
 

 
ที่ สอ.ขถ.ชม.ว.376/2564                     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 

            330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต าบลช้างคลาน 
            อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50100 
  15  กันยายน 2564 

เร่ือง   เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์  “โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2564 เขตพื้นที่อ าเภอ

ดอยหล่อ อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย” 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด ทุกท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    รายละเอียดการโครงการ   จ านวน   1   ชุด 

  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ได้ก าหนดจัดการประชุม 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 2564 เขตพื้นท่ี

อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย  ในวันอาทิตย์ ท่ี 17 ตุลาคม 2564  

เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(ตึกITSC) เพื่อเสริมสร้างหลักการ อุดมการณ์ ทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ

หน้าทีข่องสมาชิกรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ ์

  สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างดี  

จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 250 บาท 

โดยสามารถสมัครผ่านลิงค์หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยภายในวันท่ี  

10  ตุลาคม 2564  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการสหกรณ์ โทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 22   

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าว  
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

     

                              ( นายอินทปัตร บุญทวี ) 
            ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199 



 
 
 

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2564  
เขตพื้นที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings 
วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม  2564  

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตึกITSC) 
**************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จ านวนมาก มีการด าเนินธุรกรรม

ทางการเงิน ฝาก ถอน และสินเชื่อกับสหกรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและ
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์จะบรรลุผลส าเร็จตามประสงค์ได้จะต้อง
อาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกด้วยความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่ออุดมการณ์
สหกรณ์อย่างแท้จริง สหกรณ์จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์  
ให้เข้าใจ หลักและวิธีการ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมถึงความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พร้อมกับสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของสมาชิก และน าสู่การมีส่วนร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ 
2.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 100 คน 
3.1 สมาชิกสหกรณ์จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลต าบลในพื้นที่อ าเภอดอยหล่อ 

อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย  
3.2 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
3.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
3.4 ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น. 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นห้องประชุมหลักส าหรับการถ่ายทอดรายการผ่านระบบ Zoom Meetings 
 
 



6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
6.1 สมาชิกได้รับข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์อย่างเข้าใจ โดยละเอียด 
6.2 สมาชิกมีความรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์  
6.3 สมาชิกมีศักยภาพพร้อมพัฒนาตนเอง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน 

 
7. วิธีการประชุม 

ประชุมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม  
Zoom Meetings  
 

8. การสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meetings หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สามารถอ่าน
 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  ลิงค์ https://forms.gle/tESTzHShibPvyW8n7 หรือสแกนที่  
QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/tESTzHShibPvyW8n7


ตารางก าหนดการโครงการ 
“โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2564” 

วันอาทิตย์ท่ี 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings 

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

****************************** 
12.45 –13.30 น. สมาชิกเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM  

และลงทะเบียนผ่าน Google Form ตาม Link ที่สหกรณ์ส่งให้ 

13.30 - 14.00 น. นายอินทปัตร  บุญทวี ประธานด าเนินการ กล่าวต้อนรับ และเปิดประชุมโครงการฯ 
   พร้อมแจ้งข้อมูล ข่าวสารสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ 

14.00 - 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ “บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์” 
   โดย นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์     ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

14.30 - 15.00 น. บรรยายในหัวข้อ “การบริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์” 
   โดย นายอภิชาติ  เทพชา      ประธานเงินกู้ 

15.00 – 15.30 น. บรรยายในหัวข้อ “สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ” 
   โดย นางสาวจันทิมาพร  ทองนาค ประธานศึกษาฯ 

15.30 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เงินฝากของสหกรณ์ และการให้บริการของสหกรณ์” 
   โดย นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผู้จัดการ 

16.00 – 16.30 น. ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 
   โดย ประธานด าเนินการ ประธานเงินกู้ ประธานศึกษาฯ และผู้จัดการ  
     
 
 

หมายเหตุ 1.  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน google form เวลา 12.45 น. ปิดลงทะเบียนเข้าประชุม 

เวลา 14.00 น. ทั้งนี ้ ผู ้ลงทะเบียนตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  มีสิทธิ ์ร ับค่าตอบแทน                  

จากสหกรณ์ คนละ 250 บาทต่อคน ซึ่งสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณาบันทึกข้อความชี้แจงหรือ

เหตุผลการไม่สามารถลงทะเบียนตามเวลาที่ก าหนดได้  
 2.  สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ลงทะเบียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564  

โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชีของสมาชิก  
 3.  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


