
โครงการส่งเสรมิการวางแผนทางการเงนิและการแก้ไขปัญหาหนีสินของสมาชกิ 

สหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด  ปี ๒๕๖๑ 

********** 

๑. เลขทโีครงการ       /๒๕๖๑ 

๒. ชอืโครงการ  โครงการสง่เสริมการวางแผนทางการเงินและการแกไ้ขปัญหาหนีสินของสมาชิก 

๓. เจ้าของโครงการ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั 

๔. หลักการและเหตุผล 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมกันของสมาชิกโดยมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาดา้น

เศรษฐกิจ การเขา้ถึงแหล่งเงินและมุ่งหวงัจะมีเศรษฐกิจการเงินทีมนัคงและยังยืนในระยะยาว แต่สมาชิก

สหกรณอ์อมทรพัยแ์ตล่ะรายมีรายไดแ้ละความจาํเป็นในการใชจ่้ายแตกต่างกนั ดงันนัสมาชิกสหกรณ์ย่อม

มีการวางแผนทางการเงินทีแตกต่างกันขึนอยู่กับความสามารถในการหารายไดแ้ละภาระค่าใช้จ่าย เช่น 

สมาชิกใหมที่เริมทาํงานอาจมีการวางแผน/เก็บออม ซือรถยนต ์ซือบา้นหลงัแรก  สว่นสมาชิกทีมีอายุ  ปี

ขึนไป อาจมีการวางแผนลงทุนในสินทรพัยต์า่งๆ ในขณะทีสมาชิกวยั  ปี ย่อมวางแผนทางการเงินในวยั

เกษียณ  แต่อย่างไร ก็ตามทุกคนมกัมีเป้าหมายเพือปกป้องความเสียงเพิมพูนทรัพย์สิน ตอ้งการมีเงิน

สาํรองยามแก่เฒ่า มีทีอยู่อาศัย วางแผนทางภาษี รวมถึงการบริหารทรัพย์สินทีมีอยู่ใหเ้พิมพูน บริหาร

หนีสินใหล้ดลงและสอดคลอ้งกับความสามารถในการชาํระหนี สหกรณอ์อมทรพัยจ์ึงเป็นทีพึงของสมาชิก

ทงัการออมและสินเชือ 

 ในปัจจุบันพบว่าปัญหาหนีสินครัวเรือนของคนไทยมีแนวโน้มทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะอย่างยิงหนีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหนีสินเพือการบริโภค  และไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดห้รอืสินทรพัยที์เพิมขนึ ซาํยงัมีการกูยื้มเงินระบบ หรือหนีบตัรเครดิตมาใชจ้่ายอีก ทาํใหข้าด

วินยัทางการเงินทีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตและการทาํงานทีไมม่ปีระสิทธิภาพ ประกอบกบัมีรายไดร้ายเดือนไม่

เพียงพอกับรายจ่าย ซงึเป็นปัญหาทีสะสมมาเป็นระยะเวลาในการแกไ้ข และแกไ้ขดังกล่าวตอ้งเกิดจาก

ความรว่มมือกนัระหว่างสมาชิกและสหกรณ ์ สาํหรบัสมาชิกสหกรณน์นัจาํเป็นตอ้งมีการปรบัวิธีการดาํเนิน

ชีวิตตนเองดว้ย เช่น นาํหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํรงชีวิต การควบคุมการใชจ้่ายทีไม่

จาํเป็น การหารายไดเ้พิมจากการประกอบอาชีพเสริม เป็นตน้ สาํหรับสหกรณ์ออมทรพัยต์อ้งมีบทบาท

หนา้ทีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนีสินสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึงด้วย เช่น การขยายเวลาการชําระหนี

โดยรวมหนีทกุสญัญาเหลือสญัญาเดียวและกาํหนดงวดชาํระหนีใหม่หรือพักชาํระหนีตน้เงินทุกสญัญาหรือ

ใหกู้เ้พิมเพือชาํระหนีตามบัตรเครดิต หรือชาํระหนีบุคคลภายนอกปรบัโครงสรา้งหนีใหแ้ก่สมาชิกทีรบัเงิน

บาํนาญ หรือบาํเหน็จรายเดือนแตไ่ม่เพียงพอชาํระหนีโดยปรบังวดชาํระหนีใหส้อดคลอ้งกับรายไดที้ไดร้บั 

การใหค้วามรูก้ารวางแผนทางการเงิน                  เพือเสริมสรา้งวินยัทางการเงิน และสง่เสริมการประกอบ

อาชีพเสริมแกส่มาชิก เป็นตน้ 

 สหกรณอ์อมทรพัยเ์ป็นสถาบนัการเงินรูปแบบหนึงทีสง่เสริมใหบุ้คคลทีเป็นสมาชิกรูจ้กัการ

ประหยดัรูจ้กัการออมทรพัยแ์ละสามารถบริการเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกเพือนาํไปใชจ่้ายเมอืเกิดความจาํเป็น โดย



ยึดหลกัการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซงึกันและกัน รวมทงัการแกไ้ขปัญหาของสมาชิกร่วมกัน ดงันนั 

จึงเห็นควรจดัทาํ“โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินและการแกไ้ขปัญหาหนีสินของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั  ปี ๒๕๖๑” 

 

 

                                                                                                         / . วตัถุประสงค…์ 

 

-๒- 

 

๕. วัตถุประสงค ์

 ๕.๑ เพือสง่เสริมใหค้วามรูก้ารวางแผนการเงินส่วนบคุคลใหแ้กส่มาชิก 

 ๕.๒ เพือใหส้มาชิกมกีารวางแผนทางเงนิทีเหมาะสมกบัสมาชิกในแต่ละราย 

 ๕.๓ เพือใหส้มาชิกสามารถปลดภาระหนีหลายทาง 

 .  เพือแกไ้ขปัญหาหนีสินของสมาชิก 

 .  เพือเสริมสรา้งวินยัทางการเงินทีดีใหแ้ก่สมาชิก 

๖. วิธีดาํเนินการ 

 ๖.๑ กจิกรรมการส่งเสรมิการวางแผนทางการเงนิ 

 - การจัดอบรมใหค้วามรูก้ารวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก จาํนวน ๑ ครงัต่อปี โดยการบรรยาย

และอภิปรายกลุม่ 

 ๖.๒ กจิกรรมการแก้ไขปัญหาหนีสินของสมาชกิ 

 - แต่งตงัคณะกรรมการเพือพิจารณาการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาหนีสินสมาชิก 

 - กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาหนีสนิสมาชิก 

 - แกไ้ขหรอืกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยเงนิกูท้ีเกียวขอ้ง 

 - คดัเลือกหรือประกาศรบัสมคัรสมาชิกทีเขา้รว่มโครงการ 

 - ดาํเนินการตามแนวทาง/หลกัเกณฑท์ีกาํหนด 

- ติดตามการแกไ้ขปัญหาหนีสินสมาชิกในทีประชมุคณะกรรมการและประเมินผลการดาํเนินการ 

๗. เป้าหมาย 

 ๗.๑ กจิกรรมการส่งเสรมิการวางแผนทางการเงนิ ประกอบดว้ย กลุ่มสมาชิกทีเขา้ใหม ่  

กลุม่สมาชิกทีมีปัญหาหนีสิน กลุ่มสมาชิกทีเตรียมตวัเกษียณและกลุม่สมาชิกทวัไปทีสนใจ  รวม  คน 

 ๗.๒ กจิกรรมการแก้ไขปัญหาหนีสินของสมาชกิ 

      - สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั ทีมีปัญหาดา้นหนีสิน  จาํนวน  คน   

๘. ระยะเวลาและสถานทดีาํเนินการ 

 วนัที  เมษายน  หอ้งประชุมกิตติรงัษี  อาคารอาํนวยการ (ผูป่้วยนอก)ชัน   โรงพยาบาล 

ศรสีะเกษ 



๙. หลักสูตรอบรม 

 ๙.๑  วิชาความรูด้า้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล    .0๐ ชวัโมง 

      ๘.๒  วิชาสิทธิและหนา้ทีผูใ้ชบ้รกิารทางการเงิน     ๑.0๐ ชวัโมง 

      ๘.๓  วิชาการบริหารสินเชือส่วนบคุคล      ๒. ๐ ชวัโมง 

      ๘.๔  วิชาความรูด้า้นการเงินอืนๆ (การบรหิารสินทรพัย ์ ภยัทางการเงิน)  ๑. ๐ ชวัโมง 

          รวม   .๐๐ ชวัโมง 

 

 

-๓- 

 

๑๐. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ จาํนวน ,100 บาท (-เก้าหมืน           

หนงึรอ้ยบาทถว้น-)  เพือเป็นค่าใชจ่้าย ดงันี 

๑๐.๑ คา่ตอบแทนวิทยากร  ท่าน จาํนวน ๖ ชวัโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 7, ๐๐   บาท 

๑๐.๒ คา่อาหารว่าง จาํนวน ๒ มือๆ ละ 30 บาท x 200 คน           , ๐๐  บาท 

๑๐.๓ ค่าอาหารเทียง จาํนวน ๑ มอืๆละ   บาท x  คน            ,   บาท 

๑๐.๔ คา่ถ่ายเอกสาร จาํนวน ๒๐๐ ชดุๆ ละ ๒๐ บาท  , 00  บาท 

๑๐.  คา่เบียเลียงกรรมการ จาํนวน  คนๆ ละ  บาท   ,   บาท 

.  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ทีสหกรณ ์จาํนวน  คนๆ ละ 300 บาท  ๑, ๐๐   บาท 

.  ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิก จาํนวน   คนๆละ  บาท      ,   บาท 

.  ค่าสถานทีประชุม       ,   บาท 

     รวมเป็นเงนิทงัสนิ           ,100  บาท 

          (-เก้าหมืนหนึงร้อยบาทถ้วน-) 

หมายเหตุ :ค่าใชจ่้ายสามารถถวัจ่ายไดท้กุรายการ 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีปรกึษาโครงการ  นางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด 

 ผูบ้ริหารโครงการ  นายสริิชยั  ทองปัญญา  กรรมการผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกัด 

 เจา้หนา้ทีโครงการ    คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ทีสหกรณ ์

ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกดั 

๑๒. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ สมาชิกมคีวามรูก้ารวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล และมีวินยัทางการเงินเพิมขนึ 

๑๒.๒ สมาชิกมีความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน 

๒.  สมาชิกทีเขา้รว่มโครงการนาํความรูไ้ปใชใ้นการวางแผนการเงินของตนเอง 



๒.  สมาชิกระมดัระวงัการก่อหนีมากขนึ 

๒.  สมาชิกเขา้ร่วมโครงการไดร้บัความช่วยเหลือในการลดภาระหนีและไดร้บัการแกไ้ขปัญหา

หนสิีน 

๑๓. ตัวชวีัดความสาํเร็จของโครงการ 

๑๓.๑ สมาชิกสหกรณที์เขา้รว่มโครงการ รอ้ยละ  ไดร้บัความรูด้า้นการวางแผนทางการเงิน 

๑๓.๒ สมาชิกสหกรณท์ีเขา้รว่มโครงการ รอ้ยละ ๗๐ ไดร้บัการแกไ้ขปัญหาดา้นหนีสินสมาชิก 

๑๓.๓ สมาชิกสหกรณท์ีเขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ  มีความพึงใจกับโครงการแกไ้ขปัญหาหนีสิน

ของสมาชิกดว้ยวิธีการสหกรณ ์

 

-๔- 

 

 (ลงชือ)  ผูเ้สนอโครงการ 

 นางอนงคว์รรณ    จนัทกรณ์ 

เลขานกุาร 

 

 

(ลงชือ)  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 นายสริชิยั    ทองปัญญา 

ตาํแหน่ง  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 

 

ความเห็นของผูอ้นุมติัโครงการ 

 

……………………………………………………...……………………..................………………………

………………………………….......................................................................................................... 

 

(ลงชือ)  ผูอ้นมุตัิโครงการ 

 นางสว่างจิตร   คณาคร 

ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ 

จาํกดั 

 

 

 

 

 

 


