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ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556
สหกรณ์ มท. ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่ประจ�ำปี
เพื่อจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิก
พร้อมกับมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ
โดยในปีนี้ในส่วนของ สป.มท. จะเลือกกรรมการใหม่ได้ไม่เกิน 1 คน
กรมราชทัณฑ์ ไม่เกิน 1 คน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เกิน 3 คน
ซึ่งมีผู้สมัคร ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557

เบอร์ 1

ตัวแทน สป.มท.

เบอร์ 2

น.ส.พรเพ็ญ โตประเสริฐ
นายสุเทพ ลีละตานนท์
ลงคะแนนพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ไม่เกิน 1 คน

เบอร์ 1

2

ตัวแทน รท.

เบอร์ 2

นายมูฮ�ำหมัด มะแป้น
น.ส.เพียงขวัญ อ�่ำพันธุ์เปรม
ลงคะแนนพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ไม่เกิน 1 คน
วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตัวแทน ยธ./ผม.
เบอร์ 1

เบอร์ 2

นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน

นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง

เบอร์ 3

นายสยาม เวโรจน์บรรจง

เบอร์ 4

เบอร์ 5

นางสุดใจ สุวรรณบุบผา

ว่าที่ ร.ต. อ�ำนวย ทับทิมศรี

ลงคะแนนพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ไม่เกิน 3 คน
วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556
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 การน�ำเงินปันผลเฉลี่ยคืนซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 15,000 บาท 
สหกรณ์เปิดโอกาส...
ให้สมาชิกสามารถน�ำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2556
ซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามจ�ำนวนที่ได้รับแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

ข่าวด่วน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด

ในปี 2556 นี้ สหกรณ์ฯ มหาดไทย
จ่ายเงินของขวัญท่านละ 500 บาท
โดยวิธีการเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ
บัญชีดังกล่าวจะโอนเงินปันผล และเฉลี่ยคืนของสมาชิก
โดยท่านสามารถโอนเงินได้ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ที่ท่านให้มา
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างสมาชิก

ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556

มุมกฎหมาย : ฎีกาชาวบ้าน
ลอง หลั บ ตานึ ก ภาพตามมาละกั น

หรือจะนึกคิดเอาทั้งที่ลืมตาก็ได้ ไม่ใช่เรื่อง
โป๊เปลือยอะไร เป็นเรื่องที่ดินธรรมดาๆ นี่เอง

คุยกันหลายรอบ คุณเงือบก็วา่ ไม่ใช่ธรุ ะฉัน
ทีจ่ ะต้องไปออกแรง ออกสตางค์รอื้ รัว้ ประตูเหล็กนัน่
คุณโผงหมดทางเจรจากับคุณเงือบจึงไปฟ้องศาล
ขอให้บังคับคุณเงือบให้รื้อรั้วประตูเหล็ก
คุณเงือบยังข้องใจว่าท�ำไมต้องให้ไปรือ้
จึ ง อุ ท ธรณ์ ค ดี ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น
คุณเงือบฎีกาคดี
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้คุณเงือบไม่ได้
เป็นผูส้ ร้างหรือยินยอมให้สร้าง แต่เมือ่ คุณเงือบ
เป็นเจ้าของทีด่ นิ ภาระจ�ำยอมและไม่ดำ� เนินการ
ใดๆ ให้คณ
ุ โผงสามารถใช้ประโยชน์ในทางภาระ
จ�ำยอมได้ ย่อมท�ำให้คณ
ุ โผงได้รบั ความเสียหาย
ขั ด ต่ อ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา 1390
ดั ง นั้ น คุ ณ โผงจึ ง มี อ� ำ นาจฟ้ อ งให้
คุ ณ เงื อ บรื้ อ ประตู รั้ ว เหล็ ก ออกไปจากทาง
ภาระจ�ำยอมได้
พิพากษายืน
หลังศาลพิพากษาแล้ว ถ้าใครผ่านไป
แถวนั้น แล้วเห็นช่างก�ำลังจัดการรื้อรั้วนั่นออก
สั ง เกตดี ๆ จะเห็ น คุ ณ เงื อ บสวมแว่ น ตาด� ำ
สวมหมวกยื น หลบแดดคุ ม งานอยู ่ ใ กล้ ๆ
หากเข้าไปใกล้ ๆ อาจจะได้ยินเสียงบ่น

เริม่ ต้นว่า ทีด่ นิ แปลงหนึง่ ของคุณเงือบ
อยู่ติดทางสาธารณะ ส่วนที่ดินของคุณสมบัติ
(ซึง่ ไม่ใช่คนส�ำคัญอะไรเลยในเรือ่ งนี)้ อยูด่ า้ นใน
ติดกับที่ดินคุณเงือบ
คุณสมบัติจะเข้าจะออกที่ดินของตน
ถ้าไม่กระโดดร่มลงมาจากเครือ่ งบินเครือ่ งร่อน ก็ตอ้ ง
ใช้วิธีค�้ำถ่อกระโดดเข้าไป คุณสมบัติ จึงเจรจา
กระทั่งคุณเงือบตกลงจดทะเบียนภาระจ�ำยอม
ให้ทดี่ นิ ของตนเองเป็นประโยชน์แก่ทดี่ นิ คุณสมบัติ
พร้อมๆ กับจดภาระจ�ำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่นๆ
อีกหลายแปลงที่อยู่ด้านในให้ใช้เป็นทางเข้าออกได้
ต่อมาคุณโผงซือ้ ทีด่ นิ ต่อจากคุณสมบัติ
ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะต้องผ่านทางที่ดิน
คุณเงือบที่จดทะเบียนภาระจ�ำยอมไว้นั่นละ
แต่คุณโผงซื้อที่ดินแล้วทิ้งไว้หลายปีไม่ไปดูแล
ไปดูแลอีกที มีรั้วและประตูเหล็กปิดกั้นทาง
เข้าออกเสียแล้ว
คุณโผงสืบทราบว่า ตรงทีม่ รี วั้ มีประตูเหล็ก
มาขวางไว้เป็นทีด่ นิ ของคุณเงือบ จึงติดตามหาตัว
คุณเงือบจนเจอ บอกให้ไปรื้อรั้วเหล็กออก..
“จดภาระจ�ำยอมให้ก็แล้ว ยังนี่อีก
คุณเงือบว่า ทีด่ นิ ตรงนัน้ เป็นของฉันก็จริง
เฉพาะส่วนที่เป็นทางเข้าออกนะ “แต่เดิมฉันก็ เดือดร้อนกูจนได้” จับความได้ประมาณนี้
อาศัยอยูเ่ ท่านัน้ แต่ตอนนีข้ ายทีด่ นิ ไปหมดแล้ว
ไม่ค่อยได้ไปท�ำไรแถวนั้น รั้วและประตูนั้น  (เทียบค�ำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 16452/2555)
ฉั น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ขึ้ น มา เรื่ อ งไรฉั น ต้ อ งไปรื้ อ ”
คุณเงือบว่า วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 5

การออมเงินแลภาษี...
เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า บุคคลที่

มีรายได้มหี น้าทีท่ างกฎหมายต้องเสียภาษีเงินได้
เป็นประจำ�ทุกปี แต่การจ่ายภาษีนนั้ ผูม้ รี ายได้
ทั้งหลายจำ�เป็นต้องมีการวางแผนเสียภาษี
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และถูกต้องตามกฎหมาย เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า“การหลบหลีกภาษีอากร (TAX
AVOIDANCE)” ซึง่ ต่างกับคำ�ว่า “การหลีกเลีย่ ง
ภาษี อ ากร หรื อ การหนี ภ าษี อ ากร (TAX
EVASION)” ที่หมายถึง การแสดงเจตนาหรือ
จงใจหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยทุจริต หรือโดย
ผิดกฎหมาย เช่น ผู้กรอกภาษีไม่กรอกจำ�นวน
เงินได้หรือทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีในแบบ
แสดงรายการโดยเจตนา หรือกรอกแต่กรอก
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อให้เสียภาษีน้อย
หรื อ เจตนาละเลยไม่ ยื่ น รายการที่ ต้ อ งยื่ น
เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งภาษีอากร
การหลี ก เลี่ ย งภาษี อ ากร หรื อ การ
หนี ภ าษี อ ากรนั้ น ผู้ มี เ งิ น ได้ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด
เสี ย ภาษี อ ากรตามจำ�นวนเงิ น ที่ ห ลี ก เลี่ ย ง
พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นบท
ลงโทษทางแพ่ ง โดยไม่ อ าจจะลดหย่ อ น
ผ่อนโทษลงได้ ทัง้ ยังต้องรับผิดตามบทกำ�หนด
โทษทางอาญา คื อ โทษจำ�คุ ก และค่ า ปรั บ
ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วย
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เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ จึ ง ต้ อ งมี การวางแผนการ
เสียภาษีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับเงินออม
ของเรา
ทำ�อย่างไรเงินออมถึงจะได้รบั ดอกเบีย้ ทีค่ มุ้ ค่า
วิ ธี ก ารออมเงิ น ที่ คุ้ ม ค่ า ถ้ า เป็ น เงิ น
จำ�นวนมากและไม่ ใช่ เ งิ น สำ�หรั บ หมุ น เวี ย น
เพื่อใช้จ่าย ควรจะฝากเงินแบบฝากประจำ�
เพราะจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
สูงกว่าฝากออมทรัพย์ แม้ดอกเบี้ยฝากประจำ�
ต้องถูกหักภาษี 15% ก็ตาม แต่คุณสามารถ
ขอคืนภาษีทถี่ กู หักได้ และควรทราบว่าแต่ละปี
ตนเองมีรายได้เท่าใดถ้าฐานภาษีของคุณอยู่ที่
5% ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินดอกเบี้ยคืนมาตั้ง 10%
หรือถ้าฐานภาษีอยูท่ ี่ 10% ก็จะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เงิน
ดอกเบี้ยคืนมาอีก 5%
ล่าสุด กรมสรรพากรได้ปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
โดยจะใช้บังคับในปีภาษี 2556 ที่จะต้องยื่น
รายการในปี 2557 เป็นต้นไป ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการ
ส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดหวังว่าจะสร้างความ
เป็นธรรมในการกระจายรายได้ให้มากขึน้ และ
ปิดช่องโหว่ในการหนีภาษีซงึ่ มีรายละเอียดดังนี้

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556

อัตราภาษี

รายได้สุทธิ

จำ�นวน
เงิน

0 - 150,000

150,000 ยกเว้น ยกเว้น

แบบ
เก่า

แบบ
ใหม่

จำ�นวนเงินภาษี
แบบเก่า

แบบใหม่

ลดลง

-

-

-

150,000 - 300,000

150,000

10%

5%

15,000.00

7,500.00

7,500.00

300,001 - 500,000

200,000

10%

10%

20,000.00

30,000.00

-

500,001 - 750,000

250,000

20%

15%

50,000.00

37,500.00

12,500.00

750,001 - 1,000,000

250,000

20%

20%

50,000.00

50,000.l00

-

1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 30%

25%

300,000.00 250,000.00

50,000.00

2,000,001 - 4,000,000 2,000,000 30%

30%

600,000.00 600,000.00

-

มากกว่า 4,000,000

-

37%

รายได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
รายได้สุทธิ 150,001 - 300,000 บาท
รายได้สุทธิ 3000,001 - 500,000 บาท
รายได้สุทธิ 500,001 - 750,000 บาท
รายได้สุทธิ 750,001 - 1,000,000 บาท
รายได้สุทธิ 1,000,001 - 2,000,000 บาท
รายได้สุทธิ 2,000,001 - 4,000,000 บาท
รายได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,000 บาท

35% ลดลงตามเงินได้สุทธิ

ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิม
จากเดิมเสียภาษี 10% ลดลงเป็น 5%
เสียภาษี 10%
เหมือนเดิม
จากเดิมเสียภาษี 20% ลดลงเป็น 15%
เสียภาษี 20%
เหมือนเดิม
จากเดิมเสียภาษี 30% ลดลงเป็น 25%
เสียภาษี 30%
เหมือนเดิม
จากเดิมเสียภาษี 37% ลดลงเป็น 35%

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็น
พระราชกฤษฎีกาออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
การปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์กันอย่างถ้วนหน้า แต่ได้ไม่เท่ากัน
โดยกลุม่ มนุษย์เงินเดือนทีม่ เี งินได้สทุ ธิในช่วง 150,001-300,000 บาท ภาระภาษีลดลง 50% รองลงมา
จะเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้สุทธิอยู่ในช่วง 500,001-750,000 บาท หรือเสียภาษีน้อยลง
23.54% และกลุ่มคนที่มีเงินได้สุทธิอยู่ในช่วง 300,001-500,000 บาท ภาระภาษีลดลง 21.43%
ส่วนกลุม่ คนทีม่ เี งินได้สทุ ธิในช่วง 4 ล้านบาท ถึง 20 ล้านบาท ได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษี
คิดเป็นเม็ดเงินสูงสุดถึง 390,000 บาท แต่ภาระภาษีลดลงแค่ 5.60% เท่านั้น
สมาชิกลองคำ�นวณรายได้ในปี 2556 ดูนะคะ ว่าเราอยู่ในกลุ่มใด และได้รับประโยชน์จากการ
ปรับโครงสร้างภาษีบ้างหรือไม่

วารสารสหกรณ์มหาดไทย
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5 ขั้นลด ละ เลิก ได้ง่าย ๆ

เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกฮอล์ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คน
ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าสังคม คลายเครียด ถ้าดื่มในปริมาณ
เล็กน้อยอาจจะไม่ส่งผลเสียมากนัก แต่ส�ำหรับคนที่ดื่มบ่อย ๆ
จนกลายเป็ น สิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ลองใช้ 5 วิ ธี ลด ละ เลิ ก
ที่เราน�ำมาฝากกัน

1. ปรับทัศนคติ

ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการดื่ม
ซึง่ อย่าเพิง่ นึกไปถึงเรือ่ งของบาปบุญคุณโทษ แต่ให้
นึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ ใ กล้ ตั ว ก่ อ นเลย อย่ า งลองนึ ก ซิ ว ่ า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ดูอ้วน ลงพุง หรือว่าใบหน้า
หมองคล�ำ้ ไม่สดใส ถ้าคุณดืม่ มาตลอดทัง้ ปี ร่างกาย
ย่อมต้องฟ้องถึงสุขภาพที่ด้อยลงบ้างแหละ

2. จัดการสภาพแวดล้อม
หลั ง จากที่ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
ได้แล้ว มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลิกข้องกับ
แอลกอฮอล์ ก็ ค วรจะจั ด การกั บ สภาพ
แวดล้ อ มใกล้ ตั ว อย่ า งที่ บ ้ า น ควรจั ด เก็ บ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทงิ้ ไปให้ไกลจากสายตา
ที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะได้ ไ ม่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก อยากทั น ที
ที่มองเห็น
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3. อาหารเรื่องส�ำคัญ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการกิ น เพราะ
คอทองแดงทั้ ง หลายมั ก จะหิ ว บ่ อ ยและ
รับประทานครั้งละมาก ๆ ทางที่ดีควรจะตุน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์เอาไว้ให้เต็มตูเ้ ย็น และอย่า
ลืมหาวิตามินบีเสริมมากิน เนื่องจากวิตามินบี
มี ส ่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งระบบประสาทและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
4. ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำ�วัน
หากคุณดื่มเหล้าเป็นเวลา เช่น คุณจะ
ดืม่ เหล้าเป็นประจ�ำทุกวันหลังเลิกงาน ทางแก้ทดี่ ี
ก็คือหากิจกรรมอย่างอื่นมาแทนในช่วงเวลานั้น
เช่น การเข้าฟิตเนสหลังเลิกงาน ออกก�ำลังกาย
ท�ำความรู้จักกับเพื่อนกลุ่มใหม่ ๆ นอกจากจะ
ท�ำให้คุณห่างไกลจากเหล้าได้แล้วยังได้สุขภาพ
ที่ดีขึ้นอีกด้วย

5. ให้รางวัลตัวเอง
เมื่ อ ท� ำ ได้ ต ามเป้ า หมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ลองให้ของขวัญตัวเอง
เป็นก�ำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการ
ซื้อของขวัญ เมื่อคุณห่างไกลจากเหล้า
ได้สักพักหนึ่งแล้ว คุณอาจจะไม่รู้สึก
อยากกลับไปหามันอีก

วารสารสหกรณ์มหาดไทย
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ฟิตหุ่นใหม่ใน 7 นาที
ได้ยินผู้ชายหลายคนบ่น อยากจะมีรูปร่างที่ดี หุ่นฟิต แต่ก็ยัง
ติดโน่นติดนี่ อ้างว่าไม่มีเวลาออกก�ำลังกายบ้าง ไม่มีเวลาไปฟิตเนสบ้าง
ไม่ อ ยากเสี ย ค่ า สมั ค รสมาชิ ก แพงแสนแพงบ้ า งล่ ะ วั น นี้ Men’s Diet
เลยสรรหาวิธกี ารออกก�ำลังกายเพือ่ รูปร่างทีฟ่ ติ เปีย๊ ะ ใช้เวลาเพียงแค่ 7 นาที
และที่ส�ำคัญคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย แค่เก้าอี้เพียงตัวเดียวเท่านั้น
ครับ

บ ท ค ว า ม เรื่ อ ง ก า ร อ อ ก 7 นาทีนี้ ช่วยให้ประโยชน์กับร่างกาย

ก�ำลังกายนี้ ได้รับการทดลองตามทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา และถูกน�ำเสนอ
บทความไว้ใน The American College
of Sports Medicine's Health &
Fitness Journal ในเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การออกก�ำลังกาย
12 ขั้นตอน ที่ใช้เพียงแค่ร่างกาย ก�ำแพง
พื้น และเก้าอี้อีก 1 ตัว ให้ผลลัพธ์เท่ากับ
การวิ่งระยะไกลและการยกน�้ำหนัก โดย
ใช้เวลาเพียงแค่ 7 นาทีในการออกก�ำลัง
แบบจริงจังและต่อเนื่อง Chris Jordan
ผู้อ�ำนวยการด้าน Exercise Physiology
แห่ง Human Performance Institute
in Orlando กล่าวว่า “มีหลักฐานที่
พิ สู จ น์ ว ่ า การออกก�ำลั ง กายอย่ า ง
หนั ก หน่ ว งจริ ง จั ง ในช่ ว งระยะเวลา
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ได้มาก โดยใช้เวลาเพียงน้อยนิด”
ก า ร อ อ ก ก� ำ ลั ง ก า ย จ ะ
แบ่งออกเป็นช่วงๆตามท่วงท่า 12 ท่า
โดยใช้ เวลาในการเปลี่ ย นแต่ ล ะท่ า
ประมาณ 10 วิ น าที ใช้ ห ลั ก การ
การออกก�ำลังสลับกันระหว่างส่วนบน
และส่ ว นล่ า งของร่ า งกาย เพื่ อ ให้
แต่ละส่วนได้มีเวลาพักหายใจ หรือพัก
ปรับตัวสักครู่ ดังนั้นแนะน�ำว่าควรท�ำ
ตามล�ำดับท่าทีอ่ อกแบบไว้อย่างถูกต้อง
และไม่ ท� ำ ข้ า มหรื อ สลั บ ขั้ น ตอนตาม
อ� ำ เภอใจ โดยการออกก� ำ ลั ง กาย
ในแต่ ล ะท่ ว งท่ า ควรใช้ เ วลาท่ า ละ
30 วินาที และออกแรงประมาณ 8
เต็ ม 10 จากแรงที่ คุ ณ คิ ด ว่ า ท� ำ ได้
โดยล�ำดับการออกก�ำลังกายมีดังนี้
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1. Jumping Jacks - กระโดดตบขึ้นลง 30 วินาที
2. Wall Sit - ย่อตัวทำ�ท่านั่งเก้าอี้อากาศขึ้นลง 30 วินาที
3. Push-up - ดันพื้นหรือวิดพื้นขึ้นลง 30 วินาที
4. Abdominal Crunch - ซิตอัพขึ้นลง 30 วินาที
5. Step-up onto Chair - ก้าวขึ้นลงเก้าอี้ 30 วินาที
6. Squat - ย่อตัวลงในท่ากระโดดไกลขึ้นลง 30 วินาที
7. Triceps Dip on Chair - ดันข้อขึ้นลงบนเก้าอี้ 30 วินาที
8. Plank - ดันข้อขึ้นลงกับพื้นในลักษณะนอนราบคว่ำ�หน้า งอข้อศอก 30 วินาที
9. High Knees Running in Place - ยกเข่าในท่าวิ่งสูง ขึ้นลงสลับ 30 วินาที
10. Lunge - ย่อเข่าสลับขาขึ้นลง 30 วินาที
11. Push-up and Rotation - ดันพื้นหันข้าง สลับด้านซ้ายขวาโดยใช้มือเดียวยันพื้น 30 วินาที
12. Side Plank - ดันพื้นค้างไว้ หันข้างลำ�ตัว สลับด้านโดยให้ข้อศอกงอ 30 วินาที

การออกกำ�ลังกายแบบนีต้ อ้ งอาศัยความจริงจัง ต่อเนือ่ ง และออกแรงเต็มที่
ไม่มีกั๊ก ไม่อย่างนั้นผลที่ได้ก็จะไม่เต็มที่เช่นเดียวกัน ลองกลั้นใจ ใช้ความพยายาม
ทำ�แค่ 7 นาที แถมไม่มีอุปกรณ์หายากอะไรเลย หุ่นที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง
ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับคุณผู้ชาย
ข้อมูลอ้างอิง
บทความ : The Scientific 7-Minute Workout โดย Gretchen Reynolds (The New York Times Magazine)
รูปประกอบ : http://well.blogs.nytimes.com, http://www.badradical.net
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ปีใหม่ทีก็ได้โอกาสคิดถึงการเริ่มต้นเรื่องดีๆ ให้กับชีวิต และถ้าปีนี้
เรือ่ งดีๆ นัน้ จะมีการวางแผนใช้จา่ ยของตัวเองและครอบครัวรวมอยูด่ ว้ ยก็คงจะ
ยิ่งดีนะคะ เชื่อว่าหลายคนคงใช้โอกาสขึ้นปีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ดิฉันเอง
ก็เช่นกันค่ะ หลายครั้งที่พยายามใช้โอกาสนี้เป็นจุดตั้งต้นแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือท�ำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง บางครั้งได้อย่างใจบ้าง คลาดเคลื่อนหรือผัดเลื่อนไป
ปีตอ่ ไปบ้าง แต่กใ็ ห้กำ� ลังใจและให้โอกาสตัวเอง และต้องไม่ลมื เตือนตัวเองเสมอ
ด้วยนะคะว่า “ฉันจะไม่ผดั วันประกันพรุง่ ” เราจะได้เดินไปถึงเป้าหมายอย่างที่
ตั้งใจไว้ซะที ช่วงปีใหม่แบบนี้มีเงินถุงเงินถังจากโบนัสมาสมทบเลยมีแรงฮึด
(อีกครั้ง) ว่าจะจัดการกับเรื่องเงินๆ ทองๆ และการใช้จ่ายของตัวเองให้เป็น
ระบบสักหน่อย
เพราะไม่อยากผจญ กับอาการควานหาอะไรไม่เจอ ทัง้ ทีเ่ งินร่อยหรอไป
ก็เยอะ แล้วก็อาการชักหน้าไม่ถึงหลัง คุณๆ ที่มีครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบ
คงรู้ซึ้งถึงความรู้สึกนี้ดีว่ามันเครียดและเครียดแค่ไหน ดีไม่ดีจะมีผลกับความ
มั่นคงผาสุกในครอบครัวเข้าให้อีก

ตั้งต้นแผนการเงิน

จริงๆ ไม่วา่ มีคแู่ ล้วหรือยังเกาะคานอยู่ การวางแผนการเงินก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
และจ�ำเป็นเอามากๆ เหมือนกันหมด เพราะมันช่วยสร้างวินัยการใช้จ่ายให้กับตัวเรา
และครอบครัว ซึ่งจะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้ได้ เว้นซะแต่ว่าชีวิตนี้ไม่มีเป้าหมาย
อะไรกับเขาเลย หรือไม่ก็มีเงินมหาศาลนั่งกินนอนกินไปตลอดชีวิต
เหตุผลที่ส�ำคัญอีกข้อที่ต้องตระหนักให้มากก็คือ
เงินที่เราและคุณสามีหามาได้มันมีจ�ำนวนจ�ำกัด ยิ่งถ้าเป็น
มนุษย์เงินเดือนแบบทีไ่ ม่มรี ายได้เสริมพิเศษกับเขาด้วยแล้ว
12
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เดือนๆ หนึ่งมีแค่ไหนก็แค่นั้นจริงๆ (ถึงจะนึกอยากให้มันออกลูกออกหลานมา
เยอะๆ ก็เถอะ) แต่ไอ้สิ่งที่เราต้องใช้จ่าย และที่เราต้องการนี่สิมันเยอะแยะไปหมด
ถ้าจับมาต่อแถวกันคงยาวไปถึงเชียงใหม่นู่น (เว่อร์ไปมั้ยเนี่ย) เลยจ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดรายจ่ายล้วงหน้าไว้ก่อนจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ก�ำหนดแผนการออมและ
จุดประสงค์การใช้เงินได้ พูดง่ายๆ ก็คือจัดสรรปันส่วนเงินที่มีกับสิ่งที่ต้องใช้จ่าย
ให้สมดุลกัน (ตามหลักเศรษฐศาสตร์เปี๊ยบ) และมีเงินเหลือเก็บนั่นล่ะค่ะถึงจะ
เรียกว่าแผนการเงินที่ดี

สำ�รวจนิสัยใช้จ่ายของตัวเอง
1.		รสนิยมสูงรายได้ต�่ำ
2.		ติดนิสัยชอบเอาเงินอนาคตมาใช้แบบอันลิมิต
3.		ชอบลืมจ่ายค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ จนถึงขั้นถูกระงับ ปรับดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียม
4.		ชอบท�ำเงินรั่วไปกับรายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่หาเนื้อหนังไม่ได้
5.		เป็ น คุ ณ แม่ บ ้ า นนั ก ช็ อ ปที่ ใช้ ก ารช็ อ ปปิ ้ ง เป็ น เครื่ อ งปลดเปลื้ อ งระบาย
ความเครียด
6.		เป็นคนประเภทเห็นของถูก ของแถม เจอป้าย SALE เป็นใจอ่อน ใจอ่อนง่ายๆ
กับของบางอย่าง เช่น เป็นคนบ้ากระเป๋าเห็นถูกใจหน่อยก็ควักเงินจ่ายได้ง่ายๆ
7.		แพ้ใจทุกทีที่เจอของสวยของงาม ประเภทรูปลักษณ์ดีมีสไตล์นั่นล่ะใช่
8.		เป็นคุณแม่ (พ่อ) คนดีที่เนรมิตทุกสิ่งอันตามแต่ใจลูกปรารถนา
9.		เป็นคนต้นกระแส ของอันไหนมีรนุ่ ใหม่ ดีไซน์ใหม่ อ็อฟชัน่ พิเศษต้องมีกอ่ นใคร
10.		ถ้านิสัยใช้จ่ายส่วนตัวคุณหรือคู่เข้าลักษณะที่ว่ามานี้มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องรีบ
ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดูไม่เข้าท่านั้นโดยด่วน
วารสารสหกรณ์มหาดไทย
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คณะกรรมการและพนักงานศึกษาดูงาน

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำ�กัด
วันที่ 23 สิงหาคม 2556

ทาง สอ.มอ. ได้ให้การต้อนรับอบอุ่นเป็นอย่างดี
คณะผู้บริหารของ สอ.มอ. และคณะผู้บริหาร
สอ.มท. ได้ มี ก ารหารื อ แลกเปลี่ ย นความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมทั้ง
การนำ�ระบบ IT มาใช้บริการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ได้อย่างเหมาะสม
14

วารสารสหกรณ์มหาดไทย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556

การสัมมนาภาคใต้ หาดใหญ่ – เกาะปีนัง
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

คณะกรรมการและพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก
ที่ทาง สอ.มท. ได้จัดสัมมนาสมาชิกส่วนภาคใต้ โดยการนำ�สมาชิกทัศนศึกษา ณ เกาะปีนัง
ซึ่งเป็นครั้งแรกของสมาชิกภาคใต้ ประกอบด้วย สมาชิก สป., รท. และ ยธ./ผม. ซึ่งได้พบปะ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ สมานสามัคคี ในหมู่สมาชิกด้วยกัน
วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 15

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ประเภท

คุณสมบัติ

«— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷ß·°à°√√¡
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡)

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„À¡àÀ≈—ß®“°‡°…’¬≥
À√◊Õ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡)
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘°
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 60 «—π)
∑ÿπ°“√»÷°…“∫ÿμ√
(æ‘®“√≥“ªï≈– 1 §√—Èß)

สิทธิได้รับ

‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 1 - 5 ªï
50,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 5 - 10 ªï
75,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 10 - 15 ªï
100,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 15 - 20 ªï
125,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 ªï
150,000 ∫“∑
‡ªìπ§Ÿà ¡√ / ∫ÿμ√¢Õß ¡“™‘°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 20 ªï
5,000 ∫“∑
¢â“√“™°“√ À√◊Õ≈Ÿ°®â“ßª√–®”∑’Ë‡°…’¬≥À√◊Õ
5,000 ∫“∑
ÕÕ°°àÕπ‡°…’¬≥œ ·≈â« ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°
μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’„È ™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«
‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï ‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
À√◊ÕÕ—§§’¿—¬·≈–¿—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√
(§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª)
„π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬
∫ÿμ√ ¡“™‘°¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â‰¡à‡°‘π 1 ∑ÿπ
√–¥—∫ Õπÿ∫“≈-ª√–∂¡»÷°…“ ∑ÿπ≈– 2,000 ∫“∑
√–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ∑ÿπ≈– 2,500 ∫“∑
√–¥—∫ Õπÿª√‘≠≠“-ª√‘≠≠“μ√’ ∑ÿπ≈– 3,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
1. °√≥’ ¡“™‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë
‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√)

‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 10 - 15 ªï
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 15 - 20 ªï
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 20 - 25 ªï
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 25 - 30 ªï
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 30 ªï ¢÷Èπ‰ª
2. °√≥’ ¡“™‘°≈“ÕÕ°®“°√“™°“√
‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 10 - 20 ªï
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë≈“ÕÕ°
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 - 25 ªï
®“°√“™°“√)
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 25 ªï
‡ß‘π «— ¥‘°“√μà“ßÊ
°“√»÷°…“ / °“√»“ π“
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—π)
°“√ ¡√ / °“√√—∫¢«—≠∫ÿμ√
°“√∂÷ß·°à°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“
°“√‡ªìπ§π‚ ¥
°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§È”ª√–°—πœ °√≥’ºŸâ°Ÿâ∂÷ß·°à°√√¡
®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√–‡¢â“°Õß∑ÿπ
(©∫—∫∑’Ë 7) æ.». 2553 ‡√‘Ë¡„™â 1 °.¬. 2553
‡ß‘π°Ÿâ ‰¡à‡°‘π 250,000
250
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 250,001 - 500,000
500
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 500,001 - 750,000
1,000
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 750,001 - 1,000,000
1,500
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,000,001 - 1,250,000
2,000
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,250,001 - 1,500,000
2,500
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,500,001 - ¢÷Èπ‰ª
3,000

3,000 ∫“∑
10,000 ∫“∑
20,000 ∫“∑
30,000 ∫“∑
40,000 ∫“∑
50,000 ∫“∑
20,000 ∫“∑
30,000 ∫“∑
40,000 ∫“∑
1,000 ∫“∑
1,000 ∫“∑
2,000 ∫“∑
2,000 ∫“∑
‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000

∫“∑
∫“∑
∫“∑
∫“∑
∫“∑
∫“∑
∫“∑

วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประธาน
รองประธาน

นายวิบูลย์
นายประชา
นายประภาศ
กองบรรณาธิการ
นายภิรมย์ นิลทยา
นายปรีชา เครือจันทร์
นายสยาม เวโรจน์บรรจง
นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์

สงวนพงศ์
เตรัตน์
บุญยินดี
นายนที
มนตริวัติ
นายอภิชิต สีดา
นางกรรณิกา เกิดศิรวิ ัฒโน

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
กระทรวงมหาดไทย อาคารด�ารงราชานุภาพ ชั้น 4
ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์. 0-2225-7511
สื่อสาร สป. 50650-3

