
 

ท่ี สอส.นภ.  ว   105 ./2556 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

 จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 

 8  กรกฎาคม  2556 
 เร่ือง  ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรม 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู   
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  รายละเอียดและก าหนดการ   จ านวน  1  ชุด



 

โครงการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์ ประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั  

…………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากสหกรณ์เป็นองค์การพิเศษท่ีมีอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการท่ีแตกต่างกบัองคก์ารธุรกิจ 
ประเภทอ่ืน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิก  เพื่อให้สมาชิกไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการ
สหกรณ์บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการด าเนินงานสหกรณ์ไปสู่ความส าเร็จ   
พร้อมดว้ยสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน  จึงมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกสาขา
อาชีพ  ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐต่างน้อมน าแนวพระราชด าริการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกหมู่เหล่าด าเนินชีวติบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงนั้น    
 จากเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จ  ากดั ชุดท่ี 19  จึงไดจ้ดัท า  “โครงการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์ ประจ าปี  2556”  ข้ึน   

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ มีทศันคติท่ีดี เขา้ใจ ในหลกัการ วิธีการของสหกรณ์ และให้การ
สนบัสนุนการด าเนินการสหกรณ์ 
 2.  เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ในบทบาทหนา้ท่ีการเป็นสมาชิก 
 3.  เพื่อใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้วถีิการด าเนินชีวติวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น 

 

3.  หัวข้อการอบรม 
 1.  นโยบายของสหกรณ์และกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัการด าเนินงานสหกรณ์ 
 2.  ปรัชญา อุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์ 
 3.  การวเิคราะห์การเงินและบริหารจดัการทางการเงินของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  สนทนาความคาดหวงัของสมาชิกต่อสหกรณ์ เช่น   
  - ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์ซ่ึงสมาชิกสามารถสืบคน้ได ้
  - การใหบ้ริการสหกรณ์  และหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาประกอบ 
  - สวสัดิการของสหกรณ์และความคาดหวงัของสมาชิกต่อสหกรณ์ 
 5.  ตวัอยา่งกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีสามารถสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัตวัเองและครอบครัว 
 

4.  วทิยากร    
 คณะกรรมการด าเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  และผูจ้ดัการ 
 



5.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
             เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  จ  านวน  40  คน  
 

6.  การส่งรายช่ือเข้ารับการอบรม 
 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งส่งใบตอบรับ ไปยงัสหกรณ์  ภายในวันที่  8-12  กรกฎาคม 2556 ทาง

โทรสารหมายเลข 0-4231-1048  หรือคณะกรรมการด าเนินการ  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เท่านั้น 

 2.  หากมีผูแ้จง้เขา้รับการอบรมเกินจ านวนกวา่ท่ีก าหนด สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะงดรับใบสมคัรก่อน

วนัเวลาท่ีก าหนด ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการอบรมทางเวบ็ไซดส์หกรณ์   ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2556  
 

7.  วนัเวลาและสถานทีอ่บรม 
                 ในวนัเสาร์ท่ี  27  กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 18.00 น. ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศลาว  
 

8.   ค่าใช้จ่ายในการอบรม ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2555  หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสมาชิก 
ส าหรับโครงการใหค้วามรู้ดา้นการบริหารงานสหกรณ์ จ านวน 100,000.- บาท 
    หมายเหตุ :-  ค่าใชจ่้ายสามารถถัว่เฉล่ียจ่ายไดต้ามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
 

9.  ตัวช้ีวดัโครงการ 
                1.  ร้อยละ 100  ของจ านวนสมาชิกตามเป้าหมายเขา้รับการอบรม 
                2.  สมาชิกผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัการอบรม 
                3.  สมาชิกผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการอบรม 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  19 
 

11.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            สมาชิกผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการสหกรณ์  บทบาท/หนา้ท่ีของแต่ละบุคคลใน
ขบวนการสหกรณ์  พร้อมไดรั้บทราบถึงการบริการต่างๆ ของสหกรณ์  สิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกพึงได้รับ  
และสามารถบริหารจดัการทางการเงินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    รวมถึงสมาชิกมีรายไดเ้สริมให้กบั
ตนเองและครอบครัว 

 
 
 

 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

จ านวนสมาชิก  ณ  30  มิถุนายน  2556 
         

ล าดับ หน่วยงาน ประเภทสมาชิก  
ความรู้การบริหาร

สหกรณ์ 

    สามัญ สมทบ รวม  ออนทวัร์ 

1 สสจ.หนองบวัล าภู 87 35 122   4% 3.48 3 

2 รพท.หนองบวัล าภู 291 219 510   4% 11.64 9 

3 รพ.นากลาง 90 33 123   4% 3.60 4 

4 รพ.ศรีบุญเรือง 94 45 139   4% 3.76 4 

5 รพ.โนนสัง 53 15 68   4% 2.12 2 

6 รพ.สุวรรณคูหา 48 12 60   4% 1.92 2 

7 สสอ.นากลาง 51 11 62   4% 2.04 2 

8 สสอ.ศรีบุญเรือง 64 21 85   4% 2.56 3 

9 สสอ.โนนสัง 41 2 43   4% 1.64 2 

10 สสอ.สุวรรณคูหา 50 22 72   4% 2.00 2 

11 สสอ.นาวงั 30 8 38   4% 1.20 2 

12 สสอ.เมือง 85 41 126   4% 3.40 3 

13 รพ.นาวงัฯ 26 17 43   4% 1.04 2 

รวม 1,010 481 1,491     40.40 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก าหนดการ 
 

โครงการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์ ประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  

ในวนัเสาร์ท่ี  27  กรกฎาคม  2556  เวลา  07.00 – 18.00 น. ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

เวลา  07.00  น.   ลงทะเบียนพร้อมกนัท่ีหนา้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  และออกเดินทางโดย
รถทวัร์  ตลอดการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ จะมีการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์  ซ่ึงมีหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

   1.  นโยบายของสหกรณ์และกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัการด าเนินงานสหกรณ์ 
 2.  คุณธรรม  จริยะธรรม  ปรัชญา อุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์ 
 3.  บทบาทของคณะกรรมการในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 4.  แลกเปล่ียนเรียนรู้/ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  
 5.  สรุปการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์  
 ในการอบรมคร้ังน้ี  เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการอบรมท่ีดี  และมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์จึงจดัให้มี

การศึกษาดูงานยงัประเทศเพื่อนบา้น  ซ่ึงจะกา้วเขา้สู่อาเซียนต่อไป  สถานท่ีท่ีจะเดินทางมีดงัน้ี     

 - กราบนมสัการวดัเจา้แม่ศรีเมือง  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาหลกัเมือง 
 - ชมพิพิธภณัฑห์อพระแกว้  เดิมเคยเป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต   
 - ชมและเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดจากร้านคา้ขายส่งท่ีมาจากจีนไตห้วนั 

 - ชมร้านคา้และเป็นแหล่งผลิตโรงงานเคร่ืองเงินแท ้  
 - ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั 
 - ชมวดัพระธาตุหลวง  ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ 
 - ชมวธีิการสาธิตสมุนไพรบวัหิมะ จากแพทยท่ี์มาจากจีน (ตรวจสุขภาพและนวดฟรี) 
 - เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลอดภาษี   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมคัรตอบรับเข้าร่วมอบรม 

โครงการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ออนทวัร์ ประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  

ในวนัเสาร์ท่ี  27  กรกฎาคม  2556  เวลา  07.00 – 18.00 น. ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
อาย.ุ...............ปี  สมาชิกสหกรณ์เลขท่ี............................  สังกดัหน่วยงาน......................................................... 
ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี....................ถนน..........................................ต  าบล..........................................
อ าเภอ..........................................จงัหวดั...................................................โทรศพัท.์...........................................   
 ขา้พเจา้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการฯ และไดจ้ดัส่งหลกัฐานประกอบการสมคัรงดงัน้ี   
 1.  ใบสมคัรตอบรับเขา้ร่วมอบรมตามแบบพิมพข์องสหกรณ์ 
 2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 
 ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัร 
 (................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บสมคัร 
 (................................................................) 
 วนัท่ีรับเอกสาร................................................................ 
 
 
หมายเหต ุ:-  
 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งส่งใบตอบรับ ไปยงัสหกรณ์  ภายในวันที่  8-12  กรกฎาคม 2556 ทางโทรสารหมายเลข 

0-4231-1048  หรือคณะกรรมการด าเนินการ  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เท่านั้น 

 2.  หากมีผูแ้จง้เขา้รับการอบรมเกินจ านวนกว่าท่ีก าหนด สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะงดรับใบสมคัรก่อนวนัเวลาท่ี

ก าหนด ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการอบรมทางเวบ็ไซดส์หกรณ์   ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556  

 3.  หากผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการอบรมไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ กรุณาแจง้ก่อนวนัท่ี  19 กรกฎาคม  2556  
 


