วารสาร

ปที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจ�กายน 2563

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

บทบรรณาธิการ

นายสถาพร บัวระพา

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของ
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 31 ฉบับสุดท้ายของปี 2563 นี้
ในวารสารฉบับนี้เรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจตั้งแต่บทความสารของท่านประธานกรรมการ “มาตรการการช่วยเหลือสมาชิก
ในช่วงโควิด-19 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และการบริหารงานสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล” เรือ่ งของกรรมการฝ่ายเงินกู้ โดยคุณธนะสิทธิ์ รุง่ ศิรรัฐพงษ์ ได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประเภทการกูส้ หกรณ์ ปี 2563
มีเรื่องของท่านที่ปรึกษา อ.สนั่น พรมศิลา “ต้นไม้มีแก่น มีคุณค่า ฉันใด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ก็มีคุณค่า
ฉันนั้น” และบทความจากที่ปรึกษาอีกท่านคือ อ.จิราวดี กำ�ยาน แนะนำ�  “การวางแผนให้รอบด้านการเงินส่วนบุคคล”
มีเรื่องจากเจ้าหน้าที่นิติกรของสหกรณ์เรา กล่าวถึงเรื่อง “ไม่อยากให้ลูกหลานยุ่งยากเรื่องมรดก มาทำ�พินัยกรรมกันไว้ดีกว่า”
ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก ในส่วนของสมาชิกได้ส่งบทความลงวารสาร คือ “บทบาทหน้าที่
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” โดยคุณฉัตรชัย มูลเจริญพร สุดท้ายจบด้วยสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ประจำ�ปี 2563 และสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ปี 2564
อนึ่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย จำ�กัด ปี 2564 และได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
หวังว่าจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำ�ให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อบริการที่เป็นที่น่าพอใจกับสมาชิก
ขอขอบคุณสมาชิกที่ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์ และทางสหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ทั้งทางกระดานข่าวของเว็บไซต์ กล่องแสดงความคิดเห็น ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือจะสื่อสารโดยตรงกับ
กรรมการก็ได้ ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะน้อมรับและนำ�ไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาต่อไป
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำ หรับสมาชิกทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิก
ได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการชุดที่ 31 พบกันใหม่ฉบับหน้าวารสารของ
คณะกรรมการชุดที่ 32 ปี 2564
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สาร จาก...ประธานฯ

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก ที่ เ คารพรั ก ทุ ก ท่ า น ภายใต้
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 แม้ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึง่ ทีค่ วบคุมโรคได้เป็นอย่างดี แต่สภาวะทางเศรษฐกิจ
กลับซบเซาส่งผลต่อรายได้ค่าใช้จ่ายของสมาชิกสหกรณ์และ
ครอบครัวบางส่วน ซึง่ ระยะแรกสหกรณ์ได้มมี าตรการช่วยเหลือ
สมาชิกในการพักชำ�ระหนีเ้ งินต้น การลดส่งหุน้ รายเดือน การให้

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยฝากสมํ่าเสมอจำ�นวนเท่ากัน
ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือนได้รับดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ
3.50 ต่อปีโดยจะหักจากเงินได้รายเดือนเท่านั้น จึงขอเชิญชวน
สมาชิกเปิดบัญชีฝากเงินในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
นี้ครับ  
ท้ายนี้ ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าปัจจุบันนี้
สหกรณ์ของเรามีความมัน่ คงและความน่าเชือ่ ถือในระดับสูงมาก
จากการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าลโดยผ่ า นเกณฑ์
ประเมินสหกรณ์สขี าวด้านธรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีกทัง้ สหกรณ์มสี นิ ทรัพย์รวมกว่าสองพันล้านบาท โดยมีสดั ส่วน
เงินทุนภายใน (ทุนเรือนหุ้น) ต่อทุนภายนอก (เงินรับฝากจาก
สมาชิก เงินกูย้ มื และรับฝากสถาบันการเงินอืน่ ) เป็นหนึง่ ต่อหนึง่
ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นหลายแห่งนำ�เงินมาฝากรวมกว่า
สองร้อยล้านบาทและยังได้รับเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ทำ�ให้สหกรณ์สามารถคิดดอกเบีย้ เงินกูจ้ าก
สมาชิกได้ตํ่าลงและให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นด้วย
ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนช่วยกัน
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษโควิด และขยายงวดชำ�ระหนี้ในช่วง โดยการถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและสัญญา
ไตรมาสที่สองและสามไปแล้วนั้น ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจก็ยัง เป็นอย่างดียิ่งครับ
ไม่ดีขึ้น สหกรณ์ จึ ง ได้ ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ส องเพื่ อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขยายเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดการถือหุ้น
รายเดือนของสมาชิกสามัญจากที่ต้องส่งหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น
ไป ดังนัน้ สมาชิกท่านใดต้องการลดการส่งหุน้ รายเดือนก็ให้แจ้ง
ความประสงค์ตอ่ ทางสหกรณ์ได้ครับ  และจากปัญหาการถดถอย
ทางเศรษฐกิจทำ�ให้หลายประเทศออกนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
เพื่อให้นำ�เงินออมไปลงทุนซึ่งประเทศไทยก็ได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 0.50% ต่อปี ส่วนสหรัฐอเมริกาปรับ
ลดลงเหลือ 0.00% ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ผู้ฝากเงินกับธนาคาร
สหรัฐอเมริกาไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย จากกรณีดังกล่าวอาจทำ�ให้
ผู้มีเงินออมเดือดร้อนและมีความเสี่ยงในการนำ �เงินไปลงทุน
แต่อย่างไรก็ดี สหกรณ์ได้มีโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563
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ประเภทเงินกู้สหกรณ์
ปี 2563

ธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์

สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้จะกล่าวถึงประเภทเงินกู้
สหกรณ์ ปี 2563 มี 5 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้สามัญทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
6.00 บาท/ปี
กลุ่ม 1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� จนท.สหกรณ์
กู้ได้ 3,000,000 บาท ส่ง 240 งวด ผู้คํ้า 8 คน
กลุ่ม 2 พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
กู้ได้ 400,000 บาท ส่ง 48 งวด ผู้คํ้า 2 คน
ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ� 1 คน
และมีอายุสัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เงินกู้สามัญสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่
สมาชิก 5.00 บาท/ปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
กลุ่ม 1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� จนท.สหกรณ์
กู้ได้ 1,000,000 บาท ส่ง 150 งวด ผู้คํ้า 4 คน
กลุ่ม 2 พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
กู้ได้ 100,000 บาท ส่ง 48 งวด ผู้คํ้า 2 คน
ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ� 1 คน
มีอายุสัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เงินกูฉ้ กุ เฉิน ATM อัตราดอกเบีย้ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
6.00 บาท/ปี
กลุ่ม 1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� จนท.สหกรณ์

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 ลูกจ้างประจำ� 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 ส่งชำ�ระ
360 งวด ใช้อสังหาริมทรัพย์คํ้าประกัน มี 2 ประเภท ได้แก่
5.1 เพื่ อ การเคหะ เพื่ อ ขยาย ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำ�นอง ไถ่ถอนขายฝากจากสถาบันการเงิน
ก่อสร้างบ้าน ซือ้ บ้าน ทีด่ นิ หรือบ้านพร้อมทีด่ นิ ใช้ราคาประเมิน
(จากบริษทั ฯ) ร้อยละ 90 - 100 อัตราดอกเบีย้ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
5.75 บาท/ปี
5.2 เพือ่ ส่งเสริมฐานะความมัน่ คงของสมาชิก เพือ่ ใช้
ในการดำ�เนินชีวิต หรือเสริมสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิก หรือ
ไถ่ ถ อนจำ � นอง ไถ่ ถ อนขายฝาก จากบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ใช้ราคาประเมิน(จากบริษัทฯ) ร้อยละ
80 – 90 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 6.00 บาท/ปี

สรุปการกู้เงินจากสหกรณ์

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� จนท.สหกรณ์
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.-

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.-

“..หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ..”
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สนั่น พรมศิลา

ต้นไม้มีแก่น มีคุณค่า ฉันใด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

ก็มีคุณค่า ฉันนั้น

เหตุทกี่ ล่าวเช่นนี้ เพราะจากการได้มาเป็นทีป่ รึกษาทางด้าน
บัญชีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ได้ศึกษา
ดูข้อมูลทางด้านบัญชีย้อนหลังไป 8 ปี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้จัดการฯ และทีมงาน ประกอบกับ ได้เคยมาช่วย
ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง จัดทำ�แผนกลยุทธ์ เมือ่ หลายปีมาแล้ว
พบว่า สหกรณ์ฯ มีความเติบโตและมีความแข็งแรงขึ้นมาก
มากจนเรียกได้ว่าสหกรณ์มีแก่นเป็นของตัวเองแล้ว
ปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นปีที่ สหกรณ์มีอายุครบ 30 ปี บริบูรณ์
เริ่มต้นเดือน พฤษภาคม 2533 ด้วยทุนดำ�เนินการ 584,570.60
บาท ถ้าให้พูดง่าย ๆ ก็คือ เริ่มด้วยทุน 5 แสนบาทจนถึงวันนี้
30 ปี บริบูรณ์ มีทุนอยู่ 1 พันล้านบาท และยังมีทุนสำ�รองอีก
85 ล้านบาท ถ้ากล่าวให้ละเอียดขึน้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ทุนเรือนหุน้ 1,045,212,480 บาท และ ทุนสำ�รอง 85,277,949.90
บาท สหกรณ์มีความเติบโตของเงินทุนถึง 1,933 เท่า ภายใน
ระยะเวลา 30 ปี เปรียบเป็นคน ก็ถือว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาว ที่มี
อนาคตที่สดใสมิใช่น้อย
ถ้าเปรียบต้นมะละกอ กับต้นสัก ท่านผู้อ่านคงจะนึกภาพ
ออกว่า ต้นมะละกอไม่มีแก่น แต่ต้นสักเมื่อปลูกขึ้นหลายปี
ก็ จ ะมี แ ก่ น ไม้ ขึ้ น มา ยิ่ ง ต้ น โตขึ้ น แก่ น ใหญ่ ขึ้ น ก็ ยิ่ ง มี คุ ณ ค่ า
มีความมั่นคง และมีราคา แล้วแก่นของสหกรณ์ล่ะอยู่ตรงไหน
ในทีน่ ผี้ มจะพูดเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือความมัน่ คง หรือ
ความไม่เสี่ยง ของสหกรณ์ฯ ที่เกิดจากทุกคน ทุกฝ่ายให้ความ

ร่วมมือกัน จนเกิดเป็นภาพของสหกรณ์ฯ ในวันนี้ ปัจจุบัน
สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 2,354,727,790.92 บาท มีหนี้สินรวม
1,160,718,217.55 บาท และมีสว่ นของทุนรวม 1,194,009,573.37
บาท ผมเชือ่ ว่าบุคลากรทางสาธารณสุขมีความเก่งและรอบคอบ
อยูแ่ ล้ว จากชือ่ เสียงทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกในขณะนีเ้ ป็น
ตัวชีช้ ดั แต่เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้ ผมจะแสดงให้เห็นภาพง่าย ๆ ว่า
วันนี้สหกรณ์มีสินทรัพย์ 2 พันล้าน และมีหนี้สิน 1 พันล้าน มี
ทุน 1 พันล้าน อันนี้แหละครับ ที่เรียกว่า มั่นคง จริง ๆ อยาก
อธิบายให้มากกว่านี้แต่เนื้อที่จำ�กัด ก็ขออ้างตำ�ราก็แล้วกันครับ
ยืนยัน
ประเด็นที่ 2 ก่อนหน้านี้หลายปี ผมเคยท้วงติงว่า สหกรณ์
มีสดั ส่วนหนีส้ งู กว่าทุน ซึง่ ทำ�ให้สหกรณ์อยูใ่ นสภาวะมีความเสีย่ ง
ปัจจุบันคณะกรรมการได้ทำ�ให้หนี้สินมาเท่ากับทุน ก็ถือว่าผ่าน
จุ ด ที่ เรี ย กว่ า มี ค วามเสี่ ย งมาแล้ ว มิ ห นำ � ซํ้ า สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ
ทุนสำ�รอง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย เพิ่มขึ้นมาถึง
85 ล้านบาท อันนี้แหละครับ คือคุณค่าที่แท้จริง ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด เมื่อสหกรณ์มีความแข็งแรง
มากพอ สุดท้ายแล้วคุณค่าทั้งมวลก็จะตกถึงสมาชิกในที่สุด
ในการแบ่งเบาภาระในด้านต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกันคิดและเห็นสมควร
ต่อไป และท้ายทีส่ ดุ ก็เชือ่ ว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็จะมีความเข้มแข็ง
เฉกเช่นเดียวกัน
ทีม่ า: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงาน ครัง้ ที่ 9/2563
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วางแผนให้รอบด้าน
การเงินส่ วนบุคคล
จิราวดี กำ�ยาน
การวางแผนทางการเงิน มีความจำ�เป็นอย่างมากในชีวิต
เพราะจะเป็นเครื่องมือทำ�ให้เราเตรียมความพร้อมที่จะนำ�ชีวิตให้
บรรลุความมั่นคงทางการเงินได้
การวางแผนการเงินนัน้ ควรเริม่ จากในครอบครัว ผูป้ กครองต้อง
ปลูกฝังลูกๆ ให้มนี สิ ยั การออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตัง้ แต่
วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อลูกหลานเข้าสู่วัย
ทำ�งานก็จ�ำ เป็นต้องรูว้ ธิ กี ารวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับ
การออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมี
ครอบครัวก็จ�ำ เป็นต้องดูแลทัง้ ตนเองและคนในครอบครัว ทำ�ให้ความ
รับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผน
ทางการเงินมีความสำ�คัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยัง
จำ�เป็นต้องทำ�การวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยทีม่ รี ายได้ลดลง
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ และมีเพิ่มสูงขึ้นในบางหมวด เช่น
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิด
ปัญหาและสร้างภาระให้ลูกหลานได้

ภาระทางการเงิ น มาก ก็ อ าจเลื่ อ นเป้ า หมายที่ ไ ม่ สำ � คั ญ ออกไป
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีส่ �ำ คัญหรือเร่งด่วนก่อน ควรนำ� “สิง่ ทีจ่ �ำ เป็น
ต้องมี” มากำ�หนดเป็นเป้าหมายก่อน “สิง่ ทีอ่ ยากได้” โดยเป้าหมาย
ที่ดี ต้องเป็นไปตามหลัก SMART คือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
Specific : ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความ
เฉพาะเจาะจงว่าเราจะทำ�อะไร เพื่ออะไร
Measurable : สามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้ชัดเจน
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ว่าใกล้ถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
แล้ว
Achievable : เป็นเป้าหมายทีส่ ามารถทำ�สำ�เร็จได้ โดยรูว้ า่ ต้อง
ทำ�อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
Realisitc : เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
Time Bound : มีกรอบเวลาที่แน่ชัด ว่าจะเริ่มเมื่อใด และต้อง
ใช้เวลาเท่าใดเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ โดยอาจแบ่งเป็นระยะ
สั้น ระยะกลางและระยะยาว
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ�แผนทางการเงิน จัดทำ�แผนการบริหารเงิน
ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินฐานะการเงิน สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการ จากแหล่ ง ไหน หรื อ นำ � ไปลงทุ น อย่ า งไรเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
เงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่ง ที่วางไว้ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และ
สุทธิ” ซึง่ สามารถประเมินได้โดยการจัดทำ�บัญชีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้
แล้วนำ�มาคำ�นวณ ดังนี้
และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

“สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ”
ทั้งนี้ ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำ�วัน ซึ่งจะช่วยให้เรา
เห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้ง
รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ทำ�ให้เรา
ตระหนักได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไป หรือไม่มีความจำ�เป็น
และสามารถตัดรายจ่ายประเภทนั้นออกได้ รวมทั้งทราบว่ารายได้
ทางใดน้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพิม่ ได้อกี ข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วย
ให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการตั้งเป้าหมายและ
กำ�หนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงมีการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน
ในช่ ว งเวลานั้ น ๆ เช่ น หากในขณะนี้ เ รามี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ
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สมการสู่ความมั่งคงทางการเงิน :
รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ขัน้ ตอนที่ 4 ดำ�เนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คือความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและ
ต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ ควรหมัน่
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุกๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่างเป็นไป
ตามแผนทีว่ างไว้หรือไม่ หากไม่กต็ อ้ งหาสาเหตุวา่ เกิดจากตัวเราหรือ
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำ�ให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทำ�เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
ก็จะทำ�ให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่าง
แน่นอน

ไม่อยากให้ลูกหลานยุ่งยาก

เรื
อ
่
งมรดก
มาทำ�พินัยกรรมกันไว้ดีกว่า

นายภัทรกร อิ่มเอิบ

เจ้าหน้าที่นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปรึกษาปัญหากฎหมาย โทร : 0649989425 Line : pattarakornkp
จากข่าวบนจอโทรทัศน์ โซเชียลต่างๆ เราได้เห็นข่าว
เกี่ยวกับการแย่งมรดกกันมามากมาย บ้างก็ทำ�ร้าย
ร่างกายกัน บ้างก็ถึงกับต้องฆ่ากันระหว่างทายาท
จากพี่น้องกลายเป็นศัตรูกันเพราะแบ่งมรดกกัน
ไม่ได้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเจ้ามรดกไม่ได้ทำ�
พินัยกรรมไว้ให้นั่นเอง ถึงแม้จะได้มีการร้องขอ
ต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก ก็ยังไม่แบ่งส่วนตาม
กฎหมายอย่างเป็นธรรม ก็เกิดเรือ่ งฟ้องร้องกันไป
เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้งญาติพี่น้อง ดังนั้น
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อยู่ด้านหลัง ก็ควรทำ�
พินัยกรรมไว้ก่อน ซึ่งในครั้งนี้ผมจะแนะนำ�การทำ�
พินัยกรรมที่สามารถทำ�ได้เอง ไม่ยุ่งยากให้ท่านได้ทราบ
กันครับ
ก่อนอืน่ ต้องขออธิบายก่อนว่าพินยั กรรมนัน้ คืออะไร  พินยั กรรม คือ
การแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคตของผู้ทำ�พินัยกรรม หรือในการต่างๆ ของผู้ทำ�พินัยกรรม เพื่อที่จะ
ให้เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมือ่ ตนถึงแก่ความตาย (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646) ซึง่ การทำ�พินยั กรรมนัน้ จะต้องทำ�ตามแบบ
ที่กฎหมายกำ�หนด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1648)
ซึ่งผู้ที่จะทำ�พินัยกรรมได้นั้นจะต้องมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็น
คนไร้ความสามารถ และบุคคลผู้อยู่ในความปกครองจะทำ�พินัยกรรม
ยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผปู้ กครอง หรือคูส่ มรส บุพการี หรือผูส้ บื สันดาน
หรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้ จนกว่าผู้ปกครองจะทำ�บัญชีในการจัดการ
ทรัพย์สินมอบแก่ผู้ทำ �พินัยกรรมหรือทายาทของผู้นั้น หรือผู้ปกครอง
คนใหม่ตามกฎหมาย และผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรมนั้นจะเป็น
ผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้โดยแบบของพินัยกรรมนั้นมีอยู่ 5 แบบ
จะทำ�แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ดังนี้
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)

ในครัง้ นีผ้ มจะมาพูดถึงการทำ�พินยั กรรมแบบง่ายๆ 2
แบบ พร้อมสาระสำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�พินยั กรรม
ทั้ง 2 แบบให้ท่านได้ทราบและสามารถทำ�ได้ด้วย
ตนเองตั้ ง แต่ วั น นี้ ไ ด้ เ ลย ซึ่ ง ผมแนะนำ � เป็ น
พินัยกรรมแบบธรรมดา และพินัยกรรมแบบ
เขียนเองทั้งฉบับครับ โดยผมจะอธิบายสาระ
สำ�คัญของพินัยกรรมทั้งสองแบบให้ท่านทราบ
เพือ่ ต้องนำ�ไปปฏิบตั ิ ครับ ต่อไปผมจะขอลงราย
ละเอียดเกีย่ วกับการทำ�พินยั กรรมทัง้ 2 แบบครับ
พิ นั ย กรรมแบบธรรมดา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656 “จะต้องทำ�
เป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำ�ขึ้น และผู้ทำ�
พินยั กรรมต้องลงลายมือชือ่ ไว้ตอ่ หน้าพยานอย่างน้อยสองคน
พร้อมกัน (เน้นนะครับว่าอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน!!) ซึง่ พยานสองคน
นั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท�ำ พินัยกรรมไว้ในขณะนั้น
(เน้ น ยํ้ า ตรงนี้ อี ก เช่ น กั น นะครั บ ว่ า ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในขณะทำ �
พินัยกรรม)” จะเห็นได้ว่าสาระสำ�คัญของการทำ�พินัยกรรมฉบับดังกล่าว
จะต้องทำ�ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน และสองคนนัน้ ต้องลงลายมือชือ่
รับรองในขณะนัน้ ด้วย หากไม่ครบตามองค์ประกอบดังกล่าวก็จะไม่สมบูรณ์
ตามแบบของพินัยกรรมนั่นเองครับ
ข้อดีของการทำ�พินัยกรรมแบบนี้ คือ มีหลักฐานเป็นพยานว่าเราได้
เป็นคนทำ�พินยั กรรมฉบับนีจ้ ริง ไม่ยงุ่ ยาก ทำ�เองได้ ข้อเสีย คือ ไม่เป็นความ
ลับ อาจเกิดการเปิดเผยเนื้อหาในพินัยกรรมก่อนได้
ต่อมาเป็นพินยั กรรมแบบเขียนเองทัง้ ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1657 “ผู้ทำ�พินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่ง
ข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน” กล่าวคือ การทำ�
พินยั กรรมตามแบบนีจ้ ะต้องเขียนด้วยลายมือชือ่ ของผูท้ �ำ พินยั กรรมเท่านัน้
จะพิมพ์ไม่ได้ หรือให้ผู้อื่นพิมพ์ให้ไม่ได้ ข้อดีของการทำ�พินัยกรรมแบบนี้
คือ ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยากในการหาพยาน และไม่มีใครทราบว่าเนื้อหาใน
พินัยกรรม ข้อเสียคือ เมื่อเกิดปัญหา อาจไม่มีพยานที่เป็นบุคคลสนับสนุน
การทำ�พินัยกรรมดังกล่าวยากต่อการสืบพยาน
การทำ�พินยั กรรมนัน้ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สามารถทำ�เองได้ไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จา่ ยเลย และแบบของพินยั กรรมยังมีให้เราดาวน์โหลดตามช่อง
ทางออนไลน์มาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ดังนั้นผมจึงอยากให้
ท่านผูอ้ า่ นได้ท�ำ พินยั กรรมไว้ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าต่อไป
ครับ
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ผลการดาเนินงาน สอ.สล.

ผลการดำ�เนินงาน สอ.สล.

กรกฏาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563
1,989
1,984
1,985

จานวนสมาชิก
รวมสินทรัพย์

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

2,354,727,790.92 2,353,723,431.93 2,336,469,634.55

รวมหนี้สิน
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สหกรณ์อื่น)
เงินรับฝากประจา
เงินรับฝาก ATM
หนี้สินอื่นๆ

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

773,681,966.00 759,819,946.75 728,725,429.00
1,979,994.00
1,996,998.33 1,971,822.33
171,029,103.91 173,803,579.01 174,618,043.38
195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00
4,696,549.15
4,726,669.15 4,730,640.96
9,934,094.93
9,156,389.45 9,130,954.46
4,396,509.56
4,366,166.78 4,208,730.56

รวมทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ

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

1,045,212,480.00 1,047,135,250.00

ผลการดาเนินงานประจาเดือน
รายได้
รายจ่าย
กาไรประจาเดือนสุทธิ

85,277,949.90
1,877,933.96

85,277,949.90 85,277,949.90
1,777,933.96 1,635,933.96

11,815,051.00
3,041,138.29
8,773,912.71

11,997,725.32 11,395,869.22
2,976,386.23 3,496,707.82
9,021,339.09 7,899,161.40

รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ปี 2564
เขตเลือกตั้ง
1

4
5
6

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา  แสงพันธ์ตา
นายอดุลย์  สอนสุภาพ
ว่าที่ ร.ต.อดิเรก  แสนหาญ
นายกลยุทธ  สิงห์สถิตย์
นายกิตติเดช  ศรีสุวรรณ
นายธนะสิทธิ์  รุ่งศิรรัฐพงษ์
นางเยาวรัตน์  แก้วสุฟอง
นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ์
นายพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย
นายจรูญ  ปัทมาลัย

หน่วยงาน
สสจ.เลย
สสจ.เลย
สสจ.เลย
สสจ.เลย
สสจ.เลย
สสอ.วังสะพุง
รพ.ภูหลวง
สสอ.ภูกระดึง
สสอ.หนองหิน
ขรก.บำ�นาญ

รายชื่อผู้สรุปการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564
ลำ�ดับ
1
2
3
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ชื่อ - สกุล
นางสาวกัลยา  ศิริขันธ์
นายนิพนธ์  พันภูรักษ์
นางสาววันเพ็ญ  แก้วสีโส
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หน่วยงาน
สสจ.เลย
สสอ.ภูกระดึง
ขรก บำ�นาญ

1,052,608,420.00

เลือกได้
3  คน

1  คน
2  คน
1  คน

ฉัตรชัย มูลเจริญพร

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

บทบาทหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความสำ�คัญมากในองค์กร เนื่องจากต้องนำ�ความต้องการและปัญหาของ
องค์กรมาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย เพื่อนำ�มาจัดทำ�แผน ใช้กำ�หนดทิศทางขององค์กร กำ�หนดนโยบาย โดยจะต้องแปลงนโยบาย
ของผูบ้ ริหารมาเป็นแผนงาน ทิศทางนโยบายเป็นเข็มทิศทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ มีเป้าหมายเดียวกันคือทำ�ให้นโยบายสำ�เร็จ ผูป้ ฏิบตั ใิ นตำ�แหน่ง
นีจ้ ะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ปฏิบตั งิ านทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีบทบาทในการขับเคลือ่ น
และเป็นผูผ้ ลักดันด้านนโยบายและแผนขององค์กร ซึง่ งานทีป่ ฏิบตั เิ กีย่ วกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการกำ�หนดนโยบายขององค์กรในการจัดทำ�แผนหรือโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนโครงการขององค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด การทำ�งานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนต้องมีลำ�ดับขั้นตอนการทำ�งาน และมีปัจจัยเกื้อหนุนขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรคในงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขั้นตอนในการดำ�เนินงาน
และขอบข่ายการปฏิบัติงานมากและซับซ้อนหลายขั้นตอน ทำ�ให้การปฏิบัติงานอาจ
ล่าช้าไม่ทันตามแผนที่กำ�หนดไว้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านภายใต้
ศาสตร์และศิลป์ทวี่ า่ Multidisciplinary เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้นโยบายและแผนขององค์กร
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะต้องมีส่วนร่วมและผลักดัน หรือขับเคลื่อนให้องค์กร
มีระบบการบริการ จัดการทีด่ ตี ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละโปร่งใส
ตามภารกิจที่จะกระทำ�ได้ ควรที่จะคิดการล่วงหน้าให้ออกได้ในทุกประเด็น ถ้ามี
ศักยภาพมากพอ หรืออย่างน้อยก็น่าจะต้องคิดการล่วงหน้า ให้ออกได้ในบาง
ประเด็นของการเป็นผู้วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กร
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

9

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

ประจำ�ปี 2563

สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
การประชุ ม ครั้ ง นี้ จั ด เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2563 เวลา
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
มีเป้าหมายทั้งสิ้น 65 คน  เข้าประชุม 54 คน ร้อยละ 83.08 สำ�หรับ
งบประมาณ ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จ่าย  48,490.25  บาท คิดเป็น
ร้อยละ
สรุป60.61
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จากัด ประจาปี 2563
          ในการประชุมครั้งนี้มีการแจกแบบประเมินการทำ�งานของ
สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
ครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 26 กัม
นยายน
2563 เวลา
น. ณ ห้้ เอข้งประชุ
สหกรณ์การประชุ
ในส่วมนของการประชุ
จากการพู
ดคุ08.30-16.30
ยและสังเกตผู
า ม 3 สานักงาน
สาธารณสุ
ข
จั
ง
หวั
ด
เลย
มี
เ
ป้
า
หมายทั
ง
้
สิ
น
้
65
คน
เข้
า
ประชุ
ม
54
คน
ร้
อ
ยละ
83.08
ส
าหรั
ประชุม ผูเ้ ข้าประชุมมีความพอใจมาก ให้ขอ้ เสนอแนะว่าการนำ�เสนอบงบประมาณ ตั้งไว้
80,000 บาท ใช้จ่าย 48,490.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.61
ตัวหนังในการประชุ
สือควรใหญ่
นี้ ผลการประชุ
มตามแบบประเมิ
เฉพาะ มจากการ
มครั้งกนีว่้มาีการแจกแบบประเมิ
นการท
างานของสหกรณ์ ในส่นวนของการประชุ
สมาชิ
มีผงเกตผู
ู้ส่งแบบประเมิ
30 มคน
ร้อยละ 93.75
และตอบข้
อาเสนอตั
3 มี วหนังสือควรใหญ่
พูดคุยก
และสั
้เข้าประชุม ผู้เข้นาประชุ
มีความพอใจมาก
ให้ข้อเสนอแนะว่
าการน
นี้ ผลการประชุ
นเฉพาะสมาชิมก มี10
ผู้ส่งเรื
แบบประเมิ
น 30 คน
29กว่าคน
ตอบข้อมตามแบบประเมิ
5 มี 1 คน คะแนนเต็
่องประชาสั
มพัร้นอยละ
ธ์ ให้93.75 และตอบข้อ 3
มี
29
คน
ตอบข้
อ
5
มี
1
คน
คะแนนเต็
ม
10
เรื
อ
่
งประชาสั
ม
พั
น
ธ์
ให้
ค
ะแนนเรื
่
อ
งการบริ
คะแนนเรื่องการบริการและการจัดการ 9 คะแนน คะแนนโดยรวมการและการจัดการ 9
คะแนน คะแนนโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม เฉลี่ยการบริการ 9.14 และการจัดการ 8.93
ของผู
ต้ อบแบบสอบถาม
เฉลีงพอใจการบริ
ย่ การบริกการ
9.14 และการจั
ดการ 8.93
ตารางที
่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึ
ารและการจั
ดการ
ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจการบริการและการจัดการ
รายการ
1. การจัดสวัสดิการ การบริการ
การจัดการ
2. การกู้เงิน
การบริการ
การจัดการ
3. การฝากเงิน
การบริการ

n ค่าเฉลี่ย
30 9.00
30 8.90
30 9.20
30 8.87
29 9.21

SD
1.017
0.960
1.031
1.224
1.264

ต่าสุด
6.00
7.00
6.00
6.00
5.00

สูงสุด
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

95% CI
8.62-9.38
8.54-9.26
8.82-9.58
8.41-9.32
8.73-9.69

การจัดการ 29

8.93

1.252

5.00

10.00

8.45-9.41

4. เรื่องฌาปนกิจ

การบริการ 30
การจัดการ 30

8.97
8.87

1.351
1.456

5.00
5.00

10.00
10.00

8.46-9.47
8.32-9.41

รวม

การ
บริการ
การ
จัดการ
การบริการ
การจัดการ

30

9.14

0.174

6.50 10.00

8.78-9.49

30

8.93

1.058

6.25 10.00

8.53-9.33

1
1

9
9

-

5. เรื่องอื่น ๆ ระบุ
ประชาสัมพันธ์

-

-

-

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการเพิ่มสวัสดิการมากกว่านี้
2. อยากให้เพิ่มจำ�นวนผู้เข้าประชุมอำ�เภอละอย่างน้อย
3 คน
3. เพิม่ สินเชือ่ อีก เช่น สินเชือ่ เพือ่ อาชีพเสริมของสมาชิก
4. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้กโู้ ดยไม่จ�ำ เป็นต้องกำ�หนด
เงื่อนไขมาก เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้น
5. ทบทวนเพดานเงินกู้ ไม่ควรสูงเกินไป

คำ�ชมเชย

1. จนท.สหกรณ์อัธยาศัยน่ารักทุกคน (ดูแลสมาชิกเวลา
ไปติดต่องานดีมาก)
2. ปัญหาการสนทนาในการติดต่อสอบถามผ่านที่กั้น
ทำ�ให้ได้ยินเสียงลดลง แต่เข้าใจในมาตรการโควิด-19
3. เจ้าหน้าทีส่ ามารถตอบคำ�ถามทางโทรศัพท์ได้ชดั เจนดี
ขอชมเชยค่ะ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มสวัสดิการมากกว่านี้
2. อยากให้เพิ่มจานวนผู้เข้าประชุมอาเภอละอย่างน้อย 3 คน
3. เพิ่มสินเชื่ออีก เช่น สินเชื่อเพื่ออาชีพเสริมของสมาชิก
4. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้กู้โดยไม่จาเป็นต้องกาหนดเงื่อนไขมาก เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้น
5. ทบทวนเพดานเงินกู้ ไม่ควรสูงเกินไป
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
คณะอนุกรรมการศึ
กษาและประชาสัมพันธ์ ้/
สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดัโดย
บความพึ
งพอใจ/ความรู
สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนาไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ

โดย คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

การนำ�ไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นคาถาม

ด้านความพึงพอใจด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้
ด้านความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหารมีความเหมาะสม
5. ภาพรวมด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ด้านความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
3. ภาพรวมด้านการนาความรูไ้ ปใช้
ด้านความพึงพอใจด้านการดาเนินงานสหกรณ์
1. การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสหกรณ์
2. การให้บริการ
3. การจัดทาแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของสหกรณ์
4. ภาพรวมด้านการดาเนินงานสหกรณ์
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทั้งหมด

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

46
46
46
46
46

3.96
3.87
3.91
3.96
4.07

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

46
46
46
46
46

4.17
4.20
4.02
4.07
4.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

46
46
46

3.61
3.96
3.98

มาก
มาก
มาก

46
46
46

3.93
3.98
4.02

มาก
มาก
มาก

46
46

3.87
3.98

มาก
มาก

46
46

3.96
4.04
3.96

มาก
มาก
มาก

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทายุทธศาสตร์
1) สมาชิกได้ทราบยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย และโครงการของสหกรณ์

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทำ�
ยุทธศาสตร์

1) สมาชิกได้ทราบยุทธศาสตร์  ทิศทาง  นโยบาย  
และโครงการของสหกรณ์
2) ได้แสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการ
ทบทวนแผนร่วมกับกรรมการและสมาชิก
3) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบสหกรณ์ แ ละ
แนวทางการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์มากขึ้น
4) มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  
การยอมรับมติของกลุ่ม สามารถนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานประจำ�วัน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

1) ควรให้มกี ารทบทวนยุทธศาสตร์/โครงการทุกปี
2) ควรทำ � ร่ า งให้ ส มาชิ ก ได้ อ่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม
อย่างน้อย 3 วัน เพื่อปรับปรุงแก้ไข และหาข้อมูลมา
สนับสนุนให้มากขึ้น และใช้เวลาประชุมอย่างน้อย 2 วัน  
จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่านี้
3) เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหน่วยงานละ  
2  คน

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563
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รับการตรวจประเมินผลตามโครงการสหกรณสีขาว
ดวยธรรมาภิบาล

ฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสําหรับ
ผูบริหารสหกรณ”

ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ป 2563

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเลย จํากัด ป 2564

รวมงานงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ป 2563

รับการศึกษาดูงานของสหกรณสาธารณสุขกาฬสินธุ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพสมาชิก
คุณเรขา วิจิตรปญญา

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพคูสมรส
คุณพิชชานันท อินทรแกว (ทันวงษา)

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพสมาชิก
วาที่ ร.ต.ประสงค ลายวงษสุวรรณ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพ

