียดการจอง
ท่ีพักในเอกสารโครงการตามส่ิงท่ีสงมาดวยแลว 
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หลกัเกณฑ์การสนับสนุนการอบรม สัมมนา 
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเลก็ 

 

  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก
สหกรณออมทรัพยขนาดเล็กในดานวิชาการ โดยใหสิทธิ์ใน
การเขารับการอบรม สัมมนา โดยไมเสียคาใชจาย ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแห งประเทศไทย  จํ า กัด  (ชสอ .)                        
จึงกําหนดหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 1. ตองเปนสหกรณสมาชิก ชสอ. 
 2. เปนสหกรณออมทรัพยที่มีทุนดําเนินงาน 
     ไมเกิน 500 ลานบาท 
 3. สหกรณที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุน 
     การเขารับการอบรม และสัมมนาตองทํา 

     หนังสือถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพ่ือ 
     พิจารณากอนวันเขารับการอบรม สัมมนา 15 วัน  

 4.  ในปบัญชขีอง ชสอ. (1 เมษายน – 31 มีนาคม) สหกรณสามารถสงกรรมการ                   
     ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ เขาอบรม สัมมนา ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

4.1 สหกรณที่มีทุนดําเนินงานไมเกิน 100 ลานบาท สามารถสงบุคลากรเขา 
     อบรม สัมมนาหลักสูตรละไมเกิน  2  คน ทั้งปรวมไมเกิน 4 คน 
4.2 สหกรณที่มีทุนดําเนินงานเกิน 100 ลานบาท แตไมเกิน 500 ลานบาท  
     สามารถสงบุคลากรเขาอบรม สัมมนา หลักสูตรละไมเกิน 2 คน ทั้งปรวม 
     ไมเกิน 2 คน 

5. ชสอ. สนับสนุนคาลงทะเบียน  คาพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัท
ขนสง จํากัด พรอมคาพาหนะเหมาจาย 1,000 บาท และสนับสนุนคาที่พักตามกําหนดการ 

6. สําหรับสหกรณออมทรัพยที่ไมมีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนสง จํากัด ใหจาย 
คาพาหนะเหมาจายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 1.50 บาท กับอีก 1,000 บาท 

 7.  ชสอ.จะสนับสนุนการอบรม สัมมนา เฉพาะหลักสูตร ที่ฝายพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง 
  ความรูทางวิชาการ ชสอ. เปนผูดําเนินการจัดเทาน้ัน 
 8.  นอกเหนือจากขอ 1 – 7 ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการ ชสอ. เปนผูพิจารณา 
  

 
  ** 

 

(คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่44  ในการประชุมครัง้ที ่4  วนัพฤหสับด ีที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบ  โดยประกาศใช ้ตัง้แต่วนัพฤหสับด ีที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  
 

หมายเหตุ  :  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและความม่ันคงสหกรณออมทรัพย คร้ังที่ 5 วันอังคารที่ 2 
ตุลาคม 2561 มีมติเพ่ิมเติมดังน้ี 

- ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการอบรม ไม่ตํา่กว่า ร้อยละ 80  และกรณีที่ผูเขารับ 
การอบรมเขาอบรมไมครบตามหลักเกณฑ ชสอ. ของดให้การสนับสนุนจ่ายค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั  
(300 กม. ขึน้ไป) ค่าลงทะเบียนอบรม และการรบัวฒิุบตัร  
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