สารจาก

ประธานกรรมการดำ�เนินการ

					สวัสดีปีใหม่ 2556 หลายท่านคงได้รับคำ�อวยพร หรือไปอวยพรให้กับคนที่รัก เคารพ
นับถือ ว่าให้มีสุขภาพดี หรือให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น จริงแล้วคำ�ว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ คือ การมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย และไม่พิการโดยไม่สมควร มีปัจจัย
ในการดำ�รงชีพที่พอเพียง มีจิตใจเบิกบาน ไม่เครียด มีครอบครัวอบอุ่น สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สังคมมีความเป็นปกติสุข สมานฉันท์ เสมอภาค มีความสุขเมื่อได้ทำ�ความดี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของสุขภาพทั้งหมด
อันเป็นความหมายที่กว้าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากล ดังนั้น การที่จะทำ�ให้มีสุขภาพดีถือเป็นหน้าที่ของทุกคน สำ�หรับในเรื่อง
“สุขภาพ” นั้น สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ ต้องส่งเสริมให้คนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดี มีทักษะในการสร้างสุขภาพ เช่น การออกกำ�ลังกาย
การบริโภคอาหารสุขภาพ การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป การสร้างความผ่อนคลายเพื่อป้องกันความเครียด ไม่ถูก
บีบคั้นด้านจิตใจ เป็นต้น การที่จะมีสุขภาพที่ดี สิ่งสำ�คัญก็ต้องมีการวางแผนหรือวางโปรแกรมชีวิตที่ดี เช่น ต้องมีเงินเท่าไร
จึงจะพอใช้อีก 20 ปีหลังเกษียณ เราต้องรู้จักวางแผนไว้ตั้งแต่บัดนี้ “การออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ” ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะ
พอใช้ เพราะคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นทุกวัน จากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ชายไทย
วันนี้อยู่ที่ 70 ปี ส่วนอายุเฉลี่ยของผู้หญิงไทยอยู่ที่ 76 ปี เมื่อมีอายุ 60 ปีไปแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกราว 21 ปี
ความจริงประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจ เพิ่งจะมาพูดกันปี
สองปีมานี้ว่าควรเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี หรือไม่ เพื่อให้การเกษียณอายุราชการขยายจาก 60 ปี ซึ่งใช้มาตั้งแต่
พ.ศ. 2494 เมื่อ 61 ปีมาแล้ว เปลี่ยนเป็นเกษียณอายุที่ 65 ปี เพื่อแก้ปัญหาคนยุคใหม่มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แล้วชีวิตหลังเกษียณที่จะ
ต้องอยู่ไปอีก 20 ปี จะต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเท่าไรจึงจะเพียงพอไม่อยู่อย่างยากลำ�บาก
มีนักวิชาการทางด้านการบริหารเงินได้ให้ความเห็น สรุปว่า ชีวิตหลังเกษียณ ถ้ามีรายได้ไว้ใช้จ่ายต่ำ�กว่า 70% ของราย
ได้เดือนสุดท้าย ก็จะดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างยากลำ�บาก เช่นวันนี้คุณมีรายได้เดือนละ 10,000.-บาท เมื่อเกษียณไปแล้วคุณจะต้อง
มีเงินใช้จ่ายอย่างน้อยเดือนละ 7,000.-บาทขึ้นไป จึงจะเพียงพอต่อการดำ�รงชีวิต เมื่อนำ�ไปคำ�นวณตามอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย
ซึ่งมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ปีแล้ว ก็จะได้ตัวเลขออกมาว่า ผู้ชายควรมีเงินเก็บสำ�รองไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า ไม่มีงานทำ� ที่ประมาณ
3 ล้านบาท ส่วนผู้หญิงซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าจะต้องมีเงินเก็บไว้ใช้มากกว่า โดยต้องมีเงินเก็บถึง 3.5 ล้านบาท จึงจะพอเพียง
เพราะค่าเงินวันนี้กับค่าเงินในอนาคต 10 – 20 ปีข้างหน้าต่างกันลิบลับ ซึ่งนักวิชาการได้ยกตัวอย่าง “พิษเงินเฟ้อ” ซึ่งอาจ
ทำ�ให้เงิน 500,000.-บาท ของคุณในวันนี้อาจเหลือเพียง 304,770.-บาท ในอีก 25 ปีข้างหน้า ถ้าเงินเฟ้อ 2%ต่อปี จะเหลือ
238,800.-บาท ในอีก 25 ปีข้างหน้า ถ้าเงินเฟ้อ 3%ต่อปี จะเหลือเพียง 187,560.-บาท ในอีก 25 ปีข้างหน้า ถ้าเงินเฟ้อ 4%ต่อปี
ถ้าเงินเฟ้อมากกว่านี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหม...???
ดังนั้น การออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการบริหารเงินจึงเป็นเรื่องสำ�คัญต่ออนาคตของทุกคนที่กำ�ลังจะเป็น
“ผู้สูงอายุ” เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในยามแก่เฒ่าไปอีก 20 ปีหลังเกษียณอายุ หลายท่านอาจไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นกัน
อย่างไร แต่สมัยนี้ง่ายมาก มีผู้รู้พร้อมที่จะช่วยมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มีระบบการออมให้คุณเลือกได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝากหุ้นรายเดือน การฝากเงิน ที่มีดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการต่างๆ
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ให้อีกมาก หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นสมาชิกแล้ว ลองศึกษาวางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ รับรองว่าท่านจะมีความสุข สุขภาพดีแน่นอน
							
สวัสดี

							

(นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

การประเมินผลโครงการ สหกรณ์ออกสัญจรพบสมาชิก และการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส
ประจําปี 2555

การประเมินผลโครงการ สหกรณ์ออกสัญจรพบสมาชิก และการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
: นายไพฑู
รย์ �มัปี่นคง2555
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าทีโดย
่สหกรณ์
ประจำ
: นายไพฑู
รย์ มั่นคง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.โครงการ สหกรณ์ออกสัญโดย
จรพบสมาชิ
ก ปี 2555
1. โครงการ สหกรณ์ออกสั
ญจรพบสมาชิ
ก ปี 2555
สหกรณ์
จะออกสัญจรพบสมาชิ
กตามหน่วยงานต่างๆ ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2555 โดยในภาคเช้า

สหกรณ์
จะออกสั
จรพบสมาชิ
กตามหน่
ระหว่ออกให้
างเดือบนริการที
มีนาคม
– สิง้นหาคม
2555ยกเว้
โดยในภาคเช้
ระหว่
างเวลาญ09..00
– 12.00
น. จะมีวยงานต่
เจ้าหน้าาทีงๆ่สหกรณ์
่หน่วยงานนั
ทุกประเภท
นการถอนเงิาน ระหว่
และ าง
เวลา 09.00 – คณะกรรมการจะนํ
12.00 น. จะมีเจ้าเสนอผลงานในช่
าหน้าที่สหกรณ์วองบ่อกให้
บริการที
่หน่14.00
วยงานนั- ้น16.30
ทุกประเภท
ยกเว้
นการถอนเงิ
าย ระหว่
างเวลา
น.สหกรณ์
ออกให้
บริการจํานนวนและคณะกรรมการ
13 ครั้ง
จะนำ�เสนอผลงานในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 14.00 - 16.30 น.สหกรณ์ออกให้บริการจำ�นวน 13 ครั้ง
การประเมิ
นผลโครงการฯโดยให้
โดยให้
สมาชิกกตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม มีมีสมาชิ
1,0561,056
คน โดยความคิ
ดเห็นมี ด5เห็ระดั
การประเมิ
นผลโครงการฯ
สมาชิ
สมาชิกตอบแบบสอบถาม
กตอบแบบสอบถาม
คน โดยความคิ
นมีบ
ค่าคะแนน
5 : มากที
4 : มาก
3 : ปานกลาง
น้อ่สยที
1 : ควรปรั
ง ปสรุ
ปผลการประเมิ
นตามตารางที่ 1่ 1
5 ระดับ ได้แก่ได้ค่แาก่คะแนน
5 : มากที
่สุด ่ส4ุด: มาก
3 : ปานกลาง
2 : น้2อ:ยที
ุด ่ส1ุด: ควรปรั
บปรุบงปรุสรุ
ผลการประเมิ
นตามตารางที
ตารางที่ 1 ผลการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกต่อโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
ตารางที่ 1 ผลการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกต่อโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

รายการ

Min Max Mean

Std ลําดับ

1. การได้รับประโยชน์จากการสัญจร

2

5

4.32

0.615

3

2. การได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้น

2

5

4.32

0.594

3

3. การเปิดโอกาสให้สมาชิกชัดเจน

2

5

4.35

0.598

1

4. การตอบคําถามชัดเจนตรงประเด็น

3

5

4.31

0.589

5

5. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

2

5

4.24

0.684

7

6. การให้เจ้าหน้าที่มาให้บริการนอกสํานักงาน

2

5

4.30

0.650

6

7. ของที่ระลึก

1

5

4.02

0.840

9

8. เอกสารประกอบการประชุม

1

5

3.94

0.765

10

9. การสรุปและนําเสนอผลงาน

1

5

4.14

0.663

8

10. ระดับความพอใจของในการสัญจรพบสมาชิก

1

5

4.34

0.636

2

ความพึงพอใจของสมาชิ
กต่อการให้
การของเจ้าาหน้
หน้าาทีที่ส่สหกรณ์
2. การประเมิ2..การประเมิ
นความพึงนพอใจของสมาชิ
กต่อการให้
บริกบริารของเจ้
หกรณ์ปี 2555
ปี 2555

สหกรณ์ให้สหกรณ์
สมาชิกใตอบแบบสอบถามในวั
นที่ออกสั
กตามหน่
วยงานต่
างๆางๆ และตอบแบบสอบถามหย่
อนใส่
ห้สมาชิกตอบแบบสอบถามในวั
นทีญ่อจรพบสมาชิ
อกสัญจรพบสมาชิ
กตามหน่
วยงานต่
และตอบแบบสอบถามหย่อนใส่
ตู้ ตู้
แสดงความคิดเห็
น เก็บข้อดมูเห็ล นระหว่
น มีนาาคม
หาคม– สิ2555
มีผู้ตอบแบบสอบถาม
610 610
คน คนแบบสอบถามที
งหาคม 2555
มีผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่แ่แสดง
สดง
แสดงความคิ
เก็บข้าองเดื
มูลอระหว่
งเดือน– มีสินงาคม
ได้แก่ ค่า5คะแนน
5 :่สมากที
ความคิดเห็นมี ความคิ
5 ระดัดบเห็นมีได้5 แระดั
ก่ บค่าคะแนน
: มากที
ุด ่ส4ุด: มาก 3 : ปานกลาง 2 : น้อยที่สุด 1 : ควรปรับปรุง
สรุปผลการประเมินตามตารางที่ 2
4 : มาก 3 : ปานกลาง 2 : น้อยที่สุด 1 : ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมินตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2555

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2555

รายการ

Min Max Mean

Std

ลําดับ

1. จนท.ให้การต้อนรับด้วยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

3

5

4.64

0.527

1

2. บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น

1

5

4.56

0.588

3

3. บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตามลําดับ

2

5

4.54

0.589

6

4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย

3

5

4.63

0.516

2

5. ให้ คํ า อธิ บ าย แนะนํ า แจ้ ง ขั้ น ตอนและเงื่ อ นไข 3
การบริการ

5

4.55

0.571

4

6. ขั้นตอนการขอรับบริการสะดวก ไม่ยุ่งยาก

2

5

4.54

0.595

6

7. การจัดสถานที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

3

5

4.42

0.649

10

8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

3

5

4.54

0.537

6

9. ระดับความพอใจของท่านในการรับบริการ

3

5

4.55

0.536

4

10. ให้บริการตรงตามเวลา หรือตามที่นัดหมาย

3

5

4.54

0.555

6

วิธีคิดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
					

วิธีคิดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
โดย : นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์ ผู้จัดการ
โดย : นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์ ผู้จดั การ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด ทุกท่าน หลังเทศกาลปีใหม่ ก็จะเป็น
ครั่อบแสดงผลการดำ
ท่านสมาชิก�สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ
ขจังกหวัปีสดมาชิ
ขอนแก่
จํากัด ทุกกจะมี
ท่านคำ�ถามว่
หลังเทศกาลปี
ช่วงการปิดบัญชีประจำ�สวั
ปี สดีเพื
เนินงานของสหกรณ์
ฯ และทุ
กจำ�นนวนมากมั
า “ปีนใี้จหม่
ะได้ ก็
จะเป็
นช่ว่ยงการปิ
ดบัญเซ็ชีนปต์ระจํ
ปี เพื่องแสดงผลการดํ
าเนินสหกรณ์
งานของสหกรณ์
ฯ และทุนกเข้ปีสาบัมาชิ
จะมีคอํามา
ถาม
เงินปันผลและเงิ
นเฉลี
คืนกี่เปอร์
” าและหลั
จากประชุมใหญ่
ฯ จะทำ�การโอนเงิ
ญชีกใจํห้าสนวนมากมั
มาชิก คำ�กถามต่
ว่า “ปีนนปัี้จนะได้
เงินปันนผลและเงิ
นกี่เปอร์เซ็นต์” และหลังจากประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯ จะทําการโอนเงินเข้าบัญชี
คือ “การคำ�นวณเงิ
ผลและเงิ
เฉลี่ยคืนนทำเฉลี
�อย่่ยาคืงไร”
ในครัให้
้งนีส้ มาชิ
จึงอยากขอแสดงวิ
ธีการคำ
�นวณเงิานวณเงิ
นปันผล/เฉลี
่ยคืน และดอกเบี
่อเป็างไร”
นความรู้และให้สมาชิกได้ทดลองคำ�นวณ
ก คําถามต่อมาคื
อ “การคํ
นปันผลและเงิ
นเฉลี่ยคื้ยนทํเพืาอย่
ตัวเลขจำ�นวนเงินที่ได้รับในครั
ว่าถู้งกนีต้้ องตรงกั
นหรือไม่ ธีการคํานวณเงินปันผล/เฉลีย่ คืน และดอกเบีย้ เพื่อเป็นความรู้และให้สมาชิกได้
จึงอยากขอแสดงวิ
วิธีคิดเงินปัทดลองคํ
นผล านวณตัวเลขจํานวนเงินที่ได้รบั ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ตัวอย่าง - ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม) 100,000.- บาท
		 วิธีค-ิดยอดหุ
งหักรายเดือนๆละ 1,000.- บาท
เงินปั้นนส่ผล
		 ตัวอย่
- อัาตงราเงิ
นปันผล 5.80%
- ยอดยกมาต้
นปี (หุ้นสะสม) 100,000.- บาท

- ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆละ 1,000.- บาท
- อัตราเงินปันผล 5.80%

ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม) 100,000 x 5.80%
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000.-บาท
ม.ค. 1,000 x (11/12) x 5.80%
ก.พ. 1,000 x (10/12) x 5.80%
มี.ค. 1,000 x (9/12) x 5.80%
เม.ย. 1,000 x (8/12) x 5.80%
พ.ค. 1,000 x (7/12) x 5.80%
มิ.ย. 1,000 x (6/12) x 5.80%
ก.ค. 1,000 x (5/12) x 5.80%
ส.ค. 1,000 x (4/12) x 5.80%
ก.ย. 1,000 x (3/12) x 5.80%
ต.ค. 1,000 x (2/12) x 5.80%
พ.ย. 1,000 x (1/12) x 5.80%
ธ.ค. 1,000 x (0/12) x 5.80%

รวมเงินปันผลที่ได้รับ
หมายเหตุ

= 5,800.00 บาท
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

53.17
48.33
43.50
38.67
33.83
29.00
24.17
19.33
14.50
9.67
4.83
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 6,119.00 บาท

เงินหุ้นหากเข้าหลังวันที่ 5 ของทุกเดือนจะคิดเป็นยอดเงินปันผลของเดือนถัดไป

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน

เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค.) x อัตราเงินเฉลี่ยคืน(%)

ตัวอย่าง
- ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
		
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10%
		เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 10%

= 5,000.- บาท

วิธีคิดดอกเบี้ยรายวัน
ดอกเบี้ย = เงินต้น X จำ�นวนวัน X อัตราดอกเบี้ย (%)
365
ตัวอย่าง
		
		

- สมาชิกฝากเงิน จำ�นวน 100,000 บาท
- ฝากเงินเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 (ส.ค. = 31 – 4 + 1) = 28 วัน
- อัตราดอกเบี้ย 3.60%

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = 100,000 X 28 X 3.60 = 276.16 บาท
365 X 100
สุดท้าย หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเยอะๆ นะครับ
										

สวัสดีครับ

