
        สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เห็นความสําคัญที่คณะกรรมการ ของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ไดพบปะสหกรณสมาชกิเพื่อใหสหกรณสมาชกิไดรับรู และเขาใจนโยบายบทบาทและหนาที่ของสันนบิาตสหกรณฯ 

ที่มีตอสหกรณสมาชิก มากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดมีการประชุมหารือแนวทางและนโยบายของสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย รวมกับสหกรณจังหวัด และสันนบิาตสหกรณจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร

1. เพื่อประชุมหารือแนวทางการดาํเนนิงานของสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับสหกรณจังหวัด และ
    สันนบิาตสหกรณจังหวัด

2. เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดมคีวามเขาใจบทบาทหนาที่ของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยมากยิง่ข้ึน

3. เพื่อพบปะสหกรณ แถลงความคืบหนา รับทราบปญหา อุปสรรคขบวนการสหกรณ

 (1)  สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย รับผดิชอบคาใชจาย ดังนี้ 
         1.1  คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ

         1.2  คาอาหารเย็น 1 มื้อ 

         1.3  คาเคร่ืองดื่ม - อาหารวาง  จํานวน 2 มื้อ

1.4  คาที่พัก 1 คืน 

         1.5  คาเอกสารประกอบการประชุม

 (2) ผูเขารวมประชุมรับผิดชอบคาใชจาย โดยเบกิจายจากหนวยงานตนสงักัด เชน คาพาหนะ เดนิทาง

      ไป-กลบั คาใชจายสวนตัว และคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) 

วตัถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

หลกัการเหตุผล

งบประมาณ

           คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ สันนบิาตสหกรณฯ/สหกรณจังหวัด และสันนบิาตสหกรณจังหวัด 

ภาคใต รวม 14 จังหวัด จํานวน 70 คน ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธวิาส 

ปตตาน ีพังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎรธานี



วัน/เดอืน/ป เวลา รายละเอยีด/หัวขอบรรยาย

5 พฤษภาคม

2564

 

07.00 - 12.00 น. เดนิทางมาลงทะเบยีน

12.00 - 13.00 น. * ลงทะเบยีน/รับเอกสาร

* รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น. * พธีิเปดโครงการ

   โดย นายปรเมศวร  อนิทรชุมนุม

         ประธานกรรมการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไท

13.30 - 16.30 น. * พบปะสหกรณจังหวัดและสันนบิาตสหกรณจังหวัด

   โดย ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล

ผูอํานวยการ สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

*  แบงกลุม

    ประเด็น  - ระเบยีบสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

                   วาดวย “สันนบิาตสหกรณจังหวัด” พ.ศ. 2562

- การเชื่อมโยงเครอืขายของสันนบิาตสหกรณ

                   จังหวัด

   - การสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ

                   สันนบิาตสหกรณจังหวัดท่ีมตีอสหกรณสมาชกิ

17.00 น. เปนตนไป รับประทานอาหารเย็น /กิจกรรมกลุมสัมพันธ

6 พฤษภาคม 

2564
07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเชา

09.00 - 10.30 น. นําเสนอสรุปประเด็นของแตละกลุม

10.30 – 12.30 น. * แถลงผลงานสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

- กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม /ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ   

โดย นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม

         ประธานกรรมการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

12.30 - 13.30 น. * ปดโครงการ / รับประทานอาหารกลางวัน

* เดินทางกลับภูมลํิาเนาโดยสวัสดิภาพ

13.30 น. 

เปนตนไป

คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ สันนบิาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมสหกรณในจังหวัด



แบบฟอรม์แจง้ความจาํนง

1.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................

    สหกรณจังหวดั ......................................................................................................................

    เลขที.่.................หมูที.่..................ถนน.................................. ตําบล.......................................... 

    อําเภอ..............................จังหวดั................................ รหัสไปรษณีย.........................................

    โทรศัพท.......................................................โทรสาร..................................................................

    มอืถอื.......................................................... E-mail...................................................................

2. ขอสงรายช่ือผูเขารวมโครงการฯ ในคร้ังนี้

     ช่ือ......................................................ตําแหนง.............................มอืถอื..................................

  .

3. ทานรับประทานอาหาร    ไทย        อสิลาม                

4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดท่ีพักให  จํานวน 1  คนื  

  พักตามที่สันนบิาตสหกรณแหงประไทยจัดให  

  ไมพัก          

(ลงช่ือ).....................................................................

          (...................................................................)

                           ตําแหนง........................................................................

สอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาท่ีฯ 

ฝายสหกรณสัมพันธ สายงานสงเสรมิ

โทร 02-669-3254-63 ตอ 1041  โทรสาร 02-2411228

นางสาวจุรรัีตน กาญจนด ีมือถอื 087-8043377

LINE ID : Kanchanadee

ภายในวันท่ี 23 เมษายน 2564



แบบฟอรม์แจง้ความจาํนง

1.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................

    สันนิบาตสหกรณจังหวัด ........................................................................................................

    เลขที.่.................หมูที.่..................ถนน.................................. ตําบล.......................................... 

    อําเภอ..............................จังหวดั................................ รหัสไปรษณีย.........................................

    โทรศัพท.......................................................โทรสาร..................................................................

    มอืถอื.......................................................... E-mail...................................................................

2. ขอสงรายช่ือผูเขารวมโครงการฯ ในคร้ังนี้

     1. ชื่อ....................................................ตาํแหนง.............................มอืถอื..................................

 2. ช่ือ...................................................ตําแหนง.............................มือถอื..................................

 

3. ทานรับประทานอาหาร    ไทย        อสิลาม                

4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดท่ีพักให  จํานวน 1  คนื  

  พักตามที่สันนิบาตสหกรณแหงประไทยจัดให  

  ไมพัก          

(ลงช่ือ).....................................................................

          (...................................................................)

                           ตําแหนง........................................................................

สอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาท่ีฯ 

ฝายสหกรณสัมพันธ สายงานสงเสรมิ

โทร 02-669-3254-63 ตอ 1041  โทรสาร 02-2411228

นางสาวจุรรัีตน กาญจนด ีมือถอื 087-8043377

LINE ID : Kanchanadee

ภายในวันท่ี 23 เมษายน 2564


