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       Êวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ที่เคารพรักทุกทาน  
       วารสารสหกรณ ฯ ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 ของคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 33 เปนฉบับสุดทายของป  2565
 ในวารสารฉบับน้ีมีบทความท่ีนาสนใจต้ังแตบทความสารของทานประธานกรรมการไดเขียนบทความถึงสมาชิกเก่ียวกับ  
“สหกรณออมทรัพยสรางวินัยทางการเงิน  สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหสมาชิก”  นอกจากน้ีทานธานี กอบุญ วิทยากรจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสหกรณฯ (ประธานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด) ไดเขียนบทความ “แผนยุทธศาสตรสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด” ที่สมาชิกควรทราบ  มีเรื่องของทานที่ปรึกษา อ.สนั่น พรมศิลา “11 ป แหงการกาวกระโดด 
ของสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลย จาํกัด” มเีรือ่งของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ “สวสัดิการตางๆ ของสหกรณ
ที่สมาชิกควรรู” โดยคุณปรีชา แสงพันธตา และเรื่องของฝายจัดการ คือ “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สอ.สล. ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565” ของคุณปทมพร สอนสุภาพ แตละเรื่องลวนเปนเรื่องราวที่นาสนใจ และเปน
ประโยชนตอทานสมาชกิทัง้สิน้ ในสวนของสมาชกิฉบบันีม้สีมาชกิรวมสงลงบทความ 2 ทาน คอื “วธิเีกบ็เงนิใหอยูหมดั (ฉบบัคน
เริม่ทาํงาน)” โดยคุณปทุมวนั ประสงคทรพัย  และเร่ือง  “แผนน้ันสาํคญั” โดย คณุภวดล โสภารุงเรือง สดุทายไดสรปุการประเมิน
ผลโครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลเกี่ยวกับสหกรณแกสมาชิก  และสรุปประเมินผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร
ของสหกรณ
 อน่ึงสหกรณชวงนี้มีพายุเขามาทําใหเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลย  ขอใหสมาชิกท่ีประสบอุทุกภัยขอรับทุน
สาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัยได ซึ่งทานสามารถดาวนโหลดใบขอรับทุนไดที่เว็บไซตสหกรณฯ (แบบฟอรม
ตางๆ)  โดยสมาชิกที่มีสิทธิไดรับทุนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบภัย และตองขอรับทุนภายใน  15  วันหลังจากที่ประสบ
ภยั  หลกัฐานทีส่าํคญั คอื รปูถายนํา้ทวมภายในบาน รปูถายระบุบานเลขท่ีทีน่ํา้ทวม  และแจงความเสยีหายไวทีใ่บขอทนุดวย  เพือ่
ใหงายตอการพิจารณาเยียวยา
 สุดทายน้ีเนื่องจากจังหวัดเลยยังมีผูปวยโรคไวรัสโควิด-19 อยู แมวาจะมีการประกาศปรับโรคโควิด-19 เปนโรคเฝาระวัง
ที่ไมอันตราย แตยังไมเปนโรคประจําถิ่น จึงขอใหสมาชิกพึงระวังการใชชีวิตประจําวัน ยังคงตองใชชีวิตแบบ New Normal 
ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด และฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 อยางนอย 2 เข็ม สําคัญคือ อยาประมาท
ในการใชชีวิต ใสหนากากอนามัยเมื่อเขาชุมชนตลอดเวลาทุกครั้ง กองบรรณาธิการขอใหสมาชิกทุกทานมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกาย ใจ และสังคม พบกันใหมฉบับหนาวารสารของคณะกรรมการชุดท่ี 34 ป 2566

นายสถาพร บัวระพา

สารจากประธานฯ “สหกรณออมทรัพยสรางวินัยทางการเงิน สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหสมาชิก” น.3
แผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด” น.4   

11 ป แหงการกาวกระโดด ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด น.5
สวัสดิการตางๆ ของสหกรณที่สมาชิกควรรู  น.6    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สอ.สล. 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 น.7    วิธีเก็บเงินใหอยูหมัด (ฉบับคนเริ่มทํางาน) น.8  
แผนนั้นสําคัญ น.9    การประเมินผลโครงการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับสหกรณแกสมาชิก น.10  

สรุปประเมินผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสหกรณ น.11
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นายชํานาญ  มีมูลนายชํานาญ  มีมูล

ประธานกรรมการประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ของสมาชกิถอืเปนแหลงเงนิทนุทีส่าํคญัในการนาํมาบรหิารงาน
ซึง่มตีนทนุตํา่สาํหรบัใหเงินกูแกสมาชกิไดอยางเพยีงพอ ในขณะ
ที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด จําเปนตองหาทุน
จากการรับฝากและกูยืมจากแหลงเงินทุนภายนอกเพ่ือมาให
บริการแกสมาชิก
         สหกรณออมทรัพยจึงเปนเสมือนสถาบันการเงินที่สมาชิก
ทกุคนเปนเจาของรวมกัน และการออมอยางสม่ําเสมอชวยสราง
ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ดังนั้นการออมเงินใน
สหกรณเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีเจตนาในการปลูกฝงวินัยทางการ
เงินใหกบัสมาชกิไดเกบ็ออมกบัสหกรณ เพ่ือสรางฐานะความเปน
อยูที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดทาง
หนึง่ อนึง่เคล็ดลบัสําหรบัผูตองการสรางเงินออมหรือทาํอยางไร
ใหมีเงินเก็บ วิธีงาย ๆ ที่สามารถทําไดดังนี้
 เร่ิมตนออมทันทีที่มีรายได 
 เก็บออมอยางสมํ่าเสมอ
 วางแผนกันเงินไวทุกคร้ังที่มีรายได
 ตั้งจุดประสงคในการออมเพ่ืออะไร
 เลือกซื้อของประหยัด คุมคา
 ทําบัญชีรับ- จาย ในครัวเรือน
 เดินสายกลาง ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง
 เพียงเทานี้หากฝกฝนจนเปนนิสัยก็อาจทําให
หางไกลจากความขัดสนในอนาคต ดังนั้นการออมเงิน
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนตองปฏิบัติใหสมํ่าเสมอ 
ควรปลูกฝงการประหยัดเงินตัง้แตอายุยงันอย เงินลาน
คงไมไกลเกินเอื้อมแนนอน

“ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÊÃŒÒ§ÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹...“ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÊÃŒÒ§ÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹...
ÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè´ÕãËŒÊÁÒªÔ¡”ÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè´ÕãËŒÊÁÒªÔ¡”

ในการดําเนินชีวิตของผูมีรายไดประจํา หรือมนุษย
เงินเดือนอยางพวกเรา ทานท้ังหลายใหเกิดความสุข สิ่งหน่ึงที่
ทุกคนจําเปนตองเรียนรูคือ จะบริหารการเงินของตนเองให
ประสบความสําเร็จไดอยางไรในยุคปจจุบัน ทําอยางไรเราจะ
ควบคุมดูแลการเงินของตนเองใหมเีงินเหลือหรือเงินเก็บ ความ
ลบัของการออมเงินนัน้ไมมปีาฏิหาริย ขอเพียงเราตองเร่ิมตนดวย
หลักการพื้นฐานของการสรางวินัยทางการเงินคือตองใชใหนอย
กวาทีห่าได ผลลพัธทีไ่ดคอืการพฒันาคณุภาพชวีติ พฒันาตนเอง
เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ปรับปรุงการดําเนินชีวิตให
สอดคลองเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต 
และสหกรณออมทรัพยเปนทางเลือกหน่ึงของการสรางวินัย
ทางการเงินดวยการออม
          สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด เปนองคกร
ในรูปสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคหลักในการสง
เสริมการออม และใหบริการเงินกูแกสมาชิกตามความจําเปน 
ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ
ใหสมาชกิไดใชสหกรณเปนเครือ่งมอื ชวยเสรมิสรางคณุภาพชวีติ
ของตนเองและครอบครัว โดยอาศัยพื้นฐานแหงการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักอุดมการณสหกรณ    
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด มีเงินออมใน
ระบบแบบระยะยาว โดยสะสมทกุเดอืนเพือ่ไวใชในอนาคตในรปู
ของทุนเรือนหุน จํานวนเงิน 1,177,755,420.00 บาทคิดเปน 
42.18 ของสินทรัพยทั้งสิ้น อีกสวนเปนเงินออมระยะส้ันดวย
การนํามาฝากไวกับสหกรณเพื่อใชในยามฉุกเฉิน จํานวนเงิน 
268,598,834.86 บาท คิดเปนรอยละ  9.62 ของสินทรัพย
ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) สหกรณบางแหงใชเงินออม
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นายธานี  ก�อบุญ  
ประธานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขสกลนคร  จํากัด

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ í̈Ò¡Ñ´ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ í̈Ò¡Ñ´

  “แผนยุทธศาสตร�สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด เป�น
เครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ� โดยวิเคราะห�จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส 
และป�ญหาอุปสรรคของสหกรณ� ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ซ่ึงสามารถตอบสนองความต�องการของสมาชิกโดยยึดม่ัน
ในอุดมการณ� หลกัการสหกรณ� เพือ่หาแนวทางพฒันาสหกรณ�กําหนด
วสิยัทัศน� พนัธกิจ เป�าหมายสงูสดุ เป�าประสงค� และประเด็นยุทธศาสตร�

ในการดําเนินงานและการบริหารจัดการสหกรณ�ต�อไป
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � (VISION)ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � (VISION)
 สหกรณชัน้นาํภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีมคีวามมัน่คงและสมาชกิมคีณุภาพชวีติทีด่ ีบรหิารจดัการตามหลกัธรรมมาภบิาล
¾Ñ¹¸¡Ô¨ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 2. บริหารทางการเงินที่สรางความเขมแข็ง มั่นคง ตามเกณฑมาตรฐาน
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงกับหนวยงานสหกรณและสถาบันการเงิน
 4. จัดสวัสดิการอยางทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
 5. สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ
à»‡ÒËÁÒÂÊÙ§ÊØ´à»‡ÒËÁÒÂÊÙ§ÊØ´
 สหกรณเปนองคกรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได เพื่อนําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � (Goal) à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � (Goal) 
 1. บริหารจัดการสหกรณภายใตหลักธรรมาภิบาล
 2. การบริการของสหกรณสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก
 3. ระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง
และทันเวลาเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 4. สมาชิกสหกรณมีความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารจัดการของสหกรณ
»ÃÐà ḉ¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�»ÃÐà ḉ¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  บริหารเงินทุนสหกรณสูความมั่นคงอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับการพัฒนาบุคลากรสหกรณใหมีศักยภาพแบบมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวนถูกตอง ทันเวลา 

“ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè Ṍä Œ́ à¾ÃÒÐÊË¡Ã³�à»š¹»ÃÐâÂª¹ �ÍÂ‹Ò§ÂÔè§
μ ‹Í¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤ �¨ÐÍÍÁ áÅÐ¨ÐÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¡Ç‹ÒÊíÒËÃÑº¼ÙŒ¡ÙŒä»·íÒ»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � 

áμ ‹¨Ðà»š¹â·ÉÊíÒËÃÑº¼ÙŒ¡ÙŒä»ãªŒã¹·Ò§·Õè¿Ø†Áà¿„ÍÂáÅÐÊØÃØ‹ÂÊØÃ‹ÒÂ”

รณและสถาบันการเงิน

รมมีี

ก

งง
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11 ป แหงการ
กาวกระโดด
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

อ.สน่ัน พรมศิลา  
ท่ีปรึกษาสหกรณ�ฯ

 จากการเติบโตดังกลาวของสหกรณจนมีสินทรัพย 2,534 
ลานบาทและมีสถาบนัการเงินตาง ๆ  ไววางใจในการฝากเงินและ
ความสามารถในการตอรองดอกเบี้ยของฝายบริหารจึงทําให
สหกรณมีกําไรในป พ.ศ. 2564 เปนเงิน 95.9 ลานบาท (จากรูป
ที่ 2) ในปดังกลาว มีดอกเบี้ยจายที่เปนตนทุนทางการเงินของ
หนี้สิน 1,220.7 ลานบาท เปนเงิน 38.1 ลานบาทและมีการ
จายปนผล (5.5%) ใหแกสมาชิก 55.2 ลานบาท จากทุน 
1,313.6 ลานบาท อีกทั้งมีเงินเฉลี่ยคืน (14.5%) เปนเงิน 
22.8 ลานบาท รวมเบ็ดเสร็จแลวมีการจายเงินกลับไปท่ี
สมาชิก 84.4 ลานบาท จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
10.4 ลานบาท จะเห็นไดวาประโยชนโดยสวนใหญซึ่งมากกวา
ที่จายใหกับเจาหน้ีกลับมาท่ีสมาชิกสหกรณฯ ผูที่มีหุนมากก็ได
รับประโยชนมาก ผูที่กูเงินมากก็ไดรับเงินเฉล่ียคืนในอัตราท่ีสูง
ขึ้น เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนมาหักจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู 6% ก็จะ
เหลือดอกเบี้ยที่ตองจายจริงอยูที่ 5.13 % ดังนั้นการเติบโตของ
สหกรณฯ จึงมีผลดีตอสมาชิกโดยตรงตามท่ีกลาวมา สวัสดีครับ

ท่ีกลาววากาวกระโดดน้ันเพราะเหตุวาในป พ.ศ. 2554 
สหกรณมีสินทรัพย 899.8 ลานบาท (จากรูปท่ี 1) จนมาถึงป 
พ.ศ. 2564 สหกรณฯ มีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นเปน 2,534.4 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นถึง 2.8 เทาหรือถาคิดเปนเปอรเซ็นตก็เติบโตข้ึน 
280% ถอืวาเตบิโตมาก หลายคนไดกลาววาโตเร็วอาจไมมัน่คง 
แตสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุเลย จํากัด นั้นโตเร็วแตมั่นคง 
 ที่วามั่นคงเพราะสหกรณฯ รักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใน
อตัราสวนทีเ่หมาะสมโดยในป พ.ศ. 2564 มหีนีส้นิ 1,220.7 ลาน
บาท คิดเปน 48.17% และมีทุน 1,313.6 ลานบาท คิดเปน 
51.83% ซึ่งในสัดสวนนี้ถือวามีความเสี่ยงนอย เพราะมีหนี้สิน
นอยกวาทุน ถือวามีความมั่นคง จึงไดรับความไววางใจจาก
สหกรณตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่สําคัญคือ หนึ่งในนั้นสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งถือวา
เปนกลุมมืออาชีพทางการเงินของประเทศนําเงินมาฝากไวที่นี่
หลายรอยลานบาทอันเปนเครื่องช้ีวาสหกรณฯ มีความม่ันคง
วางใจไดในระดับหนึ่ง
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 สมาชิกสหกรณ�ท่ีรักทุกท�านครับ สวัสดิการ สมาชิกสหกรณ�ท่ีรักทุกท�านครับ สวัสดิการ
ต�างๆ ท่ีสมาชิกสหกรณ�ควรจะรู� มีดังน้ีต�างๆ ท่ีสมาชิกสหกรณ�ควรจะรู� มีดังน้ี
 1. เงนิทนุเกือ้กลูสมาชิก หมายถึง เงนิทนุทีจ่ดัสรรเพ่ือ
จายตอบแทนแกผูทีเ่ปนสมาชิกสหกรณตามอายุการเปนสมาชิก 
คือ อายุการเปนสมาชิก 2 ปบริบูรณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
ใหไดรับเงิน 200.- บาท  และอายุการเปนสมาชิก 3 ปบริบูรณ
ขึ้นไป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ใหไดรับเงินเพิ่มปละ 100.- บาท
 2. เงินทุนเพ่ือสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือ
คูสมรส หมายถึง เงินทนุซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่ชวยเหลือทางการ
เงนิเกีย่วกบัการศพของสมาชกิหรอืคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
ใหสมาชกิตามอายกุารเปนสมาชิก 3 เดอืน-1 ป ให 20,000 บาท, 
1-3 ป ให 40,000 บาท, 3-5 ป ให 60,000 บาท, 5-7 ป ให  
80,000 บาท, 7-9 ป ให 100,000 บาท และ 10 ปขึ้นไป ให 
120,000 บาท กรณีคูสมรสของสมาชิกถึงแกกรรม  ใหมีสิทธิได
รับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพหนึ่งในสาม ยื่นแบบคําขอ
รับเงินภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันถึงแกกรรม  
 3. เงนิสงเคราะหการจัดการศพบิดา มารดา และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หมายถึง เงินสงเคราะหการจัดการบิดา 
มารดา และบุตรท่ียงัไมบรรลุนติภิาวะของสมาชิกสหกรณถงึแก
กรรม ศพละ 5,000 บาท กรณีสหกรณไมไดมอบพวงหรีดใหใน
งานศพ ใหสหกรณจายเพิ่มใหสมาชิกอีก 500 บาท
 4. ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสงเคราะหสมาชิก
ประสบภัย  หมายถึง สมาชิกที่ประภัย เชน วาตภัย  อุทกภัย 
อัคคีภัย ผูมีสิทธิไดรับตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบภัย 
และย่ืนแบบคําขอรับเงินสงเคราะห หลังจากประสบภัย ภายใน 
15 วนันบัจากวันทีป่ระสบภัย หากพนกาํหนดถอืวาสละสทิธแิละ
ไมประสงคขอรับเงินสงเคราะห

 5. เงินเกือ้หนนุการเกษยีณอายุราชการสาํหรบัสมาชกิ
ที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่เขาโครงการเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด ใหสมาชิกตามอายุการเปนสมาชิก คูณ 
200.- บาท จายคร้ังเดียว โดยใหยืน่คาํขอภายใน 90 วนั นบัจาก
วันที่เกษียณอายุราชการ หรือวันที่ไดรับอนุมัติใหเขาโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด
 6. เงินเก้ือหนนุบตุรสมาชกิ หมายถึง บตุรโดยชอบดวย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ ณ วัน
สิน้ปบญัชสีหกรณ  (30 พฤศจกิายน) ใหสมาชกิทนุละ 500 บาท 
และจดัสรรใหรายละไมเกนิ 3 ทนุ สาํหรับสมาชกิทีเ่คยยืน่คําขอ
รับเงินไวตั้งแตปบัญชีที่ผานมา ไมตองยื่นคําขออีก
 7. เงินชวยเหลอืผูสงูอาย ุ หมายถงึ สมาชกิผูมอีาย ุ60 
ปบริบูรณขึ้นไป ณ วันสิ้นปบัญชีสหกรณ (30 พฤศจิกายน) ให
สมาชิกทนุละ 500 บาท  สาํหรับสมาชิกทีเ่คยย่ืนคําขอรับเงินไว
ตั้งแตปบัญชีที่ผานมา ไมตองยื่นคําขออีก
 8. เงินเกือ้หนนุการครองสถานภาพโสด  หรอืสมาชกิ
ที่แตงงานแลวไมมีบุตร หมายถึง สมาชิกสหกรณที่ครอง
สถานภาพโสด  หรือสมาชิกที่แตงงานแลวไมมีบุตร ทั้งชายและ
หญงิ อายุระหวาง  50 – 59  ปบรบิรูณ  ณ วนัสิน้ปบญัชสีหกรณ 
(30 พฤศจิกายน) ใหสมาชิกทุนละ 500 บาท

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃμ ‹Ò§æ ¢Í§ÊË¡Ã³ �

·ÕèÊÁÒªÔ¡...¤ÇÃÃÙŒ
โดย  ปรีชา แสงพันธ�ตา

เลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ�

6 ÇÒÃÊÒÃÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢àÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
»·Õ่ 33 ©ºÑº·Õ่ 2 à´×Í¹¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2565



 2564  2565  2565  2565    2565
2,093                    2,102                    2,102          2,109          2,108          

2,629,004,462.22 2,600,706,845.70 2,608,130,735.02 2,654,943,340.79 2,694,050,236.01

1,385,962,195.61 1,343,452,196.99 1,335,675,117.00 1,366,718,304.69 1,389,860,758.21
581,091,532.50    570,644,892.75    550,128,290.00    582,656,036.83    601,460,050.50    
30,581,286.84      11,398,001.14      11,067,245.86      11,692,228.52      12,459,708.94      

200,743,740.23    209,023,059.69    215,935,276.39    208,489,371.48    212,096,607.82    
( ) 515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    

3,591,515.42        -                        -                        -                        -                        
ATM 44,768,295.98      27,264,364.38      33,365,038.73      39,280,543.80      39,525,580.28      

995,500.00           1,064,500.00        1,133,500.00        1,202,500.00        1,271,500.00        
9,190,324.64        9,057,379.03        9,045,766.02        8,397,624.06        8,047,310.67        

1,243,042,266.61 1,257,254,648.71 1,272,455,618.02 1,288,225,036.10 1,304,189,477.80
1,126,209,060.00 1,131,345,850.00 1,136,448,250.00 1,141,374,820.00 1,146,295,920.00

104,448,508.63    104,455,708.63    104,455,708.63    104,455,708.63    104,455,708.63    
5,305,030.63        4,159,430.63        4,119,430.63        3,999,430.63        3,999,430.63        

( ) 7,079,667.35        17,293,659.45      27,432,228.76      38,395,076.84      49,438,418.54      
2,629,004,462.22 2,600,706,845.70 2,608,130,735.02 2,654,943,340.79 2,694,050,236.01

12,695,655.56      12,780,977.95      11,816,779.00      13,298,957.45      13,082,604.21      
5,615,988.21        2,566,985.85        1,678,209.69        2,336,109.37        2,039,262.51        

( ) 7,079,667.35        10,213,992.10      10,138,569.31      10,962,848.08      11,043,341.70      

   2565  2565 2565 2565 2565
2,107                    2,114                    2,115                    2,117                    2,119          

2,714,122,772.72 2,750,931,767.84 2,758,979,492.66 2,779,024,583.99 2,792,579,137.55

1,394,894,825.65 1,416,359,261.13 1,408,369,994.66 1,411,701,261.24 1,407,149,383.97
608,531,835.25    617,550,713.75    604,537,019.25    601,594,226.53    598,586,260.91    
13,139,836.89      14,224,033.77      14,550,613.44      14,985,221.17      15,606,708.17      

213,742,764.98    215,876,526.38    217,862,676.38    220,102,336.38    216,965,253.38    
( ) 515,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    535,000,000.00    535,000,000.00    

-                        -                        -                        -                        
ATM 35,924,063.10      36,333,879.43      39,556,415.04      33,359,450.46      34,444,873.31      

1,314,000.00        1,381,000.00        1,448,000.00        1,515,000.00        1,582,000.00        
7,242,325.43        5,993,107.80        5,415,270.55        5,145,026.70        4,964,288.20        

1,319,227,947.07 1,334,572,506.71 1,350,609,498.00 1,367,323,322.75 1,385,429,753.58
1,153,755,720.00 1,159,291,420.00 1,165,118,920.00 1,170,649,420.00 1,177,755,420.00

104,455,708.63    104,455,708.63    104,455,708.63    104,455,708.63    104,455,708.63    
3,887,430.63        3,853,430.63        3,853,430.63        3,853,430.63        3,853,430.63        

( ) 57,129,087.81      66,971,947.45      77,181,438.74      88,364,763.49      99,365,194.32      
2,714,122,772.72 2,750,931,767.84 2,758,979,492.66 2,779,024,583.99 2,792,579,137.55

13,586,186.00      13,542,553.05      13,812,579.00      13,884,602.00      13,694,573.28      
5,895,516.73        3,699,693.41        3,603,087.71        2,701,277.25        2,694,142.45        

( ) 7,690,669.27        9,842,859.64        10,209,491.29      11,183,324.75      11,000,430.83      

ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

¹.Ê.»̃·Á¾Ã ÊÍ¹ÊØÀÒ¾¹.Ê.»̃·Á¾Ã ÊÍ¹ÊØÀÒ¾
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มักจะเปนคนโสด ไมมีภาระ ซึ่งถาไมมีภาระ ในชวงตนก็อาจจะยัง
ไมตองทําประกันชีวิต แตถาคุณเปนลูกคนโต ตองดูแลพอแม ตอง
เลี้ยงนอง ตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ นั่นก็แปลวา หากเกิด
เหตุการณไมคาดฝนจากไปกอนวัยอนัควร กจ็ะมีคนลําบาก อยางน้ี
ตองมาพิจารณาทําประกันชีวิตที่ไดทุนประกันหรือความคุมครอง
ประมาณ 5 เทาของรายจายที่คุณตองรับผิดชอบตอป เปนตน สวน
ประกนัสุขภาพและประกันอบุตัเิหต ุตองทบทวนสวสัดกิารทีม่อียู
วาเพียงพอตอบโจทยความตองการหรือไม อยางไรก็ดี หากการเงิน
ของเราดีพอที่จะทําประกันชีวิตที่พวงประกันสุขภาพไวใน
กรมธรรมเดียวกันไดตั้งแตอายุยังนอยและยังแข็งแรง เราจะได
ความคุมครองที่คุมคามากเมื่อเทียบกับคาเบี้ยประกันที่ตองจายไป
 3. จัดพอรตการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากวัยเร่ิมตน
ทํางาน ยังมีเวลาเก็บเงินอีกนาน สามารถกระจายพอรตการลงทุน
ไปยังสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงได อาจต้ังเปาหมายผลตอบแทนท่ี
คอนขางสูงได แตอยาลืมวา การลงทุนมีความผันผวน สิ่งท่ีใหผล
ตอบแทนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปดวยเชนกัน ดังน้ัน การ
จัดสรรเงินลงทุน ควรคํานึงจากชวงอายุและความสามารถในการ
ยอมรับความเส่ียงระดับปานกลางข้ึนไป โดยกอนลงทุน ผูลงทุน
ควรทําแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่
เหมาะสม และควรทราบถึงระดับความสามารถในการยอมรับความ
เสี่ยงของตนเองกอนตัดสินใจลงทุน
ตัวอยางการจัดพอรตลงทุนที่นาสนใจ
 o เงินฝาก เงินเก็บ / กองทุนรวมตลาดเงิน 10%
 o พันธบัตร / หุนกู / กองทุนรวมตราสารหน้ี 15%
 o หุนไทย / กองทุนรวมหุน / กองทุน LTF / กองทุน RMF 

ในหุนไทย 55%
 o หุนตางประเทศ / กองทุนรวมหุนตางประเทศ 

/ กองทุน RMF ในหุนตางประเทศ 10%
 o ทองคาํ / กองทุนรวมทองคํา / กองทุน 
RMF ในทองคํา 10%
 การวางแผนการเงินและเก็บเงิน
สําหรับ “คนเร่ิมตนทํางาน” ถือวาเปน
เรื่องสําคัญมาก เริ่มเก็บเงินออมไว และ
เริ่มลงทุนไว ก็มีชัยไปกวาครึ่ง อีกทั้งยัง
เปนชวงท่ีสามารถรับความเส่ียงได
หลากหลายระดับ จึงมีทางเลือกการ
ลงทุนที่หลากหลาย ดังน้ันการวางแผน
การเงนิตัง้แตเริม่ตนทาํงานจงึเหมาะสม
ที่สุด 

วิธีเก็บเงินให�อยู�หมัดวิธีเก็บเงินให�อยู�หมัด
(ฉบับคนเร่ิมทํางาน)(ฉบับคนเร่ิมทํางาน) â´Â ¹Ò§»·ØÁÇÑ¹ »ÃÐÊ§¤�·ÃÑ¾Â�
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 ช�วงเริม่ตนทาํงาน คอืชวงอายุประมาณ 22 – 30 ป ซึง่เปนชวง
ทีย่งัคนหาตวัเอง และคนหาอาชพีทีใ่ช เปนชวงทีร่ายไดยงัไมสงูมาก 
แตมีรายจายพอสมควรทีเดียว เนื่องจากเพ่ิงจะมีรายไดเปนของตัว
เอง ก็อาจจะมีความอยากไดในสิ่งตางๆ เชน บาน รถ หรืออุปกรณ
เทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกใหชีวิต นอกจากน้ีเปาหมาย
ทางการเงินของคนในวัยนี้มักจะเปนเปาหมายระยะสั้น เชน ออม
เพื่อแตงงาน ออมเพื่อเรียนตอ หรือออมเพ่ือดาวนรถ และมักจะยัง
ไมคิดถึงเปาหมายระยะยาว เชนการวางแผนเกษียณอายุ เพราะคิด
วายังเปนเรื่องที่ไกลตัว ดังนั้นถาหากเร่ิมบริหารเงินและเก็บเงิน
ตั้งแตอายุนอยๆ เช่ือวาคุณจะประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว
เลยทีเดียว เพราะวา “ออมกอน ลงทุนกอน รวยกวา” จริง
หรือไม
 เรามาเรยีนรูการวางแผนการเงนิและวธิเีกบ็เงนิสาํหรบัคนเริม่
ทํางานกันเลยดีกวา
 1. การทําบญัชรีายรับ รายจาย : จดุเร่ิมตนของการวางแผน
การเงนิ คอืการรูจกัตนเอง นัน่กค็อื เราตองรูสถานภาพทางการเงนิ
ของตวัเองกอน  ดวยการทาํบญัชรีายรบั รายจาย และการทาํงบการ
เงินสวนบุคคลน่ันเอง เพ่ือใหรูวาใชจายไปกับอะไรบาง เปนคาใช
จายฟุมเฟอยมากนอยเพียงใด เราสามารถเก็บเงินออมไดเดือนละ
เทาไร และควรชะลอการเปนหนี้ออกไปใหไดนานท่ีสุด อยา
ฟุมเฟอยและอยาใชจายเกินตัว
 2. ตั้งเปาเงินออม : เงินออม คือจุดตั้งตนของความสําเร็จ
ทางการเงิน กําหนดไปเลยวาจะเก็บเงินออมเปนกี่เปอรเซ็นตของ
รายได ขั้นตํ่าคือ 10% ของรายได ตองเก็บกอนใช เพราะถาใชกอน
เก็บรบัรองไดเลยไมมเีงินเหลอืเกบ็อยางแนนอน วธิทีีจ่ะทาํใหออม
ไดอยางแนนอนคือการตัดบัญชีเงินเดือน ไปเขาบัญชีเงินออมโดย
อัตโนมัติตามเปอรเซ็นตของรายไดที่เราตองการจะออม
จะเริม่ออมอยางไร ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
 1. เกบ็เปนเงินสํารองเผ่ือฉกุเฉินอยางนอย 
3 – 6 เทาของคาใชจายตอเดือน ซึ่งเงินกอน
นีจ้ะเปนเงินทีม่ไีวเผือ่เหตุการณไมคาดฝนที่
อาจจะเกิดข้ึน เชน อุบัติเหตุหรือตกงาน 
แนะนําวาใหออมเงินในสวนนีไ้วในสินทรพัยท่ี
มีสภาพคลองสูง เชน บัญชีออมทรัพย บัญชีฝาก
ประจําเผือ่ฉกุเฉนิ หรอืนาํไปลงทุนในกองทุนรวม
ตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่
สามารถไถถอนไดทุกวันทําการ เปนตน
 2. สํารวจความตองการเร่ืองประกันของตัว
เอง เชน ลองสํารวจตัวเองวาเรามีภาระที่ตองดูแล
รบัผดิชอบใครบางหรอืไม โดยมากคนเริม่ตนทาํงาน
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หนวยงานทีไ่ดทาํงานรวมกนัหรือจะทาํงานรวมกนั โดยวสิยัทศัน
นี้ เปนความเห็นพองตองกันวาเปน จุดหมายปลายทางที่
หนวยงานประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลง
ออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ที่เปนรูปธรรม และ
สามารถวัดได นอกจากนั้นหนวยงานยังสามารถใชแผน
ยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
(Action Plan) โดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
ทรัพยากร/งบประมาณท่ีตองใช กิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ และผล
ที่คาดวาจะไดรับ รวมไปถึงใชในการติดตาม ประเมินผลงานได
อีกดวย
 การจัดทําแผน เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ
องคกร ชวยใหหนวยงานสามารถเห็นถึงจุดแข็งจุดออนของ
หนวยงาน รวมทัง้ความทาทายทีต่องเผชญิ ซึง่จะนาํไปสูการปรบั
กระบวนทศันของการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการบริหารทรัพยากร ได
อยางคุมคา
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
 o เพื่อใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จใหกับ
เปาหมายที่กําหนดไวได 
 o เพื่อปองกันและลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ทํางานไวลวงหนา 
 o เพื่อลดความขัดแยงในการทํางานท่ีตองเกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน 
 o เพือ่ลดความผดิพลาดและลดความซํา้ซอนในการทาํงาน 
 o เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไว
ลวงหนา 
 o เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติงานที่
เกีย่วของไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพราะทกุคนจะทราบ
วาใครจะตองทําอะไร เมื่อไหร อยางไร 
 o เพื่อใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป 
 o เพือ่ใหแผนทีว่างไวมคีวามเปนไปไดและใกลเคยีงกับการ
ที่จะปฏิบัติจริงใหมากที่สุด 

นายภวดล  โสภารุ�งเรือง
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ รพ.ภูหลวง  จ.เลย

การจดัทาํแผนปฏบิตักิารหรอืท่ีเรยีกกนัวา Action Plan 
เปนส่ิงสาํคญัและจาํเปนอยางยิง่ทีค่นทาํงานมกัจะละเลยไมยอม
ทํา หรือทําแบบขอไปที ปญหาเกิดจากหลายคนรูจัก Action 
Plan และเขาใจไมเทากนั ไมรูวาแผนปฏบิตักิารทีด่เีขาจดัทาํกนั
อยางไร มีแบบฟอรมหรือไม มีหัวขออะไรบาง จะตรวจสอบได
อยางไรวาเราทําถูกตองและถูกใจผูบรหิาร เสนอไปก็ไมเคยถูกใจ 
แตผูบริหารก็ไมเคยบอกเราวาจะทําอยางไร บอกแคเพียงวา
แผนท่ีเราเสนอไปน้ันเปนแผนการทํางานธรรมดาไมใช Action 
Plan และที่สําคัญกวานั้นก็คือ มักพูดถึง Plan แลวนิ่ง หรือนํา
ไปใชเหมือนกันแตเปนเพียงการทําตามแผนที่เขียนไววาจะทํา
อะไรบาง (เพื่อสรุปวาไดทําตามแผนแลว) สวนผลของแผนจะ
เปนอยางไรก็ไมคอยไดรบัความสนใจจากคนทาํงานมากนกั แผน
ปฏบิตักิารของบางหนวยงานถาดยูอนหลังไปสักสองสามปจะพบ
วาแผนปฏิบตักิารจะคลายๆกัน เปลีย่นแคชือ่แผนเทานัน้ (เพราะ
แผนเกายงัไมไดทาํเลยนาํมาปดฝุนเสยีใหม) มบีางหนวยงานแทน
จะทําแผน แลวดําเนินการ (Plan แลว Action) กลับทําสลับกัน
คือดําเนินการกอนแลวคอยกลับมาเขียนแผนทีหลัง (Action 
แลว Plan) เพื่อนําเสนอผลงานตอนสิ้นป เนื่องจากสิ่งท่ี Plan 
ไวเดมิไมไดทาํ แตสิง่ทีท่าํในระหวางปนัน้ไมได Plan ไวลวงหนา
แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตาม
พันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน 
(Vision) และเปาประสงคของหนวยงาน (Corporate Goal) 
แผนยุทธศาสตรที่ดีนั้น จะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของ
หนวยงาน อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกใน
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