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ขาวสาร

12

ปที่ 40 ฉบับที่ 4
เมษายน 2564

สอ.ชป.

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

หามพลาด !!

เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
รวมกิจกรรมลดโลกรอน

งดรับวารสารแบบตีพิมพ โดยติดตามขาว
ผานสื่อออนไลน และรวมลุนรับของที่ระลึก

กดไลก กดแชร
เพจ สอ.ชป.

ฟรี

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
ตลอดเดือนพฤษภาคม 64 นี้
(อานตอหนา 5)

เตรียมตัวใหพรอม

ทุนสงเสริม

ทุนสวัสดิการเพื่อ
การศึกษาบุตรสมาชิก ปการศึกษา 2564
ไดทุกคน ไดทุกป เพียงปละ 1 ครั้ง
ทุนเรียนดี

ทุนละ 1,500.00 บาท
ถึง 3,000.00 บาท

ทุนสงเสริม
การศึกษา

ทุนละ 1,000.00 บาท

สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการมีสิทธิ์ขอรับทุนสงเสริมฯ ได
ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานในการขอรับทุน
ไดตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564

อางเก็บนํ้าหวยทอน
อางเก็บนํ้าหวยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวง
รัชกาลที่ 9 บานบางกอกนอย ต.ดานศรีสุข อ.ตากโพธิ์ จ.หนองคาย กอสราง
ป 2536 แลวเสร็จป 2548 เปนอางเก็บนํ้าขนาดความจุ 7.8 ลานลูกบาศกเมตร
ระบบท อ ส ง นํ้ า ด ว ยท อ พื้ น ที่ ช ลประทาน 2,800 ไร พื้ น ที่ รั บ ประโยชน
3 หมูบ า น ไดแก บานบางกอกนอย บานนํา้ ทอน และบานดอนกลาง ต.ดานศรีสขุ
อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เปนแหลงเก็บนํ้าชวยเหลือการเพาะปลูกในฤดูแลงและ
ฤดูฝน ชวยปองกันอุทกภัย ที่เกิดจากนํ้าในลําหวยทอน ไหลบา ลนตลิ่งทวมพื้นที่
ไรนาในชวงฤดูฝน และเปนแหลงนํ้าใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปน
สถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ มีบริการลองแพเลนนํา้ คลายรอน เปดบริการใหประชาชน
มาทองเที่ยวเพลิดเพลิน รับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อ “ปลาชะโดลุยสวน”

ถึงเวลา

Work from home

(การทํางานจากที่บาน)
เจาหนาที่สหกรณสลับวันทํางาน
ลดเสี่ยงโควิด-19 ติดเชื้อ
เพื่อพวกเราชาวสหกรณ
สหกรณขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง ใหความรวมมือในการ
ดูแลตนเองและครอบครัวใหปราศจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19

ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹à¡Ô´ สมาชิกที่เกิดเดือนเมษายน
รับ

1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com
โอนเงินวันที่ 30 เมษายน 2564

(อานตอหนา 4)

เรื่อง เดน ใน ฉบับ

12 วิธกี ารปองกันโควิด COVID-19 ทํายังไงปลอดภัยจากโรคนี้
ยอมทัง้ หมดเพือ่ ปลดหนี้ : 7 ขัน้ ตอน
ปนความคิด : บทความพิเศษ
เด็ดขาดในการลางหนี้ออกจากชีวิต
เก็บมาบอก

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

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38
ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกูยืม-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

87,399,389.61
1,235,500,000.00
3,623,977,147.80
15,725,220,174.27
3,510,530.53
7,880,281.13
444,146.77

20,683,931,670.11

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,609,468,121.15
หนี้สินอื่น
111,173,683.33
รวมหนี้สิน
8,720,641,804.48
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,427,472,060.00
ทุนสํารอง
1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 41,498,227.98
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
349,351,583.13
รวมทุนของสหกรณ
11,963,289,865.63
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,683,931,670.11

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวา
รอยละ 5 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

-

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินทุนสวัสดิการ

ราย
-

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
46
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
28
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
46
สมาชิกผูสูงอายุ
407
สมาชิกอาวุโส
521
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
2
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
15
รวม
1,065

มีนาคม 2564
จํานวนเงิน (บาท)
-

226,000.00
2,694,000.00
1,637,114.34
1,660,000.00
1,152,000.00
2,000.00
13,200.00
7,384,314.34

ประเภทเงินฝาก
1. ออมทรัพย
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

รอยละตอป
(ใหม)

1.50

2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละตอป
(ใหม)

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ
สองปแรก
ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

4.50
5.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละตอป
(ใหม)

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.70

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70

3. เงินกูพิเศษ
สองปแรก
ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

5.55
4.00
4.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง, 02 243 4796
ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247,2832 สายตรง 02 243 4795

(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป.
8 เม.ย. 2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก

อัอัตตราดอกเบี
เงินนฝาก
ฝาก
ราดอกเบี้ยเงิ

ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
ราย จํานวนเงิน (บาท)
-

193
948,200.00
147 13,960,000.00
230 8,120,274.21
2,475 10,008,000.00
4,176 9,166,000.00
16
16,000.00
85
74,400.00
7,322 42,292,874.21

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2564

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก
ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน และ
สมาชิกสามารถสงเงินคาหุน รายเดือนสูงสุดได
ไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
รายการ (รายเดือน)

1-31 มกราคม 2564

1-28 กุมภาพันธ 2564

22,972
4,298
122,519,575.90
120,260,681.49
2,258,894.41
0.00
80,497,592.11
73,688,624.49
6,808,967.62
0.00
126,605,182.50
125,576,708.50
1,028,474.00
0.00
19,554,626.88
40,500,210.00
128,840,330.94
79,542,599.64

จํานวนสมาชิก (คน)
จํานวนสมาชิกสมทบ (คน)
เงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
สมาชิกถอนเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ)
เงินกูสามัญ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูพิเศษ
จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รับคาหุนรายเดือน
รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก
รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก
รายการ ณ วันที่
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
รายรับมากกวารายจายรายเดือน
รายรับมากกวารายจายสะสม

31 มกราคม 2564

10,384,612,670.00
8,456,441,195.37
15,695,606,127.02
52,297,735.36
228,544,275.08

1-31 มีนาคม 2564

22,955
4,294
149,467,740.18
146,443,778.26
3,023,961.92
0.00
87,708,280.72
85,119,977.46
2,588,303.26
0.00
112,717,561.86
111,607,729.36
1,109,832.50
0.00
19,691,109.95
40,629,990.00
111,442,891.87
79,569,259.78

22,943
4,299
165,466,700.29
162,311,205.01
3,155,495.28
0.00
74,199,233.97
70,578,528.91
3,620,705.06
0.00
110,213,100.53
108,798,021.53
1,415,079.00
0.00
18,310,603.32
46,095,250.00
98,012,885.04
71,307,414.00

28 กุมภาพันธ 2564

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

31 มีนาคม 2564

10,399,746,490.00
8,518,200,654.83
15,695,742,677.93
65,039,674.88
293,583,949,96

หนวย : บาท

10,427,472,060.00
8,609,468,121.15
15,703,105,061.76
55,767,633.17
349,351,583.13

(12)
5
15,998,960.11
15,867,426.75
131,533.36
0.00
(13,509,046.75)
(14,541,448.55)
1,032,401.80
0.00
(2,504,461.33)
(2,809,707.83)
305,246.50
0.00
(1,380,506.63)
5,465,260.00
(13,430,006.83)
(8,261,845.78)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

27,725,570.00
91,267,466.32
7,362,383.83
(9,272,041.71)
55,767,633.17

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนมกราคม-มีนาคม 2564
เดือนมกราคม 2564
ประเภทเงินกู

เดือนกุมภาพันธ 2564

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

1. เงินกูสามัญ

871

1,025,688,000.00

832

996,997,000.00

704

798,400,834.86

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

132

1,329,580.00

119

1,425,400.00

146

1,891,326.50

3. เงินกูพิเศษ
รวม

-

-

-

1,003

1,027,017,580.00

951

ยอดเงินใหกู
(บาท)

เดือนมีนาคม 2564

998,422,400.00

จํานวนผูกู
(ราย)

850

ยอดเงินใหกู
(บาท)

800,292,161.36
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สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2564
รายละเอียดสําคัญที่สมาชิกควรทราบ ดังนี้

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท
 ทุนเรียนดี มอบใหระหวางการศึกษากับบุตรของสมาชิกมีผลการเรียนดี

คุณสมบัติสมาชิกผูขอรับทุน

ของปการศึกษาที่ผานมา
ลําดับ

ระดับ

1
2

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
- ระดับตน ม.1-ม.3
- ระดับปลาย ม.4-ม.6
อาชีวศึกษา
- ปวช.
- ปวส.
อุดมศึกษา

3

เตรียมใหพรอมกันนะครับ

มูลคาทุน
(บาท)
1,500.00

จํานวน
ทุน
150

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
3.70 ขึ้นไป

2,000.00
2,500.00

150
150

3.70 ขึ้นไป
3.50 ขึ้นไป

2,000.00
2,500.00
3,000.00

150
150
200

3.50 ขึ้นไป
3.50 ขึ้นไป
3.50 ขึ้นไป

1.
2.
3.
4.

สมาชิกที่รับราชการอยูปจจุบัน
สมาชิกที่เกษียณหรือลาออกจากราชการ
สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการของกรมชลประทาน
สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตอง
เปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่
คณะกรรมการดําเนินการรับเปนสมาชิก

คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน

1. เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายรวมถึงบุตรบุญธรรมทีจ่ ดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมาย
4
2. มีความประพฤติดี
 ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 1,000.00 บาท มอบใหกบั บุตรสมาชิก 3. กําลังศึกษาอยูในสถาบันของทางราชการ หรือของเอกชน
ที่ ท างราชการรั บ รองหรื อ ได รั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาใน
ทุกคนทีย่ นื่ ขอรับทุนฯ กรณีไมไดรบั ทุนเรียนดี ตัง้ แตระดับชัน้ อนุบาล-ปริญญาตรี
สถานศึกษาแลว
สมาชิกกมีมีสสิทิทธิธิขขอรั
อรับบทุทุนนในทุ
ในทุรกะดั
ระดั
โดยแนบหลักฐาน
กฐานดัดังนีงนี้ ้
สมาชิ
บ บไมไม
เกิเนกิน3 3คนคนโดยแนบหลั
4. ผูรับทุนจะตองมีอายุตั้งแต 3 ป แตไมเกิน 25 ปบริบูรณใน
1. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและบุตร พรอมสําเนาใบเปลี่ยนชื่อของ
ปการศึกษาของปที่ขอรับทุน
สมาชิก และบุตร (ถามี)
2. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยาหรือใบมรณบัตร
3. สําเนาใบรับรองบุตร หรือสําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน หรือหลักฐานการชําระเงินคาลง
ทะเบียน หรือคาธรรมเนียมการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
ของปการศึกษาที่ขอรับทุน
สอบถามเพิ่มเติม
5. กรณีขอรับทุนเรียนดีจะตองมีเอกสารผลการเรียนของปที่ผานมาดวย
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ โทร.0-224-34798
ภายใน 2642
หลักฐานไมครบ อาจจะไมไดรับการพิจารณา

สอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

อยาชา เวลาไมเคยรอใคร!!
คุณสมบัติของผูสมัคร

- บรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 55 ป (เกิดไมกอนป 2509)
- ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

ÊÁÑ¤ÃáÅŒÇä´ŒÍÐäÃ

- à»š¹¡ÒÃÍÍÁ·Õ่ãËŒ»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´
- àÊÕÂªÕÇÔµ¨ÐÁÕà§Ô¹ãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ»ÃÐÁÒ³ 600,000 ºÒ·
- ÁÕâÍ¡ÒÊÃ‹ÇÁ·ํÒºØÞãËŒà¾×่Í¹ÊÁÒªÔ¡
- à¾×่ÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ãËŒÊË¡Ã³
รอบที่

วันที่รับสมัคร

6/2564 1-30 เมษายน 2564

อนุมัติรับเปนสมาชิก

1 มิถุนายน 2564

ติดตอสอบถาม/สมาคม สสอ.รท. (วันและเวลาราชการ)
7/2564 3-31 พฤษภาคม 2564 1 กรกฎาคม 2564
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2 เลขที่ 199/8 หมูที่ 2
ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ปี 2563 สมาคมฯ จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตแล้ว
โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 มือถือ 08-9921-2350, 09-2429-6660, 09-8612-7327
238 ราย เป็ นเงิน 142,866,232.56 บาท เฉลี�ยรายละ
E-mail : tgc.ltsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th
สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
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600,278.29 บาท
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12 วิธีการปองกันโควิด

COVID - 19

ทํายังไงปลอดภัยจากโรคนี้
ตอนนีค้ งไมมเี รือ่ งไหนทีท่ กุ ๆ คน พูดถึงเทากับเรือ่ ง covid-19 ทีส่ ถานการณแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา หรือ covid-19 ยังไมหยุด ทั้งยังพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก็กวางขึ้น
เรื่ อ ยๆ ดั ง นั้ น ในสถานการณ เช น นี้ สิ่ ง ที่ ทุ ก คนทํ า ได คื อ เรี ย นรู  ป อ งกั น และรั บ มื อ
ไวรัสโคโรนา ดังนี้
 ลางมือบอยๆ –ลางมือบอยๆ ถูใหสะอาดทุกซอกทุกมุม แนะนําใหลางดวยนํ้าสบู หรือถาเปน
เจลลางมือก็ตองมีสวนผสมของแอลกอฮอล อยางนอย 70% วิธีนี้จะชวยฆาเชื้อไวรัสโควิดที่อาจ
แฝงอยูบนมือของคุณได
 เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) –อยูใหหางจากคนที่จามหรือไอที่ระยะ 1-3 เมตร
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เพราะทุกครั้งที่มีการจามหรือไอ จะมีละอองฝอยเล็กๆ กระจายออก
มาจากจมูกหรือปาก ซึง่ อาจมีไวรัสโคไรนาหรือไวรัสชนิดอืน่ ๆ ตามมาก็ได ถาคุณอยูใ กลคนทีจ่ าม
หรือไอมากเกินไป คุณก็จะสูดเอาฝอยละอองทีว่ า นีเ้ ขาไป และถาคนทีจ่ ามหรือไอมีเชือ้ COVID-19
คุณก็จะมีโอกาสติดแนนอน นอกจากนี้ Social Distancing ก็ยงั หมายถึงการลดกิจกรรมทางสังคม
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแนนหนา และเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันมากๆ (mass gathering)
ดวย
 เลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก –มือที่เราหยิบจับสิ่งของอาจจะสัมผัสไวรัสโดยที่เราไมรูตัว
ซึ่งเมื่อไวรัสปนเปอนมาแลวก็จะแพรเชื้อผานตา จมูก หรือปากของเรา ทําใหไวรัสเขาสูรางกาย
และคุณปวยได ดังนั้นอยาจับตา จมูก และปากโดยที่ไมไดลางมือเปนอันขาด
 ปดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอ –สอดสองดูแลสุขอนามัยของคุณและคนใกลตัว ปดปากและ
จมูกดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่จามหรือไอ จากนั้นก็ใหทิ้งทันที เพราะฝอยละอองจากการจาม
หรือไอเปนตัวแพรเชื้อไวรัส COVID-19 ชั้นดี ซึ่งหากคุณทําตามนี้แลวก็จะปองกันผูคนรอบขาง
ไมใหติดไข ติดหวัด หรือติดโควิด 19 จากคุณได
 ถามีไข ไอ และหายใจลําบาก ใหพบแพทยทนั ที –ถารูส กึ ไมสบายใหอยูบ า นเทานัน้ ถามีไข ไอ
และอาการหายใจลําบาก ใหพบแพทยทันที แนะนําใหโทรสอบถามทางโรงพยาบาลกอนเพื่อขอ
คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปกปองตัวคุณเองและปองกันไมใหคนอื่นติดเชื้อโควิด
 เลี่ยงการเดินทาง–เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ออกบานเทาที่จําเปน ถาจะใหดีอยูแตบาน
จะปลอดภัยที่สุด
 ดูแลตัวเองเมื่อออกนอกบาน –สวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ
ทั้งรถไฟฟา MRT, BTS รถเมล รถจักรยานยนต หรือแมกระทั่งแท็กซี่กับแกรบ (Grab) พกเจลลาง
มือทีม่ สี ว นผสมของแอลกอฮอลไมตาํ่ กวา 70% เพือ่ ทําความสะอาดมือทีส่ มั ผัสกับราวโหนรถเมล
ที่จับบนรถไฟฟา และรถบริการสวนบุคคลตางๆ
 เลี่ยงการใกลชิดกับสัตว –ไมควรใกลชิดหรือสัมผัสสัตวตางๆ โดยไมมีการปองกัน เพราะอาจ
จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ได
 ใสใจเรื่องการทานอาหาร –กินอาหารที่สุกและสะอาด หามแชรอาหาร หรือใชชอนสอม
จานชาม และหลอดเดียวกัน กินอาหารจานเดียวของใครของเรา
10 รักษาสุขภาพใหดอี ยูเ สมอ–รักษารางกายใหแข็งแรงดวยการทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนใหครบทัง้
5 หมู ออกกําลังกายเปนประจํา และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับ
รางกาย เมื่อภูมิคุมกันดี ก็ปองกันโควิดไดงายขึ้น
11 พบใครไมกกั ตัว โทรแจงสายดวนควบคุมโรคทันที –หากเพือ่ นบานของคุณเพิง่ กลับจากประเทศ
กลุมเสี่ยงแตไมกักตัว 14 วัน สามารถโทรแจงสายดวนควบคุมโรคไดทันทีที่ 1422 แตหากโทรไม
ติดใหแจงเจาหนาที่โรงพยาบาลใกลบานแทน
12 ติดตามขาวสารและใหความรูพนักงาน –ควรติดตามขาวสารและอัปเดตขอมูลเปนประจําเพื่อ
ใหความรูพนักงานในการดูแลและปองกันตัวเองจาก COVID-19 อยางถูกตอง
ที่มา : www.storehub.com/blog/วิธีปองกัน-covid-19

6 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2564

ณ เดือน/พ.ศ.

การเก็บเงินคาเบี้ย
บริษัทจายคาสินไหม
ประกันจากสมาชิก
ใหกับ สอ.ชป.
จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564

24,523
24,445
24,364
24,268

21,952,400.00
21,912,300.00
21,903,700.00
21,924,400.00

36
25
34
22

28,000,000.00
21,300,000.00
24,200,000.00
17,900,000.00

กุมภาพันธ 2564

24,206

21,932,200.00

20

16,500,000.00

มีนาคม 2564

24,143

21,932,500.00

48

รวม

131,557,500.00

35,800,000.00
143,700,000.00

การประกันชีวิตกลุม
ทําไดสูงสุดถึง 2,500,000.00 บาท
โดยชําระคาเบี้ยประกัน 100.00 บาท
ตอ 100,000.00 บาท ตอเดือน
กรณีถึงแกกรรม

- สมาชิกทีม่ เี งินกูส ามัญจะไดคา สินไหมมรณกรรม
ตามวงเงินกูสามัญ แตไมเกิน 2.5 ลานบาท
- สมาชิ ก ที่ ไ ม มี ห นี้ ส ามั ญ จะได รั บ ค า สิ น ไหม
มรณกรรมตามสิทธิ์ที่ทําประกันไว แตไมเกิน
1.5 ลานบาท
สอบถามเพิ่มเติม ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
คุณฉัตรฐพร โทร. 0 2243 4798

คลินิกปดบังคับคดี
สอ.ชป.

เปนชองทางหนึ่งที่ทาน
สามารถปรึกษาเพื่อหาแนวทาง
แกไขได หากทานประสบปญหา
ในการกอหนี้ แลวไมสามารถ
ชําระหนี้ได
สมาชิกทีม่ หี นังสือจากสํานักงานบังคับคดี
อายัดเงินปนผล เงินเฉลีย่ คืน เงินกูส ามัญ
การคํ้ า ประกั น และเงิ น ทุ น เรื อ นหุ  น
เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิก และ
ดํารงชีวิตอยูได
คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิก
เปนผูมีวินัยทางการเงินที่ดีเหมือนเดิม เพื่อน
สมาชิกทานใดที่มีปญหาก็ชวยแนะนําใหมา
ติ ด ต อ กั บ คณะทํ า งานคลิ นิ ก ป ด บั ง คั บ คดี
สอ.ชป. เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธีทางออก
แกไขที่มีอยูใหหายไป อันจะเปนประโยชนกับ
สมาชิกเอง

ติดตอโดยตรง
คณะกรรมการเงินกู หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม
โทร. 086 332 9820 วันจันทร-วันศุกร
เวลา 08.30-15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

ปันความคิด : บทความพิเศษ

ยอมทั�งหมดเพือ� ปลดหนี� : 7 ขั�นตอน
เด็ดขาดในการล้างหนี�ออกจากชีวิต

ขอคิดธรรมะ

1. มุงมั่นตั้งใจ
ทุกอยางมันเริ่มจากที่ใจหากใจบอกยอมแพทํายังไงมันก็เปนไปไมได
ดังนั้นลุกขึ้นมาบอกตัวเองวา “เราทําได เราตองปลดหนี้ได” เมื่อใจมันสู
มันอยากลางหนี้ ก็จะมีความมุงมั่นไปใหถึงจุดหมาย และที่สําคัญหาม 5. รัดเข็มขัด ใชจายเทาที่จําเปน
เครียด เขาวัดฟงธรรม ทําจิตใจใหสงบ เพราะความเครียดไมเคยทําอะไร
วันนีค้ ณ
ุ คงคนพบสัจธรรมทีว่ า ยิง่ เราใชจา ยฟุม เฟอยมากเทาไร เกินเงินทีเ่ รา
ใหดีขึ้น เมื่อใจสงบแลวมุงมั่นเชื่อเถอะ “คุณทําได” แลวดําเนินการ หามาไดเทาไร หนี้สินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเทานั้น และเมื่อมีหนี้จากชีวิตที่เคยสงบ
ขอตอไป
สบายๆ ชิลๆ มันก็จะยิ่งเครียดยิ่งทุกข ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะแกทุกขที่สาเหตุไดก็
คือ การรัดเข็มขัดและไมใชเงินเกินตัว ตองหัดสะกดคําวา “พอเพียง” ใหได หาก
2. รวบรวมหนี้ที่มีออกมา
เมื่อคุณพรอมก็จัดการหยิบสมุดปากกาขึ้นมาแลวเขียนกอนหนี้ที่คุณ ยังนึกไมออก อาจเริ่มที่การทํากับขาวจากที่บานไปกินที่ทํางาน อรอยและไม
มีในขณะนี้ ปจจุบันมันเปนเทาไรแลว หามมั่ว หามบอกวาหนี้กอนนี้ไมใช เปลืองเงิน งดกินหรูมอื้ ละหลายรอยหรือเปนพัน งดกินกาแฟแกวแพงๆ ถาอยาก
ก็ได หนี้กอนนี้เอาไวกอนไมเอา ยิ่งเปนคนกันเองคนที่เราไวใจ อยางหนี้ กินหยิบกาแฟที่ออฟฟศมีบริการไวมากินแทน ชงงาย อรอยดวย หากบานใกล
พอ แม หนีพ้ นี่ อ ง หนีเ้ พือ่ นหรือคนรูจ กั ยิง่ ตองรีบจดไว เพราะเขาคือบุคคล ที่ทํางานก็ปนจักรยานไปทํางาน หรือเดินไปทํางานก็ได สวนวันหยุดที่เคยออก
ทีส่ าํ คัญในชีวติ เรามากๆ จากนัน้ นํามาเรียงลําดับความจําเปนทีจ่ ะตองใช ชอปปงตอนนี้หันมาทํางานพิเศษ หรืออานหนังสือ ออกกําลังกายอยูบานเถอะ
หนี้กอนหลัง แจงเรียงจากดอกเบี้ยสุดโหดก็ได เพราะหนี้พวกนี้ไมคอยมี อย า ลื ม เรี ย นรู  จ ากประสบการณ ห นี้ ที่ ผ  า นมา แล ว สร า งภู มิ ต  า นทานจาก
เวลาใหเราตอลมหายใจเทาไร สําหรับหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงมากก็เชน หนี้บัตร ประสบการณนั้น
กดเงินสด หนี้บัตรเครดิต หนี้บาน หนี้รถ และหนี้เงินกูนอกระบบ เปนตน 6. เปลี่ยนเปนคนใหมที่สนใจสุขภาพ
อยางวามันเกี่ยวอะไรดวย เรากําลังจะบอกวาเดี๋ยวนี้การเปนโรคแตละโรค
3. เจรจากับเจาของหนี้
เจรจากับเจาหนี้ ถาหาเงินกอนไมทันเงินผอนไดไหม เดือนละเทาไรดี ลวนตองใชเงินมาใชจายเปนคาหมอ คายา คานอนโรงพยาบาล คาคนเฝา
สําหรับหนี้ที่พอจะรีไฟแนนซไดใหทําเลย เพื่อที่ไดมีเวลาตอลมหายใจใช มากมาย ยิ่งเปนโรครายคาใชจายยิ่งแพงใหญ ดังนั้น สิ่งที่เราทําไดคือการทํายัง
หนี้ไปอีก เราไมไดโกง เราใชทุกคน แตอันไหนมันตอเวลาไดใหทํา ไงก็ไดไมใหปวย นั่นคือ การทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ การออกกําลังกายครั้งละ
ยิ่งมีหนี้หลายกอน จนไมสามารถหาคืนไดไวๆ ยิ่งตองทํา เชื่อเถอะไมมี ครึ่งชั่วโมง อาทิตยละ 3-4 ครั้ง การอยูในที่ที่มีอากาศดีๆ การพักผอนนอนหลับ
เจาหนีค้ นไหนไมตอ งการเงินคืน ยิง่ ผอนระยะยาวขึน้ ก็ไดดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ใหไดอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง การดื่มนํ้าเปลาใหไดวันละ 6-8 แกว ไมเครียด
เขายิง่ ชอบ! แลวยิง่ คุณเขาไปคุยแบบนีเ้ ขายิง่ เอ็นดูและเห็นความตัง้ ใจจริง จิตใจสบาย การรักษาสุขอนามัยเบื้องตนที่ดี เชื่อเถอะทําแคนี้เปนประจําก็ชวย
ใหสุขภาพดีขึ้นเยอะแลว เอาเงินสวนนี้ไปใชหนี้ดีกวาจะไดหมดเร็วๆ
อาจมีการลดหนี้ใหบางก็ไดใครจะไปรู
7. เปลี่ยนพฤติกรรมมาเปนนักออมมืออาชีพ
4. ไดเวลาหาเงินพิเศษแลว
“การออม” คือสิ่งหนึ่งที่จะชวยทําใหใชหนี้ไดสําเร็จ วิธีของเราคือ เงินเดือน
แนนอนวางานที่คุณทําอยูไมสามารถสงหนี้ไดแนนอน เพราะถาคุณ
ทําไดคงไมมานัง่ ปวดหัวแบบนี้ ดังนัน้ จึงจําเปนตองหารายไดพเิ ศษเพิม่ ขึน้ ออกมากันเปนเงินออมไวเลยกอนหนึ่งเทากันทุกเดือน จากนั้นจึงคอยนําเงินที่
อีกทางหรือสองทาง ซึ่งอาชีพที่วาก็เชน ขายของออนไลน ขายของตลาด เหลือมาเฉลี่ยใชจาย วางกระปุกหมูออมสินไวหลายๆ ที่ มีโอกาสเมื่อไรก็หยอน
นัด ถาหาของทีไ่ หนไมไดกเ็ ก็บของทีไ่ มจาํ เปนตองใชหรือคุณไมไดใชออก มีเงินเหลือจากซื้อก็หยอน ถึงจะวันละ 1 บาท เดือนหนึ่ง ปหนึ่งก็ไดหลายตังค
มาขายกอน เดี๋ยวนี้แหลงขายมีมากมาย อยาไปเสียดาย เพือ่ หนี้เราตัดใจ พอเปดกระปุกมาคุณอาจรองวาว! เลยก็ได แลวหยุดสักทีกับพฤติกรรมรูดปดๆ
ได มีเงินใหมเมือ่ ไรคอยวากัน นอกจากนีก้ ม็ อี าชีพอยางเชน รับสอนพิเศษ ใชบตั รเครดิตรูดของเงินผอนออกมา จําไววา เรากําลังหาเงินใชหนี้ อะไรประหยัด
รับเปนเทรนเนอรสอนออกกําลังกาย รับสอนโยคะ สารพัดอาชีพ ลองดู ได อะไรออมไดใหทําไว หมดหนี้กอนคอยวากัน
วาคุณเหมาะกับอะไรแลวทํามัน และระหวางนี้ “หาม” สรางหนี้ใหมที่
ถึงตอนนี้ความทุกขใจของคุณเรื่อง “หนี้” ก็คงกลายเปนเรื่องไมยากแลว
“ฟุมเฟอย” เด็ดขาดครับ หนาที่ของคุณคือ ทํางาน ประหยัด รัดเข็มขัด ใชไหม เริ่มตั้งแตวันนี้เลย อยารอ คนเรามีโอกาสแลวตองทํา ลางหนี้ใหออกจาก
แลวนําเงินมาใชหนี้ เปนอันวาเขาใจตรงกันนะ
ชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของคุณ โชคดีหมดหนี้ทุกคน...
ขอบคุณที่มา : https://moneybub.in.th/arliele7-steps
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โปรดทราบ

ด ว ยข อ มู ล ของสมาชิ ก สหกรณ บ างท า นไม เ ป น ป จ จุ บั น
เนือ่ งจากเกษียณ โอน ยายออกจากกรมชลประทาน หรือยายทีอ่ ยู
เพื่อใหการติดตอและทําธุรกรรมระหวางสหกรณกับสมาชิกเปนไป
อยางถูกตอง โปรดแจงสหกรณทราบ เพื่อจะนําไปปรับปรุงขอมูล
ของสมาชิกใหเปนปจจุบัน เขียนใบคํารองทั่วไป สอ.ชป.035/1
สงมายังสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
สมาชิกสามารถติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหว
ของสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ไดตามชองทางตางๆ
ดังนี้
 ขาวสาร สอ.ชป. ณ สามเสน ปากเกร็ด และหนวยงาน
กรมชลประทาน ประกอบดวย สํานักงาน โครงการ
 เว็บไซต www.ridsaving.com
 เฟซบุก สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
 อีเมล coop@ridsaving.com

หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.
0-2243-4797 ต่อ 0-2241-5655-64 ต่อ

ประธานกรรมการ

สาขา
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

เลขที่บัญชี
012-1-10137-1
007-2-07575-7
110-0-43737-3
008-1-08434-8
041-2-21722-6

โทรสาร

-

0-2243-5086

2648

ผู้จดั การ
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
0-2669-6576
ฝายบริหาร
15
2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086
ฝายประชาสัมพันธ
16
2645
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17
2642
0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
18
2344
0-2669-6595 0-2669-6575
ฝายบัญชีและสารสนเทศ
21, 19 2646, 2373 0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายสินเชื่อ
22
2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968
ฝายการเงิน
32
2439
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝายเงินออม
33
2529
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝ่ าย สอ.ชป. ปากเกร็ด 0-2583-6050-9 ต่อ 513 โทรสายตรง 0-2961-1504
หรือ 0-2583-8912 โทรสาร 0-2961-1731

รับเรื�องร้องเรียน สอ.ชป. โทร 0-2163-4678

สอ.ชป. เปดทําการ

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

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย
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สายตรง

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง) ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575
ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

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