


 

 

สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์
ASSOCIATION OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES MANAGEMENT 

 

199 หมู่ที ่2 ถนนนครอนิทร ์ต ำบลบำงสทีอง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 โทรศพัท ์02 496 1199  โทรสำร 02 496 1177, 02 496 1188 

199 Moo 2, Nakhon in Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi Province, 11130 
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188 

       โครงการสมัมนา และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
                        สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์

เร่ือง “การบริหารสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่างมืออาชีพ” 
                                                        วนัท่ี 1-2 เมษายน 2566  

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ชัน้ 7 ห้อง 701 จงัหวดันนทบุรี 
     ******************************************************** 

1. หลกัการและเหตุผล 
 สหกรณ์ คอื องคก์รๆ หนึ่งทีเ่กดิขึน้จำกกำรรวมกลุ่มดว้ยควำมสมคัรใจเพื่อด ำเนินงำน ทัง้ในด้ำน

ควำมคดิ กำรบรหิำรจดักำร และบุคคลโดยใชห้ลกัประชำธปิไตย เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของสมำชกิ
ทัง้ด้ำนสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ดงันัน้ ผู้บรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย์ จงึต้องเป็นบุคคลที่มคีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ในกำรบรหิำรสหกรณ์ทัง้ด้ำน หลกักำรวำงแผน กำรบรหิำรจดักำร
สหกรณ์ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน และขอ้สงัเกตุในงบกำรเงนิทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรทุจรติ  
ในสหกรณ์ รวมทัง้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก ดงันัน้ 
สมำคมนักบรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์เหน็ว่ำกำรบรหิำรสหกรณ์ออมทรพัยใ์หม้ปีระสทิธภิำพ ควรบรหิำร
สหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่ำงมอือำชพี ทีส่ำมำรถบรหิำรสหกรณ์ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่สมำชกิสหกรณ์  จงึได้ 
ก ำหนดจดัโครงกำรสมัมนำครัง้นี้ขึน้ อกีทัง้สมำคมฯ ไดก้ ำหนดกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2565 เพื่อ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำดว้ย  
 

2. วตัถปุระสงค ์  เพือ่ใหผู้เ้ขำ้ร่วมสมัมนำไดร้บัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบั เรื่อง 
2.1 หลกักำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่ำงมอือำชพี 
2.2 กำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่ำงมอือำชพี 
2.3 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน และขอ้สงัเกตงบกำรเงนิทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรทุจรติใน

สหกรณ์  
2.4 แนวปฏบิตัขิองสหกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 
2.5 กำรแลกเปลีย่น เรยีนรู ้และประสบกำรณ์ ซึง่กนัและกนั 

 

3 กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 สมำชกิสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์   จ ำนวน 100 คน 
3.2 ผูบ้รหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์   จ ำนวน  50 คน 

   รวม               150 คน 
4 วิทยากร 

4.1 ร.ศ.(พเิศษ) พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์นำยกสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย์ 
4.2 ผศ.สุชนิ   ปลหีะจนิดำ ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษภำควชิำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร ์

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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4.3 นำงอรุณี วงศร์ำเชน อดตีผูเ้ชีย่วชำญดำ้นวเิครำะหส์ภำวะเศรษฐกจิกำรเงนิสหกรณ์ 
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

4.4 ผูแ้ทนส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ปปง.)  
 

5. วนั เวลา สถานท่ี 

วนัที ่1-2 เมษำยน 2566  ณ หอ้งประชุม 701 ชัน้ 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 
จงัหวดันนทบุร ี  

 
6. ค่าลงทะเบียน 

6.1 สมำชกิสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์ค่ำลงทะเบยีนคนละ 1,000.-บำท   
6.2 ไม่เป็นสมำชกิสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์ค่ำลงทะเบยีน 1,800.- บำท 

(โดยท่ำนจะไดเ้ขำ้เป็นสมำชกิสมำคมฯ ตลอดชพี)  
*สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ คณุยุทธนำ ชุ่มจติ โทรศพัท ์080-5564959 หรอื 081-7541322   

และสง่ใบตอบรบัพรอ้มใบ pay in เขำ้ร่วมโครงกำรภำยในวนัที ่ 28 มนีำคม 2566 ไดท้ี ่E-mail: 
yutthana@fsct.com หรอื QR Code  
 
 
  
 

กำรช ำระเงนิ โอนเงนิเขำ้บญัช ี สมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์
ธนำคำรกสกิรไทย สำขำตวิำนนท ์เลขทีบ่ญัช ี061-3-3343-00 

 
7. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

1. คณะกรรมกำรสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย์ 
2. คณะกรรมกำรวชิำกำร สมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย์ 
 

8. ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สมำชกิสมำคมฯ และผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำไดม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในเรื่องกำรบรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย์
อย่ำงมอือำชีพ ทัง้ด้ำนหลกักำรวำงแผน กำรบรหิำรจดักำร กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน         
และขอ้สงัเกตในงบกำรเงนิที่อำจก่อใหเ้กดิกำรทุจรติในสหกรณ์ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้แนวปฏบิตัิ
ของสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ  อกีทัง้เป็นกำรแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้ำรบรหิำรสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่ำงมอือำชพีดว้ย 

mailto:yutthana@fsct.com


 

 

สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์
ASSOCIATION OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES MANAGEMENT 

 

199 หมู่ที ่2 ถนนนครอนิทร ์ต ำบลบำงสทีอง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 โทรศพัท ์02 496 1199  โทรสำร 02 496 1177, 02 496 1188 

199 Moo 2, Nakhon in Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi Province, 11130 
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188 

 

          ก าหนดการสมัมนา และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
                                                  สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                      เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่างมืออาชีพ”  
                                                              วนัท่ี 1-2 เมษายน 2566  
               ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ชัน้ 7 ห้อง 701 จงัหวดันนทบุรี 

******************************************* 
วนัเสาร ์ท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2566 
เวลำ 07.30 – 08.30  น. ลงทะเบยีน  

08.30 – 09.00  น. กล่าวเปิดการสมัมนาและบรรยายพิเศษ 
   โดย รศ.(พเิศษ) พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค์ 

นำยกสมำคมนกับรหิำรสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
           09.00 – 12.00  น. บรรยาย เร่ือง “หลกัการวางแผน และการบริหารจดัการสหกรณ์ 
                                                         ออมทรพัยอ์ย่างมืออาชีพ” 

                            โดย ผศ.สุชนิ   ปลหีะจนิดำ  ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษภำควชิำสหกรณ์  
                                   คณะเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

         12.00 – 13.00  น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
         13.00 – 16.00  น.        บรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบติัของสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย 

            การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” 
   โดย  วทิยำกรจำกส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ปปง.) 

16.00 – 16.30  น. ประชุมใหญ่สามญัสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์ประจ าปี 2565  
 

วนัอาทิตย ์ท่ี  2 เมษายน พ.ศ. 2566 
เวลำ 08.00 – 09.00  น. ลงทะเบยีน  

09.00 – 12.00  น. บรรยาย เร่ือง “การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และ 
                                                  ข้อสงัเกตงบการเงินท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ ”  

                            โดย นำงอรุณี วงศร์ำเชน อดตีผูเ้ชีย่วชำญดำ้นวเิครำะหส์ภำวะเศรษฐกจิ 
                              กำรเงนิสหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                                    
12.00 – 13.00  น. ปิดกำรสมัมนำ และรบัประทำนอำหำรกลำงวนั         
   (เดนิทำงกลบัโดยสวสัดภิำพ) 

******************************************* 
หมายเหตุ  พกั (น ้าชา-กาแฟ) เช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น.  บ่าย เวลา 14.30 น.– 14.45 น.  
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                                               ใบตอบรบั 
           โครงการสมัมนา และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 

                                                สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์
                                   เร่ือง “การบริหารสหกรณ์ออมทรพัยอ์ย่างมืออาชีพ” 
                                                           วนัท่ี 1-2 เมษายน 2566 
               ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ชัน้ 7 ห้อง 701 จงัหวดันนทบุรี 

 

สหกรณ์ออมทรพัย.์....................................................................................................................จ ำกดั  
โทรศพัท…์.............................…..……โทรสำร……….....................….....E-mail…..……………..………    
มคีวำมประสงคส์ง่กรรมกำร/ฝ่ำยจดักำร เขำ้ร่วมกำรสมัมนำ ดงันี้ 

1. รำยชื่อผูป้ระสงคเ์ขำ้ร่วมกำรสมัมนำ 
    1.1 ชื่อ.......................................................ต ำแหน่ง.................................โทรศพัท…์……………..... 
    1.2 ชื่อ.......................................................ต ำแหน่ง..................................โทรศพัท…์…………...….         
    1.3 ชื่อ.......................................................ต ำแหน่ง..................................โทรศพัท…์……………....   
2. ค่ำลงทะเบยีน                               
                   เป็นสมำชกิท่ำนละ   1,000.-บำท/ ท่ำน  จ ำนวน…………….ท่ำน     
                   ไม่เป็นสมำชกิท่ำนละ 1,800.-บำท/ ท่ำน  จ ำนวน…………….ท่ำน (โดยท่ำนจะไดเ้ขำ้เป็น
สมำชกิสมำคมฯ ตลอดชพี) 
    รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ …………………………บำท (……………...........……………………………….)  
โอนเงินเข้าบญัชี  สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาติวานนท์  
เลขท่ีบญัชี 061-3-3343-00 
                   จงึเรยีนมำเพือ่ทรำบ 

                              ลงช่ือ..................................................................ผู้แจ้ง                                                                                                                                                                 
                                                                               (.........................................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง    ............................................................. 
 
หมำยเหตุ ท่ำนสำมำรถสง่ใบตอบรบัพรอ้มใบ pay in เขำ้ร่วมโครงกำรภำยในวนัที ่28 มนีำคม 2566  
ไดท้ี ่E-mail: yutthana@fsct.com หรอื QR Code 

 

mailto:yutthana@fsct.com



