โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ปี ๒๕๖๑
**********
๑. เลขทีโครงการ
/๒๕๖๑
๒. ชือโครงการ
โครงการอบรมให้ความรูแ้ ก่สมาชิกใหม่
๓. เจ้าของโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
๔. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินรูปแบบหนึงทีส่งเสริมให้บคุ คลทีเป็ นสมาชิกรูจ้ ักการประหยัด
รู ้จั ก การออมทรัพ ย์ และสามารถบริ ก ารเงิ น กู้ใ ห้แ ก่ ส มาชิ ก เพื อนํ า ไปใช้ จ่ า ยเมื อเกิ ด ความจํา เป็ น
โดยยึดหลัก การช่วยเหลือตนเองและช่ว ยเหลื อซึงกัน และกัน รวมทังสิท ธิ ป ระโยชน์ของการเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนัน เพือความเข้าใจในหลักการบริหารและกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ จึงได้
จัด ทํา โครงการอบรมให้ค วามรู ้แ ก่ ส มาชิ ก ใหม่ขึ นมา เพื อประโยชน์ข องสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพือให้สมาชิกได้รบั ความรูเ้ กียวกับระบบสหกรณ์
๕.๒ เพือให้สมาชิกทราบสิทธิ หน้าทีของการเป็ นสมาชิก
๕.๓ เพือให้สมาชิกทราบระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ในปั จจุบัน
. เพือสมาชิกทราบถึงการวางแผนทางเงินทีเหมาะสม
. เพือเสริมสร้างวินยั ทางการเงินทีดีให้แก่สมาชิก
๖. วิธีดาํ เนินการ
6.1 เตรียมการ
. ประชุมและวางแผนดําเนินโครงการ
. ร่างโครงการและเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
. ปฏิบตั ิงานตามแผนทีได้วางไว้
๗. เป้ าหมาย
กลุม่ สมาชิกทีเข้าใหม่ ปี งบประมาณ
รวม คน
๘. ระยะเวลาและสถานทีดําเนินการ
วันที
สิงหาคม
เวลา . น. – . น. ห้องประชุมญานวิเศษ อาคารอํานวยการ
(ผูป้ ่ วยนอก)ชัน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

-๒๙. หลักสูตรอบรม
๙.๑ ระบบสหกรณ์
.๒ สิทธิและหน้าทีของสมาชิก
.๓ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
.๔ การวางแผนทางการเงิน
รวม

.3๐
๑.0๐
.3๐
๑. ๐
.๐๐

ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง

๑๐. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้ง บประมาณจากทุน เพื อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ จํา นวน ,500 บาท (-หนึงหมืน
หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี
๑๐.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ท่าน จํานวน ชัวโมงๆละ ๐๐ บาท 3, ๐๐
บาท
๑๐.๒ ค่าอาหารว่าง จํานวน มือๆ ละ 25 บาท x 100 คน
, ๐๐
บาท
๑๐.๓ ค่าถ่ายเอกสาร
จํานวน ๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท
, 00
บาท
๑๐.๔ ค่าสถานที
, 00
บาท
๑๐. ค่าเบียเลียงสมาชิก จํานวน ๐ คนๆละ ๐ บาท
,
บาท
รวมเป็ นเงินทังสิน
,100
บาท
(-สองหมืนสีพันหนึงร้อยบาทถ้วน-)
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทกุ รายการ
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีปรึกษาโครงการ นางสว่างจิตร คณาคร
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
ผูบ้ ริหารโครงการ นายสิริชยั ทองปั ญญา
กรรมการผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
เจ้าหน้าทีโครงการ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
๑๒. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ สมาชิกมีความรูเ้ กียวกับระบบสหกรณ์
๑๒.๒ สมาชิกทราบสิทธิ หน้าทีของการเป็ นสมาชิก
๒. สมาชิกทราบระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ในปั จจุบนั
๒. สมาชิกทราบถึงการวางแผนทางเงินทีเหมาะสม
๒. สมาชิกมีวินยั ทางการเงินทีดี

-๑๓. ตัวชีวัดความสําเร็จของโครงการ
๑๓.๑ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ได้รบั ความรูเ้ กียวกับระบบสหกรณ์
๑๓.๒ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๐ มีความเข้าใจสิทธิ หน้าทีของการเป็ นสมาชิก
๑๓.๓ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ มีความพึงใจกับโครงการ
(ลงชือ)

ผูเ้ สนอโครงการ
นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์
กรรมการ

(ลงชือ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
นายสิรชิ ยั ทองปั ญญา
ตําแหน่ง กรรมการและผูจ้ ดั การ

ความเห็นของผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
……………………………………………………...……………………..................………………………
…………………………………............................................................................................................
(ลงชือ)

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
นางสว่างจิตร คณาคร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด

