โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและการแก้ไขปั ญหาหนีสินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ปี ๒๕๖๑
**********
๑. เลขทีโครงการ
/๒๕๖๑
๒. ชือโครงการ
โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและการแก้ไขปั ญหาหนี สินของสมาชิก
๓. เจ้าของโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
๔. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพ ย์เกิ ด จากการรวมกัน ของสมาชิ ก โดยมุ่งหวังในการแก้ไ ขปั ญ หาด้า น
เศรษฐกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินและมุ่งหวังจะมีเศรษฐกิจการเงินทีมันคงและยังยืนในระยะยาว แต่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละรายมีรายได้และความจําเป็ นในการใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังนันสมาชิกสหกรณ์ย่อม
มีการวางแผนทางการเงิน ทีแตกต่างกันขึนอยู่กับความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่าย เช่น
สมาชิกใหม่ทีเริมทํางานอาจมีการวางแผน/เก็บออม ซือรถยนต์ ซือบ้านหลังแรก ส่วนสมาชิกทีมีอายุ ปี
ขึนไป อาจมีการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ ในขณะทีสมาชิกวัย ปี ย่อมวางแผนทางการเงินในวัย
เกษี ย ณ แต่อย่ างไร ก็ ตามทุกคนมักมีเป้ าหมายเพื อปกป้องความเสี ยงเพิ มพูนทรัพย์สิ น ต้องการมีเงิน
สํารองยามแก่ เฒ่ า มี ทีอยู่อาศัย วางแผนทางภาษี รวมถึงการบริหารทรัพย์สินที มีอ ยู่ใ ห้เ พิ มพูน บริหาร
หนีสิน ให้ลดลงและสอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็ นที พึงของสมาชิ ก
ทังการออมและสินเชือ
ในปั จจุบัน พบว่ า ปั ญ หาหนี สิน ครัว เรื อนของคนไทยมีแ นวโน้ม ที เพิ มขึ นอย่า งต่อเนื อง
โดยเฉพาะอย่า งยิ งหนี สิน ของสมาชิ ก สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี สิน เพื อการบริโ ภค และไม่
ก่อให้เกิดรายได้หรือสินทรัพย์ทีเพิมขึน ซํายังมีการกูย้ ืมเงินระบบ หรือหนีบัตรเครดิตมาใช้จ่ายอีก ทําให้ขาด
วินยั ทางการเงินทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทํางานทีไม่มปี ระสิทธิภาพ ประกอบกับมีรายได้รายเดือนไม่
เพี ยงพอกับ รายจ่าย ซึงเป็ นปั ญหาทีสะสมมาเป็ นระยะเวลาในการแก้ไข และแก้ไขดังกล่าวต้องเกิ ดจาก
ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ สําหรับสมาชิกสหกรณ์นนจํ
ั าเป็ นต้องมีการปรับวิธีการดําเนิน
ชีวิตตนเองด้วย เช่น นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในการดํารงชีวิต การควบคุมการใช้จ่ายทีไม่
จําเป็ น การหารายได้เพิ มจากการประกอบอาชีพเสริม เป็ นต้น สําหรับสหกรณ์ออมทรัพ ย์ตอ้ งมีบ ทบาท
หน้า ที เข้า มาช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาหนี สิน สมาชิ กสหกรณ์อีก ทางหนึงด้วย เช่ น การขยายเวลาการชํา ระหนี
โดยรวมหนีทุกสัญญาเหลือสัญญาเดียวและกําหนดงวดชําระหนีใหม่หรือพักชําระหนีต้นเงินทุกสัญญาหรือ
ให้กูเ้ พิมเพือชําระหนีตามบัตรเครดิต หรือชําระหนีบุคคลภายนอกปรับโครงสร้างหนีให้แก่สมาชิก ทีรับเงิ น
บํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือนแต่ไม่เพียงพอชําระหนีโดยปรับงวดชําระหนีให้สอดคล้องกับรายได้ทีได้รบั
การให้ความรูก้ ารวางแผนทางการเงิน
เพื อเสริมสร้างวินยั ทางการเงิน และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมแก่สมาชิก เป็ นต้น
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินรูปแบบหนึงทีส่งเสริมให้บุคคลทีเป็ นสมาชิกรู จ้ กั การ
ประหยัดรูจ้ กั การออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกเพือนําไปใช้จ่ายเมือเกิดความจําเป็ น โดย

ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกัน รวมทังการแก้ไขปั ญหาของสมาชิกร่วมกัน ดังนัน
จึงเห็นควรจัดทํา“โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและการแก้ไขปั ญหาหนีสินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ปี ๒๕๖๑”

/ . วัตถุประสงค์…
-๒๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพือส่งเสริมให้ความรู ก้ ารวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก
๕.๒ เพือให้สมาชิกมีการวางแผนทางเงินทีเหมาะสมกับสมาชิกในแต่ละราย
๕.๓ เพือให้สมาชิกสามารถปลดภาระหนีหลายทาง
. เพือแก้ไขปั ญหาหนีสินของสมาชิก
. เพือเสริมสร้างวินยั ทางการเงินทีดีให้แก่สมาชิก
๖. วิธีดาํ เนินการ
๖.๑ กิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
- การจัดอบรมให้ความรู ก้ ารวางแผนทางการเงิ นแก่สมาชิ ก จํานวน ๑ ครังต่อปี โดยการบรรยาย
และอภิปรายกลุม่
๖.๒ กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาหนีสินของสมาชิก
- แต่งตังคณะกรรมการเพือพิจารณาการหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินสมาชิก
- กําหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินสมาชิก
- แก้ไขหรือกําหนดระเบียบว่าด้วยเงินกูท้ ีเกียวข้อง
- คัดเลือกหรือประกาศรับสมัครสมาชิกทีเข้าร่วมโครงการ
- ดําเนินการตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ทีกําหนด
- ติดตามการแก้ไขปั ญหาหนีสินสมาชิกในทีประชุมคณะกรรมการและประเมินผลการดําเนินการ
๗. เป้ าหมาย
๗.๑ กิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกทีเข้าใหม่
กลุม่ สมาชิกทีมีปัญหาหนีสิน กลุ่มสมาชิกทีเตรียมตัวเกษี ยณและกลุม่ สมาชิกทัวไปทีสนใจ รวม คน
๗.๒ กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาหนีสินของสมาชิก
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ทีมีปัญหาด้านหนีสิน จํานวน คน
๘. ระยะเวลาและสถานทีดําเนินการ
วันที เมษายน
ห้องประชุมกิตติรงั ษี อาคารอํานวยการ (ผูป้ ่ วยนอก)ชัน โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

๙. หลักสูตรอบรม
๙.๑ วิชาความรู ด้ า้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
๘.๒ วิชาสิทธิและหน้าทีผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
๘.๓ วิชาการบริหารสินเชือส่วนบุคคล
๘.๔ วิชาความรู ด้ า้ นการเงินอืนๆ (การบริหารสินทรัพย์ ภัยทางการเงิน)
รวม

.0๐ ชัวโมง
๑.0๐ ชัวโมง
๒. ๐ ชัวโมง
๑. ๐ ชัวโมง
.๐๐ ชัวโมง

-๓๑๐. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้ง บประมาณจากทุน เพื อการศึก ษาอบรมทางสหกรณ์ จํา นวน ,100 บาท (-เก้า หมื น
หนึงร้อยบาทถ้วน-) เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี
๑๐.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ท่าน จํานวน ๖ ชัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 7, ๐๐
บาท
๑๐.๒ ค่าอาหารว่าง จํานวน ๒ มือๆ ละ 30 บาท x 200 คน
, ๐๐
บาท
๑๐.๓ ค่าอาหารเทียง จํานวน ๑ มือๆละ บาท x คน
,
บาท
๑๐.๔ ค่าถ่ายเอกสาร
จํานวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๒๐ บาท
, 00
บาท
๑๐. ค่าเบียเลียงกรรมการ จํานวน คนๆ ละ บาท
,
บาท
. ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีสหกรณ์ จํานวน คนๆ ละ 300 บาท
๑, ๐๐
บาท
. ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิก จํานวน
คนๆละ บาท
,
บาท
. ค่าสถานทีประชุม
,
บาท
รวมเป็ นเงินทังสิน
,100
บาท
(-เก้าหมืนหนึงร้อยบาทถ้วน-)
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 สมาชิกมีความรูก้ ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และมีวินยั ทางการเงินเพิมขึน
๑๒.๒ สมาชิกมีความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน
๒. สมาชิกทีเข้าร่วมโครงการนําความรูไ้ ปใช้ในการวางแผนการเงินของตนเอง

๒. สมาชิกระมัดระวังการก่อหนีมากขึน
๒. สมาชิกเข้าร่วมโครงการได้รบั ความช่วยเหลือในการลดภาระหนีและได้รบั การแก้ไขปั ญหา
หนีสิน
๑๓. ตัวชีวัดความสําเร็จของโครงการ
๑๓.๑ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ได้รบั ความรูด้ า้ นการวางแผนทางการเงิน
๑๓.๒ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐ ได้รบั การแก้ไขปั ญหาด้านหนีสินสมาชิก
๑๓.๓ สมาชิกสหกรณ์ทีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ มีความพึงใจกับ โครงการแก้ไขปั ญหาหนีสิน
ของสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์
-๔(ลงชือ)

ผูเ้ สนอโครงการ
นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์
เลขานุการ

(ลงชือ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
นายสิรชิ ยั ทองปั ญญา
ตําแหน่ง กรรมการและผูจ้ ดั การ

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

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
นางสว่างจิตร คณาคร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด

