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หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร�า
และมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ พสกนิกรไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกล 
สกัเพยีงใด ท่านกม็ทิรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลอืราษฎร ทัง้ด้านสาธารณสขุ การศกึษา สาธารณปูโภค 
การเกษตร การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทัง้ดนิ น�า้ ป่าไม้ และพลงังาน ทรงคดิค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในลกัษณะทางสายกลางทีส่อดคล้องกบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั เพือ่มุง่ประโยชน์อย่างสงูสดุ

หลกัการทรงงานของท่านม ี23 ข้อ ทีท่่านยดึถอืมาโดยตลอดมดีงันี้
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะ

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารแผนที่ สอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่นักวิชาการ และราษฏรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือท่ีจะพระราชทาน 
ความช่วยเหลอืได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ตามความต้องการของประชาชน

2. ระเบดิจากข้างใน พระองค์ทรงมุง่เน้นเรือ่งการพฒันาคน ทรงตรสัว่า “ต้องระเบดิจาก
ข้างใน” หมายความว่าต้องสร้างความเข้มแขง็ให้คนในชมุชนทีเ่ราไปพฒันาให้มสีภาพพร้อมท่ีจะรบั
การพฒันาเสยีก่อน แล้วจงึออกมาสูส่งัคมภายนอก มใิช่การน�าเอาความเจรญิหรอืบคุคลจากสงัคม
ภายนอกเข้าไปหาชมุชนหมูบ้่านทีย่งัไม่ทนัได้มโีอกาสได้เตรยีมตวัหรอืตัง้ตวั

3. แก้ปัญหาจากจดุเลก็  ท่านทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ  แต่การแก้ปัญหาของ
พระองค์จะเริม่จากจดุเลก็ ๆ คอื การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีค่นมกัจะมองข้าม

4. ท�าตามล�าดับขั้น ในการทรงงานของพระองค์ จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของ
ประชาชนมากที่สุดก่อน  ได้แก่สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถท�า
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากน้ันจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และส่ิงจ�าเป็นในการ
ประกอบอาชพี อาท ิถนนแหล่งน�า้เพ่ือการเกษตร การอปุโภค บรโิภค ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยไม่ท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึการให้เน้นการปรบัใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีราษฎรสามารถ
น�าไปปฏบิตัไิด้และเกดิประโยชน์สงูสดุ

5. ภมูสิงัคม ภมูศิาสตร์ สงัคมศาสตร์   การพฒันาใด ๆ ต้องค�านงึถงึสภาพภมูปิระเทศ
บรเิวณนัน้ว่าเป็นอย่างไร นบัถอืศาสนาอะไร คนนสิยัใจคอเป็นอย่างไร ถ้าไม่รูเ้ขา รู้เราจะรบชนะได้อย่างไร 

6. ท�างานแบบองค์รวม  ทรงมวีธิคีดิอย่างองค์รวม (Holistic)  ทรงมองเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้
และมแีนวโน้มทางแก้ไขอย่างเชือ่มโยง องค์รวม ครบวงจร เชือ่มโยง เดด็ดอกไม้ สะเทอืนถงึดวงดาว 
ทกุสิง่ล้วนเกีย่วพนักนั แยกออกจากกนัโดยเดด็ขาดไม่ได้

7. ไม่ติดต�ารา การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ มีลักษณะที่อนุโลมและรอมชอมกับ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคม ไม่ยึดติดต�ารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยี  
สิง่ทีท่�าบางครัง้ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาต ิสงัคม จติวทิยาด้วย

8. ประหยดั เรยีบง่าย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงประหยัดมาก แม้เป็นเรือ่งส่วน
พระองค์ ดังที่ประชาชนชาวไทย เคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์น้ัน ท่านทรงใช้อย่างคุ้มค่า หรือ
แม้แต่ฉลองพระบาทหากช�ารุดก็จะซ่อมแซมและใช้อย่างคุ้มค่า นอกจากน้ีในการช่วยเหลือราษฎร 
ทรงใช้หลกัการด�าเนนิงานด้วยความเรยีบง่าย หรอืท�าให้ง่าย

9. ปลูกป่าในใจคน  พระองค์ท่านทรงเลง็เหน็การแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ
ด้วยการปลกูจิตส�านึกในการรกัผนืป่าให้แก่คนเสยีก่อน เพือ่ให้พวกเขารกัและดแูลผนืป่าของตนเอง
ด้วยตนเอง 

10. ยึดประโยชน์ส่วนรวม  การท�างานทุกอย่างของข้าราชการนั้น มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะน้ันจึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ทกุประการให้บรสิทุธ์ บรบิรูณ์ เตม็ก�าลงั สต ิความรู ้ความสามารถ

11. การมส่ีวนร่วม  พระองค์ทรงเป็นนกัประชาธิปไตย จงึทรงน�า “ประชาพจิารณ์” มาใช้ในการ 
บรหิาร เพือ่เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรอืเจ้าหน้าทีท่กุระดบัได้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็

12. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  มองธรรมชาติให้ออก กักน�้าตามล�าธาร ช่วยให ้
ป่าสมบรูณ์ช่วยให้ชาวเขามอีาชพี ซึง่การจะมองปัญหาออกต้องมใีจกว้าง ไม่ล�าเอยีง  ต้องมจิีตอันพสุิทธิ์

13. บริการที่จุดเดียว  OneStopService  พระองค์ท่านทรงแปรเปลี่ยนการท�างาน 
ทีม่กัจะแบ่งแยกกนัท�า มาเป็นการร่วมมอืร่วมใจกนั สามารถอ�านวยประโยชน์สงูสดุให้กบัประชาชน 
จึงเกิดรูปแบบการบริหารที่เป็นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ 
“OneStopService”  

                                                                                                       อ่านต่อฉบบัหน้า
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ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดเดือนแห่งการออม
 เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559       

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็น ”วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีนิสัยรักการออม รวมท้ังเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง 
ความส�าคัญและประโยชน์ของการออม ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดให้เป็น ”วันออมแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออมรูปแบบหนึ่ง จึงได้จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการออม” เพื่อกระตุ้น
ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และคนในครอบครัวได้มี
เงินออมเพิ่มมากขึ้น  สร้างวินัยการออมของสมาชิกตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

 
สำาหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 

★ การเล่นเกมส์ในแต่ละบูธ (ลุ้นรางวัลมากมาย)

★ ขนมและน�้า มีให้ชิมไม่อั้น

★ แจกรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า จ�านวน 15 ชิ้น

โดยแจกคูปองให้สมาชิกที่มาฝากเงินที่เคาเตอร์สหกรณ์

ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ทุกประเภทบัญชี 

เริ่มแจกตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. 

จับรางวัลเวลา 12.45 น.

➢ รับทันท ีเมื่อ
 ●  สมัครสมาชิกใหม ่ รับ ผ้าขนหนู

 ●  เป ิดบัญชีออมทรัพย ์พิ เศษหรือออมทรัพย ์ชีวิต 

พอเพียง  รับ กระเป๋าใส่สมุดบัญชีเงินฝาก

 ●  ฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 

รับ กระปุกออมสินหมู 1 คน 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ (ของ

รางวัลมีจ�านวนจ�ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ของรางวัล)

➢ สะสมสิทธิ์ ตลอดเดือนแห่งการออม ลุ ้น 

รับกระเป๋าเดินทาง 5 ใบ และกระเป๋าเป้ 5 ใบ (เริ่มโครงการ 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559)

 ● ฝากเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทย ตั้งแต่ 3,000 บาท

ขึ้นไป รับ 5 สิทธิ์

 ● โอนเงินฝากผ่าน Payment ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  

รับ 5 สิทธิ์

สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล 
(จับรางวัล วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559)
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สิทธิการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษ

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เพื่อฝาก
เงินบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. หรอืเงินอ่ืนใดทีไ่ด้รบัจากทาง
ราชการในอัตราดอกเบีย้สงูกว่าบญัชเีงินฝากออมทรพัย์

ทกุประเภท และยังมสิีทธฝิากเงินกับสหกรณ์ได้ทกุประเภทบญัชี

สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก
สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ มสีทิธกิูหุ้น้ หรอืเงนิฝากได้ไม่เกนิ

กว่า 90% ของเงินค่าหุ้นหรอืเงินฝาก ทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์

สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส 
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์

จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพ่ือแจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น 
เงินฝาก หรือ เงินกู้ (ถ้ามี)  ทุก ๆ 3 เดือน  เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับ 
การตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถงึบ้านสมาชกิ

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค  

ลุน้รบัรางวลั หรอืรบัของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดยีวกบัสมาชกิ และ
ยงัได้รบัสทิธพิิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรบัผูเ้กษยีณอายรุาชการทีส่หกรณ์
จัดขึน้เป็นการเฉพาะ

สิทธิรับเงินปันผล และ เฉลี่ยคืน
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

เช่นเดยีวกับสมาชกิทียั่งไม่เกษยีณอายุราชการ

การด�ารงชีวิตในวัยเกษียณ จ�าเป็นต้องมีการวางแผน  
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านสขุภาพทัง้ร่างกายและจติใจ การวางแผน 
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการวางแผนด้านการเงิน คนที่วางแผน
ชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบ ท�าให้ชีวิตไม่สะดุด ไม่เป็นภาระ
ลกูหลาน ควรวางแผนไว้แต่เนิน่ ๆ ชวีติหลังเกษียณท่ีมเีงินพอ ไม่มี
หนี ้มรีายจ่ายน้อย มงีานทีช่อบ และมสีขุภาพด ีเป็นผลจากการเตรี
ยมการล่วงหน้าอย่างมรีะบบระเบียบ

สหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถึงแม้ท่านสมาชิกจะเกษียณอายุ
ราชการ และหยุดพักจากการปฏิบัติงานแล้ว  ท่านสามารถแวะเวียนมา
เย่ียมเยียน เพ่ือนผอง น้องพี ่ทีเ่คยปฏิบติังาน ร่วมทกุข์ ร่วมสขุกนัมาเป็น
เวลายาวนาน สหกรณ์ยินดีต้อนรับและพร้อมอ�านวยความสะดวกให้กับ
ท่านเสมอ และสิง่ส�าคญัทีส่ดุขอให้ท่านรกัษาสขุภาพให้แขง็แรงปราศจาก
โรคภัย ไข้เจ็บ เพ่ือร่วมเป็นครอบครวัเดยีวกัน ไปอีกนานแสนนาน อย่าลมื
แวะเวยีนมาเย่ียมกันบ้างนะค่ะ

พอพดูถงึค�าว่า “เกษยีณ” หลายคนคงคดิถงึคนทีอ่ายไุม่น้อยกว่า 55 ปี 
ขึ้นไป และคนในวัยหนุ่มสาวรู้สึกว่าค�าๆนี้ ยังห่างไกลจากชีวิต 

ตวัเองมาก จงึไม่ค่อยให้ความส�าคญัมากนกั จนอายใุกล้ๆ หกสบิแล้วค่อย
คดิถงึชวีติหลงัเกษยีณ   

ชีวิตหลังการท�างานประจ�า เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน เป็น
ช่วงชีวิตแห่งอิสระที่อยากจะท�าอะไรตามที่ใจคิดได้ อยากไปเที่ยวก็ไปได้ 
อยากจะหยุดอยู่บ้านเฉยๆก็ท�าได้ และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความ
สุขนั้นไปช่วยเหลือสังคมบ้าง เหมือนค�ากล่าวที่ว่า “เกษียณแต่ตัว แต่
สายใยยงัคงอยูน่จินรินัดร” หากท่านใดเหงา สหกรณ์ยนิดต้ีอนรบัท่าน 
ทกุเวลา สหกรณ์จะขอเป็นเพือ่นทีค่อยห่วงใยและเอือ้อาทรท่าน ผ่านวารสาร 
สหกรณ์ทีจ่ะแวะเวยีนไปเยีย่มท่านทีบ้่าน ทกุ ๆ เดอืน และทีแ่น่ ๆ หลงั
เกษียณอายุราชการ สหกรณ์มีสิทธิประโยชน์ให้ท่านมากมาย และสิทธิ
พิเศษที่มากกว่าสมาชิกทั่วไป คือ สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก และ 
ทนุสวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส  

 
ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 

● สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
เมือ่อายคุรบ 60 ปี และเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี  
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่  30 
กนัยายนของทกุปี เศษของปีให้ตดัทิง้ 

● สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม
ของทกุปี 

● ค�านวณเงินบ�าเหน็จสมาชิกจากจ�านวนปีที่เป็นสมาชิก  
คณูด้วย จ�านวนหุ้นทีม่อียูใ่นสหกรณ์ หารด้วยหนึง่ร้อย หากต�า่กว่า 2,000 บาท  
ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทั้งนี้จ�านวนเงินบ�าเหน็จต้องไม่เกิน 7,000 บาท  
จ่ายเพยีงครัง้เดยีวเมือ่สมาชกิอายคุรบ 60 ปี

● สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชี 
ออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ของสมาชกิทีม่อียูก่บัสหกรณ์

ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
●  สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการ

เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส เม่ือสมาชิกมีอายุครบ 61 
ปี ข้ึนไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  โดยจ่ายให้ตามอายกุารเป็น
สมาชกิดงันี้

● สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป ็น
สมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท

● สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี  
จ่าย 1,500 บาท

● สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ปี  
จ่าย 2,000 บาท

สหกรณ์จะฝากเงนิทนุสวสัดกิารดงักล่าวเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิ
มธัยสัถ์ของสมาชกิทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์

สิทธปิระโยชน์มากมาย
รับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่

เกษียณอายุราชการ
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ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ประกาศการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2559 นั้น บัดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้พิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ให้กับบุตรของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ของสมาชิกที่บุตรได้รับ
ทุนการศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.025798899.com

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ�าปี 2559
----------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2559 โดยก�าหนดให้ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 
2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 
1,953 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,744,900.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับ
ทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 600 บาท มีผู้ได้รับทุน 1,624 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 974,400 บาท

2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา 2558 แต่เนื่องจากในบางระดับการศึกษามีบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 เกินจ�านวนทุนที่สหกรณ์ก�าหนด ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี สหกรณ์จึงมอบทุนเรียนดีให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 
4.00 ทุกคน

 2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 168 ราย         รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 336,000 บาท  
  - ระดับประถมศึกษา ป.1  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 35 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 35 ราย  
  - ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 23 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี      มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 23 ราย   
  - ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 28 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 28 ราย  
  - ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 34 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 34 ราย  
  - ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 33 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 33 ราย
  - ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 15 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  4.00  จ�านวน 15 ราย  

 2.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 66 ราย            รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท 
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.1  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 16 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.95 - 4.00  จ�านวน 10 ราย   
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.2  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 20 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.98 - 4.00  จ�านวน 13 ราย   
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.3  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 19 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.99 - 4.00  จ�านวน 12 ราย  
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.4  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 15 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.95 - 4.00  จ�านวน 10 ราย  
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.5  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 12 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.93 - 4.00  จ�านวน 10 ราย 
  - ระดับมัธยมศึกษา  ม.6  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 13 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี     มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.97 - 4.00  จ�านวน 11 ราย  

 2.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 14 ราย            รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 4 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี    มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.62 - 3.98  จ�านวน 4 ราย   
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 5 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี    มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.70 - 3.91  จ�านวน 5 ราย  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 5 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี    มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.59 - 4.00  จ�านวน 5 ราย   

 2.4 ระดับอาชีวศึกษา  (ปวส.1 –2) ทุนละ 3,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 10 ราย            รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 5 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.50 - 3.98  จ�านวน 5 ราย  
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 5 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.50 - 3.95  จ�านวน 5 ราย  

 2.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 22 ราย            รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 77,000 บาท 
  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 29 ราย  ผู้ที่ได้รับ  ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.92 - 3.96  จ�านวน 5 ราย
  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 18 ราย  ผู้ที่ได้รับ  ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.83 - 3.96  จ�านวน 5 ราย 
  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 12 ราย  ผู้ที่ได้รับ  ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.82 - 4.00  จ�านวน 5 ราย
  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขึ้นไป) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 30 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 - 4.00 จ�านวน 7 ราย  

 2.6 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2558
  (1)  เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 18 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
  (2)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 13 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท

3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและ
สถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 18 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่   26 กันยายน พ.ศ.  2559 
 
   
                                                                                                

(นายวิชิต  สนธิวณิช)                                   
รองประธานกรรมการด�าเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด     

ประกาศผลทุนการศึกษาบุตรปี  2559
ทุนเรียนดี  280  ทุน  ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,624 ทุน 
รวมจ่ายทุนมากกว่า 1,744,900 บาท โอนเข้าบัญชี  10 ต.ค. 59 

�������������������
������  2559 

����������  280  ���   
������������������� 

1,624 ��� 
 ����������������� 1,744,900 
��� ������������  10 �.�. 59  

       ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดประกาศการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 
2559 นั้น บัดนี้สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดพิจารณาผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา 
ใหกับบุตรของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเปนที่เรียบรอยแลว โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ 
ของสมาชิกที่บุตรไดรับทุนการศึกษา ในวันที ่10 ตุลาคม 2559 
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดไดที่  

 
ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษา  ประจําป 2559 

---------------------------- 

             ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง 
การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2559 โดยกําหนดใหสงใบสมัครตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2559 
ถึงวันที่       31 สิงหาคม 2559 นั้น บัดนี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ไดพิจารณาผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในป 2559 เสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
จํานวน 1,953 ราย รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,744,900.00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1.  ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา 
มอบใหกับบุตรสมาชิกทุกคนที่สงใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล – 
ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผูที่ขอรับทุนเรียนดีแตไมไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนเรียนดี 
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วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้เวียนมา
บรรจบครบรอบอีกครั้ง นั่นก็คือ งานครบรอบ  
38 ปี แห่งการก่อตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ช่วงเช้า คณะกรรมการ ได้น�าสมาชิก
และเจ้าหน้าที่ ไหว้พระไตรสสตวรรษานุสรณ์ 
หน้ากรมป่าไม้ และไหว้พระพรหม และสักกา
ระเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 จากนั้นได้มีการท�าบุญ 
เลีย้งพระ  มทีัง้อดตีกรรมการเก่า - กรรมการปัจจุบนั  
สมาชิก , สหกรณ์ภาคีบางเขน  และผู้บริหาร
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้
เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงาน 

หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน 
รอบข้าง ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จ�านวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 
โรงเรียนบางบัว 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชาสหกรณ์ 2 ทุน ๆละ 5,000 บาท  คณะวนศาสตร์ 1 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท และจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

28 กันยายน 2559 
พิธีท�าบุญครบรอบ 38 ปี
แห่งการก่อตั้งสหกรณ์



7

พร้อมกันนี้สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิด
สมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ เป็นจ�านวนเงินทั้ง
ส้ิน 2,311,800 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
บาทถ้วน) รวมจ�านวนที่โอนให้กับสมาชิก 12,952 ราย โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวัน
เกิดแก่สมาชิก จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์
ในวิกฤตสังคมไทย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวันนั้นจนถึงวันนี้  ถือได้ว ่าเป็น 38 ปีแห่ง 

ความสำาเร็จ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้เติบโต  

มรีากฐานทีม่ัน่คง เกือ้หนนุ คำา้จนุซึง่กนัและกนั เพือ่ก้าวเดิน 

ต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก 

ดั่งคำาขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”
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 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดขึ้นทุกปี ส�าหรับในปีนี้  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 16-19 เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชด�าริ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  
และเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการ ความรู ้ เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้ง 4 ภาค ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ในปีนี้ สอ.ปม จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 16-19 แบ่งเป็น 4 ภาค ดังนี้ 

 ภาคเหนือ  จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน 

 ภาคใต้  จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่  

 ภาคกลาง/ภาคตะวันออก จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น   

ภาคเหนือ  ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน จัดขึ้นวันที่ 23 – 25 พ.ค. 59

ภาคใต้  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่  จัดขึ้นวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 59

โดยอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค 
ประมวลภาพบรรยากาศ “ค่ายเยาวชนสหกรณ์”
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ภาคกลาง/ภาคตะวันออก อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครนายก จดัขึน้วนัที ่19 – 21 ส.ค. 59

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น จัดขึ้นวันที่ 15 – 17 ก.ค. 59   

 

 

 แม้ว่าโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์รุ่นที่ 16 - 19 จะใช้เวลาเพียง 3 วัน แต่ด้วย 
เนื้อหาและกระบวนการในค่าย ที่สอนให้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของระบบนิเวศป่าไม้ 
เพื่อปลูกจิตส�านึกเยาวชนให้ตระหนักถึงพระราชด�าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ในพื้นที่ต่างๆ   เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้เรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังเก็บเกี่ยวความรู้จากการเดินป่า 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ พอพลบค�่าก็เฮฮาไปกับกิจกรรมที่แต่ละ
กลุ่ม สร้างสรรค์ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  แม้จะต่างคนต่างที่มา แต่ถ้าในหัวใจ
ของเยาวชนจะมีความรักป่าไม้เหมือนกัน ทุกอย่างก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกัน  ปิดท้าย
ด้วยรอยยิ้มใสๆ และความอิ่มเอมใจ เมื่อจบค่าย น้องๆ มีความตั้งใจที่จะน�าความรู้ที่ได้
ไปบอกต่อเพื่อน ๆ ให้รู้จักดูแลและหวงแหนธรรมชาติ ความสุขที่เกิดจากการให้ และ
การช่วยเหลือสังคม เป็นสิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ความส�าคัญมา 
โดยตลอดแม้จะเป็นส่วนเล็กๆในสังคมก็ตาม
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1  
(0.00 % 6 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุน

เนือ่งในวนัสถาปนากรมอทุยานแห่งชาติ  
สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื ครบรอบ 14 ปี
     เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 14 ปี เพื่อสมทบทุน  
กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที่  จ�านวน 20,000 บาท โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช  
รองประธานกรรมการสอ.ปม. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการ
มอบเงนิดงักล่าว ให้กบั นางสาวกษมา กองทรพัย์โต นกัจดัการ 
งานทั่วไปช�านาญการ ส�านักบริหารงานกลาง เป็นผู้รับมอบ

รายการ  30  กันยายน  2559  31  สิงหาคม  2559

จ�านวนสมาชิก 13,206 13,191

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,000 16,922

สินทรัพย์รวม 16,398,034,049.91 16,181,157,708.98

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 97,190,338.44 104,007,557.35

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,261,214,447.19 1,160,367,034.21

เงินลงทุนระยะสั้น 871,028,000.00 871,276,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 143,354,186.77 145,133,703.26

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 64,202,333.25 61,746,151.25

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,801,580,895.80 6,805,557,163.27

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 55,199,239.67 53,505,360.90

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 957,502,551.51 953,655,773.22

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 4,112,000.00 3,465,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,491,357.46 48,489,700.96

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 146,805,546.00 155,902,766.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 350,000.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7,174.27 7,174.27

เงินลงทุนระยะยาว 5,868,318,126.65 5,740,323,421.71

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,824,830.40 5,063,384.32

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 71,781,221.40 72,176,434.89

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,881,192.02 290,474.29

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,884,104,192.91 9,774,748,610.33

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,185,000,000.00 2,150,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,311,710,953.40 5,276,115,311.89

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 543,112,038.85 545,598,951.55

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,559,528,802.82 3,524,284,546.42

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 823,295,250.54 821,072,116.96

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 275,408,141.86 277,127,844.77

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 107,395,617.04 105,139,497.01

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,971,102.29 2,892,355.18

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,312,936,507.26 2,276,075,113.35

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 167,263,269.03 162,845,370.61

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,063,113,033.98 2,038,022,275.65

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 61,607,547.62 54,898,988.63

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 20,952,656.63 20,308,478.46

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 30,594,377.33 29,807,027.15

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,256,225.92 18,145,028.94

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,513,929,857.00 6,406,409,098.65

ทุนเรือนหุ้น 5,271,061,110.00 5,228,515,450.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77 487,408,361.77

ทุนสะสม 111,343,790.79 114,284,090.79

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 329,096,497.81 302,711,176.65

ก�าไรสุทธิ 315,020,096.63 273,490,019.44 

รายได้ 577,753,741.56 508,659,912.08

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 361,736,234.92 322,397,875.78

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 36,149,871.09 32,336,868.76

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 141,964,903.30 116,205,125.39

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 34,590,872.20 34,590,872.20

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,311,860.05 3,129,169.95

ค่าใช้จ่าย 262,733,644.93 235,169,892.64

ดอกเบี้ยจ่าย 215,855,375.49 193,206,326.04

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 46,878,269.44 41,963,566.60

ก�าไรสุทธิ 315,020,096.63 273,490,019.44
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดสัมมนาแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 4 ปี 2560-2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 โดยม ี
นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการ

ในปี 2559 แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด จะครบ 4 ปี สหกรณ์จึงได้จัดท�าแผนกลยุทธ์
ฉบับที่  4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ปี 2560 - 2563 โดยมีสมาชิก และผู ้แทนสมาชิก คณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่  ได้ร ่วมกันระดมความคิด โดยแบ่งกลุ ่มออกเป็น  
3 กลุ ่ม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของฝ่ายคิดและฝ่ายท�า เพราะ
เรื่องกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดหรือการปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็น 
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กร

สัมมนาแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4  
ประจ�ำปี 2560 – 2563  

วันเสำร์ที่ 24 กันยำยน 2559
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“ พุทธวจน ” กายคตาสติสูตร
ฉบบันี้ขอน�ำเสนอต่อเนือ่งจำกฉบบัทีแ่ล้ว ดงันี้

[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุไรๆ ก็ตำม เจริญกำย
คตำสติแล้ว ท�ำให้มำกแล้วชื่อว่ำเจริญและท�ำให้มำกซึ่งกุศล
ธรรมส่วนวิชชำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันรวมอยู่ในภำยในด้วย  
ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนบุคคลไรๆ ก็ตำมนึกถึง
มหำสมุทรด้วยใจแล้ว ชื่อว่ำนึกถึงแม่น�้ำน้อยที่ไหลมำสู่สมุทร
สำยใดสำยหนึ่งอันรวมอยู ่ในภำยในด้วย ฉันใด ดูกรภิกษุ 
ทัง้หลำย ฉนันัน้เหมอืนกนัแล ภกิษไุรๆ กต็ำม เจรญิกำยคตำสติ
แล้ว ท�ำให้มำกแล้ว ชือ่ว่ำเจรญิและท�ำให้มำกซึง่กศุลธรรมส่วน
วชิชำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่อันรวมอยูใ่นภำยในด้วย ฯ

[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุไรๆ ก็ตำม ไม่เจริญ  
ไม่ท�ำให้มำกซึง่กำยคตำสตแิล้วมำรย่อมได้ช่อง ย่อมได้อำรมณ์ 
ดกูรภกิษทุัง้หลำย เปรยีบเหมอืนบรุษุเหวีย่งก้อนศลิำหนกัไปที่
กองดนิเปียก ดกูรภกิษทุัง้หลำย พวกเธอจะส�ำคญัควำมนัน้เป็น
ไฉน ก้อนศลิำหนกันัน้จะพงึได้ช่องในกองดนิเปียกหรอืหนอ ฯ 

ภกิษเุหล่ำนัน้ทลูว่ำ ได้ พระพทุธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

กต็ำม ไม่เจรญิ ไม่ท�ำให้มำกซึง่กำยคตำสตแิล้ว มำรย่อมได้ช่อง 
ย่อมได้อำรมณ์ ฯ

[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนไม้แห้งเกรำะ 
ทันใดนั้น มีบุรุษมำถือเอำเป็นไม้สีไฟด้วยตั้งใจว่ำ จักก่อไฟท�ำ
เตโชธำตุ ดูกรภิกษุทั้งหลำยพวกเธอจะส�ำคัญควำมข้อนั้นเป็น
ไฉน บุรุษนั้นถือเอำไม้แห้งเกรำะโน้นเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันไป  
จะพงึก่อไฟ ท�ำเตโชธำตไุด้หรอืหนอ ฯ

ภ.ิ ได้ พระพทุธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

กต็ำม ไม่เจรญิ ไม่ท�ำให้มำกซึง่กำยคตำสตแิล้ว มำรย่อมได้ช่อง 
ย่อมได้อำรมณ์ ฯ

[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนหม้อกรองน�้ำ
ว่ำงเปล่ำ อนัเขำตัง้ไว้บนเครือ่งรอง ทนัใดนัน้ มบีรุษุมำถอืเอำ
เป็นเครือ่งตกัน�ำ้ ดกูรภกิษทุัง้หลำย พวกเธอจะส�ำคญัควำมข้อ
นัน้เป็นไฉน บรุษุนัน้จะพงึได้น�ำ้เกบ็ไว้หรอืหนอ ฯ

ภ.ิ ได้ พระพทุธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

กต็ำม ไม่เจรญิ ไม่ท�ำให้มำกซึง่กำยคตำสตแิล้ว มำรย่อมได้ช่อง 
ย่อมได้อำรมณ์ ฯ

[๓๑๑] ดกูรภกิษทุัง้หลำย ภกิษไุรๆ กต็ำม เจรญิกำยค
ตำสตแิล้วท�ำให้มำกแล้ว มำรย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อำรมณ์ ดกูร
ภกิษทุัง้หลำย เปรยีบเหมอืนบรุษุโยนกลุม่ด้ำยเบำๆ ลงบนแผ่น

กระดำนเรยีบอนัส�ำเรจ็ด้วยไม้แก่นล้วน ดูกร ภกิษทุัง้หลำย พวก
เธอจะส�ำคัญควำมข้อนั้นเป็นไฉน กลุ่มด้ำยเบำๆ นั้นจะพึงได้ 
ช่องบนแผ่นกระดำนเรยีบอนัส�ำเรจ็ด้วยไม้แก่นล้วนหรอืหนอ ฯ

ภ.ิ ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

ก็ตำม เจรญิกำยคตำสตแิล้วท�ำให้มำกแล้ว มำรย่อมไมไ่ดช้อ่ง 
ไม่ได้อำรมณ์ ฯ

[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนไม้สดมียำง 
ทนัใดนัน้ มบีรุษุมำถอืเอำเป็นไม้สไีฟด้วยตัง้ใจว่ำ จกัก่อไฟ ท�ำ
เตโชธำตุ ดูกรภิกษุทั้งหลำยพวกเธอจะส�ำคัญควำมข้อนั้นเป็น
ไฉน บรุษุนัน้ถอืเอำไม้สดมยีำงโน้นเป็นไม้สไีฟแล้วสกีนัไป จะพงึ
ก่อไฟท�ำเตโชธำตไุด้หรอืหนอ ฯ

ภ.ิ ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

ก็ตำม เจรญิกำยคตำสตแิล้วท�ำให้มำกแล้ว มำรย่อมไมไ่ดช้อ่ง
ไม่ได้อำรมณ์ ฯ

[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนหม้อกรองน�้ำ  
มีน�้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปำกพอที่กำจะดื่มกินได้ อันเขำตั้งไว ้
บนเครื่องรอง ทันใดนั้น มีบุรุษมำถือเอำเป็นเครื่องตักน�้ำดูกร
ภกิษทุัง้หลำย พวกเธอจะส�ำคญัควำมข้อนัน้เป็นไฉนบรุษุนัน้จะ
พงึได้น�ำ้เก็บไว้หรอืหนอ ฯ

ภ.ิ ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

ก็ตำมเจริญกำยคตำสติแล้วท�ำให้มำกแล้ว มำรย่อมไม่ได้ช่อง 
ไม่ได้อำรมณ์ ฯ

[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุไรๆ ก็ตำม เจริญกำย
คตำสติแล้ว ท�ำให้มำกแล้วเธอย่อมถึงควำมเป็นผู้สำมำรถใน
ธรรมที่ควรท�ำให้แจ้งด้วยควำมรู้ยิ่งอันเป็นแดนที่ตนน้อมจติไป
โดยกำรท�ำให้แจ้งด้วยควำมรู้ยิ่งนั้นๆ ได้ ในเมื่อมีสติเป็นเหตุ 
ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนหม้อกรองน�้ำ มีน�้ำเต็มเปี่ยม
เสมอขอบปำก พอที่กำจะดื่มกินได้ อันเขำตั้งไว้บนเครื่องรอง
บุรุษมีก�ำลังมำยังหม้อกรองน�้ำนั้นโดยทำงใดๆ จะพึงถึงน�้ำได้
โดยทำงนัน้ๆ หรอื ฯ

ภ.ิ ได้ พระพุทธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

ก็ตำม เจริญกำยคตำสติแล้วท�ำให้มำกแล้ว เธอย่อมถึงควำม
เป็นผู้สำมำรถในธรรมที่ควรท�ำให้แจ้งด้วยควำมรู้ยิ่ง อันเป็น
แดนทีต่นน้อมจติไปโดยกำรท�ำให้แจ้งด้วยควำมรูย้ิง่ นัน้ๆ ได้ ใน
เมือ่มสีตเิป็นเหต ุฯ

[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลำย เปรียบเหมือนสระโบกขรณี
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สี่เหลี่ยม ในภูมิภำคที่รำบเขำพูนคันไว้ มีน�้ำเต็มเปี่ยมเสมอ 
ขอบปำก พอทีก่ำจะดืม่กนิได้ บรุษุมกี�ำลงัเจำะคนัสระโบกขรณี
นัน้ทำงด้ำนใดๆ จะพงึถงึน�ำ้ทำงด้ำนนัน้ๆ ได้หรอื ฯ

ภ.ิ ได้ พระพทุธเจ้ำข้ำ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ 

ก็ตำมเจริญกำยคตำสติแล้วท�ำให้มำกแล้ว เธอย่อมถึงควำม
เป็นผู้สำมำรถในธรรมที่ควรท�ำให้แจ้งด้วยควำมรู้ยิ่ง อันเป็น
แดนทีต่นน้อมจติไปโดยกำรกระท�ำให้แจ้งด้วยควำมรูย้ิง่นัน้ๆ ได้  
ในเมือ่มสีตเิป็นเหต ุฯ

[๓๑๖] ดกูรภกิษทุัง้หลำย เปรยีบเหมอืนรถม้ำอำชำไนย
เขำเทยีมม้ำแล้ว มแีส้เสยีบไว้ในทีร่ะหว่ำงม้ำทัง้ ๒ จอดอยู่บน
พื้นทีเ่รยีบตรงทำงใหญ่ ๔ แยก นำยสำรถผีูฝึ้กม้ำ เป็นอำจำรย์
ขับขี่ผู้ฉลำด ขึ้นรถนั้นแล้ว มือซ้ำยจับสำยบังเหียน มือขวำจับ
แส้ ขับรถไปยังที่ปรำรถนำได้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลำย ฉันนั้น
เหมอืนกนัแล ภกิษไุรๆ กต็ำม เจรญิกำยคตำสตแิล้ว ท�ำให้มำก
แล้ว เธอ ย่อมถึงควำมเป็นผู้สำมำรถในธรรมที่ควรท�ำให้แจ้ง
ด้วยควำมรู้ยิ่ง อันเป็นแดนที่น้อมจิตไปโดยกำรกระท�ำให้แจ้ง
ด้วยควำมรูย้ิง่นัน้ๆ ได้ในเมือ่มสีตเิป็นเหต ุฯ

[๓๑๗] ดกูรภกิษทุัง้หลำย กำยคตำสตอินัภกิษเุสพแล้ว
โดยมำก เจรญิแล้ว ท�ำให้มำกแล้ว ท�ำให้เป็นยำนแล้ว ท�ำให้เป็น
พื้นทีต่ัง้แล้ว ให้ด�ำรงอยู่เนอืงๆ แล้ว อบรมแล้วปรำรภสม�ำ่เสมอ
ดแีล้ว พงึหวงัอำนสิงส์ ๑๐  ประกำรนี้ คอื

(๑) อดกลั้นต่อควำมไม่ยินดีและควำมยินดีได้ ไม่ถูก
ควำมไม่ยินดีครอบง�ำ ย่อมครอบง�ำควำมไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว
อยูด้่วย ฯ

(๒) อดกลัน้ต่อภยัและควำมหวำดกลวัได้ ไม่ถกูภยัและ
ควำมหวำดกลวัครอบง�ำ ย่อมครอบง�ำภัยและควำมหวำดกลวั 
ทีเ่กดิขึ้นแล้วอยูด้่วย ฯ

(๓) อดทน คือเป็นผู ้มีปรกติอดกลั้นต่อควำมหนำว  
ควำมร้อน ควำมหวิ ควำมกระหำยต่อสมัผสัแห่งเหลอืบ ยงุ ลม 
แดด และ สตัว์เสอืกคลำน ต่อท�ำนองค�ำพดูทีก่ล่ำวร้ำย ใส่ร้ำย
ต่อเวทนำประจ�ำสรีระที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นทุกข์กล้ำ เจ็บแสบ 
ไม่ใช่ควำมส�ำรำญ ไม่เป็นทีช่อบใจ พอจะสงัหำรชวีติได้ ฯ

(๔) เป็นผู้ได้ฌำน ๔ อันเกิดมีในมหัคคตจิต เครื่องอยู่
สบำยในปัจจบุนัตำมควำมปรำรถนำ ไม่ยำก ไม่ล�ำบำก ฯ

(๕) ย่อมแสดงฤทธิไ์ด้เป็นอเนกประกำร คอื คนเดยีวเป็น
หลำยคนก็ได้หลำยคนเป็นคนเดียวก็ได้ ปรำกฏตัวหรือหำยตัว
ไปนอกฝำ นอกก�ำแพง นอก ภูเขำได้ไม่ตดิขดั เหมอืนไปในทีว่่ำง
ก็ได้ ท�ำกำรผุดขึ้นและด�ำลงในแผ่นดิน เหมือนในน�้ำก็ได้ เดิน
บนน�ำ้ไม่แตกเหมอืนเดนิบนแผ่นดนิกไ็ด้ เหำะไปในอำกำศ โดย
บัลลังก์เหมือนนกก็ได้ ลูบคล�ำพระจันทร์และพระอำทิตย์ซึ่งมี
ฤทธิ ์มอีำนภุำพมำกปำนฉะนี้ ด้วยฝ่ำมอืกไ็ด้ ใช้อ�ำนำจทำงกำย
ไปจนถงึพรหมโลกกไ็ด้ ฯ

(๖) ย่อมฟังเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ 
ทัง้ทีไ่กลและทีใ่กล้ได้ด้วยทพิยโสตธำต ุอนับรสุิทธิ ์ ล่วงโสตของ
มนษุย์ ฯ

(๗) ย่อมก�ำหนดรู้ใจของสตัว์อืน่ และบคุคลอืน่ได้ ด้วย
ใจ คอื จติมรีำคะกร็ูว่้ำจติมรีำคะ หรอืจติปรำศจำกรำคะกร็ูว่้ำ
จติปรำศจำกรำคะ จติมโีทสะก็รูว่้ำจติมโีทสะ หรอืจติปรำศจำก
โทสะก็รู้ว่ำจิตปรำศจำกโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ำจิตมีโมหะ หรือ
จิตปรำศจำกโมหะก็รู้ว่ำจิตปรำศจำกโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่ำจิต
หดหูจ่ติฟุ้งซ่ำนก็รูว่้ำจติฟุ้งซ่ำน จติเป็นมหคัคตะก็รูว่้ำเป็นมหคัค
ตะหรอืจติไม่เป็น มหคัคตะกร็ูว่้ำจติไม่เป็นมหคัคตะ จติยงัมจีติ
อื่นยิ่งกว่ำก็รู้ว่ำจติยังมจีติอื่นยิ่งกว่ำหรอืจติไม่มจีติอื่นยิ่งกว่ำก็
รูว่้ำจติไม่มจีติอืน่ยิง่กว่ำ จติตัง้มัน่ก็รูว่้ำจติตัง้มัน่ หรอื จติไม่ตัง้
มัน่ก็รูว่้ำจติไม่ตัง้มัน่ จติหลุดพ้นแล้วก็รูว่้ำจติหลุดพ้นแล้ว หรอื
จติยงัไม่หลุดพ้นก็รูว่้ำจติยงัไม่หลุดพ้น ฯ

(๘) ย่อมระลึกถึงขันธ์ ที่อยู่อำศัยในชำติก่อนได้เป็น
อเนกประกำร คอื ระลกึได้ชำตหินึง่บ้ำง สองชำตบ้ิำง สำมชำติ
บ้ำง สีช่ำตบ้ิำง ห้ำชำตบ้ิำง สบิชำต ิบ้ำง ยีส่บิชำตบ้ิำงสำมสบิ
ชำติบ้ำง สี่สิบชำติบ้ำง ห้ำสิบชำติบ้ำง ร้อยชำติบ้ำง พันชำติ
บ้ำง แสนชำตบ้ิำงหลำยสังวฏักัปบ้ำง หลำยววิฏักัปบ้ำง หลำย
สังวฏั ววิฏักัปบ้ำง ว่ำในชำตโิน้น เรำมชีือ่อย่ำงนี้ มโีคตรอย่ำงนี้ 
มผีวิพรรณอย่ำงนี้ มอีำหำรอย่ำงนี้ เสวยสุขและทกุข์อย่ำงนี้ มี
ก�ำหนดอำยเุท่ำนี้ เรำนัน้เคลือ่นจำกชำตนิัน้แล้ว บงัเกดิในชำติ
โน้น แม้ในชำตินั้น เรำก็มีชื่ออย่ำงนี้มีโคตรอย่ำงนี้มีผิวพรรณ
อย่ำงนี้ มอีำหำรอย่ำงนี้ เสวยสุขและทกุข์อย่ำงนี้ มกี�ำหนดอำยุ
เท่ำนี้เรำนัน้เคลือ่นจำกชำตนิัน้แล้ว จงึเข้ำถงึในชำตนิี้ ย่อมระลกึ
ขนัธ์ทีอ่ยูอ่ำศยัในชำตก่ิอนได้เป็นอเนกประกำร พร้อมทัง้อำกำร 
พร้อมทัง้อเุทศ เช่นนี้ ฯ

(๙) ย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ก�ำลังจุติ ก�ำลังอุปบัติ เลว 
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรำม ได้ดี ตกยำก ด้วย
ทพิยจักษุอันบรสุิทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ฯลฯ ย่อมมองเห็นหมู่
สัตว์ที่ก�ำลังจุติ ก�ำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดีมีผิว
พรรณทรำม ได้ดี ตกยำก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุ
ของมนษุย์ ย่อมทรำบชดัหมูสั่ตว์ผูเ้ป็นไปตำมกรรม เช่นนี้ ฯ

(๑๐) ย่อมเข้ำถึงเจโตวิมุตติ ปัญญำวิมุตติ อันหำอำ
สวะมไิด้ เพรำะอำสวะทัง้หลำยสิ้นไป ท�ำให้แจ้งเพรำะรูย้ิง่ด้วย
ตนเอง ในปัจจบุนัอยู ่ฯ

ดูกรภกิษทุัง้หลำย กำยคตำสตอินัภกิษเุสพแล้วโดยมำก
เจริญแล้ว ท�ำให้มำกแล้ว ท�ำให้เป็นยำนแล้ว ท�ำให้เป็นพื้นที่ 
ตั้งแล้ว ให้ด�ำรงอยู่เนืองๆ แล้วอบรมแล้ว ปรำรภสม�่ำเสมอ
ดแีล้ว พงึหวงัอำนสิงส์ ๑๐ ประกำรได้ ดังนี้แล ฯ

พระผู้มีพระภำคได้ตรัสพระภำษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่ำนั้น
ต่ำงชืน่ชมยนิดพีระภำษติของพระผูม้พีระภำคแล ฯ

สตุตนัตปิฏก มชัฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก์ หน้าที ่๑๖๑ – ๑๗๑



14

เสรจ็สิน้การสร้าง รหสั pin   มาทำารายการต่างๆ กันดกีว่า

11.  หน้าแรกจะเป็นหน้าสรุปยอดเงิน ให้เลือกจ่ายบิล

12. หน้าไปยัง ให้กรอกเลขท่ีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
(053-3-00793-7) กรอกเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไป แค่พิมพ์ 3 ตัวแรก 
จะขึ้นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้เลยค่ะ
จากนั้นจะขึ้นกรุณากรอกเลขที่อ้างอิง 1 Ref.1 (คือเลขที่สมาชิก)  
เลขที่อ้างอิง 2 Ref.2 (คือวัตถุประสงค์) เช่น 102 ฝากเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์พิเศษ และกรอกจ�านวนเงิน กดถัดไป 

13.  จากนัน้ให้ท�าการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง
ไหม หากถกูต้อง กดยนืยนั แล้วใส่รหสั OTP ทาง
ธนาคารจะส่งเลขมาให้เพื่อยืนยัน สรุปรายการ
เสร็จขัน้ตอนการช�าระเงนิ พร้อมรบั SMS

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการมุมนี้มีคำ�ตอบ

3. ท�าการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 
ระบุเลขที่บัตร ATM 16 หลัก และ
รหัส ATM 4 หลัก  ใส่วัน เดือน ปี
เกิด  และกด next 
4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
และกด next
5. กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก 
และหมายเลขบัตร ATM 16 หลัก
ในบรรทัดเดียวกัน โดยกรอกเฉพาะ
ตัวเลขเท่านั้นและกด next 
6. ยืนยันข้อมูลความถูกต้องของ
บัญชีท่าน แล้วกด confirm  กด next

7.  อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเบื้องต้น คลิก ยอมรับ และกดnext
8.  จากนั้นธนาคารจะท�าการส่งรหัส OTP มายังเบอร์มือถือ 
9.  ก�าหนด Login name (ความยาว 6-12 ตัวอักษร) และ password 
(ตัวอักษรผสมตัวเลข ความยาว 6-8 หลัก) การตั้ง password ต้อง
ประกอบไปด้วยตัวอักษรเล็กและใหญ่ และตัวเลขผสมกัน 

10.  เมื่อได้ username password แล้ว ทาง
ธนาคาร จะให้ท่านสร้างรหัส pin เพื่อเข้าใช้
งาน เป็นตัวเลข 6 หลัก  และควรจดจ�าให้ได้  
เพราะในการท�ารายการทุกครั้ง รหัส pin  
ที่ท่านตั้ง 6 หลักนี้ จะต้องใช้ทุกครั้ง     

อีกช่องทางในการช�าระ Payment 
ผ่านสมาร์ทโฟน มายังสหกรณ์ 

อีกชองทางในการชําระ Payment  
ผานสมารทโฟน มายังสหกรณ  
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1.ขั้นตอนแรกใหสมาชิกทําการดาวนโหลด App 

scbeasy ในมือถือ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. หากสมาชิกยังไมเคยมี username และ password ในการเขาระบบมากอน 

ใหไปที่ชองใชบัตร ATM 
	  

3.	  ทําการกรอกขอมูลสวนบุคคล ระบุเลขที่บัตร ATM	  16 หลัก 

และรหัส ATM	  4.	  หลัก  ใสวัน เดือน ปเกิด  และกด next	  	  
4.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด next	  
5. กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก และหมายเลขบัตร ATM	  16	  
หลักในบรรทัดเดียวกัน โดยกรอกเฉพาะตัวเลขเทานั้นและกด 

next	  	  
6.	  ยืนยันขอมูลความถูกตองของบัญชีทาน แลวกด confirm	  	  
กด next	  

7.อานรายละเอียดเงื่อนไขเบื้องตน คลิก ยอมรับ และกดnext 
8.จากนั้นธนาคารจะทําการสงรหัส OTP มายังเบอรมือถือ  
9.กําหนด Login name (ความยาว 6-12 ตัวอักษร) และ 

password (ตัวอักษรผสมตัวเลข ความยาว 6-8 หลัก) การตั้ง 

password ตองประกอบไปดวยตัวอักษรเล็กและใหญ 

 

         กรอกรายละเอียดใหครบถวน 

	   	  

ส�ำหรับธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรกรุงไทย

1. ขั้นตอนแรกให้สมาชิกท�าการ
ดาวน์โหลด App scbeasy ในมือถือ

2. หากสมาชิกยังไม่เคยมี username และ password ในการเข้าระบบ
มาก่อน ให้ไปที่ช่องใช้บัตร ATM

และตัวเลขผสมกัน  

 

 

 
 
   10.เมื่อได username password แลว ทางธนาคาร จะใหทานสรางรหัสpin 
เพื่อเขาใชงาน เปนตัวเลข 6 หลัก  และควรจดจําใหได เพราะในการทํารายการทุกครั้ง รหัส 
pin ที่ทานตั้ง 6 หลักนี้ จะตองใชทุกครั้ง      
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11. หนาแรกจะเปนหนาสรุปยอดเงิน ใหเลือกจายบิล

 

 

 

 

 

 

 

12. หนาไปยัง ใหกรอกเลขที่บัญชีสหกรณออมทรัพยกรมปาไมจํากัด (053-3-00793-7) 

กรอกเพียงครั้งเดียว ครั้ง ตอไป แคพิมพ 3 ตัวแรก จะขึ้นชื่อสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ใหเลยคะ 
จากนั้นจะขึ้นกรุณากรอกเลขที่อางอิง1   Ref.1(คือเลขที่สมาชิก) เลขที่อางอิง2 Ref.2 

(คือวัตถุประสงค)  เชน102 ฝากเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษ  และกรอกจํานวนเงิน  กดถดัไป 

 
 
 
 
 
 

  

เลือกผูใหบริการ 

กรอกเลขที่อางอิง2 

(วัตถุประสงค) 

กรอกเลขที่อางอิง1(เลขสมาชิก) ใสจํานวนเงิน 

 

 
 
 
 

13. จากนั้นใหทําการตรวจสอบขอมูลวาถูกตองไหม หากถูกตอง กดยืนยัน 

แลวใสรหัส OTP ทางธนาคารจะสงเลขมาใหเพื่อยืนยัน 

สรุปรายการเสร็จขั้นตอนการชําระเงิน พรอมรับ SMS 
 

 

 
 
สําหรับการทํารายการออนไลนของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทําไดเชนกัน 

1. เพียงดาวนโหลดapp KTB netbank 
 
              2. หากมี username  และ password แลว ให login  
                   หากยังไมมี ใหทําการ register ลงทะเบียนกอน 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองทุกรายการ 

ใสรหัส OTP ที่ธนาคารสงมาให 

ขั้นตอนการทํารายการเสร็จสมบูรณ 

 
 
 
 

13. จากนั้นใหทําการตรวจสอบขอมูลวาถูกตองไหม หากถูกตอง กดยืนยัน 

แลวใสรหัส OTP ทางธนาคารจะสงเลขมาใหเพื่อยืนยัน 

สรุปรายการเสร็จขั้นตอนการชําระเงิน พรอมรับ SMS 
 

 

 
 
สําหรับการทํารายการออนไลนของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทําไดเชนกัน 

1. เพียงดาวนโหลดapp KTB netbank 
 
              2. หากมี username  และ password แลว ให login  
                   หากยังไมมี ใหทําการ register ลงทะเบียนกอน 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองทุกรายการ 

ใสรหัส OTP ที่ธนาคารสงมาให 

ขั้นตอนการทํารายการเสร็จสมบูรณ 
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6.  เลือก Royal forest department saving 
& credit                      

7.  ใส่เลขสมาชิก - วัตถุประสงค์การช�าระ           
- จ�านวนเงิน กด OK

8. ตรวจสอบข้อมูลการท�ารายการว ่า
ถูกต ้องไหม และระบบจะให ้ เลือกว ่า 
จะรับรายการทาง E-mail หรือ SMS 
หากรับรายการ ทาง E-mail จะไม่เสีย 
ค่าธรรมเนียม **หากเลือกรับ SMS เสีย 
ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท ทางสมาชิก
เป็นผู้ช�าระเงินเอง จากนั้นเลือก Finish

9.  ท�ารายการเสร็จสมบูรณ์

 แค่นี้สมาชิกก็สามารถท�าธุรกรรม 
ได้ตามท่ีตนเองสะดวก ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน
ผ่านมือถือออนไลน์ ช�าระค่าธุรกรรมต่างๆ  
ตลอด 24 ชม. สะดวก รวดเร็วประหยัด 
ค่าเดินทาง ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียเวลา
มาที่สหกรณ์ 

2.  หากมี username และ password แล้ว  
ให้ login หากยังไม่มี ให้ท�าการ register  
ลงทะเบียนก่อน

3.  เลือก Pay  Other Bills                      

4.  เมนู Pay Bills เลือก  Select payee

5.  เลือก CO-OP                                         

สำาหรับการทำารายการออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทำาได้เช่นกัน

1.  เพียงดาวน์โหลด app KTB netbank

วัตถุประสงค์การช�าระเงินสหกรณ์
101  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 102  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 103  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

104  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 105  ฝากเพื่อระดมหุ้น 106  ช�าระหนี้เงินกู้สามัญ (ช�าระพิเศษ)

107  ช�าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ช�าระพิเศษ) 108  ช�าระหนี้เงินกู้พิเศษ (ช�าระพิเศษ) 109  ช�าระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

110  ช�าระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ) 111  ช�าระค่าประเมินหลักประกัน 112  ช�าระค่าตรวจสอบหลักประกัน

113  ช�าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 114  สมัครสมาชิกสมทบ 115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

116  อื่น ๆ 117  ช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM   
สมาชิกสมทบ



ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ  
และกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสกรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๐  ปี

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา กรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๐ ปี 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๔ ปี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๔ ปี  

ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพ่ือสดุดีวีรชนป่าไม้  ร�าลึกถึงคุณความดี ตลอดจน 
ความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


