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สวัสดีสมาชิกทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี ้
ทุกท่านคงได้รับการฉดีวัคซนีเรียบร้อยกันแล้ว และหวังว่าสมาชิกจะสบายดกัีนทุกท่านนะครับ

ในเดือน กันยายน 2564 นี้ ก็เป็นช่วงของข้าราชการผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านเกษียณอายุราชการ ส าหรับปีนี้
เองข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ มีทั้งหมด 20 ท่านด้วยกัน และสหกรณ์ก็มีข่าว
ประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกทราบมากมายไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง >>>

1. สหกรณ์เปิดท าการสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-15.30 น. โดยการ
แบ่งทีมเจ้าหน้าที่เขา้ปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ส์ำนักข์ำวกรองแห์งชำติ จ์ำกัด

ฉบับที่ 2 ประจ ำเดอืน กันยำยน 2564

NIA SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED

3. สหกรณ์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้เงนิฝากและเงินกู้ลง รอ้ยละ 0.25% ต่อปี 
ยกเว้น! เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

2. โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (โครงการนี้จะสิน้สุดการรับค าขอรับการช่วยเหลือในเดือน พฤศจิกายน 2564)

จากที่ได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
เป็นต้นมา มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
แล้ว จ านวน 96 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ 
2 คือ พักช าระหนีเ้งินต้น 

ถ้ามองในอีกมุมนึง ก็ถือได้ว่ า  สมาชิกให้
ความส าคัญกับการออมเงินในรูปแบบของการส่งค่า
หุน้รายเดือนอีกด้วย 

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย

ต้องอ าลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
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รายงานการจา่ยทุนสาธารณประโยชน ์เดอืน สิงหาคม 2564

1. คา่ของเย่ียมสมาชิกเขา้โรงพยาบาล จ านวน 0 คน เป็นเงิน 0.00 บาท

2. เงินช่วยบ าเพ็ญกศุลศพสมาชิกและญาติเสียชีวิต จ านวน 1 คน เป็นเงิน 2,000.00 บาท
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อย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการหารายได้เพิ่มอาจจะเหมาะกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัว นอกจากนั้น เขายังยืนยันว่าการ
ประหยัดนั้นไมจ่ าเป็นต้องน่าเบื่อ สามารถท าหใสนุกได้ โดยการหาวิธีประหยัดที่เหมาะกับนิสัยและพฤติกรรมของ
ตนเองและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

1. เงนิส ำรองเผือ่ฉุกเฉนิ 1 ปี
โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินว่าเราควรมีเงินเก็บไว้ใช้ยาม

ฉุกเฉิน 3-6 เท่า ของค่าใช่จ่ายในแต่ละเดือนของเรา หรือ 12
เท่า หากรายได้ของเราไม่แน่นอนแต่คุณโยโกยามะ ผู้เขียน
ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ไ ด้ ฟั น ธ ง เ ล ย ว่ า ดี ที่ สุ ด คื อ  ใ ห้ เ ก็ บ 
1 ปีไปเลย และเป็นเงินเท่ากับรายได้ 1 ปี (ไม่ใช่รายจ่าย) 
เพื่อให้อุ่นใจว่าเราจะมีเงินพอในการใช้ชีวิตและใช้จ่าย
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเศรษฐกจิจะแย่ขนาดไหนก็ตาม

2. วิธีออมเงินที่ง่ำยที่สุด คือ ลดรำยจ่ำย
หลายคนอาจจะเคยลองหาวิธีท าให้ตนเองมีเงินเก็บ

มากขึน้ โดยการหางานพิเศษท าบ้าง ลดค่าใช่จ่ายบ้าง หรือท า
ทั้งสองวิธีควบคู่กันไป คุณโยโกยามะ เฉลี่ยว่าวิธีที่ง่ายและ
ยั่งยนืที่สุด คือ การลดค่าใช่จ่าย ซ่ึงใคร ๆ ก็ท าได้ และท าได้

ในหนังสือ “90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งเป็นหนังสือแปลจาก
ภาษาญี่ปุ่นของส านักพิมพ์ ส.ส.ท. บนหน้าปกมีข้อความว่า ส าหรับ
ครอบครัว “คนธรรมดา” ที่มีโอกาสรวยทางลัด และ “พิสูจน์แล้วจาก 
3,800 ครอบครัว ที่ปลดหนีไ้ด้จริง!!!” ซี่งมแีนวคิดที่น่าสนใจหลายอย่างใน
บทความนี ้ จึงขอเลือกมาแบ่งปันใหผู้อ้่าน 5 ขอ้ คือ

แนวคิดการออมเงินแบบญี่ปุ่น สไตล์โยโกยามะ

3. เป้ำหมำย คอื สัดส่วนกำรใช้เงิน มำกกว่ำจ ำนวนเงิน
ที่ใช้ไปจริง

เรามักจะคุ้นเคยกับการตั้งเป้าหมายในการออมเงินเป็น
จ านวนเงนิ เช่น เดอืนนีจ้ะออมใหไ้ด้ก่ีบาท หรอืจะใช้เงินไม่เกินก่ีบาท 
คุณโยโกหามะเสนอว่า ทางที่ดีกว่า คือ ควรจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้
เราแบ่งการใช้เงินออกเป็น 3 ประเภท คือ ใช้อุปโภคบริโภค ใช้
ฟุ่มเฟือย และใช้ลงทุน และพยายามเพิ่มสัดส่วนของการใช้ลงทุน 
เป้าหมายของเขาคือ  ให้มสีัดส่วนการใช้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค 70% 
ใช้ฟุม่เฟือย 5% และใช้ลงทุน 25% 
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เว็บไซต์สหกรณ์ฯ : www.niasaving.or.th Line ID : @NIASAVING

4. ระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรบัภำรกิจออมเงนิ คอื 90 วัน
สาเหตุที่ภารกิจออมเงนิแต่ละช่วงของคุณโยโกยามะใช้เวลา 3 เดือน เริ่มจากวันที่เงินเดือนออก เพราะว่า 

ระยะ เวลาไม่สั้ น ไป ท า ให้สามารถเห็นความเปลี่ ยนแปลงได้  และไม่ยาวไป ท า ให้สามารถปรับ
เปลี่ยนเปา้หมายครัง้ตอ่ไปได้งา่ย ในระหว่างที่ท าภารกิจนั้น สิ่งที่คุณโยโกยามะแนะน าให้ท า เช่น ท าบันทึกรายรับ
รายจ่าย เพื่อใหเ้รารูว้่าเราใช้เงนิไปท าอะไรบา้ง อยูใ่นสัดส่วนที่เราต้องการหรอืไม่ ไม่ใช้บัตรเครดิตเพื่อให้รู้วา่เรามี
ปัญหาเรื่องการชักหน้าไม่ถึงหลังหรือไม่ และอาจช่วยให้เราประหยัดเงินเนื่องจากการต้องคิดไตร่ตรองก่อน
เขียนบันทึกสิ่งที่ตนเองนึกคิด 3 บรรทัดทุก ๆ วัน เพื่อใหเ้ข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมากขึ้น ลิสต์ราย
การหนีส้ินและจ่ายคืน ฯลฯ

5. สร้ำงนิสัยกำรออมเงนิ
เมื่อจบ 3 เดือนแล้ว ให้ทบทวนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ สังเกตพฤติกรรมการใช้เงินของเราโดยดูจาก

สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย และท าโปรแกรมออมเงินส าหรับ 3 เดือนถัดไป โดยปรับรูปแบบให้เข้ากับพฤติกรรม
ของเรา ท าอยา่งนี้ไปเรื่อย ๆ จนเกดิเป็นนิสัย เราจะสามารถออมเงินได้ดี

อา้งองิ: หนังสือ 90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต เขียนโดย Mitsuaki Yokoyama และแปลโดย ดร.ศิริลักษณ ์ศิริมาจันทร์ 

https://moneyhub.in.th/article/mitsuaki-yokoyama-book/)

สหกรณ์ฯ มีช่องทำงกำรติดตำมขำ่วสำรต่ำง ๆ ได้ทำงช่องทำงไหนบ้ำง

ตอบ : สมาชิกสามารถติดตามขา่วสารตา่ง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
1. เว็บไซตข์องสหกรณ์ คือ www.niasaving.or.th 
2. ไลน์ออฟฟิตเชียล เพิ่มเพื่อนไลน์ ID : @niasaving หรือ scan QR Code >>

กำรถอนเงนิสดจ ำนวนเท่ำไหร ่ที่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ตอบ :  การถอนเงนิสดตัง้แต่ 300,000 บาท ต้องแจ้งใหส้หกรณ์ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 
1 วันท าการของสหกรณ์ ติดต่อไดท้ี่เบอร์โทร 02-2817399 ต่อ 124, 512, 393
เบอร์ตรง/Fax 02-6286775 หรือแจง้ผา่นไลน์ออฟฟิตเซียลของสหกรณ์  

http://www.niasaving.or.th/

