สารจากประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง พบกันครั้งนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเข้าสู่ฤดูร้อน ทำ�ให้อากาศค่อนข้างจะร้อนเอามากๆ ทางการเมือง
ก็ร้อนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  และการออกพระราชบัญญัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล  ในส่วนภายใน
กระทรวงสาธารณสุขก็ร้อนไม่แพ้กัน เพราะตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้
เปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนจากแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า P4P โดยเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ชิ้นงาน  หรือปริมาณงาน
ประกอบการพิจารณาด้วย   บนพื้นฐานทำ�มากได้มากทำ�น้อยได้น้อย   ทำ�ให้มีทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายเห็นด้วย   ก็ขอให้ทุกฝ่ายมีสติ
ตั้งสติ  ใช้วิจารณญาณกันให้รอบคอบ  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม  หรือสุดท้ายแล้วก็แพ้กันทุกฝ่าย
มาในส่วนสหกรณ์ของเรา ในขณะนี้เป็นการดำ�เนินงานในช่วงไตรมาสแรกจะเข้าสู่ไตรมาสที่สองของรอบปีบัญชี 2556  
มีโครงการและกิจกรรมที่ต้องเร่งรัดดำ�เนินการหลายรายการ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้   ในไตรมาสแรกนี้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการได้มีมติปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก  เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
โดยได้ขยายวงเงินกู้พิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น 3 ล้านบาท มีระยะเวลาส่ง 270 งวด ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมการออม
โดยคณะกรรมการเงินกู้และเร่งรัดหนี้สินได้จัดทำ�โครงการรณรงค์ให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์มากขึ้น รวมทั้งการแก้ไขระเบียบให้
สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้ปีละ 10 ล้านบาท  โดยไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง  และที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง  ขณะนี้สหกรณ์ได้ออกระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน   ซึ่งเป็นการออกระเบียบทดแทนระเบียบเดิม   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีสาระสำ�คัญคือ   สมาชิกผู้ที่กู้เงินจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินร้อยละ 2 ของวงเงินกู้   โดยสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากให้ในจำ�นวนเท่ากับอัตราที่สหกรณ์จะจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิเข้ากองทุน  ซึ่งในขณะเริ่มต้นคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2
ต่อปี   ซึ่งจะทำ�ให้สามารถจัดสรรเงินเข้าสำ�รองไว้ในกองทุนได้ปีละประมาณ 2 ล้านบาท  น่าจะเพียงพอกรณีที่จำ�เป็นต้องช่วยเหลือ
ผู้ค้ำ�ประกันได้   เพราะระเบียบใหม่นี้จะเบิกเงินช่วยเหลือเมื่อได้มีการชำ�ระหนี้เงินกู้ให้สหกรณ์แล้วเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์   แต่กองทุน
จะช่วยได้ไม่เกิน  2 แสนบาท  ก็ถือได้ว่าเป็นหลักประกันสำ�คัญอีกประการที่ทางคณะผู้บริหารสหกรณ์ได้พยายามคิดหาแนวทางต่างๆ
มาสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่สมาชิก  เพราะเงินฝากนี้เมื่อชำ�ระหนี้หมดก็ยังเป็นเงินออมส่วนหนึ่งของสมาชิกนั่นเอง
สำ�หรับโครงการที่สำ�คัญ ซึ่งจะดำ�เนินการในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ก็คือการจัดประชุมชี้แจงให้กับ
เจ้าหน้าที่การเงิน   หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�หน้าที่หักเงินของหน่วยงาน   เพื่อนำ�ส่งให้สหกรณ์   ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
ประมาณ 80 คน  โดยสหกรณ์ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของสหกรณ์  เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  และให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ
เช่นเคย  สหกรณ์จะพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น  สำ�คัญอย่างยิ่ง คือ การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แม้ช่วงนี้อากาศจะร้อน   และมีเรื่องร้อนอื่นๆ บ้าง   แต่เดือนเมษาปีนี้ก็เป็นความโชคดีที่ราชการได้ปิดยาวหลายวัน
ในช่วงสงกรานต์   ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2556  ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อน  มีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง  มีเงิน
มีทอง ร่ำ�รวยกันทุกคน
    สวัสดี
                                                                                    (นายแพทย์คิมหันต์  ยงรัตนกิจ)
								 ประธานกรรมการดำ�เนินการ

สหกรณ์คุณภาพแห่งชาติ (Cooperative Quality Award : CQA)
โดย : นายไพฑูรย์ มั่นคง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้นำ�หลักเกณฑ์ และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National
Quality Award) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย   (Thailand Quality Award ) มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการไทย   ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) การดำ�เนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการประเมินผลตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรส่วนราชการที่มีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ก็จะได้รับมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality  Award หรือ PMQA)  
สำ�นักงานสารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ ได้นำ�เรื่อง PMQA มาใช้เพื่อประเมินเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัด ส่วนโรงพยาบาลก็ได้นำ�  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (Hospital Accreditation) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(สถานีอนามัย) ก็ได้นำ�  เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   PCA ( Primary Care Award) ส่วนของสหกรณ์เองก็มีรางวัลสหกรณ์
คุณภาพแห่งชาติ CQA (Cooperative  Quality  Award)  มาใช้เช่นกัน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการบริหารจัดการสหกรณ์(Cooperative Quality Award: CQA)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำ�นักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์   ทั้งในส่วนของการกำ�หนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมระบบสากล   และการพัฒนา
องค์ความรู้สำ�หรับผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล  โดยประยุกต์ใช้กลไกแนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม  (Total Quality
Management : TQM)
3. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ   สามารถใช้ในกระบวนการตัดสินรางวัลสหกรณ์
คุณภาพแห่งชาติ  (Cooperative  Quality  Award  :  CQA)
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ตรวจประเมิน ให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำ�องค์กรของตนไปสู่ความสำ�เร็จ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์อื่นนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำ�เร็จได้เช่นเดียวกัน

องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

แนวคิดอันเป็นที่มาของกรอบการบริหารจัดการ มุ่งการบูรณาการ เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการบริหารจัดการมี
ความเชื่อมโยงกันและกันอย่างสมบูรณ์ จะประกอบด้วย 2 ส่วน  ได้แก่
ส่วนที่ 1 ลักษณะสำ�คัญขององค์กร
เป็นส่วนที่จะอธิบายถึงภาพรวมขององค์กร คือ สหกรณ์แต่ละแห่ง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการดำ�เนินการ สภาพการแข่งขันและความท้าทายในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ตลอดจนแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ประเมินการดำ�เนินการของสหกรณ์
คือ ส่วนที่เป็นคำ�ถาม ที่องค์กรต้องตอบโดยเขียนคำ�อธิบาย ซึ่งประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงเป็นระบบ
ซึ่งประกอบด้วย
1) ส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
- กลุ่มการนำ�องค์กร ซึ่งเน้นถึงความสำ�คัญของผู้บริหารในการกำ�หนดทิศทางขององค์กร โดยต้องคำ�นึงถึงผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย
- กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์และจัดการความรู้   ซึ่งมีความสำ�คัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
และมีความเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้นำ�
ในการตัดสินใจกำ�หนดทิศทางองค์กร และวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
- กลุ่มปฏิบัติการ ซึ่งให้ความสำ�คัญกับงานและระบบ ที่ต่างก็มีบทบาทสำ�คัญที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ
2) ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ คือ ประสิทธิผลของการดำ�เนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น

เกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ มีดงั นี้

เกณฑ์คุณภาพในการบริ
หารจัดการสหกรณ์
7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ  มีดังนี้
หมวด 1
การนําองค์กร
หมวด 1หมวดการนำ
�องค์กร			
2
การวางแผนกลยุทธ์
หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์
หมวด 3
การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
ทั้ง 3 หมวด เป็นส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการในกลุ่มการนําองค์กร
ทั้ง 3 หมวด เป็นส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการในกลุ่มการนำ�องค์กร
หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัตงิ าน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
กลุ่มพื้นฐานของระบบ
		 กลุ่มพื้นฐานของระบบ
5
่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 5หมวดการมุ
่งเน้นทรัพการมุ
ยากรบุ
คคล
หมวด 6
การจัดการกระบวนการอยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบตั ิงานกลุ่มปฏิบตั งิ าน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการอยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มปฏิบัติงาน
7
ธ์การดําเนินงาน อยู่ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์
หมวด 7หมวดผลลั
พธ์การดำ�ผลลั
เนินพงาน
อยู่ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์  
เกณฑเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงรางองคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

1 การนําองคกร

2 การวางแผน

5 การมุงเนน

กลยุทธ

ทรัพยากรบุคคล

3 การมุงเนน

6 การจัดการ

ผูใชบริการ

กระบวนการ

7ผลลัพธการ

ดําเนินงาน

4การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งเอกสารรอ
หมายเหตุ
:ในส่วนของสหกรณ์ออมทรั
ั นามาอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ใน
การประเมินจากกรมส่
งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
   พย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จํากัด ได้พฒ
รางวัลที่สระหว่
หกรณ์
ได้งรเอกสารรอการประเมิ
ับในปี 2545 ได้รับคัดนเลืจากกรมส่
อกเป็นสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ ในปี 2548ในปี
สหกรณ์
ได้รสหกรณ์
ับการคัดไเลื
นสหกรณ์
ต้นนแบบ
างส่
งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
2548
ด้รอับกเป็
การตั
ดเลือกเป็
และในปี 2555 สหกรณ์
นตามหลั
กธรรมาภิ
คะแนนเต็นมตามหลั
ร้อยเปอร์
เซ็น บาลได้คะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็น
สหกรณ์ผ่าตนการประเมิ
้นแบบ และในปี
2555
สหกรณ์บผาลได้
่านการประเมิ
กธรรมาภิ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมสำ�หรับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด ประจำ�ปี 2556
------------------------------------

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ทุกท่าน  จุลสารราย 3 เดือน  ฉบับนี้   คณะกรรมการเงินกู้และเร่งรัด
หนี้สิน  มีข่าวดีจะมาแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ  สืบเนื่องจากการประชุมประจำ�เดือนของคณะกรรมการดำ�เนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556  
ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเงินกู้ได้เสนอโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา  และได้อนุมัติให้ดำ�เนินงานตามโครงการแล้ว  ซึ่งในการรณรงค์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  
ถึง  31 ธันวาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ  ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกให้อยู่ดีกินดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
โดยในการส่งเสริมการออมให้สมาชิกนั้น  ทางสหกรณ์มีของขวัญรางวัลให้กับสมาชิกที่ออมทรัพย์กับทางสหกรณ์จำ�นวนมาก  โดยจะ
มอบให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ  ได้แก่
1.) กลุ่มผู้เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป  จะได้รับของที่ระลึก 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชี
2.) กลุ่มที่เปิดบัญชีแล้ว   ทั้งบัญชีเก่า และที่เปิดบัญชีใหม่   หากมีการฝากต่อเนื่องทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   ครั้งละ
100 บาทขึ้นไป จะมีสิทธิ์นำ�หมายเลขบัญชีเงินฝากไปจับฉลากรางวัลใหญ่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556  
ในวันเสาร์ที่  18  มกราคม  2557
3.) กลุ่มที่สามารถแนะนำ�สมาชิกให้มาฝากเงิน  ทางสหกรณ์ก็จะมีรางวัลให้เช่นกัน   โดยแนะนำ�สมาชิกให้เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5 บัญชี
ขึ้นไป หรือ แนะนำ�สมาชิกฝากเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์ 1 ชิ้น ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หากสมาชิกต้องการจะฝากเงินจะทำ�ได้อย่างไร

?

 สมาชิกที่จะสะดวกในการเดินทางมาติดต่อที่สำ�นักงานสหกรณ์ฯ  สามารถเปิดบัญชีได้ในวันและเวลาทำ�การสหกรณ์
 สมาชิกโรงพยาบาลขอนแก่น  ติดต่อได้ทห่ี น่วยบริการเคลือ่ นทีข่ องสหกรณ์  ทีบ่ ริเวณโรงอาหาร  ใต้อาคารสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา

 สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานที่ไม่สะดวกในการมาติดต่อด้วยตนเอง    สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ท่านได้เลย
 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากแล้ว  และต้องการฝากเงินสดเพิ่ม  สามารถโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด  สาขาศรีจันทร์   
เลขบัญชี  437 – 1- 04965 – 6  ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด”  และเมื่อโอนเงินแล้วกรุณา
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 4553139
 สมาชิกที่ต้องการฝากเงินเป็นประจำ�ทุกเดือน   เดือนละเท่าๆกัน   สามารถให้หักบัญชีเงินเดือนได้   โดยกรอกแบบคำ�ร้องขอทั่วไป  
และส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำ�เนินการหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากเป็นประจำ�ทุกเดือน
การออมทรัพย์กับสหกรณ์มีผลดีสำ�หรับสมาชิกทุกท่านอย่างยิ่ง   ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง  
และยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกอีกด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ  จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกัน “ออมทรัพย์วันนี้ อยู่ดี กินดี ในวันหน้า”
                                                                                                                  สุเมธ  ปัตตานี
                                                                                                 ประธานคณะกรรมการเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน
				

กฎของเลข 72

โดย : นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์ ผู้จัดการ

เมื่อพูดถึงการออมที่เหมาะสมเพื่อการเกษียณ   การสร้างกองทุนเพื่อการเกษียณและการจัดการการเงินหลังเกษียณได้อย่างไร  
ให้เอาชนะค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ   จุลสารฉบับนี้ขอนำ�ตัวเลขทางการเงินอย่างง่ายที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงิน โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาการลงทุนและอัตราผลตอบแทน

ตัวเลขสูตรสำ�เร็จทางการเงิน หรือ Rule of Thumb  ที่คิดคำ�นวณขึ้นมาเพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ให้เข้าใจง่ายกว่าการกดเครื่องคิดเลข  
“กฎของเลข 72” ก็เช่นเดียวกัน  เป็นตัวเลขที่นำ�มาใช้เพื่อช่วยให้เราคำ�นวณได้ว่าเงินของคุณในวันนี้จะโตเป็นสองเท่า โดยกฎนี้

บอกไว้ว่า หากเรานำ�เงินออมมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ X ต่อปี เราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ 72 หารด้วย X (ผลลัพธ์คือ
ระยะเวลา n ปี)
ในทางตรงกันข้าม หากเรากำ�หนดระยะเวลาการลงทุนไว้ n ปี เราจะต้องนำ�เงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ 72
หารด้วย n (ผลลัพธ์ คือ อัตราผลตอบแทน ซึ่งจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ)

ที่มาของกฎของเลข 72 นั้น  มาจากการประมาณการตัวเลขมูลค่าเงินปัจจุบัน  หรือ  Time value of money  ที่ผมคงจะไม่นำ�
มาพูดถึง   แต่จุดที่น่าสนใจของกฎนี้ที่นำ�มาใช้สำ�หรับการเงินส่วนบุคคล   ความสำ�คัญของการวางแผนการเงินให้สัมพันธ์กับช่วงอายุและการ
ลงทุน  เพื่อให้ท่านสมาชิกเข้าใจและสามารถใช้กฎนี้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุน  จึงจะขอยกตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 เลือกผลตอบแทนสูง  อาจมีความเสี่ยงสูง
สมาชิกอายุ 48 ปี  เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญ ถ้าผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี  ภายในระยะเวลา 6 ปี  (72 ÷
12 = 6 ปี)  จะทำ�ให้เงินที่ลงทุนเติบโตเป็นสองเท่า เมื่อสมาชิกมีอายุ 54 ปี (แต่อาจมีความเสี่ยง ขาดทุนจากการลงทุนถ้าราคาหุ้นสามัญใน
ตลาดหลักทรัพย์ราคาตก)
ตัวอย่างที่ 2 เลือกผลตอบแทนต่ำ�  ถ้ารับความเสี่ยงได้ตํ่า
สมาชิกอายุ 48 ปี  เลือกลงทุนโดยการฝากเงินกับธนาคาร  ถ้าผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  ภายในระยะเวลา 24 ปี  (72 ÷ 3
= 24 ปี)  เงินฝากที่ลงทุนไว้จึงจะโตเป็นสองเท่าเมื่อสมาชิกมีอายุ 72 ปี
ตัวอย่างที่ 3 เลือกผลตอบแทนค่อนข้างสูง  โดยมีความเสี่ยงต่ำ�
สมาชิกอายุ 48 ปี  เลือกลงทุนโดยซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์  อัตราเงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี  ภายในระยะเวลา 12 ปี (72 ÷ 6 =
12 ปี)  เงินหุ้นจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อสมาชิกมีอายุ 60 ปี  (เกษียณอายุราชการพอดีครับ)   ถ้าสมาชิกอายุ 36 ปี ซื้อหุ้น 250,000.-บาท

เมื่อท่านอายุ 48 ปี หุ้นจะเพิ่มเป็น 500,000.-บาท และเมื่อถึงวันที่ท่านเกษียณอายุราชการ ท่านจะมีเงินหุ้น 1 ล้านบาท
เงื่อนไข : ทั้ง 3 ตัวอย่าง ท่านจะต้องนำ�เงินผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบต้นทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด   เห็นความสำ�คัญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก   นอกจาก
การออมโดยค่าหุ้นรายเดือนแล้ว  สหกรณ์จึงมีมติเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกับสหกรณ์  ซึ่งถือว่าเป็น การลงทุนที่
มีความเสี่ยงต่ำ� แต่ผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดยระเบียบสหกรณ์ (แก้ไข) ให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ปีละไม่เกิน 10 ล้าน  และสามารถ
ซื้อเพิ่มได้ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  ผมหวังว่าโอกาสนี้น่าจะช่วยให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุน
ที่ปลอดภัยได้ผลตอบแทนสูง  และมีเงินล้านทุกคนในวันเกษียณอายุราชการนะครับ
สวัสดี

