
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคง 

 
1. เลขที่โครงการ 10/2562 

2. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 

3. เจ้าของโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการส ารวจการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง พบปัญหา

สมาชิกสหกรณ์ส่งช าระเงินกู้บ้านไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด และปัญหาขาดความรู้เรื่องระบบบัญชีสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคง ส่งผลให้สหกรณม์ีหนี้ค้างช าระเป็นส่วนใหญ่  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีปัญหาหนี้ค้างช าระลดลง กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคง เพื่อให้ความรู้และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีหน้าส่งเสริมแนะน า
สหกรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดแก่สหกรณ์ในการด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง  
5.2  เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
5.3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปปรับใช้ในการท างาน      

ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 

วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าท่ีโครงการ รวม 100 คน 

7. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
ระหว่างวนัท่ี 2 - 3 เมษายน 2562 ณ ริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี 

8. วิธีการด าเนินการ 
บรรยายและอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
- ลงทะเบียน/พิธีเปิด       2  ช่ัวโมง 
- การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์      2  ช่ัวโมง 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระหนี้     2  ช่ัวโมง 
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจสินเช่ือ     2  ช่ัวโมง 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายระดมปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์   3  ช่ัวโมง 
- น าเสนอแนวทางแก้ไขและการส่งเสริมสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ   2  ช่ัวโมง 
- สรุป/ประเมินผลโครงการ       1  ช่ัวโมง  
 

 

 

9. งบประมาณ… 
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9. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 235,200.- บาท ดังนี้ 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 คน ๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000.- บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 70,000.- บาท 
 ค่าอาหารเย็น 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 35,000.- บาท 
 ค่าเช่าท่ีพัก 100 คน ๆ ละ 1 วัน ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร   11 ชม.  3 คน 1,200 บาท เป็นเงิน 39,600.- บาท 
 ค่าพาหนะวิทยากร       เป็นเงิน 3,600.-  บาท 
 ค่าวัสดุ เอกสาร 100 คน ๆ ละ 

  
70 บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท 

   
รวมท้ังสิน 

     
235,200.- บาท 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

     ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
ผู้บริหารโครงการ   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 

เคหสถานบ้านมั่นคง 
11.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
11.3 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

 
 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคง 

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 
ณ ริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี 

 
วันที ่

เวลา 
หัวข้อ หัวข้อ 

08.00 –  
09.30 น. 

09.30 –  
10.00 น.  

10.00 –  
12.00 น. 

12.00 –  
13.00 น. 

13.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น. 17.00 – 20.00 น. 

 
 

2 เม.ย.62 

 
 

ลงทะเบียน 
 

 
 

พิธีเปิด 
 
 

 

 
การบริหารจัดการหนี้

ของสหกรณ์ 

 

พัก
รับ
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น 

 

 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กับการช าระหนี้ 
 

 

 
แนวปฏิบัติทางบัญชี 
เก่ียวกับธุรกิจสินเชื่อ  

 

 

กิจกรรม 
กลุ่มสัมพันธ์ 

 
3 เม.ย.62 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 – 16.00 น.  
 

แบ่งกลุ่มอภิปรายระดมปัญหา/แนวทางแก้ไข  
น าเสนอแนวทาง 

และการส่งเสริมสหกรณ์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

 
สรุป/ประเมินผลโครงการ 

 
เดินทางกลับ 

 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
 
 


