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

ปที่ 41 ฉบับที่ 1
มกราคม 2565
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อางเก็บนํ้าหวยจาน

เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด

6
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10 เหตุผล ที่การเขียนจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได

9 วิธีออมเงินงายๆ ดวยเทคการออมเงินสุดเริ่ด

โครงการอางเก็บนํ้าหวยจาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวงรัชกาลท่ี 9 
บานบอแกว ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ  ลักษณะเปนเขื่อนดินสูง 8.00 เมตร
ความกวางสันเขื่อน 4 เมตร ความยาวตามแนวสันเขื่อน 475 เมตร ความจุเก็บกักนํ้า 
0.250 ลานลูกบาศกเมตร ครอบคลุมพื้นที่กวา 3,000 ไร เริ่มกอสรางป พ.ศ. 2523 
แลวเสร็จป พ.ศ. 2524 ประโยชนเปนแหลงน้ําเพื่อการชลประทาน แกปญหาภัยแลง
ใหแกประชาชนที่ขาดแคลนนํ้าในพื้นที่สําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ถือเปน
การบรรเทาความเดือดรอนและการแกปญหาในระยะยาว

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคมÊØ¢ÊÑ¹µ�ÇÑ¹à¡Ô´

โอนเงินวันที่ 31 มกราคม 2565

ÊØ¢ÊÑ¹µ�ÇÑ¹à¡Ô´
รับ

วันแหงการระลึกถึงคุณงามความดีของ หมอมหลวงชูชาติ กําภู 
อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 ผูมีทิพยวิสัยทัศนอันกวางไกล ท่ีได
วางรากฐาน และแผนงานดานการชลประทานที่สําคัญ เพ่ือพัฒนา
ประเทศไวอยางมากมาย จนไดสมญานาม “บิดาแหงชลกร”

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

4 มกราคม
วันชชูาติ กาํภู

ดาวนโหลด Application
ของสหกรณ

ดอกเบี้ย
สูงสุดถึง

2.50% ตอป
ไมเสียภาษี

เปดบัญชีเงินฝาก
กับสหกรณ

ของสหกรณของสหกรณได้แล้ววันนี�

พิมพคําวา RID SAVING

หรือผานทางการ
สแกน QR CODE

สมัครใชบริการตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชงาน

Application สอ.ชป. บนมือถือ เปน App ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูล

ดาวนโหลด ไดที่

Application สอ.ชป. บนมือถือ เปน App ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูล

 สวนตัวไดงายขึ้น

 สะดวก

 รวดเร็ว

 ปลอดภัย

 ใชไดทุกที่ 24 ชั่วโมง

 หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการ
ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ สายตรง 0 2669 6576 สายภายใน 2373

(อานตอหนา 4)

มั่นคง
อุนใจ 

ปลอดภัย

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ทั้งในระบบ Android และ IOS

ดาวนโหลด
ได้แล้ววันนี�ได้แล้ววันนี�ได้แล้ววันนี�ได้แล้ววันนี�

ขอ
เชิญ
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มา
ชิก
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              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

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม  2565

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
ธันวาคม 2564       ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ - - 67 333,000.00

 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 32 3,216,000.00 85 8,442,000.00

 4 สะสมทวีทรัพย 1,662 4,316,985.43 6,355 15,382,506.58

 5 สมาชิกอาวุโส 253 759,000.00 661 1,983,000.00

 6 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 1 1,000.00 8 8,000.00

 7 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 15 14,600.00 39 36,200.00

                  รวม 1,963 8,307,585.43 7,215 26,184,706.58

*กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้
หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา

หากมรีองรอยดงักลาว ใหลงนามกาํกบั 
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความท่ีเขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข

 ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795

              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

*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

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.

12 ม.ค. 65

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,249,989,447.99
หน้ีสินอื่น  106,089,065.52
    รวมหนี้สิน 9,356,078,513.51
        
                 ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,599,161,150.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 66,182,068.08
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      165,693,243.71
 รวมทนุของสหกรณ 12,053,937,551.65
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,410,016,065.16

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  101,715,119.72
เงินฝากสหกรณอื่น  2,125,500,000.00
เงินลงทุน  3,662,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 3,657,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,495,880,777.25
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,495,880,777.25
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,636,967.01
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              17,645,850.16

                      รวมสินทรัพย  21,410,016,065.16

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายการเงนิและเงนิออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529, 2439 
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนยสรุป การประกันชีวิตกลุม 
กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

 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

             รวม  65,443,600.00  58,900,000.00
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  เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
 

 
ประเภทเงินกู

 จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู
     (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)

 1. เงินกูสามัญ 531 612,127,400.00 474 503,607,000.00 682 795,706,500.00

 2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 353 4,393,000.00 209 2,317,600.00 109 1,077,500.00

 3. เงินกูพิเศษ  1 2,530,000.00 - - - -

       รวม 885 619,050,400.00 683 505,924,600.00 791 796,784,000.00

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

 
รายการ (รายเดือน) 1-31 ตุลาคม 2564 1-30 พฤศจิกายน 2564  1-31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                                                       ระหวางเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64

จํานวนสมาชิก (คน) 22,758 22,739 22,692 (47)

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 4,212 4,218 4,196 (22)

เงินรับฝากจากสมาชิก 224,163,949.86 195,186,804.49 233,731,478.49 38,544,674.00

ออมทรัพยพิเศษ 221,515,889.10 190,269,631.49 219,450,599.16 29,180,967.67

ออมทรัพยธรรมดา 2,648,060.76 4,917,173.00 14,280,879.33 9,363,706.33

ประจํา   0.00 0.00 0.00    0.00

สมาชิกถอนเงินฝาก 73,753,535.76 114,203,729.52 125,853,901.40 11,650,171.88

 ออมทรัพยพิเศษ 71,360,213.83 109,972,449.12 114,359,033.87 4,386,584.75

 ออมทรัพยธรรมดา 2,393,321.93 4,231,280.40 11,494,867.53 7,263,587.13

 ประจํา   0.00 0.00 0.00 0.00

จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 87,524,393.50 71,504,106.64 110,542,744.67 39,038,638.03

 เงินกูสามัญ 81,190,730.00 69,411,593.14 109,626,625.17 40,215,032.03

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 4,132,504.00 2,092,513.50 916,119.50 (1,176,394.00)

 เงินกูพิเศษ  1,701,159.50 0.00 0.00 0.00

จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 18,334,392.03 19,205,262.11 18,805,508.46 (399,753.65)

รับคาหุนรายเดือน 40,983,360.00 40,288,400.00 40,301,960.00 13,560.00

รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก 133,269,691.70 124,761,682.73 138,593,848.90 13,821,616.17

รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก 80,009,359.00 79,475,936.00 76,562,260.53 (2,913,675.47)

รายการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน  10,573,484,510.00 10,580,837,470.00 10,599,161,150.00 18,323,680.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 9,061,123,795.93 9,142,111,870.90 9,249,989,447.99 107,877,577.09

เงินใหกูแกสมาชิก 15,570,480,175.40 15,512,072,371.81 15,477,146,011.39 (34,926,360.42)

รายรับมากกวารายจายรายเดือน 69,572,629.64 57,714,817.41 38,405,796.66 (19,309,020.75)

รายรับมากกวารายจายสะสม 69,572,629.64 127,287,447.05 165,693,243.71 38,405,796.66

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
หนวย : บาท

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
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การขอเปดบัญชีเงินฝาก
1. เปดบัญชีดวยตนเองที่สหกรณ เฉพาะสมาชิกและสมาชิกสมทบ เปดบัญชีได

ประเภทละ 1 เลม ตั้งแตเวลา 8.30-15.00 น. วันราชการ
2. สมาชกิตองกรอกและยืน่แบบฟอรมขอเปดบญัชเีงนิฝากตามที ่สอ.ชป.กาํหนดดวย

ตนเอง พรอมกบัตวัอยางลายมอืชือ่ของตนเองไวกบัสหกรณ พรอมแนบสาํเนาบตัร
ประชาชน

3. สอ.ชป.จะมอบสมุดเงินฝากเก็บไวเปนหลักฐาน บัญชีละ 1 เลม

การฝากเงิน

1. ฝากเงินสด มีสมุดบัญชีที่ตองการฝาก หรือถาไมมีสมุดตองมีรายละเอียดเลขบัญชี 
ชื่อบัญชี ที่ตองการจะฝาก

2. ฝากโอนธนาคาร เมื่อโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว ตองแจงใหสหกรณทราบทันที
ภายในวันที่โอนพรอมสงสําเนาใบฝากเขาบัญชีเงินฝากสหกรณ

3. ฝากดวยระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย เสียคาธรรมเนียม 10.00 บาท 
ตอ 1 รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสาร)

4. ฝากดวยบัตร atm ธนาคารกรุงไทยเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท (กรณีผูกบัญชี
สหกรณออมทรัพยกับบัตร atm ธนาคารกรุงไทย) เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย

5. กรณีฝากโดยเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค ตองระบุสั่งจาย “สหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด” และติดตอสหกรณภายในเวลา 11.00 น. เพื่อสหกรณจะ
ไดนําฝากเขาบัญชีเงินฝากสหกรณที่ธนาคารพาณิชย ทันเวลา

การถอนเงินฝาก

1. สมาชิกเจาของบัญชีกรอกใบถอนเงินพรอมกับมอบสมุดเงินฝาก (บัตรประชาชน
ตัวจริง) ใหเจาหนาที่สหกรณ

2. สหกรณจะจายเปนเงินสดหรือเปนเช็คเทานั้น ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
อื่นได

3. ถอนเงินตั้งแต 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ขึ้นไป สมาชิกตองเขียนใบ
คํารองขอถอนเงินลวงหนาเปนเวลา 3-5 วันทําการ

 การถอนเงินฝากในกรณีท่ีสหกรณจะตองจายเปนเช็ค สหกรณจะออกเช็คส่ังจาย
ในนามเจาของบัญชีเทานั้น โดยขีดฆาหรือผูถือออก

 กรณีมอบฉันทะในการถอนเงิน ประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
 1. สมุดเงินฝากของสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
 2. ใบถอนเงิน
 3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ (พรอมตัวจริง)
 กรณีมอบฉันทะในการถอนเงินที่ไมใชคูสมรส บุตร บิดามารดา สหกรณจะจายเปน

เช็คชื่อเจาของบัญชีเทานั้น

การเปิดบญัชีเงินฝาก

ในปจจุบันสหกรณไดเปดใหบริการรับฝากเงินแกสมาชิก 2 ประเภท
1. เงินฝากออมทรัพย   2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

 สมาชิกทุกคน ตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือน ต้ังแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก โดยคิดคาหุน
ไมนอยกวารอยละ 5 ของเงนิไดรายเดอืน (ในกรณมีเีศษของหุนใหปดทิง้) และสมาชกิสามารถสงชาํระคาหุน
รายเดือนสูงสุดไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) โดยจะตองมีเงินไดรายเดือนคง
เหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน
 ผูที่เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา สังกัดกรมชลประทาน จะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมสามารถ
สงชําระคาหุนรายเดือนไดตั้งแต 500.00 บาท แตสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
 สําหรับสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณไปแลว หากมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมสามารถ
สมัครได หลังจากครบกําหนด 1 ป โดยจะตองชําระคาหุนตามระเบียบของสหกรณ
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

สอบถามเพิ่มเติม 
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร 0 2243 4798 ภายใน 2642 

www.ridsaving.com

 1. นาํใบรายงานประจาํวนัรบัแจงเปนหลักฐานจากสถานตํีารวจ
 2. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ ของเจาของบัญชี
 3. สหกรณคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50.00 บาท

ฝากเงินกับสหกรณ
มั่นคง ปลอดภัย ใหผลตอบแทนสูง

(สมุดเลมสม)
อัตราดอกเบี้ย
1.50% ตอป

ดอกเบี้ยที่ไดรับ
ไมเสียภาษี

 * เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นตํ่า 200 บาท
 * ไมมีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน ทั้งนี้ยอดคงเหลือในบัญชี
  ตองไมตํ่ากวา 200 บาท
 * จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม และวันท่ี 25 กันยายน 
  ของทุกป

(สมุดเลมเขียว)
อัตราดอกเบี้ย
2.50% ตอป

ดอกเบี้ยที่ไดรับ
ไมเสียภาษี

 * เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นตํ่า 1,000 บาท
 * ถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกวา 1 ครั้ง จะคิด
  คาธรรมเนยีมการถอนครัง้ที ่2 และครัง้ตอๆ ไป ในอัตรา
  รอยละ 1 ของจํานวนเงินที่ถอน
 * จายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ขอมูลเพิ่มเติม ฝายการเงินและเงินออม
0 2243 4796 ภายใน 2439, 2529 หรือ www.ridsaving.com

กรณีสมุดคูฝากสูญหาย ติดตอขอออกสมุดใหม
ไดที่สหกรณ แนบเอกสาร ดังนี้

การถือหุ้นของสมาชิก

สหกรณปรับอัตราการถือหุนไมนอยกวา 5% 
ของเงินเดือน ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกป
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Happy New Year

ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4 มกราคม 2565 

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน
10 มกราคม 2565

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา
4 มกราคม 2565

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน รองอธิบดีฝายวิชาการ
4 มกราคม 2565

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ  

10 มกราคม 2565

นายวิทยา แกวมี ผูอํานวยการกองแผนงาน
4 มกราคม 2565

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝายกอสราง
4 มกราคม 2565

นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.ชป.
29 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

มอบกระเชาสวัสดีปใหม  



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม  25656

 ลับคมความคิด การเขียนสามารถชวยในการทบทวนประมวล 

 และตกผลกึความคดิไดดีกวาทีเ่ราคิดไวคนเดียวในใจ หรอืแคพดู

 ลอยๆ เรามักจะมองเห็นทางเลือกใหมๆ ถาไดเขียนออกมา

 ผลิตไอเดีย การเขียนเปนพื้นที่สรางแรงบันดาลใจใหเกิด

 ความคิดสรางสรรค และเปนเชื้อเพลิงอยางดีในการผลิตไอเดีย

 ใหมๆ ของเรา

 พื้นที่อิสระ การเขียนจะเปนพื้นที่ใหไดลองผิดลองถูก ลองคิด

 และทําอะไรไรกรอบ จนสามารถนําประกายความคิดที่ถูกจุดไว 

 ไปตอยอดใหเกิดเปนแผนการที่เปนรูปธรรม และทําไดจริง

 บูรณะจิตใจ การเขียนจะทําใหเราไดระบายความอึดอัด

 คับของใจ คลายเหงา บรรเทาทุกขทางใจ ทําใหเราสามารถโอบ

 อุมดูแลจิตใจตนเอง และกาวขามผานชวงเวลาที่ยากลําบาก

 ไปได

 ทํางานที่ใช การเขียนจะทําใหเราไดรูจักตัวเองมากขึ้น คนพบ

 จดุแขง็ จดุออน ใชเตอืนใจและปรับปรงุตัวเองได ในขณะเดยีวกนั

 ก็ทําใหมองเห็นหนทางใหมๆ ในการเลือกในสิ่งที่ตัวเองถนัด

 เขาใจตัวเอง การเขียนจะเปนกระจกสะทอน ท่ีจะทําใหเรา

 เขาใจตัวเองอยางแจมชัด วาขณะนี้เรามีอารมณ มีความรูสึก

เก็บมาบอก 

 อยางไร ตองการอะไรกนัแน เมือ่นัน้เราจะมคีวามมัน่คงภายใน 

 และทําทุกสิ่งดวยความมั่นใจ ชัดเจน

 มองเห็นคุณคา การเขียนทําใหเรามองเห็นอุปนิสัยตัวเอง 

 วาเปนไปในทางใด เมื่อคนพบ เขาใจตัวเองแลว เราจะเริ่มเกิด

 การยอมรบัในส่ิงท่ีเราเปน และนัน่ทําใหเราเห็นคณุคาในตนเอง

 พัฒนาการสื่อสาร การเขียนจะชวยใหเรามีความมั่นใจใน

 การใชภาษาและเรียบเรียงความคิดไดดีขึ้น ทําใหการพูดหรือ

 การสื่อสารเปนไปไดอยางราบรื่น แจมชัด มีประสิทธิภาพ

 สรางตาํนานครัง้ใหม โลกของเรา ขบัเคลือ่นดวยภาษา ภาษา

 กําหนดความคิด การพูด การกระทํา เมื่อเราใชภาษาไดอยาง

 มีคุณภาพ เราสามารถสงมอบและถายทอดความรู ทักษะ 

 คุณคาท่ีเรามี ผานภาษาและการเขียน เพ่ือใชสรางความ

 แตกตางหรือทิ้งมรดกทางความคิดไวกับโลกได

 เปลี่ยนหัวใจตนเอง ที่สุดแลว การเขียนจะสามารถพัฒนา

 จิตใจของเรา ใหรูจัก เขาใจ ยอมรับและรักตนเอง แลวเราจะ

 ออนโยนตอโลกและสรรพสิ่ง ใหมีมุมมองที่ลึกซึ้งตอชีวิต และ

 อยูในโลกนี้อยางเปนสุข

เหตผุล ที�การเขียน 

จะเปลี�ยนชีวิตของคณุได้10  เคยไดยนิผลการวจัิยวาคนไทยอานหนงัสอืนอยมาก เชือ่วา 

“การเขียน” นั้นนอยกวา การเขียนเปนทักษะที่คนในยุคปจจุบัน

ใชนอยมาก แมวาเราจะอัพสเตตัสกันทุก 10 นาที แตนั่นอาจแค

เรียกวา “การสื่อสาร” ยังไมนับวาเปน “การเขียน”

  การเขียนที่มีคุณภาพ จะมาจาก “การคิดใครครวญ” และ 

“ความคิดสรางสรรค” เมื่อเราเริ่มเขียนเปนประจําและตอเนื่อง 

จะเกิดประโยชนกับตัวเองมหาศาล และมันจะทําใหชีวิตของเรา

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก

 จากประสบการณของผม มี 10 เหตุผล ที่การเขียนจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได

  หลายคนคิดวา ตัวเองไมใชนักเขียน ไมใชคนในแวดวงการศึกษา เลยไมจําเปนตองเขียน น่ันทําใหเราสูญเสียประโยชน
ที่ไดจากการเขียนไปอยางนาเสียดาย
  หากเราเริ่มเขียนเปนประจําเพียงแควันละ 5-10 นาที ในตอนเชาหรือกอนเขานอน ติดตอกันเปนประจําเพียง 21 วัน 
ชีวิตของคุณจะไมเหมือนเดิม

 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 อนุมัติแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้

 1. นางอรัญญา  ชาวนาใต หัวหนาฝายการเงิน ไดรับแตงตั้งเปน  รองผูจัดการ (สายบริหาร)
 2. นางสาวโฉมวิไล  พิลาภ เจาหนาที่การเงิน ไดรับแตงตั้งเปน หัวหนาฝายการเงินและเงินออม
 3. นางสาวสุดาวดี  บุตรธํารง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปน หัวหนาฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ

ขอบคุณที่มาขอมูล : Learning hub thailand

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2565 เปนตนไป
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สอ.ชป. ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.สอ.ชป. ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.สอ.ชป. ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

9

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ชั้น 2 เลขที่ 199/8 
หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

สอ.ชป.แจงขาว
สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

สมาชิก สอ.ชป. ติดตอโดยตรงไดที่

 รอบที ่ กําหนดวันรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ สมาคมรับเปน อายุผู ปที่ คาสมัคร/คาบํารุงเงิน หมายเหตุ
  และบันทึกขอมูล และโอนเงิน สมาชิก  สมัคร(ป) เกิด สงเคราะหลวงหนา (บาท) 

 1/2565   1-30 พ.ย. 2564  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  1 มกราคม 2565      2509 4,880.00

 2/2565   1-30 ธ.ค. 2564  ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565  1 กุมภาพันธ 2565  4,880.00

 3/2565   3-31 ม.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565  1 มีนาคม 2565  4,880.00

 4/2565   1-28 ก.พ. 2565  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565    1 เมษายน 2565  4,880.00

 5/2565   1-31 มี.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565   1 พฤษภาคม 2565  4,880.00

 6/2565   1-29 เม.ย. 2565  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  1 มิถุนายน 2565   4,880.00

 7/2565   2-31 พ.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565    1 กรกฎาคม 2565   4,880.00

 8/2565  1-30 มิ.ย. 2565  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565    1 สิงหาคม 2565 2510  4,880.00

 9/2565   1-29 ก.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565   1 กันยายน 2565   4,880.00

10/2565  1-31 ส.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565  1 ตุลาคม 2565   4,880.00

11/2565  1-30 ก.ย. 2565  ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565  1 พฤศจิกายน 2565   4,880.00

12/2565  3-31 ต.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  1 ธันวาคม 2565   4,880.00

 1/2566  1-30 พ.ย. 2565  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565  1 มกราคม 2566   4,880.00

 2/2566  1-30 ธ.ค. 2565  ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566  1 กุมภาพันธ 2566   4,880.00

ในป 
2565

สมาคมฯ 
รับผู
สมัคร
อายุไม
เกิน 
55 ป

บรรลุ
นิติภาวะ
จนถึง
อายุ 
55 ป

         กําหนดการรับสมัครสมาชิกประจําป 2565

โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 
มือถือ 08-9921-2350, 09-2429-6660, 09-8612-7327  

E-mail : tgc.ifsct@gmail.com Website ; www.cgse.or.th

วิธีออมเงินง่าย ๆ ด้วย เทคนิคการออมเงินสดุเริ�ด
 เหตุผลหลักๆ ของเงินไมพอใช หรือเงินไมเหลือเก็บ ก็คือการ
ประมาท ใชจายฟุมเฟอย และหมดไปกับการซ้ือของจุกจิกเล็กๆ 
นอยๆ และยิง่ถาหากมโีปรโมชัน่สนิคา ลดราคาหรอืมขีองแจกของ
แถม พวงมาดวยแลวละก็ยิง่เปนอนัตรายตอกระเปาสตางคแนนอน
 จริงๆ แลวการออมเงินไมไดเปนเรื่องยาก บางคนเปนหนี้
อยูก็ยังออมเงินได เพียงแตวาเราจะตองต้ังใจทํานิดหน่ึง วันนี้เรา
มาดู 9 วิธีการออมเงินงายๆ เปนคนเก็บเงินไมเกงก็ทําได

 เก็บกอนใช เปนวิธีการเริ่มตนงายๆ ของคนอยากมีเงินออม แตตอง
บังคับตัวเองใหได อยาเอาเงินสวนนี้ไปใช

  วิธีการ : เม่ือเงินเดือนออก แบง 10% ของเงินเดือนเพ่ือเปนเงิน
ออมทันที หามเอาออกมาใชเด็ดขาด สวนที่เหลือ ก็แบงเปนสวนๆ 
เพื่อจายหนี้ จายคาใชจายรายเดือน และใชจายประจําวัน เปนวิธีชวย
สรางวินัยในการออม

 พกเงนินอยลง หากเราเปนอกีคนทีใ่ชเงนิเกง เกบ็เงินไมเกง มเีทาไหร
ใชหมด แปลวาเราเปนคนพกเงนิเยอะ กใ็ชเยอะ แลวถาพกเงนินอยละ

  วิธีการ : พกเงินติดตัวจํานวนนอยกวาที่เคย อาจจะใชระบบการ
คํานวณคาใชจายรายวัน วาเราใชเงินตอสัปดาหเทาไหร แลวพกพอดี
เทาน้ัน และคอยเตอืนตวัเองวานีค่อืเงนิทีเ่ราตองใชทัง้สปัดาหนะ ไมใช
ใชหมดใน 1 วัน

 ลดใชบัตรเครดิต จํากัดการใชบัตรเครดิตเพ่ือชําระคาใชจายประจํา
เดือนเทานั้น แทนที่จะใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา

  วิธีการ : ใชบัตรเครดิตเพื่อการชําระคาใชจายรายเดือน เชน คาเชา 
คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท ผอนสินเชื่อ

 เก็บแบงค 50 บาท เปนวิธีออมเงินที่งายอีกอยางที่เราสามารถทําได
วันนี้เลย เก็บแตแบงค 50 บาท

  วิธีการ : ไดแบงค 50 บาท มาเมื่อไหร เก็บเมื่อนั้น ซุกไวในมุมมืดของ
กระเปาตงัค กลบับานกเ็อาไปหยอดใสกระปุก พอกระปุกเตม็ หรอือาจ
จะครบระยะเวลาที่เรากําหนด ก็นําเงินสวนนี้ไปฝากธนาคาร

 เปดบญัชฝีากประจาํระยะยาว หากเราเปนคนทีใ่จออนกบัตวัเอง วธิี
การบังคับตัวเองใหออมเงินอีกอยาง คือการเปดบัญชีเงินฝากประจํา
ระยะยาว อาจจะเริ่มที่ 5 ปกอน แลวคอยขยับขยายก็ได

  วิธีการ : เปดบัญชีเงินฝากประจํา เริ่มตน 5 ป แลวฝากเงินจํานวน
เทาๆ กันในบัญชนีัน้ทกุๆ เดอืน โดยใชระบบการตดัยอดเงนิอตัโนมัติ

ตามจํานวน และระยะเวลาที่เราตองการ แลวนําฝากเขาบัญชีฝากประจํา
ทุกเดือน

 หยอดกระปุกออมสิน หยอดกระปุก เร่ืองเด็กๆ จริงๆ แลวการหยอด
กระปุก จะใหดี เราควรทําการแบงกระปุกออกเปนหลายๆ จุดประสงค 
แตละกระปุกก็มีเปาหมายที่แตกตางกันไป

  วิธีการ : หากระปุกออมสินมาหลายๆ ใบ นํากระดาษเขียนจุดประสงค
การเก็บเงินของแตละกระปุกมาแปะไวท่ีกระปุก เชน สําหรับเท่ียว
สงกรานต ซื้อโทรศัพทใหม เปนตน อยาลืมแบง 1 กระปุกไวสําหรับการ
ออมเงินดวย

 เอาชนะใจตัวเอง สิ่งท่ียากท่ีสุดสําหรับการออมเงิน คิดวาคงเปนการ
เอาชนะใจตัวเอง ไมซ้ือ ไมใช ในส่ิงท่ีไมจําเปน แตจะทํายังไงละถึงจะ
บังคับตัวเอง สรางวินัยในการออมเงินใหมได

  วิธีการ : สรางเปาหมายระยะยาวสําหรับการออมเงินใหตัวเอง วาเรา
ตองการออมเงินเพือ่อะไร ซ้ือบาน ซ้ือรถ ดแูลครอบครัว ฯลฯ มเีปาหมาย
ชดัเจนในการออมเงนิ แลวใชเปาหมายนีเ้ตอืนตวัเองวาเราตองออมเงินไป
เพื่ออะไร

 ไมยึดติดแบรนดเนม พวกเส้ือผา ของใชตางๆ ไมจําเปนตองใชของ
แบรนดเนมก็ได เลือกยี่หอที่ราคาดี คุณภาพดี คุมคากับราคา ใชงานได
นานๆ จะดีกวาเลือกของแพงๆ เพราะจะไดใชแลวดูดี

  วิธีการ : เลือกสินคา ของใชที่คุณภาพ และความเหมาะสมของคุณภาพ
และราคา โดยใชจุดประสงคที่เราตองการซื้อเปนหลัก

 ลดคาใชจาย วันๆ หนึ่ง คนทํางานตองกินตองใช กาแฟ ชา ขนม นมเนย 
ของขบเคี้ยวแกงวง ถาซื้อบอย ซื้อประจํา ก็เปลืองเงิน อะไรลดไดก็ลด
ดีกวา ถือซะวาเปนการลดนํ้าหนักไปในตัวดวยเลย

 วิธีการ : ลดการซื้อชา กาแฟ เปลี่ยนมาซื้อชาเปนกลอง กาแฟผงชงเอง 
ลดปริมาณขนมขบเค้ียวที่รับประทานประจําวัน วางแผนอาหารการกิน
ของตัวเอง

จริงๆ แลวคนทุกคนสามารถเก็บออมเงินไดทุกคน เพียง
แคเราจะตองตั้งใจสรางวินัยในการออมเงินของเราใหไดเสียกอน 
ตั้งใจวาจะเก็บเงินจริงจัง ตั้งเปาหมายการออมเงินใหตัวเอง แลว
ใชเปาหมายนี ้ในการเตอืนตวัเอง เรากจ็ะสามารถเก็บออมเงนิได
อยางแนนอน ขอใหทุกคนประสบความสาํเรจ็กบัการออมเงนิ

บทความพเิศษ :  ปันความคิด 

ขอบคุณขอมูล : วารสาร สอ. สาธารณสุขเลย จํากัด
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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 (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง)

• 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)

  

0-2243-4797 
ตอ

02-241-5655-64 
ตอ สายตรง โทรสาร (FAX)

 ผูจัดการ 12 2640 0 2243 7807  -

 รองผูจัดการ (สายบริหาร) 13 2647 0 2241 0473 0 2243 5086

 รองผูจัดการ (สายการเงิน) 14 2644 0 2669 6579  -

 รองผูจัดการ  (สายสินเชื่อ) 14 2643 0 2669 6579  -

 ฝายบริหาร 15 2445, 2833 0 2241 0473 0 2243 5086

 ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17 2642 0-2243-4798 0-2669-6575

 ฝายการเงินและเงินออม
การเงิน 32 2439 0-2243-4796 0-2243-4796

เงินออม 33 2529 - -

 ฝายบัญชี 21 2646 0-2243-4798 0-2669-6575

 ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 18 2344, 2831 0-2669-6595 0-2669-6575

 ฝายสารสนเทศและ       
 ประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ 16 2645 - -

สารสนเทศ 19 2373 0 2669 6576 -

 ฝายสินเชื่อ  22 2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-4795

 ฝายสหกรณปากเกร็ด  0-25836050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961-1504 หรือ 0-25838912
 โทรสาร  0-2961-1731

 รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.  โทรสายตรง 0 2163 4678

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

โปรดติดตามข่าวสารจาก สอ.ชป.ผา่นสื�อออนไลน์

Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

รับขาวสารรวดเร็วทันใจ
 สิทธิประโยชนตางๆ

และไมตกขาว

สแกน QR CODE

 สอ.ชป. ลดยอดพิมพวารสาร ขาวสาร สอ.ชป. 
โดยปรับเปลี่ยนการรับขาวสาร เปนแบบออนไลน 
ซึ่งจะสงวารสารขาวใหเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 63 ป
ขึ้นไป 
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

การรับข่าวสาร สอ.ชป.
ช่อ

งท
าง

หรือ




