
โครงการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ปี 2566 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด 

………………………………………………………………… 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ากัด ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2566 เพื่อ
พฒันาองคก์รและบุคลากรไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ซ่ึงในปี 2566 (ตุลาคม 2565 
– มกราคม2566)    มีสมาชิกใหม่ จ านวน 63 คน ที่ยงัไม่ได้เข้ารับอบรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก
ดงักล่าวไดร้ับทราบกิจกรรมและการด าเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนสิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก จึงเห็นควรที่
จัดให้มีการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกดงักล่าว ซ่ึงเป็นการสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งชดัเจน ตลอดจน
การรับรู้ถึงสิทธิที่พึงไดร้ับและหนา้ที่ ที่สมาชิกควรปฏิบตัิตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ไดร้ับทราบหลกัการ แนวคิด และอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
2. เพื่อไดร้ับทราบถึงหนา้ที่ของสมาชิก 
3. เพื่อไดร้ับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงไดร้ับจากสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

จดัอบรมสมาชิกใหม่ จ านวน 1 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 1 วนั 

วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าหลกัสูตรการอบรมและก าหนดวนัอบรมซ่ึงเป็นวนัหยุดราชการ เพื่อความสะดวกของสมาชิก 
โดยใชห้้องประชุมของส านกังานสหกรณ์ฯเป็นที่ฝึกอบรม  

2. ให้สมาชิกที่ยงัไม่ผ่านการอบรมแสดงความจ านงค์ เขา้รับการอบรมตามวันที่ก าหนด กรณีที่เกิน
จ านวนในรุ่นแรกให้จดัเขา้อบรมในรุ่นต่อไป  

3. ด าเนินการอบรมโดยใชค้ณะกรรมการท าหนา้ที่เป็นผูใ้ห้ความรู้ 
4. จดัท าประเมินผล ความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งก่อนและหลงัการอบรม 
5. กรณีที่ยงัมีสมาชิกใหม่เพิ่ม ให้จดัท าการอบรมในระยะเวลาและรุ่นต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 

รุ่นที่ 1 วนัที่ 7 มกราคม2566ณ ห้องประชุมส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา  

งบประมาณใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2566ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ตามโครงการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดร้ับการจดัสรรภายในวงเงินจ านวน 100,000.-บาท ประกอบดว้ย 

1. ค่าพาหนะ (ตามอตัราที่ประกาศใชส้ าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565) 
2. ค่าเบี้ยเล้ียง (สมาชิก คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ เจา้หนา้ที่สหกรณ์ คนละ 1,000บาท  
3. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ 
*(ถวัเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สมาชิกใหม่ไดร้ับทราบแนวคิด หลกัการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
2. สมาชิกใหม่ไดร้ับ รู้บทบาท ภารกิจ และหนา้ที่ ที่มีต่อสหกรณ์รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ควรจะไดร้ับ 
3. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดร้ับทราบขอ้มูลและน าไปใชใ้นการพฒันาสหกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังาจ ากดั 

     ผูเ้สนอโครงการ     

ลงช่ือ  
(นายประภาส   สายทอง)     

                            ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุจงัหวดัพงังาจ ากดั 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

ลงช่ือ  
(นายก าธร   สิทธิบุตร) 

                                           รองประธานกรรมการคนที่ 2 
                                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                                                             
                                         (นายวิรัตน์    เพาะปลูก) 
                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังาจ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการอบรมส าหรับสมาชิกใหม่ ปี 2566 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด 

------------------------------------------------ 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากัด  จะด าเนินการอบรมและสัมมนา ความรู้ทาง

สหกรณ์แก่สมาชิกที่สมคัรใหม่ ปี 2566 ทุกราย(เฉพาะ ขา้ราชการ , พนกังานราชการ , พนกังานกระทรวง และ
ลูกจา้ง) ซ่ึงจะจดัที่ห้องประชุมส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ านวน1รุ่น ในวนัที่ 7 มกราคม 2566 
 ดงันั้น จึงให้สมาชิกที่ยงัไม่ผ่านการอบรมและสมาชิกใหม่ปี 2566แสดงความจ านงเขา้รับการอบรมตาม
รายละเอียดตอนทา้ยของเอกสารน้ี ทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับ ค่าพาหนะ , ค่าที่พกั (เฉพาะหน่วยอ าเภอเกาะ
ยาว) และค่าเบี้ยเล้ียง ตามอตัราที่ประกาศในระเบียบและอตัราค่าเดินทางที่ใช้ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2565 
 ทั้ งน้ี  สมาชิกใหม่ทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมซ่ึงถือเป็นหน้าที่ของสมาชิก และให้จัดส่ง
แบบสอบถามน้ีไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากัด  ภายในวนัที่ 4 มกราคม2566หรือฝาก
ไปกบักรรมการหน่วยในแต่ละอ าเภอ 
 

 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล............................................................................... 
 

เลขที่สมาชิก............................สังกดัหน่วย................................. .................................................................... 
 

ปฏิบตัิงานที่............................................................อ าเภอ.....................................................จงัหวดัพงังา 
(        ) เขา้รับการอบรม ในวนัที่.......................................................ได้ 
(        ) ไม่สามารถเขา้รับการอบรมได ้ เน่ืองจาก......................................................................... ........................ 
..................................................................................................................  
   
    (ลงช่ือ)..................................................                                       
                                       (...................................................................) 
   วนัที่..................../....................../..................... 
 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการอบรม 

วัน เวลา หัวข้ออบรม  ผู้รับผิดชอบ 
 ก าหนดการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา   
วันที่ 7 มกราคม2566 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  

 

 วันที่ 7 มกราคม 2566 
08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 10.00 น. พบปะประธานสหกรณ์ฯ  นายวิรัตน์    เพาะปลูก 

ประธานกรรมการสอ.สสจ.พงังา  
นายสามารถ สินทรัพย์ 
รองประธานกรรมการคนที่ 1 

   
10.15 – 11.30 น. 

 
 

- การด าเนินงานของ
สหกรณ์ 
- การเป็นสมาชิก 
- การด าเนินการทาง
การเงินและหลกัประกนั 

 นายประภาส   สายทอง 
ผูจ้ดัการ สอ.สสจ.พงังา 

   
 - หนา้ที่และสิทธิของ

สมาชิก  
- การประชุมและการสรร
หาตวัแทนสมาชิก 
- ตอบขอ้ซักถาม และปิด
การอบรม 

 นายสามารถ  สินทรัพย์ 
รองประธานกรรมการคนที่ 1 
นายก าธร   สิทธิบุตร  
 รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 


