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คานา
กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก มี สหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมาย จานวน
80 สหกรณ์ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ 1) ส่วนกลาง : การจัดอบรมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่ องการเงิน 2) ส่ วนภูมิภาค : การจั ดประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางถ่ายทอด
ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่สหกรณ์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้ านค้าจึงได้จั ดทา “คู่มือโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้นาไป เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน แก่สมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ข้าราชการมีความรู้
เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะนาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ต่อไป
มกราคม 2560
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ภาคผนวก
- การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด
- สาเนาหนังสือแจ้งกองคลังโอนงบประมาณให้จังหวัด ครั้งที่ 1
- การจัดประชุมหารือฯ โอนงบประมาณ 100 %
- ค่าใช้สอยของเจ้าหน้าที่ โอนงบประมาณ 30 %
- รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ (ระบบ E – Project : รายเดือน)
- แบบรายงานการดาเนินงานโครงการฯ (รายไตรมาส)

ส่วนที่ ๑
บทนาและโครงการ
สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้าดาเนินการจัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน ของสมาชิก รุ่นที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 77 สหกรณ์ โครงการฯ สาเร็จลุล่วงด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นว่า
สมาชิกสหกรณ์ควรมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อทาให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ การจัด ประชุมหารือ
เพื่อวางแผนถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกจังหวัด รวมงบประมาณ 3,703,100 บาท
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าได้จัดทาและขออนุมัติ “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2” กาหนดจัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม
๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ข้าราชการมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ
สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะนาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน ๘๐ สหกรณ์ และข้าราชการจาก
สานั กงานสหกรณ์จั งหวัด (สสจ.)/ส านั กงานส่ งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ (สสพ. 1 – 2) วิทยากร
ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๒๔๕ คน ตัวชี้วัดผลสาเร็จ คือ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน ๘๐ แห่ง ๒) ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๗๐ นาความรู้/แนวทางด้านการวางแผน
ทางการเงินไปอบรมเผยแพร่แก่สมาชิกสหกรณ์

-2โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2
1. ชื่อโครงการ
2. เลขที่โครงการ

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
4. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมกันของสมาชิกโดยมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการเข้าถึง
แหล่งเงินและมุ่งหวังจะมีเศรษฐกิจการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว แต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละราย
มีรายได้และความจาเป็นในการใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังนั้น สมาชิกสหกรณ์ย่อมมีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่าย เช่น สมาชิกใหม่ที่เริ่มทางานอาจมีการวางแผน/
เก็บออมซื้อรถยนต์ ซื้อบ้านหลังแรก ส่วนสมาชิกที่อายุ 35 ปีขึ้นไป อาจมีการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ
ในขณะที่สมาชิกวัย 50 ปี ย่อมวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนมักมีเป้าหมายเพื่อปกป้อง
ความเสี่ยง เพิ่มพูนทรัพย์สิน ต้องการมีเงินสารองยามแก่เฒ่า มีที่อยู่อาศัย วางแผนทางภาษี รวมถึงการบริหารทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูน บริหารหนี้สินให้ลดลงและสอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นที่พึ่ง
ของสมาชิกทั้งการออมและสินเชื่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษา
ทางการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้ในทุ กเพศทุกวัย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับผลสาเร็จเป็นอย่างดี
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าจึงได้จัดทา “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของ
สมาชิก รุ่นที่ 2” เพื่อให้เจ้ าหน้ าที่ส หกรณ์ และฝ่ ายส่ งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลและสามารถให้คาปรึกษาในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ได้
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์/ข้าราชการมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและสามารถเป็นที่
ปรึกษาและแนะนาในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกได้
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 245 คน
6.1 ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีห่ รือผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ จาก 80 สหกรณ์
6.2 ข้าราชการจากสานักงานสหกรณ์จังหวัด และสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2
6.3 วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสาหรับการจัดอบรมตามข้อ 8.1 กาหนดจัด
วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ
8. งบประมาณ รวมทั้งสิน 3,703,100 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

-38.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน จานวน 989,700 บาท
1) ค่าอาหาร

245คน*300บาท*5มื้อ

367,500 บาท

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

245คน*50บาท*6มื้อ

73,500 บาท

3) ค่าที่พัก

245คน*750บาท*2วัน

367,500 บาท

4) ค่าวิทยากร

5คน*1200บาท*14ชม.

84,000 บาท

5) ค่าพาหนะวิทยากร

5คน*575บาท

2,875 บาท

6) ค่าวัสดุ/ค่าจัดทาเอกสาร

245คน*85บาท

20,825 บาท

7) ค่ากระเป๋าเอกสาร

245คน*300บาท

73,500 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
8.2 จัดพิมพ์คู่มือส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน จานวน 1,000 ชุดๆ ละ 6 เล่ม จานวน 150,000 บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของสางานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
1) เพื่อจัดประชุมหารือเพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางการถ่ายทอด
จานวน 648,000 บาท
ความรู้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกสหกรณ์
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าว
เป้าหมาย : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 (80 แห่ง)
จานวน 2 รุ่น/แห่ง 30 คน/รุ่น งบประมาณ 8,100 บาท/แห่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือคือ สมาชิก/กรรมการ/เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559
และ 2560 และฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแนะนา ส่งเสริม ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
(สสจ./สสพ. 1 – 2 แนะนา ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน)
เป้าหมาย : สหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน 157 แห่ง ๆ ละ 12,200 บาท
(ปีงบประมาณ 2559 จานวน 77 แห่ง และปีงบประมาณ
2560 จานวน 80 แห่ง)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 1,915,400 บาท

-49. หัวข้อวิชา
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

พิธีเปิด
ปฐมนิเทศ
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
สิทธิหน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
การบริหารองค์กรการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติงานหลังการอบรม
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สรุปและประเมินผล
รวม

10. วิธีการ

บรรยายและแบ่งกลุ่มอภิปราย

11. วิทยากร

วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน

0.30 ชั่วโมง
1.00 ชัว่ โมง
1.00 ชัว่ โมง
3.00 ชัว่ โมง
6.00 ชัว่ โมง
1.30 ชัว่ โมง
1.30 ชัว่ โมง
2.00 ชัว่ โมง
3.00 ชัว่ โมง
1.00 ชัว่ โมง
20.30 ชัว่ โมง

12. ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 80 แห่ง
12.2 ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70 นาความรู้/แนวทางด้านการวางแผนทางการเงินไปอบรมเผยแพร่แก่
สมาชิกสหกรณ์
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 เจ้าหน้าทีที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคล รู้เท่าทันกลโกง และ
สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่และให้คาปรึกษาในการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้
13.2 สมาชิกสหกรณ์ได้รับคาปรึกษาทางการเงิน ทาให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ปรึกษา
ผู้บริหารโครงการ
ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ
เจ้าหน้าที่โครงการ

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

-5-

ส่วนที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนาชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน
ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงิน
ไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทางานก็จาเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมาย
และรายจ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็ จาเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ทาให้ความ
รับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสาคัญมากขึ้น แม้กระทั่ง
เมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่หรื อ
อาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้ ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถทดลองทาแบบแบบประเมินความรอบรู้ทางการเงิน ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx
เพื่อทดสอบว่า ปัจจุบันคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยแค่ไหน มีทักษะการจัดการเงินส่วนบุคคล
อย่างไร และความรู้พื้นฐานด้านการเงินเพียงพอหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการเงินต่อไป
ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
1. ประเมินฐานะทางการเงิน
สิ่ งที่ ส ะท้อ นฐานะทางการเงิน ที่แ ท้จ ริง ของบุ คคล ไม่ใ ช่สิ นทรัพ ย์ที่ มีอ ยู่ แต่ เป็ น “ความมั่ งคั่ งสุ ทธิ ”
ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการจัดทาบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินแล้วนามาคานวณ ดังนี้
สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ
นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจาวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง
อย่ า งชั ดเจนขึ้ น เพราะทั้ง รายได้ และค่ าใช้จ่า ยแต่ล ะรายการจะถู กแจกแจงออกมา ทาให้ เ ราตระหนั กได้ว่ า
ค่าใช้ จ่ ายประเภทใดสู งเกิน ไป หรื อไม่ มีความจาเป็น หรือ สามารถตั ดออกได้ รวมทั้ งทราบว่า รายได้ท างใด
น้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพิ่มได้อีก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
ควรมีการตั้งเป้าหมายและกาหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงมีการจัดลาดับความสาคัญ
ของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น หากในขณะนี้เรามีรายได้น้อยหรือ
ภาระทางการเงินมาก ก็อาจเลื่อนเป้าหมายที่ไม่สาคัญออกไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่สาคัญหรือเร่งด่วนก่อน
ควรน า “สิ่งที่จ าเป็ นต้องมี ” มากาหนดเป็นเป้าหมายก่อน “สิ่งที่อยากได้ ” โดยเป้าหมายที่ดี ต้องเป็นไปตาม
หลัก SMART คือ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- Specific
ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนไม่คลุมเครือมีความเฉพาะเจาะจงว่าเราจะทาอะไร เพื่ออะไร
- Measurable สามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้ชัดเจน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าว่า
ใกล้จะถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงไร
- Achievable เป็นเป้าหมายที่สามารถทาสาเร็จได้ โดยรู้ว่าต้องทาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
- Realistic เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
- Time Bound มีกรอบเวลาที่แน่ชัดว่าจะเริ่มเมื่อใด และต้องใช้เวลาเท่าใดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยอาจแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

-63. จัดทาแผนทางการเงิน
บุคคลทั่วไปไม่จาเป็นต้องเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนควรมีการจัดทาแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนาไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ว างไว้ โดยต้องจั ดสรรระยะเวลาของแผนให้ สั มพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป
4. ดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
สิ่งที่ส าคัญที่สุ ด ในการบรรลุ เป้าหมายของการวางแผนทางการเงิน คือ ความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะ
หากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้
5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่าง
เป็ นไปตามแผนที่ว างไว้ หรือไม่ หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทาให้
ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทาให้
เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน
สมการสู่ความมั่นคงทางการเงิน
รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
6. เคล็ดลับเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
บุ คคลควรวางแผนการใช้จ่ ายให้ เหมาะสมกับรายรับ โดยพิ จารณาว่า ค่าใช้จ่า ยที่จาเป็นมีอะไรบ้า ง
แล้วกันรายรับส่วนหนึ่งไว้สาหรับเงินออมและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นก่อน หากพบว่า รายรับไม่เพียงพอก็ควรหาทาง
ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน โดยมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ครอบคลุม
รายจ่ายประจาอย่างน้อย 6 เดือน ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ว่า ครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอ
การทาประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ก่อน
ตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้ง อาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือนาสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น หากรู้ล่วงหน้าว่า
จะต้องใช้เงินจานวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น ฝากธนาคาร
ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องศึ กษาและทาความเข้าใจรูปแบบการออม
ความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย
เพื่อ ประกอบการตัด สิ น ใจด้ว ย หากใช้บั ตรเครดิ ตหรื อสิ นเชื่ อส่ ว นบุค คล ควรใช้ อย่ า งมีวิ นัย จัด เก็บ ใบเสร็ จ
เพื่อตรวจสอบและจ่ ายเงิน ให้ ตรงตามกาหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสี ยดอกเบี้ยโดยไม่จาเป็น การก่อหนี้ ไม่ใช่สิ่ ง
ที่น่ากลัวหากมีการบริหารจัดการที่ดี และเลือกก่อหนี้ที่มีประโยชน์ เช่น การกู้ซื้อบ้านหรือกู้เพื่อประกอบอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ควรประเมินความสามารถในการชาระคืนก่อน โดยภาระการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้
ทุกประเภทในแต่ละเดือนรวมกัน ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน หากมีหนี้สินเกินตัว ก็ต้องพยายาม
ปลดหนี้ ด้ว ยการประหยั ด ทยอยผ่ อ นช าระ โดยเฉพาะหนี้ นอกระบบและหนี้ที่ มีด อกเบี้ ยสู ง ที่ ส าคัญ ไม่ ควร
ก่อหนี้เพิ่ม หากไม่สามารถชาระคืนได้ ก็ควรหารือกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกัน
7. ใครบ้างที่ต้องวางแผนทางการเงิน
ผู้ที่จาเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินคือ ทุกคนควรวางแผนทางการเงิน เพราะทุกคนต่ างก็มีความต้องการ
ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา การวางแผนจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทาให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ ๓
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่ อ ให้ โ ครงการดั ง กล่ า วสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ กองพั ฒ นาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า จึงได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังนี้
๑. กิจกรรมสาหรับส่วนกลาง : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์)
๑.๑ ประชุมหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดเนื้อหาวิชาการอบรม รวมทั้งขออนุญาต
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน) จานวน 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 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (รู้รอบเรื่องการเงิน)
ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
๑.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบการรายงานและติดตามการนาความรู้ไปเผยแพร่แก่สมาชิก
สหกรณ์ในพื้นที่
๑.6 สรุปและประเมินผลโครงการ
๒. กิจกรรมสาหรับส่วนภูมิภาค : สานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และ สสพ. 1 – 2
2.1 การเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
องค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ ๒
๑) ประสานแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมาย ให้คัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ละ 2 คน
เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ตามข้อ 1.2 โดยผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์เป้าหมายที่สามารถ จะ
เป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์ได้
๒) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ า ราชการ จ านวน 1 คน เข้ า รั บ การอบรมถ่ า ยทอดความรู้ ท างการเงิ น
ตามข้อ 1.2 โดยผู้แทนข้าราชการแต่ละจังหวัด สามารถเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดและสมาชิกของสหกรณ์ได้
3) ผู้ แทนข้าราชการที่เข้า รั บการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ฯ สรุป รายงานการอบรมฯ
เสนอต่อสหกรณ์จังหวัด/ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 หรือเสนอที่ประชุม
ข้าราชการประจาเดือน
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จัดประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางการถ่ายทอดความรู้ การ
วางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์เกี่ยวกับการวางแผน
ทาง
การเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย
1) สหกรณ์เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวน ๘๐ แห่ง ให้ สสจ./สสพ.1-2 จัดประชุม จานวน 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
ออมทรัพย์อื่นๆ ที่มีความสนใจ โดยจานวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือของแต่ละสหกรณ์ให้จังหวัดพิจารณา ตามความเหมาะสม
๓) ประเด็นการประชุมหารือและหัวข้อการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๓.๑) ประเด็นการจัดประชุมหารือ เช่น
(๑) จัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้การวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
(๒) กาหนดเนื้อหาและวิธีการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม เช่น
กาหนดให้มีหัวข้อวิชาการวางแผนทางการเงินสอดแทรกในการอบรมสัมมนาประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
(๓) พิ จ ารณาก าหนดแนวทางการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ตัวอย่างเช่น เปิดคลินิกสหกรณ์หรือมุมให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกสหกรณ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก ให้คาปรึกษาก่อนเป็นหนี้ การวางแผนการเงินในอนาคต การวางแผนการออม เป็นต้น
(๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ที่มีการดาเนินเกี่ยวกับการให้ความรู้การ
วางแผนทางการเงินหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก
๓.๒) หัวข้อการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น
(๑) ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
(๒) สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
(๓) การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล
(๔) ความรู้ด้านการเงินอื่นๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์หนี้สินส่วนบุคคล ภัยทางการเงิน
หมายเหตุ : การจัดประชุมหารือฯ และให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สสจ./สสพ.๑-๒
อาจจะกาหนดประเด็นเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม
2.3 การดาเนินงานภายหลังการจัดประชุมหารือตาม 2.2
สสจ. และ สสพ. ๑-๒ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
1) แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ (ระบบ E- Project : รายเดือน)
2) แบบรายงานการดาเนินงานโครงการฯ (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/คาอธิบายประกอบ โดยส่งรายงานทาง E-mail : cpd_credit@cpd.go.th
(ภาคผนวก : แบบรายงาน E- Project แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ)

หมายเหตุ เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทา Action Plan ให้แล้วเสร็จ และนาขึ้น web site
หน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
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๓.๑ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรม ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 สรุปผลการอบรม
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
๓.๒ ร่วมประชุมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1 - 2 เพื่อหารือและกาหนดแนวทาง วิธีการอบรม
และเผยแพร่ ให้ ความรู้ เกี่ย วกับ การวางแผนการเงินส่ ว นบุคคล รวมทั้งการจัดทาแผนการอบรมและเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่สมาชิก รายละเอียดตามส่วนที่ 2
๓.๓ จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
เหมาะสม
๓.4 ติดตามและประเมินผลสมาชิกภายหลังการจัดโครงการอบรมหรือหลังจากการได้รับการจัดแนวทาง
ที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก
๓.5 รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1 – 2
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ส่วนที่ ๔
การจัดการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ว นใหญ่ มักจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นประจา
ทุ ก ปี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้ อ วิ ช าการอบรมการให้ ค วามรู้
ด้านการเงินแก่สมาชิกได้ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าใหม่ รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะแก่สมาชิก
ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและปลูกฝังให้สมาชิกได้มีความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล อันจะส่งผลให้สมาชิกมีความมั่นคงและมั่งคั่งในการดาเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จึงได้จะทาแนวทางจัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก
เพื่อให้จังหวัดนาไปแนะนาให้สหกรณ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้
แนวทางการจัดโครงการอบรมของสหกรณ์ออมทรัพย์
๑) กาหนดแผนการจัดโครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ค วรก าหนดแผนการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนทางการเงิ น หรื อ สอดแทรก
เนื้อหาวิชานี้ทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมให้แก่สมาชิก อย่างน้อยปีละ ๑ รุ่น หรือตามความเหมาะสมของสหกรณ์
และสาหรับในปีต่อๆ ไปก็ให้สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอบรม
๒) การคัดเลือกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย
การจั ดการอบรมสหกรณ์อาจจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ตามความจาเป็น เช่น กลุ่ มสมาชิกเข้าใหม่
กลุ่มสมาชิกเกษียณอายุ กลุ่มที่มีเงินฝากแต่ไม่มีหนี้ กลุ่มที่มีหนี้ เพราะว่าจะได้มีการกาหนดเนื้อหาที่สอดคล้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๓) กาหนดเนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และกิจกรรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเนื้อหาอาจจะ
ประกอบด้วย
1. ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
3. การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล
4. ความรู้ด้านการเงินอื่นๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์หนี้สินส่วนบุคล ภัยทางการเงิน เป็นต้น
๔) อาจจะมีการทดสอบความรู้ ก่อน และหลั งการอบรม โดยกลุ่ มพัฒ นาสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดทา
แบบทดสอบความรู้ทางการเงินก่อนเข้ารับการอบรม และหลังการอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd)
๕) ประเมินผลโครงการอบรม

-11การเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการวางแผนทางการเงิ น กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ เ อกสารเผยแพร่
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) โดยจะจัดส่งให้จังหวัดนาไปเผยแพร่ต่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ภายในจังหวัด นอกจาก
เอกสารดังกล่าวแล้ว สหกรณ์อาจจะจัดทาแผ่นพับสรุปย่อในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมได้ หรือเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว๊บไซต์
ของสหกรณ์ก็สามารถดาเนินการได้ แต่หากสหกรณ์มีความประสงค์จะพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม ให้จัดทา
หนังสือขออนุญาตจัดพิมพ์ได้โดยตรงไปที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
การให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิก
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ทดสอบความรู้ทางการเงินของสมาชิก พร้อมทั้ง ให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลแก่สมาชิกใหม่
2) สหกรณ์ออมทรัพย์สารวจข้อมูลทางการเงินของสมาชิก
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเหลือสมาชิก ทั้งสมาชิกที่ต้องการออมและลงทุน และสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน
ในการวางแผนทางการเงินโดยใช้โปรแกรมวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย คานวณส่วนผสมของการออม
และการลงทุนแก่สมาชิก
4) สหกรณ์ออมทรัพย์แนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่สมาชิก
5) สหกรณ์มีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมการออม การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ของสมาชิกที่ผ่านการอบรมให้ความรู้
หมายเหตุ : สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ จ ากเว๊ บ ไซต์ ข องกองพั ฒ นาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd) และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยายของศู น ย์ คุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(https://www.1213.or.th/th/pages/default.aspx)

ภาคผนวก

