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	 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ที่เคารพทุกท่าน	 วารสารสหกรณ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 2	 ของ 
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	31	ฉบับสุดท้ายของปี	2563	นี้
	 ในวารสารฉบับนี้เรื่องราวดีๆ	 ที่น่าสนใจตั้งแต่บทความสารของท่านประธานกรรมการ	“มาตรการการช่วยเหลือสมาชิก
ในช่วงโควิด-19 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และการบริหารงานสหกรณ์ตาม 
หลกัธรรมาภบิาล”	เรือ่งของกรรมการฝา่ยเงนิกู้	โดยคณุธนะสทิธิ	์รุง่ศริรฐัพงษ	์ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัประเภทการกูส้หกรณ์	ป	ี2563	
มีเรื่องของท่านที่ปรึกษา	อ.สนั่น	พรมศิลา	“ต้นไม้มีแก่น มีคุณค่า ฉันใด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด ก็มีคุณค่า 
ฉันนั้น”	 และบทความจากที่ปรึกษาอีกท่านคือ	 อ.จิราวดี	 กำายาน	 แนะนำา	 “การวางแผนให้รอบด้านการเงินส่วนบุคคล” 
มีเรื่องจากเจ้าหน้าที่นิติกรของสหกรณ์เรา	 กล่าวถึงเรื่อง	“ไม่อยากให้ลูกหลานยุ่งยากเรื่องมรดก มาทำาพินัยกรรมกันไว้ดีกว่า” 
ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ	 และเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก	 ในส่วนของสมาชิกได้ส่งบทความลงวารสาร	 คือ	“บทบาทหน้าที่
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”	 โดยคุณฉัตรชัย	 มูลเจริญพร	 สุดท้ายจบด้วยสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ประจำาปี	 2563	 และสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	ปี	2564
	 อนึ่งในวันที่	 18	ตุลาคม	2563	สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย	จำากัด	ปี	2564	และได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ	ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
หวังว่าจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำาให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อบริการที่เป็นที่น่าพอใจกับสมาชิก
	 ขอขอบคุณสมาชิกที่ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์	 และทางสหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ทั้งทางกระดานข่าวของเว็บไซต์	กล่องแสดงความคิดเห็น	ไลน์	เฟสบุ๊ค	หรือจะสื่อสารโดยตรงกับ
กรรมการก็ได้	ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะน้อมรับและนำาไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาต่อไป
	 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับสมาชิกทุกท่าน	 และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิก
ได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง	ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการชุดที่	31	พบกันใหม่ฉบับหน้าวารสารของ
คณะกรรมการชุดที่	32	ปี	2564
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	 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน	 ภายใต้ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ตั้งแต่ต้นปี	 2563	 แม้ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึง่ทีค่วบคมุโรคไดเ้ปน็อยา่งด	ีแตส่ภาวะทางเศรษฐกจิ
กลับซบเซาส่งผลต่อรายได้ค่าใช้จ่ายของสมาชิกสหกรณ์และ
ครอบครวับางสว่น	ซึง่ระยะแรกสหกรณไ์ดม้มีาตรการชว่ยเหลอื
สมาชกิในการพกัชำาระหนีเ้งนิตน้	การลดสง่หุน้รายเดอืน	การให้

สาร จาก...ประธานฯ

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยฝากสมำ่าเสมอจำานวนเท่ากัน
ทุกเดือนเป็นระยะเวลา	 24	 เดือนได้รับดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ	
3.50	ต่อปีโดยจะหักจากเงินได้รายเดือนเท่านั้น	จึงขอเชิญชวน
สมาชกิเปดิบญัชฝีากเงนิในชว่งเดอืนตลุาคม	-	พฤศจกิายน	2563	
นี้ครับ		
	 ท้ายนี้	 ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าปัจจุบันนี้
สหกรณข์องเรามคีวามมัน่คงและความนา่เชือ่ถอืในระดบัสงูมาก	
จากการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยผ่านเกณฑ์
ประเมนิสหกรณส์ขีาวดา้นธรรมาภบิาลจากกรมสง่เสรมิสหกรณ	์
อกีทัง้สหกรณม์สีนิทรพัยร์วมกวา่สองพนัลา้นบาท	โดยมสีดัสว่น
เงินทุนภายใน	 (ทุนเรือนหุ้น)	 ต่อทุนภายนอก	 (เงินรับฝากจาก
สมาชกิ	เงนิกูย้มืและรบัฝากสถาบนัการเงนิอืน่)	เปน็หนึง่ตอ่หนึง่	
ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นหลายแห่งนำาเงินมาฝากรวมกว่า
สองร้อยล้านบาทและยังได้รับเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่าจาก
สถาบนัการเงนิตา่งๆ	ทำาใหส้หกรณส์ามารถคดิดอกเบีย้เงนิกูจ้าก
สมาชิกได้ตำ่าลงและให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นด้วย	
ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนช่วยกัน 
โดยการถือปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศและสัญญา
เป็นอย่างดียิ่งครับ

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษโควิด	 และขยายงวดชำาระหนี้ในช่วง
ไตรมาสที่สองและสามไปแล้วนั้น	ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจก็ยัง
ไม่ดีขึ้นสหกรณ์จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่สองเพื่อ 
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขยายเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม	 2564	 นอกจากนี้	 ยังมีการปรับลดการถือหุ้น
รายเดือนของสมาชิกสามัญจากที่ต้องส่งหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	
10	เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2563	เป็นต้น
ไป	ดงันัน้	สมาชกิทา่นใดตอ้งการลดการสง่หุน้รายเดอืนกใ็หแ้จง้
ความประสงคต์อ่ทางสหกรณไ์ดค้รบั		และจากปญัหาการถดถอย
ทางเศรษฐกจิทำาใหห้ลายประเทศออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ
เพื่อให้นำาเงินออมไปลงทุนซึ่งประเทศไทยก็ได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ	0.50%	ต่อปี	ส่วนสหรัฐอเมริกาปรับ
ลดลงเหลือ	 0.00%	 ต่อปี	 ซึ่งส่งผลให้ผู้ฝากเงินกับธนาคาร
สหรัฐอเมริกาไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย	 จากกรณีดังกล่าวอาจทำาให้ 
ผู้มีเงินออมเดือดร้อนและมีความเสี่ยงในการนำาเงินไปลงทุน 
แต่อย่างไรก็ดี	 สหกรณ์ได้มีโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน 

นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
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ประเภทเงินกู้สหกรณ์
ปี 2563

“..หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ..”

	 	 	 	 กู้ได้	200,000	บาท	ส่ง	24	งวด	
 กลุ่ม 2	 พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง
	 	 	 	 กู้ได้	50,000	บาท	ส่ง	24	งวด	
 4. เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษโควิด	(เริ่ม	1	ตค.-	30	พย.2563	
เท่านั้น)	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	6.00	บาท/ปี
 กลุ่ม 1	 ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	จนท.สหกรณ์
	 	 	 	 กู้ได้	300,000	บาท	ส่ง	48	งวด	
 กลุ่ม 2		พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง
	 	 	 	 กู้ได้	75,000	บาท	ส่ง	48	งวด	
 5. เงินกู้พิเศษ	วงเงินสูงสุด	5,000,000	บาท	ส่งชำาระ	
360	งวด	ใช้อสังหาริมทรัพย์คำ้าประกัน	มี	2	ประเภท	ได้แก่
 5.1 เพื่อการเคหะ	 เพื่อขยาย	 ต่อเติม	 ปรับปรุง	
ซ่อมแซม	 ไถ่ถอนจำานอง	 ไถ่ถอนขายฝากจากสถาบันการเงิน	
กอ่สรา้งบา้น	ซือ้บา้น	ทีด่นิ	หรอืบา้นพรอ้มทีด่นิ	ใชร้าคาประเมนิ	
(จากบรษิทัฯ)	รอ้ยละ	90	-	100	อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ	
5.75	บาท/ปี
 5.2 เพือ่สง่เสรมิฐานะความมัน่คงของสมาชกิ	เพือ่ใช้
ในการดำาเนินชีวิต	หรือเสริมสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิก	หรือ
ไถ่ถอนจำานอง	 ไถ่ถอนขายฝาก	 จากบุคคลหรือนิติบุคคล 
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน	 ใช้ราคาประเมิน(จากบริษัทฯ)	 ร้อยละ	 
80	–	90	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	6.00	บาท/ปี

 สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้จะกล่าวถึงประเภทเงินกู้
สหกรณ์ ปี 2563 มี 5 ประเภท ดังนี้
 1. เงินกู้สามัญทั่วไป	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	
6.00	บาท/ปี
 กลุ่ม 1	 ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	จนท.สหกรณ์
	 	 	 	 กู้ได้	3,000,000	บาท	ส่ง	240	งวด	ผู้คำ้า	8	คน
 กลุ่ม 2	 พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง
	 	 	 	 กู้ได้	400,000	บาท	ส่ง	48	งวด	ผู้คำ้า	2	คน	
	 	 	 	 ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา	1	คน	
	 	 	 	 และมีอายุสัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า	1	ปี
 2. เงินกู้สามัญสวัสดิการ	 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่
สมาชิก	5.00	บาท/ปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
 กลุ่ม 1	 ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	จนท.สหกรณ์
	 	 	 	 กู้ได้	1,000,000	บาท	ส่ง	150	งวด	ผู้คำ้า	4	คน
 กลุ่ม 2	 พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง	
	 	 	 	 กู้ได้	100,000	บาท	ส่ง	48	งวด	ผู้คำ้า	2	คน	
	 	 	 	 ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา	1	คน	
	 	 	 	 มีอายุสัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า	1	ปี
 3. เงนิกูฉ้กุเฉนิ ATM	อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ	
6.00	บาท/ปี
 กลุ่ม 1	 ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	จนท.สหกรณ์

ธนะสิทธิ์  รุ่งศิรรัฐพงษ์

1.เงินกู้สามัญทั่วไป	 3,000,000.-

2.เงินกู้สามัญสวัสดิการ	 1,000,000.-

3.เงินกู้ฉุกเฉิน	ATM	 200,000.-

4.เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ	(โควิด)	 300,000.-	

5.เงินกู้พิเศษ		 5,000,000.-

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา จนท.สหกรณ์ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

1.เงินกู้สามัญทั่วไป	 400,000.-

2.เงินกู้สามัญสวัสดิการ	 100,000.-

3.เงินกู้ฉุกเฉิน	ATM	 50,000.-

4.เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ	(โควิด)	 75,000.-	

5.เงินกู้พิเศษ		 5,000,000.-

สรุปการกู้เงินจากสหกรณ์
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ร่วมมือกัน	 จนเกิดเป็นภาพของสหกรณ์ฯ	 ในวันนี้	 ปัจจุบัน
สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม	2,354,727,790.92	บาท	มีหนี้สินรวม	
1,160,718,217.55	บาท	และมสีว่นของทนุรวม	1,194,009,573.37	
บาท	ผมเชือ่วา่บคุลากรทางสาธารณสขุมคีวามเกง่และรอบคอบ
อยูแ่ลว้	จากชือ่เสยีงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกในขณะนีเ้ปน็
ตวัชีช้ดั	แตเ่พือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้	ผมจะแสดงใหเ้หน็ภาพงา่ย	ๆ 	วา่	
วันนี้สหกรณ์มีสินทรัพย์	2	พันล้าน	และมีหนี้สิน	1	พันล้าน	มี
ทุน	1	พันล้าน	อันนี้แหละครับ	ที่เรียกว่า	มั่นคง	จริง	ๆ	อยาก
อธิบายให้มากกว่านี้แต่เนื้อที่จำากัด	 ก็ขออ้างตำาราก็แล้วกันครับ	
ยืนยัน
	 ประเด็นที่	2	ก่อนหน้านี้หลายปี	ผมเคยท้วงติงว่า	สหกรณ์
มสีดัสว่นหนีส้งูกวา่ทนุ	ซึง่ทำาใหส้หกรณอ์ยูใ่นสภาวะมคีวามเสีย่ง	
ปัจจุบันคณะกรรมการได้ทำาให้หนี้สินมาเท่ากับทุน	ก็ถือว่าผ่าน
จุดที่เรียกว่ามีความเสี่ยงมาแล้ว	 มิหนำาซำ้าสิ่งที่ตามมาคือ	
ทุนสำารอง	ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	 เพิ่มขึ้นมาถึง	
85	 ล้านบาท	 อันนี้แหละครับ	 คือคุณค่าที่แท้จริง	 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 เมื่อสหกรณ์มีความแข็งแรง
มากพอ	 สุดท้ายแล้วคุณค่าทั้งมวลก็จะตกถึงสมาชิกในที่สุด	 
ในการแบง่เบาภาระในดา้นตา่งๆ	ทีจ่ะชว่ยกนัคดิและเหน็สมควร
ตอ่ไป	และทา้ยทีส่ดุกเ็ชือ่วา่สมาชกิสหกรณฯ์	กจ็ะมคีวามเขม้แขง็
เฉกเช่นเดียวกัน
ทีม่า: เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการดำาเนนิงาน ครัง้ที ่9/2563

	 เหตทุีก่ลา่วเชน่นี	้เพราะจากการไดม้าเปน็ทีป่รกึษาทางดา้น
บัญชีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ได้ศึกษา 
ดูข้อมูลทางด้านบัญชีย้อนหลังไป	 8	 ปี	 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้จัดการฯ	 และทีมงาน	 ประกอบกับ	 ได้เคยมาช่วย	
ผศ.ดร.อานนท์	ผกากรอง	จดัทำาแผนกลยทุธ์	เมือ่หลายปมีาแลว้	
พบว่า	 สหกรณ์ฯ	 มีความเติบโตและมีความแข็งแรงขึ้นมาก	 
มากจนเรียกได้ว่าสหกรณ์มีแก่นเป็นของตัวเองแล้ว
	 ปี	พ.ศ.	2563	นี้	เป็นปีที่	สหกรณ์มีอายุครบ	30	ปี	บริบูรณ์	
เริ่มต้นเดือน	พฤษภาคม	2533	ด้วยทุนดำาเนินการ	584,570.60	
บาท	ถ้าให้พูดง่าย	ๆ	ก็คือ	 เริ่มด้วยทุน	5	แสนบาทจนถึงวันนี้	 
30	ปี	บริบูรณ์	มีทุนอยู่	1	พันล้านบาท	และยังมีทุนสำารองอีก	
85	ลา้นบาท	ถา้กลา่วใหล้ะเอยีดขึน้	ณ	วนัที	่31	กรกฎาคม	2563	
ทนุเรอืนหุน้	1,045,212,480	บาท	และ	ทนุสำารอง	85,277,949.90	
บาท	 สหกรณ์มีความเติบโตของเงินทุนถึง	 1,933	 เท่า	 ภายใน
ระยะเวลา	30	ปี	 เปรียบเป็นคน	ก็ถือว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาว	ที่มี
อนาคตที่สดใสมิใช่น้อย	
	 ถ้าเปรียบต้นมะละกอ	 กับต้นสัก	 ท่านผู้อ่านคงจะนึกภาพ
ออกว่า	 ต้นมะละกอไม่มีแก่น	 แต่ต้นสักเมื่อปลูกขึ้นหลายปี	 
ก็จะมีแก่นไม้ขึ้นมา	 ยิ่งต้นโตขึ้นแก่นใหญ่ขึ้น	 ก็ยิ่งมีคุณค่า	 
มีความมั่นคง	 และมีราคา	 แล้วแก่นของสหกรณ์ล่ะอยู่ตรงไหน	
ในทีน่ีผ้มจะพดูเปน็	2	ประเดน็	ประเดน็แรกคอืความมัน่คง	หรอื
ความไม่เสี่ยง	 ของสหกรณ์ฯ	 ที่เกิดจากทุกคน	ทุกฝ่ายให้ความ

สนั่น  พรมศิลา

ต้นไม้มีแก่น มีคุณค่า ฉันใด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

ก็มีคุณค่า ฉันนั้น  
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 การวางแผนทางการเงิน มีความจำาเป็นอย่างมากในชีวิต 
เพราะจะเป็นเครื่องมือทำาให้เราเตรียมความพร้อมที่จะนำาชีวิตให้
บรรลุความมั่นคงทางการเงินได้
	 การวางแผนการเงนินัน้ควรเริม่จากในครอบครวั	ผูป้กครองตอ้ง
ปลกูฝงัลกูๆ	ใหม้นีสิยัการออมและการใชเ้งนิอยา่งสมเหตสุมผลตัง้แต่
วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน	 เมื่อลูกหลานเข้าสู่วัย
ทำางานกจ็ำาเปน็ตอ้งรูว้ธิกีารวางแผนการจดัสรรรายไดใ้หเ้พยีงพอกบั
การออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เมื่อมี
ครอบครวักจ็ำาเปน็ตอ้งดแูลทัง้ตนเองและคนในครอบครวั	ทำาใหค้วาม
รับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้การวางแผน
ทางการเงินมีความสำาคัญมากขึ้น	 แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ	 ก็ยัง
จำาเปน็ตอ้งทำาการวางแผนทางการเงนิ	เพราะเปน็วยัทีม่รีายไดล้ดลง	
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่	 และมีเพิ่มสูงขึ้นในบางหมวด	 เช่น	 
ค่ารักษาพยาบาล	 เป็นต้น	 ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิด
ปัญหาและสร้างภาระให้ลูกหลานได้

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
 ขั้นตอนที่ 1	ประเมินฐานะการเงิน	สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการ
เงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่	สินทรัพย์ที่มีอยู่	แต่เป็น	“ความมั่งคั่ง
สทุธ”ิ	ซึง่สามารถประเมนิไดโ้ดยการจดัทำาบญัชสีนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
แล้วนำามาคำานวณ	ดังนี้	

“สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ”

	 ทั้งนี้	 ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำาวัน	 ซึ่งจะช่วยให้เรา
เห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น	 เพราะทั้ง 
รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา	 ทำาให้เรา
ตระหนักได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไป	 หรือไม่มีความจำาเป็น	
และสามารถตัดรายจ่ายประเภทนั้นออกได	้ รวมทั้งทราบว่ารายได้
ทางใดนอ้ยเกนิไป	หรอืสามารถหาทางเพิม่ไดอ้กี	ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะชว่ย
ให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
 ขั้นตอนที่ 2	ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน	ควรมีการตั้งเป้าหมายและ
กำาหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน	 รวมถึงมีการจัดลำาดับ 
ความสำาคญัของเปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถทางการเงนิ
ในช่วงเวลานั้น	 ๆ	 เช่น	 หากในขณะนี้ เรามีรายได้น้อยหรือ 

ภาระทางการเงินมาก	 ก็อาจเลื่อนเป้าหมายที่ไม่สำาคัญออกไป	 
เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีส่ำาคญัหรอืเรง่ดว่นกอ่น	ควรนำา	“สิง่ทีจ่ำาเปน็
ตอ้งม”ี	มากำาหนดเปน็เปา้หมายกอ่น	“สิง่ทีอ่ยากได”้	โดยเปา้หมาย
ที่ดี	ต้องเป็นไปตามหลัก	SMART	คือ	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	 Specific	 :	 ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน	 ไม่คลุมเครือ	 มีความ
เฉพาะเจาะจงว่าเราจะทำาอะไร	เพื่ออะไร
	 Measurable	 :	 สามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้ชัดเจน	
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า	 ว่าใกล้ถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
แล้ว
	 Achievable	:	เปน็เปา้หมายทีส่ามารถทำาสำาเรจ็ได	้โดยรูว้า่ตอ้ง
ทำาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
	 Realisitc	:	เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
	 Time	Bound	:	มีกรอบเวลาที่แน่ชัด	ว่าจะเริ่มเมื่อใด	และต้อง
ใชเ้วลาเทา่ใดเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีไ่ดว้างไว้	โดยอาจแบง่เปน็ระยะ
สั้น	ระยะกลางและระยะยาว
 ขั้นตอนที่ 3	จัดทำาแผนทางการเงิน	จัดทำาแผนการบริหารเงิน
และทรัพย์สินต่าง	ๆ 	เช่น	เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร	หารายได้เพิ่มเติม
จากแหล่งไหน	 หรือนำาไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้	โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และ
ภาระทางการเงิน	 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้	
และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

สมการสู่ความมั่งคงทางการเงิน :
รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

 ขัน้ตอนที ่4	ดำาเนนิการตามแผนอยา่งเครง่ครดั	สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ
คือความมุ่งมั่นและมีวินัย	 เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและ 
ต่อเนื่อง	ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้
 ขัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบและปรบัแผนตามสถานการณ	์ควรหมัน่
ตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อยทุกๆ	6	เดือนว่า	ทุกอย่างเป็นไป
ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม	่หากไมก่ต็อ้งหาสาเหตวุา่	เกดิจากตวัเราหรอื
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำาให้ไม่เป็นไปตามแผน	 แล้วปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	หากทำาเช่นนี้ไปเรื่อย	ๆ	
ก็จะทำาให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่าง
แน่นอน

จิราวดี  กำายาน

วางแผนให้รอบด้าน
การเงินส่วนบุคคล
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	 ในครัง้นีผ้มจะมาพดูถงึการทำาพนิยักรรมแบบงา่ยๆ	2	
แบบ	พรอ้มสาระสำาคญัทีจ่ำาเปน็ตอ่การทำาพนิยักรรม

ทั้ง	2	แบบให้ท่านได้ทราบและสามารถทำาได้ด้วย
ตนเองตั้งแต่วันนี้ได้เลย	 ซึ่งผมแนะนำาเป็น	
พินัยกรรมแบบธรรมดา	 และพินัยกรรมแบบ
เขียนเองทั้งฉบับครับ	 โดยผมจะอธิบายสาระ
สำาคัญของพินัยกรรมทั้งสองแบบให้ท่านทราบ
เพือ่ตอ้งนำาไปปฏบิตั	ิครบั	ตอ่ไปผมจะขอลงราย

ละเอยีดเกีย่วกบัการทำาพนิยักรรมทัง้	2	แบบครบั
	 พินัยกรรมแบบธรรมดา	 ตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย	์มาตรา	1656	“จะตอ้งทำา
เป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำาขึ้น และผู้ทำา

พนิยักรรมตอ้งลงลายมอืชือ่ไวต้อ่หนา้พยานอยา่งนอ้ยสองคน
พรอ้มกนั (เนน้นะครบัวา่อยา่งนอ้ยสองคนพรอ้มกนั!!) ซึง่พยานสองคน
นั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำาพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น 
(เน้นยำ้าตรงนี้อีกเช่นกันนะครับว่า ต้องลงลายมือชื่อในขณะทำา
พินัยกรรม)”	 จะเห็นได้ว่าสาระสำาคัญของการทำาพินัยกรรมฉบับดังกล่าว
จะตอ้งทำาตอ่หนา้พยานอยา่งนอ้ยสองคน	และสองคนนัน้ตอ้งลงลายมอืชือ่
รบัรองในขณะนัน้ดว้ย	หากไมค่รบตามองคป์ระกอบดงักลา่วกจ็ะไมส่มบรูณ์
ตามแบบของพินัยกรรมนั่นเองครับ	
	 ข้อดีของการทำาพินัยกรรมแบบนี้	 คือ	 มีหลักฐานเป็นพยานว่าเราได้
เปน็คนทำาพนิยักรรมฉบบันีจ้รงิ	ไมยุ่ง่ยาก	ทำาเองได	้ขอ้เสยี	คอื	ไมเ่ปน็ความ
ลับ	อาจเกิดการเปิดเผยเนื้อหาในพินัยกรรมก่อนได้
	 ตอ่มาเปน็พนิยักรรมแบบเขยีนเองทัง้ฉบบั	ตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์	มาตรา	1657	“ผู้ทำาพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่ง
ข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน”	กล่าวคือ	การทำา
พนิยักรรมตามแบบนีจ้ะตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืชือ่ของผูท้ำาพนิยักรรมเทา่นัน้	
จะพิมพ์ไม่ได้	 หรือให้ผู้อื่นพิมพ์ให้ไม่ได้	 ข้อดีของการทำาพินัยกรรมแบบนี้	
คือ	ง่าย	สะดวก	ไม่ยุ่งยากในการหาพยาน	และไม่มีใครทราบว่าเนื้อหาใน
พินัยกรรม	ข้อเสียคือ	เมื่อเกิดปัญหา	อาจไม่มีพยานที่เป็นบุคคลสนับสนุน
การทำาพินัยกรรมดังกล่าวยากต่อการสืบพยาน
  การทำาพนิยักรรมนัน้ไมย่ากเลยใชไ่หมครบั สามารถทำาเองไดไ้มต่อ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยเลย และแบบของพนิยักรรมยงัมใีหเ้ราดาวนโ์หลดตามชอ่ง
ทางออนไลน์มาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ดังนั้นผมจึงอยากให้
ทา่นผูอ้า่นไดท้ำาพนิยักรรมไว ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาในภายภาคหนา้ตอ่ไป
ครับ

	 จากข่าวบนจอโทรทัศน์	โซเชียลต่างๆ	เราได้เห็นข่าว
เกี่ยวกับการแย่งมรดกกันมามากมาย	 บ้างก็ทำาร้าย
ร่างกายกัน	 บ้างก็ถึงกับต้องฆ่ากันระหว่างทายาท	
จากพี่น้องกลายเป็นศัตรูกันเพราะแบ่งมรดกกัน
ไม่ได้	 ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเจ้ามรดกไม่ได้ทำา
พินัยกรรมไว้ให้นั่นเอง	ถึงแม้จะได้มีการร้องขอ
ต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก	 ก็ยังไม่แบ่งส่วนตาม
กฎหมายอยา่งเปน็ธรรม	กเ็กดิเรือ่งฟอ้งรอ้งกนัไป 
เสียทั้งเงิน	เสียทั้งเวลา	เสียทั้งญาติพี่น้อง	ดังนั้น
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อยู่ด้านหลัง	 ก็ควรทำา
พินัยกรรมไว้ก่อน	 ซึ่งในครั้งนี้ผมจะแนะนำาการทำา
พินัยกรรมที่สามารถทำาได้เอง	 ไม่ยุ่งยากให้ท่านได้ทราบ
กันครับ
 กอ่นอืน่ตอ้งขออธบิายกอ่นวา่พนิยักรรมนัน้คอือะไร		พนิยักรรม	คอื	
การแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคตของผู้ทำาพินัยกรรม	หรือในการต่างๆ	ของผู้ทำาพินัยกรรม	เพื่อที่จะ
ใหเ้กดิผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายเมือ่ตนถงึแกค่วามตาย	(ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณชิย	์มาตรา	1646)	ซึง่การทำาพนิยักรรมนัน้จะตอ้งทำาตามแบบ
ที่กฎหมายกำาหนด	 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1648)	 
ซึ่งผู้ที่จะทำาพินัยกรรมได้นั้นจะต้องมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 ไม่เป็น 
คนไร้ความสามารถ	 และบุคคลผู้อยู่ในความปกครองจะทำาพินัยกรรม 
ยกทรพัยม์รดกของตนใหแ้กผู่ป้กครอง	หรอืคูส่มรส	บพุการ	ีหรอืผูส้บืสนัดาน 
หรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้	 จนกว่าผู้ปกครองจะทำาบัญชีในการจัดการ
ทรัพย์สินมอบแก่ผู้ทำาพินัยกรรมหรือทายาทของผู้นั้น	 หรือผู้ปกครอง 
คนใหม่ตามกฎหมาย	 และผู้เขียน	 หรือพยานในพินัยกรรมนั้นจะเป็น 
ผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้โดยแบบของพินัยกรรมนั้นมีอยู่	5	แบบ	
จะทำาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้	ดังนี ้  
	 1.	 พินัยกรรมแบบธรรมดา	 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	1656)	 	 	 	 	 	 	
	 2.	 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ	 (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	มาตรา	1657)
	 3.	 พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง	(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	1658)
	 4.	 พินัยกรรมเป็นเอกสารลับ	 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	1660)	 	 	 	 	 	 	
	 5.	 พินัยกรรมด้วยวาจา	(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	
1663)

ไม่อยากให้ลูกหลานยุ่งยาก
เรื่องมรดก
มาทำ พินัยกรรมกันไว้ดีกว่า

นายภัทรกร  อิ่มเอิบ
เจ้าหน้าที่นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำากัด

ปรึกษาปัญหากฎหมาย โทร : 0649989425 Line : pattarakornkp
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รายชื่อผู้สรุปการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564

รายชื่อผู้สรุปการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ		ปี		64		 	
	 ลำาดับ	 ชื่อ		-		สกุล	 หน่วยงาน	
	 1	 นางสาวกัลยา		ศิริขันธ์	 สสจ.เลย	
	 2	 นายนิพนธ์		พันภูรักษ์	 สสอ.ภูกระดึง	
	 3	 นางสาววันเพ็ญ		แก้วสีโส	 ขรก	บำานาญ 

 กรกฏาคม  2563  สิงหาคม  2563  กันยายน  2563

จ านวนสมาชกิ 1,989 1,984 1,985 
รวมสินทรัพย์ 2,354,727,790.92 2,353,723,431.93 2,336,469,634.55 

รวมหน้ีสิน 1,160,718,217.55 1,148,869,749.47 1,118,385,620.69 

เงินกู้ยืม 773,681,966.00 759,819,946.75 728,725,429.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,979,994.00 1,996,998.33 1,971,822.33 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 171,029,103.91 173,803,579.01 174,618,043.38 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สหกรณ์อื่น) 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 

เงินรับฝากประจ า 4,696,549.15 4,726,669.15 4,730,640.96 
เงินรับฝาก ATM 9,934,094.93 9,156,389.45 9,130,954.46 
หนี้สินอื่นๆ 4,396,509.56 4,366,166.78 4,208,730.56 

รวมทุนของสหกรณ์ 1,132,368,363.86 1,134,191,133.86 1,139,522,303.86 

ทุนเรือนหุน้ 1,045,212,480.00 1,047,135,250.00 1,052,608,420.00 

ทุนส ารอง 85,277,949.90 85,277,949.90 85,277,949.90 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,877,933.96 1,777,933.96 1,635,933.96 

ผลการด าเนินงานประจ าเดอืน
รายได้ 11,815,051.00 11,997,725.32 11,395,869.22 

รายจ่าย 3,041,138.29 2,976,386.23 3,496,707.82 
ก าไรประจ าเดอืนสุทธิ 8,773,912.71 9,021,339.09 7,899,161.40 

ผลการด าเนินงาน สอ.สล.

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

 ลำาดับ        ชื่อ  -  สกุล หน่วยงาน

	 1	 นางสาวกัลยา		ศิริขันธ์	 สสจ.เลย	

	 2	 นายนิพนธ์		พันภูรักษ์	 สสอ.ภูกระดึง	

	 3	 นางสาววันเพ็ญ		แก้วสีโส	 ขรก	 บำานาญ 

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

ผลการดำาเนินงาน สอ.สล.

รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ปี 2564
เขตเลือกตั้ง ลำาดับ           ชื่อ  -  สกุล หน่วยงาน เลือกได้

	 1	 1	 นายปรีชา		แสงพันธ์ตา	 สสจ.เลย	 3		คน

	 	 2	 นายอดุลย์		สอนสุภาพ	 สสจ.เลย	

	 	 3	 ว่าที่	ร.ต.อดิเรก		แสนหาญ	 สสจ.เลย	

	 	 4	 นายกลยุทธ		สิงห์สถิตย์	 สสจ.เลย	

	 	 5	 นายกิตติเดช		ศรีสุวรรณ	 สสจ.เลย	

	 4	 1	 นายธนะสิทธิ์		รุ่งศิรรัฐพงษ์	 สสอ.วังสะพุง	 1		คน

	 	 2	 นางเยาวรัตน์		แก้วสุฟอง	 รพ.ภูหลวง	

	 5	 1	 นายเกรียงศักดิ์		ยศพิมพ์	 สสอ.ภูกระดึง	 2		คน

	 	 2	 นายพงศ์วิพัฒน์		เพ็งวิชัย	 สสอ.หนองหิน	

	 6	 1	 นายจรูญ		ปัทมาลัย	 ขรก.บำานาญ	 1		คน
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บทบาทหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฉัตรชัย มูลเจริญพร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

	 บทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความสำาคัญมากในองค์กร	 เนื่องจากต้องนำาความต้องการและปัญหาของ
องค์กรมาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย	 เพื่อนำามาจัดทำาแผน	 ใช้กำาหนดทิศทางขององค์กร	 กำาหนดนโยบาย	 โดยจะต้องแปลงนโยบาย
ของผูบ้รหิารมาเปน็แผนงาน	ทศิทางนโยบายเปน็เขม็ทศิทีต่อ้งปฏบิตั	ิมเีปา้หมายเดยีวกนัคอืทำาใหน้โยบายสำาเรจ็	ผูป้ฏบิตัใินตำาแหนง่
นีจ้ะตอ้งเปน็ผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย	นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนมบีทบาทในการขบัเคลือ่น	
และเปน็ผูผ้ลกัดนัดา้นนโยบายและแผนขององคก์ร	ซึง่งานทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการศกึษา	วเิคราะห	์ประสานแผน	ประมวลแผน	พจิารณา
เสนอแนะ	 เพื่อใช้ประกอบการกำาหนดนโยบายขององค์กรในการจัดทำาแผนหรือโครงการ	 รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ
ต่างๆ	 ซึ่งเป็นแผนโครงการขององค์กร	 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 การทำางานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนต้องมีลำาดับขั้นตอนการทำางาน	 และมีปัจจัยเกื้อหนุนขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของผู้บริหาร
 ปัญหาและอุปสรรคในงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 ขั้นตอนในการดำาเนินงาน

และขอบข่ายการปฏิบัติงานมากและซับซ้อนหลายขั้นตอน	 ทำาให้การปฏิบัติงานอาจ
ล่าช้าไม่ทันตามแผนที่กำาหนดไว้
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆ	 ด้านภายใต้
ศาสตรแ์ละศลิปท์ีว่า่	Multidisciplinary	เพือ่ทีจ่ะทำาใหน้โยบายและแผนขององคก์ร
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	 จะต้องมีส่วนร่วมและผลักดัน	 หรือขับเคลื่อนให้องค์กร 
มรีะบบการบรกิาร	จดัการทีด่ตีามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละโปรง่ใส	
ตามภารกิจที่จะกระทำาได้	ควรที่จะคิดการล่วงหน้าให้ออกได้ในทุกประเด็น	ถ้ามี
ศักยภาพมากพอ	 หรืออย่างน้อยก็น่าจะต้องคิดการล่วงหน้า	 ให้ออกได้ในบาง
ประเด็นของการเป็นผู้วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กร
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สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด

ประจำ ปี 2563
	 การประชุมครั้งนี้จัดเมื่อวันที่	 26	 กันยายน	 2563	 เวลา	 
08.30-16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	3	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	
มีเป้าหมายทั้งสิ้น	65	คน		เข้าประชุม	54	คน	ร้อยละ	83.08	สำาหรับ
งบประมาณ	ตั้งไว้	80,000	บาท	ใช้จ่าย		48,490.25		บาท	คิดเป็น
ร้อยละ	60.61
										ในการประชุมครั้งนี้มีการแจกแบบประเมินการทำางานของ
สหกรณ์	 ในส่วนของการประชุมจากการพูดคุยและสังเกตผู้เข้า
ประชมุ	ผูเ้ขา้ประชมุมคีวามพอใจมาก	ใหข้อ้เสนอแนะวา่การนำาเสนอ
ตัวหนังสือควรใหญ่กว่านี้	 ผลการประชุมตามแบบประเมินเฉพาะ
สมาชิก	มีผู้ส่งแบบประเมิน	30	คน	ร้อยละ	93.75	และตอบข้อ	3	มี	
29	คน	ตอบข้อ	5	มี	1	คน	คะแนนเต็ม	10	เรื่องประชาสัมพันธ์	ให้
คะแนนเรื่องการบริการและการจัดการ	9	คะแนน	คะแนนโดยรวม
ของผูต้อบแบบสอบถาม	เฉลีย่การบรกิาร	9.14	และการจดัการ	8.93
ตารางที	่2		คา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจการบรกิารและการจดัการ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการเพิ่มสวัสดิการมากกว่านี้
	 2.	 อยากให้เพิ่มจำานวนผู้เข้าประชุมอำาเภอละอย่างน้อย	
3	คน
	 3.	 เพิม่สนิเชือ่อกี	เชน่	สนิเชือ่เพือ่อาชพีเสรมิของสมาชกิ
	 4.	 ควรเปดิโอกาสใหส้มาชกิไดกู้โ้ดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งกำาหนด
เงื่อนไขมาก	เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้น
	 5.	 ทบทวนเพดานเงินกู้	ไม่ควรสูงเกินไป
คำาชมเชย
	 1.	 จนท.สหกรณ์อัธยาศัยน่ารักทุกคน	(ดูแลสมาชิกเวลา
ไปติดต่องานดีมาก)
	 2.	 ปัญหาการสนทนาในการติดต่อสอบถามผ่านที่กั้น	
ทำาให้ได้ยินเสียงลดลง	แต่เข้าใจในมาตรการโควิด-19
	 3.	 เจา้หนา้ทีส่ามารถตอบคำาถามทางโทรศพัทไ์ดช้ดัเจนด ี
ขอชมเชยค่ะ

สุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์

สรุป โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด  ประจ าปี 2563 
สุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์ 

 การประชุมครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย มีเป้าหมายทั้งสิ้น 65 คน  เข้าประชุม 54 คน ร้อยละ 83.08 ส าหรับงบประมาณ ตั้งไว้ 
80,000 บาท ใช้จ่าย  48,490.25  บาท คิดเป็นร้อยละ 60.61 
          ในการประชุมครั้งนี้มีการแจกแบบประเมินการท างานของสหกรณ์ ในส่วนของการประชุมจากการ
พูดคุยและสังเกตผู้เข้าประชุม ผู้เข้าประชุมมีความพอใจมาก ให้ข้อเสนอแนะว่าการน าเสนอตัวหนังสือควรใหญ่
กว่านี้ ผลการประชุมตามแบบประเมินเฉพาะสมาชิก มีผู้ส่งแบบประเมิน 30 คน ร้อยละ 93.75 และตอบข้อ 3 
มี 29 คน ตอบข้อ 5 มี 1 คน คะแนนเต็ม 10 เรื่องประชาสัมพันธ์ ให้คะแนนเรื่องการบริการและการจัดการ 9 
คะแนน คะแนนโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม เฉลี่ยการบริการ 9.14 และการจัดการ 8.93 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจการบริการและการจัดการ 
 

รายการ n ค่าเฉลี่ย SD ต่ าสุด สูงสุด 95% CI 
1.  การจัดสวัสดิการ  
 

การบริการ 30 9.00 1.017 6.00 10.00 8.62-9.38 
การจัดการ 30 8.90 0.960 7.00 10.00 8.54-9.26 

2. การกู้เงิน 
 

การบริการ 30 9.20 1.031 6.00 10.00 8.82-9.58 
การจัดการ 30 8.87 1.224 6.00 10.00 8.41-9.32 

3. การฝากเงิน 
 

การบริการ 29 9.21 1.264 5.00 10.00 8.73-9.69 

การจัดการ 29 8.93 1.252 5.00 10.00 8.45-9.41 

4. เรื่องฌาปนกิจ 
 

การบริการ 30 8.97 1.351 5.00 10.00 8.46-9.47 
การจัดการ 30 8.87 1.456 5.00 10.00 8.32-9.41 

รวม 
 

การ
บริการ 

30 9.14 0.174 6.50 10.00 8.78-9.49 

การ
จัดการ 

30 8.93 1.058 6.25 10.00 8.53-9.33 

5. เรื่องอ่ืน ๆ ระบุ 
ประชาสัมพันธ์ 

การบริการ 1 9 - - - - 
การจัดการ 1 9 - - - - 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเพ่ิมสวัสดิการมากกว่านี้ 
2. อยากให้เพ่ิมจ านวนผู้เข้าประชุมอ าเภอละอย่างน้อย 3 คน 
3. เพ่ิมสินเชื่ออีก เช่น สินเชื่อเพ่ืออาชีพเสริมของสมาชิก 
4. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้กู้โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขมาก เพ่ือให้การช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้น 
5. ทบทวนเพดานเงินกู้ ไม่ควรสูงเกินไป 
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เว็บไซต์และ Application Mobile ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด
ติดตามได้ที่ : https://www.coop-scloei.com
ตรวจสอบข้อมูลการเงินได้ที่เว็บไซต์ : http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564

 สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู้/
การนำาไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ

โดย  คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 

 

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 
โดย  คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ ์

สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็นค าถาม จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านความพึงพอใจด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมคีวามชัดเจน 

 
46 

 
3.96 

 
มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 46 3.87 มาก 
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการอบรม 46 3.91 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 46 3.96 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 46 4.07 มาก 
ด้านความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 
46 

 
4.17 

 
มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์ 46 4.20 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 46 4.02 มาก 
4. อาหารมีความเหมาะสม 46 4.07 มาก 
5. ภาพรวมดา้นสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 46 4.11 มาก 
ด้านความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม 

 
46 

 
3.61 

 
มาก 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม 46 3.96 มาก 
3. ภาพรวมดา้นความรู้ความเข้าใจ 46 3.98 มาก 
ด้านความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
46 

 
3.93 

 
มาก 

2. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้ 46 3.98 มาก 
3. ภาพรวมดา้นการน าความรูไ้ปใช้ 46 4.02 มาก 
ด้านความพึงพอใจด้านการด าเนินงานสหกรณ์ 
1. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสหกรณ ์

 
46 

 
3.87 

 
มาก 

2. การให้บริการ 46 3.98 มาก 
3. การจัดท าแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของสหกรณ ์
 

46 
 

3.96 
 

มาก 
4. ภาพรวมดา้นการด าเนินงานสหกรณ ์ 46 4.04 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทั้งหมด  3.96 มาก 
 
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการท ายุทธศาสตร์ 

1) สมาชิกได้ทราบยุทธศาสตร์  ทิศทาง  นโยบาย  และโครงการของสหกรณ์ 
2) ได้แสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการทบทวนแผนร่วมกับกรรมการและสมาชิก 
3) มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์และแนวทางการด าเนนิกิจการของสหกรณ์มากขึ้น 
4) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  การยอมรับมติของกลุ่ม  สามารถน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1) ควรให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์/โครงการทุกปี 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทำา
ยุทธศาสตร์
	 1)	 สมาชิกได้ทราบยุทธศาสตร์		ทิศทาง		นโยบาย		
และโครงการของสหกรณ์
	 2)	 ได้แสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการ
ทบทวนแผนร่วมกับกรรมการและสมาชิก
	 3)	 มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์และ
แนวทางการดำาเนินกิจการของสหกรณ์มากขึ้น
	 4)	 มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ของสมาชกิ		
การยอมรับมติของกลุ่ม	 สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติ
งานประจำาวัน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
	 1)	 ควรใหม้กีารทบทวนยทุธศาสตร/์โครงการทกุปี
	 2)	 ควรทำาร่างให้สมาชิกได้อ่านเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย	 3	 วัน	 เพื่อปรับปรุงแก้ไข	 และหาข้อมูลมา 
สนบัสนุนให้มากขึ้น	และใชเ้วลาประชุมอย่างน้อย	2	วัน		
จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่านี้
	 3)	 เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหน่วยงานละ		 
2		คน
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รับการตรวจประเมินผลตามโครงการสหกรณสีขาว
ดวยธรรมาภิบาล

รวมงานงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ป 2563

ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ป 2563

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพสมาชิก
วาที่ ร.ต.ประสงค  ลายวงษสุวรรณ

ฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสําหรับ
ผูบริหารสหกรณ”

รับการศึกษาดูงานของสหกรณสาธารณสุขกาฬสินธุ

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเลย จํากัด ป 2564

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพสมาชิก
คุณเรขา  วิจิตรปญญา

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพคูสมรส
คุณพิชชานันท  อินทรแกว (ทันวงษา) วารสาร

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ปที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจ�กายน 2563


