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แนะนำ� ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 19
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด

ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
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นายประยงค์  โมคภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษา       
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษาพิเศษ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์                                                ที่ปรึกษาพิเศษ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 19
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด

นายประวีณ  จำ�เริญสาร
ประธานกรรมการ

นายขจัด  สุวรรณสังข์    นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
คนที่  1  
คนที่  2

นายจรัญ  วรสาร  
กรรมการและเลขานุการ  

นายวินัย  ภูสง่า
กรรมการและเหรัญญิก
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นายศิริพร พิมพะนิตย์
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้

นายชัยชนะ ทองจรัส
กรรมการ และเลขานุการ

นายทักษิณ ทักษิมา
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายศุภชาติ  ชารีรักษ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
กรรมการและ
เลขานุการฝ่ายศึกษาฯ

นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ

นายวันประการณ์ กาญจันดา
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ

นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมัย ภูชาบุตร
ผู้ตรวจสอบกิจการ คนที่ 1

นางศุภวรรณ พิชิตมาร
ผู้ตรวจสอบกิจการ คนที่ 2

คณะ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด

นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ

นางพิราวรรณ์ ภูยาดาว นางจิระนันท์ ขจรปัญญาไพศาล นางเอื้อการย์ ลาภบุญเรือง นางสาวสุภาพร สุวรรณรักษ์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
          เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจตุพล ภูอินนา
นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  
เจ้าหน้าที่
และวัสดุสำ�นักงานฯ

นายสันติ นาชัยพลอย
พนักงานขับรถ
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ประธานพบสมาชิก
เรียนสมาชิกทีเ่ คารพรักทุกท่าน ภาระทีอ่ ยู่ในใจผมเสมอคือ สิง่ ทีท่ า่ นทัง้ หลายได้มอบความไว้วางใจให้ดแู ลผลประโยชน์
ของท่าน เกรงว่าจะไม่ถูกใจ จะไม่เข้าใจ ไม่มั่นใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ผมจึงขอเรียนยืนยันกับสมาชิกว่า
พวกเรายึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และยึดความซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ ครับ หลายอย่างที่มีการเปลี่ียนแปลงเกิดขึ้น เช่น
เรามีการประกันสินเชื่อเกิดขึ้น หลังจากมีความพยายาม มาหลายปี มีการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกสูงขึ้น และในปีนี้
สหกรณ์ฯ ก็ ได้มีการขยายวงเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเนื่องจากสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงที่มากขึ้น โดยมีการ
จัดทำ�โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด ขึ้นเพื่อที่ทำ�การขออนุมัตินาย
ทะเบียนสหกรณ์ ขยายวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันจากเดิม ปี พ.ศ. 2555 สหกรณ์ฯ ได้รับการอนุมัติที่ 500,000,000 บาท
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ในปีนี้จึงได้มีการวางแผนการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2556 ขออนุมัติเพิ่มเป็น 1,000,000,000 บาท
(หนึง่ พันล้านบาทถ้วน) เพื่อทีจ่ ะได้น�ำ มาดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงาน คือ ขยายวงเงินกู้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ
เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ
นายประวีณ จำ�เริญสาร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด

เรื่องจากคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
“สร้างฐานความมั่งคั่งด้วยการออม”

ถ้าเปรียบเสาเข็มเป็นฐานของอาคารบ้านเรือน การออมก็เปรียบเสมือนฐานของความมั่งคั่งเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ถ้าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง หรือไม่ได้ถูกหวย (รางวัลที่หนึ่ง) คุณไม่มีโอกาสที่จะมั่งคั่งหรือร่ำ�รวยได้เลยถ้าไม่มี
การออมเป็นฐานลองศึกษาดูประวัติการก่อร่างสร้างตัวที่ผ่านมาของเศรษฐีหรือผู้มีอันจะกิน พบว่าไม่มี ใครร่ำ�รวยขึ้นมา
เพราะโชคชะตาเกือบทุกคนจะเริ่มก้าวแรกของความมั่งคั่งด้วยการออมหรือการเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยด้วยกันทั้งสิ้น
ดังนั้นถ้าอยากมั่งคั่งก็ควรเริ่มเก็บออมเสียแต่วันนี้ตามคำ�กล่าวที่ว่า “ออมก่อนรวยกว่า”
การออม คือ การยอมเสียสละที่จะไม่ใช้จ่ายในวันนี้ โดยเลือกที่จะเก็บสะสมเงินจำ�นวนดังกล่าวให้เพิ่มพูนมากขึ้น
สำ�หรับใช้จ่ายในวันหน้า ทำ�ให้ทรัพย์สินและความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเงินที่ได้จากการออมมีประโยชน์มากมาย ถ้าพิจารณา
ในภาพใหญ่ประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูงจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วสามารถนำ�เงินออมที่มีเป็นทุน
ในการพัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการจ้างงานประชาชนมีรายได้มีมาตรฐานการดำ�รงชีวิตที่ดีในทางตรงกัน
ข้ามประเทศที่ไม่มกี ารออมการพัฒนาประเทศย่อมทำ�ได้อย่างยากลำ�บาก การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐานจำ�เป็นต้องพึง่ พาเงินกู้
จากต่างประเทศเป็นหลัก ซึง่ เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของบุคคล การออมมีประโยชน์
ช่วยให้ชีวิตมีทางเลือกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น บ้าน ที่ดิน หรือ รถยนต์ ในอนาคต
เลือกที่จะจัดหาการศึกษาที่ดีให้แก่บุตรหลาน เลือกที่จะมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุขหรือแม้กระทั่งเลือก
ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มพูนจากเงินออมดังกล่าวได้ นอกจากนี้การมีเงินออมยังช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจาก
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ชีวติ เต็มไปด้วยความเสีย่ งไม่มีใครรูว้ า่ ในวันพรุง่ นีแ้ ละวันต่อๆ ไปจะเกิดอะไรขึน้ กับชีวติ คำ�ถามทีม่ กั จะพบเป็นส่วนใหญ่เกีย่ วกับ
การออมก็คือ ควรจะออมเท่าไหร่ดี และควรจะออมอย่างไร ทั้งนี้ปริมาณการออมที่เหมาะสมอาจจะไม่มีสูตรสำ�เร็จตายตัว
แต่หลักที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็คือ ทุกคนควรจะออมอย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวม ซึ่งในความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่
จะออมได้นอ้ ยกว่านี้ เห็นได้จากคนทีอ่ ยู่ในวัยเพิง่ จบการศึกษาและเริม่ ต้นทำ�งานในช่วงแรก เงินเดือนยังไม่สงู มากนัก ในขณะที่
รายจ่ายสำ�หรับเริ่มต้นชีวิตการทำ�งานจะค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่สามารถหาเงินใช้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแบบมือขอเงิน
จากพ่อแม่อกี แล้ว มีความรูส้ กึ ฮึกเหิม อยากใช้เงินทีเ่ หลือหลังจากแบ่งให้พอ่ แม่แล้วเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตัวเอง
ตามสิง่ ยั่วยวนที่มไี ม่วา่ จะเป็น IPOD MP3 โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และเสือ้ ผ้า อย่างเต็มที่ ทำ�ให้เหลือเงินสำ�หรับการออมจำ�กัด
และเมื่อทำ�งานนานขึ้นเกิดทักษะและความชำ�นาญในงานที่ทำ�  มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในขณะที่
รายจ่ายต่างๆ ค่อนข้างคงที่ความสามารถในการออมน่าที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ในความเป็นจริงคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัย
ทำ�งานโดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัว สร้างครอบครัวต้องการมีทรัพย์สินที่มีมูลค่า เช่น รถยนต์ คอนโด หรือบ้าน
เป็นของตัวเองในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยเพื่อการดำ�รงชีวติ ประจำ�วันก็ยงั คงอยูเ่ ท่าเดิม การจะได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ต่างๆ เหล่านี้ ก็ตอ้ งกูย้ มื
จากสถาบันการเงินอันนำ�มาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนคืนเงินกู้ดังกล่าวทุกเดือนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการออม
ทำ�ให้ปริมาณเงินออมน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็นถึงแม้วา่ เงินเดือนจะเพิม่ สูงขึน้ ก็ตามมีประโยคสองประโยคทีอ่ ยากจะยกมาอ้างในทีน่ นี้ ี้
คือ “เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ” กับ “เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้” คนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำ�เร็จในการออมไม่สามารถ
ออมได้ตามที่ต้องการเนื่องจากมีแนวทางหรือนิสัยการออมแบบ “เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ” เพราะท้ายที่สุดแล้วแทบจะ
ไม่เหลือจากทีจ่ า่ ย ทำ�ให้แทบจะไม่มเี งินออมแต่ถา้ ลองปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ่ การออมเสียใหม่โดยใช้วธิ ี “เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้”
มองว่าการออมเป็นรายจ่ายเพื่ออนาคตที่จะต้องให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก โดยทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามาให้หักเป็นรายจ่าย
สำ�หรับการออมเพื่ออนาคตของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยเป็นรายจ่ายเพื่อชำ�ระภาระหนี้สินที่มีเรียงลำ�ดับ
ตามภาระของอัตราดอกเบี้ย จากหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินระยะสั้นได้แก่หนี้สินจากบัตรเครดิต
ที่หากชำ�ระล่าช้ากว่ากำ�หนดนอกจากจะเสียดอกเบี้ยจากยอดค่าใช้จ่ายคงค้างที่สงู แล้ว ยังเสียค่าธรรมเนียมจากการชำ�ระล่าช้า
อีกด้วย และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ�ลดหลั่นลงมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินระยะยาว เช่นหนี้สินจากเงินกู้ซื้อรถยนต์
หรือบ้านและทีด่ นิ เป็นต้นหลังจากนัน้ ค่อยนำ�เงินส่วนทีเ่ หลือจากการออมและการชำ�ระหนี้ มาใช้จา่ ยในชีวติ ประจำ�วัน เพียงเท่านี้
คุณก็สามารถบรรลุถงึ ระดับการออมตามทีค่ ณ
ุ ตัง้ ใจไว้ได้ และยังช่วยลดรายจ่ายประจำ�วันบางรายการทีฟ่ มุ่ เฟือย ไม่จ�ำ เป็นลงได้
เนื่องจากเงินที่เหลือสำ�หรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนน้อยลง การใช้จ่ายแต่ละอย่างจึงต้องคิดให้รอบครอบและคุ้มค่ามากขึ้น
    การออมที่จะประสบความสำ�เร็จผู้ออมนอกจากจะต้องมีวินัยในการออมที่ดี คือออมสม่ำ�เสมอ แล้วยังต้องพยายามที่จะลด
หรือจำ�กัดศัตรูทสี่ �ำ คัญของการออมลงให้ได้มากทีส่ ดุ อีกด้วย ศัตรูทสี่ �ำ คัญตัวแรกคือภาระหนีส้ นิ ซึง่ มีทงั้ หนีส้ นิ ดีและไม่ดี หนีส้ นิ้ ดี
ได้แก่หนี้สินที่สร้างความมั่งคั่งหรือก่อให้เกิดรายได้ ในอนาคต เช่น หนี้สินจากการกู้ซื้อบ้าน ที่นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจ
ต่อผู้เป็นเจ้าของแล้ว มูลค่าของบ้านยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หนี้สินที่เกิดจากการซื้อรถยนต์เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ต่อการเดินทางไปทำ�งาน หรือหนี้สินเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะการทำ�งานอันจะนำ�มาซึ่งผลตอบแทนจากการทำ�งานหรือ
เงินเดือนในอนาคตที่สูงขึ้น หรือหนี้สิ้นที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทำ�ธุรกิจการค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมหรือ
อัตราดอกเบี้ยทำ�ให้มีรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนี้สินไม่ดี มีลักษณะที่สำ�คัญคือไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน
เพื่อการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์หรือเสื้อผ้าราคาแพง ทานอาหารในภัตตาคารหรูหรา ดังนั้นถ้าสามารถลดภาระหนี้สิน
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนีส้ นิ ไม่ดลี งได้มากเท่าไร่ ก็สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการออมและเงินออมอันจะนำ�ซึง่ ความมัง่ คัง่
ได้มากขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงการก่อหนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
เช่น บ้าน รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ผิดที่จะก่อหนี้ (ดี) แต่ควรเรียนรู้ที่จะไม่ก่อหนี้มากเกินความจำ�เป็นและ
เกินขีดความสามารถในการชำ�ระคืนหนีจ้ นอาจนำ�มาสูป่ ญ
ั หาการล้มละลายทางการเงินได้ โดยทัว่ ไปรายจ่ายสำ�หรับการชำ�ระหนี้
สิ้นรวมในแต่ละเดือนไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของรายได้สุทธิในแต่ละเดือน หรือไม่ควรเกินร้อยละ 15 สำ�หรับรายจ่ายเพื่อชำ�ระ
หนี้สินที่ไม่รวมการชำ�ระหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน
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ศัตรูที่สำ�คัญอีกตัวของเงินออมคือเงินเฟ้อ การที่เรายอมเสียสละไม่บริโภคในวันนี้เพื่ออดออมไว้ ใช้จ่ายในวันหน้าโดย
คาดหวังว่าอำ�นาจซื้อจะต้องไม่น้อยไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีเป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ทำ�ให้มลู ค่าทีแ่ ท้จริงหรืออำ�นาจซือ้ ของเงินออมทีม่ ลี ดน้อยถอยลงทุกวัน ส่งผลให้ความมัง่ คัง่ โดยรวมลดต่�ำ ลงตามไปด้วยถ้าไม่มี
การบริหารเงินออมที่ดีที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี แนวทางหนึ่งที่สามารถทำ�ได้คือการเพิ่มค่าของเงินออม
ด้วยการลงทุน ซึ่งมีทางเลือกและระดับของความเสี่ยงหลากหลาย
เนื้อหาทั้งหมดได้กล่าวถึงความหมายและประโยชน์ของการออม แนวทางในการออม และระดับของการออมที่ดี
รวมถึงลักษณะของหนี้สินและเงินเฟ้อที่เป็นศัตรูตัวสำ�คัญของเงินออม ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่งคั่ง
และหลังจากทีร่ จู้ กั การออมแล้ว ในฉบับหน้าควรทีจ่ ะรูจ้ กั แนวทางในการตรวจสอบความมัง่ คัง่ รวมถึงการบริหารรายรับรายจ่าย
เพื่อสร้างความมั่งคั่งไม่หยุดหย่อนด้วยค่ะ
บทความโดย...............นางศิริพร พิมพะนิตย์ ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
และคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด

เรื่องจากคณะกรรมการฝ่ายศึกษา
และประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นของพวกเราทุกคน ซึง่ สหกรณ์จะดำ�รงคงอยูไ่ ด้ จะต้องยึดหลักและกฎกติการ่วมกัน โดยเฉพาะ
ระเบียบข้อบังคับการดำ�เนินการพิจารณา หรือดำ�เนินการด้วยความลำ�เอียงเพื่อผลประโยชน์ ให้แก่กลุม่ ใด กลุม่ หนึง่ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ย่อมกระทำ�ไม่ได้ พวกเรา   มีความตระหนักเข้าร่วมใจร่วมกันคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน
ทุกคนเข้าใจดี เพื่อการดำ�รงคงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกัน เราในฐานะผู้แทนที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกท่านจะทำ�หน้าที่ดี
ให้สมกับความไว้วางใจจากชาวสหกรณ์ของพวกเรา
           “งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษ ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ ได้ โดยยากผลตอบแทนที่ส�ำ คัญย่อมเป็น
ผลทางใจ ได้แก่ ความปีติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นหมื่นไว้ได้อย่าง
แน่นแฟ้นอีกประการหนึ่ง ผลตอบแทนเช่นนี้  เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะเห็นว่าประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐว่ายศศักดิ์
อำ�นาจและประโยชน์ ทางวัตถุอื่นๆ มากมายนัก....”
        พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช พระราชทานแก่ครูอวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รัพระราชทาน
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตำ�หนักจิตรดารโหฐาน
วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
บทความโดย...............นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ      
และคณะกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
“ข้อบังคับ สหกรณ์อออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555”
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว
        
(2) ผู้ได้รบั เลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ช�ำ ระค่าหุน้ ตามจำ�นวน
ที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    
(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ก. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ� หรือลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงาน
ราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
      
ข. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ� หรือลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงาน
ราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
      
ค. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ� หรือลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงาน
ราชการ หรือพนักงานจ้าง หรือพนักงานในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
      
ง. เป็นบุคคลากรสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
จ. เป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์
ฉ. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอ
เข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำ�หนดไว้ และต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำ�แหน่ง
ไม่ต่ำ�กว่าระดับ 7 หรือไม่ต่ำ�กว่าระดับวิทยฐานะชำ�นาญการ คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งไม่ต่ำ�กว่าระดับ 7
หรือไม่ต่ำ�กว่าระดับวิทยฐานะชำ�นาญการ ก็ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
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ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ

“การสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ”
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาชิกประเภทสามัญ
        
1) เป็นสมาชิก ประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสังกัด และ
2) จำ�กัดอายุไม่เกินกำ�หนดในปฏิทินการรับสมัคร
หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือสำ�เราบัตรประจำ�ตัวประชาชน ของผู้สมัคร จำ�นวน 2 ฉบับ
2 สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3) สำ�เนาใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีผทู้ ขี่ อใช้ค�ำ นำ�หน้านาม “นางสาว”  หรือใช้นามสกุลเดิม
ต้องแนน แบบ ค.ร.2 จำ�นวน 2 ฉบับ
4) สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำ�นวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
5) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6) เอกสารประกอบของผู้รับประโยชน์
6.1 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือสำ�เราบัตรประจำ�ตัวประชาชน ของผู้สมัคร จำ�นวน 2 ฉบับ
6.2 สำ�เนาทะเบียนบ้าน กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็นผูเ้ ยาว์ หรือยังไม่มบี ตั รประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ

ปฏิทินรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (รอประกาศจากสมาคม)

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำ�กัด

ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ

10

ปฏิทินรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำ�กัด

ปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สามัญ และสมททแบบรายเดือน
สำ�หรับปีบัญชี 2555 - ปีบัญชี 2557
(แนบท้ายประกาศ ลำ�ดับที่ 141/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555)
ระยะเวลา
รับสมัคร

ศูนย์ตรวจสอบ กรมการ สสอค.
คุณสมบัติสมาชิก ให้ความเห็นชอบ

ศูนย์ส่งเงิน
สงเคราะห์
ล่วงหน้า สสอค.

รับสิทธิตาม
ข้อบังคับ
หนึ่ง ปีบัญชี

อัตราเงิน
สงเคราะ
ล่วงหน้า

จำ�กัดอายุ

1 - 15 ต.ค. 55 16 - 25 ต.ค. 55

25 ต.ต. 55

26 - 30 พ.ย. 55

1 ธ.ค. 55

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 พ.ย. 55 16 - 25 พ.ย. 55

25 พ.ย. 55

26 - 30 ธ.ค. 55

1 ม.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ธ.ค. 55 16 - 25 ธ.ค. 55

25 ธ.ค. 55

26 - 30 ม.ค. 56

1 ก.พ. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ม.ค. 56 16 - 25 ม.ค. 56

25 ม.ค. 56

28 - 30 ก.พ. 56

1 มี.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ก.พ. 56 16 - 25 ก.พ. 56

25 ก.พ. 56

26 - 30 มี.ค. 56

1 เม.ย. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 มี.ค. 56 16 - 25 มี.ค. 56

25 มี.ค. 56

26 - 30 เม.ย. 56

1 พ.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 เม.ย. 56 16 - 25 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56

26 - 30 พ.ค. 56

1 มิ.ย. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 พ.ค. 56 16 - 25 พ.ค. 56 25 พ.ค. 56

26 - 30 มิ.ย. 56

1 ก.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 มิ.ย. 56 16 - 25 มิ.ย. 56

25 มิ.ย. 56

26 - 30 ก.ค. 56

1 ส.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ก.ค. 56 16 - 25 ก.ค. 56

25 ก.ค. 56

26 - 30 ส.ค. 56

1 ก.ย. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ส.ค. 56 16 - 25 ส.ค. 56

25 ส.ค. 56

26 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ก.ย. 56 16 - 25 ก.ย. 56

25 ก.ย. 56

26 - 30 ต.ค. 56

1 พ.ย. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ต.ค. 56 16 - 25 ต.ค. 56

25 ต.ค. 56

26 - 30 พ.ย. 56

1 ธ.ค. 56

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 พ.ย. 56 16 - 25 พ.ย. 56

25 พ.ย. 56

26 - 30 ธ.ค. 56

1 ม.ค. 57

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ธ.ค. 56 16 - 25 ธ.ค. 56

25 ธ.ค. 56

26 - 30 ม.ค. 57

1 ก.พ. 57

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ม.ค. 57 16 - 25 ม.ค. 57

25 ม.ค. 57

26 - 30 ก.พ. 57

1 มี.ค. 57

4,000

ไม่เกิน 55 ปี

1 - 15 ก.พ. 57 16 - 25 ก.พ. 57

25 ก.พ. 57

26 - 30 มี.ค. 57

1 เม.ย. 57

4,000

ไม่เกิน 55 ปี
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ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ

สาระน่ารู้ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
“สหกรณ์ยุคร้อยปีกำ�ลังหลงทางหรือไม่”

การสหกรณ์ ไทยได้วิวัฒนาการมาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่กำ�เนิดสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงปัจจุบันการสหกรณ์ไทยได้วิวัฒนาการผ่านวิกฤตด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลายาวนานถึง ๙๖ ปีเศษ อดีตที่ผ่านมาบรรพชน และปรมาจารย์ที่รอบรู้เรื่อง
การสหกรณ์ ได้วางระบบและแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสหกรณ์ ไว้อย่างดียิ่ง โดยให้สหกรณ์ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อสนองตอบความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเป็นหลัก และคอยสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิก
รวมทั้ ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก ส่ ง เสริ ม ด้ า นสวั ส ดิ ก ารที่ จำ � เป็ น ต่ อ การ
ครองชีพของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำ�ไปสู่การกินดีอยู่ดีมีสันติสุขในสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งสหกรณ์ที่รัฐบาล
คาดหวัง แต่ย่างเข้าสู่ยุคร้อยปีของการสหกรณ์ ไทย สหกรณ์ทุกประเภทกำ�ลังหลงทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ คือ การสอดส่องดูแล ให้คำ�แนะนำ�  ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำ�ปรึกษาในการ
ปฏิบัติภารกิจของสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนที่กำ�หนด ฉะนั้นผู้
ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องรอบรูเ้ กีย่ วกับงานในหน้าที่อย่างเชีย่ วชาญ ตามประสบการณ์ที่สร้างสมมาจึงจะสามารถ
แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาบุคลากรในสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดได้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดทั้งร่วมวางแผนระยะยาว
อย่างเป็นระบบในการพัฒนางานสหกรณ์เชิงรุกในเขตทีร่ บั ผิดชอบร่วมกับสำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัด จากการตรวจราชการในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบเห็นปัญหาของสมาชิกสหกรณ์มากมาย โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึง่ เป็นปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่า ทัง้ นี้ เนื่องจากระบบการชลประทานยังไม่ทวั่ ถึง เมื่อประกอบอาชีพประสบความล้มเหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ทำ�ให้สมาชิกมีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว คนหนุม่ คนสาวต้องอพยพแรงงานเข้าสูเ่ มือง เพื่อหารายได้มาชดใช้หนีส้ นิ แก่สหกรณ์ ทิง้ ให้คนแก่
และเด็กอยู่เพียงลำ�พังตามชนบทเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้ ปัญหาด้านการตลาดผลิตผลทางการเกษตรซึ่งสมาชิกหวังพึ่งพา
ให้สหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาด โดยการแทรกแซงราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลิตผลและแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ผลิตผล แต่ที่ผ่านมาสหกรณ์ยังให้ความสนใจไม่ดีเท่าที่ควร มีฉาง ลานตากข้าว และโรงสีสหกรณ์ก็นำ�ไปให้เอกชนเช่า เท่ากับ
เป็นการส่งเสริมนายทุนให้เข้ามาเอาเปรียบสมาชิกถึงบ้าน ฉะนัน้ การจัดตัง้ สหกรณ์ทผี่ า่ นมาจึงยังไม่สมั ฤทธิผ์ ลตามเจตนารมณ์
ของทางราชการในการจัดตั้งสหกรณ์ เพราะปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่ได้รับการแก้ไข ในขณะเดียวกันสหกรณ์
บางสหกรณ์กำ�ลังหลงทางหรือผู้บริหารสหกรณ์จงใจพาสหกรณ์หลงทางจากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์หลายสหกรณ์ ในเขต
ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓-๑๔ มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ
และผูจ้ ดั การสหกรณ์พดู ด้วยความภาคภูมใิ จว่าสหกรณ์ทเี่ ขาบริหารอยูเ่ จริญก้าวหน้ามากกว่าแต่กอ่ น เห็นได้จากการมีปมั๊ น้�ำ มัน
มีอู่ซ่อมบำ�รุงรถ มีโรงงานผลิตน้ำ�ดื่ม มีสถานีวิทยุเป็นของสหกรณ์เอง มีการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานสาขาสหกรณ์หลายแห่ง
มีการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำ�หน่าย มีโรงงานผลิตวัสดุกอ่ สร้าง มีทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย แต่คณะผูบ้ ริหาร
สหกรณ์ ไม่คิดว่าสิ่งที่ดำ �เนินการตามที่กล่าวมาแล้วเป็นการดำ �เนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกหรือไม่
และสมาชิกในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ ได้อะไรจากการขยายธุรกิจดังกล่าว ฉะนั้นความภาคภูมิของคณะผู้บริหารดังกล่าว
ถูกต้องหรือไม่ หรือการขยายธุรกิจในลักษณะดังกล่าวเป็นการหลงทางของคณะผูบ้ ริหารสหกรณ์ ซึง่ ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของ
วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้ ทีบ่ รรพชนได้วางแนวทางไว้ ให้ สุดท้ายการขยายปริมาณธุรกิจของสหกรณ์กเ็ ป็นเพียงเพื่อสนองความ
ต้องการของคณะผู้บริหารสหกรณ์เท่านั้นเอง
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ผู้บริหารสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยลำ�ดับ แต่สมาชิกกำ�ลังจะล่มสลายจากการประกอบอาชีพ เพราะสหกรณ์
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อมีปัญหา และสหกรณ์ก็รอวันล่มสลาย อันเนื่องมาจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีข่ าดการวิเคราะห์ผลตอบแทนแห่งการลงทุน ฉะนัน้ การจัดตัง้ สหกรณ์ถงึ แม้จะวิวฒ
ั นาการมาเป็นเวลายาวนานเกือบ
๑๐๐ ปี แต่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลแล้วหรือยัง เป็นคำ�ถามที่นักส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านควรพิจารณาการสหกรณ์
กำ�ลังจะประกาศวาระแห่งชาติ อยากจะขอวิงวอนผู้บริหารสหกรณ์ทั้งหลายหันกลับมาทบทวนแนวคิดในการดำ �เนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ ควรเน้นสนองตอบและแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการประกอบอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ควรนำ�หลักธรรมาภิบาล
มาใช้ ในการบริหารและการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างกุศลแก่มวลสมาชิกมีความโปร่งใสในการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิก ถ้าสมาชิกเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารการจัดการสหกรณ์ของคณะผู้บริหารแล้ว
สมาชิกจะหันมาให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการสหกรณ์อย่างจริงจังเอง พลังศรัทธามีพลังมากมายมหาศาล ซึ่งจะเป็นพลัง
นำ�ไปสู่การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้สหกรณ์ ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากการดำ �เนินธุรกิจที่ประสบผลสำ�เร็จ
ของสหกรณ์อย่างทั่วถึงกัน ฉะนั้น คณะผู้บริหารสหกรณ์อย่าหลงทางในการขยายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ และทุกครั้งที่กำ�หนด
แผนพัฒนาสหกรณ์ แผนการขยายปริมาณธุรกิจต้องตอบคำ�ถามให้ได้วา่ “สมาชิกได้อะไร” เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกบริหาร
โดยการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก การดำ�เนินธุรกิจก็ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก

บทความโดย...............สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
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สาระน่ารู้ สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
THRIFT DEACE

เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำ�เนินงานทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์พฒ
ั นาขึน้ เพื่อช่วยเหลือผู้ ใช้งานให้สามารถวิเคราะห์
และประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ต้นแบบ
พร้อมทั้งนำ�เสนอแนวทางการปรับ เพื่อไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับกลุ่มสหกรณ์ที่นำ�มาเทียบเคียง
เหล่านั้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เทียบกันสหกรณ์ต้นแบบภายใต้
ปัจจัยนำ�เข้า (Input) 3 ปัจจัย ได้แก่
1. เงินรับฝากจากสมาชิก
2.   ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. ทุนของสหกรณ์
ปัจจัยผลผลิต (Output) 4 ปัจจัย ได้แก่
1. เงินสดและเงินฝาก  
2. ลูกหนี้เงินให้กู้สุทธิ 3. รายได้ทั้งสิ้น
4. เงินลงทุนทั้งสิ้น (ระยะสั้น+ระยะยาว)
  
2. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขให้เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
  
3. ข้อมูลทางการเงินที่ใช้จาก งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน
    
DEACE วัดประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ ปัจจัยนำ�เข้า
เทียบกับปัจจัยผลผลิตที่ ได้ หน่วยงานใดสามารถใช้ปัจจัยนำ�เข้าน้อยกว่า และ/หรือก่อให้เกิดปัจจัยผลผลิตที่ดีกว่าถือว่า
มีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธีการใช้ DEACE วิเคราะห์ง่าย เข้าใจเร็ว และประหยัดเวลา
1.    http://www.cad.go.th
2.    เลือก THRIFT DEACE
3.    ลงทะเบียนขอใช้ กำ�หนด password
4.    เสร็จขั้นตอนที่ 3 ใช้งานได้เลย
  บทความโดย...............สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
โทร. 043 812 083
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สาระน่ารู้........เก็บมาฝาก

“ออมเงินเมื่อไหร่และอย่างไรดี”
หลายๆ คนมีคำ�ถามที่คล้ายๆ กันว่า “จะเริ่มออมเงินเมื่อไหร่
และออมอย่างไรดี” ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นคำ�ถาม
พื้นฐานที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกยุคสมัยที่ ณ วันนี้มี “ทัศนคติที่ถูกต้อง”
เกีย่ วกับเรื่องประโยชน์ของการออมเงิน ไม่วา่ จะเป็นการออม เพื่อเรียนต่อ
ออมเพื่อแต่งงานหรือการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ ฯลฯ ทีจ่ ะต้อง
กล่าวถึงคำ�ว่า “ทัศนคติที่ถูกต้อง” เป็นเพราะว่า “ทัศนคติเป็นเรื่อง
ที่สำ�คัญที่สุดในชีวิต”
สำ�หรับทุกเรื่อง ไม่ว่าเราจะทำ�อะไรก็ตามเราก็ต้องมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งนั้นก่อน แต่กว่าจะเกิดทัศนคติที่ดีได้ ต้องผ่านขั้นตอน
การทำ�ความรู้จัก และเรียนรู้ทำ�ความเข้าใจให้ดีกับคนๆ นั้นสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณ์นั้นๆ มาระยะหนึ่งแล้ว ถึงจะก่อให้เกิดทัศนคติกับสิ่ง
นั้นๆ ได้ซึ่งทัศนคติมีทั้งทัศนคติที่ดีและทัศนคติที่ไม่ดีถ้ามีทัศนคติที่ดีแล้วอะไรก็ตามก็จะเข้าใจและทำ�ได้ โดยไม่ยากแต่ถ้ายังมีทัศนคติที่
ไม่ดไี ม่วา่ ใครจะว่าดีอย่างไรก็ตามก็มกั จะเห็นต่างในทางตรงกันข้ามเสมอดังนัน้ หากท่านได้รแู้ ล้วว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสำ�คัญมากกว่า “หา
ได้-จ่ายไป” แต่เป็นเรื่องที่ต้องคิด ต้องวางแผนให้ดี ไตร่ตรองอย่างมีสติแล้วใช้จ่ายอย่างฉลาด โดยแบ่งส่วนของเงินเพื่อการออมและ
เรียนรูก้ ารลงทุน เพียงเท่านีก้ จ็ ะทำ�ให้เรามีเงินออมจำ�นวนหนึง่ ไว้ ใช้อย่างอุน่ ใจและเมื่อเราไม่มงี านไม่มเี งิน เมื่อป่วย หรือเกษียณอายุไป
แล้วก็ตาม เราก็จะไม่ล�ำ บากเพราะเรามีเงินไว้รองรังหรือเปรียบเสมือนสะสมบุญเก่าไว้ ให้เราได้ ใช้นนั่ เองแล้วเราจะเริม่ เก็บออมเงินเมื่อ
ไหร่ดีคำ�ถามนี้น่าสนใจมากตอบได้ง่ายแต่อาจทำ�ได้ยากนั่นคือ “ออมทันทีที่ได้รับเงินเดือนเดือนแรก” หากท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการเก็บ
ออม ท่านย่อมเข้าใจและต้องเริ่มแบ่งเงินที่ได้มา ส่วนหนึ่งออกมาออมไว้ ในอีกบัญชี อาจจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ� 
ตามแต่ทที่ า่ นประสงค์ โดยบัญชีนนั้ ๆ เป็นบัญชีทที่ า่ นจะไม่เอาออกไปใช้จา่ ยจนหมด เพราะต้องถือเป็นบัญชีเก็บออมนัน่ เอง หลังจากนัน้
ต้องต่อไปด้วยคำ�ถามต่อเนื่อง คือ “แล้วออมจำ�นวนเท่าไหร่ถึงจะพอ”
  คำ�ตอบง่ายๆ อีกเช่นกันคือ “ออมให้มากทีส่ ดุ เท่าที่จะทำ�ได้” เช่น 3-5 หรืออาจจะ 10 เปอร์เซนต์ ของเงินเดือน หรือหากคิดเป็นตัวเลข
ง่ายๆ เช่น หลักสิบบาท หรือ 100 หรือ 500 หรือจะสูงถึงหลักพันบาท โดยออมเท่าที่จะสามารถทำ�ได้แต่ไม่ควรทำ�ให้ตัวเองเดือดร้อน
ทั้งนี้ ตัวท่านเองจะรู้ข้อมูลเรื่องนี้ดีกว่าใคร เพียงแต่อยากเน้นย้ำ�ว่าออมเมื่อไหร่ และ ออมจำ�นวนเงินเท่าไหร่นั้น ตัวท่านเองเป็นผู้ที่จะ
ต้องกำ�หนดด้วยตัวเองทัง้ สิน้ โดยขอให้ท�ำ อย่างมีวนิ ยั และต่อเนื่องในทุกครัง้ ที่ได้รบั เงินค่าจ้างหรือเงินเดือนแล้ว “ออมอย่างไรดี”สำ�หรับ
คนเข้าทำ�งานในหน่วยงานที่มีกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ ก็จะ
ทำ�ให้การออมของท่านง่ายขึน้ อย่างมาก เพราะระบบดังกล่าวถือว่าเป็น “การออมภาคบังคับ” ซึง่ หมายถึงว่าแม้ทา่ นจะไม่ได้คดิ เรื่องออม
เงินเลยก็ตาม แต่ระบบกองทุนเหล่านี้ก็จะหักเงินของท่านโดยอัตโนมัติทันทีที่ค่าจ้างเงินเดือนออกในทุกเดือน และนำ�เงินออมเหล่านี้ ไป
บริหาร จัดการให้ เพื่อรอไว้จ่ายคืนให้ตอนที่ออกจากงานหรือเกษียณอายุนั่นเอง ซึง่ แต่ละกองทุนก็จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไป เราผูซ้ งึ่
เป็นเจ้าของเงินจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำ�ความเข้าใจกองทุนนั้นๆ ให้ดีด้วย
  อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบการออมภาคบังคับตามข้อมูลข้างต้นแต่เป็นผู้ที่มีค่าจ้างเงินเดือน ท่านก็จำ�เป็นต้องเข้าใจและ
มีทัศนคติที่ดีของการออมให้ได้ก่อนว่าการออมมีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร และเมื่อท่านเข้าใจและเห็นประโยชน์ เชื่อว่าไม่ว่าจะยากเย็น
เพียงใดท่านจะต้องทำ�ได้อย่างแน่นอน โดยถือว่าเป็น “การออมภาคสมัครใจ” เพื่อตัวเองนั่นเอง ออมเงินไม่ว่าจะเริ่มต้นมากหรือน้อยก็
มีประโยชน์ทั้งสิ้น เพราะแม้แต่โบราณยังสอนไว้เลยว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” แล้วท่านหละคะ วันนี้เริ่มต้นออมเงินกันแล้วหรือ
ยัง ถ้ายังขอเป็นกำ�ลังใจให้ลองปรับทัศนคติในเรื่องนี้และลองเริ่มต้นกันดูนะคะ
   สำ�หรับตัวดิฉันนั้นมีคนถามมาว่าแล้วตัวเองทำ�ได้หรือเปล่า ขอตอบค่ะว่าทำ�ได้บ้างบางเดือนก็ ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่นั้นทำ�ได้มากกว่าทำ�
ไม่ได้ค่ะและยังคงความพยายามที่จะออมและเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มขึ้นทีละนิดทุกวันเพื่อให้ตอนแก่ยังมีกินแบบพอเพียงไปจนตาย
ไม่เป็นภาระใครค่ะ เพราะได้รับการปลูกฝังมาว่า “ถ้าเรารักและห่วงใครต้องไม่ทำ�ให้เค้าห่วงเรา ดังนั้น ดิฉันจึงพยายามที่จะทำ�ให้ทุก
อย่างเป็นไปอย่างสมดุลเท่าที่จะทำ�ได้และพยายามที่จะดูแลตัวเองไม่เป็นภาระเพิ่มเติมให้กับใคร เพื่อให้คนที่เรารักและห่วงมีความสุข
นั่นเอง”ลองทำ�ดูไปพร้อมๆ กันสักตั้งนะคะ
  ท่านผู้อ่านขอให้ โชคดี มีเงิน สุขภาพดีทุกวันเลยนะคะ

บทความโดย : อมฤดา สุวรรณจินดา
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