
สารบัญ
	 	 	

	 หน้า

แนะนำา

-	 ที่ปรึกษาสหกรณ์							

-	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	19

-	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

-	 คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์						

ประธานพบสมาชิก									

เรื่องจากประธานเงินกู้					

เรื่องจากประธานศึกษาฯ	

ข่าวประชาสัมพันธ์												

สาระน่ารู้จากสนง.	สหกรณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์

สาระน่ารู้จากสนง.	ตรวจบัญชีกาฬสินธุ์

เก็บมาฝาก......................	

ภาคผนวก

-	 ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2555		

-	 ภาพกิจกรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกสหกรณ์ประจำาปี	2555

-	 ภาพกิจกรรม	โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบริหารจัดการ	สอ.เสมากาฬสินธุ์	ปี	2555

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

1 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



นายประวีณ		จำาเริญสาร

ประธานกรรมการ

นายขจัด		สุวรรณสังข์			

รองประธานกรรมการ	

คนที่		1		

นายสุรปรีชา		ลาภบุญเรือง

รองประธานกรรมการ	

คนที่		2

นายจรัญ		วรสาร		

กรรมการและเลขานุการ		

นายวินัย		ภูสง่า

กรรมการและเหรัญญิก

แนะนำา ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 19 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
	

ที่ปรึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

1.	 นายประยงค์		โมคภา	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	 ที่ปรึกษา							

2.	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์		เขต	1	 ที่ปรึกษา

3.	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์		เขต	2	 ที่ปรึกษา

4.	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์		เขต	3	 ที่ปรึกษา

5.	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต		24	 ที่ปรึกษา

6.	 ผู้อำานวยการ	สำานักงาน	สกสค.	จังหวัดกาฬสินธุ์		 ที่ปรึกษาพิเศษ

7.	 ผู้อำานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์																																																ที่ปรึกษาพิเศษ

	คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่  19  
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

2ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



นายทักษิณ	ทักษิมา

กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายศุภชาติ		ชารีรักษ์

กรรมการฝ่ายเงินกู้	

นายสมเกียรติ		คุ้มนายอ

กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายชัยชนะ	ทองจรัส

กรรมการ	และเลขานุการ

	นายศิริพร	พิมพะนิตย์

ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้

นายกริชต์จอมพล	ภูจอมจิตฆ์

ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย	โภคาทรัพย์

กรรมการฝ่ายศึกษาฯ

นายภูมิศักดิ์	แสนกันยา	

กรรมการและ	

เลขานุการฝ่ายศึกษาฯ

นายวันประการณ์	กาญจันดา

กรรมการฝ่ายศึกษาฯ

นางเสาวรัตน์	อุดรพิมพ์	

กรรมการฝ่ายศึกษาฯ	

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

3 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



นางพิราวรรณ์	ภูยาดาว

รองผู้จัดการ	

นางจิระนันท์	ขจรปัญญาไพศาล	

หัวหน้าฝ่ายการเงิน	

นางเอื้อการย์	ลาภบุญเรือง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

	นางสาวสุภาพร	สุวรรณรักษ์

										เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจตุพล	ภูอินนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่		

และวัสดุสำานักงานฯ

	นายพงษ์พันธ์	ลาดพลแสน	

เจ้าหน้าที่

นายสันติ	นาชัยพลอย

พนักงานขับรถ

นายสมัย	ภูชาบุตร

ผู้ตรวจสอบกิจการ	คนที่	1

	นางศุภวรรณ	พิชิตมาร

ผู้ตรวจสอบกิจการ	คนที่	2

นางชฎาพร	บุญฤทธิ์

ผู้จัดการ

คณะ เจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

4ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



ประธานพบสมาชิก

	 เรยีนสมาชกิทีเ่คารพรกัทกุทา่น	ภาระทีอ่ยู่ในใจผมเสมอคอื	สิง่ทีท่า่นทัง้หลายไดม้อบความไวว้างใจใหด้แูลผลประโยชน์

ของท่าน	 เกรงว่าจะไม่ถูกใจ	 จะไม่เข้าใจ	 ไม่มั่นใจ	 ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน	 ผมจึงขอเรียนยืนยันกับสมาชิกว่า	

พวกเรายึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์	และยึดความซื่อตรง	มั่นคง	มั่นใจ	ครับ	หลายอย่างที่มีการเปลี่ียนแปลงเกิดขึ้น	เช่น	

เรามีการประกันสินเชื่อเกิดขึ้น	 หลังจากมีความพยายาม	 มาหลายปี	 มีการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกสูงขึ้น	 และในปีนี้	

สหกรณ์ฯ	 ก็ได้มีการขยายวงเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเนื่องจากสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือ	 และความมั่นคงที่มากขึ้น	 โดยมีการ

จัดทำาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิก	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 เสมากาฬสินธุ์	 จำากัด	 ขึ้นเพื่อที่ทำาการขออนุมัตินาย

ทะเบียนสหกรณ์	ขยายวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำาประกันจากเดิม	ปี	พ.ศ.	2555	สหกรณ์ฯ	ได้รับการอนุมัติที่	500,000,000	บาท	

(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)	 ในปีนี้จึงได้มีการวางแผนการดำาเนินงานในปี	 พ.ศ.	 2556	 ขออนุมัติเพิ่มเป็น	 1,000,000,000	 บาท		

(หนึง่พนัลา้นบาทถว้น)	เพื่อทีจ่ะไดน้ำามาดำาเนนิการตามแผนการดำาเนนิงาน	คอื	ขยายวงเงนิกู้ ใหแ้กส่มาชกิสหกรณฯ์	เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตและช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ	 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	และขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ

	

	 นายประวีณ	จำาเริญสาร

	 ประธานกรรมการ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด

เรื่องจากคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

“สร้างฐานความมั่งคั่งด้วยการออม”

	 ถ้าเปรียบเสาเข็มเป็นฐานของอาคารบ้านเรือน	 การออมก็เปรียบเสมือนฐานของความมั่งคั่งเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	

ถ้าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง	 หรือไม่ได้ถูกหวย	 (รางวัลที่หนึ่ง)	 คุณไม่มีโอกาสที่จะมั่งคั่งหรือร่ำารวยได้เลยถ้าไม่มี	

การออมเป็นฐานลองศึกษาดูประวัติการก่อร่างสร้างตัวที่ผ่านมาของเศรษฐีหรือผู้มีอันจะกิน	 พบว่าไม่มีใครร่ำารวยขึ้นมา	

เพราะโชคชะตาเกือบทุกคนจะเริ่มก้าวแรกของความมั่งคั่งด้วยการออมหรือการเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยด้วยกันทั้งสิ้น	

ดังนั้นถ้าอยากมั่งคั่งก็ควรเริ่มเก็บออมเสียแต่วันนี้ตามคำากล่าวที่ว่า	“ออมก่อนรวยกว่า”

	 การออม	 คือ	 การยอมเสียสละที่จะไม่ใช้จ่ายในวันนี้	 โดยเลือกที่จะเก็บสะสมเงินจำานวนดังกล่าวให้เพิ่มพูนมากขึ้น	

สำาหรับใช้จ่ายในวันหน้า	 ทำาให้ทรัพย์สินและความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งเงินที่ได้จากการออมมีประโยชน์มากมาย	 ถ้าพิจารณา	

ในภาพใหญ่ประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูงจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วสามารถนำาเงินออมที่มีเป็นทุน	

ในการพัฒนาประเทศ	 สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 มีการจ้างงานประชาชนมีรายได้มีมาตรฐานการดำารงชีวิตที่ดีในทางตรงกัน

ขา้มประเทศที่ไมม่กีารออมการพฒันาประเทศยอ่มทำาไดอ้ยา่งยากลำาบาก	การพฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐานจำาเปน็ตอ้งพึง่พาเงนิกู	้

จากตา่งประเทศเปน็หลกั	ซึง่เปน็อปุสรรคสำาคญัตอ่การพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศ	ในสว่นของบคุคล	การออมมปีระโยชน์

ช่วยให้ชีวิตมีทางเลือกที่หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง	 เช่น	บ้าน	ที่ดิน	หรือ	รถยนต์	 ในอนาคต	

เลือกที่จะจัดหาการศึกษาที่ดีให้แก่บุตรหลาน	 เลือกที่จะมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุขหรือแม้กระทั่งเลือก	

ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มพูนจากเงินออมดังกล่าวได้	 นอกจากนี้การมีเงินออมยังช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น	 เนื่องจาก

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

5 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



ชวีติเตม็ไปดว้ยความเสีย่งไมม่ีใครรูว้า่ในวนัพรุง่นีแ้ละวนัตอ่ๆ	ไปจะเกดิอะไรขึน้กบัชวีติคำาถามทีม่กัจะพบเปน็สว่นใหญเ่กีย่วกบั	

การออมก็คือ	 ควรจะออมเท่าไหร่ดี	 และควรจะออมอย่างไร	 ทั้งนี้ปริมาณการออมที่เหมาะสมอาจจะไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว	

แต่หลักที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็คือ	 ทุกคนควรจะออมอย่างน้อยร้อยละ	 10	 ของรายได้รวม	 ซึ่งในความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่	

จะออมไดน้อ้ยกวา่นี	้เหน็ไดจ้ากคนทีอ่ยู่ในวยัเพิง่จบการศกึษาและเริม่ตน้ทำางานในชว่งแรก	เงนิเดอืนยงัไมส่งูมากนกั	ในขณะที	่

รายจ่ายสำาหรับเริ่มต้นชีวิตการทำางานจะค่อนข้างสูง	 เนื่องจากเป็นช่วงที่สามารถหาเงินใช้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแบบมือขอเงิน	

จากพอ่แมอ่กีแลว้	มคีวามรูส้กึฮกึเหมิ	อยากใชเ้งนิทีเ่หลอืหลงัจากแบง่ใหพ้อ่แมแ่ลว้เพื่อสนองตอบตอ่ความตอ้งการของตวัเอง	

ตามสิง่ยั่วยวนที่มไีม่วา่จะเป็น	IPOD	MP3	โทรศพัท์มือถอื	นาฬกิา	และเสือ้ผ้า	อยา่งเต็มที่	ทำาใหเ้หลอืเงนิสำาหรบัการออมจำากดั	

และเมื่อทำางานนานขึ้นเกิดทักษะและความชำานาญในงานที่ทำา	 มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในขณะที่	

รายจ่ายต่างๆ	 ค่อนข้างคงที่ความสามารถในการออมน่าที่จะเพิ่มสูงขึ้น	 แต่ในความเป็นจริงคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัย

ทำางานโดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัว	 สร้างครอบครัวต้องการมีทรัพย์สินที่มีมูลค่า	 เช่น	 รถยนต์	 คอนโด	 หรือบ้าน	

เปน็ของตวัเองในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยเพื่อการดำารงชวีติประจำาวนักย็งัคงอยูเ่ทา่เดมิ	การจะไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตา่งๆ	เหลา่นี	้กต็อ้งกูย้มื	

จากสถาบันการเงินอันนำามาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนคืนเงินกู้ดังกล่าวทุกเดือนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการออม	

ทำาใหป้รมิาณเงนิออมนอ้ยกวา่ทีค่วรจะเปน็ถงึแมว้า่เงนิเดอืนจะเพิม่สงูขึน้กต็ามมปีระโยคสองประโยคทีอ่ยากจะยกมาอา้งในทีน่ีน้ี	้	

คือ	 “เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ”	 กับ	 “เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้”	 คนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำาเร็จในการออมไม่สามารถ

ออมได้ตามที่ต้องการเนื่องจากมีแนวทางหรือนิสัยการออมแบบ	 “เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ”	 เพราะท้ายที่สุดแล้วแทบจะ	

ไมเ่หลอืจากทีจ่า่ย	ทำาใหแ้ทบจะไมม่เีงนิออมแตถ่า้ลองปรบัเปลีย่นทศันคตติอ่การออมเสยีใหมโ่ดยใชว้ธิี	“เหลอืเกบ็คอ่ยเอาไปใช”้	

มองว่าการออมเป็นรายจ่ายเพื่ออนาคตที่จะต้องให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรก	 โดยทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามาให้หักเป็นรายจ่าย

สำาหรับการออมเพื่ออนาคตของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยเป็นรายจ่ายเพื่อชำาระภาระหนี้สินที่มีเรียงลำาดับ	

ตามภาระของอัตราดอกเบี้ย	จากหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินระยะสั้นได้แก่หนี้สินจากบัตรเครดิต	

ที่หากชำาระล่าช้ากวา่กำาหนดนอกจากจะเสียดอกเบี้ยจากยอดค่าใชจ้่ายคงค้างที่สงูแล้ว	ยังเสยีค่าธรรมเนียมจากการชำาระล่าชา้

อีกด้วย	 และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำาลดหลั่นลงมา	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินระยะยาว	 เช่นหนี้สินจากเงินกู้ซื้อรถยนต์		

หรอืบา้นและทีด่นิ	เปน็ตน้หลงัจากนัน้คอ่ยนำาเงนิสว่นทีเ่หลอืจากการออมและการชำาระหนี	้มาใชจ้า่ยในชวีติประจำาวนั	เพยีงเทา่นี	้

คณุกส็ามารถบรรลถุงึระดบัการออมตามทีค่ณุตัง้ใจไว้ได้	และยงัชว่ยลดรายจา่ยประจำาวนับางรายการทีฟุ่ม่เฟอืย	ไมจ่ำาเปน็ลงได	้	

เนื่องจากเงินที่เหลือสำาหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนน้อยลง	การใช้จ่ายแต่ละอย่างจึงต้องคิดให้รอบครอบและคุ้มค่ามากขึ้น

				การออมที่จะประสบความสำาเร็จผู้ออมนอกจากจะต้องมีวินัยในการออมที่ดี	คือออมสม่ำาเสมอ	แล้วยังต้องพยายามที่จะลด

หรอืจำากดัศตัรทูีส่ำาคญัของการออมลงให้ไดม้ากทีส่ดุอกีดว้ย	ศตัรทูีส่ำาคญัตวัแรกคอืภาระหนีส้นิ	ซึง่มทีัง้หนีส้นิดแีละไมด่	ีหนีส้ิน้ด	ี

ได้แก่หนี้สินที่สร้างความมั่งคั่งหรือก่อให้เกิดรายได้ ในอนาคต	 เช่น	 หนี้สินจากการกู้ซื้อบ้าน	 ที่นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจ	

ต่อผู้เป็นเจ้าของแล้ว	 มูลค่าของบ้านยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 หนี้สินที่เกิดจากการซื้อรถยนต์เพื่ออำานวยความสะดวก	

ต่อการเดินทางไปทำางาน	 หรือหนี้สินเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะการทำางานอันจะนำามาซึ่งผลตอบแทนจากการทำางานหรือ	

เงินเดือนในอนาคตที่สูงขึ้น	 หรือหนี้สิ้นที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทำาธุรกิจการค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมหรือ

อัตราดอกเบี้ยทำาให้มีรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้น	 ส่วนหนี้สินไม่ดี	 มีลักษณะที่สำาคัญคือไม่ก่อให้เกิดรายได้	 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน

เพื่อการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย	เช่น	รถยนต์หรือเสื้อผ้าราคาแพง	ทานอาหารในภัตตาคารหรูหรา	ดังนั้นถ้าสามารถลดภาระหนี้สิน	

โดยรวม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนีส้นิไมด่ลีงไดม้ากเทา่ไร	่กส็ามารถเพิม่ขดีความสามารถในการออมและเงนิออมอนัจะนำาซึง่ความมัง่คัง่	

ได้มากขึ้นเท่านั้น	

	 อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงการก่อหนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง	

เช่น	บ้าน	รถยนต์	หรือคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	ดังนั้น	ไม่ผิดที่จะก่อหนี้	(ดี)	แต่ควรเรียนรู้ที่จะไม่ก่อหนี้มากเกินความจำาเป็นและ	

เกนิขดีความสามารถในการชำาระคนืหนีจ้นอาจนำามาสูป่ญัหาการลม้ละลายทางการเงนิได	้โดยทัว่ไปรายจา่ยสำาหรบัการชำาระหนี้

สิ้นรวมในแต่ละเดือนไม่ควรเกินร้อยละ	35	ของรายได้สุทธิในแต่ละเดือน	หรือไม่ควรเกินร้อยละ	15	สำาหรับรายจ่ายเพื่อชำาระ

หนี้สินที่ไม่รวมการชำาระหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

6ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



	 ศัตรูที่สำาคัญอีกตัวของเงินออมคือเงินเฟ้อ	 การที่เรายอมเสียสละไม่บริโภคในวันนี้เพื่ออดออมไว้ ใช้จ่ายในวันหน้าโดย

คาดหวังว่าอำานาจซื้อจะต้องไม่น้อยไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีเป็นอุปสรรคสำาคัญ

ทำาใหม้ลูคา่ทีแ่ทจ้รงิหรอือำานาจซือ้ของเงนิออมทีม่ลีดนอ้ยถอยลงทกุวนั	สง่ผลใหค้วามมัง่คัง่โดยรวมลดต่ำาลงตามไปดว้ยถา้ไมม่	ี

การบริหารเงินออมที่ดีที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี	แนวทางหนึ่งที่สามารถทำาได้คือการเพิ่มค่าของเงินออม

ด้วยการลงทุน	ซึ่งมีทางเลือกและระดับของความเสี่ยงหลากหลาย	

	 เนื้อหาทั้งหมดได้กล่าวถึงความหมายและประโยชน์ของการออม	 แนวทางในการออม	 และระดับของการออมที่ดี		

รวมถึงลักษณะของหนี้สินและเงินเฟ้อที่เป็นศัตรูตัวสำาคัญของเงินออม	 ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่งคั่ง	

และหลงัจากทีรู่จ้กัการออมแลว้	ในฉบบัหนา้ควรทีจ่ะรูจ้กัแนวทางในการตรวจสอบความมัง่คัง่	รวมถงึการบรหิารรายรบัรายจา่ย

เพื่อสร้างความมั่งคั่งไม่หยุดหย่อนด้วยค่ะ

	 บทความโดย...............นางศิริพร	พิมพะนิตย์	ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู	้

		 และคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

		 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด

เรื่องจากคณะกรรมการฝ่ายศึกษา

และประชาสัมพันธ์

	 สหกรณอ์อมทรพัย	์เปน็ของพวกเราทกุคน	ซึง่สหกรณจ์ะดำารงคงอยูไ่ด	้จะตอ้งยดึหลกัและกฎกตกิารว่มกนั	โดยเฉพาะ

ระเบยีบขอ้บงัคบัการดำาเนนิการพจิารณา	หรอืดำาเนนิการดว้ยความลำาเอยีงเพื่อผลประโยชน์ใหแ้กก่ลุม่ใด	กลุม่หนึง่	หรอืบคุคลใด	

บุคคลหนึ่ง	 ย่อมกระทำาไม่ได้	 พวกเรา	 	 มีความตระหนักเข้าร่วมใจร่วมกันคณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกทุกท่าน		

ทุกคนเข้าใจดี	 เพื่อการดำารงคงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกัน	 เราในฐานะผู้แทนที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกท่านจะทำาหน้าที่ดี	

ให้สมกับความไว้วางใจจากชาวสหกรณ์ของพวกเรา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 “งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษ	 ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ	 ได้ โดยยากผลตอบแทนที่สำาคัญย่อมเป็น

ผลทางใจ	 ได้แก่	 ความปีติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นหมื่นไว้ได้อย่าง

แน่นแฟ้นอีกประการหนึ่ง	ผลตอบแทนเช่นนี้		เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้ว	ย่อมจะเห็นว่าประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐว่ายศศักดิ์		

อำานาจและประโยชน์	ทางวัตถุอื่นๆ	มากมายนัก....”

								พระราชดำารัส	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช	พระราชทานแก่ครูอวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าฯ	รัพระราชทาน	

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์	 ณ	 พระตำาหนักจิตรดารโหฐาน	

วันเสาร์ที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๒๑

	 บทความโดย...............นายกริชต์จอมพล	ภูจอมจิตฆ์	ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ						

	 และคณะกรรมการฝ่ายศึกษาฯ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

7 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

“ข้อบังคับ สหกรณ์อออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555”

หมวด 5

สมาชิก

	 ข้อ	31.	สมาชิก	สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

	 	 (1)	 ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเป็นสมาชิกของสหกรณ	์ และได้ชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะ	

ถือครบถ้วนแล้ว

										 (2)	 ผู้ไดร้บัเลอืกเขา้เปน็สมาชกิตามขอ้บงัคบัที่ไดล้งลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชกิ	และไดช้ำาระคา่หุน้ตามจำานวน

ที่จะถือครบถ้วนแล้ว

	 ข้อ	32.	คุณสมบัติของสมาชิก	สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

					 	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

					 	 (2)	 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

					 	 (3)	 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

	 	 	 ก.	 เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	หรือลูกจ้างประจำา	หรือลูกจ้างชั่วคราว		หรือพนักงาน

ราชการ	ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	เขต	2	เขต	3

							 	 	 ข.	 เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	หรือลูกจ้างประจำา	หรือลูกจ้างชั่วคราว		หรือพนักงาน

ราชการ	ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24

							 	 	 ค.	 เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	หรือลูกจ้างประจำา	หรือลูกจ้างชั่วคราว		หรือพนักงาน

ราชการ	หรือพนักงานจ้าง	หรือพนักงานในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

							 	 	 ง.	 เป็นบุคคลากรสังกัดสำานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู	 และบุคลากรทางการศึกษา		

จังหวัดกาฬสินธุ์

	 	 	 จ.	 เป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์

	 	 	 ฉ.	 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด

	 	 (4)		 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

	 	 (5)	 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

	 ข้อ	33.	การเข้าเป็นสมาชิก	ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ	(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอ

เข้าเป็นสมาชิก	ตามข้อ	37)	ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำาหนดไว้	และต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำาแหน่ง

ไม่ต่ำากว่าระดับ	7	หรือไม่ต่ำากว่าระดับวิทยฐานะชำานาญการ	คนหนึ่งรับรอง	แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าระดับ	7	

หรือไม่ต่ำากว่าระดับวิทยฐานะชำานาญการ	ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

	 ข้อ	 34.	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์	คนละ	100	บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

8ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



“การสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ”

	

1.	คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก	

	 สมาชิกประเภทสามัญ

										 1)	 เป็นสมาชิก	ประเภทสามัญ	ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสังกัด	และ

	 	 2)	 จำากัดอายุไม่เกินกำาหนดในปฏิทินการรับสมัคร

	 หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

	 	 1)	 สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ	หรือสำาเราบัตรประจำาตัวประชาชน	ของผู้สมัคร	จำานวน	2	ฉบับ	

	 	 2	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	2	ฉบับ

	 	 3)	 สำาเนาใบสำาคญัแสดงการจดทะเบยีนสมรส	(ถา้ม)ี	กรณผีูท้ีข่อใชค้ำานำาหนา้นาม	“นางสาว”		หรอืใชน้ามสกลุเดมิ	

ต้องแนน	แบบ	ค.ร.2	จำานวน	2	ฉบับ

	 	 4)	 สำาเนาใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อ	–	สกุล	จำานวน	2	ฉบับ	(ถ้ามี)

	 	 5)	 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง	มีอายุไม่เกิน	30	วัน

	 	 6)	 เอกสารประกอบของผู้รับประโยชน์

	 	 	 6.1	 สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ	หรือสำาเราบัตรประจำาตัวประชาชน	ของผู้สมัคร	จำานวน	2	ฉบับ	

	 	 	 6.2	 สำาเนาทะเบยีนบา้น	กรณผีูร้บัประโยชนเ์ปน็ผูเ้ยาว	์หรอืยงัไมม่บีตัรประจำาตวัประชาชน	จำานวน	2	ฉบบั	

ปฏิทินรับสมัคร	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (รอประกาศจากสมาคม)

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด
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ปฏิทินรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำากัด

ระยะเวลา

รับสมัคร

ศูนย์ตรวจสอบ

คุณสมบัติสมาชิก

กรมการ	สสอค.

ให้ความเห็นชอบ

ศูนย์ส่งเงิน

สงเคราะห์

ล่วงหน้า	สสอค.

รับสิทธิตาม

ข้อบังคับ	

หนึ่ง	ปีบัญชี

อัตราเงิน

สงเคราะ

ล่วงหน้า

จำากัดอายุ

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

ปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สามัญ และสมททแบบรายเดือน

สำาหรับปีบัญชี 2555 - ปีบัญชี 2557

(แนบท้ายประกาศ ลำาดับที่ 141/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555)
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สาระน่ารู้  สำานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

“สหกรณ์ยุคร้อยปีกำาลังหลงทางหรือไม่”

	 การสหกรณ์ไทยได้วิวัฒนาการมาเป็นเวลาอันยาวนาน	 โดยเริ่มตั้งแต่กำาเนิดสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย	 คือ	

สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้	จัดตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙	จนถึงปัจจุบันการสหกรณ์ไทยได้วิวัฒนาการผ่านวิกฤตด้านเศรษฐกิจ	

และสังคมของประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลายาวนานถึง	 ๙๖	 ปีเศษ	 อดีตที่ผ่านมาบรรพชน	 และปรมาจารย์ที่รอบรู้เรื่อง	

การสหกรณ์ได้วางระบบและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสหกรณ์ไว้อย่างดียิ่ง	 โดยให้สหกรณ์ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ	

เพื่อสนองตอบความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเป็นหลัก	 และคอยสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิก		

รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของสมาชิก	 ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่จำาเป็นต่อการ	

ครองชีพของสมาชิกสหกรณ์	 เพื่อนำาไปสู่การกินดีอยู่ดีมีสันติสุขในสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งสหกรณ์ที่รัฐบาล	

คาดหวัง	 แต่ย่างเข้าสู่ยุคร้อยปีของการสหกรณ์ไทย	 สหกรณ์ทุกประเภทกำาลังหลงทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ	 คือ	 การสอดส่องดูแล	 ให้คำาแนะนำา	 ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำาปรึกษาในการ	

ปฏิบัติภารกิจของสำานักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนที่กำาหนด	 ฉะนั้นผู้

ตรวจราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์	ต้องรอบรูเ้กีย่วกบังานในหน้าที่อย่างเชีย่วชาญ	ตามประสบการณ์ที่สรา้งสมมาจึงจะสามารถ

แนะนำาและให้คำาปรึกษาบุคลากรในสำานักงานสหกรณ์จังหวัดได้	 กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัต	ิ ตลอดทั้งร่วมวางแผนระยะยาว

อยา่งเปน็ระบบในการพฒันางานสหกรณเ์ชงิรกุในเขตทีร่บัผดิชอบรว่มกบัสำานกังานสหกรณจ์งัหวดั	จากการตรวจราชการในเขต	

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง	พบเหน็ปญัหาของสมาชกิสหกรณม์ากมาย	โดยเฉพาะปญัหาภยัแลง้และอทุกภยั	ซึง่เปน็ปญัหา	

ทีเ่กดิขึน้ซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่	ทัง้นี	้เนื่องจากระบบการชลประทานยงัไมท่ัว่ถงึ	เมื่อประกอบอาชพีประสบความลม้เหลวครัง้แลว้ครัง้เลา่	

ทำาใหส้มาชกิมหีนีส้นิลน้พน้ตวั	คนหนุม่คนสาวตอ้งอพยพแรงงานเขา้สูเ่มอืง	เพื่อหารายไดม้าชดใชห้นีส้นิแกส่หกรณ	์ทิง้ใหค้นแก	่

และเด็กอยู่เพียงลำาพังตามชนบทเป็นจำานวนมาก	นอกจากนี้	 ปัญหาด้านการตลาดผลิตผลทางการเกษตรซึ่งสมาชิกหวังพึ่งพา

ให้สหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาด	 โดยการแทรกแซงราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลิตผลและแปรรูปเพิ่มมูลค่า

ผลิตผล	แต่ที่ผ่านมาสหกรณ์ยังให้ความสนใจไม่ดีเท่าที่ควร	มีฉาง	ลานตากข้าว	และโรงสีสหกรณ์ก็นำาไปให้เอกชนเช่า	เท่ากับ

เปน็การสง่เสรมินายทนุใหเ้ขา้มาเอาเปรยีบสมาชกิถงึบา้น	ฉะนัน้	การจดัตัง้สหกรณท์ีผ่า่นมาจงึยงัไมส่มัฤทธิผ์ลตามเจตนารมณ์

ของทางราชการในการจัดตั้งสหกรณ์	เพราะปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่ได้รับการแก้ไข	ในขณะเดียวกันสหกรณ์

บางสหกรณ์กำาลังหลงทางหรือผู้บริหารสหกรณ์จงใจพาสหกรณ์หลงทางจากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์หลายสหกรณ์ในเขต	

ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	เขต	๑๓-๑๔	มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	

และผูจ้ดัการสหกรณพ์ดูดว้ยความภาคภมูใิจวา่สหกรณท์ีเ่ขาบรหิารอยูเ่จรญิกา้วหนา้มากกวา่แตก่อ่น	เหน็ไดจ้ากการมปีัม๊น้ำามนั		

มีอู่ซ่อมบำารุงรถ	มีโรงงานผลิตน้ำาดื่ม	มีสถานีวิทยุเป็นของสหกรณ์เอง	มีการก่อสร้างอาคารสำานักงานสาขาสหกรณ์หลายแห่ง	

มกีารจดัหาสลากกนิแบง่รฐับาลมาจำาหนา่ย	มโีรงงานผลติวสัดกุอ่สรา้ง	มทีีด่นิและสิง่กอ่สรา้งอื่นๆ	อกีมากมาย	แตค่ณะผูบ้รหิาร	

สหกรณ์ไม่คิดว่าสิ่งที่ดำาเนินการตามที่กล่าวมาแล้วเป็นการดำาเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกหรือไม่		

และสมาชิกในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้อะไรจากการขยายธุรกิจดังกล่าว	 ฉะนั้นความภาคภูมิของคณะผู้บริหารดังกล่าว	

ถกูตอ้งหรอืไม่	หรอืการขยายธรุกจิในลกัษณะดงักลา่วเปน็การหลงทางของคณะผูบ้รหิารสหกรณ์	ซึง่ขดัแยง้กบัเจตนารมณข์อง

วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ทีบ่รรพชนไดว้างแนวทางไว้ ให	้สดุทา้ยการขยายปรมิาณธรุกจิของสหกรณก์เ็ปน็เพยีงเพื่อสนองความ

ต้องการของคณะผู้บริหารสหกรณ์เท่านั้นเอง

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด
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	 ผู้บริหารสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยลำาดับ	 แต่สมาชิกกำาลังจะล่มสลายจากการประกอบอาชีพ	 เพราะสหกรณ์	

ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อมีปัญหา	 และสหกรณ์ก็รอวันล่มสลาย	 อันเนื่องมาจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงจากการลงทุน	

ในทรพัยส์นิทีข่าดการวเิคราะหผ์ลตอบแทนแหง่การลงทนุ	ฉะนัน้	การจดัตัง้สหกรณถ์งึแมจ้ะววิฒันาการมาเปน็เวลายาวนานเกอืบ	

๑๐๐	ปี	แต่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลแล้วหรือยัง	เป็นคำาถามที่นักส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านควรพิจารณาการสหกรณ	์

กำาลังจะประกาศวาระแห่งชาติ	 อยากจะขอวิงวอนผู้บริหารสหกรณ์ทั้งหลายหันกลับมาทบทวนแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจ	

ของสหกรณ	์ควรเนน้สนองตอบและแก้ไขปญัหาเกีย่วกบัการประกอบอาชพีใหส้มาชกิสหกรณเ์ปน็หลกั	ควรนำาหลกัธรรมาภบิาล	

มาใช้ ในการบรหิารและการจดัการอยา่งเตม็รปูแบบ	เพื่อเปน็การสรา้งกศุลแกม่วลสมาชกิมคีวามโปรง่ใสในการบรหิารการจดัการ	

สหกรณ์	 สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิก	 ถ้าสมาชิกเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารการจัดการสหกรณ์ของคณะผู้บริหารแล้ว		

สมาชิกจะหันมาให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการสหกรณ์อย่างจริงจังเอง	พลังศรัทธามีพลังมากมายมหาศาล	ซึ่งจะเป็นพลัง	

นำาไปสู่การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้สหกรณ์	 ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากการดำาเนินธุรกิจที่ประสบผลสำาเร็จ	

ของสหกรณ์อย่างทั่วถึงกัน	 ฉะนั้น	 คณะผู้บริหารสหกรณ์อย่าหลงทางในการขยายปริมาณธุรกิจสหกรณ์	 และทุกครั้งที่กำาหนด	

แผนพฒันาสหกรณ	์แผนการขยายปรมิาณธรุกจิตอ้งตอบคำาถามให้ไดว้า่	“สมาชกิไดอ้ะไร”	เพราะสหกรณเ์ปน็ของสมาชกิบรหิาร	

โดยการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก	การดำาเนินธุรกิจก็ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก

	 บทความโดย...............สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
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สาระน่ารู้ สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

THRIFT DEACE

	 เปน็เครื่องมอืวดัประสทิธภิาพการดำาเนนิงานทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณพ์ฒันาขึน้	เพื่อชว่ยเหลอืผู้ ใชง้านใหส้ามารถวเิคราะห	์

และประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์	 โดยเปรียบเทียบกับการดำาเนินงานของสหกรณ์ต้นแบบ	

พร้อมทั้งนำาเสนอแนวทางการปรับ	 เพื่อไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับกลุ่มสหกรณ์ที่นำามาเทียบเคียง	

เหล่านั้น

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เทียบกันสหกรณ์ต้นแบบภายใต้

ปัจจัยนำาเข้า	(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	และงบกำาไรขาดทุน	

					 	 DEACE	วดัประสิทธิภาพการดำาเนินงานของหน่วยงาน	โดยพิจารณาประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช	้ปัจจัยนำาเข้า

เทียบกับปัจจัยผลผลิตที่ได้	 หน่วยงานใดสามารถใช้ปัจจัยนำาเข้าน้อยกว่า	 และ/หรือก่อให้เกิดปัจจัยผลผลิตที่ดีกว่าถือว่า	

มีประสิทธิภาพมากกว่า	

	 วิธีการใช้	DEACE	วิเคราะห์ง่าย	เข้าใจเร็ว	และประหยัดเวลา

	 1.				http://www.cad.go.th

	 2.				เลือก	THRIFT	DEACE

	 3.				ลงทะเบียนขอใช้	กำาหนด	password

	 4.				เสร็จขั้นตอนที่	3	ใช้งานได้เลย

	

	 	 	 	 		บทความโดย...............สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

	 	 	 	 	 	 	 โทร.	043	812	083
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สาระน่ารู้........เก็บมาฝาก	

“ออมเงนิเมื่อไหรแ่ละอยา่งไรด”ี

	 หลายๆ	คนมีคำาถามที่คล้ายๆ	กันว่า	“จะเริ่มออมเงินเมื่อไหร่	

และออมอย่างไรดี”	 ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก	 เพราะเป็นคำาถาม	

พื้นฐานที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกยุคสมัยที่	ณ	วันนี้มี	“ทัศนคติที่ถูกต้อง”	

เกีย่วกบัเรื่องประโยชนข์องการออมเงนิ	ไมว่า่จะเปน็การออม	เพื่อเรยีนตอ่	

ออมเพื่อแตง่งานหรอืการออมระยะยาวเพื่อการเกษยีณ	ฯลฯ	ทีจ่ะตอ้ง	

กล่าวถึงคำาว่า	 “ทัศนคติที่ถูกต้อง”	 เป็นเพราะว่า	 “ทัศนคติเป็นเรื่อง

ที่สำาคัญที่สุดในชีวิต”

	 สำาหรับทุกเรื่อง	 ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตามเราก็ต้องมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งนั้นก่อน	 แต่กว่าจะเกิดทัศนคติที่ดีได้	 ต้องผ่านขั้นตอน

การทำาความรู้จัก	และเรียนรู้ทำาความเข้าใจให้ดีกับคนๆ	นั้นสิ่งนั้นๆ	หรือเหตุการณ์นั้นๆ	มาระยะหนึ่งแล้ว	ถึงจะก่อให้เกิดทัศนคติกับสิ่ง

นั้นๆ	ได้ซึ่งทัศนคติมีทั้งทัศนคติที่ดีและทัศนคติที่ไม่ดีถ้ามีทัศนคติที่ดีแล้วอะไรก็ตามก็จะเข้าใจและทำาได้โดยไม่ยากแต่ถ้ายังมีทัศนคติที่

ไมด่ไีมว่า่ใครจะวา่ดอียา่งไรกต็ามกม็กัจะเหน็ตา่งในทางตรงกนัขา้มเสมอดงันัน้หากทา่นไดรู้แ้ลว้วา่เรื่องเงนิเปน็เรื่องสำาคญัมากกวา่	“หา

ได้-จ่ายไป”	แต่เป็นเรื่องที่ต้องคิด	ต้องวางแผนให้ดี	ไตร่ตรองอย่างมีสติแล้วใช้จ่ายอย่างฉลาด	โดยแบ่งส่วนของเงินเพื่อการออมและ

เรยีนรูก้ารลงทนุ	เพยีงเทา่นีก้จ็ะทำาใหเ้รามเีงนิออมจำานวนหนึง่ไว้ ใชอ้ยา่งอุน่ใจและเมื่อเราไมม่งีานไมม่เีงนิ	เมื่อปว่ย	หรอืเกษยีณอายไุป

แลว้กต็าม	เรากจ็ะไมล่ำาบากเพราะเรามเีงนิไวร้องรงัหรอืเปรยีบเสมอืนสะสมบญุเกา่ไว้ ใหเ้ราได้ ใชน้ัน่เองแลว้เราจะเริม่เกบ็ออมเงนิเมื่อ

ไหร่ดีคำาถามนี้น่าสนใจมากตอบได้ง่ายแต่อาจทำาได้ยากนั่นคือ	 “ออมทันทีที่ได้รับเงินเดือนเดือนแรก”	หากท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการเก็บ

ออม	ท่านย่อมเข้าใจและต้องเริ่มแบ่งเงินที่ได้มา	ส่วนหนึ่งออกมาออมไว้ ในอีกบัญชี	อาจจะเป็นบัญชีออมทรัพย์	หรือบัญชีฝากประจำา		

ตามแตท่ีท่า่นประสงค	์โดยบญัชนีัน้ๆ	เปน็บญัชทีีท่า่นจะไมเ่อาออกไปใชจ้า่ยจนหมด	เพราะตอ้งถอืเปน็บญัชเีกบ็ออมนัน่เอง	หลงัจากนัน้	

ต้องต่อไปด้วยคำาถามต่อเนื่อง	คือ	“แล้วออมจำานวนเท่าไหร่ถึงจะพอ”

		คำาตอบงา่ยๆ	อีกเชน่กนัคอื	“ออมใหม้ากทีส่ดุเท่าที่จะทำาได้”	เชน่	3-5	หรอือาจจะ	10	เปอรเ์ซนต์	ของเงนิเดือน	หรอืหากคิดเปน็ตัวเลข

ง่ายๆ	เช่น	หลักสิบบาท	หรือ	100	หรือ	500	หรือจะสูงถึงหลักพันบาท	โดยออมเท่าที่จะสามารถทำาได้แต่ไม่ควรทำาให้ตัวเองเดือดร้อน	

ทั้งนี้	ตัวท่านเองจะรู้ข้อมูลเรื่องนี้ดีกว่าใคร	เพียงแต่อยากเน้นย้ำาว่าออมเมื่อไหร่	และ	ออมจำานวนเงินเท่าไหร่นั้น	ตัวท่านเองเป็นผู้ที่จะ

ตอ้งกำาหนดดว้ยตวัเองทัง้สิน้โดยขอใหท้ำาอยา่งมวีนิยัและตอ่เนื่องในทกุครัง้ที่ไดร้บัเงนิคา่จา้งหรอืเงนิเดอืนแลว้	“ออมอยา่งไรด”ีสำาหรบั

คนเข้าทำางานในหน่วยงานที่มีกองทุนต่างๆ	อาทิ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	ก็จะ

ทำาใหก้ารออมของทา่นงา่ยขึน้อยา่งมาก	เพราะระบบดงักลา่วถอืวา่เปน็	“การออมภาคบงัคบั”	ซึง่หมายถงึวา่แมท้า่นจะไมไ่ดค้ดิเรื่องออม

เงินเลยก็ตาม	แต่ระบบกองทุนเหล่านี้ก็จะหักเงินของท่านโดยอัตโนมัติทันทีที่ค่าจ้างเงินเดือนออกในทุกเดือน	และนำาเงินออมเหล่านี้ไป

บรหิาร	จัดการให้	เพื่อรอไวจ้่ายคืนใหต้อนที่ออกจากงานหรอืเกษยีณอายนุั่นเอง	ซึง่แต่ละกองทุนกจ็ะมีลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัไป	เราผูซ้ึง่

เป็นเจ้าของเงินจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำาความเข้าใจกองทุนนั้นๆ	ให้ดีด้วย	

		อย่างไรก็ตาม	หากท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบการออมภาคบังคับตามข้อมูลข้างต้นแต่เป็นผู้ที่มีค่าจ้างเงินเดือน	ท่านก็จำาเป็นต้องเข้าใจและ

มีทัศนคติที่ดีของการออมให้ได้ก่อนว่าการออมมีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร	และเมื่อท่านเข้าใจและเห็นประโยชน์	เชื่อว่าไม่ว่าจะยากเย็น

เพียงใดท่านจะต้องทำาได้อย่างแน่นอน	โดยถือว่าเป็น	“การออมภาคสมัครใจ”	เพื่อตัวเองนั่นเอง	ออมเงินไม่ว่าจะเริ่มต้นมากหรือน้อยก็

มีประโยชน์ทั้งสิ้น	เพราะแม้แต่โบราณยังสอนไว้เลยว่า	“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท”	แล้วท่านหละคะ	วันนี้เริ่มต้นออมเงินกันแล้วหรือ

ยัง	ถ้ายังขอเป็นกำาลังใจให้ลองปรับทัศนคติในเรื่องนี้และลองเริ่มต้นกันดูนะคะ

	 	 สำาหรับตัวดิฉันนั้นมีคนถามมาว่าแล้วตัวเองทำาได้หรือเปล่า	 ขอตอบค่ะว่าทำาได้บ้างบางเดือนก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่นั้นทำาได้มากกว่าทำา

ไม่ได้ค่ะและยังคงความพยายามที่จะออมและเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มขึ้นทีละนิดทุกวันเพื่อให้ตอนแก่ยังมีกินแบบพอเพียงไปจนตาย

ไม่เป็นภาระใครค่ะ	 เพราะได้รับการปลูกฝังมาว่า	 “ถ้าเรารักและห่วงใครต้องไม่ทำาให้เค้าห่วงเรา	 ดังนั้น	 ดิฉันจึงพยายามที่จะทำาให้ทุก

อย่างเป็นไปอย่างสมดุลเท่าที่จะทำาได้และพยายามที่จะดูแลตัวเองไม่เป็นภาระเพิ่มเติมให้กับใคร	 เพื่อให้คนที่เรารักและห่วงมีความสุข

นั่นเอง”ลองทำาดูไปพร้อมๆ	กันสักตั้งนะคะ

		ท่านผู้อ่านขอให้โชคดี	มีเงิน	สุขภาพดีทุกวันเลยนะคะ

	 บทความโดย	:	อมฤดา	สุวรรณจินดา

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

14ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

15 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

16ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

17 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

18ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

19 ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด

20ซื่อตรง มั่นคง มั่นใจ


