โครงการอบรมสัมมนาสาหรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2562
“เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม”
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
……………………………
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็น
สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ มักจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่งเป็น
สาเหตุให้สมาชิกใหม่ไม่ทราบข้อปฏิบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของตน เมื่อเกิดปัญหา
ดังกล่าวก็จะทาให้สมาชิกไม่เข้าใจและขาดความร่วมมือกับสหกรณ์ หรือหากให้ความร่วมมือก็จะเรียกร้องสิทธิที่ตน
ควรได้ แต่ไม่ได้คานึงถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกสหกรณ์
จึงได้จัดทาโครงการให้อบรมความรู้สมาชิกที่ สมัครใหม่เพื่อให้ทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมกรรมการ มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์รวมถึง ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้สมาชิกให้ความสาคัญ และรู้จักการใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่สมาชิก
ควรปฏิบัติต่อสหกรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานเป็นกาลังขับเคลื่อนให้ประสบความสาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จะก่อให้เกิดความสุขในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
2.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถร่วมมือกับสหกรณ์ในฐานะสมาชิก
2.3. เพื่อให้สมาชิกทราบถึงธุรกรรม และการบริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์
2.4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าการอบรมใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิต
2.5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน
หน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงานและการทางานเป็นทีม
3. หัวข้อการอบรม
3.1 ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
3.2 รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
3.3 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
3.4 ธุรกรรม และบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
3.5 ธรรมะคั่นกลาง : การทางาน + ความสุข ฟังพระ ฟังเพลง ฟังตัวเอง ฟังความคิด
3.6 พัฒนากาย จิต อารมณ์และสังคม โดยนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานให้ประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

4.วิทยากร
นิมนต์พระอาจารย์วิทยากร พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
5. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิ ก ใหม่ ที่ ส มั ค รตั้ ง แต่ ช่ ว งปี 2561 – ปั จ จุ บั น โดยเฉลี่ ย ทั้ ง ปี ป ระมาณ 150คนรวมทั้ ง
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทางานควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา จานวน 1 วัน
สถานที่ในการดาเนินงาน ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด (ชั้น 4)
6. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. สมาชิกผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเงินมัดจาคนละ 200 บาท ในระหว่าง
วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 โดยถือวันลงรับเอกสารของสหกรณ์เป็นหลักฐาน
2. หากมีผู้ยื่นใบสมัครเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ สหกรณ์จะลงชื่อไว้เป็นสมาชิกกลุ่มสารอง และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทางเว็บไซด์สหกรณ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
7. วันเวลาและสถานที่อบรม
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด จานวน
150 คน และโครงการพัฒนานาคุณธรรม และจริยธรรม “เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม”
8. หลักสูตรการอบรมสัมมนา
รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
9. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาสาหรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2562 “เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม”งบประมาณ 150,000 บาท
งบประมาณโครงการพัฒนานาคุณธรรม และจริยธรรม งบประมาณ 150,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
- ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ) 35*100 *2
เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ) 35*50 *2 (คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการฯลฯ) เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าเอกสารการอบรม
เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน( 200 X 150 คน)
เป็นเงิน 30,000 บาท
(ร่วมรับทานอาหารกลางวัน)

- ค่าวิทยากรพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ บรรยายธรรมเทศนา
เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม(คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ)
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
เป็นเงิน 46,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วนรวมเป็นเงิน 149,300 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายจัดการสหกรณ์
11. การประเมินผล
จากการทดสอบก่อนอบรม/หลังอบรม
จากการสังเกต
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สมาชิกใหม่ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความรู้ด้านสหกรณ์และเข้าใจองค์กร หลักการ
สหกรณ์ และเกี่ยวกับบทบาท / หน้าที่ของตนเอง ได้รับทราบถึงการบริการต่างๆ ของสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ที่
สมาชิ ก พึ ง ได้ รั บ
รวมถึ ง สามารถบริ ห ารจั ด การทางการเงิ นของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
12.2 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนากระบวนการของการทางานร่วมกัน เชิงคุณธรรม จริยธรรม
ส่ ง ผลให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และมี ค วามสุ ข ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
12.3 น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น และปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข

พรเทพ คุรุเมธากร
ผู้เสนอโครงการ
(นายพรเทพ คุรุเมธากร)
รองประธานฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

สุวิทย์ สุพัฒนานนท์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

กาหนดการ
โครงการอบรมสัมมนาสาหรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2562
“เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม”
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด (ชั้น 4)
เวลา 08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรม
โดย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
โดย ประธานกรรมการฯ และผู้จัดการ
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

เวลา 15.00 - 15.30 น.

ธรรมะคั่นกลาง : การทางาน + ความสุข ฟังพระ ฟังเพลง ฟังตัวเอง ฟังความคิด
พัฒนากาย จิต อารมณ์และสังคม โดยนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานให้ประสบความสาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
กล่าวปิดงาน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณศรุตยา และคุณสุธิดา โทร. 0-2384-2493 – 4 ต่อ 20
โทรศัพท์มือถือ 094 558 7640 และโปรดแจ้งส่งใบตอบรับ ทางโทรสาร 0 2384 2495 หรือ
อีเมล. spktc10270@hotmail.com หรือ LineID : @SPKTC ***

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสาหรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
สาหรับเจ้าหน้าที่
(เฉพาะสมาชิกเลขทะเบียน 17783 - 18691 เท่านั้น)
รุ่นที่สมัคร ......................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง .........................................
วันที่รับ ...........................................................

วันที่........................................................

ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว, นาง)................................................................ สมาชิกเลขที่....................
สังกัด .......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน....................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ............................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...........................................................
อีเมล.............................................................................. Line ID ................................................................................
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ รับจานวนจากัด จานวน 150 คน
(.............) วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ 1. สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องวางเงินมัดจา คนละ 200 บาท
2. สมาชิกที่แจ้งความจานงแล้วไม่ไป สหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายคืนเงินมัดจาทุกกรณี
3. สหกรณ์จะเรียงลาดับโควต้าสมาชิก ตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรณีมีสมาชิกสมัครเกินจานวน
ที่กาหนด สหกรณ์จะให้ลงชื่อสารองไว้ พร้อมจ่ายมัดจา 200 บาท หากไม่มีผู้สละสิทธิสหกรณ์จะ
คืนเงินมัดจาเข้าบัญชีเงินฝากสีชมพูของสมาชิก
3. ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น โดยถือวันลงรับ
เอกสารของสหกรณ์เป็นหลักฐาน และสหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ทาง
เว็บไซด์สหกรณ์ และSMS(ข้อความสั้นทางมือถือ) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ส่วนของสหกรณ์ : ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินมัดจา จานวน 200 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอบรมสาหรับสมาชิกใหม่
ประจาปี 2562
............................................สมาชิก (ผู้จา่ ยเงิน)
(............................................................................)

...........................................เจ้าหน้าที่ (ผู้รับเงิน)
(...............................................................................)


 อบรมสัมมนาโครงการอบรมสาหรับสมาชิกใหม่ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ส่งคืนสมาชิก : ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินมัดจา จานวน 200 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอบรมสาหรับสมาชิกใหม่
ประจาปี 2562
............................................สมาชิก (ผู้จา่ ยเงิน)
(............................................................................)

...........................................เจ้าหน้าที่ (ผู้รบั เงิน)
(...............................................................................)

