เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่เคารพทุกคน
ขณะนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในระหว่างการปฏิรูปอย่างจริงจัง ทางสหกรณ์ของเรามีแนวคิดที่จะปฏิรูปเช่นกัน เพื่อ
ให้สมาชิกของสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการลดปัญหาของสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีหนี้สินสูงกว่าเงินออมถึง 3 เท่า และ
สมาชิกทีเ่ ป็นหนีห้ ลายรายเริม่ มีปญั หาทางการเงินมากขึน้ ทางสหกรณ์จงึ ได้จดั สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ นเรือ่ งดังกล่าว
กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ผลสรุปมากมายที่ส�ำคัญ ได้แก่
เรื่องการออม จะให้สมาชิกส่วนหนึ่งที่ยังช�ำระค่าหุ้นต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และต่อไปจะให้
สมาชิกออมโดยหุ้นขั้นต�่ำ 5% ของรายได้ ส�ำหรับการออมโดยการฝาก จะรณรงค์ให้สมาชิกฝากเงินมากขึ้นโดยเน้นการฝาก
เป็นรายเดือนและการน�ำเงินปันผลมาฝาก
ในเรื่องการกู้เงิน จะเน้นให้สมาชิกกู้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึน้ และได้พิจารณาหลักค�้ำประกันเงินกู้ให้
รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทั้งของผู้กู้และผู้ค�้ำ
การปฏิรูปดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกบางท่านบ้าง แต่ในระยะยาวย่อมเกิดผลดีต่อทั้งสมาชิกทุก
ท่านและสหกรณ์อย่างแน่นอน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วยครับ
ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
เงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ฯ
เงินให้กู้สมาชิกทั้งสิ้น
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ก�ำไรสะสม

มิ.ย.57
1,902 คน
595,747,330.00
272,901,771.12
25,445,236.52
10,000,000.00
951,139,886.92
617,500.00
24,316,951.44

ก.ค.57
1,901 คน

บาท 600,450,980.00 บาท
บาท 277,568,822.03 บาท
บาท 30,818,060.91 บาท
บาท 10,000,000.00 บาท
บาท 959,466,824.67 บาท
บาท
409,000.00 บาท
บาท 29,386,214.19 บาท

บอกเล่าประสบการณ์ประหยัดและออมอย่างไร

เขียนโดย อุษณีย์ วรรณาลัย วพบ.นครล�ำปาง

ในสภาวะปัจจุบนั ทีท่ กุ ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ตอ้ งประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ เกิดความเดือดร้อน รายได้คงทีแ่ ต่คา่ ใช้จา่ ย
เพิ่มขึ้น ผู้เขียนก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ หลังจากที่ทบทวนและปฏิบัติมาตลอด 10+ ปี ถึงหนทางแก้ไขในวิกฤตการณ์ทางการ
เงินของครอบครัวให้ผา่ นไปด้วยดีนนั้ ท�ำได้ไม่ยากคือการประหยัดอดออมและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จากประสบการณ์ทไี่ ด้ปฏิบตั มิ าตลอด
อยากบอกเล่าแลกเปลี่ยนให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ ท่านสามารถกระท�ำหรือสร้างนิสัยประหยัดอดออมด้วยการจ�ำกัดความสามารถในการ
หาเงินและการใช้เงินด้วยวิธีการง่ายๆได้ดังต่อไปนี้:1. “ หาเป็น ” สามารถท�ำได้ง่ายจากที่เรามีรายได้ประจ�ำจากการท�ำงานอยู่แล้ว เราอาจหารายได้เพิ่มโดยการท�ำงานเสริมเช่น ขายของในตลาดนัดวันหยุด
รับจ้างท�ำงานพิเศษตามความสามารถเช่นผู้เขียนจะรับท�ำช่อดอกไม้แสดงความยินดี ริบบิ้นส�ำหรับห่อของขวัญ ถักเสื้อจ�ำหน่ายเป็นต้น โดยค�ำนึงถึงหลักที่ว่า คิด หยิบ
จับ สิ่งที่ชอบและถนัดผันให้เป็นรายได้เพิ่ม
2. “ เก็บเป็น ” ผู้เขียนได้ปฏิบัติเป็นประจ�ำโดยการวางแผนเกี่ยวกับรายรับที่ได้ในแต่ละเดือนที่เรารับมา จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ลักษณะแรก
เป็นการเก็บที่เพิ่มมูลค่า ท�ำให้มีรายได้เพิ่ม ออกดอกออกผล ท�ำง่ายท�ำได้หลากหลายรูปแบบ ขอเสนอที่เคยท�ำเช่น ฝากในธนาคาร ฝากสหกรณ์แบบ
ฝากประจ�ำที่ให้ดอกเบี้ยสูง(ฝากแบบไม่ควรถอนออกมาใช้) ซื้อหุ้นการลงทุน ฉลากออมสินของธนาคาร เริ่มจากจ�ำนวนน้อยๆ 1-2 % ค่อยๆเพิ่มเป็น 10-15 %
ของรายได้และค�ำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย ลักษณะที่สองเป็นการเก็บส�ำหรับใช้กรณีฉุกเฉิน เก็บประมาณ 5-10 %ของรายได้ ลักษณะที่สาม
เป็นส่วนที่เหลือส�ำหรับใช้จ่ายประจ�ำวัน แต่อาจยืดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจครอบครัว อย่างไรก็ตามต้องมีวินัยกับตนเองในการเก็บอย่างสม�่ำเสมอ
3. “ ใช้เป็น ” การใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยมากเพราะต้องใช้ทุกวัน การจัดการกับการจับจ่ายใช้สอยที่เรียกว่าใช้เป็นจากประสบการณ์
บอกเล่าได้ดังนี้
ประการแรก เริ่มโดยการท�ำบัญชีครัวเรือน จดทุกอย่างทั้งรับและจ่าย ๓ เดือนแล้ว
ประการที่ ๒ การจัดการค่าใช้จ่ายโดยการพิจารณารายการจ่ายที่จ�ำเป็นสัมพันธ์กับปัจจัย๔ ตัดรายการที่ฟุ่มเฟือย (ปัจจัยที่๕ ๖ ...)
ประการที่ ๓ ก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญที่แน่นอน ว่า “จะใช้จ่ายอย่างรู้ค่า” อย่างจริงจังและตั้งใจ
ประการที่ ๔ วางแผนการใช้จ่าย วิธีที่ไม่ยาก เริ่มที่ส�ำรวจสิ่งที่ต้องซื้อ จดรายการพร้อมจ�ำนวน เลือกซื้อจากสิ่งที่ส�ำรวจ ซื้อในปริมาณมากพอสามารถ
ใช้ได้ในระยะ ๒-๓เดือน เลือกร้านที่สินค้ามีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ซื้อแบบราคาขายส่งเช่น แบบยกโหล ยกหีบ การเลือกซื้อควรพิจารณาราคา สินค้าที่ลด/แลก/
แจก/แถมที่เราจ�ำเป็นใช้เช่น ซื้อน�้ำมันแถมซีอิ้ว ควรหยุดคิดก่อนสักนิดว่าของสิ่งนี้ซื้อแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไร จ�ำเป็นต้องใช้หรือไม่ ถ้าซื้อโดยไม่คิด บางครั้งเมื่อซื้อ
ไปแล้วไม่พอใจไม่อยากใช้ ก็สญู เสียเงินไปเปล่า ๆ
ประการที่ ๕ ซื้อตามวงเงินที่มี ไม่ใช้บัตรเครดิต ถ้าเลือกสินค้าเกินให้เลือกที่จ�ำเป็นน้อย รอซื้อรอบต่อไปได้ออกก่อน ครั้งแรกๆอาจมองทุกสิ่ง
จ�ำเป็นค่อยๆท�ำ ท�ำบ่อยๆก็จะท�ำไปโดยอัตโนมัติ
ประการที่ ๖ กรณีจะปลูกบ้าน จะซื้อรถหรือของที่มีมูลค่าสูงๆ ต้องวางแผนระยะยาว ๒-๕ปี ประมวลการจ่ายโดยต้องน�ำเงินที่เก็บมาใช้เพียง๑ใน๓
ที่เหลือต้องเก็บสะสมเพิ่มหรือเลือกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ ผ่อนส่งในระยะสั้น แต่อาจต้องผ่อนในวงเงินที่มากหน่อย ส่วนรายการเก็บตามข้อ ๒ ยังคงเก็บ
เหมือนเดิมแต่อาจลดจ�ำนวนลงบ้าง
4. “ ประหยัดเป็น ” เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวควรท�ำ ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ด้วยวิธีที่มีความสุขอย่างพอเพียง เริ่มที่ กินอย่างพอดี โดยการท�ำอาหารทาน
เองหรือเลือกซื้อของอร่อย ราคาไม่แพงมาทานที่บ้าน ถ้าจะทานตามร้านอาหารก็เลือกทานในวันพิเศษ วันส�ำคัญของครอบครัวเป็นต้น ใช้ของอย่างคุ้มค่า เลือกซื้อและ
ใช้ของที่ทนทานใช้ได้นาน ปรับปรุง ดัดแปลงของเก่ามาใช้ใหม่ถ้าท�ำได้ เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซด์แทนรถยนต์ในการเดินทางระยะสั้นๆเช่นส่งบุตรไปโรงเรียน ไปตลาด
ใกล้บ้าน ท่องเที่ยวพักผ่อน๑-๒ ปีครั้งแทนทุกเดือน

ข่าวส�ำหรับสมาชิก สสธท.

รับสมัครสมาชิกรอบที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557 ทั้งสมาชิกสามัญและประเภทสมทบ ก�ำหนดอายุการรับสมัครไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2557 มีทั้งสิ้น 110,082 คน เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช�ำระเงินสงเคราะห์นั้น 10 บาท/ราย
คูณด้วยจ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต ดังนั้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน 1,100,820
บาท

ข่าวส�ำหรับสมาชิก สส.ชสอ.

รับสมัครสมาชิกรอบที่ 10/2557 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 ทั้งสมาชิกสามัญและประเภทสมทบ ก�ำหนดอายุการรับสมัครไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ในวันสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครอง 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำเดือน มิถุนายน 2557 มีทั้งสิ้น 204,182 คน เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช�ำระเงินสงเคราะห์นั้น 2.94 บาท/
ราย คูณด้วยจ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต ดังนั้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน 600,000 บาท

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการส�ำรวจ
หุ้นรายเดือนของสมาชิก พบว่าสมาชิกที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มแต่ละปี
ไม่ได้ปรับการถือหุ้นรายเดือน ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2545 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2545 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด จึงขอปรับปรุง
การถือหุ้นรายเดือน
เงินรายได้เดือน(บาท)
ถือหุ้นรายได้เดือน(หุ้นละ 10 บาท)
4,000 ขึ้นไปถึง 5,000
25 หุ้น (250 บาท)
5,001 ขึ้นไปถึง 6,000
30 หุ้น (300 บาท)
6,001 ขึ้นไปถึง 7,000
35 หุ้น (350 บาท)
7,001 ขึ้นไปถึง 8,000
40 หุ้น (400 บาท)
8,001 ขึ้นไปถึง 9,000
45 หุ้น (450 บาท)
9,001 ขึ้นไปถึง 10,000
50 หุ้น (500 บาท)
10,001 ขึ้นไปถึง 11,000
55 หุ้น (550 บาท)
11,001 ขึ้นไปถึง 12,000
60 หุ้น (600 บาท)
12,001 ขึ้นไปถึง 13,000
65 หุ้น (650 บาท)
13,001 ขึ้นไปถึง 14,000
70 หุ้น (700 บาท)
14,001 ขึ้นไปถึง 15,000
75 หุ้น (750 บาท)
15,001 ขึ้นไปถึง 17,000
80 หุ้น (800 บาท)
17,001 ขึ้นไปถึง 19,000
100 หุ้น (1,000 บาท)
หมายเหตุ : ทั้งนี้จะถือหุ้นได้ไม่เกิน 20% ของเงินเดือน ไม่เกิน 8,000 บาท
ของสมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ตรงตามอัตราการถือ
หุ้นของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวคิดไว้ในหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และ การมีความรู้และการมี
คุณธรรมจริยธรรม
การออมทรัพย์ เป็นหลักการทีจ่ ะเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ถ้าเรามีความประหยัด มัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่าย สุหรุ่ยสุหร่าย ใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็น
ลองพิจารณาทบทวนว่า สิ่งของภายในบ้าน มีสินค้าที่ซื้อมาแล้ว ตั้งโชว์ไว้หรือ
เสือ้ ผ้าใส่เพียงเดียวหรือไม่ ถ้าเราประหยัดและออมทรัพย์ไว้อนาคตเราน่าจะมีเงิน
เก็บไว้ยามฉุกเฉินหรือใช้จา่ ยยามเกษียณอายุราชการ ท�ำให้เราสร้างภูมคิ มุ้ กันให้
กับตัวเราและครอบครัวในอนาคตได้
หลักการออมทรัพย์ มีแนวคิดทีห่ ลายท่านคิดว่า น่าจะเป็นอย่างนี้ คือ
การออม = รายได้ – รายจ่าย ซึ่งแต่ละเดือนถ้ามีเงินเหลือก็จะน�ำ
ไปฝากไว้ ซึ่งหลักการนี้ ถือว่าไม่ถูกต้อง แต่แนวคิดที่ถูกต้อง คือ
รายได้ – การออม = รายจ่าย ในแต่ละเดือนจะต้องเก็บออมไว้ก่อน
ประมาณร้อยละ 10 หรือ 20 ก่อนทีจ่ ะมีการใช้จา่ ย อาจจะโดยการฝากออมทรัพย์
ไว้ การถือหุ้น การท�ำประกันชีวิต เป็นต้น แม้แต่ในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง เช่น
ไปห้างสรรพสินค้า ผู้รู้บางท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้าท่านมีเงิน 1,000 บาท ก็
ให้จ่ายเพียง 900 บาท อีก 100 บาท ก็ให้เก็บไว้ พอสิ้นเดือนก็เก็บรวบรวม
น�ำไปฝากออมทรัพย์ไว้
ในการออมทรัพย์นนั้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด ได้
ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารอยู่แล้วประมาณ 0.75 – 2.00 บาท แล้วแต่ประเภท
ของการออมทรัพย์ และหุน้ ก็มกี ารปันผลและเฉลีย่ คืนทุกปี ท่านลองพิจารณา เพือ่
วางแผนและสร้างคุณภาพชีวิตของตัวคุณเองและครอบครัวที่ดีในอนาคตต่อไป...
เสกสรรข์ วิญญา
รองประธานสหกรณ์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้

มาแล้ว......โครงการเงินฝากเพิ่มทรัพย์….

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ฝากขั้นต�่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบัญชี
2. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี
3. ต้องฝากเป็นระยะเวลา 24 เดือน หากถอนเงินก่อนครบหรือฝากไม่ครบ 24 เดือน จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ (ปัจจุบัน 1.25% ต่อปี)
4. สหกรณ์โอนดอกเบี้ยให้เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน
5. ฝากทุก 1,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ รางวัลเงินสด 3 รางวัล
		 - รางวัลที่ 1 จ�ำนวน 5,000 บาท
		 - รางวัลที่ 2 จ�ำนวน 3,000 บาท
		 - รางวัลที่ 3 จ�ำนวน 2,000 บาท
6. ในกรณีจับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล สหกรณ์ฯ จะให้ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
7. สหกรณ์ฯ จะโอนเงินรางวัลให้สมาชิกที่ได้รับรางวัล เมื่อฝากครบก�ำหนด 24 เดือน หากมีการปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบก�ำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์รับ
รางวัลดังกล่าว
8. ท�ำการจับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558

ประชุมสัญจร โรงพยาบาลเถิน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ประชุมสัญจร โรงพยาบาลเมืองปาน วันที่ 24 มิถุนายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ –
หาดบ้านกรูด อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2557

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ณ สวนสองพี่น้อง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด
3 ถนนป่าขาม1 ต�ำบลหัวเวียง
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52000
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จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำปาง จ�ำกัด ประจ�ำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2557
ที่ปรึกษา ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล
กองบรรณาธิการ นายบรรเทิง วสันทนา/ นายอิสเรศ จันทร์ตระกูล/ นายมานพ ปะละ/ น.ส.สุดาวัลย์ สายสืบ/ น.ส.วิลาวัลย์ ต่อปัญญา /
นางนิฤมล ค�ำคะมูล

