
1. ชื่อโครงการ    อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แกส่มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 

2. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2561 – พฤศจิกายน 2562 

4. หลักการและเหตุผล 
 บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ด้านการเสริมสร้าง อุดมการณ์
สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์            
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
แก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   มีคุณค่า  
สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ ์ 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเสริมสร้างโอกาสประกอบอาชีพอิสระ  

 2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
    ในครัวเรือน 
3.  เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา     

6.  หัวข้อการฝึกอบรม 
แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  4  อาชีพ ตามความต้องการของสมาชิกผู้สนใจ  ดังนี้ 
รุ่ น ที่  1  วั น เ ส า ร์ ที่  1 9  ตุ ล า คม  2562   แล ะ  รุ่ น ที่  2  วั น เ ส า ร์ ที่  2 6ตุ ล า คม   2 56 2  

  1.การพิมพ์ผ้าด้วยพืชผัก     รอบละ 25 คน 
2.การท าตุ๊กตาหอมปรับอากาศ    รอบละ 25 คน 
3.การท าเซรั่มรังไหม     รอบละ 25 คน 
4.การท าซอสขา้วผดั สูตรพิเศษ    รอบละ 25 คน 
 

7.  วิทยากร 
อาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

8.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ วันละ 100 คน  
2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเสริมได้ 

9.  การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1.  สมาชิกผู้สนใจ (เฉพาะสมาชิกสามัญ) สามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเงินมัดจ าคนละ 

200 บาท  ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562  โดยถือวันลงรับเอกสารของสหกรณ์เป็น
หลักฐาน  

2.  หากมีผู้ยื่นใบสมัครเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้  สหกรณ์จะลงชื่อไว้เป็นสมาชิกกลุ่มส ารอง และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซด์สหกรณ์  ในวันที่ 30 กันยายน 2562  
 



10.  วันเวลาและสถานที่อบรม 
        การอบรมแบ่งเป็น  4  วิชา ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.00 น. ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  200 คน สมาชิกมีสิทธิ์อบรมได้ 1 วิชา ดังนี ้
 

หลักสูตร วันเสาร์ที่ 19  ตุลาคม 2562 วันเสาร์ที่ 26 ตลุาคม  2562 สถานที่ ส านักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  

1.การพิมพ์ผ้าด้วยพืชผัก จ านวน  25  คน จ านวน  25  คน ชั้น 1 
2.การท าตุ๊กตาหอมปรับอากาศ  จ านวน  25  คน จ านวน  25  คน ชั้น 4 
3.การท าเซรั่มรังไหม จ านวน  25  คน จ านวน  25  คน  ชั้น 4 
4.การท าน้ าซอสข้าวผัด  สูตรพิเศษ จ านวน  25  คน จ านวน  25  คน ชั้น 2 

 

สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวิทยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมทั้งหมด 
เมื่อสิ้นสุดการอบรม  สหกรณ์ฯ จะออกวุฒิบัตรให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรม 

 

หมายเหตุ .- หากผู้เข้ารับการอบรมแต่ละวิชา มีจ านวนไม่ถึง 50% จากกลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่ 
                จะพิจารณายกเลิกการฝึกอบรมส าหรับรายวิชาดังกล่าว 
 
11.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนนิงาน 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ       
2. จัดท าค าสั่ง       
3. ประชุมคณะกรรมการ        
4. ด าเนินการประเมิน      
5. สรุป ประเมิน รายงานผล        

 

12.  งบประมาณ  (ถัวเฉลี่ยตามค่าใช้จ่ายจริง) 
รายการค่าใช้จ่าย อบรม 2 วัน อบรมวันเสารท์ี่ 19 ตุลาคม และวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ x 200 คน จ านวน 2 วัน 12,000.00 
2 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาท x 1 มื้อ x 200 คน จ านวน 2 วัน 14,000.00 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพิมพ์ผ้าด้วยหมึก วันละ 5,000 บาท จ านวน 2 วัน 
การท าตุ๊กตาปรับอากาศ วันละ 4,500 บาท จ านวน 2 วัน 
การท าเซรั่มรังไหม วันละ 6,000 บาท จ านวน 2 วัน 
การท าน้ าซอสข้าวผัด สูตรพิเศษ วันละ 3,000 จ านวน 2 วนั 
 

 
10,000.00 
9,000.00 

12,000.00 
6,000.00 

4 *ค่าตอบแทนวิทยากร  4  ท่าน ชั่วโมงละ 700 บาท จ านวน  6  ชั่วโมง*
จ านวน 2 วัน *ค่าวิทยากรอ้างอิงตามระเบียบ ชสอ.ว่าด้วยค่าตอบ แทนวิทยากรพ.ศ.2559 ข้อ 7 

33,600.00 

5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,000.00 
 รวม 106,600.00       



 13. สถานที่ด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริม

และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์ 
 
 
  

    (ลงชื่อ)             พรเทพ  คุรุเมธากร          ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายพรเทพ  คุรุเมธากร ) 
              รองประธานฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด                                         
 

    (ลงชื่อ)              สุวิทย์  สุพัฒนานนท์         ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท)์ 
       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด         


