โครงการฝึกอบรมสําหรับสมาชิก 2559
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
-------------------------1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ และ
จุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และ
ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น ในการกําหนดนโยบายและ
การตัดสินใจ ดังนั้น สหกรณ์จะดําเนินวิสาหกิจให้ประสบความสําเร็จได้ จึงต้องพัฒนามวลสมาชิกให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีสมาชิกจํานวนมากซึ่งกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสหกรณ์มีนโยบายให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนั้น การ
ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับสมาชิก หลักสูตร สหกรณ์กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์
2.2 เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้นําสหกรณ์ หรือหลักสูตรที่สูงขึ้น
ต่อไป
2.3 เพื่อให้สมาชิก ได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. หัวข้อการฝึกอบรม
3.1 หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
3.2 รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
3.3 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
3.4 การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิทยากร
วิทยากรรับเชิญ และกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําสหกรณ์และเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่ จํานวน 500 คน
กรณีที่สมาชิกสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเกินจํานวนที่กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ปรับเพิ่มตามความเหมาะสม
6. วัน เวลา และสถานที่
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2559 จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกาญจนบุรี - ราชบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
7.2 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสหกรณ์
7.3 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ จํากัด
7.4 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
7.5 สหกรณ์สามารถจัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกร่วมกับโครงการฝึกอบรมได้ด้วย
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรม
1. การส่งใบสมัคร จะกําหนดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต่อไป
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะคัดเลือกผู้สมัครที่เป็นสมาชิกที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ และเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นําใบตอบรับจาก
สหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้า
ร่วมฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
5. สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทําแบบทดสอบความรู้เพื่อผ่านการฝึกอบรมด้วย หากทํา
แบบทดสอบไม่ผ่านจะถือว่าไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ในปีต่อไป
6. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบความรู้ สหกรณ์จะสนับสนุนค่า
พาหนะให้ ดังนี้
6.1 สมาชิกที่มบี ัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงอยู่แล้ว สหกรณ์จะฝากเงินเพิ่มให้รายละ 200 บาท

6.2 สมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สหกรณ์จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงให้
รายละ 200 บาท และสมาชิกจะต้องฝากเงินเพิ่มรายเดือนเดือนละ ไม่น้อยกว่า 100 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี
7. เจ้าหน้าที่ประสานงาน นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล โทร. 02-5797070 ต่อ 343
---------------------

กําหนดการฝึกอบรมสมาชิก
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 5
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
-------------------------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
พิธีเปิดการฝึกอบรม และการบรรยายพิเศษ
บรรยาย เรื่อง หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย เรื่ อง รู้จั ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จํ ากั ด และบทบาทหน้า ที่ข อง
สมาชิกสหกรณ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด
รับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

แบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสมาชิก
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................เลขสมาชิก............................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่(หน่วยงาน).........................................................
อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................สังกัด(สํานัก/สบอ.)..........................................
กรม................................................................... ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ และประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 5 วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2559 ณ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
สถานทีต่ ิดต่อ ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(......................................................)
วันที่............................................................
อาหาร



ไทย

 อิสลาม

 อืน่ ๆ (ระบุ).................................................

หมายเหตุ : 1. การส่งใบสมัคร ให้ส่งมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
2. สหกรณ์อ อมทรั พย์ ก รมป่าไม้ จํากัด จะคัดเลื อกผู้ ส มั ค รที่ เ ป็นสมาชิ ก ที่ ไม่เ คยเข้ารับ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําสหกรณ์ และเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นาํ ใบตอบรับ
จากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
5. สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทําแบบทดสอบความรู้เพื่อผ่านการฝึกอบรมด้วย หากทํา
แบบทดสอบไม่ผ่านจะถือว่าไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ในปีต่อไป
6. สมาชิกทีไ่ ด้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอความรู้ สหกรณ์จะสนับสนุนค่า
พาหนะให้ ดังนี้
6.1 สมาชิกทีม่ บี ัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงอยู่แล้ว สหกรณ์จะฝากเงินเพิม่ ให้รายละ 200 บาท
6.2 สมาชิกที่ยงั ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สหกรณ์จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ให้รายละ 200 บาท และสมาชิกจะต้องฝากเงินเพิ่มรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี

