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เศรษฐกิจพอเพียง :

 หัวใจของการพัฒนาสหกรณออมทรัพย

โดย

นายเอ็นนู  ซือ่สุวรรณ
รองผูจัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

8 มีนาคม 2551
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““........เศเศรษฐกิจพอเพียงรษฐกิจพอเพียง         เปนเสมือนเปนเสมือน

 รากฐานของชีวิตรากฐานของชีวิต   รากฐานความมั่นคงของรากฐานความมั่นคงของ  
แผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับแผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ

 บ า น เ รื อ นบ า น เ รื อ น     ตั ว อ า ค า ร ไ ว นั่ น เ อ งตั ว อ า ค า ร ไ ว นั่ น เ อ ง     สิ่ งสิ่ ง          
กอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่ เสาเข็มกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่ เสาเข็ม     แตคนแตคน

 สวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสีย

 ดวยซ้ําไปดวยซ้ําไป......””

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

 จากวารสารชัยพัฒนาจากวารสารชัยพัฒนา
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““......อัอันนนี้เคยบอกวานี้เคยบอกวา  ความพอเพียงนี้ไมไดความพอเพียงนี้ไมได

 


หมายความวาหมายความวา  ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหาร

 ของตัวของตัว  จะตองทอผาใสเองจะตองทอผาใสเอง  อยางนั้นมันเกินไปอยางนั้นมันเกินไป      
แตวาในหมูบานหรือในอําเภอแตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  จะตองมีความจะตองมีความ              
พอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

 


มากกวาความตองการมากกวาความตองการ  ก็ขายไดก็ขายได        แตขายในที่แตขายในท

 
ี่

ไมหางไกลไมหางไกล          เทาไหรเทาไหร  ไมตองเสียคาขนสงไมตองเสียคาขนสง

 มากนักมากนัก......””

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕๕  ธันวาคมธันวาคม  ๒๕๔๐๒๕๔๐
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““......ขขออใหทุกคนมีความปรารถนาใหทุกคนมีความปรารถนา                ที่จะใหเมืองไทยพอที่จะใหเมืองไทยพอ

 อยูพอกินอยูพอกิน  มีความสงบและทํางานมีความสงบและทํางาน  ตั้งอธิษฐานตั้งอธิษฐาน                            ตั้งตั้ง
 ปณิธานปณิธาน  ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยในทางนี้ที่จะใหเมืองไทย    อยูแบบพออยูพอกินไมใชวาอยูแบบพออยูพอกินไมใชวา

 จะรุงเรืองอยางยอดจะรุงเรืองอยางยอด        แตวามีความพออยูพอกินแตวามีความพออยูพอกิน        มีความมีความ

 สงบสงบ  เปรียบเทียบกับประเทศเปรียบเทียบกับประเทศ      อื่นอื่น  ๆๆ  ถาเรารักษาความพออยูถาเรารักษาความพออย

 
ู

พอกินนี้ไดพอกินนี้ได  เราก็จะยอดยิ่งยวดไดเราก็จะยอดยิ่งยวดได......

ฉะนั้นฉะนั้น  ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพลถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล  มีพลังมีพลัง

 ที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน  ชวยกันรักษาสวนรวมใหชวยกันรักษาสวนรวมให

 


อยูดีกินดีพอสมควรอยูดีกินดีพอสมควร  ขอย้ําพอควรขอย้ําพอควร  พออยูพออยู  พอกินพอกิน  มีความสงบมีความสงบ

 ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปไดไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได  ก็จะเปนของขวัญวันก็จะเปนของขวัญวัน

 เกิดที่ถาวรเกิดที่ถาวร    ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาลที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล””

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๓๒๓  ธันวาคมธันวาคม  ๒๕๔๒๒๕๔๒ 
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““......ในในการพัฒนาประเทศนั้นการพัฒนาประเทศนั้น           จําเปนตองทําจําเปนตองทํา

 ตามลําดับขั้นตามลําดับขั้น                เริ่มดวยการสรางพื้นฐานเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน  คือความคือความ

 มีกินมีใชของประชาชนกอนมีกินมีใชของประชาชนกอน          ดวยวิธีการที่ประหยัดดวยวิธีการที่ประหยัด

 ระมัดระวังระมัดระวัง

 
              แตถูกตองตามหลักวิชาแตถูกตองตามหลักวิชา     เมื่ อเมื่ อ          

พื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลวพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว  จึงคอยสรางเสริมความจึงคอยสรางเสริมความ

 เจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไปเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป......””

““......การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ  ใหคอยเปนคอยใหคอยเปนคอย

 ไปตามลํ าดับไปตามลํ าดับ   ดวยความรอบคอบระมัดระวังและดวยความรอบคอบระมัดระวังและ

 ประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลวประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว  และและ

 เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จได            แนนอนบริบูรณแนนอนบริบูรณ......””

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ๑๙๑๙  กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๑๗๒๕๑๗ 
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ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางเปนแนวทาง    การการดําเนินดําเนินชีวิตชีวิต  และวิถีปฏิบัติของและวิถีปฏิบัติของ

 
ประชาชนในทุกระดับประชาชนในทุกระดับ        ตั้งแตครอบครัวตั้งแตครอบครัว  ชุมชนจนถึงระดับรัฐชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาทั้งในการพัฒนา          และบริหารและบริหาร

 
ประเทศประเทศ  ใหดําเนินไปในใหดําเนินไปในทางสายกลางทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค

 
โลกาภิวัฒนโลกาภิวัฒน

คความพอเพียงวามพอเพียง  หมายถึงหมายถึง  ความพอประมาณความพอประมาณ  ความมีเหตุผลความมีเหตุผล  และและระบบภูมิคุมกันระบบภูมิคุมกันตอตอ

 ผลกระทบใดผลกระทบใด  ๆๆ  จากการจากการ    เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก    ทั้งนี้ทั้งนี้  ตองอาศัยตองอาศัย              ความรอบรูความรอบรู  
ความรอบคอบความรอบคอบ  และความระมัดระวังในการนําและความระมัดระวังในการนํา    วิชาการตางวิชาการตาง  ๆๆ  มาใชในการวางแผนและดําเนินการมาใชในการวางแผนและดําเนินการ            
ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอน
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ขณะเดียวกันขณะเดียวกัน  จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ  

นักทฤษฎีและนักธุรกิจนักทฤษฎีและนักธุรกิจ          ในทุกระดับในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในใหมีสํานึกในคุณธรรมคุณธรรม  ความความซื่อสัตยสุจริตซื่อสัตยสุจริต              มีม
 

ี

ความรอบรูอยางเหมาะสมความรอบรูอยางเหมาะสม  และดําเนินชีวิตดวยความและดําเนินชีวิตดวยความอดทนอดทน  ความเพียรความเพียร  มีมีสติปญญาสติปญญา  เพื่อใหเพื่อให

 


สมดุลสมดุล  และพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานวัตถุและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานวัตถุ  สังคมสังคม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก

 
ภายนอกไดอยางดีภายนอกไดอยางดี
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การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ความ พอ   
ประ

 มาณ

ความม

 
ี

เหต

 
ุ

ผล

การมีภูม

 
ิ

คุมกัน

ฐานราก ความรู รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง

คุณธรรม ซื่อสัตยซื่อสัตย    อดทนอดทน    ความเพียรความเพียร  สติปญญาสติปญญา

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจทุนนิยม เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาปรัชญา สรางความสามารถแขงขันสรางความสามารถแขงขัน สรางภูมิคุมกันสรางภูมิคุมกัน//ความพอดีความพอดี

นโยบายนโยบาย เปดเสรีการคาเปดเสรีการคา//การลงทนุการลงทนุ พึง่ตนเองพึง่ตนเอง//พึง่พากันพึง่พากัน

การบริหารการบริหาร Market WisdomMarket Wisdom Moral WisdomMoral Wisdom

ผลตอบแทนผลตอบแทน Return on InvestmentReturn on Investment Return on IntegrityReturn on Integrity

การคาการคา Free TradeFree Trade Fair TradeFair Trade

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ Global EconomyGlobal Economy Local EconomyLocal Economy

ความมั่นคงความมั่นคง Gross National Product Gross National Product 
(GNP)(GNP)

Gross National Happiness Gross National Happiness 
(GNH)(GNH)

ความแตกตางของเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจพอเพียงความแตกตางของเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจพอเพียง
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ความหมายของสหกรณ

“  สหกรณ คอื การมีชีวิตรวมกันและสรางสรรคขึ้นมา 

สรางสรรครวมกัน คือ สหเขาดวยกัน และกรณ คอื การ  
กระทําทาํงานทําการสรางชีวิตรวมกัน  เพราะคนเราอย  ู

คนเดียวไมไดตองรวมกัน  ถามจีิตใจที่จะปฏิบัติการ  
สหกรณทีแ่ทจริงเชนนี้ประกอบดวยความรู  ก็จะทาํใหม  ี

ความสําเร็จแนนอน  ”

7 พฤษภาคม 2522
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หลักและวิธีการสหกรณ

“ คําวาสหกรณเปนเพียงคํา  ถาเราปฏิบัติก็เปนวิถีชีวิตอยางหนึ่ง  แตถา
 เราถือวาสหกรณเปนคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ  ก็จะไมเปนประโยชนอะไร  ฉะนัน้  

ก็ขอใหทุกคนตั้งใจทีจ่ะดําเนนิชีวติอยางมีความขยันหมัน่เพียร  ความ
 อดทน  ความบริสุทธิใ์จและรักษาความสามัคคีโดยดี  เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน  

ดังนี้ก็จะทําใหคําวา สหกรณศักดิ์สิทธิ ์ และทาํใหชีวิตของแตละคนม
 

ี

ความสุข  ”
7 พฤษภาคม 2522
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การสงเสริมระบบสหกรณ

“ ควรที่จะมีการแพรขยายใหใชระบบสหกรณขึ้น
 ทั่วประเทศ  เนื่องจากวิธีการสหกรณนั้นเอง  เปน
 รากฐานที่ดีของระบบประชาธิปไตยอยางสําคญั  

สอนใหคนรูจักรับผิดชอบรวมกัน  ใหมีการเลือก
 ตัวแทนเขาไปบริหารสหกรณ  ตลอดจนใหรูถึง

 คุณคาของประโยชนอันจะไดรวมกันเปนสวนรวม  
”

12 พฤษภาคม 2520
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สหกรณกับการเงินและการบัญชี

“ ดานวิชาการ  ดานการผลิต  ดานการเลี้ยงยังชวยได  
แตขอสําคัญในชีวิตของเกษตรกร  ถาไดเงินมาแลว  ให

 


รูจักใชเงินสําคญัที่สดุ  ถาเขามีเงิน  เขามีรายไดเสร็จแลว  
เขาเปนหนีท้ี่อื่น  สุดทายก็มาขอยมื  มาขอกูเงินจาก

 สหกรณหรือจากใครที่สนบัสนุน  และใชหนี้ไมไดไปชวย
 ในการใชจายเปนสวนตัว  อันนี้ตองสอน  ตองพยายาม

 สอนทางบัญชคีรอบครัว  จากรายไดที่ไดจากสหกรณ  
และจะสอน ตองสอนการทําบญัชใีนสหกรณ  คือ รายได

 


รายจายของสหกรณเปนอยางไร  ตองรูในสวนสหกรณ  ”
19 พฤศจิกายน 2523
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สหกรณกับการกูยืม

“ การที่ ไป กู ยื ม เขา  ถ า เอา เ งินมา ใช ในทาง ที่ ถูก  
สรางสรรคกิจการใหมีกําไรได  ใหมีความกาวหนาได  ก

 
็

ควรทําไดโดยเฉพาะไปกูยืมจากธนาคารซึ่งตั้งขึ้นมา
 โดยเฉพาะสําหรับเกษตรและสหกรณ  อันนี้ก็นับวา
 ปลอดภัยแตวาถากูไปซื้อเหลามาดื่ม  หรือไปเลนพนัน
 แลวไปกูยืมเขามา  ไมมีทางที่จะใชหนี้เขา  โดยเฉพาะ
 อยางดื่มเหลานั้น ดื่มไปมันก็ไปแลว  รางกายเราก็ทรุด
 โทรม  ก็ยิ่งทําใหเสียสองเทา  ฉะนั้นการที่จะไปกูยืมใน
 ฐานะบุคคลก็ตาม  หรือในฐานะสหกรณก็ตาม  จะตอง
 คิดใหดีวาการกูยืมนั้นมีเหตุผลหรือไม  ”

14 พฤษภาคม 2523



15

ปจจัยแหงความเจริญของสหกรณ

“ สหกรณนีน่ะตองอาศัยปจจัยสําคัญที่สุด  คือ ความสามัคคี  
ความซือ่สัตย  ถาใครเขามาเปนกลุม  กต็องหวังดซีึ่งกนัและ

 
กนั  ถึงจะทําใหกลุมนั้นเจริญได  ถาเขามาในกลุมเพื่อเอา

 
เปรียบซึ่งกนัและกนั  มีหวังลมแน  ”

10 พฤษภาคม 2519
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ความภูมิใจของชาวสหกรณ

“ การอยูเปนสหกรณมตีวัอยางมาแลวในหลายประเทศ และในประเทศกม็ตีัวอยาง
 มาแลวเหมือนกันวา  เริ่มตนดวยความลําบากยากเย็น  แตในทีสุ่ดมีความร่ํารวย  ม
 

ี

เกียรติ  เปนคนที่คนนับถือ  นับถือทัว่ทั้งประเทศวา  ผูทีท่ํากิจการสหกรณอยางดี  
ก็เปนคนทีม่ีความนาชม  คือ  นานับถือ  นายกยอง  ฉะนั้นคนไหนทีม่อีาชีพใดและ

 ตั้งตวัขึ้นมาไดดวยความซื่อสัตยสุจริต  และดวยความเฉลียวฉลาดเปนคนทีน่านับถือ
 ทั้งนัน้  ยกยองได  ”

12 พฤษภาคม 2520
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การพัฒนาคน

ระเบิดจากขางใน รู   รัก   สามัคคี

สมาชิก

ครอบครัว

ญาติ

พี่นอง

ชุมชน
แผนชีวิต

แผนครัวเรือน

แผนสหกรณ

แผนชุมนุมสหกรณ

ไมเนนกําไรสูงสุด

มุงประโยชนสุขสมาชิก

เนนสวสัดิการ

ลดขอขัดแยง/ทํางานรวมกัน

สหกรณ/ชุมนุม
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ทฤษฎีใหมทฤษฎีใหม  ::  บันไดบันได  33  ขั้นแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน

อยูยากอยูยาก(SUFFER)(SUFFER)

อยูรอดอยูรอด(SURVIVE)(SURVIVE)

อยูดีอยูดี(SUSTAIN)(SUSTAIN)

อยูไดอยูได(SURPLUS) (SURPLUS) 

ขยายโอกาสขยายโอกาส

 (Opportunity)(Opportunity)

เพิ่มรายไดเพิ่มรายได

 


(Income)(Income)

ลดรายจายลดรายจาย

 (Cost)(Cost)

““อยูเย็นเปนสุขอยูเย็นเปนสุข”” (PEACE & HAPPINESS)(PEACE & HAPPINESS)

““อยูรอนอยูรอน  นอนทุกขนอนทุกข””

ครัวเรอืนครัวเรอืน

สหกรณสหกรณ

ชุมนุมสหกรณชุมนุมสหกรณ
มั่นคงมั่นคง

ยั่งยืนยั่งยืน

แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน

แบงปนแบงปน

พออยูพออยู

พอกินพอกิน

พัฒนาพัฒนา

พึ่งพากันพึ่งพากัน

พึ่งตนเองพึ่งตนเอง

((แผนธรุกิจแผนธรุกิจ))

((แผนชุมชนแผนชุมชน))

((แผนชีวิตแผนชีวิต))
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เหตุจําเปน

เหตุจําเปนพอสมควร

พอสมควร

ไมจําเปน
ไมจําเปน

ภาระหนัก
ภาระหนัก

บุคคลบุคคล

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธรรมธรรม

 ชาติชาติ

สังคมสังคม

ขยายขยาย

 โอกาสโอกาส

เพิ่มเพิ่ม

 รายไดรายได

ลดลด

 รายจายรายจาย

หนี้สิน
หนี้สิน

สา
เห
ตุห
นี้

สา
เห
ตุห
นี้

แนวคิด

แนวคิด

วิธ
ีกา
ร

วิธ
ีกา
ร

ทุกขทุกข

สมุทัยสมุทัยนิโรธนิโรธ

มรรคมรรค
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รูจักรูจัก

 ตนเองตนเอง

วางแผนชีวิต

บริหารการเงิน

++

คาใชจายคาใชจาย

 ครัวเรือนครัวเรือน

เงินลงทุนเงินลงทุน

 อาชีพอาชีพ

เงินออมเงินออม//

 ภูมิคุมกันภูมิคุมกัน
ภาษีสังคมภาษีสังคม

ไมฟุมเฟอยไมฟุมเฟอย

ลดเลกิอบายมุขลดเลกิอบายมุข

พอประมาณพอประมาณ

ไมเกินศกัยภาพไมเกินศกัยภาพ

ไมเสี่ยงมากไมเสี่ยงมาก

เริ่มจากเล็กเริ่มจากเล็ก

 ไปหาใหญไปหาใหญ

เผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉิน

ประกันชีวิตประกันชีวิต

 อุบัติเหตุอุบัติเหตุ

ประกันภัยประกันภัย

ทุนครอบครัวทุนครอบครัว

ไมเอาหนาไมเอาหนา

ตามอัตภาพตามอัตภาพ

 ((สมฐานะสมฐานะ))
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1.1. ปรับความคิดปรับความคิด  พิชิตความจนพิชิตความจน

2.2. วางแผนชีวิตวางแผนชีวิต  ((ครัวเรือนครัวเรือน))

3.3. การทําบัญชีรับจายครัวเรือนการทําบัญชีรับจายครัวเรือน

4.4. ลดรายจายลดรายจาย

5.5. เพิ่มรายไดเพิ่มรายได

6.6. สะสมเงินออมสะสมเงินออม

7.7. ขยายโอกาสขยายโอกาส

วินยัชีวิตทางการเงินวินยัชีวิตทางการเงิน
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1.1. ปรับความคิดปรับความคิด  พิชิตความจนพิชิตความจน

ขยันขยัน  ประหยดัประหยดั  ซื่อสัตยซื่อสัตย  มีวินัยมีวินัย

““  คนเราตองมีคนเราตองมี  หลักประกันทางการเงินหลักประกันทางการเงิน  ที่มัน่คงเพียงพอที่จะใชชีวิตไดที่มัน่คงเพียงพอที่จะใชชีวิตได
 



อยางสุขสบายอยางสุขสบาย  ตามสมควรแกอัตภาพตามสมควรแกอัตภาพ  โดยไมตองพึ่งพาใครมากเกินไปโดยไมตองพึ่งพาใครมากเกินไป  

และไมตองหวาดผวากับปญหาเรื่องเงินทองวาและไมตองหวาดผวากับปญหาเรื่องเงินทองวา  จะไมมพีอจับจายใชสอยเพื่อดํารงชีพจะไมมพีอจับจายใชสอยเพื่อดํารงชีพ  

อยางมคีุณภาพอยางมคีุณภาพ  ในอนาคตในอนาคต””
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2. 2. วางแผนชีวิตวางแผนชีวิต  ((ครัวเรือนครัวเรือน))

--  คิดถึงปญหาและสาเหตุคิดถึงปญหาและสาเหตุ

--  คนหาคนหา  ““ทุนทุน”” ++
 

““ปญญาปญญา”” ++
 

““ความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น””

--  กําหนดเปาหมายกําหนดเปาหมาย  แนวทางแนวทาง  กิจกรรมกิจกรรม

--  วางแผนคาใชจายวางแผนคาใชจาย

 
--  อยูอยางพอเพียงอยูอยางพอเพียง

--  หลีกเลี่ยงอบายมุขหลีกเลี่ยงอบายมุข

 
--  สรางสุขในครัวเรือนสรางสุขในครัวเรือน

--  หาเพื่อนรวมคิดหาเพื่อนรวมคิด//รวมทํารวมทํา

--  ลงมือทําอยางจริงจังลงมือทําอยางจริงจัง  ตอเนื่องตอเนื่อง

--  ทบทวนประเมินตนเองทบทวนประเมินตนเอง
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3.3.  การทําบัญชีรายรับรายจายการทําบัญชีรายรับรายจาย
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อดีตอดีต
 
รายไดรายได  ––  คาใชจายคาใชจาย    ==  เงินออม

เงินออม
 

10,000 10,000 ––  (5,000+3,000) (5,000+3,000) =  =  +2,000+2,000

ปจจุบนัปจจุบนั
 

รายไดรายได  ––  คาใชจายคาใชจาย    ==  หนี้สนิ
หนี้สนิ

 
50,000 50,000 ––  (40,000+30,000) (40,000+30,000) =  =  --20,00020,000

อนาคตอนาคต
 

รายไดรายได
 

 ––  เงินออมเงินออม    ==  คาใชจาย
คาใชจาย

 
50,000 50,000 ––  5,0005,000

 =  (30,000 + 15,000)=  (30,000 + 15,000)
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4.4.  ลดรายจายลดรายจาย

พึ่งตนเองพึ่งตนเอง

--  นําเศรษฐกจิพอเพียงมาปฏิบัตินําเศรษฐกจิพอเพียงมาปฏิบัต
 

ิ อยูอยางพอเพียงอยูอยางพอเพียง

อยูรวมกันอยางเอื้ออาทรอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร

--  ประหยัดพลังงานประหยัดพลังงาน
 

((น้ําน้ํา//ไฟไฟ//น้าํมันน้าํมัน))

--  ลดรายจายที่ไมจาํเปนลดรายจายที่ไมจาํเปน

--  ลดลด  ละละ  เลิกเลิก  อบายมุขอบายมุข
 

--  ดูแลรักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพ
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5.5.  เพิ่มรายไดเพิ่มรายได

--  ขยนัจากอาชีพเดิมขยนัจากอาชีพเดิม

--  พัฒนาผลิตภัณฑพัฒนาผลิตภัณฑ

--  ลงทุนเพิ่มเติมลงทุนเพิ่มเติม

--  ทําอาชีพเสริมทําอาชีพเสริม
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6.6.  สะสมเงินออมสะสมเงินออม

--  ตองมีวนิยัตองมีวนิยั  แบงเงินรายไดแบงเงินรายได
 



เพื่อออมเปนนสิยัเพื่อออมเปนนสิยั

--  มีเครดิตมีเครดิต//หลักประกันหลักประกัน  

--  มีรายไดจากดอกเบี้ยมีรายไดจากดอกเบี้ย
 

และเงินปนผลและเงินปนผล

--  ชวยตนเองยามฉุกเฉินชวยตนเองยามฉุกเฉิน
 

อาจชวยผูเดือดรอนอาจชวยผูเดือดรอน
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7.7.  ขยายโอกาสขยายโอกาส

--  แสวงหาขอมูลขาวสารแสวงหาขอมูลขาวสาร
 

//ความรูเพิ่มเติมความรูเพิ่มเติม

--  แหลงเงินทุนขยายกิจการแหลงเงินทุนขยายกิจการ

--  เรียนรูจากกิจกรรมชุมชนเรียนรูจากกิจกรรมชุมชน
 

ในเครือขายที่ทํารวมกันในเครือขายที่ทํารวมกัน



30

กก..  การหาเงินการหาเงิน  รูจักการวางแผนการเงินที่สมดุลรูจักการวางแผนการเงินที่สมดุล

--  มีเงินมีเงิน  //  มีเวลามีเวลา  //มีแรงมีแรง

--  ใชเงินทํางานใชเงินทํางาน

--  ไมเสี่ยงรวยทางลัดไมเสี่ยงรวยทางลัด

แนวทางสูแนวทางสู  ““การบริหารการเงินที่ดีการบริหารการเงินที่ดี””
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““การวางแผนการเงินที่สมดลุการวางแผนการเงินที่สมดลุ  คอืคอื  การที่คณุรูจักวางแผนในการที่คณุรูจักวางแผนใน
 

เรื่องการเงินของตัวคณุและครอบครวัอยางเหมาะสมทั้งเรื่องการเงินของตัวคณุและครอบครวัอยางเหมาะสมทั้ง
 

รายไดรายได  รายจายรายจาย  การออมการออม  

การลงทุนการลงทุน  ภาษีภาษี  หนี้สนิหนี้สนิ  

และการปองกันและการปองกัน
 

ความเสี่ยงตางๆความเสี่ยงตางๆ  ดวยดวย””
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วางแผนกําหนดเปาหมายทางการเงินวางแผนกําหนดเปาหมายทางการเงิน

•• เปาหมายระยะสัน้เปาหมายระยะสัน้//ระยะยาวระยะยาว

•• แยกเปนแยกเปน  33  บัญชีบัญชี  
1.1.  เพื่อใชจายเพื่อใชจาย

2.2.  เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

3.3.  เพื่อความมัน่คงเพื่อความมัน่คง
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เปาหมายทางการเงินเปาหมายทางการเงิน ปที่ปที่  11 ปที่ปที่  22 ปที่ปที่  33 ปที่ปที่  44 ปที่ปที่  55

1.1.  เงินที่สะสมเอาไวเพื่อใชจายเงินที่สะสมเอาไวเพื่อใชจาย

1.11.1  เฟอรนิเจอรเฟอรนิเจอร++เครื่องใชในบานเครื่องใชในบาน

1.21.2  เงินดาวนเพือ่ชื้อรถยนตเงินดาวนเพือ่ชื้อรถยนต

1.31.3  เงินดาวนเพือ่ซื้อบานเงินดาวนเพือ่ซื้อบาน++ที่ดินที่ดิน

1.41.4  คาใชจายในการทองเที่ยวคาใชจายในการทองเที่ยว

1.51.5  คาใชจายเบ็ดเตล็ดคาใชจายเบ็ดเตล็ด

2.2.  เงินสะสมเพื่อใชในเหตุฉุกเฉินเงินสะสมเพื่อใชในเหตุฉุกเฉิน

2.12.1  เงินรองรังของครอบครัวเงินรองรังของครอบครัว

2.22.2  เงินสํารองไวเพือ่รักษาพยาบาลเงินสํารองไวเพือ่รักษาพยาบาล

3.3.  เงินสะสมเพื่อความมั่นคงในชีวิตเงินสะสมเพื่อความมั่นคงในชีวิต

3.13.1  เงินสะสมเพื่อการศึกษาของลูกเงินสะสมเพื่อการศึกษาของลูก

3.23.2  เงินสะสมเพื่อชีวติวัยเกษยีณเงินสะสมเพื่อชีวติวัยเกษยีณ

4.4.  รวมรวม  ==
 

11

 
++

 
22

 
++
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การกําหนดเปาหมายทางการเงินการกําหนดเปาหมายทางการเงิน
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วางแผนการใชจายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตวางแผนการใชจายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

•• สํารวจรายไดเพื่อนําแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสํารวจรายไดเพื่อนําแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

•• กําหนดเปาหมายการใชจายอยางมีคณุภาพกําหนดเปาหมายการใชจายอยางมีคณุภาพ

•• บนัทึกการใชจายทุกวันบนัทึกการใชจายทุกวัน

•• มีวนิยัและปรับใหเหมาะสมมีวนิยัและปรับใหเหมาะสม
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อาหาร คาเลี้ยงดู ที่อยู

อาศัย

สาธารณ

 

ู

ปโภค 
ยาน

พาหนะ 
รักษา

สุขภาพ 
การศึกษา แตงตัว บันเทิง สังคม  

๒๕%

๒๐%

๑๕%
๑๒%

๑๐%

๕% ๕% ๓% ๓% ๒%

ตัวอยางการจัดทํางบประมาณรายจายตัวอยางการจัดทํางบประมาณรายจาย
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ออมแบบลบออมแบบลบ  1010
 เพิ่มเพิ่ม  1010

•• ออมแบบลบออมแบบลบ  1010  คือคือ  หักจากรายไดเปนเงินออมหักจากรายไดเปนเงินออม  1010
 

%%  เปนประจําทุกเดือนเปนประจําทุกเดือน

•• ออมแบบเพิ่มออมแบบเพิ่ม  1010  คอืคอื  กอนใชจายกอนใชจาย  ตองแยกเปนเงินตองแยกเปนเงิน
 

ออมออม  1010
 %%  ของเงินที่จะใชจายของเงินที่จะใชจาย
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ควรออมเงินไวเผื่อฉุกเฉินเทาไรควรออมเงินไวเผื่อฉุกเฉินเทาไร  ??

•• จํานวนขั้นต่ําจํานวนขั้นต่ํา  คือคือ  66  เทาของเทาของ
 

รายจายประจําเดือนรายจายประจําเดือน

•• ควรออมในสภาพคลองสูงควรออมในสภาพคลองสูง    
เชนเชน  ฝากธนาคารฝากธนาคาร    ซื้อทองคําซื้อทองคํา

•• อาจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตอาจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต//  
ประกันสุขภาพประกันสุขภาพ
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ใชสิทธิประโยชนทางภาษีใชสิทธิประโยชนทางภาษี

••  การลงทุนซื้อประกันชีวิตการลงทุนซื้อประกันชีวิต

••  การฝากธนาคารบัญชีที่ยกเวนภาษีการฝากธนาคารบัญชีที่ยกเวนภาษี

••  การลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนในกองทุนรวม LTF  LTF หรือหรือ RMF RMF
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ขข..  การเก็บเงินการเก็บเงิน
 การออมการออม

ภูมิปญญาไทยภูมิปญญาไทย
 แบงเงินเปนแบงเงินเปน  44  สวนสวน

--  ใชหนี้ใชหน
 

ี้ --  ทดแทนพอแมทดแทนพอแม

--  ใหกูใหก
 

ู --  ชวยเหลือผูอื่นชวยเหลือผูอื่น

--  ฝงดินฝงดิน
 -
-

 ออมออม  ++  ลงทุนลงทุน

--  ทิ้งเหวทิ้งเหว
 -
-

 ใชจายบริโภคใชจายบริโภค

คค..  การใชเงินทํางานการใชเงินทํางาน
 การลงทุน

การลงทุน
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ความพอประมาณ
1. เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กกอนแลวจึงขยาย

 ธุรกิจภายหลัง

2. อัตราดอกเบี้ยเหมาะสมกับสมาชกิ
3. ไมมุงกําไรสูงสุดเปนหลักแตมุงประโยชนสุขสมาชิก
4. เงินทุนใหพึ่งตนเองกอนกูภายนอก
5. เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ
6. ควบคุมสภาพคลองของกระแสเงินสด

หลักการหลักการ
 

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับสหกรณออมทรัพยสําหรับสหกรณออมทรัพย
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ความมีเหตุผล
1. เปนความตองการแทจรงิของสมาชิก
2. สหกรณมีความรูความชํานาญในธุรกิจ
3. มทีุนและปจจัยเพียงพอ
4. ควบคุมคาใชจายเหมาะสม
5. แบงงานตามความสามารถ
6. ติดตามประเมินผลตอเนื่อง
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ระบบภูมิคุมกัน
1. มุงสมาชิกสหกรณเปนหลัก
2. วางแผนธุรกิจลวงหนา
3. มีแผนฉุกเฉินไวดวย
4. มทีุนสํารองเพื่อขยายธุรกิจ
5. มีกองทุนสวัสดิการของสมาชิก
6. สมาชิกมีสวนรวมเปนเจาของ
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ความรู
1. รูสาเหตุความลมเหลว
2. เขาใจปจจัยความสําเร็จ
3. มีการวางแผนทีด่ีเหมาะสม
4. มีการศกึษาความเปนไปได
5. มีขอมูลขาวสารทันสมัย
6. แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูเสมอ
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คุณธรรม
1. ผูนําและสมาชิกเปนคนดี
2. ทุกคนตั้งใจทําตามหนาที่
3. พรอมรวมมือ/ขยัน/ซื่อสัตย

4. บัญชีโปรงใส/จัดสรรกาํไรเปนธรรม

5. ไมทําลายสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัดระดับความสามารถเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืตัวชี้วัดระดับความสามารถเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

 (Balanced Scorecard)(Balanced Scorecard)

กก..  องคกรและการจัดการองคกรและการจัดการ

1.1.  กฎและขอบังคับที่เหมาะสมกฎและขอบังคับที่เหมาะสม

2.2.  การวางแผนการวางแผน  แลกเปลี่ยนขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูล

3.3.  การพัฒนาเชื่อมโยงผูอื่นการพัฒนาเชื่อมโยงผูอื่น

ขข..  สมาชิกและชุมชนสมาชิกและชุมชน

4.4.  การเขาถึงเงินกูการเขาถึงเงินกู

5.5.  ความสามัคคีความสามัคคี  พึ่งตนเองพึ่งตนเอง

6.6.  การมีสวนรวมของผูหญิงการมีสวนรวมของผูหญิง

7.7.  ความตระหนักสิ่งแวดลอมความตระหนักสิ่งแวดลอม

คค..  การเงนิและบัญชีการเงนิและบัญชี

8.8.  การเก็บรักษาการเก็บรักษา//บันทกึขอมูลบันทกึขอมูล

9.9.  การเติบโตของเงนิทนุการเติบโตของเงนิทนุ

งง..  ธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล

10.10.  ผูนําตองซื่อสัตยผูนําตองซื่อสัตย  โปรงใสโปรงใส
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““ความความสุขความเจริญอันแทจริงนั้นสุขความเจริญอันแทจริงนั้น  
หมายถึงความสุขหมายถึงความสุข  ความเจริญที่ความเจริญท

 
ี่

บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนบุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน
 ธรรมธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทําทั้งในเจตนาและการกระทํา  

ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวย
 การแกงแยงการแกงแยง  เบียดบังมาจากผูอื่นเบียดบังมาจากผูอื่น””

((พระราชดํารัสในพิธีกาญจนาพระราชดํารัสในพิธีกาญจนาภิเษกภิเษก))
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““การการสรางสรรคตนเองสรางสรรคตนเอง  การสรางบานเมืองก็การสรางบานเมืองก
 

็

ตามมิใชสรางไดในวันเดียวตามมิใชสรางไดในวันเดียว  ตองใชเวลาตองใชเวลา  ตองใชตองใช
 



ความเพียรความเพียร  ตองใชความอดทนเสียสละตองใชความอดทนเสียสละ  แตที่แตท
 

ี่

สําคัญที่สุดคือสําคัญที่สุดคือ  ความอดทนความอดทน  คือไมยอทอคือไมยอทอ  ไมยอไมยอ
 ทอในสิ่งที่ดีงามทอในสิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ดีงามนั้นมันนาเบื่อสิ่งที่ดีงามนั้นมันนาเบื่อ  บางทีบางท
 

ี

เหมือนวาไมไดผลเหมือนวาไมไดผล  ไมดังไมดัง  คือดูมนัครึคือดูมนัครึ  แตขอแตขอ
 รับรองวารับรองวา  การทําใหดีการทําใหดี  ไมครึไมครึ  ตองมีความอดทนตองมีความอดทน  

เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนเวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน”” 
(27 (27 ตุลาคมตุลาคม 2547 2547))
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““การการทําความดีนั้นทําความดีนั้น  สําคัญที่สุดอยูที่สําคัญที่สุดอยูท
 

ี่

ตัวเองตัวเอง  ผูอื่นไมสําคัญและไมมีความผูอื่นไมสําคัญและไมมีความ
 จําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือ

 ตองรอเขาดวยตองรอเขาดวย  เมื่อไดลงมือลงแรงเมื่อไดลงมือลงแรง
 กระทําแลวกระทําแลว  ถึงแมวาจะมีใครรวมมือถึงแมวาจะมีใครรวมมือ
 ดวยหรือไมก็ตามดวยหรือไมก็ตาม  ผลดีที่จะตองผลดีที่จะตอง  

เกิดขึ้นแนนอนเกิดขึ้นแนนอน”” 
(20 (20 ตุลาคมตุลาคม 2520 2520))
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สวัสดีสวัสดี
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