
โครงการสัมมนา  
“สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2560”  

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี  
วันอังคารที่ 3 – วันพฤหสับดีที่ 5 ตุลาคม 2560 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งสหกรณ์มีความมุ่งหวังที่จะให้สมาชิก
ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสายใยสหกรณ์ไม่
เกษียณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 ได้รับทราบว่ายังคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์ต่อไปได้และได้ทําความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ รวมทั้ง ได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเพื่อนสมาชิกทั้ง
ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการมาก่อนแล้ว  

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสถานภาพการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

หลังจากเกษียณอายุราชการ 
2.2  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออมทรัพย์ตามโครงการออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสขุ 
2.3  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนศึกษา เพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 และ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการมาก่อนแล้ว  

3. ประเด็นการสัมมนาและทัศนศึกษา 
 3.1 สัมมนา เรือ่ง “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ”   
 3.2 ทศันศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี 

4. กลุ่มเปา้หมาย  
สหกรณ์จะพิจารณาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน (รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณาคัดเลือก

ตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1  สมาชิกทีจ่ะเกษียณอายุราชการในปี 2560  และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุ
ครบ 60 ปี ในปี 2560 (ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ) และผู้ติดตาม จํานวน 1 คน 
 4.2  สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560 (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 
4.1 ยังไม่ครบ) 
 4.3  สมาชิกทัว่ไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 4.1 และ 4.2 ยังไม่ครบ) 
 ในกรณีกลุม่บุคคลที่อยู่ในลําดับเดียวกัน สหกรณ์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามวันเวลา
ที่ส่งใบสมคัรและชําระค่าใช้จ่าย 
 
5.  วันและสถานที ่
 วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2560  จ.เพชรบุรี 



 

6.  ค่าใช้จา่ย 
 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทศันศึกษา  

6.1  สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุ
ครบ 60 ปี ในปี 2560 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สหกรณ์
สนับสนุนค่าใชจ้่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท เป็นค่าทัวร์ 4,900 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 2,100 
บาท) โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องชําระเงินมัดจําคนละ 1,000 บาท  และสหกรณ์จะคืนให้เมื่อสมาชิก
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม สําหรับสมาชิกทีชํ่าระเงินมัดจําแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ใหถ้ือว่า
สมาชิกผู้นั้นบรจิาคเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี ้

6.2  ผู้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
กําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2560 คนละ 4,900 บาท 

6.3  สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560  และสมาชิกทั่วไป  คนละ 4,900 บาท 
 
ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทศันศึกษาดังกล่าว รวมคา่ใช้จ่ายดังนี ้
1) ค่าที่พักตามโปรแกรม  
2) ค่ารถบริการนําเที่ยว  
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโปรแกรม  
4) ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
5) ค่าประกันอบัุติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท) 
6) อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร        

ค่าโทรศัพท ์
 
7.  วิธีการชําระเงนิ 
 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา ชําระด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
“สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด” โดยใช้ใบแจ้งการรับชําระเงิน (Payment) ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต หรือทหารไทย 
 
8.  การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทศันศึกษา 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาพร้อมสําเนาใบโอนการชําระเงินค่าใช้จ่ายฯ ไป
ยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 7356 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 
 
9.  เอกสารการสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา 
  ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา ตามแบบของสหกรณ์ โดยนําส่งเอกสารไปยังสหกรณ์  
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
 
10.  การยกเลกิการเข้าร่วมสัมมนาและทศันศึกษา 
 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
และหากผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งยกเลิกต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจํานวน
ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการนี้ 
 



 

 
11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้าสมัมนาได้เข้าใจในสถานภาพการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับหลังจาก
เกษียณอายุราชการ 

11.2  ได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออมทรัพย์ตามโครงการออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสขุ 
 11.3  เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทศันศึกษา เพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 และ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการมาก่อนแล้ว  

  
12.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 
 

------------------------- 
 

 
หมายเหต ุ 1.  ของใช้ประจําตัวที่สําคญั เช่น ยาประจําตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี เครือ่งสําอาง ครมีล้างหน้า  

ครีมทากันแดด โลช่ัน 
 2.  ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าเดินทาง  
 3.  อ่ืนๆ แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก หนังสืออ่านเล่น 
 4.  เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข โทร. 089 816 8148 
  และนางเกวรินทร์ ทองหล่อ โทร. 087 519 1377 
  



 

กําหนดการ 
สัมมนาและทศันศึกษา 

โครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ ประจาํปี 2560”   
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2560 

ณ จังหวัดเพชรบุรี  
 

**************************** 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 
เวลา   06.00   น. สมาชิกพร้อมกันที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 07.00   น. ออกเดินทางจากสหกรณ ์
 เช้า - ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําหรือลาวโซ่ง 
  - วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมน้ําเพชรบุรี 
 บ่าย - พระราชวังรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน 
  - Swiss Sheep Farm ฟาร์มแกะชะอํา 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไฮ้เปียง 
  เข้าพักที่โรงแรมสวนบวกหาด  
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 
 08.00   น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช้า - วนอุทยานปราณบุรี 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการวนอุทยานปราณบุรี 
 บ่าย - วัดห้วยมงคล 
  - ตลาดน้ําหัวหินสามพันนาม 
 เย็น เข้าที่พัก สัมมนา “กิจกรรมสายใยที่ไม่เกษยีณ” และรับประทานอาหารเย็น  
 

วันพฤหสับดีที ่5 ตุลาคม 2560 
เวลา   08.00   น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช้า เก็บสัมภาระมุ่งหน้าสู่ อุทยานราชภักด์ิ 
  - เพลินวานหัวหิน 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแซบอีหลี 
 บ่าย - พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
  - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
 เย็น เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

------------------------------- 
  



 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณประจําปี 2560” 
พร้อมทัศนศึกษา จ.เพชรบุร ี
ระหว่างวนัที่ 3 - 5 ตุลาคม 2560 

 

**************************** 
 

 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)................................................................... สมาชิกเลขที่....................... โทรศัพท์
บ้าน...................................โทรศัพท์มือถอื....................................โทรสาร........................................ 

   สมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในป ี2560 และสมาชกิเกษียณอายุราชการก่อนที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2560 (ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ) เข้ารว่มโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา พรอ้มชําระเงินมัดจาํจํานวน 
1,000 บาท 

  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 
 ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2560  และสมาชิกเกษยีณอายรุาชการก่อนที่มอีายคุรบ 60 ปี 

ในป ี2560 (นาย นาง นางสาว)......................................................................................  
เข้ารว่มโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา พร้อมชาํระค่าใช้จา่ยจํานวน 4,900 บาท 

 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560 และสมาชิกทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา 
พร้อมชําระค่าใช้จ่าย จํานวน 4,900 บาท 

 ไม่เข้ารว่มโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา 
 

โรคประจําตัว (ถ้ามี) โปรดระบ.ุ.............................................................................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เดินทางไปจังหวัดเพชรบุร ี
 ไป-กลับ ด้วยตนเอง      ไป-กลับ พร้อมสหกรณ์  

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 
               (…………….………………………………….) 

                 วันที่…………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ   :  1.  กรุณานําส่งเอกสารการสมคัรเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาไปยังสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 
กันยายน 2560 ดังนี้ 

 1.1  ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา ตามแบบของสหกรณ์ 
 1.2 สําเนาใบแจ้งการรับชําระเงินค่าเข้าร่วมโครงการสัมมนา 
 1.3 สําเนาบัตรประชาชน 
  2.  สอบถามเพิม่เติมได้ที่ นางสาวสายพิน  จิตต์สมสุข โทร. 089 816 8148 
     และ นางเกวรินทร์ ทองหลอ่ โทร. 087 519 1377 
 3. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560 และสมาชิกทั่วไป สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วม

โครงการ กรณีสมาชกิทีจ่ะเกษียณอายรุาชการในปี 2560 สมาชิกเกษียณอายรุาชการก่อนที่มอีายุ
ครบ 60 ปี ในป ี2560 และผู้ตดิตาม ยังไม่ครบ 

ลาํดบั............. 


