โครงการฝกอบรมสําหรับสมาชิก 2559
หลักสูตร สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-------------------------1. หลักการและเหตุผล
สหกรณเปนองคกรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการ
และจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของรวมกัน
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ผูมีสวนรวมอยางเขมขน ในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจ ดังนั้น สหกรณจะดําเนินวิสาหกิจใหประสบความสําเร็จได จึงตองพัฒนามวล
สมาชิกใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ เพื่อความเจริญกาวหนา ความ
เขมแข็งใหกับสหกรณในระยะยาวอยางยั่งยืน
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีสมาชิกจํานวนมากซึ่งกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสหกรณมีนโยบายใหสมาชิกเปนศูนยกลาง และมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาสหกรณอยางมั่นคงอยางยั่งยืน ดังนั้น
การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาสหกรณใหมีความเจริญกาวหนาอยางถูกตอง
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จึงจัดโครงการฝกอบรมสําหรับสมาชิก หลักสูตร สหกรณกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจในหลักการ อุดมการณและ
วิธีการสหกรณ รวมถึงบทบาท หนาที่ของสมาชิกสหกรณ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสมาชิกเขาใจหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ รวมถึงบทบาท หนาที่ของสมาชิก
สหกรณ
2.2 เพื่อใหสมาชิกไดมีความรูเกี่ยวกับสหกรณ เพื่อเขาอบรมหลักสูตรผูนําสหกรณ หรือหลักสูตรที่
สูงขึ้นตอไป
2.3 เพื่อใหสมาชิก ไดนําความรูมาประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
3. หัวขอการฝกอบรม
3.1 หลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
3.2 รูจักสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และบทบาทหนาที่ของสมาชิกสหกรณ
3.3 กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

3.4 การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิทยากร
วิทยากรรับเชิญ และกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูนาํ สหกรณและเพื่อคนสหกรณรุนใหม จํานวน 500 คน
กรณีที่สมาชิกสมัครเขารับการฝกอบรมเกินจํานวนที่กําหนดใหอยูในดุลพินิจคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ ปรับเพิม่ ตามความเหมาะสม
6. วัน เวลา และสถานที่
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม – ลําพูน
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกาญจนบุรี - ราชบุรี
สําหรับวัน และเวลา จะกําหนดโดยสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ตอไป
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจในหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
7.2 สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมไดรูจักสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกสหกรณ
7.3 สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด
7.4 สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจ การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
7.5 สหกรณสามารถจัดโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิกรวมกับโครงการฝกอบรมไดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

เงื่อนไขการเขาฝกอบรม
1. การสงใบสมัคร จะกําหนดโดยสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ตอไป
2. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะคัดเลือกผูสมัครที่เปนสมาชิกที่ไมเคยเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรผูนําสหกรณ และเพื่อคนสหกรณรุนใหม
3. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะมีหนังสือแจงผูไดรับการคัดเลือกและใหนาํ ใบตอบรับ
จากสหกรณมาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
4. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะขออนุญาตหัวหนาหนวยงานใหผูเขารับการฝกอบรมเขา
รวมฝกอบรมโดยไมถือเปนวันลา
5. สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําแบบทดสอบความรูเพื่อผานการฝกอบรมดวย หากทํา
แบบทดสอบไมผานจะถือวาไมไดผานการฝกอบรม และตองเขารับการฝกอบรมใหมในปตอไป
6. สมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม และผานการทดสอบความรู สหกรณจะสนับสนุน
คาพาหนะให ดังนี้
6.1 สมาชิกที่มบี ัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียงอยูแลว สหกรณจะฝากเงินเพิ่มใหรายละ 200 บาท
6.2 สมาชิกที่ยงั ไมมีบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียง สหกรณจะเปดบัญชีออมทรัพยชวี ิตพอเพียง
ใหรายละ 200 บาท และสมาชิกจะตองฝากเงินเพิม่ รายเดือนเดือนละ ไมนอยกวา 100 บาท เปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป
7. เจาหนาทีป่ ระสานงาน นางณภัทร อินสกุล โทร. 095-5973456
---------------------

กําหนดการฝกอบรมสมาชิก
หลักสูตร สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 3
วันที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 อุดรธานี
-------------------------08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการฝกอบรม และการบรรยายพิเศษ
บรรยาย เรื่อง หลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ
พัก รับประทานอาหารวาง
บรรยาย เรื่อง รูจักสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกสหกรณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด
รับประทานอาหารวาง
บรรยายเรื่อง การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทดสอบความรูผูเขารับการฝกอบรม
พิธีปดการฝกอบรม

แบบตอบรับ เขารวมโครงการฝกอบรมสมาชิก
หลักสูตร สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).........................................................เลขสมาชิก............................
(มือถือ) ...................................ปจจุบนั ปฏิบัติงานอยูท ี่(หนวยงาน).........................................................
อําเภอ......................จังหวัด...........................................สังกัด(สํานัก/สบอ.)..........................................
กรม................................................................... ไดรับทราบรายละเอียดโครงการ และประสงคเขารวม
ฝกอบรมหลักสูตร สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 15 เดือนตุลาคม 2559 ณ สํานัก
บริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
สถานที่ติดตอ ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขการเขารับการฝกอบรม ของสหกรณออม
ทรัพย กรมปาไม จํากัด ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(......................................................)
วันที่............................................................
อาหาร

 ไทย

 อิสลาม

 อื่นๆ (ระบุ).................................................

หมายเหตุ : 1. การสงใบสมัคร ใหสงมายังสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ภายในวันที่ 3 ตุลาคม
2559
2. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะคัดเลือกผูสมัครที่เปนสมาชิกที่ไมเคยเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูนําสหกรณ และเพื่อคนสหกรณรุนใหม
3. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะมีหนังสือแจงผูไดรับการคัดเลือกและใหนาํ ใบตอบ
รับจากสหกรณมาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
4. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะขออนุญาตหัวหนาหนวยงานใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเขารวมฝกอบรมโดยไมถือเปนวันลา

5. สมาชิกผูเขารับการฝกอบรมตองทําแบบทดสอบความรูเพื่อผานการฝกอบรมดวย หากทํา
แบบทดสอบไมผานจะถือวาไมไดผานการฝกอบรม และตองเขารับการฝกอบรมใหมในปตอไป
6. สมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม และผานการทดสอความรู สหกรณจะสนับสนุน
คาพาหนะให ดังนี้
6.1 สมาชิกที่มบี ัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียงอยูแลว สหกรณจะฝากเงินเพิ่มใหรายละ 200
บาท
6.2 สมาชิกทีย่ ังไมมีบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียง สหกรณจะเปดบัญชีออมทรัพยชวี ิต
พอเพียงใหรายละ 200 บาท และสมาชิกจะตองฝากเงินเพิ่มรายเดือนเดือนละไมนอยกวา 100 บาท เปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป

