
ขาวดี คณะกรรมการดำเนินการ 
สอ.ปม.มีมติเห็นชอบใหปรับอัตรา
ดอกเบ้ียท้ังเงินรับฝาก-เงินกู 
๏ เกษียณเปยมสุข รอยละ 4.5 ตอป 
๏ ออมทรัพยชีวิตพอเพียงรอยละ  
 4.5 ตอป 

ทีนี้สมาชิกก็สามารถออมเงินในกระเปา 
ไดมากย่ิงขึ้น 

สหกรณออมทรัพยเพ่ือขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ฉบับท่ี 106 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
รวมงานวันสหกรณแหงชาติ 
ประจำป 2552 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท รองประธานกรรมการ สอ.ปม.  
นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ พรอมท้ังเจาหนาที่ รวมวางพานพุม
สักการะ เพ่ือรำลึกถึงพระบิดาแหงการสหกรณไทย 

เม่ือเร็วๆ นี้สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  
เยี่ยมชมงานเก่ียวกับการบริการดานเงินฝาก ระบบสหกรณ ATM การ 
จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกี่ยวกับสมาชิกดานอื่นๆ 

°≈ÿà¡ ¡“™‘°®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ 
ªíπ§«“¡ ÿ¢‡≈Á°Ê„Àâ‡¥Á°πâÕ¬ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  

      ติดตามไดหนา 6 

�ออมกอนรวยกอน� 
เคล็ดไมลับกับนักออม 

                                         ติดตามไดหนา 5 
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วันนี้คุณประหยัดทรัพยากรชวยชาติหรือยังคะ อาจเปนประโยคท่ีตอง
ถามไถกันแทนคำวา �สบายดีม๊ัย� ก็เปนได ปจจุบันทุกประเทศตางเผชิญกับ
ภาวะความฝดเคืองกันถวนหนา บางคนโชคดีที่มีโอกาสไดทำงานที่ตนเองรัก 
มีโอกาสท่ีจะเลือกงานหรือเลือกสถานท่ีทำงานได แตหลายคนอาจไมไดด่ังท่ี
หวังเอาไว ฉะนั้นก็อยากจะเตือนสติคนท่ีมีงานดีๆ ทำขอใหรับผิดชอบตอ
หนาท่ีใหดีที่สุด อยาลืมวาความพยายามและความอดทนอยูที่ไหน ปญหาทาง
ใจก็จะไมอยูที่นั่นอีกตอไป จัดการกับปญหาทางใจใหได เพื่อการมีสุขภาพจิต 
ที่ดีแมสภาวะเศรษฐกิจจะแยก็ตาม ขอเปนกำลังใจใหสูๆคะ แลวคุณก็จะรูสึก 
มีความสุขสนุกท่ีไดทำงาน 

❤ กอนอื่นทางกองบรรณาธิการตองขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น 
ที่แนะนำกันเขามาอยางลนหลาม มีทั้งอยากใหเพิ่มคอลัมนเกี่ยวกับ
การเงิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และก็นับเปนโอกาสอันดีเราก็เลยจัด
ใหตามคำเรียกรองของสมาชิก  กับคอลัมน �MR.Savings� คอลัมน
ใหมแกะกลองที่มีคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการเงิน ใหคุณใชเงินอยาง
เปนประโยชน เคล็ดลับท่ีจะชวยทำใหเงินอยูกับคุณนาน ๆ ฉบับนี้ 
ออมกอนรวยกอน ใครอยากรูติดตามในฉบับไดเลยคะ ทุกอยางอยู
ที่เรา ถาเราไมอยากไดอะไร มากเกินไปในชีวิต ชีวิตมันก็งาย
พยายามทำใหชวีติมันงายข้ึน อยาสับสนเกินไป �ชวีติจะมีความสุขได
เมื่อเดินไปบนทางสายกลาง� 

❤ ขาวดีตอนรบัปฉล ูสำหรบัสมาชิกทุกทาน
คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ
ให ป รับอั ต ร าดอก เบี้ ยทั้ ง เ งิ นฝาก 
และเงินกู โดยเฉพาะอยางย่ิง สำหรับ
สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ เงินฝากเกษียณเปยมสุขจะไดอัตรา
มากกวาทุกประเภท คือ รอยละ 4.50 ตอป แลวยังเปนสมาชิก
สหกรณตอไปได และสิทธิประโยชนยังเพิ่มมากกวาเดิม ที่สำคัญ 
ยังไดรับทุนเพื่อบำเหน็จสมาชิก ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สิทธิพิเศษ
ดีๆแบบน้ีมีใหเฉพาะผูเกษียณอายุราชการเทานั้นนะจะ ขอบอก 

❤ สมาชิกท่ียังไมเกษียณ อยาพึ่งนอยใจ สำหรับเงินฝากออมทรัพย
ชีวิตพอเพียง เพิ่มเปนรอยละ 4.50 ตอป ทีนี้ก็มีเงินออมมากขึ้น จะ
ใชจายอะไรก็ขอใหมีสติในการจับจายใชสอย ดังคติที่วาคนจน
ใชชีวิตอยางคนรวยจะจน  คนรวยใชชีวิตอยางคนจนจะรวย  
แลวพบกันใหมฉบับหนาจา 

By : ไผลูลม 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด รวมงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจำป 2552 

ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เ ม่ือวันที่  
26 กุมภาพันธ 2552 โดยมีนายมงคลลัตถ พุกะนัดด ประธานฯ
สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย กลาวรายงาน ดร.ชาตชิาย พคุยาภรณ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวสดุดี 
พระเกียรติคุณ หมอมเจาภีศเดช รัชน ีทรงวางพานพุมสักการะ 
รวมท้ังน .ส .อารยา บุญยะศิรินันท รองประธานกรรมการ  
สอ.กรมปาไม นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ และเจาหนาที่  
รวมวางพานพุมสักการะในงานวันสหกรณแหงชาติ เพื่อรำลึกถึง
พระบิดาแหงการสหกรณไทย  

�แมโลกจะเปลี ่ยนไป 
แตความสุขใจอยาใหลดลง�
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 � ถึงแมจะเสียใจท่ีคุณพอไดจากไป แตก็ยังอุนใจที่มี 
หลักประกันเปนความม่ันคงแหงอนาคต การประกันชีวิต 
ถือไดวาเปนส่ิงที่จำเปนและสำคัญมากในชีวิตครับ � 

 
ชีวิตคนไมมีอะไรแนนอน วันนี้อาจจะแข็งแรงดีอยู แตพรุงนี้มะรืนหรือ 

วันตอๆ ไป ไมอาจจะลวงรูไดเลยวาเราจะเปนเชนไร หรือจะเกิดอะไรข้ึนกับตัวเอง 
บาง เฉกเชนเดียวกับ นายเจริญ ผาสุข ผูเสียชีวิต จากอุบัติเหตุมอเตอรไซดคว่ำ 
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 มัจจุราชไดพรากชีวิตเขาไปจากครอบครัวผาสุข  
ณ บายวันหนึ่งขณะท่ีเขากำลังจะเติมน้ำมันรถมอเตอรไซดที่ถนนเสนคลองหาด  
รถกระบะก็มาชนทายมอเตอรไซดเขาอยางจัง ทำใหเขาไดรับอันตรายถึงชีวิต  
สิ่งที่หลงเหลือไว คือรองรอยแหงความเศราและความหดหูของครอบครัวนี้  
เขาเปนพนักงานพิทักษปา จ .สระแกว อายุ 58 ป และคุณเจริญไดเห็นถึง 
ความสำคัญของการทำประกันชีวิตไวกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด   
โดยเปนสมาชิกสหกรณและทำประกันชีวิตตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เปนเวลา  
15 ป สง 270 บาทตอเดือน  เพราะเขาคิดเสมอวาความแนนอนคือความไมแนนอน 
หากเขาเปนอะไรไป คนขางหลังจะไดสบาย  

ในวันนี้ ลูกชาย (สมศักด์ิ ผาสุข) หนวยปองกันทรัพยากรปา สาขา  
จ.ปราจีนบุรี ไดมารับสินไหมแทนคุณพอที่พึ่งจากไป เปนจำนวนเงินหนึ่งลานบาท  
หากพอเขาไมไดมองการณไกล ชีวิตคนขางหลังอาจจะลำบากไมมีที่พึ่งได � ถึงแม
จะเสียใจท่ีคุณพอไดจากไป แตก็ยังอุนใจที่มีหลักประกันที่เปนความม่ันคง
แหงอนาคต การประกันชีวิตก็ถือไดวาเปนส่ิงที่จำเปนและสำคัญมาก 
ในชีวิตครับ �  

 

กลับมาทักทายสมาชิกกันอีกแลว นั่นแนมีบางคน
แอบเปดหนานี้กอนหนาอื่นซะดวยซิ อยากรู ใชไหม  
วารางวัลฉบับน้ีเปนอะไร รับรองวาตองถูกใจแนนอน 
สำหรับคำถามฉบับน้ีเพียงทายกันเขามาวา คอลัมนใหม 
ที่พึ่งเปดตัวไป มีชื่อคอลัมนวาอะไร และเน้ือหาคอลัมน
เกี่ยวกับเร่ืองใด ใหประโยชนดานใดบาง ทราบคำตอบ 
แลวรีบสงมาที่ Emai l : forestcoop@gmai l .com  
รับกระเปาเปเขียวกันไปเลย 3 ใบ สงคำตอบมาดวน  
ของมีจำนวนจำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยคำถามเดือนกุมภาพันธ  
◆ เงินปนผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินคา

หุนจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของ

การสง  คูณดวยอัตราเงินปนผลในปนั้น ๆ  

◆ เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูจาย

ดอกเบ้ียเงินกู ที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ ตั้งแต  

1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ในปเดยีวกันคณูดวยอตัรา

เฉลี่ยคืนที่สหกรณ กำหนดไวในแตละป 

 

รายช่ือสมาชิกผูโชคดี ไดรับเส้ือแจ็กเก็ตสีดำ 
◆ คุณสุทยา เทศกาล สมาชิกเลขที่  500183 
◆ คุณชัยรัตน ชิยางคบุตร สมาชิกเลขที่ 3691 
◆ คุณวรพรรณ หิมพานต สมาชิกเลขที่ 14880 
◆ คุณรัชพล ชาญพิทยกิจ สมาชิกเลขที่ 3821 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  
ตัวแทนความหวงใยที่มีใหสมาชิก 

มุมนี้มีรางวัลมุมนี้มีรางวัล  
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 หลังจากเห็นจั่วเรื่องแลว เพื่อนสมาชิกคงแอบงง
ปนสงสัยกันอยูใชม๊ัยวา ในยุคน้ำมันแพง คาแรงไมพอใชแบบน้ี 
เรือ่งเงนิออมน้ัน คงทำไดยากกกก.. 
ถงึยากท่ีสดุ กับคาครองชีพสูง  
ภาวะท่ีกลายเปนปญหาพื้นฐานของ 
คนเมืองไปซะแลว จะหาทางแกไขอยางไรดี  
เอาเปนวาลดรายจายหาทางเพิ่มรายไดจะดีกวา 

 วันนี้เรามีกลเม็ด 15 วิธีการออมท่ีไดผล �ออมนอยก็รวย
ได� เหมือนกัน ที่จะทำใหเงินในกระเปาของคุณยังอยูครบถวน 
ไมวิ่งหนีไปไกลแนนอน 

1. สวนหน่ึงของเงินเดือนที่ไดรับใหเก็บๆๆๆ จะ
มากนอยใหนำไปฝากเขาบัญชีธนาคารทุก ๆ เดือน 
แลวอยาไปยุงกับบัญชีนั้นเด็ดขาด ถาจำเปนตองถอน
เงินสวนนี้ ใหถือวากำลังกูเงิน เวลาคืนตองคืนทั้งตน
ทั้งดอก 

2. เก็บเหรียญท้ังหลายลงกระปุก เปดอีกบัญชีสำหรับ
เงินหยอดกระปุก อยาดูถูกการสะสมเงินเล็กเงินนอย 
จากกอนเล็ก ๆ เติบโตกลายเปนเงินกอนใหญ 
ในอนาคตไดเชียวนะ 

3. เก็บเงินคืนที่ไดรับจากเร่ืองตางๆ เขาบัญชี
ธนาคาร เชน เงินคืนตามโปรโมช่ันการซ้ือสินคา เงิน
คืนเบี้ยประกัน รายไดเบี้ยใบรายทางตางๆ ใหรวม
เปนบัญชีเดียวแลวทำบัญชีไว  เพื่อนสมาชิกจะไดรูวา 
ณ สิ้นปรายรับท่ีไดจากเงินสดคืนพวกน้ีมันมากขนาด
ไหน รายรับพวกนี้เปนรายรับไมตองเสียภาษี นา
เสียดายท่ีจะใชทิ้งๆ ขวางๆ  

4. จายเงินคางวดผอนส่ิงของตางๆ ที่ผอนหมดแลว 
เขาบัญชีตัวเองดวยเงินจำนวนเทาเดิม วิธีนี้ คุณ 
ไมตองเดือดรอน เพราะคุณเคยชินกับภาระการผอน
นั้นๆ อยูแลว 

5. หยุดนิสัยฟุมเฟอยสุรุย สุราย ตัด ท้ิ ง ใหหมด  
ทำรายการข้ึนมาวาตองใชอะไรบาง หลายคนแปลกใจ
วาย่ิงคิดย่ิงตัดไดเรื่อย ๆ 

6. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม เปนวิธี
งายสุดของการออมเงิน พรอมท้ังเปนแหลงเงินกู 
ดอกเบ้ียต่ำอีกตางหาก 

MR.SAVINGS 

�ออมกอนรวยกอน� โดย :MR.savings 
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7. ใชประโยชนจากการโอนเงินบัญชีหลายธนาคาร
เม่ือเงินเดือนถูกนำฝากเขาในบัญชีของคุณ ควรใหมัน
อยูในบัญชีธนาคารใหนานที่สุด  

8. ใชการเสียภาษีใหเปนประโยชน เรียนรูเรื่องภาษี 
ประโยชนที่คุณไมควรเสียและประโยชนที่คุณควรได 
(เรื่องลดหยอนนั่นเอง) 

9. สมหลน  อยาเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินกอนใหญ
ไมมาบอยคร้ัง เชน มรดก รางวัลเกมโชว ลอตเตอร่ี 
เงินปนผลกองทุน ฯลฯ เงินกอนนี้ควรนำไปใชใน 
การออมหรือลงทุนเพื่อการเกษียณอายุทั้งนี้ อยาลืม
ปรึกษามืออาชีพดานภาษีดวย 

10.ใหนำเงินสวนที่ เ พ่ิมไปฝาก ถา รับเงินเปนราย
สัปดาหหรือราย 2 สัปดาห อาจเปนไดวาบางเดือน
คุณจะไดรับเงินมากกวาคร้ังปกติ ใหนำเงินที่เกินไป
เขาบัญชีออม (ทันที) 

11. เก็บเงินเบิกรายการตางๆ สวนที่เกินจากรายจาย
จริงเขาบัญชีเงินออม คาเดินทางหรือรายจายอื่น ๆ ที่
เบิกบริษัทได ควรเก็บสวนเกินจากรายจายจริง 
ไว หรือเพื่อนสมาชิกอาจไดคาลวงเวลา ควรเก็บเงิน
สวนนี้มาออมเชนกัน  

12. ยืมมาออม  บางคนประสบความสำเร็จในการกูเงิน
ธนาคาร แลวนำกลับไปฝากในบัญชีเงินออมของ
ตนเองอีกทีหนึ่ง ยังมีคาหักลดหยอน เชน กูซื้อบาน 
และใชได กับชวงเวลาที่ดอกฝากมากกวาดอกกู  
(หลังภาษี) เทานั้น 

13. ใชประโยชนจาก Float  ความหมายของ  Float   
คือ ระยะชวงท่ีผูถอืเชค็ไดรับเชค็ไปจนกระท่ังถึงตอนท่ี
ไดรับเงินส่ังจายตามเช็ค กลาวคือชวงท่ียังไมไดถูกตัด
บัญชีก็ควรแชเงินไวในบัญชีเงินฝากใหนานเทาที่จะ
นานได กอนจะโอนไปเขาบัญชีกระแสรายวันเพื่อตัด
จายเช็ค   

14. จายหน้ีใหหมด คุณอยากไดผลตอบแทน 17-21 % 
หรือเปลา ? อยามีหนี้บัตรเครดิต ถามีใหรีบเคลียรให
เร็วที่สุด ตย. ถายอดหน้ีอยูที่ 2.4 หม่ืนบาท ดอกเบ้ีย
ที่ตองจายท้ังปอยูที่ 4,000 � 5,200 บาท ผล
ตอบแทนที่คุณจะได คือ ไมตองเสียดอกเบ้ียกอนน้ี 
การปลอดหน้ีบัตรจึงเปนวิธีออมเงินกอนใหญ แต 
ถาจำเปนตองมีหนี้ (จริง ๆ) หาบัตรท่ีดอกถูกสุดมาใช 

15. ประหยัดน้ำ � ไฟ เชื่อวาเปนเร่ืองท่ีหลายคนรูกันดี
อยูแลว วาควรปฏิบัติอยางไร เม่ือรูดังนี้แลว นักออม
ทั้งหลาย คงไมตองรออะไรท้ังนั้น มาเร่ิมตนดวยการ
วางแผนถึงวิธีและข้ันตอนปฏิบัติ บันทึกรายการ 
สิ่ง ท่ีตองทำ จากน้ันใหลงมือทันที เนนนะคะวา 
คิดแลวจงลงมือทำทันที เพราะถาไมรีบลงมือทำ  
ขั้นตอนก็จะเปนแคขั้นตอนและไมเกิดประโยชน 
ถา �ไมลงมือทำ�                                       
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โอกาส ในชวีติมิไดตดิมาแตกำเนดิ บางคนก็อยูแบบสุขสบาย 
บางคนก็เลือกเกิดไมได แตก็ยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่เห็นความสำคัญของ
เด็กผูดอยโอกาสเหลานี้  กลุมสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูมีจิต
เมตตาไดจัดกิจกรรมเล้ียงอาหารเด็กกำพรา ณ สถานสงเคราะหเด็กชาย
บานศรีธรรมราช ต.ศาลาชัย  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 140 คน  โดยนำอาหาร ไอศกรีม ขนม นม และอุปกรณเคร่ืองเขียน 
ไปมอบใหโดยใชงบประมาณจากสมาชิกผูมีจิตศรัทธาท่ีรวมบริจาคใหกับเด็กนอยผูดอยโอกาส  

คร้ังนี้จะเปนคร้ังที่เทาไหรไมสำคัญเทากับท่ีพวกเขาไดทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม มอบไออุนใหกับเด็กท่ีขาดโอกาส ความหมายส้ัน ๆ 
ที่พวกเขาฝากบอกผานปลายปากกา ใบไผก็คือ  

�แคอยากทำอะไรซักอยาง ใหกับคนท่ีไมรูจัก... โดยท่ีเขาไมรูวาเปนใคร  
แตเขารูวามีอีกคนหนึ่งที่ยินดีรับฟงเขา    ยินดีเปนส่ือกลางสงความรูสึกดีๆใหกับเขาเสมอ�  

คุณสุเทพ บัวจันทร กรรมการ และผูแทนสมาชิก กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช เอยถึงที่มาในการปนความสุขใหกับเด็กในคร้ังนี้
วา �ผมและบรรดาผูแทนสมาชิก กับสมาชิกไดมีการคุยกันในชวงประชุมใหญสามัญประจำปวา จะใชเงินปนผลท่ีไดจากสหกรณของ
แตละคนอยางไรดี ซึ่งบางคนก็ไมไดเปนสมาชิกแตมีจิตศรัทธาที่จะนำเงินบริจาค และแลวก็มาลงเอยดวยการนำเงินปนผลที่ไดมาทำให
เกิดประโยชน สรางความสุขใหกับเด็ก ๆ เหลานี้� นับเปนกลุมตัวอยางท่ีดี เพราะพวกเขาไมไดของบประมาณใด ๆ 
จากสหกรณออมทรัพยกรมปาไม เปนความคิดริเริ่มของผูที่มีจิตใจที่อยากจะชวยเหลือเด็กเหลานี้จริงๆ  

กอนตะวันชิงพลบ เขายังดำเนินชีวิตอยูไดอยางมีความสุขเพราะพวกเขามีปจจัยภายใน คือ น้ำใจที่เต็ม
เปยมและไมมีวันหมดส้ินนั่นเอง ความสุขของบางคนอาจมาจากอะไรท่ีเรียบงายแคไดแบงปนน้ำใจเล็กๆ ใหความ
อบอุนกับเด็กนอยผูดอยโอกาส แมจะเปนสวนเล็กๆในสังคมก็ตามแคนี้ก็สุขใจเสียเหลือเกิน 

ฟงแลวก็อดย้ิมดวยความช่ืนใจไมไดนะคะ เอาเปนวาหากมีกิจกรรมดีๆ แบบน้ีอีกเมื่อไหร เราจะเก็บภาพ 
และความประทับใจน้ีมาฝาก สมาชิกทุกทานอยางแนนอน สัญญาคะ 

          By : ใบไผ 

กลุมสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ปนความสุขเล็กๆ ให เด็กผูดอยโอกาส 
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ผลการดำเนนิงาน 
รายการ 31  มกราคม  2552 28  กมุภาพันธ  2552 

จำนวนสมาชกิ 13,120 13,124 
จำนวนสมาชกิสมทบ 3,221 3,256 
สินทรพัยรวม 6,446,198,835.86 6,434,982,677.85 
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 79,615,110.06 61,378,094.71 
เงนิลงทุนระยะส้ัน 69,977,913.60 60,000,000.00 
ลูกหนีเ้งนิกูฉกุเฉนิ 52,570,535.55 50,722,874.76 
ลูกหนีเ้งนิกูสามัญ 4,344,836,350.77 4,360,122,211.67 
ลูกหนีเ้งนิกูพเิศษ 687,409,452.57 692,738,257.75 
เงนิลงทุนระยะยาว 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 
สนิทรัพยอืน่ 11,789,473.31 10,021,238.96 
หนีสิ้นรวม 3,712,422,907.41 3,809,041,801.85 
เงนิกูยมื 1,150,000,000.00 1,120,000,000.00 
เงนิรบัฝากออมทรัพย 359,402,305.45 400,091,761.28 
เงนิรบัฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 34,807,803.88 35,591,931.91 
เงนิรบัฝากออมทรัพย พเิศษ 1,617,209,405.52 1,648,006,193.68 
เงนิรบัฝากออมทรัพย พเิศษ(สมาชิกสมทบ) 313,979,229.58 320,940,084.31 
เงนิรบัฝากออมทรัพยเกษยีณเปยมสุข 140,432,200.43 186,196,414.87 
เงนิรบัฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 37,047,150.00 37,300,664.00 
เงนิรบัฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 2,907,789.87 2,714,935.37 
เงนิรบัฝากจากสหกรณอืน่ 20,428,203.10 25,495,969.02 
เงนิรบัฝากออมทรัพยทวสีนิ 500,001.59 495,003.12 
เงนิรบัฝากออมทรัพยชวีติพอเพยีง 7,152,644.16 7,743,041.33 
เงนิรบัฝากออมทรัพยชวีติพอเพยีง(สมาชิกสมทบ) 173,350.23 189,150.23 
เงนิรบัฝากออมทรัพย(เงนิรบัประกันการทำงาน) 0.00 665,970.00 
หนีส้นิอืน่ 28,382,823.60 23,610,682.73 
ทนุของสหกรณ 2,716,745,400.74 2,593,525,002.74 
ทนุเรอืนหุน 2,309,320,050.00 2,339,811,100.00 
ทนุสำรอง 135,846,081.81 154,662,366.88 
ทนุสะสม 83,416,418.26 99,051,535.86 
กำไรสุทธ(ิรอการจัดสรร) 188,162,850.67 0.00 
รายได 27,564,209.38 56,517,161.68 
ดอกเบ้ียเงนิกูสมาชิก 27,295,234.18 54,428,301.18 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 226,935.20 1,934,980.50 
รายไดอืน่ๆ 42,040.00 153,880.00 
คาใชจาย 10,533,681.67 24,101,288.42 
ดอกเบ้ียจาย 9,199,562.29 18,474,137.12 
คาใชจายดำเนนิการ 1,334,119.38 5,627,151.30 
กำไรสทุธิ 17,030,527.71 32,415,873.26 

�การใชชีวิตที่รอบคอบ ไมใชเงินในทางท่ีผิด จับเงินใหอยู
หมัด พดูกันชดัชัด คือ �ใชเงนิใหเปน� อยาทอ ลองปฏิบัตดูิ ไมมี
อะไรยากเกินความสามารถ� 

แดดรมลมตกของวันกลางสัปดาห วนัทีอ่ากาศดีอยางนี ้เรา
มีนดักับสาวทานหนึง่ท่ีมีใจรักในการออมมากชนิดท่ีวา เดอืนไหน
ไมไดออมแลว รูสึกวาชีวิตเหมือนขาดอะไรไป เราไปรูจักกับเธอ 
ผูนีกั้นเลยดกีวา คุณอรุยี ตามพระหัตถ สำนกัวิจยัและพัฒนาการ
ปาไม หมายเลขสมาชิก 11107 

ทกุวันนี ้ �เงนิ� เปนปจจยัตวัเดยีวท่ีจะทำใหทกุอยางราบร่ืน 
แตจะมีสกัก่ีคนท่ีมีหลักในการใชเงนิเพือ่ความสบายในวันขางหนา 
และเธอกเ็ปนอกีคนท่ีมีหลกัในการออมเงินทีดี่ แถมยังควารางวัล
เงนิฝากออมทรัพยชวีติพอเพยีงไดมาถึง 2 คร้ังตดิตอกัน �พีเ่ปน
คนทีใ่ชเงนิอยางประหยัด เวลาจะซือ้อะไรก็แลวแต จะคดิเสมอวา
มันจำเปนสำหรบัเราหรือเปลา  ถาไมจำเปนกจ็ะไมซือ้ ไมฟุงเฟอ 
สำหรับการไดรับรางวัลออมทรัพยชวีติเพยีงในคร้ังน้ี ดีใจคะ คิดวา
เปนเพราะเราเปนคนประหยัด ฝากเงินทุกเดือนกับสหกรณโดย 
ไมคิดจะถอนเลย เพือ่เกบ็ไวเปนทนุการศึกษาใหลูก พีฝ่ากเดือนละ 
200 บาท ทุกๆ เดือน แมวาจะเปนตัวเลขที่นอยนิด แตเม่ือเรา
สะสมไปทุกๆ เดอืนมันกเ็ปนเงนิกอนใหญไดเหมอืนกัน� 

อยากจะฝากขอคิดใหกับเพื่อนสมาชิกวา �การใชชีวิตที่
รอบคอบ ไมใชเงินในทางที่ผิด จับเงินใหอยูหมัด พูดกันชัดชัด  
คือ �ใชเงนิใหเปน� อยาทอ ลองปฏิบัตดูิ ไมมีอะไรยากเกินความ
สามารถ ใครท่ียังไมมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงหรือ
อื่น ๆ อยากใหมาสมัครกันมากๆ แมเราจะฝากเดือนละ 100  
ทกุเดือน อยามองวาเปนเงนิทีน่อย เพราะเมือ่นำมารวมกัน นานๆ 
เขาก็กลายเปนเงนิทีมี่จำนวนมากไดเหมอืนกนั� 

จดัระเบียบการเงนิ วางแผนชวิีต และลงมอืปฏิบัติต้ังแต
วันนี ้ เช่ือเถอะวาเสนทางความม่ันคงในชีวิตของคุณ 
กำลังรออยูขางหนา ฉลาดเลือก ฉลาดออม จะเปนอีก
แนวทางหน่ึงที่ช้ีใหเห็นชองทางความสุขในอนาคต ที่จะ 
ชวยดึงเม็ดเงินใหเขามาในกระเปาของสมาชิกแนนอน 

 

อัตราดอกเบ้ีย 
เงนิฝาก 

(เริม่วันที ่1 เมษายน 2552) 
รอยละ เงนิกู  

(เริม่วันที ่ 1 เมษายน 2552) 
รอยละ 

ออมทรัพยสนิมัธยสัถ 3.75 ฉกุเฉนิ 6.80 
ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75 สามัญท่ัวไป 6.80 
ออมทรัพยพเิศษ 4.00 สามัญเพือ่การศึกษา 4.10 
ออมทรัพยเกษยีณเปยมสุข 4.50 สามัญเพือ่ประกอบอาชีพเสรมิ 5.85 
ออมทรัพยชวีติพอเพยีง 4.50 สามัญเพือ่ประหยัดพลังงาน 6.05 
ออมทรัพยจากสหกรณอืน่ 4.25 สามัญเพือ่คุมครองชีวติและทรัพยสนิ 6.05 

  สามัญเพือ่สงเคราะหผูประสบภัย (คงท่ี 2 ป) 1.00 
  สามัญเพือ่สงเคราะหผูประสบภัย (ปที ่3) 6.05 
  สามัญเพือ่ซือ้คอมพวิเตอรและอุปกรณ

คอมพวิเตอร 
6.05 

  เงนิกูพเิศษใชเงนิฝากเปนหลกัประกัน 5.50 
  เงนิกูพเิศษใชหุนเปนหลกัประกัน 6.80 
  เงนิกูพเิศษสนิเชือ่วนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) 4.50 
  เงนิกูพเิศษสนิเชือ่วนาเคหะ (ปที ่3หรือไมมีคงท่ี) 6.10 

อุรีย ตามพระหัตถ  
�สรางชีวิตดวยการออม� 

Administrator
Rectangle
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แกวเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิสช่ิง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

เมื่อวันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552  นายหาญชัย พันธุงาม ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 
นำคณะกรรมการพรอมท้ังเจาหนาท่ี เขามาศึกษาดูงานแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณในการบริหารกิจการสหกรณบริการ 
ดานเงินฝาก - เงินกู  การใหบริการสมาชิกดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ  
และกรรมการทานอ่ืนๆ ใหการตอนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ ทำหนาท่ีบรรยายสรุปภาพรวมขององคกร  
 

เยี่ยมชมงาน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 


