โครงการอบรมความรูทางสหกรณแกสมาชิกใหมป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
…………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล
ตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในป" 2564 เพื่อพัฒนาองคกร
และบุคลากรไว โดยเฉพาะอย0างยิ่งการพัฒนาสมาชิกใหม0ของสหกรณ ซึ่งในป" 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
มีสมาชิกใหม0 จํานวน 83 คน ที่ยังไม0ไดเขารับอบรม เพื่อเป:นการเป;ดโอกาสใหสมาชิกดังกล0าวไดรับทราบกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของสหกรณ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิก จึงเห็นควรที่จัดใหมีการอบรมความรูทางสหกรณแก0สมาชิก
ดังกล0าว ซึ่งเป:นการสรางความเขาใจที่ถูกตองชัดเจน ตลอดจนการรับรูถึงสิทธิที่พึงไดรับและหนาที่ ที่สมาชิกควรปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาการเป:นสมาชิก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดรับทราบหลักการ แนวคิด และอุดมการณของสหกรณ
2. เพื่อไดรับทราบถึงหนาที่ของสมาชิก
3. เพื่อไดรับทราบถึงสิทธิต0าง ๆ ที่พึงไดรับจากสหกรณ
กลุมเป.าหมาย
จัดอบรมสมาชิกใหม0 จํานวน 2 รุ0น ระยะเวลารุ0นละ 1 วัน
วิธีดําเนินการ
1. จัดทําหลักสูตรการอบรมและกําหนดวันอบรมซึ่งเป:นวันหยุดราชการ เพื่อความสะดวกของสมาชิก โดยใชหอง
ประชุมของสํานักงานสหกรณฯเป:นที่ฝEกอบรม
2. ใหสมาชิกที่ยังไม0ผ0านการอบรมแสดงความจํานงค เขารับการอบรมตามวันที่กําหนด กรณีที่เกินจํานวนในรุ0นแรก
ใหจัดเขาอบรมในรุ0นต0อไป
3. ดําเนินการอบรมโดยใชคณะกรรมการทําหนาที่เป:นผูใหความรู
4. จัดทําประเมินผล ความรู ความเขาใจของผูเขารับการอบรมทั้งก0อนและหลังการอบรม
5. กรณีที่ยังมีสมาชิกใหม0เพิ่ม ใหจัดทําการอบรมในระยะเวลาและรุ0นต0อไป
ระยะเวลาดําเนินการ
รุ0นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
รุ0นที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะกั่วปIา
งบประมาณ ใชงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรป" 2564 ที่ผ0านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ0 ตามโครงการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดรับการจัดสรรภายในวงเงินจํานวน 100,000.-บาท ประกอบดวย
1. ค0าพาหนะ (ตามอัตราที่ประกาศใชสําหรับการประชุมใหญ0สามัญประจําป" 2563 เป:นเงิน 23,550.-บาท
2. ค0าเบี้ยเลี้ยง (สมาชิก คณะกรรมการ ผูตรวจสอบ เจาหนาที่สหกรณ คนละ 600 บาท จํานวน 83 คน เป:นเงิน
49,800.-บาท
3. ค0าใชจ0ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ รวมเป:นเงิน 26,650.-บาท
รวมค0าใชจ0าย 100,000.-บาท *(ถัวเฉลี่ยจ0ายทุกรายการ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สมาชิกใหม0ไดรับทราบแนวคิด หลักการ และอุดมการณของสหกรณ
2. สมาชิกใหม0ไดรับ รูบทบาท ภารกิจ และหนาที่ ที่มีต0อสหกรณรวมทั้งสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ
3. คณะกรรมการสหกรณฯ ไดรับทราบขอมูลและนําไปใชในการพัฒนาสหกรณ
ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธรณสุขจังหวัดพังงาจํากัด
ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นายประภาส สายทอง)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธรณสุจังหวัดพังงาจํากัด
ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
(นายกําธร สิทธิบุตร)
เลขานุการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธรณสุขจังหวัดพังงาจํากัด

แบบกรอกขอมูลเพื่อเขารับการอบรมสําหรับสมาชิกใหม ป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
-----------------------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด จะดําเนินการอบรมและสัมมนา ความรูทางสหกรณแก0
สมาชิกที่สมัครใหม0 ป" 2564 ทุกราย (เฉพาะ ขาราชการ , พนักงานราชการ , พนักงานกระทรวง และลูกจาง) ซึ่งจะจัดที่
หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน 1 รุ0น ในวันที่ 6 มีนาคม 64 และรุ0นที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 64 ณ
หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะกั่วปIา
ดังนั้น จึงใหสมาชิกที่ยังไม0ผ0านการอบรมและสมาชิกใหม0ป" 2564 แสดงความจํานงเขารับการอบรมตาม
รายละเอียดตอนทายของเอกสารนี้ ทั้งนี้ผูเขารับการอบรมจะไดรับ ค0าพาหนะ , ค0าที่พัก (เฉพาะหน0วยอําเภอเกาะยาว) และ
ค0าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่ประกาศในระเบียบและอัตราค0าเดินทางที่ใชสําหรับผูเขาร0วมประชุมใหญ0สามัญประจําป" 2563
ทั้งนี้ สมาชิกใหม0ทุกท0านจะตองเขารับการอบรมซึ่งถือเป:นหนาที่ของสมาชิก และใหจัดส0งแบบสอบถามนี้ไปยัง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 หรือฝากไปกับกรรมการหน0วยใน
แต0ละอําเภอ
ชื่อ...........................................................................นามสกุล...................................................................................
เลขที่สมาชิก............................................................สังกัดหน0วย..............................................................................
ปฏิบัติงานที่...............................................................อําเภอ...........................................................จังหวัดพังงา
(

) เขารับการอบรม ในวันที่....................................................... ได

( ) ไม0สามารถเขารับการอบรมได เนื่องจาก.................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(...............................................................................)
วันที่..................../....................../.....................

กําหนดการอบรม
วัน เวลา

หัวขออบรม
ผูรับผิดชอบ
กําหนดการอบรมความรูทางสหกรณแกสมาชิกใหม
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา
วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะกั่วป6า

วันที่ 6 มีนาคม 2564 และวันที่ 7 มีนาคม 2564
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 10.00 น. พบปะประธานสหกรณฯ

นายวิรัตน เพาะปลูก
ประธานกรรมการ สอ.สสจ.พังงา

10.15 – 11.30 น.

- การดําเนินงานของสหกรณ
- การเป:นสมาชิก
- การดําเนินการทางการเงินและ
หลักประกัน

นายประภาส สายทอง
ผูจัดการ สอ.สสจ.พังงา

11.35 – 12.35 น.

- หนาที่และสิทธิของสมาชิก
- การประชุมและการสรรหาตัวแทน
สมาชิก
- ตอบขอซักถาม และป;ดการอบรม

นายวรยศ ผลแกว
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายกําธร สิทธิบุตร
เลขานุการ สอ.สสจ.พังงา

