โครงการออมหุ้น ลุ้นโชค
1. เลขที
/
2. ชือโครงการ
โครงการออมหุน้ ลุน้ โชค
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
4. หลักการและเหตุผล
ในสภาพทีเศรษฐกิจมีความผันผวน นํามันขึนราคา มีค่าใช้จ่ายทีสูงขึนและโดยเฉพาะอย่าง
ยิง ความสินเปลืองจากเสพสือ สังซือของออนไลน์โดยไม่จาํ เป็ น การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ขาดเป้าหมายใน
การออมจนกลายเป็ นการละเลย ดังนัน เพือให้สมาชิกมีเสถียรภาพทางการเงินทีมันคงขึน มุ่งเน้นให้ออม
ทรัพย์มากกว่ากูท้ รัพย์และเพือให้สอดคล้องกับพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
คือการเสริมสร้างวินยั ใน การออมเงินให้กบั สมาชิก ดังนันจึงได้จัดทํา“โครงการออมหุน้ ลุน้ โชค”ขึนมา เพือ
มุ่งหวังให้ส มาชิก ได้เล็ง เห็น ถึง ความมันคงทางการเงิน ที ยังยืน เพื อการกิ นดี อยู่ดี และมี สุข บรรลุต าม
เป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ “โครงการ ออมหุน้ ลุน้ โชค”เปิ ดโอกาสให้สมาชิกทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการทีจะลุกขึนมาเริมต้นในการออม โดยมีวงเงินในการเริมออม .- บาทขึนไปแต่ไม่เกิน , .บาท จะออมเงินมากหรือน้อยก็แล้วแต่สมาชิก แบ่งเงินมาออมก่อนใช้ อนาคตสดใสไร้หนี แน่นอน ขอเพี ยง
เริมต้นวันนีและทีสําคัญคือสมาชิกทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางการเงินร่วมกับ สหกรณ์เท่า
เทียมและเป็ นธรรม เป็ นการบริหารจัดการเพิมต้นทุนภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จํากัด ตามวิสยั ทัศน์ “มันคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
5. วัตถุประสงค์
1. เพือเสริมสร้างวินยั ในการออมเงินให้กบั สมาชิก
. เพือให้สมาชิกมีจาํ นวนหุน้ เพิมและมีรายได้เพิมมากขึน
3. เพือให้สมาชิกมีเสถียรภาพทางการเงินทีมันคงขึนจากการออมเพิมขึน
. เพือส่งเสริมให้สมาชิกทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทางการเงินร่วมกับสหกรณ์ ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
5.เพือเป็ นการเพิมทุนภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
. เป้ าหมายของโครงการ
ร้อยละ ของจํานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด มุ่งหวังให้
สมาชิกมีวินัยในการออมมีรายได้เ พิ มขึนและความมันคงทางการเงินทียังยืน เพือการกินดี อยู่ดี และมีสุข
บรรลุตามเป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ซงสมาชิ
ึ
กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
. การดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการและวางแผนดําเนินงานโครงการ
. มอบหมายหน้าทีให้เจ้าหน้าทีดูแลโครงการ

. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบโครงการทางสือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ,Facebook และ Line
. ดําเนินการตามแผนโครงการโดย
4.1 สมาชิกเขียนใบสมัครเพิมหุน้ โดยความสมัครใจภายในเดือนมิถนุ ายน
. วงเงินตังแต่ .- ขึนไป แต่ไม่เกิน , .- บาทโดยมีจาํ นวนเงินเท่ากันทุกเดือน
. ถ้าสมาชิกขาดส่งหรือส่งยอดเงินไม่เท่ากันทุกเดือนให้ถือว่ายกเลิกโครงการทันที
. สมาชิกนําเงินสดมาออมเพือเพิมหุน้ ได้ทีเจ้าหน้าทีสหกรณ์ (คุณรัชวดี คําภาษา)
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ ชือบัญชี
สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด เลขทีบัญชี - - ในวันที 25-30 ของทุกเดือน
(เริมมิถนุ ายน
สินสุด กันยายน
)
. ติดตามและประเมินผลเมือสินสุดโครงการ
6. จับรางวัลมอบโชคเพือเป็ นกําลังใจให้กบั สมาชิกทีมีวินยั ในการออมหุน้ จนครบสินสุดโครงการใน
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
7. กิจกรรม/ระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรมการดําเนินการ
1.ประชุมคณะกรรมการและวางแผนดําเนินงาน
โครงการ
.มอบหมายหน้าทีให้เจ้าหน้าทีดูแลโครงการ
.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบโครงการ
.ดําเนินการตามแผนโครงการ
.ติดตามและประเมินผลเมือสินสุดโครงการ
6.จับรางวัลมอบโชคในวันประชุมใหญ่

พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

. ระยะเวลาดําเนินการ
เริมต้นเดือนมิถุนายน
สินสุดโครงการวันที กันยายน
9. สถานทีดําเนินการ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
. งบประมาณ
งบประมาณโครงการออมหุน้ ลุน้ โชคจํานวน , .- บาท จับรางวัลมอบโชคเพือเป็ นกําลังใจ
ให้กบั สมาชิกทีมีวินยั ในการออมหุน้ จนครบสินสุดโครงการในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี

√
√

. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทีปรึกษาโครงการ นางสว่างจิตร คณาคร
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด

. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
สมาชิกเห็นถึงความสําคัญในการเริมต้นมีวินยั ในการออมเงินขึนร้อยละ ของสมาชิก เพือความ
มีเสถียรภาพทางการเงินทียังยืน เพือการกินดี อยู่ดี และมีสขุ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทีสําคัญคือสมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
13. ตัวชีวัดความสําเร็จของโครงการ
. สมาชิกทีเข้าร่วมโครงการร้อยละ ของสมาชิกทังหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จํากัด
. ระดับความสําเร็จของการเพิมทุนภายในของสหกรณ์
(ลงชือ)

ผูเ้ สนอโครงการ
นางสาวศิรินทร สามสี
กรรมการ

(ลงชือ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
นายสิริชยั ทองปั ญญา
ตําแหน่ง กรรมการและผูจ้ ดั การ

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

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
นางสว่างจิตร คณาคร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษจํากัด

