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 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน วารสารสหกรณฉบับนี้เปนฉบับท่ี 1 ของ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 และป 2564 นี้จะจัดทําวารสาร 2 ฉบับ ฉบับท่ี 2 จะจัดทําเดือนตุลาคม 2564
 ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่นาสนใจต้ังแตบทความสารของทานประธานกรรมการไดเขียนบทความถึงสมาชิกในเร่ือง 
“การปรับเปลี่ยนวิธีการและจัดทําโครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจของสมาชิกในชวงโควิด-19” 
นอกจากน้ีทานประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลยของเรา ทานไดใหขอคิดในเรื่อง “New Normal 
ชวีติทีเ่ปล่ียนไปหลัง Covid-19” ทีส่มาชกิตองอานเพือ่เรยีนรูและเขาใจการดาํเนนิชวีติประจาํวนัหลงัภาวะโรค Covid-19 มเีร่ือง
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดใหความเขาใจเก่ียวกับ “สิทธิ หนาท่ี และการลาออกของสมาชิกสหกรณ” โดย
คุณปรีชา แสงพันธตา เร่ืองจากคณะกรรมการเงินกูเปนการใหความรูเกี่ยวกับมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่ได
รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคุณอดุลย สอนสุภาพ ลวนเปนเรื่องราวที่นาสนใจ และเปนประโยชนตอทาน
สมาชกิ ในสวนของสมาชกิฉบบันีม้สีมาชกิรวมสงลงบทความ 3 ทาน คอื “เทคนคิปลดหน้ีใหมเีงนิออม” โดยคณุนงนชุ เหล่ือมเภา 
เรื่อง “ความมั่นคงทางสังคม: นัยยะมิติการประกันทางรายได” โดย ดร.เสกสรร อรรควาไสย และบทความ “วางแผนการเงิน
อยางไร ใหรอดจากวิกฤตชวง COVID” โดยคุณธนะสิทธิ์ รุงศิรรัฐพงษ และไดนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 
ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ
 อนึ่งสหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงดานฝายจัดการเปนการรับเจาหนาท่ีตําแหนงใหมนักวิชาการคอมพิวเตอร คือ 
คุณอัศฎาวุฒิ ขวัญจร และรับ คุณจิรภิญญา นามโน ตําแหนง นิติกร ที่มาแทนคุณภัทรกร อิ่มเอิบ ที่ลาออกไป
 สุดทายนี้เนื่องจากปญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม วิธีการปองกันโรคที่ดีที่สุด คือ “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ 
เพ่ือชาติ ทุกทานทําได” ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลใกลบาน
 ที่สําคัญ คือ การใชชีวิต New Normal และยังตองปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ตอไปใหเปนเรื่องปกต ิ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ขอใหสมาชิกทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งกาย ใจ และสังคม รวมกันในการฉีดวัคซีนนะครับ พบกันใหมฉบับหนาครับ
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 สวสัดทีานสมาชกิทีเ่คารพรกัทกุทาน... ในปบญัช ี2563 
ทีผ่านมา สหกรณของพวกเราและสมาชกิแมจะไดรบัผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งสหกรณตองปรับเปลี่ยนวิธีการและจัดทํา
โครงการหลายอยางเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก เชน การลดดอกเบ้ียเงินกูยืม การงด
สงเงินตน การขยายงวดสงชําระหนี้ การใหเงินกูเหตุฉุกเฉิน
โควิด การลดสงหุนรายเดือน เปนตน แตสหกรณก็สามารถ
ดําเนินธุรกิจไปดวยความเรียบรอย ทําใหการจัดสรรกําไร การ
ปนผล/เฉลี่ยคืน เปนไปตามเปาหมายภายใตการบริหารอยางมี
ธรรมาภิบาล จนไดรับการประเมินเปนสหกรณสีขาวดาน
ธรรมาภิบาล

สารสาร  จาก...จาก...ประธานฯประธานฯ

ภาพมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมีความจําเปนตองกูเงินก็
สามารถเขารวมโครงการสวัสดิการกูเงินเพื่อการสงเคราะหศพ
สมาชิกไดตามสวนแตไมเกิน 100,000 บาท ดอกเบ้ีย 4.50% 
ตอปไมมีเฉลี่ยคืน ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงคเขารวมโครงการดัง
กลาวขอใหติดตามขอมูลระยะเวลาดําเนินการจากทางสหกรณ
นะครับ
 จากสถานการณแนวโนมดอกเบ้ียขาลง สหกรณยังคง
สภาพคลองและเครดิตอยูในระดับดี มีสหกรณหลาย ๆ แหงให
ความเช่ือมัน่นาํเงินมาฝากจํานวนมากอีกทัง้ยงัไดรบัการปรับลด
ดอกเบี้ยเงินกูจากเจาหนี้ตาง ๆ ทําใหสหกรณมีตนทุนดอกเบี้ย
เงินรับฝากและเงินกูลดลง แตอยางไรก็ดี สหกรณยังคงดําเนิน
นโยบายการใชจายอยางประหยัดสมเหตุสมผลและรักษาไวซึ่ง
ดุลยภาพของการออมเงินและการกูเงิน เพื่อใหสหกรณมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดประโยชนแกสมาชิกทุกคนใหมาก
ที่สุด

 ทายนี้  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มี
สวนชวยกันทําใหสหกรณของเรามีความเจริญ
กาวหนาตลอดมา และขอใหทุกทานปลอดโรค
ปลอดภัย “การดอยาตก” นะครับ

นายกายสิทธ์ิ  แก�วยาศรี
ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

 ในป 2564 สถานการณโรคระบาดโควิด-19 ไดมีการ
ระบาดระลอกใหมเกิดขึ้น แมวาจะมีขาวดีเรื่องวัคซีนปองกันโค
วดิ-19 แตสภาพเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั จงึขอใหสมาชกิทกุทาน
ไดใชจายอยางระมัดระวัง
 ซึ่งภายใตการบริหารที่ตองปรับเปลี่ยนแบบวิถีใหม 
New Normal สหกรณไดมีการอนุมัติเงินกูสามัญทุกวันทําการ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการออมทรัพยทวีสินเพ่ือสงเสริมการออม
เงนิโดยหกัจากเงินไดรายเดอืนเพือ่ฝากเงินอยางสมํา่เสมอระยะ
เวลา 12 เดอืน ดอกเบีย้ 3.00% ตอป สวนสมาชกิทีด่าํรงสมาชกิ
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“New Normal”
ทามกลางการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทีเ่ริม่
แพรระบาดต้ังแตธันวาคม 
2562 และยังไมมีทาทีวาจะส้ินสุด
เมือ่ไร หลายคนคงจะไดยนิคาํนีม้าสกั
ระยะหนึง่แลวกบัคาํวา New Normal 
ที่แปลวา ชีวิตวิถีใหม หรือความปกติ
ใหม เปนรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
ใหม มีวิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธี
ปฏิบัติแบบใหม สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนนั้นลวนเปนส่ิง
ใหมที่เราจะตองปรับตัว ซึ่งไมอาจคาดคะเนไดวา
จะมีสิ่งใดท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือจะมีอะไรเกิดข้ึนบาง 
โดยวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันหลัก ๆ คือ การเปล่ียนแปลงทาง
ดานพฤติกรรม ที่คาดวานาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ

1) หนากากอนามยัและแอลกอฮอลเจล จะเปนอปุกรณ
ทีช่วยในการปองกันตวัเอง เปนอปุกรณทีผู่คนตองการและมีการ
ใชกันมากขึ้นจนเปนเรื่องปกติ เพราะเปนวิธีการปองกันตัวจาก
ความเสีย่งจากการตดิเชือ้โรค และการแพรกระจายเชือ้โรคไปยงั
บุคคลอ่ืน

2) ยังคงมี social distancing ตอไป ทั้งในแงของ
รางกายและจิตใจดวย ความเชื่อใจกันท่ีเคยแสดงออกมาผาน 
Human Touch จะนอยลง หลกีเลีย่งการสมัผสักนัโดยไมจาํเปน 
วฒันธรรมการทกัทายของผูคน โดยเฉพาะหลาย ๆ  ชาตใินตะวนั
ตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกัน จะเปลี่ยนแปลงไป

3) ผูคนเร่ิมหนัมาใหความสําคญักบัรบัประทานอาหาร
ที่มีประโยชนดีตอสุขภาพ ปลอดภัย และมีความสะอาด โดย
เนนอาหารที่มาจากธรรมชาติ หรือออรแกนิคมากขึ้น

4) ผูคนนิยมการออกกําลังกายมากขึ้น หันมาดูแล
สุขภาพของตนเองมากข้ึน ใสใจตนเอง และรักตัวเองมากขึ้น

5) ลดการพบปะผูคนในสังคม แลวหันมาใชชีวิต และ
ทาํงานทีบ่าน มเีวลาอยูกบัครอบครัวมากขึน้ ทาํใหผูคนมองเหน็
แนวทางทีจ่ะสรางสมดลุชีวติระหวางอยูบานมากขึน้ และจะเปน
แนวทางในการปรบัสมดลุชวีติระหวางเวลาสวนตวั การงาน และ
สังคมใหสมดุลมากย่ิงขึ้น

 6) ดิจิทัลจะกลายเปน
ความสําคัญหลักในการดํารงชีวิต 
ไมใชแคคน Gen C แตคือคนทุกรุน 
ทุกวัย จะสามารถใชงานดิจิทัลได
อยางคุนเคย
 7) เทคโนโลยีจะกลายเปน
เรื่องปกติในชีวิตประจําวัน ทั้ง

การ work from home, food delivery, 
shopping online หรือ การเรียนออนไลน

 8) เงนิกระดาษ หรอืเหรยีญทีห่มนุเวยีนอยูในระบบจะ
ถูกใชนอยลงเรื่อย ๆ จนกลายเปน สังคมไรเงินสด โดยสมบูรณ
ในไมชา

 New normal กค็อื วถิชีวีติใหมทีต่องเรยีนรูทีจ่ะนาํมา
ใชเพื่อปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ และเมื่อไหร
ก็ตามท่ีสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุการณอยางใด
อยางหน่ึงเกิดขึ้นที่สงผลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย มนุษยเราก็จะมีการปรับตัวใหมอีกครั้งเพื่อความอยูรอด
ของเรานั่นเองครับ แตถึงอยางไรก็ตาม ไมวาจะสถานการณใน
ปจจบุนัหรืออนาคตจะเปนอยางไร เราก็ยงัคงตองปฏิบตัติวัดแูล
ตัวเองใหมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่แจมใสอยูเสมอ เพื่อพรอม
รับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนอีกมากมาย “ขอบคุณครับ”

New NormalNew Normal
ชีวิตท่ีเปล่ียนไปหลังชีวิตท่ีเปล่ียนไปหลัง  Covid 19Covid 19 นพ.ปรีดา  วรหาร

นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดเลย / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
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 4. หนาที่ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ เพื่อให
สหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง
 5. หนาที่ สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
 6. หนาที่ รวมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณให
เจริญรุงเรืองและมั่นคง

¡ÒÃÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡¡ÒÃÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡
 1. สมาชิกทีจ่ะลาออกจะตองเปนผูไมมหีนีส้นิอยูตอสหกรณ
ในฐานะผูกู หรอืขณะท่ียืน่ใบลาออกมีหุนมากกวาหน้ีสนิ และจะ
ตองไมมีภาระคํ้าประกันเงินกูใหสมาชิกคนอื่น (โดยถาตองการ
ลาออกใหแจงผูทีส่มาชกิไปคํา้ประกนัหาคนคํา้ประกนัใหมแทน
สมาชิก) 
 2. การลาออกของสมาชิกจะมผีลสมบรูณเมือ่ท่ีประชมุคณะ
กรรมการดําเนินการอนุมัติการลาออกของสมาชิกแลวเทานั้น 
และเมื่อลาออกสามารถเปนสมาชิกฌาปนกิจตอได
 3. ในการลาออกครั้งนี้ ขาพเจาไดทราบระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จาํกดั วาดวยการเปนสมาชิกการขาด
สมาชิกภาพและการต้ังผูรับโอนผลประโยชน พ.ศ. 2563 แลว 
เมื่อลาออกครบ 5 ป จงึมีสิทธิสมัครใหมได
 4. สาํหรับปทีข่อลาออกจากสมาชิกสหกรณ ฯ นี ้สมาชิกท่ี
ลาออกจะเสียสทิธใินปทีล่าออก คอื เงนิปนผลตามหุน เงนิเฉลีย่
คืนตามสวนดอกเบี้ยเงินกู และสวัสดิการที่สมาชิกพึงไดตาม
ระเบียบสหกรณ

 โดยหลักการของสหกรณนั้น สมาชิกเปนเจาของ
สหกรณ สมาชิกเปนผูบริหารสหกรณ และสมาชิกเปน
ผูใชบริการของสหกรณ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา 
สหกรณเปนของสมาชิก บริหารโดยสมาชิกและให
บริการแกสมาชิก ดังนั้น การที่สมาชิกดําเนินการใดๆ กับ
สหกรณในเรื่องสถานะของสมาชิก สิ่งที่ควรทราบมีดังนี้

ÊÔ· Ô̧¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊÔ· Ô̧¢Í§ÊÁÒªÔ¡
 1. สิทธิ ในการเขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน
 2. สิทธิ ในการเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
 3. สิทธิ ในการเสนอหรือไดรับการเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
 4. สิทธิ ในการไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก
สหกรณ
 5. สิทธิ อื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡
 1. หนาที่ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ
 2. หนาที่ เปดบัญชีเงินฝากประเภทหนึ่งประเภทใดไวกับ
สหกรณ
 3. หนาที่ เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย

ÊÔ· Ô̧ Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¡ÒÃÅÒÍÍ¡
¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ �

นายปรีชา แสงพันธ�ตา
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�
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 จากการแพรระบาดของเช้ือไวรสั COVID - 19 ตัง้แตตนป 2563 
จนมาถึงการระบาดระลอกใหมในป 2564 ในปจจุบัน สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม สินคาอุปโภค บริโภค บาง
อยาง ตางขึ้นราคา การประกอบอาชีพของคนในครอบครัวของ
สมาชกิ สอ สล. บางคน ตองปดกจิการลง ถกูเลกิจาง ถกูลดเงนิเดอืน
คาจาง การใหหยดุงานโดยไมไดรบัเงนิเดือน สงผลกระทบตอรายได 
และคาใชจายประจําวนัของสมาชิกสหกรณและครอบครัวเปนอยาง
มาก จนอาจทําใหสมาชิกสหกรณบางสวนไมสามารถสงคาหุนหรือ
ชําระหน้ีใหแกสหกรณไดตามปกติ
 คณะกรรมการสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลยจาํกดั ชดุท่ี 32 
ไดเลง็เห็นความสําคญัและความเดือดรอนของสมาชิกและครอบครัว 
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID - 19 เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงได
ประกาศมาตรการใหความชวยเหลือแกสมาชิกสหกรณ โดยมี
วตัถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกมีเงินไดรายเดือนคงเหลือมากข้ึน เพ่ือการ
ยงัชีพในชวงเกดิวิกฤตจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรัส COVID - 19 
โดยผลของการใหความชวยเหลอืตองทาํใหคณุภาพชีวติของสมาชกิ
สหกรณดีขึ้น และผานวิกฤตนี้ไปได 
 มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่ไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนี้
ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õè 1 »ÃÑºÅ´¡ÒÃªÓ ÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ÃÒÂà ×́Í¹ à»š¹àÇÅÒ 
7 à ×́Í¹
  โดยกําหนดใหสมาชิกขอลดชําระคาหุนรายเดือนได แตตองถือ
หุนรายเดือนไมนอยกวารอยละสองของเงินไดรายเดือน เปนเวลา 7 
เดือน ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õè 2 ¡ÒÃ¾Ñ¡ªÓ ÃÐË¹Õéà§Ô¹μŒ¹ à»š¹àÇÅÒ 7 à ×́Í¹
 โดยกําหนดใหสมาชิกที่ชําระหน้ีเงินกูสามัญมาแลวไมนอยกวา 
3 งวด และไดรับการยินยอมจากผูคํ้าประกันสัญญาเงินกู จึงมีสิทธิ
พักชําระหน้ีเงินตน โดยยังคงชําระดอกเบี้ยเงินตนปกติ พักชําระหนี้
เงนิตนเปนเวลา 7 เดอืน ตัง้แต 1 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤศจกิายน 
2564
ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õè 3 ãËŒà§Ô¹¡ÙŒ©Ø¡à©Ô¹áºº¾ÔàÈÉ (ª‹ÇÂàËÅ×Í
¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡âÃ¤μÔ´àª×éÍäÇÃÑÊ COVID – 19)
 โดยกําหนดใหสมาชกิ ตองมเีงนิไดรายเดอืนคงเหลือไมนอยกวา
รอยละ7 หลังการหักคาหุน และเงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยเงินกู 
หรอืเงนิอืน่ๆทีท่างราชการตองหักจาย โดยชําระหน้ีเงนิกูฉกุเฉนิแบบ
พิเศษใหเสร็จสิ้นไมเกินหกสิบงวด ดังนี้

 1. กลุมขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ ลูกจาง
ประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน และเจา
หนาท่ีสหกรณ กูไดไมเกนิทุนเรอืนหุนท่ีชาํระแลว แตไมเกนิสามแสน
บาทถวน
 2. กลุมพนกังานราชการ และพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ กู
ไดไมเกินทุนเรือนหุนที่ชําระแลว แตไมเกินเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน
ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õè 4 â¤Ã§¡ÒÃà§Ô¹¡ÙŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË �È¾
ÊÁÒªÔ¡
 โดยกําหนดใหเปนสมาชิกตอเนื่องตั้งแต 5ป ขึ้นไป และตองมี
เงินไดรายเดอืนคงเหลอืไมนอยกวารอยละ10 หลงัการหกัคาหุน และ
เงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินอื่นๆที่ทางราชการตองหัก
จาย โดยชําระไมเกิน 120 งวด (เงินตน 100บาท+ดอกเบี้ย) หนี้ที่
เหลือใหชําระงวดสุดทาย กรณีเมื่อชําระหนี้งวดที่ 119 แลว หากยัง
ไมสามารถชําระหนี้ทั้งหมดภายในสัญญาได มีสิทธิกูหักกลบลบหนี้
ได อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 บาท ตอป (ไมไดรับเฉล่ียคืน) โดยมี
หลักเกณฑการใหกู ดังนี้
 1. เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต 5 – 7 ป กูไดไมเกิน 60,000 บาท
 2. เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต 7 – 9 ป กูไดไมเกิน 80,000 บาท
 3. เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป กูไดไมเกิน 100,000 
บาท
¼Å¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ
ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õè 1 »ÃÑºÅ´¡ÒÃªÓ ÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ÃÒÂà ×́Í¹ à»š¹àÇÅÒ 7 à ×́Í¹

ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ �ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�
·Õèä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡âÃ¤μÔ´àª×éÍ·Õèä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡âÃ¤μÔ´àª×éÍ
       äÇÃÑÊ COVID–19       äÇÃÑÊ COVID–19

โดยนายอดุลย�  สอนสุภาพ
 เลขานุการคณะกรรมการเงินกู�

ระยะเวลา ระยะเวลา จํานวน (ราย) สงคาหุนลดลง (บาท) 
รอบท่ี 1 พค.63-พค.64  349 965,100 

รวม 349 965,100 
มาตรการท่ี 2 พักชําระตนเงินกู เปนเวลา 6 เดือน โดยสงชําระดอกเบ้ียปกติ 
ระยะเวลา ระยะเวลา จํานวน (ราย) พักชําระตนเงินกู (บาท) 
รอบท่ี 1 พค.63 - พค.64  250 1,231,916 

รวม 250 1,231,916 
มาตรการท่ี 3 เงินกูฉุกเฉินแบบพิเศษ (ชวยเหลือผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19) 

ระยะเวลา จํานวน (ราย) จํานวนเงินกู (บาท) 
 พค.63 –  พ.ค. 64 113 20,318,000.- 

รวม 113 20,318,000.- 
มาตรการท่ี 4 โครงการเงินกูสวัสดิการทุนสงเคราะหศพสมาชิก พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา จํานวน (ราย) ไดรับการพักชําระตนเงิน 
เปนเงินจํานวน (บาท) 

1 เม.ย. – 19 พ.ค.  296 25,531,000.- 
รวม 296 25,531,000.- 
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 ธันวาคม 2563  มกราคม 2564  กุมภาพนัธ 2564  มีนาคม 2564  เมษายน  2564  พฤษภาคม  2564
จํานวนสมาชิก 2,022                  2,010                  2,020            2,035            2,041             2,044             

รวมสินทรัพย 2,426,857,869.67 2,385,483,556.62 2,368,380,943.67 2,428,801,362.33 2,406,178,316.42  2,434,916,753.57  

รวมหนี้สิน 1,247,016,927.69 1,204,210,956.22 1,174,975,700.74 1,216,569,439.63 1,178,822,948.02 1,196,943,427.70 
เงินกูยืม 736,279,037.75    715,960,219.33    695,486,281.75    705,153,203.75    684,789,398.25   665,881,287.75    

เงินรับฝากออมทรัพย 3,907,250.54       3,727,980.18        2,551,517.52        2,610,428.41        3,007,472.41        4,974,820.60       

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 178,165,590.22     181,376,287.65     174,441,127.70      170,271,584.19     175,382,733.56    177,787,679.84     

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ(สหกรณอื่น) 275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00    305,000,000.00   285,000,000.00    315,000,000.00    

เงินรับฝากประจํา 4,174,280.31         4,309,259.84       4,289,259.84       7,289,259.84       4,023,325.52       4,023,325.52       

เงินรับฝาก ATM 41,194,269.11       16,089,993.69     15,399,280.38      18,297,270.16       19,796,628.02      22,544,087.11       

เงินรับฝากทวีสิน 175,000.00          242,000.00          309,000.00          376,000.00          443,500.00          512,500.00          

หนี้สนิอื่นๆ 8,121,499.76        7,505,215.53        7,499,233.55       7,571,693.28        6,379,890.26       6,219,726.88        

รวมทุนของสหกรณ 1,179,840,941.98  1,181,272,600.40 1,193,405,242.93 1,212,231,922.70  1,227,355,368.40 1,237,973,325.87 
ทุนเรือนหุน 1,072,042,540.00  1,068,706,050.00 1,072,483,040.00  1,082,003,360.00 1,088,457,660.00 1,092,010,560.00  

ทุนสํารอง 94,345,176.67      94,345,176.67      94,345,176.67      94,592,176.67      94,592,176.67      94,651,446.67      

ทุนสะสมตามขอบังคับ 4,017,900.63        3,145,400.63        3,111,100.63         2,821,200.63        2,821,200.63        2,721,930.63        

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 9,435,324.68       15,075,973.10      23,465,925.63     32,815,185.40      41,484,331.10       48,589,388.57     

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 2,426,857,869.67 2,385,483,556.62 2,368,380,943.67 2,428,801,362.33 2,406,178,316.42  2,434,916,753.57  

ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
รายได 11,999,769.12       12,009,654.00      10,738,916.00      12,054,591.03      11,674,199.00       12,245,769.00      

คาใชจาย 2,564,444.44        6,369,005.58       2,348,963.47       2,705,331.26        3,005,053.30       5,140,711.53         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 9,435,324.68       5,640,648.42       8,389,952.53      9,349,259.77       8,669,145.70       7,105,057.47       

น.ส.ป�ทมพร สอนสุภาพน.ส.ป�ทมพร สอนสุภาพ

ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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โดย นางสาวนงนุช เหลื่อมเภา
เจ�าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน สสจ.เลย

“ÍÍÁà§Ô¹ä»¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒÃ ‹̈ÒÂË¹Õé” อยาพึ่งทําหนางง 
คิ้วขมวดแบบนั้น เพื่อคลายขอสงสัย เรามาลองคิดไปพรอม ๆ 
กัน สมมติวา เรากําลังมีภาระหนี้สิน ไดรับเงินมา 100% แบงไว
ใชในชีวิตประจําวัน 40% สวนที่เหลืออีก 60% นําไปจายชําระ
หนีท้ัง้หมด เรยีกงาย ๆ  วาไดมา 100% ใชไป 100% นัน่เอง ไมมี
เงินออมฉุกเฉินไวเลย (ควรเก็บเงินฉุกเฉินไว 3 - 6 เทาของคาใช
จาย)
 ถาวันหนึ่งเกิดเหตุการณไมคาดคิด ถูกใหออกจากงาน
กะทนัหนั เมือ่ไมมงีานกข็าดรายได และไมมเีงนิออม แลวในชวง
ระหวางที่รอหางานใหม เราจะนําเงินสวนไหนมาใชจายสวนตัว
และจายหน้ีรายเดอืน สดุทายหนีไมพนการกูยมืเงนิมาใชจาย ซึง่
เปนการสรางหนีเ้พิม่ขึน้อีกดวย เพราะสาเหตนุีท้าํใหเราควรออม
เงนิในขณะท่ียงัมหีนีเ้พือ่จะไดไมเปนหน้ีซอนหน้ีโดยใชเทคนิค 4 
ขอน้ี

1. μÑ́ ÃÒÂ ‹̈ÒÂ·ÕèäÁ‹̈ Ó à»š¹ วธิทีีท่าํใหเรามเีงนิเพิม่เร็วทีส่ดุ
และทําไดทันที คือ การประหยัด เร่ิมจากจดรายการคาใชจาย
ทั้งหมดวา มีรายจายจําเปนในชีวิตประจําวันและรายจายเพื่อ
ความบันเทิงอะไรบาง     แลวตัดรายการท่ีใชจายฟุมเฟอยออก
ไป เชน ชอปปง สังสรรคกับเพื่อน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สูบบุหรี่ ทองเที่ยวกลางคืน ฯลฯ เพื่อใหเหลือเฉพาะรายจายที่
จําเปนในชีวิตประจําวันเทานั้น

2. áÂ¡Ë¹Õé ṌáÅÐË¹ÕéäÁ‹ Ṍ เมื่อเราจดรายการหน้ีสินทั้งหมด
ออกมาแลว ทาํใหเรารูจกัพฤตกิรรมการใชเงนิของตนเองมากขึน้ 

รูสาเหตุการเกิดหน้ี กอนเร่ิมแกปญหาหน้ีควรแบงหน้ีออกเปน 
2 สวน คือหนี้ดี (หนี้ที่สรางรายไดกลับมาใหเรา) และหนี้ไมดี 
(หนี้ที่ไมสรางเงินกลับมาใหเรา) จะทําใหเราจัดการหนี้ไดดีขึ้น
 3. à¢ŒÒã¨Ë¹Õé¢Í§μ¹àÍ§ เขยีนสรุปหนีส้นิทัง้หมดใหอยูใน
กระดาษแผนเดียวกัน จะไดเห็นภาพรวมวาหนี้ของเราเปนแบบ
ไหน เพือ่หาแนวทางการแกไข เชน ในกรณหีนีร้ะยะสัน้หรอืระยะ
ยาว ถาสวนใหญเปนหน้ีระยะส้ัน มีรายการผอนรายเดือน
มากกวารายได ทาํใหสภาพคลองในระยะสัน้หายไปอาจจะปรบั
โครงสรางหน้ีดวยการขยายเวลาชําระหน้ีออกไปใหนานขึน้ วธินีี้
จะทําใหเราผอนตอเดือนลดลง รูเวลาการผอนที่แนนอน     ใช
จายคลองขึน้ในปจจุบนั แตกต็องทาํใจยอมรบัดวยวาจะตองจาย
ดอกเบี้ยที่มากขึ้นดวย
 4. ¢Í¤Ó »ÃÖ¡ÉÒ¨Ò¡à¨ŒÒË¹Õé เมื่อมีปญหาหนี้อยาหนี ให
เผชิญหนากับมัน เพราะเจาหนี้ก็อยากไดรับเงินคืน ถาไปขอคํา
ปรึกษาจากเจาหนี้ใหชวยแกปญหาก็อาจจะไดหาทางออกรวม
กันได แตเราควรเตรียมตัวดวยการหาขอมูลไปตอรอง เพื่อที่เรา
จะไดรับประโยชนจากการเจรจาใหไดมากที่สุด

 เราสามารถมีเงินออมพรอม ๆ กับมีหนี้ได 
อยางนอยก็ควรมเีงนิออมฉุกเฉินเพ่ือจะไดไมสราง
หนี้ซํ้าซอน สวนเทคนิคการแกหนี้ก็เปนเพียง
แนวทางเบื้องตนเทานั้น ซึ่งผูอานควรนําไปปรับ
ใชใหเหมาะกับสถานการณหนี้ของตนเอง 

 á¹Ç¤Ô´Ë¹Öè§·Õè·Ó ãËŒËÅÒÂ¤¹à¢ŒÒã¨¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ¡Ñº
»̃ÞËÒË¹ÕéÊÔ¹ ¤×Í ÁÕË¹ÕéáÅŒÇ¨ÐÍÍÁà§Ô¹äÁ‹ä Œ́ àÁ×èÍÁÕÃÒÂä Œ́à¢ŒÒÁÒáÅŒÇ
¡çμŒÍ§ÃÕº¹Ó ä»ªÓ ÃÐË¹Õé·Ñ¹·Õ ÁÑ¹¨Ðä Œ́ËÁ´Ë¹ÕéàÃçÇæ ËÁØ¹Ç¹à¢ŒÒ
¡ÃÐà»‰Ò«ŒÒÂ ‹̈ÒÂÍÍ¡¡ÃÐà»‰Ò¢ÇÒÍÂÙ‹ËÅÒÂ»‚ ÊØ´·ŒÒÂË¹ÕéÂÑ§ÁÕÍÂÙ‹ 
áμ‹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμáÂ‹Å§¡Ç‹Òà´ÔÁ ¶ŒÒ¡ÒÃá¡ŒË¹ÕéáººÇÔ¸Õà¡‹ÒäÁ‹ä Œ́¼Å 
àÃÒÁÒÅÍ§ÇÔ¸ÕãËÁ‹¡Ñ¹ Ù́äËÁ �̈Ð

à·¤¹Ô¤»Å´Ë¹Õé
ãËŒÁÕà§Ô¹ÍÍÁ  

““

““

8 ÇÒÃÊÒÃÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
»·Õ่ 32 ©ºÑº·Õ่ 1 à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564



ดร.เสกสรร อรรควาไสย�

 ในวันหน่ึงผมมีโอกาสไดอานหนังสอืเร่ืองพฤติกรรมพยากรณ 
(Predictably Irrational) ของ Dan Ariely ซึง่เปนศาสตราจารย
ดานสาขาเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม ผมก็นึกถึงประเด็นเรื่อง
หนึง่ทีผ่มใชศกึษาในการทาํดษุฎนีพินธของตนเองเกีย่วกบัระบบ
ความม่ันคงทางสังคมของแรงงานนอกระบบ แลวมันเก่ียวโยง
กับพฤติกรรมพยากรณอยางไรนั้น กลาวคือ ผมเกิดความสนใจ
ในระบบความคดิ การตดัสนิใจในการสรางความมัน่คงทางสงัคม 
อันแสดงออกเชิงพฤติกรรมของระดับปจเจกบุคคลเปนอยางไร

ความมั่นคงทางสังคม เปนระบบการใหหลักประกันทาง
รายได โดยการจัดใหมีการทดแทนรายได เมื่อไมมีรายไดจาก
การเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ การเกษียณอายุ การขาดผู
อปุการะอันเนือ่งมาจากการตายของสมาชิกในครอบครัว และ
การมีรายจายที่ถูกยอมรับ เชน รายจายจากการเกิด การตาย 
และการสมรส ดงันัน้ความม่ันคงทางสังคมจงึเปนสวสัดกิารท่ี
ประเทศตางๆจัดใหมีขึ้นเพื่อประชาชนของตน มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ โดยมีรูปแบบและวธิีการที่ใชแตกตางกันไปขึ้น
อยูกับรูปแบบและนโยบายของสังคมของแตละประเทศ 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ(International Labour 
Organization- ILO)ไดกาํหนดหลักเกณฑการเปนสงัคมท่ีมคีวาม
มั่นคงทางสังคมไว 3 ประการ ไดแก ประการแรก การมี
วัตถุประสงคหลักของระบบความมั่นคงทางสังคม ตองเปนการ
ใหความชวยเหลอืทางการเงนิ หรอืเพือ่รกัษารายไดในกรณทีีเ่กดิ
สูญเสียรายไดโดยไมสมัครใจ ประการท่ีสอง ระบบความม่ันคง
ทางสังคมจะตองดําเนินการภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับราย
ละเอียดสิทธิสวนบุคคลหรือเง่ือนไขตางๆ และประการท่ีสาม 
ระบบความม่ันคงทางสังคมจะตองดําเนินการโดยองคกรของ

ความม่ันคงทางสังคม:
นัยยะมิติการประกันทางรายได�

รัฐบาล
 สิง่ทีผู่เขยีนสนใจและตองการนาํเสนอ คอืความคดิและการ
ตัดสินใจในการสรางความมั่นคงทางสังคมอันแสดงออกของ
ระดับปจเจกบคุคล นาจะเกีย่วของกบัปจจยัดานความเส่ียง โดย
มสีมมติฐานเบือ้งตนวา ความเสีย่งภยัมอียูตลอดเวลาและเปนสิง่
ที่ไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนั้น ภายใต
ระบบความคิดและการตัดสินใจตอการสรางความมั่นคงทาง
สงัคม สามารถพยากรณจากพฤตกิรรมของบคุคลไดลกัษณะดงันี ้
การจัดการความเส่ียงทางสังคม ไดแก เหตุการณที่เปนเหตุให
ชวีติมนษุยในสงัคมเกิดความยากแคนและความทุกขทรมาน การ
ทีม่นษุยดาํรงชวีติอยูในสงัคมนัน้จาํเปนตองเผชญิกบัความเสีย่ง
ทางสังคมนานัปการ อาทิ การเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
นํ้าทวม แผนดินไหว เปนตน การจัดการความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ เชน การเจ็บปวยจากทํางาน และการจัดการ
ความเสี่ยงความบกพรองทางสังคม เชน ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเหลานี้จึงเปนสิ่ง
ทาทายอยางยิ่งตอการสรางความม่ันคงทางสังคมของระดับ
บุคคล
 สรุปไดวา ความม่ันคงทางสังคมของระดับปจเจก ได
สะทอนแสดงออกทางพฤตกิรรมในการจดัการดานความเสีย่ง
เก่ียวกับการมีประกันทางรายได ในฐานะสมาชิกขององคกร  
ดังนั้นองคกรควรจะมีการสรางความม่ันคงทางสังคมสําหรับ
สมาชิกอยางไรน้ัน บทความภายในเน้ือหาน้ีคงจะไดสะทอน
ใหผูทีเ่กีย่วของพยายามคนหารปูแบบแนวทางการประกนัทาง
รายไดของสมาชิก เพ่ือเปนการสรางความม่ันคงทางสังคม
ตอไป
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ÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹ÍÂ‹Ò§äÃ?ÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹ÍÂ‹Ò§äÃ?
ãËŒÃÍ´¨Ò¡ÇÔ¡Äμª‹Ç§ãËŒÃÍ´¨Ò¡ÇÔ¡Äμª‹Ç§

C  VIDC  VID นายธนะสิทธิ์ รุ�งศิรรัฐพงษ�

งายๆ ในสวนนี้ คือ ควรมีประกันตางๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
ในเวลาท่ีเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ แตถาถามวาเราควรทําประกันเทาไร 
อยางไร เปนเรื่องที่สามารถตอบไดยากมาก เพราะคนเรามีความ
ตองการที่ไมเทากัน ดังนั้น วงเงินคุมครองก็ยอมไมเทากัน วิธีที่งาย
ที่สุด คือ การดูวาโรงพยาบาลที่เราสะดวกเขามากที่สดุเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเราเขาท่ีไหน เราสามารถเขาไปสอบถาม ฝายการเงินถึงคา
รกัษาพยาบาลตางๆ ของโรงพยาบาลน้ันไดเลย กจ็ะทาํใหเราเห็นคา
ใชจายในแตละครั้งวาอยูที่เทาไร จากนั้นใหกลับมาดูวา ณ ปจจุบัน 
เรามีสวัสดิการคุมครองเทาไรแลว สวนที่ทําเองหรือสวัสดิการจาก
บริษัท เมื่อเทียบกับความตองการ เราจะคนพบสวนตางตรงนั้นเพื่อ
จดัการทําประกนัใหครอบคลมุถึงสวนตางตรงนัน้ไดนัน่เอง หรอืการ
ทาํประกันไวรัสโคโรนา กเ็ปนทางเลอืกทีน่าสนใจ ถาตองมกีารรกัษา
ตัวหรือนอนโรงพยาบาล ซึ่งแนนอนวาสิ่งที่ตามมาก็คือ “คารักษา
พยาบาล” ถาเงนิเกบ็ทีเ่รามสีามารถจายไดอยางเพยีงพอกถ็อืวาโชค
ดไีป แตถาเกดิไมพอข้ึนมาตองมกีารวางแผนการทาํประกนัเพือ่ไมให
กระทบกับเงินสํารองที่เตรียมไวสําหรับโควิด-19 ที่กําลังระบาดอยู 
ณ เวลาน้ีก็เปนเพียงอีกหนึ่งตัวอยางของเหตุไมคาดฝนท่ีเกิดข้ึน
เทานั้น เราไมมีทางรูวาเหตุการณไมคาดฝนในลักษณะนี้จะเกิดขึ้น
อกีเมือ่ไหร จะมาอกีในรปูแบบไหน และความรนุแรงทีก่ระทบกบัตวั
เรามากนอยขนาดไหน แตสิ่งที่เราทําไดก็คือ เตรียมตัวรับมือกับ
เหตุการณที่ไมคาดฝนเหลานี้ใหไดมากที่สุด
 ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ (Risk Management) ̈ Ö§à»š¹
ÊÔè§·ÕèÊÓ ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ÊÓ ËÃÑº¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃ
Å§·Ø¹·Ó ãËŒà§Ô¹§Í¡à§Âà»š¹ÊÔè§·Õè ṌáÅÐ¨Ó à»š¹ áμ‹àÃÒμŒÍ§
ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒ Ṍ¡‹Í¹àÊÁÍ

 ชวงที่ผานมาเชื่อวาสมาชิกหลายๆ คน
นาจะตระหนักและเขาใจเกีย่วกบัเรือ่งการ
วางแผนการเงินมากขึ้นอยางแนนอน 
บางชวงบางตอนของชวีติเรากไ็มรูวาจะ
เกดิอะไร สาํหรับคนท่ีไมเคยใสใจเร่ือง
เงิน ไมเคยวางแผน ไมเคยเก็บออม
เงนิ นาจะไดรบัผลกระทบกันไปเต็มๆ 
จากปกติรายไดที่เคยมี ก็ลดลง หรือ

บางคนยิง่หนกักวานัน้ คอื รายไดหายไปทัง้กอน
เลย ซึ่งก็จะทําใหปรับตัวกันยากลําบาก แตถา

ใครมีเงินเก็บ มีเงินออม หรือมีการวางแผนการเงินเพื่อรองรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นไวแลว ก็นาจะปรับตัวกันไดสามารถเอาตัวรอดกันมา
ไดแนนอน การเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดฝนถือวาเปน
เรื่องพื้นฐานที่สุดสําหรับการวางแผนการเงิน
 แงมมุการวางแผนการเงิน สิง่หนึง่ทีไ่ดเรียนรูเกีย่วกบัการระบาด
ของโควดิ-19 ครัง้นีก้ค็งจะเปนเรือ่ง “การจดัการความเสีย่ง” ซึง่เปน
เรือ่งทีส่าํคญัมาก โดยความเสีย่งนีไ้มใชเรือ่งความเสีย่งจากการลงทนุ
แตเปนเรื่องของ “ความเสี่ยงภัย” หรือความเส่ียงที่แทจริง (Pure 
Risk) ไมวาจะเปนความเสี่ยงจากรายไดที่หยุดชะงัก ความเสี่ยงจาก
การเจ็บปวย อบุตัเิหตุทีก่อใหเกิดความเสียหายกับชวีติและทรัพยสนิ
ตางๆ วนันีเ้ราจะมาเจาะลึกเฉพาะสวนเร่ืองการจัดการความเส่ียงกัน  
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)” โดยทั่วไปการจัดการ
ความเสี่ยงจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก
 1. เงินสํารองฉุกเฉิน (Emergency Cash) ตามหลักการ
วางแผนทางการเงิน สิ่งที่ตองลงมือจัดการเปนอันดับแรก คือ เรื่อง
ของ “เงินสํารองฉุกเฉิน” ถาลองใหทุกคนจินตนาการวาเงินสํารอง
ฉุกเฉินมีหนาที่เอาไวทําอะไร ซึ่งสวนใหญจะตอบวาเอาไวเผื่อกรณี
เจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดรายจายท่ีเราไมไดคาดคิด แตใน
ความเปนจริงแลว เงินกอนนี้มีไวเผื่อตอนที่รายไดเราหยุดชะงัก
เทาน้ัน แนะนําวาเราควรมีเงินเตรียมไวอยางนอย 6-12 เดือนของ
คาใชจายในแตละเดือน เผื่อในกรณีที่ทําใหรายไดเราหยุดชะงักไป 
เราจะไดมีเงินสําหรับการใชจายเพื่อปรับตัวไดโดยไมเดือดรอน
 2. การโอนยายความเสีย่ง (Risk Transfer) หลงัจากท่ีบรหิาร
จดัการเรือ่งเงนิสํารองฉกุเฉนิแลว อกีเรือ่งทีต่องจดัการใหได คอื เรือ่ง
การโอนยายความเสี่ยงหรือเรียกงาย ๆ คือ การทําประกัน หลักการ
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นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ
รองประธานกรรมการ 1

 
 

  

นายสมพร อุนคํา
กรรมการ

  3 
 

  

นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3

 
 

  

นายอดุลย สอนสุภาพ
กรรมการ

 
 

  

นายสุนันท เที่ยงภักดิ์
กรรมการ/เหรัญญิก

 
 

  

นายกลยุทธ สิงหสถิตย
กรรมการ

 
 

  

นายจรูญ ปทมาลัย
กรรมการ

 
 

   

นางเยาวรัตน แกวสุฟอง
กรรมการ

 
 

   

นายพงศวิพัฒน เพ็งวิชัย
กรรมการ

 
 

  

นายกายสิทธิ์ แกวยาศรี
ประธานกรรมการ

 
 

  

นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการ

  2 
 

  

นายสาโรจน สมัยคํา
รองประธานกรรมการ 2

 
 

  

นายปรีชา แสงพันธตา
กรรมการ

 
 

  

นายภคินทร ดีดานคอ
กรรมการ/เลขานุการ

 
 

  

นายนิวัฒน แสงรัตน
กรรมการ

 

  

นายชํานาญ มีมูล
ที่ปรึกษาสหกรณ

 
 

  

นายอุทิศ โสวันนา
ที่ปรึกษาสหกรณ

 

 

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ

 
 

  

นายแพทยปรีดา วรหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ

 

  

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ

 
 

   

นายนิพนธ พันภูรักษ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

 
 

   

นางสาวกัลยา ศิริขันธ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

 
 

  

นางสาววันเพ็ญ แกวสีโส
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

 
 

 

นางจันทรจิรา บุตรชาลี
ผูจัดการ

 

  

นายอัศฎาวุฒิ  ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

 
 

  

นางพัชชิรา แสงนา
เจาหนาที่สินเชื่อ

 
 

 

นางผานิต จํานงคนิจ
ลูกจาง/แมบาน

 
 

 

น.ส.ธนิดา นันวรานนท
เจาหนาที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร//

 
 

  

น.ส.จิรภิญญา นามโน
นิติกร

จ ห าทสนเชอชอนเชทสนาจาหเจ

 
 

  

น.ส.เพชรไทย จันทอินทร
เจาหนาที่ธุรการ

/
 

  

น.ส.ปทมพร สอนสุภาพ
เจาหนาที่บัญชี/พัสดุ

 
 

  

นางอุมาพร พรหมศรีจันทร
เจาหนาที่การเงิน

  

 

  

น.ส.สุรีย มุงโลยกลาง
ลูกจางชั่วคราวรายปฌาปนกิจ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 32

ผู�ตรวจสอบกิจการ

คณะท่ีปรึกษา เจ�าหน�าท่ี
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