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ค าน า 
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ในกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก มีสหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมาย จ านวน      
80 สหกรณ์ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 1) ส่วนกลาง : การจัดอบรมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่รู้รอบเรื่องการเงิน 2) ส่วนภูมิภาค : การจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางถ่ายทอด  
ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่สหกรณ์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์  

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้าจึงได้จัดท า “คู่มือโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้น าไป   เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน  แก่สมาชิก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ข้าราชการมีความรู้
เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะน าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ต่อไป 

 
 

มกราคม  2560 
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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 - โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2  
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ส่วนที่ ๔   การจัดอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก 10 
   
 ภาคผนวก  
 - การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด  
 - ส าเนาหนังสือแจ้งกองคลังโอนงบประมาณให้จังหวัด  ครั้งที ่1 

      - การจัดประชุมหารือฯ     โอนงบประมาณ  100 % 
      - ค่าใช้สอยของเจ้าหน้าที่   โอนงบประมาณ    30 % 

 

 - รายชื่อสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 - รายชื่อสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 - แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ (ระบบ E – Project  : รายเดือน)  
 - แบบรายงานการด าเนินงานโครงการฯ (รายไตรมาส)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๑ 

บทน าและโครงการ 
 
 

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้าด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 77 สหกรณ์  โครงการฯ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นว่า 
สมาชิกสหกรณ์ควรมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพ่ือท าให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมหารือ     
เพ่ือวางแผนถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกจังหวัด รวมงบประมาณ 3,703,100 บาท  

 

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าได้จัดท าและขออนุมัติ “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์         
เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2” ก าหนดจัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม  
๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ข้าราชการมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ 
สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะน าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน ๘๐ สหกรณ์ และข้าราชการจาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด (สสจ.)/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ - ๒ (สสพ. 1 – 2) วิทยากร           
ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๒๔๕ คน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ คือ  1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับการส่งเสริม   
และสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน ๘๐ แห่ง  ๒) ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๗๐ น าความรู้/แนวทางด้านการวางแผน   
ทางการเงินไปอบรมเผยแพร่แก่สมาชิกสหกรณ์ 
 

 



-2- 
 

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2 
 

2. เลขที่โครงการ           11/2560 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
 

4. หลักการและเหตุผล         
สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมกันของสมาชิกโดยมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการเข้าถึง

แหล่งเงินและมุ่งหวังจะมีเศรษฐกิจการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว แต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละราย  
มีรายได้และความจ าเป็นในการใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังนั้น สมาชิกสหกรณ์ย่อมมีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่าย เช่น สมาชิกใหม่ที่เริ่มท างานอาจมีการวางแผน/      
เก็บออมซื้อรถยนต์ ซื้อบ้านหลังแรก ส่วนสมาชิกท่ีอายุ 35 ปีขึ้นไป อาจมีการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ 
ในขณะที่สมาชิกวัย 50 ปี ย่อมวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนมักมีเป้าหมายเพ่ือปกป้อง
ความเสี่ยง เพ่ิมพูนทรัพย์สิน ต้องการมีเงินส ารองยามแก่เฒ่า มีที่อยู่อาศัย วางแผนทางภาษี รวมถึงการบริหารทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ให้เพ่ิมพูน บริหารหนี้สินให้ลดลงและสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นที่พ่ึง
ของสมาชิกทั้งการออมและสินเชื่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษา
ทางการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้ในทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าจึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของ
สมาชิก รุ่นที่ 2” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน    
ส่วนบุคคลและสามารถให้ค าปรึกษาในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ 

   

5. วัตถุประสงค์         
 เพ่ือให้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์/ข้าราชการมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและสามารถเป็นที่
ปรึกษาและแนะน าในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกได้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น  245 คน 
 6.1 ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีห่รือผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ จาก 80 สหกรณ์  
 6.2 ข้าราชการจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2  
 6.3 วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่  
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และส าหรับการจัดอบรมตามข้อ 8.1  ก าหนดจดั 
                                     วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวภิาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ  
 

8. งบประมาณ  รวมทั้งสิน 3,703,100 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 
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8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน  จ านวน   989,700  บาท   
 

1) ค่าอาหาร 245คน*300บาท*5มื้อ 367,500 บาท 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 245คน*50บาท*6มื้อ 73,500 บาท 

3) ค่าท่ีพัก 245คน*750บาท*2วัน 367,500 บาท 

4) ค่าวิทยากร 5คน*1200บาท*14ชม. 84,000 บาท 

5) ค่าพาหนะวิทยากร 5คน*575บาท 2,875 บาท 

6) ค่าวัสดุ/ค่าจัดท าเอกสาร 245คน*85บาท 20,825 บาท 

7) ค่ากระเป๋าเอกสาร 245คน*300บาท 73,500 บาท 

                       หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 

8.2 จัดพิมพ์คู่มือส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน จ านวน 1,000 ชุด  ๆละ 6 เล่ม  จ านวน 150,000 บาท 
8.3 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของส างานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  

 

1) เพ่ือจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางการถ่ายทอด  
    ความรู้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
    รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าว 

  เป้าหมาย : สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 (80 แห่ง) 
                จ านวน 2 รุ่น/แห่ง 30 คน/รุ่น งบประมาณ 8,100 บาท/แห่ง 
                ผู้เข้าร่วมประชมุหารือคือ สมาชิก/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
                ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559  
                และ 2560 และฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ 
 

จ านวน  648,000 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแนะน า ส่งเสริม ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์   
   (สสจ./สสพ. 1 – 2 แนะน า ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
   เป้าหมาย :  สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 157 แห่ง ๆ ละ 12,200 บาท     
                     (ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 77 แห่ง และปีงบประมาณ  
                  2560 จ านวน 80 แห่ง)    

จ านวน 1,915,400 บาท 

 

       หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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9. หัวข้อวิชา  
  

9.1 พิธีเปิด 0.30 ชั่วโมง 
9.2 ปฐมนิเทศ 1.00 ชัว่โมง 
9.3 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.00 ชัว่โมง 
9.4 การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล 3.00 ชัว่โมง 
9.5 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 6.00 ชัว่โมง 
9.6 สิทธิหน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน 1.30 ชัว่โมง 
9.7 การบริหารองค์กรการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน 1.30 ชัว่โมง 
9.8 แนวทางปฏิบัติงานหลังการอบรม 2.00 ชัว่โมง 
9.9 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3.00 ชัว่โมง 
9.10 สรุปและประเมินผล 1.00 ชัว่โมง 
 รวม 20.30 ชัว่โมง 

 

10. วิธีการ       บรรยายและแบ่งกลุ่มอภิปราย 
 

11. วิทยากร     วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน  
 

12. ตัวชี้วัดผลส าเร็จ         
12.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 80 แห่ง   
12.2 ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70 น าความรู้/แนวทางด้านการวางแผนทางการเงินไปอบรมเผยแพร่แก่

สมาชิกสหกรณ์  
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1 เจ้าหน้าทีท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคล รู้เท่าทันกลโกง และ
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และให้ค าปรึกษาในการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้ 

 13.2 สมาชิกสหกรณ์ได้รับค าปรึกษาทางการเงิน ท าให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    ที่ปรึกษา 
      ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ผู้บริหารโครงการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์        ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ 
ข้าราชการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์         เจ้าหน้าที่โครงการ 

         
 

****************** 
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ส่วนที่ ๒ 
แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) 

 
 การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน     
ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือบ่มเพาะวินัยทางการเงิน
ไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยท างานก็จ าเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมาย
และรายจ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จ าเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ท าให้ความ
รับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากขึ้น แม้กระทั่ง     
เมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่หรื อ    
อาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้  ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถทดลองท าแบบแบบประเมินความรอบรู้ทางการเงิน ตามลิงค์ด้านล่าง 
             https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx 
 เพ่ือทดสอบว่า ปัจจุบันคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยแค่ไหน มีทักษะการจัดการเงินส่วนบุคคล
อย่างไร และความรู้พ้ืนฐานด้านการเงินเพียงพอหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการเงินต่อไป 

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน 

1. ประเมินฐานะทางการเงิน 
 สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคล ไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ”         
ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการจัดท าบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินแล้วน ามาค านวณ ดังนี้ 
 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความม่ังคั่งสุทธิ 
 

 นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง
อย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ท าให้เราตระหนักได้ว่า  
ค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไป หรือไม่มีความจ าเป็น หรือสามารถตัดออกได้ รวมทั้งทราบว่า  รายได้ทางใด      
น้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพ่ิมได้อีก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม 

2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 
 ควรมีการตั้งเป้าหมายและก าหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น หากในขณะนี้เรามีรายได้น้อยหรือ
ภาระทางการเงินมาก ก็อาจเลื่อนเป้าหมายที่ไม่ส าคัญออกไป เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายที่ส าคัญหรือเร่งด่วนก่อน   
ควรน า “สิ่งที่จ าเป็นต้องมี” มาก าหนดเป็นเป้าหมายก่อน “สิ่งที่อยากได้” โดยเป้าหมายที่ดี ต้องเป็นไปตาม   
หลัก SMART คือ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 - Specific ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนไม่คลุมเครือมีความเฉพาะเจาะจงว่าเราจะท าอะไร เพ่ืออะไร 
 - Measurable สามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าว่า  
   ใกล้จะถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงไร 
 - Achievable เป็นเป้าหมายที่สามารถท าส าเร็จได้ โดยรู้ว่าต้องท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
 - Realistic เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
 - Time Bound มีกรอบเวลาที่แน่ชัดว่าจะเริ่มเมื่อใด และต้องใช้เวลาเท่าใดเพ่ือให้บรรลุ 
   เป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยอาจแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 

https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx
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3. จัดท าแผนทางการเงิน 
 บุคคลทั่วไปไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนควรมีการจัดท าแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพ่ิมเติมจากแหล่งไหน หรือน าไปลงทุนอย่างไร  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย      
ที่วางไว้ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป 

4. ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของการวางแผนทางการเงินคือ ความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะ    
หากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 
 

5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่าง
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่ หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ท าให้       
ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากท าเช่นนี้ไปเรื่อย  ๆ ก็จะท าให้
เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน 
 

สมการสู่ความม่ันคงทางการเงิน 
รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย 

 

6. เคล็ดลับเพื่อความม่ันคงทางการเงิน 
 บุคคลควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ โดยพิจารณาว่า  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นมีอะไรบ้าง     
แล้วกันรายรับส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเงินออมและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นก่อน หากพบว่า  รายรับไม่เพียงพอก็ควรหาทาง  
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน โดยมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ครอบคลุม
รายจ่ายประจ าอย่างน้อย 6 เดือน ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ว่า ครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอ 
การท าประกันสุขภาพเพ่ิมเติมก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พิจารณาเรื่องความไม่แนน่อนของรายได้ในอนาคต  ก่อน
ตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้ง อาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือน าสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น  หากรู้ล่วงหน้าว่า 
จะต้องใช้เงินจ านวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ  บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น ฝากธนาคาร    
ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการออม 
ความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วย หากใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้อย่างมีวินัย จัดเก็บใบเสร็จ       
เพ่ือตรวจสอบและจ่ายเงินให้ตรงตามก าหนด เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่จ าเป็น  การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่ง        
ที่น่ากลัวหากมีการบริหารจัดการที่ดี และเลือกก่อหนี้ที่มีประโยชน์ เช่น การกู้ซื้อบ้านหรือกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 
อย่างไรก็ตาม ควรประเมินความสามารถในการช าระคืนก่อน โดยภาระการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้  
ทุกประเภทในแต่ละเดือนรวมกัน ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน หากมีหนี้สินเกินตัว ก็ต้องพยายาม  
ปลดหนี้ด้วยการประหยัด ทยอยผ่อนช าระ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ที่ส าคัญไม่ควร        
ก่อหนี้เพิ่ม หากไม่สามารถช าระคืนได้ ก็ควรหารือกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

7. ใครบ้างที่ต้องวางแผนทางการเงิน 
 ผู้ที่จ าเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินคือ ทุกคนควรวางแผนทางการเงิน เพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการ     
ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา การวางแผนจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ท าให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
 เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้ วัดของโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์        
ด้านการเงินและร้านค้า จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังนี้ 
 

๑. กิจกรรมส าหรับส่วนกลาง  : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์) 

  ๑.๑ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเนื้อหาวิชาการอบรม รวมทั้งขออนุญาต
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน) จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ๆ ละ ๖ เล่ม โดยได้รับ
อนุเคราะห์ต้นฉบับจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

           ๑.๒ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินภายใต้ “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กร
วางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ ๒” แก่ผู้แทนสหกรณ์/ข้าราชการ ภายในเดือนธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ 

           ๑.๓ ขออนุมัติและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน) ๑,๐๐๐ ชุด ๆ ละ    
๖ เล่ม รวมทั้งสิ้น 6,000 เล่ม 

 ๑.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน) 
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ และ ๒ ได้ใช้เป็นแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน  

 ๑.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบการรายงานและติดตามการน าความรู้ไปเผยแพร่แก่สมาชิก
สหกรณ์ในพื้นที ่

 ๑.6 สรุปและประเมินผลโครงการ    
  
 

๒. กิจกรรมส าหรับส่วนภูมิภาค  : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และ สสพ. 1 – 2 

 2.1 การเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการพัฒนาสหกรณอ์อมทรัพย์เป็น
องค์กรวางแผนทางการเงนิของสมาชิก รุ่นที่ ๒ 

 ๑) ประสานแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมาย ให้คัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ละ 2 คน 
เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ตามข้อ 1.2 โดยผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมายที่สามารถ จะ
เป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ 

 ๒) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ จ านวน 1 คน เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน       
ตามข้อ 1.2 โดยผู้แทนข้าราชการแต่ละจังหวัดสามารถเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดและสมาชิกของสหกรณ์ได้ 

 3) ผู้แทนข้าราชการที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินฯ  สรุปรายงานการอบรมฯ     
เสนอต่อสหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 หรือเสนอที่ประชุม
ข้าราชการประจ าเดือน 
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๒.๒ การด าเนินงานภายหลังการเข้ารับการอบรม ตาม ๒.๑ 
จัดประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางการถ่ายทอดความรู้   การ

วางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์เกี่ยวกับการวางแผน        ทาง
การเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

1) สหกรณ์เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๘๐ แห่ง ให้ สสจ./สสพ.1-2 จัดประชุม จ านวน ๒ รุ่น/แห่ง ๓๐ คน/รุ่น งบประมาณ ๘,๑๐๐ บาท/แห่ง 
(ภาคผนวก : การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด) 

๒) เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม รุ่นละ 30 คน อาจจะประกอบด้วย กรรมการ/ ฝ่ายจัดการ/
สมาชิก และฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ที่อาจจะมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง แต่ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือที่มาจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นหลักก่อน รองลงมาให้พิจารณาจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก : รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  รุ่นที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่น  ๆที่มีความสนใจ โดยจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือของแต่ละสหกรณ์ให้จังหวัดพิจารณา ตามความเหมาะสม 

๓) ประเด็นการประชุมหารือและหัวข้อการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 ๓.๑) ประเด็นการจัดประชุมหารือ เช่น 

(๑) จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู้การวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 
(๒) ก าหนดเนื้อหาและวิธีการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม เช่น 

ก าหนดให้มีหัวข้อวิชาการวางแผนทางการเงินสอดแทรกในการอบรมสัมมนาประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(๓) พิจารณาก าหนดแนวทางการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก 

ตัวอย่างเช่น เปิดคลินิกสหกรณ์หรือมุมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกสหกรณ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก  ให้ค าปรึกษาก่อนเป็นหนี้ การวางแผนการเงินในอนาคต การวางแผนการออม เป็นต้น 

(๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ท่ีมีการด าเนินเกี่ยวกับการให้ความรู้การ
วางแผนทางการเงินหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก    

 ๓.๒) หัวข้อการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น 
(๑) ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
(๒) สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

  (๓) การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล 
  (๔) ความรู้ด้านการเงินอ่ืนๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์หนี้สินส่วนบุคคล ภยัทางการเงิน   

หมายเหตุ : การจัดประชุมหารือฯ และให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  สสจ./สสพ.๑-๒ 
อาจจะก าหนดประเด็นเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม 
 2.3 การด าเนินงานภายหลังการจัดประชุมหารือตาม 2.2  

สสจ. และ สสพ. ๑-๒ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ 
1) แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ (ระบบ E- Project  : รายเดือน)  
2) แบบรายงานการด าเนินงานโครงการฯ    (รายไตรมาส  เริ่มไตรมาสที่ 2)  ดังนี้   

2.1) ไตรมาสที่ ๒  ภายในวันที่ ๕ เม.ย.60 
2.๒) ไตรมาสที่ ๓  ภายในวันที่ ๕ ก.ค.60 
2.๓) ไตรมาสที่ ๔  ภายในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๐ 
แต่ละกิจกรรมให้แนบภาพถ่าย/ค าอธิบายประกอบ โดยส่งรายงานทาง E-mail : cpd_credit@cpd.go.th 

(ภาคผนวก : แบบรายงาน E- Project แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ) 
หมายเหตุ   เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan  ให้แล้วเสรจ็ และน าขึ้น web site   
              หน่วยงานของท่าน ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 

mailto:cpd_credit@cpd.go.th
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ส่วนที่ ๓  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ๓.๑ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรม ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 สรุปผลการอบรม
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
 ๓.๒ ร่วมประชุมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1 - 2 เพ่ือหารือและก าหนดแนวทาง วิธีการอบรม
และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งการจัดท าแผนการอบรมและเผยแพร่       
องค์ความรู้ให้แก่สมาชิก รายละเอียดตามส่วนที่ 2 

 ๓.๓ จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
เหมาะสม  

๓.4 ติดตามและประเมินผลสมาชิกภายหลังการจัดโครงการอบรมหรือหลังจากการได้รับการจัดแนวทาง 
ที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก 

           ๓.5 รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1 – 2  
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ส่วนที่ ๔ 
การจัดการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นประจ า      
ทุกปีอยู่แล้ว จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถเพ่ิมเติมหัวข้อวิชาการอบรมการให้ความรู้         
ด้านการเงินแก่สมาชิกได้ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าใหม่ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะแก่สมาชิก      
ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและปลูกฝังให้สมาชิกได้มีความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล อันจะส่งผลให้สมาชิกมีความมั่นคงและมั่งคั่งในการด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง         
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จึงได้จะท าแนวทางจัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก 
เพ่ือให้จังหวัดน าไปแนะน าให้สหกรณ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้ 

แนวทางการจัดโครงการอบรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       ๑) ก าหนดแผนการจัดโครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ 
               สหกรณ์ควรก าหนดแผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน หรือสอดแทรก
เนื้อหาวิชานี้ทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมให้แก่สมาชิก อย่างน้อยปีละ ๑ รุ่น หรือตามความเหมาะสมของสหกรณ์ 
และส าหรับในปีต่อๆ ไปก็ให้สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม 

 ๒) การคัดเลือกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย 

               การจัดการอบรมสหกรณ์อาจจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ตามความจ าเป็น เช่น กลุ่มสมาชิกเข้าใหม่     
กลุ่มสมาชิกเกษียณอายุ กลุ่มที่มีเงินฝากแต่ไม่มีหนี้ กลุ่มที่มีหนี้ เพราะว่าจะได้มีการก าหนดเนื้อหาที่สอดคล้อง
กลุ่มเป้าหมาย 

      ๓) ก าหนดเนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และกิจกรรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเนื้อหาอาจจะ
ประกอบด้วย 

1. ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
3. การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล 
4. ความรู้ด้านการเงินอื่นๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์หนี้สินส่วนบุคล ภัยทางการเงิน เป็นต้น 

     ๔) อาจจะมีการทดสอบความรู้ก่อน และหลังการอบรม โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดท า
แบบทดสอบความรู้ทางการเงินก่อนเข้ารับการอบรม และหลังการอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์     
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd) 

       ๕) ประเมินผลโครงการอบรม 
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การเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 การเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่         
โดยแบ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ 1 ชุด ชุดละ ๖ เล่ม ประกอบด้วย (1) วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด (2) รอบรู้ระวังภัย 
(3) รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายทางการเงิน (4) คิดก่อนเป็นหนี้ (5) e - Payment และ (6) สมุดเงินออม ทั้งนี้    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว (ลิขสิทธิ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย)  โดยจะจัดส่งให้จังหวัดน าไปเผยแพร่ต่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ภายในจังหวัด  นอกจาก
เอกสารดังกล่าวแล้ว สหกรณ์อาจจะจัดท าแผ่นพับสรุปย่อในแต่ละเรื่องเพ่ิมเติมได้ หรือเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว๊บไซต์
ของสหกรณ์ก็สามารถด าเนินการได้ แต่หากสหกรณ์มีความประสงค์จะพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพ่ิมเติม ให้จัดท า
หนังสือขออนุญาตจัดพิมพ์ได้โดยตรงไปที ่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิก 

 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ทดสอบความรู้ทางการเงินของสมาชิก พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลแก่สมาชิกใหม่ 
 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ส ารวจข้อมูลทางการเงินของสมาชิก 
 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเหลือสมาชิก ทั้งสมาชิกที่ต้องการออมและลงทุน และสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน   
ในการวางแผนทางการเงินโดยใช้โปรแกรมวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย ค านวณส่วนผสมของการออม    
และการลงทุนแก่สมาชิก 

 4) สหกรณ์ออมทรัพย์แนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่สมาชิก 

 5) สหกรณ์มีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมการออม การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ของสมาชิกท่ีผ่านการอบรมให้ความรู้ 
 

 
หมายเหตุ  : สามารถดาวน์ โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ จาก เว๊บไซต์ของกองพัฒนาสหกรณ์                             

ด้านการเงินและร้านค้า (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd) และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยายของศูนย์ คุ้ มครองผู้ ใช้บริ การทางการเงิน  ธนาคารแห่ งประเทศไทย 
(https://www.1213.or.th/th/pages/default.aspx) 
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