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วันที่ 2 เมษายนของทุกปี 
ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์
ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน  พ.ศ.2498 
ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถานพระราชวัง
ดุสิต  

เ ม่ื อ วั น ท่ี  2  ตุ ล า ค ม 
พ.ศ.2501 ขณะที่พระชนมายุ ได้  
3 พรรษาเศษ พระองค์ทรงเข้ารับ
การศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียน

จิตรลดา ทรงมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดสนพระทัยในการอ่านอย่างมาก ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงมี
พระสมญาอีกอย่างหนึ่งว่า “หนอนหนังสือ”  ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จประทับ ณ ที่ใด พระองค์จะทรงมีหนังสือติดพระหัตถ์อยู่เสมอ แม้จะเสด็จประทับ
ในรถยนต์หรือเครื่องบินก็ตาม

พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์ และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำามาใช้ในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภมรดกวัฒนธรรมไทย” และ”วิศิษฎศิลปิน” 

นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในทุกด้านทั้งด้าน 
การเกษตร การชลประทาน การบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไป 
ต่างประเทศเพ่ือเจรญิพระราชไมตรกีบัประมขุของประเทศนัน้ๆ ใน ปีพ.ศ.2518 ได้ทรงก่อตัง้มูลนธิิสายใจไทยขึน้ ตามพระราชดำาริของสมเดจ็พระบรม
ราชนินีาถ เพือ่ช่วยเหลอืทหาร ตำารวจ พลเมอืงทีบ่าดเจบ็หรอืพกิารอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประเทศชาตแิละทรงดำารงตำาแหน่ง ประธาน
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยพระองค์เอง  ในปี พ.ศ. 2523 ทรงมีโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนในชนบทห่างไกล 
และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในปีเดียวกันนี้ยังได้ทรงรับพระราชภาระเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำานวยการบูรณะปฏิสังขรณ์  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีด้วยพระปรีชาสามารถพระราชจริยาวัตรและนำ้าพระราช
หฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตามิสิ้นสุดนี้

พระองค์ทรงกระทำามาโดยตลอด ประชาชนชาวไทยจึงมี
ความปิติโสมนัสเป็นที่สุดที่ได้มี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น  
“ลูกแก้ว” เสริมพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตลอดจนเป็นคู่บุญบารม ี
และเป็นเกียรติของประเทศชาติ

ในวันที่ 2 เมษายน ที่ถึงนี้ จึงถือเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่ง  
เราทุกคนควรจะรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวาย
พระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรง 
พระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไป

ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยคณะกรรมการดำาเนินการ ได้จัดทำาคู่มือ

การปฏิบัติงาน ตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน

และการก่อการร้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

จึงกำาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ ตาม พ.ร.บ. 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ได้กำาหนดให้

สถาบันการเงิน ซึ่ง หมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป 

และมีวัตถุประสงค์ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำานอง หรือ รับจำานำาทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สิน

ต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ดังนี้

หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ลำาดับ พ.ร.บ. หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน

1. หมวด 2 มาตรา 13 เมื่อมีการทำาธุรกรรมกับสถาบัน

การเงินให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน การ

ทำาธุรกรรมนั้นต่อสำานักงาน เมื่อปรากฏธุรกรรม 

ดังกล่าว

ต้องรายงานการทำาธุรกรรมเมื่อ

     (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำานวนเกินกว่าที่กำาหนดในกฎกระทรวง

     (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำาหนดในกฎกระทรวง

     (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

2. หมวด 2 มาตรา 14 ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระทำาไป

แล้ว โดยมิได้มีการรายงานตาม มาตรา 13 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้อง

รายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำานักงาน ทราบโดย 

ไม่ชักช้า

3. หมวด 2 มาตรา 20 ให้สถาบันการเงิน จัดให้ลูกค้า

แสดงตนทุกครั้งก่อนการทำาธุรกรรมตามที่กำาหนด 

ในกฎกระทรวง

การแสดงตนให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

4. หมวด 2 มาตรา 20/1 สถาบันการเงิน ต้อง

- กำาหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิก และวิธีการรับสมาชิก

ในข้อบังคับ)

-  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของลูกค้า

- การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำาธุรกรรม 

ครั้งแรก

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
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ลำาดับ พ.ร.บ. หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน

5. หมวด 2 มาตรา 21 การทำาธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึก 

ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีท่ีลูกค้าปฏิเสธท่ีจะทำาบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบัน

การเงินจัดทำาบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำานักงานทราบทันที  

6. หมวด 2 มาตรา 22 สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 5 ปี  

เว้นแต่รับแจ้งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

     -  เกี่ยวกับการแสดงตนตาม มาตรา 20

     -  เกี่ยวกับการทำาธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 21

หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ลำาดับ พ.ร.บ.
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงาน (สถาบันการเงินตาม ก.ม. 

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  

มาตรา 6

ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำาหนด 

ต้องดำาเนินการ

(1) ระงับการดำาเนินการเก่ียวกับทรัพย์ของบุคคลที่ ถูกกำาหนด หรือ  

ของผู้กระทำาการแทนหรือตามคำาสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุม

ของผู้นั้น

(2)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำาเนินการให้สำานักงาน ทราบ

(3)  แจ้งให้สำานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ

บุคคลที่ถูกกำาหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำาธุรกรรมกับผู้นั้น

ผู้มีหน้าที่รายงานกำาหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ

ใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำาหนด

มาตรการอ่ืนใดที่จำาเป็นเพื่อปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการ ฯ ประกาศกำาหนด

ถึงแม้ว่ากฎหมายท้ังสองฉบับ จะมีเน้ือหาและประเด็นท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะต้องปฏิบัติตามค่อนข้างมาก  

แต่การดำาเนินธุรกรรมต่างๆ ทาง สอ.ปม. นั้น เป็นการดำาเนินการภายใต้ขอบเขตที่จำากัด  สมาชิกและสมาชิกสมทบของเรา

ทั้งหมด เป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือ บุคคลในครอบครัวสมาชิก จึงไม่มีความกังวลในการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น

สอ.ปม.ได้ปฏิบัติอยู่เป็นปกติก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่ถึงกับเป็นภาระเพิ่มขึ้นมากแต่อย่างไร ในส่วนของสมาชิกก็เช่น

เดียวกัน การนำาเสนอข้อมูลครั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจ ถึงความจำาเป็นที่สอ.ปม.ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และให้

สมาชิกได้ทราบถึงข้อกำาหนดอีกทั้งข้อปฏิบัติโดยส่วนใหญ่นั้นที่กฎหมายได้กำาหนดไว้  อาจมีบางกรณีที่สอ.ปม.ต้องส่งข้อมูลของ 

สมาชิกให้ทาง ปปง.บ้าง ซึ่งโดยส่วนมากเป็นธุรกรรมที่สมาชิกสามารถชี้แจงได้ สอ.ปม. หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ และให้ความ 

ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับ
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1. หลักการและเหตุผล
การรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือเอ้ืออาทรซ่ึงกันเป็นวัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญย่ิงประการหน่ึงของสหกรณ์ ดังน้ัน เพ่ือให้การดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนงานตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จึงเห็นสมควรจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของมวลสมาชิก รวมท้ังเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใดเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับกิจการและสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของมวลสมาชิกไม่ว่าสังกัดจะกลุ่มหรือส่วนราชการใด
2.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสมาชิกซ่ึงจะเป็นผู้แทนสมาชิกต่อไป
2.5 เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นของสมาชิกและผู้แทนเสนอเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารกิจการของสหกรณ์  

3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และบุคคลอ่ืนท่ีสนใจในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำานวน 2 ใน 3 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ (เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมท้ังหมด 100 คน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 67 คน ท่ีเหลือเป็นสมาชิกสมทบหรือผู้สนใจ 
ไม่เกิน 33 คน) 

วนเวียนมาอีกครั้ง กับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำาปี 2558  กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ กระชับไมตรี  สร้างสายใยแห่งความเอื้ออาทร
สหกรณ์ ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม  ในการรวมกลุ่มกันปีละครั้ง 

สำาหรับปีนี้ รับสมัครแล้ว สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 ขึ้นไป  เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิก โดยผู้เข้าร่วม
โครงการ ต้องเป็นสมาชิก  หรือ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และบุคคลอื่นที่สนใจ โดยมีสมาชิกจำานวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ (เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งหมด 100 คน จะต้อง ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 67 คน ที่เหลือเป็นสมาชิกสมทบหรือผู้สนใจ ไม่เกิน 
33 คน) โดยลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน กรณีเกินกว่า 200 คน ต้องแยกจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตามแบบ
เสนอโครงการ พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
อนุมัติวงเงินไม่เกิน 300 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการไม่เกิน 25 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน  
โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาอนุมัติโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง สำาหรับกลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ต้องจัดกิจกรรม
กลุ่มสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 ธันวาคม 2558   และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม พร้อมแนบภาพประกอบภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้น
กิจกรรมกลุ่ม  และหากกลุ่มสมาชิกรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกล่าช้าเกินระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com)

รับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

สมาชิกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ภายใน  30 ตุลาคม 2558
300 บ./ สมาชิก 1 คน และค่าด�าเนินการ 25 บ. ต่อคน รวม  325 บ.  

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง  การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำาปี 2558
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4. วิธีการดำาเนินการ
4.1 การเสนอโครงการ  
 สมาชิกในสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการเดียวกัน หรือต่างสังกัดกลุ่มหรือต่างสังกัดส่วนราชการประสงค์จะจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โดยลงช่ือเพ่ือ

เสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน กรณีเกินกว่า 200 คน ต้องแยกจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง เสนอโครงการกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสาร ต่าง ๆ ตามแบบท่ีสหกรณ์กำาหนด 

4.2 การดำาเนินโครงการ
 กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558
4.3 การจัดกิจกรรม
กลุ่มสมาชิกท่ีได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558

5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม
5.1 อบรม สัมมนา 
5.2 ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
5.3 ทัศนะศึกษา ดูงาน ท้ังน้ี จะต้องมีการบรรยายการให้ความรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบ 

สหกรณ์ ในทุกกิจกรรม

6. หลักฐานและเอกสารประกอบ
6.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
6.2 รายช่ือสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม
6.3 รายช่ือคณะทำางานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ
6.4 กำาหนดวันเวลาสถานท่ีในการจัดกิจกรรม
6.5 กำาหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายช่ือวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการท่ีประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์
6.6 จำานวนเงินงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการกิจกรรมกลุ่ม
6.8 สำาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
7.1  การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ในการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับกิจการ 

อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ 
7.2 การพิจารณางบประมาณ  สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจำานวนไม่เกิน 300 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหาร

โครงการ 25 บาทต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน 
  อน่ึง หากเป็นโครงการท่ีมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อสมาชิก เช่น การศึกษาดูงานในสถานท่ีเก่ียวกับโครงการ

พระราชดำาริ หรือเรียนรู้กิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หรือกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และมีกิจกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกปฏิบัติจริง สามารถของบประมาณเพ่ิมเติมได้ โดยสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับประโยชน์และกิจกรรมของโครงการ ท้ังน้ี  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
8.1  จะประกาศผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 คร้ัง
8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก นอกเหนือจากประกาศฉบับน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท่ีจะอนุมัติ และ

การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นท่ีสุด

9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบตามแบบท่ีสหกรณ์กำาหนดภายใน 30 วัน นับจาก 

วันเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมกลุ่ม และหากกลุ่มสมาชิกรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกล่าช้าเกินกำาหนดระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัด
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2558

  
(ลงนาม) สิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์
(นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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ช่วงนี้ข่าวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทำาให้วงการสหกรณ์สั่นสะเทือนไปไม่น้อยเลยทีเดียว และในอดีตท่ีผ่านมา สมาชิกก็คงเคย

ได้ยินข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มาบ้างแต่ในครั้งนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลายปี และยังเกี่ยวข้องกับสมาชิกจำานวนมาก รวมทั้ง

เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อื่นๆอีกจำานวนไม่น้อย ทำาให้สมาชิกหลายท่านรู้สึกกังวลว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มีธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  หรือไม่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านสบายใจได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ไม่ได้มีธุรกรรม 

การเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  

สำาหรบัการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชกิสหกรณ์สอ.ปม.เองกเ็ช่นกนั สอ.ปม.ได้ใช้ความระมดัระวงัในการปล่อยกูเ้งนิให้กบัสมาชกิเป็นอย่างมาก  

โดยผู้กู้เงินของสอ.ปม.จะต้องมีเงินเดือนเพียงพอที่จะสามารถหัก ณ ท่ีจ่าย และยังต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำาหนด อีกทั้ง 

การอนุมัติเงินกู้ในลักษณะใช้หลักทรัพย์คำ้าประกันนั้น ในปัจจุบันมีเพียงการกู้เงินสามัญวนาเคหะเพื่อซื้อหรือสร้างท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน และการ

ลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีหลักการที่สำาคัญที่สุด คือ การลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมบนความเสี่ยงที่ตำ่าและ

ควบคุมได้ การนำาเงินไปลงทุนอันดับแรก คือ การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบมีวงเงินจำากัด และมีระเบียบควบคุมให้สมาชิกต้องไม่มีหน้ีเมื่อเกษียณ

อายุ หากสหกรณ์ยังมีเงินเหลือ คณะกรรมการก็จะพิจารณานำาเงินไปลงทุนอื่นๆ  เช่น

● การนำาเงินไปฝากชุมนุมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสูง

● ปล่อยเงินกู้แก่สหกรณ์อื่น โดยมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้อย่างละเอียด

● การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง สภาพคล่องสูง และอยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.สหกรณ์และประกาศของคณะกรรมการ 

 พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

 โดยการลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการอำานวยการ

ซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบทำาหน้าที่พิจารณาการลงทุนโดยเฉพาะการตัดสินใจลงทุน 

ในแต่ละครั้ง ได้มีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและตัดสินใจลงทุนบนกรอบ 

การลงทุนที่ได้มีการกำาหนดร่วมกันอย่างเข้มงวด

จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ทุกท่านมั่นใจได้ว ่า 

การดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้ ภายใต ้การบริหารของ 

คณะกรรมการดำาเนินการทุกชุดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 

โดยยึดหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์และปรัชญาความพอเพียงตามแนว 

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดมา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ไม่มีการทำาธุรกรรมใด ๆ

กับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ 28  กุมภาพันธ์  2558  31  มกราคม  2558

จำานวนสมาชิก 13,325.00 13,330.00

จำานวนสมาชิกสมทบ 15,215.00 15,107.00

สินทรัพย์รวม 12,907,935,982.96 12,823,954,583.49

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 115,340,278.41 87,974,354.69

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,164,263,238.52 1,165,994,747.73

เงินลงทุนระยะสั้น 326,978,500.00 327,689,350.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 82,187,486.77 85,284,012.67

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 19,769,750.20 19,452,749.48

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,017,413,398.42 6,039,971,578.32

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 142,977,350.17 144,131,025.52

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 904,345,272.00 904,433,153.55

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 24,999,998.00 29,166,665.00

เงินลงทุนระยะยาว 3,996,429,598.33 3,891,171,969.48

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,874,657.46 9,197,388.19

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 79,238,610.69 79,609,557.10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 24,930,534.91 39,690,722.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 7,619,155,634.47 7,335,250,868.28

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 920,000,000.00 790,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,697,453,172.77 4,556,770,699.06

เงินรับฝากออมทรัพย์ 496,864,729.74 426,164,001.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,221,873,311.21 3,159,296,184.03

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 715,237,177.16 723,220,522.84

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 193,175,526.96 179,610,301.86

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 67,690,013.73 66,193,137.88

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,612,413.97 2,286,551.00

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,932,897,209.35 1,921,060,319.38

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 127,741,953.63 119,266,389.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,759,276,277.31 1,757,050,079.07

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 35,872,046.17 35,217,303.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 10,006,932.24 9,526,547.38

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 21,344,052.98 18,786,010.34

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,006,384.37 27,179,024.50

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,245,211,735.17 5,469,351,650.79

ทุนเรือนหุ้น 4,478,004,180.00 4,390,195,170.00

ทุนสำารอง 443,096,041.02 403,545,505.32

ทุนสะสม 92,725,747.86 69,221,663.52

กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 231,385,766.29 246,838,987.44

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 359,550,324.51

รายได้ 86,081,283.69 40,028,198.45

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 71,672,875.96 36,422,092.66

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 6,643,363.47 2,077,037.56

ผลตอบแทนจากการลงทุน 7,494,428.34 1,392,653.23

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 45,770.00 22,075.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 224,845.92 114,340.00

ค่าใช้จ่าย 42,512,670.37 20,676,134.03

ดอกเบี้ยจ่าย 31,499,014.97 16,364,184.24

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 11,013,655.40 4,311,949.79

กำาไรสุทธิ 43,568,613.32 19,352,064.42
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มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท	 อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง	 อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

กลอนบทนี้หลายคนคงเคยได้ยินหรือเคยหัดท่องเมื่อตอนสมัยเด็ก ๆ และก็ยังสามารถนำามาใช้ได ้
จนถงึทกุวนันีใ้นเรือ่งการออมเงิน สมาชกิเชือ่หรอืไม่ว่าเหรยีญสลงึช่วยลดตัวเลขเงินเฟ้อได้ บางคนอาจจะงงว่า  
เงินเฟ้อมันเกี่ยวอะไรกับเหรียญสลึง  และถ้าใช้แล้วมันจะลดเงินเฟ้อได้จริงหรือไม่ 

หลายคนอาจจะเคยบ่นว่า  ร้านขายข้าวทำาไมเขาถึงต้องขึ้นราคากับข้าวทีละบาท สองบาท น่าจะ
ขึ้นไปเลยทีละห้าบาท หรือราคาสินค้าในห้างทำาไมจึงมีเศษสตางค์ จะได้ไม่ต้องมีเงินทอนกลับมาเป็นเศษ
เหรียญ จะได้ไม่ต้องเก็บให้เกะกะกระเป๋า ซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าการท่ีร้านค้าขึ้นราคาแค่บาท สองบาทมันอาจ
จะดูน้อย แต่ถ้ารวมๆ กัน วันละสองบาท สามมื้อ ห้าวัน มันก็เป็นเงินสามสิบบาทแล้ว  สำาหรับคนที่ได้ค่าแรง
น้อย ๆ  มันก็เป็นเงินที่ค่อนข้างมากสำาหรับเขาแล้วเหมือนกัน อย่างน้อยก็พอที่จะซื้อข้าวได้เพิ่มอีกหนึ่งจาน
เลยทีเดียว

ก่อนอื่นเรามารู้จักภาวะเงินเฟ้อเป็นอย่างไร “เงินเฟ้อ” หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้ค่าของเงินที่เรามีอยู่นั้นมีค่าลดลง ยกตัวอย่างเช่น จากท่ีเราเคยเติมนำ้ามันลิตรละ 25 บาท แต่ในปัจจุบันเราต้องเติมนำ้ามัน 
ที่ราคาลิตรละ 30 บาท ดังนั้นเราต้องใช้เงินจำานวนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะซื้อสินค้าหรือบริการในปริมาณที่เท่าเดิม หรือจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้รับสินค้า 
น้อยลง

 สาเหตุของเงินเฟ้อมีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักๆ ก็คือ Cost – push inflation หรือการที่ต้นทุนการผลิตของสินค้าสูงขึ้น ทำาให้ผู้ผลิตต้องปรับ 
ราคาสินค้าให้สูงข้ึน  และ Demand – pull inflation หรือการที่เกิดความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสินค้ามีอยู่ในตลาด 
ไม่เพียงพอย่อมจะทำาให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นได้เช่นกัน การคำานวณเงินเฟ้อนั้น ทำาได้
โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้า ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ดัชนีราคาผู ้บริโภค  
(Consumer Price Index /CPI) โดยอัตราเงินเฟ้อก็จะคำานวณมาจากการเป็นแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลานั่นเอง

แต่ไม่ใช่ว่าเกิดเงินเฟ้อแล้วจะแย่ไปหมด เพราะการที่เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อน 
จะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น หรือการที่ผู้บริโภคมีความ
ต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการลงทุนขยายการผลิต จะทำาให้
เกิดการจ้างงาน  และสุดท้ายเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดการขยายตัว แต่ถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
มาก ๆ จะทำาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจที่จะซื้อสินค้า เนื่องจากสินค้ามีราคาสูง เงินที่มีอยู่
ซื้อสินค้าได้น้อยลง ผู้ผลิตขายสินค้าได้น้อยลง ก็จะลดการผลิตและส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวม
เกิดความถดถอยลง

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเศษสตางค์จะช่วยลดเงินเฟ้อได้ จากตัวอย่างท่ียกไว้ข้างต้น การท่ีผู้ผลิตหรือพ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคาสินค้ากันครั้งละห้า
บาท  สิบบาท ก็จะทำาให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการที่ขึ้นราคาสินค้าครั้งละบาทสองบาท ซึ่งนอกจากจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อไม่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วแล้วยังทำาให้เราจ่ายเงินน้อยลงด้วย  และขอฝากไว้อีกว่า “ออมหนึ่งส่วน  ใช้สามส่วน” จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินในช่วงที่เรา
เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ นำ้ามันแพง สินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นนะครับ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา :  www.bblam.co.th

เงินออม  เศษสตางค์  เงินเฟ้อ
สุภาพ คำาแฝง

กรรมการและเลขานุการ
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ปัจจุบันนี้ จดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ (Email) ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการติดต่อ

สื่อสาร เป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบงาน  และการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

การปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้ข้อมูลนั้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และEmail ซึ่งมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ความรวดเร็วของการส่ง Email ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที ในขณะท่ีจดหมายธรรมดาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดส่ง ไม่จำากัดระยะทาง แม้ปลายทางของผู้รับจะอยู่ไกลเพียงใด ในประเทศหรือต่างประเทศ  

ผู้รับก็จะได้รับ E-Mail ที่ผู้ส่ง ส่งไป

คุณภาพของข้อมูล ผู้รับสามารถอ่านข้อความของ E-mail  ได้จากจอคอมพิวเตอร์ สามารถส่ังพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้เลย

ความแน่นอนของ E-mail ที่ส่งออกไป หากไม่ถึงผู้รับปลายทาง ก็จะถูกกลับมายังผู้ส่งอัตโนมัติ ทำาให้ผู้ส่งทราบว่า E-mail  เดินทาง

ถึงผู้รับหรือไม่

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด  จึงอยากจะใช้ช่องทางการสื่อสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ E-mail เป็น

อีกหนึ่งทางเลือก โดยส่งวารสารให้ท่านสมาชิก ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งไปรษณีย์ ที่จะทำาให้เรา

ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วทันใจ รวมถึงรับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ และไม่ตกข่าว 

หากท่านสมาชิกเลือกรับวารสาร ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-journals 

ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557) กรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์มือถือ และ อีเมล์ ส่งกลับมาให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ลุ้นรับแฟชสไดรฟ 4 GB ดีไซน์เก๋ๆ ทันที เมื่อสมาชิกได้มีการเปิดอ่าน E-Journals ตั้งแต่ฉบับเดือนธันวาคมเป็นต้นไป  

จนครบ 3 ฉบับ (รางวัลนี้สำาหรับท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนเท่านั้น ของมีจำานวนจำากัด (ช้าอดหมดสิทธิ์)  

ลุ้นรับแฟชสไดรฟ์ 4 G ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
รีบกรอกชื่อ อีเมล์ ให้ชัดเจน

ภิกษุทั้งหลาย! เรื่องเคยมีมาแต่ก่อน เต่าตัวหนึ่ง เที่ยว
หากินตามริมลำาธารในตอนเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากิน
ตามรมิลำาธารในตอนเยน็เช่นเดยีวกนั. เต่าตัวนีไ้ด้เหน็สุนขัจ้ิงจอก
ซ่ึงเทีย่วหากนิแต่ไกล, ครัน้แล้ว จงึหดอวยัวะทัง้หลาย มศีรีษะเป็น
ที่ห้า เข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่. แม้
สนุขัจิง้จอกกไ็ด้เหน็เต่าตวัทีเ่ทีย่วหากนินัน้แต่ไกลเหมอืนกนั, ครัน้
แล้ว จงึเดนิตรงเข้าไปทีเ่ต่า คอยช่องอยูว่่า “เมือ่ไรหนอ เต่าจกัโผล่
อวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่ออก ในบรรดาอวยัวะทัง้หลาย มศีรีษะเป็น
ที่ห้า แล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสีย” ดังนี้. ภิกษุ
ทัง้หลาย! ตลอดเวลาทีเ่ต่าไม่โผล่อวยัวะออกมา สุนขัจิง้จอกกไ็ม่ได้
โอกาส ต้องหลกีไปเอง;

 ภิกษุทั้งหลาย! ฉันใดก็ฉันนั้น; มารผู้ใจบาป ก็คอยช่อง 
ต่อพวกเธอทัง้หลายตดิต่อไม่ขาดระยะอยูเ่หมอืนกนัว่า “ถ้าอย่างไร 

“ พุทธวจน ”
อินทรียสังวร 
ปิดกั้นการเกิดขึ้นแห่งบาปอกุศล

เราคงได้ช่อง ไม่ทางตา กท็างห ูหรอืทางจมกู หรือ
ทางล้ิน หรอืทางกาย หรอืทางใจ”, ดงัน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ 
พวกเธอทัง้หลาย จงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรีย์
ทั้งหลายอยู่เถิด; ได้เห็นรูปด้วยตา, ได้ฟังเสียง
ด้วยหู, ได้ดกล่ินด้วยจมูก, ได้ล้ิมรสด้วยลิ้น, ได้

สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย, หรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว จงอย่า
ได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด, อย่าได้ถือเอาโดย
ลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ เลย, สิ่งที่เป็นบาปอกุศลคือ 
อภชิฌาและโทมนสั จะพงึไหลไปตามบคุคล ผูไ้ม่สำารวม ตา ห ูจมกู 
ล้ิน กาย ใจ เพราะการไม่สำารวมอนิทรย์ีเหล่าใดเป็นเหตุ. พวกเธอ
ทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้, พวกเธอทั้งหลาย 
จงรกัษา และถงึความสำา รวม ตา หจูมกู ล้ิน กาย ใจ เถดิ.

ภิกษุทั้งหลาย! ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย จักเป็นผู ้
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่; ในกาลนั้น มารผู้ใจบาป จัก
ไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทัง้หลาย และจักต้องหลีกไปเอง, เหมอืน
สนุขัจ้ิงจอกไม่ได้ช่องจากเต่ากห็ลีกไปเอง ฉะนัน้. “เต่า หดอวยัวะ
ไว้ในกระดอง ฉันใด, ภิกษุ พึงตั้งมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) 
ไว้ในกระดอง ฉันนั้น. เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้, ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด, เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” 
ดงันีแ้ล.

 สฬา. สำ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.
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เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดสัมมนากรรมการและ

เจ้าหน้าที่ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำาปี 2558 ณ Pullman Hotels and Resorts พัทยา จังหวัด

ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติ

งานและแนวทางการดำาเนินงานของสหกรณ์ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ประจำาปี 2556 – 2559 ให้

เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายร่วมกัน  ซึ่งท่านประธานกรรมการดำาเนินการ ได้กล่าวในการเปิดและปิดสัมมนา 

มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

1. จากตัวเลขของทุนเรือนหุ้นมากขึ้น เงินฝากมากขึ้น แต่เงินให้สมาชิกกู้กลับลดลง ซ่ึง

ถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีได้ก็จะทำาให้สหกรณ์แบกภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จึงขอให้

กรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไรเพื่อให้กำาไรเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ โดยไม่ส่งผล 

กระทบถึงสมาชิก

2. การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางของ สปช. โดยอาจจะมีองค์กรใหม่

มาควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงอยากให้มีการ

พูดคุยกันในกลุ่มงานว่าจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุดต่าง ๆ ในภารกิจหลัก 

และภารกจิรอง ว่าสหกรณ์จะมีการเตรยีมตวักันอย่างไร เช่น การบรหิารความเสีย่ง การเข้าเป็นสมาชกิ 

เครดิตบูโร และการเข้าสู่การเป็นสถาบันเงินฝาก ซึ่งอาจจะเกิดผลดีต่อสหกรณ์แน่นอนแต่เราจะมี

ความพร้อมแค่ไหน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

3. เรื่องแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ อยากให้คณะกรรมการและฝ่าย

จัดการ ได้กำากับดูแลและดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำาไร 

 3.1 การให้สินเชื่อแก่สมาชิกถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางอย่างไปได้บ้าง โดยให้ดูจุดสมดุลและหลักประกันอย่าง

รอบคอบ  ควรมีการติดตามสัญญาเก่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

 3.2 เงินรับฝากจากสมาชิกควรจะให้มีช่องว่างอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

มากขึ้น ส่วนการนำาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นอยากให้มองเรื่องหลักประกันด้วย เช่น การใช้ที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างเป็นตัวคำ้าประกัน หากไม่มีควรจะแปลงเป็นสัญญาเงินกู้จะดีกว่า 

 3.3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสหกรณ์ ควรจะให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำาหนดหลักสูตร เพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้นสอดคล้องกับการปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทาง

ของ สปช. ที่ให้ความสำาคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษ

 3.4 ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ  

มีการฝึกอบรมที่ไหนที่ได้มาตรฐาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างสมำ่าเสมอ

 3.5 อยากให้การใช้อาคารสหกรณ์คุ้มค่ามากที่สุด ทำาให้มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดย

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ

สำาหรับในการสัมมนานัน้ ฝ่ายจดัการโดยผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ มกีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงาน 

ของปี 2557 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงนำาเสนอแผนงานและเป้าหมายที่จะดำาเนินการในปี 2558 

ของฝ่ายจัดการ และการแต่งตั้งคณะทำางานฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา 

กลุ่มย่อยร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ 

คณะกรรมการอำานวยการ  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์  ซึ่งได้มีการนำาปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ และนโยบายที่ได้รับมอบจากท่านประธาน รวมถึง 

แผนงานและเป้าหมายที่จะดำาเนินการในปี 2558 มาปรับ 

แผนงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ด้วย

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ประจำาปี 2558

นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์   
ประธานกรรมการดำาเนินการ  กล่าวเปิดการสัมมนา

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ 

นำาเสนอแผนงานและเป้าหมายปี 2558

สุภาพ  คำาแฝง  กรรมการและเลขานุการ



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

ทีป่รกึษา นายสทิธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสภุาพ คำาแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

 สหกรณ์ได้เปลีย่นแบบฟอร์มคำาขอกูส้ามัญสำาหรบัสมาชกิ โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558  สมาชกิหลายท่านจงึมคีำาถามเกีย่วกบั
หลกัเกณฑ์การคำา้เงนิกูว่้ามีการเปลีย่นแปลงหรอืไม่ ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์จงึขอตอบคำาถามจากสมาชกิดงันี้

1.   ตามแบบฟอร์มคำาขอกู้สามัญสำาหรับสมาชิกฉบับใหม่ ใช้ผู้คำ้าประกันเงินกู้เพียงหนึ่งคนใช่หรือไม่

ตอบ สำาหรบัหลกัเกณฑ์การคำา้ประกนันัน้ยังคงเป็นหลกัเกณฑ์เดมิ คอื
 - กูไ้ม่เกนิ 300,000  บาท    ผู้คำา้ประกนั 2-8 คน
 - กูเ้กนิกว่า 300,000  บาท  ผู้คำา้ประกนั 4-8 คน
 สำาหรบัการกรอกแบบฟอร์มการคำา้ประกนัเงนิกูน้ัน้ ผูค้ำา้ประกนั 1 คน กรอกแบบฟอร์มการคำา้ประกนั 1 ใบ ดงันัน้แบบฟอร์มการคำา้ประกนั
จะเท่ากบัจำานวนของผูค้ำา้ประกนัของสมาชกิ

2.   จะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องมีผู้คำ้าประกันกี่คนจึงจะเพียงพอตามยอดที่กู้สามัญ

ตอบ สำาหรบัการตรวจสอบวงเงนิการคำา้ประกนัคงเหลอืของผูค้ำา้นัน้สามารถทำาได้ ดงันี้
 - ผูค้ำา้ประกนัสามารถตรวจสอบวงเงนิการคำา้ประกนัคงเหลอืของตนเองได้ทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิCO-OP PHONE โทร 02-5798899 
เลอืกหวัข้อบรกิารกด 3 ตรวจสอบสิทธิการคำา้ประกนั สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชัว่โมง
 - ผู้คำ้าประกันสามารถตรวจสอบวงเงินการคำ้าประกันคงเหลือของตนเองได้โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร 02-5797070 
สามารถสอบถามได้ในวนัและเวลาทำาการ

3.   หากผูค้ำา้ประกนัเซ็นช่ือในแบบฟอร์มการคำา้ประกนัเรยีบร้อยแล้ว ผูกู้ส้ามารถเป็นผูโ้ทรสอบถามเจ้าหน้าที ่Call Center  
ว่าวงเงินผู้คำ้าประกันเพียงพอได้หรือไม่

ตอบ ผู้กู้ไม่สามารถเป็นผู้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center เกี่ยวกับวงเงินของผู้คำ้าประกันได้ เนื่องจากข้อมูลการคำ้าประกันเป็นข้อมูล 
ส่วนบคุคล ผูค้ำา้ประกนัจะต้องเป็นผูส้อบถามข้อมลูด้วยตนเท่านัน้ หากผูค้ำา้เซน็ชือ่ในแบบฟอร์มการคำา้ประกนัเรยีบร้อยแล้ว ผูกู้จ้ะต้องส่งเอกสารมายงั
สหกรณ์เพือ่ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายเงนิกูส้ามัญเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญแบบใหม่ล่าสุด เริ่มใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สมาชิกต้องดาวน์โหลด
ในเว็บไซด์สหกรณ์เท่านั้น www.025798899.com


