
สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 6
มิถุนายน 2565
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เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

โครงการอางเก็บนํ้านํ้ารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู  10 ต.ขุนนาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน เปนโครงการฯที่กรมชลประทานไดสนองแนวพระราชดําริ
ของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ที่พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ลักษณะเปนเข่ือนหินถม 
สันเขื่อนสูง 76 เมตร ความกวาง 12 เมตร ความยาว 270 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าได
ประมาณ 46 ลานลูกบาศกเมตร หากดําเนินการแลวเสร็จ จะเปนแหลงนํ้าตนทุน
สนับสนุนการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นท่ี อ.เฉลิมพระเกียรต ิ
อ.ทุงชาง และ อ.เชียงกลาง ไดมากกวา 22,100 ไร ทั้งยังเปนแหลงขยายและเพาะพันธุ
ปลาแหงใหม เสริมสรางอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นท่ีใกลเคียง 
ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน   

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนมิถุนายน

โอนเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

อางเก็บนํ้านํ้ารี

12

ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด

6

7

ปรับตัวรับมือภาวะขาวของแพงแรงงานถูก

วิธีบริหารเงินแบบเงิน 6 โหล

เรื่อง เดน ใน 

(อานตอหนา 4)

๑๒๐ ป 
กรมชลประทาน  ๖ รัชกาล

งานของแผนดิน
13 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 

กรมชลประทาน  ๖ รัชกาลกรมชลประทาน  ๖ รัชกาล

เนื่องในโอกาสครบรอบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 

อีก
แล

ว !

ในโอกาสครบรอบ 41 ป สอ.ชป. 
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

ฟรี
 มากกวา 130 ชิ้น

1-31 กรกฎาคม 2565

มารวมกิจกรรมกับสหกรณกันเยอะๆ นะ

1-15 กรกฎาคม 2565

 27 กรกฎาคม 2565

มารวมกิจกรรมกับสหกรณกันเยอะๆ

1. สมัครสมาชิกใหม

2. สมัคร Application

3. สงคําอวยพรวันเกิด

สิทธิทายาทตองทําอยางไร
และจะไดผลประโยชนอะไรบาง ?

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

และจะไดผลประโยชนอะไรบาง ?
รูไห

ม

(อานตอหนา 3)

เชิญชวนสมาชิก สมัครใชบริการ
 Mobile Application

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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(อานตอหนา 5)

(ขอ3 ใชสิทธิไดทุกคน เปนหรือไมเปนสมาชิกก็ได)

มากกวา
ลุนรับของรางวัล & รับของที่ระลึก

(อานตอหนา 3)(อานตอหนา 3)

เงินปนผลและหรือ
เงินเฉลี่ยคืน

เงินประกันชีวิต
(ถามี)

เงินทุนสวัสดิการ เงินคาทุนเรือนหุน

เงินคาทําศพ

ชวนเชิญขอ 
รวมกิจกรรมสหกรณ
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

พฤษภาคม 2565       ตุลาคม 2564-พฤษภาคม 2565 

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 169 835,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 27  2,697,000.00 207 20,637,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 2,825 7,468,255.67 15,455 38,238,420.79

  5  สมาชิกอาวุโส 296 888,000.00 2,230 6,690,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 3 3,000.00 16 16,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 300 297,600.00 443 432,800.00 

                  รวม 3,451 11,353,855.67 18,520 66,849,220.79

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 

ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

หนวย : บาท

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวารอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง -  
 สหกรณ................................  -
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
 หุนกูดอยสิทธิและไมมีประกัน  -
 หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  100,000,000.00
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได                 -
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได  -
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก  -
 เงินลงทุน.............................  -
 ที่ดิน....................................  -
 อาคาร.................................  -
 ตั๋วสัญญาใชเงิน....................  -
 อื่นๆ (ระบุ)...........................  -
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย) -

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

(นางนภกร หอมเกษร)
ผูจัดการ สอ.ชป.
10 มิ.ย. 2565

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,584,083,524.89
หนี้สินอื่น  105,472,947.38
    รวมหนี้สิน 9,689,556,472.27
         
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,693,349,150.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,275,749.18
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      476,823,990.14
 รวมทุนของสหกรณ 12,431,349,979.18
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 22,120,906,451.45

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  407,234,084.12
เงินฝากสหกรณอื่น  1,810,000,000.00
เงินลงทุน  4,497,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 4,492,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,399,007,246.45
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,399,007,246.45
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,863,263.61
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              164,506.25

                      รวมสินทรัพย  22,120,906,451.45

              ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก 
 

1.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30

2.  เงินกูสามัญ  6.30

 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน  
     รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 6.15

3. เงินกูพิเศษ    
 สองปแรก    4.50

 ตั้งแตปที่สามขึ้นไป  5.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป
(ใหม)

              ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก 
 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.70

2. เงินกูสามัญ    5.70

 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน  
     รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 5.55

3. เงินกูพิเศษ    

 สองปแรก    4.00

 ตั้งแตปที่สามขึ้นไป 4.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป
(ใหม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝายการเงินและเงินออม โทร. ภายใน 2439, 2529 สายตรง, 0 2243 4796

ฝายสินเชื่อ โทร. ภายใน 2247, 2832 สายตรง 0 2243 4795

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย 1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ใหม)

ทุกครั้ง 
เมื่อทําธุรกรรมกับสหกรณ

บัตรประจําตัวประชาชน

เพื่อความปลอดภัย 

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน
www.ridsaving.com

โปรด
แสดง
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ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู 
หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม โทร. 086 332 9820

วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

คลินกิปดบังคบัคด ีสอ.ชป.จะชวยใหสมาชกิเปนผูมวีนิยัทางการเงินท่ีดีเหมอืน
เดิม เพื่อนสมาชิกทานใดที่มีปญหาก็ชวยแนะนําใหมาติดตอกับคณะทํางาน
คลนิกิปดบงัคบัคดี สอ.ชป.เพือ่จะไดพูดคยุและหาวิธีทางออกแกไขทีม่อียูใหหาย
ไป อันจะเปนประโยชนกับสมาชิกเอง

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.
เปนชองทางหน่ึงทีท่านสามารถปรกึษา เพ่ือหาแนวทาง

แกไขได หากทานประสบปญหาในการกอหน้ี แลวไมสามารถ
ชําระหนี้ได

สมาชกิทีมี่หนงัสอืจากสาํนกังานบงัคบัคดี อายดัเงนิปนผลเงนิเฉลีย่คนื 
และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิกและดํารงชีวิตอยูได

 ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 38 วรรค 6 “การตั้งผูรับโอนประโยชน” กําหนดวา เมื่อสมาชิกตายใหสหกรณแจงใหผูรับ

โอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบและสหกรณจะจายเงนิคาหุน เงนิรับฝาก เงนิปนผล เงินเฉล่ียคืน และเงนิผลประโยชน 

หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา

หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอ

กําหนดในขอ 44 และขอ 45

เอกสารของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ (สําเนา) 1. ใบมรณบตัร 2. หนงัสอืรบัรอง
การตาย กรณีมีประกันชีวิตกลุ ม 3.  ทะเบียนบานประทับตาย 
4. บัตรประชาชน  5. เอกสารอื่นๆ ตามที่สหกรณรองขอ
เอกสารของทายาท (สําเนา)  1. ทะเบียนบาน 2. บัตรประชาชน 
3. ทะเบียนสมรส  4. หนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรอกเอกสาร สอ.ชป.044/3 เอกสารครบถวนแลว รออนุมัติ เม่ือ
เรียบรอย โอนจายคืนทายาทตามพินัยกรรม

 ขั้นตอน ทายาทสมาชิกมาติดตอ แจงวามีสมาชิกเสียชีวิต พรอมเอกสาร

 เมื่อสมาชิกสหกรณเสียชีวิต ใหทายาทสมาชิกดําเนินการ ดังนี้

(เงินที่ไดรับหลังจากหักหนี้ที่มีตอสหกรณแลว
เปนไปตามระเบียบ ประกาศสหกรณ)

สอบถามเพิ่มเติม ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798  สายภายใน 2642 

หรือ www.ridsaving.com

-  เงินคาหุน เงินปนผล 

    เงินเฉลี่ยคืน

-  เงินฝาก (ถามี)

-  เงนิทนุสวสัดกิารอืน่ๆ 

-  เงินสินไหมทดแทน

สิทธิของทายาท
รับอะไรบาง ?

หนังสือตั้งรับโอนประโยชน สามารถตรวจสอบเองไดที่ 
Application สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

 เปด App 
 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

  เขาเมนู “ผูรับโอนประโยชน”

  ตรวจสอบ
 ผูรับโอนประโยชน

อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนย
สรุป การประกันชีวิตกลุม 

กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ถึงมกราคม- พฤษภาคม 2565

 ณ เดือน/พ.ศ. การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก   บริษัทฯ จายคาสินไหม
     จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
ตุลาคม 2564 23,672 21,834,200.00 39 37,200,000.00
 พฤศจิกายน 2564 23,555 21,811,100.00 15 11,352,100.00
 ธันวาคม 2564 23,505 21.798,300.00 14 10,347,900.00
 มกราคม 2565 23,420 21,790,000.00 33 25,000,000.00
กุมภาพันธ 2565 23,346 21,771,900.00 20 27,700,000.00
มีนาคม 2565 23,284 21,753,000.00 24 20,000,000.00
เมษายน 2565 23,239 21,769,400.00 20 13,400,000.00
พฤษภาคม 2565 23,199 21,771,000.00 25 22,600,000.00

    รวม  174,298,900.00  167,600,000.00
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ชองทางการติดตอและรับขาวสาร และแบบออนไลน

  
12

  สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

 coop@ridsaving.com

  www. ridsaving.com

    

เชิญรวมกิจกรรม ในโอกาสครบรอบ 41 ป สอ.ชป. 
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

หรือ

สแกน QR Code

2. สมคัร Mobile Application 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประทาน จาํกดั

วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565

3. ส่งคาํอวยพร/การด์/คลปิวนัเกดิ
 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประทาน จาํกดั

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 ผู มีสิทธิ์สมัครสมาชิก สอ.ชป. 

ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ พนกังานกองทนุ

หมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 

และบุคคลในครอบครัวสมาชิก 

รับของที่ระลึก 1 ชิ้น/ทาน

 กรณสีมคัรดวยตนเอง ณ ทีท่าํการ

สหกรณ สามเสน รับของที่ระลึก

โดยตรง

 กรณีสมัครสงเอกสารจากตาง

จังหวัด ของที่ระลึกจัดสงทาง

ไปรษณีย เดือนสิงหาคม 2565

 สงตามที่อยูที่แจงไวกับสหกรณ

 สมาชิกตดิตัง้แอปพลิเคชัน สอ.ชป.

  ผู  ร  วมกิจกรรมในระยะเวลาที่

กําหนด มีสิทธิ์รับของรางวัล โดย

การสุมรายชื่อผูโชคดี

  ประกาศรายชื่อผูโชคดี วันที่ 18 

กรกฎาคม 2565 ใน เพจ สอ.ชป.

  จัดส งของรางวัลทางไปรษณีย 

ภายในตนเดือนสิงหาคม 2565 

กรณีมารับดวยตนเองไดตั้งแต

วันที่ 19 -22 กรกฎาคม 2565

  ผูโชคดีมีสิทธิ์รับของรางวัล 1 ทาน

ตอ 1 ชิ้น

  ผูมีสิทธิ์ทุกคน เปนหรือไมเปนสมาชิกก็ได

  ผูรวมกจิกรรมในระยะเวลาทีก่าํหนด มสิีทธิ์

รับของรางวัล โดยการสุมรายช่ือผูโชคดี 

ประกาศรายชือ่ผูโชคด ีวนัท่ี 1 สงิหาคม 2565 

ใน เพจ สอ.ชป.

  จัดส งของรางวัลทางไปรษณีย ภายใน

เดอืนสงิหาคม 2565 กรณมีารับดวยตนเอง

ไดตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

  ผูโชคดมีสีทิธิรั์บของรางวลั 1 ทานตอ 1 ชิน้

มาร่วมกิจกรรมกบัสหกรณก์นัเยอะๆ นะมาร่วมกิจกรรมกบัสหกรณก์นัเยอะๆ นะ

 ปจจบุนัสหกรณมสีือ่ประชาสมัพนัธขาวสารออนไลน เพือ่ใหสมาชกิไดรบัความสะดวกรวดเรว็

ในการเขาถึงขอมูลขาวสารสหกรณ ลดตนทุนคาใชจายดานการผลิตวารสารคาจัดสงไปรษณีย และ

รวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคลดกระดาษเพื่อลดโลกรอน

1. สมคัรสมาชกิใหม่
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

กติการวมกิจกรรม กติการวมกิจกรรม กติการวมกิจกรรม

จึงเชิญชวนใหสมาชิกทุกทาน ติดตามขาวสาร

ความเคลื่อนไหว ตามชองทางตางๆ ดังนี้

ในการเขาถึงขอมูลขาวสารสหกรณ ลดตนทุนคาใชจายดานการผลิตวารสารคาจัดสงไปรษณีย และ

รวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคลดกระดาษเพื่อลดโลกรอน

ลุน้รบัของรางวลั มากกว่า 130 ชิ�น
กลองขาว ECO (เขาเวฟได) หรือ

 กระบอกนํ้าบอกอุณหภูมิ
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หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการ 
ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ สายตรง 0 2669 6576 สายภายใน 2373

   สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยนายธรรมนูญ คงสมุทร นายสําเริง แสงภูวงค รองประธานกรรมการ สอ.ชป. 
นําคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ สอ.ชป. มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่กรมชลประทานจํานวน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปท่ี 120 โดยมีนายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน 
เปนผูรับมอบ ณ บริเวณ อาคาร 99 ป ม.ล.ชูชาติ กําภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2565   

กรมชลประทาน ครบรอบปีที� 120
มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่กรมชลประทาน

สแกน QR CODE

สมาชิกสามารถดาวนโหลด App ไดที่

Mobile Application
เชิญชวนสมาชิก  สมัครใชบริการ ฟรี  ตามขอกําหนดและเงื่อนไข

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
 Application สอ.ชป.บนมือถือ เปน App ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายขึ้น สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย ใชไดทุกที่ 24 ชั่วโมง แจงเตือนการทําธุรกรรม และประชาสัมพันธขาวสารใหสมาชิกทราบ
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ขอคิดธรรมะ

เบาหวาน หลอดเลือด ความดัน หรือถาเปนพวกเหลา บุหรี่ 
สิ่งที่ติดตามมาดวยก็จะเปนโรคมะเร็ง ตับ และอื่นๆ เราควรใชโอกาส
วิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้ ในการตั้งจิตใจลดการใชจายของที่ไมเปน
ประโยชนทั้งหลาย ก็จะเปนการชวยประหยัดและรักษาสุขภาพไป
พรอมกันดวย หมอยงยุทธบอก
 นอกจากการปรบัการใชชวีติแลวน้ัน การออกกําลงักาย ก็สามารถ
ชวยลดความเครียดลงไดดวย ซึ่งหมอยงยุทธบอกไววาการใชชีวิตของ
คนในปจจุบันมันมีความกดดันอยู มาก ไมเพียงเรื่องเศรษฐกิจ
อยางเดียว เราจึงจําเปนตองรูวิธีผอนคลายเครียดไปดวย แตที่งาย
และไดประโยชนก็คงเปน
 1.  การออกกาํลงักายประจาํ เพราะมนัชวยลดความเครยีดลงได 
โดยเฉพาะการออกกําลังกายท่ีเราชอบไมวาจะเดินวิ่งหรืออ่ืนๆ 
เพียงอาทิตยละ 1-2 ครั้ง
 2.  การรําไทเก็ก หรือเลนโยคะก็ได
 3.  วิธีพื้นบานตางๆ เชน นั่งสมาธิ หรือสวดมนต
 ซึ่ง 3 วิธีนี้สามารถทําไดเลย เพราะสามารถทําไดงายไมตองฝก 
แตที่ตองฝกคือวิธีคลายเครียดแบบจิตวิทยา เชน ฝกผอนคลายกลาม
เนื้อการหายใจคลายเครียด ซึ่งสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
อินเทอรเน็ตและนําไปใชทําท่ีบานไดเลย ซ่ึงท้ังหมดนี้จะชวยไดมาก
เลยทีเดียว
 และสิง่สดุทายทีจ่ะชวยไดดคีอืบคุคลรอบขาง เพราะการท่ีคนเรา
มีความเครียด ถามีผูรับฟงก็จะชวยไดลดระดับความรุนแรงลงไดบาง 
ทัง้นีค้นรอบขางกต็องมเีงือ่นไข โดยตองเปนผูรบัฟงทีดี่ มใีจท่ีรบัฟง ถา
มัวแตจะไปตําหนิหรือสอนมากเกินไป ก็จะยิ่งเพิ่มความเครียด และ
เมือ่ใจเขาสงบลงเรากส็ามารถแนะนาํวธิกีารผอนคลายทัง้หลายทีบ่อก
ไปใหแกเขามันก็จะดีขึ้นเองหมอยงยุทธบอกทิ้งทาย
 เมื่อเปนเชนนี้ความเครียดจากขาวของท่ีแพงขึ้นคงจะไมเปน
ปญหาอีกตอไป หากเรารูจักตัวเอง “รูจักวางแผนและลดการใชจายที่
ฟุมเฟอย และรูจกัวธิผีอนคลายตวัเองเสียบาง เพยีงเทานีค้วามเครยีด
ก็กลายเปนเรื่องเทามด”

ขอบคุณขอมูล : https://www.thaihealth.or.th/Content/20481

หลวงปูไพบูลย สุมังคโล

เก็บมาบอก 

 โนนก็แพง นี่ก็แพง เสียงที่ไดยินจนชินหูของคนในสังคมปจจุบัน 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ขาวของเคร่ืองใช รวมถึง
อาหารที่รวมพลกันปรับขึ้นราคา สงผลใหคาครองชีพพุงสูงข้ึนอยางเห็น
ไดชัด ในกลุมคนที่คาตอบแทนในการทํางานขยับขึ้นตามก็ถือวาดี แตใน 
รายคาตอบแทนเทาเดิมอาจตองกุมขมับกันเลยก็วาได และนั่นอาจทําให
เกิด ภาวะเครียด ซึมเศรา สงผลตอจิตใจและสุขภาพอยางรุนแรง
 เกี่ยวกับเรื่องน้ี นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกกับเราวา สถานการณ
คาครองชีพท่ีมันสูงขึ้นในปจจุบันนี้นั้น อาจเรียกไดวา มันเปนทั้งวิกฤติและ
โอกาสที่ดี เพราะอีกดานหนึ่งมันทําใหการใชชีวิตยากลําบากข้ึน และอีกดาน
มันจะชวยทาํใหแตละครอบครวัเกดิความตระหนกัเหน็ความจําเปนของการลด
คาใชจายภายในบานใหมากขึ้น ซึ่งมันเปนทางออกท่ีดีที่สุด เพราะการจะไป
แกไขในระดับมหาภาค มันเปนเรื่องใหญที่ตองใชเวลา แตการเปล่ียนแปลง
ตัวเราเอง เปลี่ยนครอบครัว เราสามารถทําไดเลย
 จากการศึกษาการใชเงินของครัวเรือน พบวา สวนใหญที่เราเครียด 
เปนหนี้นั้น มีสาเหตุมาจากการที่เราไมมีการวางแผนการใชจายเงินของตัวเอง
และครอบครัว และทําใหเกิดปญหารุนแรงตามมา ซึ่งถาเรากลับมาทบทวน
การวางแผนการใชจายเงนิในครอบครวัและตวัเองเสยีใหม มนัสามารถชวยลด
ปญหาการเปนหนี้และเครียดไดมาก ยกตัวอยางเชน บางครอบครัวมีการใช
จายสินคาตางๆ ดวยระบบเงินผอนจํานวนมาก คาใชจายของเคเบิลทีวี
ดาวเทียมตางๆ การรับประทานอาหารนอกบาน ทั้งที่ไมจําเปน หากเราลด
ตรงนี้ได มันก็ไมไดทําใหคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราแยลง แตมันจะทําให
เราออมเงินไดมากขึ้นและมีเวลาที่จะทํากิจกรรมในครอบครัวไดมากขึ้นและ
ทีส่าํคญั ยงัทาํใหเราเพิม่ความสมัพนัธในครอบครวัอกีดวย ทาํใหเรามเีวลาพดู
คุยกัน ทํากับขาวรับประทานกันมากข้ึน ซึ่งทั้งหมดนี้เราถือเปนโอกาส 
หมอยงยุทธบอก
 แลวปญหาแบบนี้จะแกไขอยางไร คุณหมอยงยุทธ ไดแนะแนวทางไววา
อยางแรกเลยเราตองแกทีต่วัสาเหตกุอนดวยการปรบัความคดิใหม ยกตวัอยาง 
บางคนกลางวันตองดื่มนํ้าอัดลมตอนเย็นก็ตองดื่มจนติด รวมราคาแลวก็ 20 
กวาบาท เดือนหนึ่งก็ประมาณ 600 กวาบาทแลว ถาเราหันมาดื่มนํ้าเปลาเอา
นํ้าไปดื่มเองจากบานก็สามารถลดคาใชจายลงไปได เห็นไดชัดวาถาเราลดสิ่ง
บริโภคที่ไมจําเปน เชน น้ําอัดลม ของหวาน เครื่องด่ืมแอลกอฮอลรวมแลว 
เรากจ็ะลดคาใชจายไดจํานวนมากทเีดยีวซึง่จรงิๆ ท่ีหลายคนบนวา เงนิไมพอใช 
หากทําไดเราก็จะกลับมามีเงินเหลือเพิ่มขึ้นแถมจายหนี้เกาๆ ไดอีกดวย
 ตวัเราเองตองหนัมามอง พิจารณาการใชจายของเราเองซึง่คาใชจายท่ีไม
จําเปนไมไดมีผลตอเงินเทานั้น แตมันยังสงผลตอสุขภาพของเราดวย เชน 
นํ้าอัดลมทําใหเราไดรับนํ้าตาลในปริมาณที่มากเกินไปบางคนชอบดื่มชา 
กาแฟ ซึ่งก็นํ้าตาลทั้งนั้น และสิ่งที่เราไดติดมาดวยคือ โรคภัยตางๆ ท้ัง

ปรับตัวรับมือภาวะ 
ขาวของแพง
แรงงานถูก
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บทความพเิศษ : ปันความคิด วิธีบริหารเงิน
แบบเงิน 

แค่ทาํตามนี� เงินก็มเีหลือเก็บสมใจ

 กอนที่เราจะเริ่มตนการออมเงินไดนั้น สิ่งแรกที่สําคัญคือ 
การบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง เพราะถาหากเรามัวแต
สนใจในเรือ่งของการออมเงนิจนไมไดถงึจดุอืน่ในทีส่ดุแลวเงนิที่
เก็บออมไวก็ตองถูกใชจายออกไปอยูดี วันนี้ขอหยิบเอาวิธีการ
บรหิารรายไดแบบงายๆ ทีส่ามารถทาํไดจรงิ แถมยงัเปนวิธทีีช่วย
บริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพโดยไมจําเปนตองมีความรูดาน
การเงินมากมาย วิธีนี้เรียกวา JARS System
 JARS System เปนหนึ่งในวิธีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ 
คดิคนขึน้โดย T Harv Eker นกัพดูและนกัคดิทางดานการเงนิการลงทนุ  
เจาของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เมื่อป 2007 ซึ่งเปน
วธิทีีง่ายและมปีระสิทธภิาพมากวธิหีนึง่ใจความสาํคญัของทฤษฎนีีค้อื
การแบงรายไดที่ไดรับทั้งหมดตอเดือนออกเปน 6 สวน โดย T Harv 
Eker ไดใชโหลเปนสัญลักษณแทนในแตละสวน และในแตละสวนนั้น
ก็จะมีเปอรเซ็นตในการแบงรายไดที่แตกตางกันดังนี้

โหลใบที่  เงินเพื่อความจําเปน
 เงินในสวนนี้เปนเงินที่จะถูกแบงไวเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน
ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มเติม เชน คาอาหาร คาเดินทาง คานํ้า คาไฟ 
คานํ้ามันรถ และหนี้สินตางๆ โดยคิดเปน 55% ของรายไดทั้งหมด

โหลใบที่  เงินเพื่อการพักผอน
 10% ของรายไดท้ังหมดในสวนนี้จะเปนเงินท่ีนําไปใชจายสวน
ตัวตามใจชอบถือเปนรางวัลสําหรับความเหนื่อยยากในการทํางาน
แตละเดอืน เปนเงินทีคุ่ณจะสามารถใชไดอยางอสิระโดยไมตองพะวง
หนาพะวงหลัง

โหลใบที่  เงินเพื่อการลงทุน
 เพือ่ความมัน่คงทางการเงนิยามเกษยีณ การลงทนุถอืเปนเรือ่ง
สําคัญและขาดไมได โดยการลงทุนมีอยูหลายรูปแบบใหเลือกตาม
ความชอบ อาท ิกองทุน หุน ประกนัแบบสะสมทรพัย เงนิฝากดอกเบีย้
สูง สลากออมสิน หรือการซื้อสินทรัพยเพื่อเก็งกําไร เปนตน โดยคิด
เปน 10% ของรายไดทัง้หมด (การลงทนุควรมีความรูในสิง่ทีเ่ราลงทุน
ดวย)

โหลใบที่  เงินเพื่อการแสวงหาความรู
 ไมมีคําวาสายเกินไปสําหรับการเรียนรู ดังนั้นลองแบงเงินสัก 
10% ของรายไดทั้งหมด ผันเปนเงินเพื่อการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
ซึ่งไมจําเปนตองจํากัดอยูที่การสมัครเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการซื้อ
หนังสือ การอบรมสัมมนา และการเขาเวิรกช็อปในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

โหลใบที่  เงินเพื่อการให
 การอยูรวมกันในสังคมเราควรรูจักแบงปน ฉะนั้นเราควรจัดสรร
เงิน 5% ของรายไดทั้งหมด เพื่อบริจาค หรือใหการชวยเหลือองคกร
การกุศลตางๆ รวมถึงซื้อของขวัญใหกับคนใกลชิดในโอกาสพิเศษ 
เปนตน

โหลใบที่  เงินเพื่อการออม
 การวางแผนและตั้งเปาหมายคาใชจายในระยะยาว เชน เบี้ย
ประกันชีวิต ตอประกันรถยนต ซื้อบาน วางแผนแตงงงาน คาเลาเรียน
ของลกู เปนสิง่สาํคญั ฉะน้ันเราควรจัดสรรเงนิ 10% ของรายไดท้ังหมด 
เพือ่เกบ็ออมไวใชตามแผนทีไ่ดวางไว หากคณุเกบ็เงนิไดอยางตอเนือ่ง
และสมํ่าเสมอ เมื่อถึงเวลาที่จะตองใชจาย คุณจะสบายใจเพราะมีเงิน
ใชจายโดยไมตองไปหยิบยืมคนอื่นใหเปนหนี้
 อยางไรก็ตาม แมวาแตละวิธีการจะกําหนดสัดสวนของเงิน
แตละกอนไวชัดเจนแตเราสามารถปรับเพิ่ม หรือลดบางอยางเพื่อให
เหมาะกับไลฟสไตลของเรามากที่สุด แตอยางนอยขอใหเริ่มจากการ
ออมและลงทนุเพือ่อนาคตกนักอน ใสเงนิในสวนนีใ้หเต็มทีเ่ทาทีท่าํได 
เหลือเทาไหรคอยขยับไปรายจายๆ อ่ืน เพราะยิ่งเราใสไปมาก ยิ่งมี
โอกาสที่จะมั่งคั่งเพิ่มขึ้น
 ถือเปนการบริหารจัดการรายไดที่นาสนใจไมนอย แถมยังเปน
วิธีดูแลวไมโหดรายเกินไปสําหรับคนที่มีรายไดนอยอีกดวย ถาวันน้ี
คุณเปนคนหนึ่งที่คิดจะปรับเปลี่ยนวินัยการเงิน และอยากจะสราง
พื้นฐานทางการเงินที่ดีไวตั้งแตวันนี้จนถึงยามเกษียณ ลองบริหารเงิน
แบบ 6 โหลกันดูนะ

ขอขอบคุณขอมูล จากกองทุนการออมแหงชาติ
6jars.com/smartaboutmymoney.com

6 โหล 
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

การฝากเงิน ชําระหนี้ สอ.ชป. โดยการโอนเงินผานสาขา
ธนาคารที่ สอ.ชป. เปดบัญชีไวเพื่อบริการแกสมาชิก ดังนี้

การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. 
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ

• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
•  ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

โปรดทราบ

 ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

 กรุงไทย ศรียาน 012-1-10137-1

 กสิกรไทย บางกระบือ 007-2-07575-7

 กรุงเทพ ศรียาน 110-0-43737-3

 กรุงศรีอยุธยา บางกระบือ 008-1-08434-8

 ทหารไทย ศรียาน 041-2-21722-6
สมาชกิ สอ.ชป. ท่ีไมไดรบัความสะดวกในการตดิตอกบัเจาหนาทีช่วยงานหรอื

เจาหนาทีส่หกรณหรอืมคีาํแนะนาํเกีย่วกบัการดาํเนินงานของ สอ.ชป. กรณุาสงไป
ที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807

วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ

ผูจัดทํา : คณะกรรมการศึกษา พิมพที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

  สอ.ชป. เปดทําการ
ไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยง

วันจันทร–ศุกร
เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

  
0-2241 5655-64 

ตอ สายตรง โทรสาร (FAX)

 ผูจัดการ 2640 0-2243 7807  -

 รองผูจัดการ (สายบริหาร) 2647 0-2241 0473 0-2243 5086

 รองผูจัดการ (สายการเงิน) 2644 0-2669 6579  -

 รองผูจัดการ (สายสินเชื่อ) 2643 0-2669 6579  -

 ฝายบริหาร 2445, 2833 0-2241 0473 0-2243 5086

 ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 2642 0-2243 4798 0-2669 6575

 ฝายการเงินและเงินออม 2439, 2529 0-2243 4796 0-2243 4796

 ฝายบัญชี 2646 0-2243 4798 0-2669 6575

 ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 2344, 2831 0-2669 6595 0-2669 6575

 ฝายสารสนเทศและ       
 ประชาสัมพันธ

สารสนเทศ 2373 0-2669 6576 -

ประชาสัมพันธ 2645 - -

 ฝายสินเชื่อ  2247, 2832 0-2243 4795 0-2243 4795

 ฝายสหกรณปากเกร็ด  0-2583 6050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961 1504 หรือ 0-2583 8912
 โทรสาร 0-2961 1731

 รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.  โทรสายตรง 0-2163 4678

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
  
    ทนุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 2565
ยื่นขอรับทุนวันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
 สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการและ
พนักงานกองทุนหมุนเวียน เพ่ือการชลประทาน
ขอใหบุตรไดครับ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่
 ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 ภายใน 2642

หรือ www.ridsaving.com

      

สมาชิกท่ีสงเอกสารพัสดุมายังสหกรณ ขอใหจัด
สงทางไปรษณียไทย ลงทะเบียน ระบุที่อยูใหชัดเจน 
สงเลขท่ี 811 สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกัด 
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


