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  อ่านต่อหน้า11

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 2

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2557

การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 วันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่  

9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

มีผู้แทนสมาชิก จ�านวน 287 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณางบดุล การจัดสรรก�าไรสุทธิ และอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี 2557

นายสมเกียรติ บ้านกล้วย 
“แบบอย่างคนดีสรีสหกรณ์ ประจำาปี 2556

ยึดคำาสอนพ่อหลวง ใช้ชีวิตพอเพียง

สหกรณ์ก้าวไกล...  
ด้วยนำ้าพระทัยในหลวง

 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 37 พร้อม

ปฏิบัติงานทันที โดยประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 

2557 เพื่อแบ่งหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน
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ผลการเลือกต้ังกรรมการ
พร้อมแบ่งงานคณะกรรมการ
อ�านวยการ-เงินกู้-ศึกษาฯ 

ออมเงินอย่างไรให้
รวยแบบง่าย ๆ

 
33 รายชื่อผู้โชคดีคว้ารางวัล
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
มูลค่ารวม 50,000 บาท ตรวจสอบรายชือ่ได้ 
ที่หน้า และ www.025798899.com
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9 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลท่ี 9 
แห่งราชวงศ์จักรีนับได้ถึงปัจจุบันเป็นปีท่ี 67 แห่งการครอง
ราชย์ 

ตลอดระยะเวลาท่ีพระองค์ปกครองประเทศ ได้ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุข 
ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังทั่ว
ทุกท้องถิน่ของประเทศเพือ่เย่ียมเยียนประชาชน รับทราบและ 
ศกึษาข้อมูลทีเ่กิดขึน้ พร้อมท้ังพระราชทานพระราชด�าริอนัสูง 
ส่งด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปรีชาสามารถให้แก่
ข้าราชการในพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนใน
ท้องถิ่นได้น�าไปปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

เพือ่ให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ อนัยงัประโยชน์แก่พสกนกิรมากทีส่ดุ 
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการท่ีส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบท

ทีอ่ยู่ห่างไกล ทุรกนัดารและยากจนอย่างแท้จรงิ โครงการพระราชด�าริซึง่มีมากกว่า 3,000 โครงการ อยู่ในทกุภมิูภาคของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติการบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ซึ่งนอกจาก 
จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีแล้วยังก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตเิป็นส่วนรวมด้วย 

การพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนโดยหลักการ วธิกีารสหกรณ์ในพืน้ทีต่ามโครงการพระราชด�าริ อาจกล่าวได้ว่าเร่ิมต้นมาตัง้แต่การจดัตัง้ 
หมู่บ้านหุบกะพง ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่บริเวณต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 10,000 ไร่ ซึ่งเดิมมีสภาพ 
เป็นป่าเสือ่มโทรมพืน้ทีแ่ห้งแล้ง โดยกนัออกจากเขตของกรมป่าไม้ น�ามาจดัสรรให้แก่เกษตรกรโดยมิให้กรรมสทิธิแ์ต่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ 
ปรับปรุงพฒันาสภาพท่ีดินให้มีความเหมาะสมต่อการท�าการเกษตรในลักษณะ “หมู่บ้านสหกรณ์” ใช้หลกัการ วธิกีาร อดุมการณ์ของสหกรณ์มาท�าการ
พฒันาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชด�ารัสเพิม่เตมิคราวหนึง่ว่า 

“.....ท�าไปท�ามาเขาไปรวมกลุ่มท�า.....รวมพวกได้มากขึน้จนเกิดเป็นกลุม่เกษตรร่วมกับกลุม่สวนผกั.....เราไปบอกว่าสหกรณ์นีดี้ ก็ช่วยกันท�าไป 
ส่งเสรมิเขา.....” 

การจัดหมู่บ้านที่หุบกะพง จึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการ
พระราชด�าริ ซึ่งจัดในรูปสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกใน 
ประเทศไทย และต่อมาได้ขยายผลน�ารูปแบบและวิธีการสหกรณ์ไป 
เผยแพร่ ปลูกฝัง ให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริแห่งอืน่ ๆ เพือ่ให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนบนพืน้ฐาน 
แห่ง “การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” จะเห็นได้ว่า ในการ 
แก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยูข่องประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มักจะทรงน�าวิธีการสหกรณ์มาใช้อยู ่เสมอ เนื่องจากว่าภาครัฐบาล 
ไม่สามารถทุม่เทให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ท้ังหมด การท่ีประชาชน
รู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วย
เหลือของรัฐ จะท�าให้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นพสกนิกรของ
พระองค์ท่านได้ในท่ีสดุ ดังพระราชด�ารัสท่ีได้พระราชทานแก่ผูน้�าสหกรณ์ท่ัวประเทศ เม่ือคร้ังเข้าเฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท ณ ศาลาดุสดิาลัยฯ เม่ือวนัที่  
11 พฤษภาคม 2536 ว่า 

“ค�าว่า “สหกรณ์” แปลว่า การท�างานร่วมกัน การท�างานร่วมกันนีลึ้กซึง้มาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกนัในทกุด้าน ท้ังในด้านงานการท่ีท�าด้วย
ร่างกายทัง้ในด้านการทีท่�าด้วยสมอง และงานการท่ีท�าด้วยใจ ทุกอย่างนีข้าดไม่ได้ต้องพร้อม งานทีท่�าด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนท�าก็เกิดผลขึน้มาได้ เช่น 
การเพาะปลูกก็มีผลขึน้มา สามารถท่ีจะใช้ผลนัน้ในด้านการบริโภค คือ เอาไปรับประทาน หรอืเอาไปไว้ใช้หรือเอาไปจ�าหน่าย เพือ่ให้มีรายได้เลีย้งชีพได้  
ถ้าแต่ละคนท�าไปโดยล�าพงัแต่ละคน งานทีท่�านัน้ผลอาจไม่ได้เตม็เม็ดเตม็หน่วย และอาจจะไม่พอเพยีงในการเล้ียงตวัเอง ท�าให้มีความเดือดร้อน ฉะนัน้ 
จะต้องร่วมกัน แม้ในขั้นที่ท�าในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันท�างานท�าการ เพื่อที่จะเล้ียงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่า 
ถ้าร่วมกันหลาย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถท่ีจะปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ มีความสามารถ มีผลได้มากขึน้”

 : คนหลังเลนส์

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน�้าพระทยัในหลวง
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ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

ลงทะเบียนผู้แทนสมาชิก

นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์  ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
สอ.ปม. จุดธูปเทยีน บูชา พระรตันตรยั

สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเดือนท่ีสหกรณ์ฯเรามีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณา 
งบดุล การจัดสรรก�าไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2557 และสรรหา 
คณะกรรมการด�าเนินการ และจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  จ�านวน  287 คน จากทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศเข้าร่วมประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2557และการสัมมนา เม่ือวันเสาร์ท่ี 8 และ วนัอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ  ชัน้ 4 อาคารส�านกังาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

ปีนี้ผู้แทนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ และพร้อมใจเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมด
วาระ จ�านวน 7 ท่าน โดยมีผู้แทนสมาชิกพร้อมเข้ามาช่วยบริหารงานสหกรณ์ให้ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะ
กรรมการด�าเนินการ รวมทั้งสิ้น 11 คน  ท้ังจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ ในการพัฒนา
สหกรณ์ โดยมี นายธงชัย  เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

ในทุกๆ ปี สหกรณ์ได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับผู้แทนสมาชิก และคร้ังนี้ก็เช่นกัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เร่ือง “เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” และท�าให้ได้รับความรู้ที่เป็นข้อคิด 
ที่ดีมาก  “ผมไม่เคยน�าเงินปันผลที่ได้รับทุกๆ ปีมาใช้เลย  เก็บออมไว้ตลอด ถ้าเรารู้จักออม รู้จักใช้ สามารถท�าให้เราอยู่อย่างพอเพียง มีความสุข
ได้ตามอัตภาพ”

ท่ีส�าคัญปีนี้ได้มีการมอบรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” ให้กับนายสมเกียรติ บ้านกล้วย พนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติรามค�าแหง
มหาราช  ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากรางวัลโล่รางวัล และเข็ม
ทองค�า คนดีศรีสหกรณ์ มูลค่า 40,000 บาท และเสื้อเกียรติยศที่นายสมเกียรติ บ้านกล้วย ได้รับ ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดคนดีศรีสหกรณ์ปฏิบัติงาน 
อยู่ จะได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามความจ�าเป็นของหน่วยงาน และปีนี้ หน่วยงานท่ีคนดีศรีสหกรณ์ปฏิบัติงานอยู่  
แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ว่าต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส�าหรับจ�านวนเงินที่เกินนั้นทางหน่วยงานต้นสังกัดจะท�าการร่วมสมทบด้วย

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 37 ประจ�าปี 2557 จ�านวน 7 คน ดังนี้

  ล�าดับ      ชื่อ – สกุล                    คะแนนรวม
 1. นายวิชิต สนธิวณิช 200
 2. นายแปลก พิมลไทย 164
 3. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี 158
 4. นายสุภาพ ค�าแฝง 156
 5. นายน�าศักดิ์  ประสาร 150
 6. นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์ 129
 7. นายชัยยันต์  ค�าป้อ 118

จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 7 คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 8 คน รวม
เป็น คณะกรรมการด�าเนินการ 15 คน ดังนี้

 1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
 2. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์    รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. นายธนโรจน์ โพธิสาฑร              รองประธานกรรมการคนที่ 3
 5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี             เหรัญญิก
 6. นายน�าศักดิ์ ประสาร                   ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์        กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ
 8. นายสุเทพ บัวจันทร์                    กรรมการ
 9. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์                 กรรมการ
 10. นายอนุชิต แตงอ่อน                 กรรมการ
 11. นายวิชิต สนธิวณิช                  กรรมการ
 12. นายแปลก พิมลไทย                กรรมการ
 13. นายชัยยันต์ ค�าป้อ                   กรรมการ
 14. นายสุภาพ ค�าแฝง                    กรรมการและเลขานุการ
 15. นายณรงค์ ทองขจร                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
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คณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่37 ได้จัดแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยจดัแบ่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ จ�านวน 3 คณะ ดงันี้

คณะกรรมการอ�านวยการ
1.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม           ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ
2.  นายวิชิต สนธวิณิช    ประธานกรรมการอ�านวยการ
3.  นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์          กรรมการ
4.  นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการ
5.  นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ  
6.  นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี  กรรมการและเลขานุการ
7.  นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส    ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.  นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
2.  นายอนุชิต แตงอ่อน ประธานกรรมการเงินกู้
3.  นายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ
4.  นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
5.  นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการและเลขานุการ
6.  นางสาวพิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.  นายธนโรจน์  โพธิสาโร         ทีป่รึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์
2.  นายชัยยันต์  ค�าป้อ               ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.  นายแปลก   พิมลไทย กรรมการ
4.  นายสุภาพ   ค�าแฝง     กรรมการ
5.  นายณรงค์ ทองขจร          กรรมการและเลขานุการ
6.  นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ      ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557    

นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวิเศษ  ทีป่รกึษาส�านกังาน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ วิทยากรผู ้ทรง

คุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เพ่ิมพูนคุณภาพ

ชีวิต ด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง”

ประธานกรรมการด�าเนินการมอบโล่

รางวัล และเข็มทองค�า  “คนดีศรีสหกรณ์” 

มูลค่า 40,000 บาท และเสื้อเกียรติยศ 

ให้กับ นายสมเกียรติ บ้านกล้วย

นายธนโรจน์ โพธิสาโร กล่าวประกาศ

เกียรติคุณ รางวัลคนดีศรีสหกรณ์

ครอบครัวนายสมเกียรติ บ้านกล้วย และคณะกรรมการ
ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
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ประธานกรรมการด�าเนินการ และ เลขานุการ ด�าเนินการประชุม ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2557

ผู้แทนสมาชิก นายสมศักดิ์ ศมนวงศ์ ให้ข้อคิดเห็น             

บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก

ผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการจับฉลาก 
สนับสนุนของรางวัลโดย บริษัททรูไลฟ์ โบรกเกอร์

นายวิชิต สนธิวณิช 
หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

นายสุเทพ  บัวจันทร์  และนายธนโรจน์  โพธสิาโร  กรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ร่วมกัน ตอบข้อซักถามผู้แทนสมาชิก

นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ และนายสุเทพ บัวจันทร์  
ร่วมกันมอบโชค จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
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รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

รางวัลท่ี 1 เลขท่ีสมาชิก ช่ือ- สกุล จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. 5923 นายสมพร  พงษ์ธนาคม 10,000

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 จ�านวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน
(บาท)

1. 503823 น.ส.ทิพวรรณ  นภาปทุม 5,000

2. 512922 น.ส.พรรณพิมล  กิตติสุนทโรภาศ 5,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 จ�านวน 30 รางวัล

รางวัลที่ 3 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน
(บาท)

1. 4002 นายศุภชัย  สุกใส 1,000

2. 8167 นายสุพจน์  ภู่รัตนโอภา 1,000

3. 11317 นายอุทัย  อินพวง 1,000

4. 9635 นายสมศักด์ิ  เศวตเวช 1,000

5. 17907 น.ส.อังสนา  ม่วงเกตุมา 1,000

6. 502722 น.ส.ประภานิช  พุ่มกล่ัน 1,000

7. 17622 น.ส.นันทวรรณ  สุปันตี 1,000

8. 6075 นายทรงศักด์ิ  วิทยอุดม 1,000

9. 5469 นางประภาพร  ศิลาคม 1,000

10. 11194 นายเสริม  แสงทอง 1,000

11. 507793 น.ส.สกุณา  ศาลาค�า 1,000

12. 7591 นายประสิทธ์ิ  ศรีจามร 1,000

13. 10766 นายประเมิน  โล่ห์นารายณ์ 1,000

14. 1692 น.ส.พิทยา  บุญรอด 1,000

15. 9686 นายนพวรรษ  ล�าดับ 1,000

16. 18493 นายธนาพันธ์  สุกสอาด 1,000

17. 8368 นางศิริกัลยา  มานะสถิตย์ 1,000

18. 17470 นางธนิดา  แจ้งสุทิมล 1,000

19. 15690 นายเกรียงศักด์ิ  ประยืนยง 1,000

20. 9517 นางจันทนา  อักษรน�า 1,000

21. 3424 นางสิริลักข์  จันทร์เต็มดวง 1,000

22. 5645 นายสิทธิพงศ์  พิฆาตไพรี 1,000

23. 3710 นายธีระวุฒิ  คงสวัสด์ิ 1,000

24. 2285 นายคีรี  เพชรกาญจน์ 1,000

25. 12380 นางนลฐญา  ภักดีกุล 1,000

26. 16982 นายเมษา  หล�าสะอาด 1,000

27. 2725 นางพรชรินทร์  บุญเจริญ 1,000

28. 4647 นายปัญญา  โค้งภูเขียว 1,000

29. 14549 นายสมบัติ  อ่อนสอาด 1,000

30. 10780 นางสมร  ไชยพัฒน์ 1,000

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 
วันที่ 09/02/2557)

“ พุทธวจน ”

ฉบับนีข้อน�า พทุธวจน ค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ีได้ตรัสเก่ียวกับ 

การเป็นฆราวาสมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้มีโอกาสศึกษา ว่าพระองค์ได้ตรัส

สั่งสอนว่าพึ่งท�าประการใด ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยาก หรือเป็นสิ่งที่ไกลตัว  

หากสมาชิกท่านใดน�าไปปฏิบัติได้ก็จะเป็นฆราวาสชั้นเลิศตามท่ีพระศาสดา 

ได้ตรัสไว้ในพระสูตรที่ว่า

คหบดี ! ในบรรดากามโภคีเหล่าน้ัน กามโภคีผู ้ใด 

แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย,

คร้ันแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้ว

ท�าตนให้เป็นสุข ให้อ่ิมหน�าด้วย, แบ่งปันโภคทรัพย์

บ�าเพ็ญบุญด้วย, ไม่ก�าหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติ

เห็นโทษ มีปัญญา เป็นเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์

เหล่าน้ันอยู่ด้วย;

คหบดี !กามโภคีผู้น้ี ควรสรรเสริญโดยฐานะท้ังส่ี คือ :-

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีหนึ่ง

ในข้อท่ีเขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด,

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีสอง

ในข้อท่ีเขา ท�าตนให้เป็นสุข ให้อ่ิมหน�า,

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีสาม

ในข้อท่ีเขา แบ่งปันโภคทรัพย์ บ�าเพ็ญบุญ,

ควรสรรเสริญโดยฐานะท่ีส่ี

ในข้อท่ีเขา ไม่ก�าหนัดไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง

มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก

บริโภคโภคทรัพย์เหล่าน้ัน.

คหบดี ! กามโภคีผู้น้ี ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งส่ีเหล่านี้.

คหบดี ! กามโภคีจ�าพวกน้ี เป็นกามโภคีช้ันเลิศ

ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวรกว่ากามโภคีทั้งหลาย,

เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจากนมสด

เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น

หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่า

บรรดารสอันเกิดจากโคท้ังหลาย เหล่าน้ัน,

ข้อน้ีฉันใด; กามโภคีจ�าพวกน้ี ก็ปรากฏว่าเลิศกว่า

บรรดากามโภคีท้ังหลายเหล่าน้ัน ฉันน้ัน แล.

                                           ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.

ฆราวาสชั้นเลิศ
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ  31  มกราคม  2557

จ�านวนสมาชิก 13,279 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 13,568 

สินทรัพย์รวม 11,623,018,659.39

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 236,983,314.50 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 483,528,422.38 

เงินลงทุนระยะสั้น 267,054,060.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 79,712,022.47

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 11,157,321.50 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,040,194,881.13 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 106,630,456.01 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 871,717,420.30 

เงินลงทุนระยะยาว 3,399,665,870.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,074,543.78 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 84,759,492.29 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 29,353,545.95 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 

หนี้สินรวม 6,841,717,489.13

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,121,200,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว 48,611,100.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,070,127,309.68

เงินรับฝากออมทรัพย์ 397,130,035.93 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,853,625,550.29 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 633,010,543.26 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 131,154,558.20 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 53,100,003.21 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,106,618.79 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,548,968,312.13

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 96,021,971.39 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,418,494,906.60 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 28,652,170.56 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 5,799,263.58 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 15,419,947.04 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,479,170.28 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,762,545,976.52

ทุนเรือนหุ้น 3,957,602,270.00 

ทุนส�ารอง 366,996,732.38 

ทุนสะสม 56,028,658.48 

ก�าไรสุทธิ (รอการจัดสรร) 332,070,376.73 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 49,847,938.93 

รายได้ 38,220,647.97

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 36,861,713.16 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,216,549.62 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 142,385.19 

ค่าใช้จ่าย 19,465,454.23

ดอกเบี้ยจ่าย 15,123,573.38 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 4,341,880.85 

ก�าไรสุทธิ 18,755,193.74
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(The Republic of the Union of Myanmar)

สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการดําเนินการ สอ.ปม.

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยท่ีมีประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับคนไทยมาเป็นเวลา

อันยาวนาน ผู้เขียนคิดว่าผู้อ่านท่ีเคยเป็นนักเรียนประเทศนี้น่าจะเป็นประเทศ

แรกๆ ท่ีทกุคนรู้จกัและคุ้นเคย ท้ังในชือ่และเรือ่งราวท่ีเกีย่วข้องกับประเทศไทยอย่าง

มากมาย อกีทัง้ยังมีประวตัศิาสตร์ท่ีมีต่อมาอย่างชนดิทีค่นไทยทกุคนควรจะจดจ�าไว้

เป็นบทเรียน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็คือ

ประเทศทีต่ัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย ท่ีคนไทยเรียกตดิปากกนัว่าประเทศ 

พม่า ส�าหรับชื่อประเทศนี้จะเรียกว่าอย่างไรดีนั้น เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงชื่อเรียกประเทศมาหลายคร้ังหลาย

คราว และในคร้ังปี พ.ศ.2532 ราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการบัญญตัศิพัท์ภาษาไทย ได้เคยให้ความเห็นในเร่ือง 

ชื่อของประเทศนี้ในจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 1 ฉบับท่ี 6 มิถุนายน, 2532 ว่าคนไทยรู้จักและมีความ 

สมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์กับประเทศนีใ้นชือ่ว่าพม่ามาแต่โบราณกาล จงึเหน็สมควรให้เรียกชือ่นีอ้ย่างเป็นทางการว่า 

“สหภาพพม่า” ตามท่ีเคยใช้มาแต่เดิม เช่นเดียวกับทีเ่รียกชือ่ประเทศอืน่ ๆ อกีมากมายโดยไม่ตรงกับชือ่ภาษาองักฤษ

ของประเทศนัน้ เช่น จนี (China) ญีปุ่่น (Japan) โปรตเุกส (Portugal) องักฤษ (England) ฝร่ังเศส (France) เป็นต้น 
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ของขบวนการสหกรณ์ท่ีเข้มแข็งดังกล่าว ประกอบกับ

การเป็นประเทศท่ีจะต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็น 

อันมาก อีกท้ังประเทศพม่ายังมีจดุแขง็คือความพร้อมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมากและมีต้นทุนในการผลิต 

ที่ต�่ากว่าในอีกหลายประเทศ ดังนั้นในการเปิดประเทศ

และการร่วมตวักันเป็นประชาคมอาเซยีนก็จะมีส่วนท�าให้

ประเทศพม่าสามารถน�าจุดแข็งของประเทศมาใช้ในการ

พัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทุกท่านก็คงได้รับ

ทราบข่าวการพัฒนาประเทศรวมท้ังการเข้าไปลงทุน

ของนักลงทุนทั่วท้ังโลกอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม

หากประเทศพม่ารู้จักการน�าระบบสหกรณ์มาใช้ในการ

การบรหิารจดัการร่วมด้วยแล้ว อาจท�าให้เป็นการพฒันา

ประเทศพม่าเป็นไปในลักษณะการก้าวกระโดดได้เลย 

ทีเดียว 

อ้างองิ : วรีะ ค�าวเิศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคม

อาเซียน (Cooperative Movement in ASEAN 

Community)

www.ccsmyanmar.com 

http://th.wikipedia.org/wiki ค้นหา พม่า

จดหมายข่าวราชบัณฑติยสถาน ปีท่ี 1 ฉบับที ่6 

มิถนุายน, 2532

ในบทความฉบับนีผู้เ้ขยีนก็ขอใช้ชือ่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าคอืประเทศ

พม่าแล้วกันนะครับ และในปัจจบัุนพม่ากย็งัเป็นค�าท่ีคนไทยเรียกผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ

ดังกล่าวด้วย แต่ในข้อเท็จจริงแล้วดินแดนแถบนั้นมีผู้คนอยู่หลายเชื้อชาติ ซึ่งประมาณว่า

มีมากกว่า 135 เผ่าพนัธุ ์ โดยมีเชือ้ชาตหิลักๆ ได้แก่ พม่า (ร้อยละ 68) ไทใหญ่ (ร้อยละ 9) 

กะเหร่ียง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จนี (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) และเชือ้ชาตอ่ืินๆ 

เช่น อนิเดีย กะฉิน่ โรฮงิยาฯลฯ เป็นต้น พม่ามีแนวชายแดนทีต่ดิกับประเทศไทยประมาณ 

2,400 กม.ตัง้แต่จงัหวัดเชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พม่ามีพื้นประเทศประมาณ 657,740 ตารางกิโลเมตร  

มีนครเนปิดอร์ (Nay Pyi Daw) เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ซึง่ถกูสร้างขึน้ในปี 2545 ย้ายเม่ือ

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2548 โดยเมืองหลวงเดิมคอื กรงุย่างกุง้ ปัจจบัุนยงัคงเป็นศนูย์กลาง 

การค้าการลงทนุทีส่�าคญั และเป็นศูนย์กลางการค้าในการกระจายสนิค้าไปสูภ่าคต่างๆ ของ

ประเทศ ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 56 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 

นับถอืศาสนาพทุธ 

ส�าหรับขบวนการด้านสหกรณ์ในประเทศพม่านั้น มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ

กระทรวงคอืกระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Cooperatives) ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบเร่ือง

สหกรณ์โดยตรงเรียกกรมสหกรณ์ (Cooperative Department) กระทรวงนี้ยังรับผิดชอบ

อตุสาหกรรมขนาดย่อม (Department of Small Scales Industries) และวสิาหกจิสหกรณ์

เพือ่การส่งออกและน�าเข้า(Cooperatives Export Import Enterprise ) ด้วย

ประเทศพม่ามีกฎหมายเก่ียวกับสหกรณ์ท่ีเรียกว่า พ.ร.บ.สมาคมสหกรณ์แห่งพม่า 

พ.ศ.2535 ( Union of Myanmar Co-operative Society Law 1992) ซึง่ในกฎหมายได้มีการ 

ก�าหนดให้สมาคมศูนย์กลางสหกรณ์ (Central Co-operative Society Limited , CCS)  

ซึง่มีรูปแบบองค์กรเป็นองค์กรพฒันาเอกชนและยังเป็นองค์กรสงูสดุของขบวนการสหกรณ์

ในประเทศพม่าอีกด้วย CCS มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็น

ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม-เศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือและความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศและด�าเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การฝึกอบรมและข้อมูล

สารสนเทศของเครือข่าย รวมท้ังพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยกระทรวง

สหกรณ์กับ CCS จะท�างานกันอย่างใกล้ชดิในขบวนการสหกรณ์ในประเทศพม่า

สหกรณ์ในประเทศพม่าสามารถจดัระดับได้ 4 ระดับ ดังนี้

1. สหกรณ์ปฐมภูมิ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่น้อยกว่า 10 คน 

(12,718 แห่ง)

2. สหกรณ์ทุตยิภมิู ประกอบด้วยสหกรณ์สมาชกิระดับสหกรณ์ปฐมภมิู (517 แห่ง)

3. สหกรณ์ตตยิภมิู ประกอบด้วยสมาชกิระดับสหกรณ์ทตุยิภูมิ (20 แห่ง)

4. สหกรณ์ระดับสูงสุด ซึ่งก็คือสมาคมศูนย์กลางสหกรณ์ (Central Co-operative 

Society Limited ,CCS)

และยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะที่เก่ียวข้องกับส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจ ได้เป็น  

3 ประเภทดังนี้ 

ส่วนการผลิต ได้แก่สหกรณ์การเกษตรกรรม สหกรณ์การอตุสาหกรรม/หตัถกรรม 

ส่วนบริการ ได้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดิตสหกรณ์สตรี 

ส่วนการค้า ได้แก่สหกรณ์ร้านค้าผูบ้ริโภค สหกรณ์ชนบท เป็นต้น

นอกจากนี้ในประเทศพม่ายังมีธนาคารเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ด้วยนั้น 

ก็คอื The Cooperative Bank ซึง่เป็นธนาคารของขบวนการสหกรณ์ มีสาขาจ�านวน 16 แห่ง 

กระจายอยู่ทัว่ประเทศ

ถงึแม้ว่าประเทศพม่าซ่ึงปิดประเทศมานานร่วมสีส่บิปี และเพิง่จะเปิดประเทศได้ไม่ก่ีปี 

ทีผ่่านมานี ้แต่จากข้อมูลด้านสหกรณ์ในประเทศพม่าทีผู่เ้ขยีนได้มีโอกาสศกึษาและค้นคว้า

หาข้อมูลนั้น พบว่าขบวนการสหกรณ์ในประเทศพม่านั้นมีความก้าวหน้าในขบวนการและ

การจดัการไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆ ในหมู่ประเทศอาเซยีนด้วยกันเลยทีเดียว จากรากฐาน
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เงนิเป็นเร่ืองทีส่�าคัญในล�าดับต้น ๆ ของการด�าเนนิชวีติของคนทุกคน แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เรียนรู้ทักษะการเงนิ
ท่ีแท้จริง เพราะใครท่ีให้เวลาเรยีนรูกั้บการเงนิทีแ่ท้จริง ส่วนใหญ่จะรู้เท่ากันกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะน�าเงนิของเราออกจาก 
กระเป๋า ดังนัน้ ความฉลาดทางด้านการเงนิ หากใครรู้และเท่าทนัเงนิ คนนัน้ก็จะมีความสามารถในการบริหารจดัการเงนิ 
ของตนเอง  ท�าให้หลดุพ้นทางการเงนิได้ เขากไ็ม่ตกเป็นทาสของเงนิต่อไป เงินก็ควบคมุเขาไม่ได้ 

ท�ายงัไงกันถงึจะมีเงินออม และมีเงนิเก็บเพิม่ หรอืมีเทคนคิการออมเงนิอย่างไรให้รวย หลายคนยงัหาค�าตอบให้กับ 
ปัญหาข้อนีไ้ม่ได้ ถงึแม้เจ้านายจะขึน้เงนิเดือนทกุปี รัฐบาลประกาศใช้นโยบายขัน้ต�า่ แต่หลายคนเงนิเหลือเก็บก็ยังเท่าเดิม 
บางคนเหลอืน้อยลงกว่าเดิมอกี ท�าไมถงึเป็นแบบนัน้ละค่ะ เพราะเม่ือเราได้เงนิมา ก็มักจะเอาไปใช้ทันท ีกว่าจะรู้สกึตวัว่า 
ใช้เงินไปมากแล้ว เงินก็เหลือเก็บนิดเดียว บางคนอาจจะไม่เหลือเลยด้วยซ�้า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้ ขอแค่มีความฉลาด 
ทางด้านอารมณ์ ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมในการใช้จ่ายเงนิ และกันเงนิส่วนทีอ่อมไว้ก่อนจะเอาเงนิทีเ่หลอืไปใช้ แค่นีเ้งนิออม
ของทุกคนก็จะเพิม่มากขึน้ มาดูเทคนคิการออมเงนิอย่างไรให้รวยแบบง่ายๆ ด้วยวธิง่ีายๆท่ีน�ามาฝากกัน

ข้อแรก เร่ิมจากการท�าส่ิงท่ีมันง่าย ๆ ก่อน เชือ่ว่าทุกคนก็ท�าได้ ก็แค่เร่ิมเก็บเหรียญ ท่ีเหลือจากการใช้จ่าย  
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท เหรียญสลึง เหรียญสบิ เก็บให้หมด หลังจากเวลาผ่านไป เดือน สองเดือน หกเดือน หรือหนึง่ปี ตอนคุณ 
เอาเหรียญท่ีเกบ็ได้ออกมานบัเชือ่ว่าทุกคนคงต้องตกใจแน่ เพราะว่าเหรียญพวกนีแ่หละค่ะ ทีจ่ะท�าให้เงนิเกบ็คณุเพิม่ขึน้ 
อกีนดิ ท�าง่ายๆ แต่ได้เยอะเป็นกอง

ข้อสอง ก�าหนดงบประมาณจ�านวนเงนิในแต่ละเดือน และก�าหนดงบประมาณเงินในกระเป๋าในแต่ละวัน เชือ่ว่า 
หลายคนคงไม่เคยท�ากัน วธินีีจ้ะท�าให้เราควบคุมเงนิไหลออกได้ดีมาก ค�านวณเงินส่วนท่ีเราต้องใช้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย 
ในแต่ละวนั ค่าของกิน ค่าบ้าน ค่าดอกเบ้ียต่าง ๆ กันเงนิส่วนนีอ้อกมา ส�าหรับเงนิท่ีเหลือให้เก็บ ง่ายไหมละค่ะ คณุแค่คิดว่า 
เดือนนี้คุณต้องใช้เท่าไหร่ในส่ิงที่จ�าเป็น แล้วคุณก็ใช้ตามนั้น มันเป็นการสร้างวินัยในการใช้เงินให้กับคุณไปในตัวด้วย   
แถมเงนิเก็บก็เพิม่ข้ึน

ข้อสาม อย่าซือ้อะไรตามใจชอบ หลายคนเป็นแบบนี ้อนันีน่้าอร่อย ซือ้กินดีกว่า รองเท้าคู่นีเ้ท่ห์จงั ซือ้ดีกว่า 
มือถอืรุ่นใหม่ออกแล้ว ต้องอนิเทนด์ก่อนใคร  เราใช้เงนิตามใจ ตามอารมณ์ สดุท้ายก็ไม่มีเงนิเหลือ

ข้อสี ่ ใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง  ขอให้ช�าระยอดหนี้บัตรเครดิตให้เต็มจ�านวนเงินทุกคร้ัง คุณจะได ้
ไม่เสียดอก ทัง้นีท้ั้งนัน้ก็แค่ให้ใช้ไม่เกินงบการเงนิท่ีคณุก�าหนดไว้ คุณก็ยงัมีเงนิเหลอืเก็บแล้ว  

ข้อที่ห้า จัดสรรงบประมาณ คุณควรจัดสรรงบประมาณท่ีมีรายละเอียดแบบเดือน 
ต่อเดือนของจ�านวนเงินที่คุณใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและส�าคัญ และพยายามเก็บบันทึก
บัญชกีารใช้จ่ายเอาไว้ เพือ่ท่ีจะได้ดูอตัราการเตบิโตทางด้านทางด้านการเงนิในบัญชขีองคุณ

ส่วนใครจะจัดสรรเงินออมได้ดีแค่ไหน คงเป็นเรือ่งทีคุ่ณต้องวางแผนให้สอดรบั
กับเงื่อนไขทางการเงินที่ตัวคุณเองย่อมรู้ดีที่สุดว่าควรจัดสรรให้ลงตัวอย่างไร แต่ที่แน่ๆ 
เม่ือคิดจะออม กต้็องออมแบบไม่มีเงือ่นไข ออมแบบมีวินยั ไม่ผดัวันประกนัพรุง่ ทีส่�าคัญ
ต้องหมั่นท�า “บัญชีรายรับรายจ่าย” เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองอย่าง
สม�า่เสมอด้วย

“ออมเงินอย่างไร
ให้รวยแบบง่ายๆ”

 : คนหลังเลนส์
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“ความสุข คือความพอ เม่ือใดท่ีเรารู้สึกพอกับชีวิตเราก็จะพบความ
สุข ส่ิงท่ีส�าคัญก็คือ เราต้องมองตัวเอง ถ้ายังมองแต่คนอ่ืน ไขว่คว้าหามาเร่ือย  
ไม่รู้จักพอ เราจะไม่มีวันพบความสุขท่ีแท้จริงได้เลย” น่ีเป็นค�ากล่าวของ 
นายสมเกียรติ บ้านกล้วย  ผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2556   
นายสมเกียรติ บ้านกล้วย  สมาชิกเลขท่ี 785  อายุ 54 ปี  เป็นคนจังหวัด
สุโขทัย  รับราชการในต�าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า หน่วยงานอุทยาน 
แห่งชาติรามค�าแหง เป็นผู้ท่ีใช้ชีวิตได้ตรงตามหลักเกณฑ์ คนดีศรีสหกรณ์

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม จัดท�าบัญชี รายรับ –  
รายจ่ายในการท�าไร่ และ ท�าบัญชีรายจ่ายของบุตรชายท่ีเรียนอยู่ และสอน 
ให้ลูก ๆ รู้จักการออมโดยการฝากเงินออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ 

มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม
โดยรับหน้าท่ีเป็นมรรคทายก พิธีกรหน้าเมรุ ให้กับงานในหมู่บ้าน และ

หมู่บ้านใกล้เคียง และท�างานด้านศาสนา โดยการช่วยวัดจัดสร้าง ซ่อมแซมกุฎิ 
ศาลา ต่างๆ และท�าหน้าท่ีประสานงานต่างๆ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
กับสมาชิก และสมาชิกสมทบ 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
นายสมเกียรติ บอกกับทางทีมงานว่า หากอุดมการณ์เราชัดเจน เราจะ

เกิดความสบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่า ขอเพียงท�าหน้าท่ีของตัวเองด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  ถึงแม้จะไม่มีใครรู้แต่ตัวเราเองรู้ดีท่ีสุด

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการด�ารงชีวิตท่ีดี ตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง สอนให้ลูกๆ ฝากธนาคาร และกองทุนหมู่บ้านต้ังแต่ยังเล็ก  และถ้าว่าง
จากการท�างานก็จะท�าไร่เป็นอาชีพเสริม “ถึงแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กๆ น้อย ๆ  
แต่ถ้าเรารู้จักเก็บออม ก็สามารถเก็บเงินได้เป็นก้อน  ผมจะยึดหลักคําสอนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่า ให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักออม 
อดทนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค อนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถ 
วัดได้จากวาสนา แต่ส่ิงเหล่าน้ีได้มาเน่ืองจากการรู้ค่าของส่ิงท่ีมีอยู่ หรือการเลือกทํา 
ส่ิงท่ีมีอยู่ให้งอกงามแล้วแต่ความคิดของใคร ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะต้องคํานึงถึงในยุค
ปัจจุบันคือการออม การใช้เงิน และการลงทุน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะนํามาซ่ึงความ
สุขสบายในอนาคต หากคุณเร่ิมจัดระเบียบการเงิน วางแผนชีวิต และลงมือปฏิบัติ
ต้ังแต่วันน้ี เช่ือเถอะว่าเส้นทางความม่ันคงในชีวิตของคุณกําลังรออยู่ข้างหน้า”

ความในใจที่อยากบอก
“ผมรู้สึกดีใจท่ีสหกรณ์ฯ มองเห็นความดีตัวผมเอง ไม่เคยคิดเลยว่าใครจะ

มาเห็น ผมทําทุกอย่างด้วยใจ  อย่าได้ท้อแท้กับบุญวาสนา อย่าหายใจท้ิงไปวัน ๆ 
ต้องทําตัวให้เกิดประโยชน์ และท่ีสําคัญขอให้มีความเข้มแข็งและมีสติกับส่ิงท่ีทํา 
เพราะจะทําให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิต”

นายสมเกียรติ บ้านกล้วย

คนดีศรีสหกรณ์

ก่อนตะวันลับฟ้า เขายังด�าเนนิชวีติอยูไ่ด้อย่างมีความสขุเพราะเขามีปัจจยั
ภายใน คือน�า้ใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความสุขท่ีเกิดจากการเอ้ืออาทรต่อคนรอบข้าง 
และการช่วยเหลือสังคม ท�าให้เขาและครอบครัวมีความสุขได้ในทกุๆ วนั  รางวลั
คนดีศรีสหกรณ์จึงสมควรแล้วที่นายสมเกียรติ บ้านกล้วย ได้รับโล่รางวัล และ 
เขม็ทองค�า คนดีศรสีหกรณ์ มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเสือ้เกยีรติยศ หน่วยงาน 
ต้นสังกัดทีน่ายสมเกียรตทิ�าอยู่ คอื อทุยานแห่งชาตริามค�าแหงมหาราช  จะได้รับ
รางวลัมูลค่า 10,000 บาทด้วย 

การทําความดี คือ กําไรของชีวิต เพราะว่าความดีเท่านั้น เป็นสิ่งท่ีเพิ่ม
คณุค่าให้แก่ชวีติ ทําชวีิตใหม้คีวามสขุมากขึ้น หากปราศจากการทาํความดีแล้ว 
ชีวิต...ที่แสนส้ันในโลกใบนี้ ก็ย่ิงจะหมดค่าลงไปทุกที เพราะฉะน้ันเราจึงควรรีบ 
ทาํความดีทกุๆวัน เพือ่แข่งกับเวลาท่ีมันกลืนเอาชวีติของเราไปทกุขณะจติ ความสขุ 
จากการทาํดี เร่ิมต้นได้ด้วยมือคณุ

บัญชีรายจ่ายในการส่งลูกชายเรียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียงต้องการให้ลูก
ทราบว่า เมื่อเรียนจบ พ่อแม่ส่งเงินไปเท่าไหร่
ลูกจะได้รู้จักประหยัดและอดออม

วันแห่งความภาคภูมิใจของพ่อและแม่

“แบบอย่างคนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2556”
ยึดคำาสอนพ่อหลวง ใช้ชีวิตพอเพียง

คณะกรรมการสอ.ปม. นมัสการเจ้าอาวาสและได้
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับนายสมเกียรติ บ้านกล้วย

นายสมเกียรติ บ้านกล้วย รับโล่รางวัล และเข็มทองค�ามูลค่า 40,000 บาท พร้อมเส้ือเกียรติยศจาก  
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์   ประธานกรรมการด�าเนินการ ผู้มอบรางวัล

ว่างจากงานก็ช่วยพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาท�าเสร็จทาสี
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
บทบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กองบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ , นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล,
 นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร   สิทธิกุลนันท์

มุมนี้มีคำ�ตอบ โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ผ่านตู้ ATM ธนาคารออมสิน (ถอนด่วน)

ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ผ่านตู้ ATM ธนาคารออมสิน (ถอนระบุจ�านวนเงิน)

ขั้นตอนที่ 1-3 ท�ารายการเช่นเดียวกับการถอนเงินด่วน

● บัตร ATM Click CO - OP Card สามารถท�าการถอนได้ทีตู่้ ATM 
ธนาคารออมสินทั่วประเทศ ถอนได้วันละไม่เกิน 10 ครั้ง  ครั้งละ
ไม่เกิน 20,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน

● การเปลี่ยนรหัสบัตร ATM Click CO - OP Card  ไม่สามารถ
เปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM ธนาคารออมสินไดส้ามารถเปลี่ยนรหัสได้ที่
ตู้ ATM สหกรณ์เท่านั้น

 หลงัจากท่ีสมาชกิได้สมัครใช้บริการบตัร ATM Click CO - OP Card แล้ว สมาชกิหลายท่าน 
ยังไม่ทราบขั้นตอนการท�ารายการถอนว่าสามารถน�าบัตร ATM Click CO - OP Card ถอนได้ 
ที่ตู้ ATM ใด และมีขั้นตอนการกดอย่างไร ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอแนะน�าวิธีการถอนดังนี้

	  

1. ใส่บัตร

4. เลือกจ�านวนเงินที่ต้องการ

4. เลือกถอนระบุจ�านวน

6. รับเงินสด 7. ตรวจสอบเงินคงเหลือ

และเลือกรับสลิป

5. ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการ

7. ตรวจสอบเงินคงเหลือและเลือกรับสลิป

2. เลือกภาษา

5. รอระบบด�าเนินการ 6. รับเงินสด

3. ใส่รหัสผ่านและยืนยัน


