
สอ.ปม. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำา 
เส้ือยืดงาน  “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม 2557 นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์  
ประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.ปม. และกรรมการ 
ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำา 
เส้ือยืดงาน “วันสัตว์ป่าพืชป่าโลก” จำานวนเงิน 40,000 บาท 
โดยมีนายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็น 
ผู้รับมอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 สหกรณ์ 
ศึกษาดูงาน สอ.ปม.และชอท.
พร้อมเย่ียมชมงานระบบ ICT CCS 
ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center 
เม่ือวันพุธท่ี 19 มีนาคม 2557   

Ø	คัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557

Ø	ตัดสินโดยคณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

Ø	ประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” วันที่ 12 มกราคม 2558

Ø	มอบรางวัล วันประชุมใหญ่ประจำาปี 2558

Ø	ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำา  

“คนดีศรีสหกรณ์” นำ้าหนัก 2 บาท  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับที่ 167 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

อ่านต่อหน้า 3

เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค.2557
300 บาท/สมาชิก 1 คน และค่าดำาเนินการ 25 บาท ต่อคน รวม 325 บาท
 สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่สมาชิก  และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ  โดยผู้เข้าร่วม
โครงการต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
โดยต้องมีสมาชิก จำานวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ                           อ่านต่อหน้า 4

สอ.ปม. รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 1 อัตรา
งานมั่นคง สวัสดิการดี รีบสมัครด่วน..
✿	 ติดต่อขอซื้อใบสมัครชุดละ 100 บาท ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น.ทุกวันทำาการ

✿	 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

✿	 สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557

✿	 ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557  อ่านรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่  www.025798899.com

หลักสูตรผู้นำาสหกรณ์ รุ่นที่ 3
สำาหรับผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกที่สนใจ
รับจำานวนจำากัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน**
วันอบรมหลักสูตรผู้นำ าสหกรณ์รุ่นที่  3
วันเสาร์ที่  20 ถึงวันอาทิตย์ที่  21 ก.ย.57
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำานักงาน สอ.ปม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร 
ได้ที่ www.025798899.com                   อ่านต่อหน้า 5

เปิดรับสมัครแล้ว 
จำานวน 30 คน อายุไม่เกิน 40 ปี      
● ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 
025799774 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57 
● ผู้ ท่ีสมัครจะต้องไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
คนสหกรณ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 
● วันอบรม วันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 57    

                                                    อ่านต่อหน้า  5 

รบัสมัครแล้ว “คนดีศรสีหกรณ์”
แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกจิพอเพียง”
ซือ่สัตย์ - อดออม - เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น                                                                                                       
สมาชิก / สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2557

เปิดแล้วกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คนข้ึนไป

สมัครด่วน!!

หลักสูตรเพื่อคน
สหกรณ์รุ่นใหม่
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 : คนหลังเลนส์

หลักการทรงงานของในหลวง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 
เม่ือฉบับท่ีแล้วได้กล่าวถงึหลักการทรงงานของในหลวง  หากทุกคน 

ทำาได้ จะทำาให้เกิดประโยชน์มากมาย มหาศาล ฉบับนี ้มาต่อกันด้วยหลกัการ 
ทรงงานดังนี้

ทรงแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ไปยังจุดใหญ่ ๆ
ควรมองภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาต้องเร่ิมจากจดุเลก็ ๆ 

ไม่เร่ิมทีเดียวใหญ่ ๆ  และควรมองในสิง่ท่ีมักจะมองข้าม ลงมือทำาในจดุเล็ก ๆ  ก่อน  
สำาเร็จแล้วจึงค่อยขยาย มิใช่สั่งทำาพร้อมกันทั่วประเทศ ดูดี แต่ลงทุนสูง 
ได้ผลน้อย ในท่ีสุด ทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมีแต่คนสั่ง แต่มีคนทำาอยู่ 
เพียงไม่กี่คน

ทรงท�าตามล�าดับขั้น
เร่ิมทำาจากความจำาเป็นก่อน ส่ิงท่ีขาดคือส่ิงที่จำาเป็น เช่น

ประชาชน ต้องแก้ปัญหาเร่ืองสุขภาพก่อน จากนั้นก็ไปแก้ที่สาธารณูปโภค 
แล้วต่อด้วยการประกอบอาชีพ ถ้าทำาเป็นขั้นเป็นตอน ก็จะทำาให้สำาเร็จ 
ได้ง่าย เช่น งานยาเสพติด รักษา>ส่งเสริม>ฟื้นฟู>กลับอยู่ในสังคมปกติ 
เป็นคนดีของชาติ

ทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หัดทำาใจให้หนักแน่น รับฟัง

ความคิดเห็น การรับฟัง คือ การเก็บความคิด เราจะประมวลความคิด 
เพื่อมาใช้ประโยชน์

ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
มองธรรมชาติให้ออก กักนำ้าตามลำาธารช่วยให้ป่าสมบูรณ์ ช่วยให้

ชาวเขามีอาชีพ เราก็จะลดปัญหายาเสพตดิลงไป การช่วยดูแลผูต้ดิยาเสพตดิ  

เขาก็จะไม่กลับไปเสพซำ้า และสามารถ
กลับมาช่วยเราอีกแรง ทำาให้ได้แนวร่วม
เพิ่มขึ้นอยู ่แบบสมดุล ซึ่งการจะมอง
ปัญหาออกต้องมีใจว่าง ไม่ลำาเอียง ต้องมี
จิตอันพิสุทธิ์

ทรงไม่ติดต�ารา   
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด 

บางครั้งเรายึดทฤษฎีจนเกินไป อาจจะ
ทำาให้ไม่ช่วยปัญหาได้ ต้องโอบอ้อมต่อ

สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม จิตวิทยาด้วย

ทรงประหยัดเป็นนิสัย 
เร่ืองง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทำาได้เอง หาได้เองในท้องถ่ิน ใช้

เทคโนโลยีเรียบง่าย เช่น ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ขึ้นเอง  บางครั้ง 
มีพิธีกรรมใหญ่โตผู้ย่ิงใหญ่ทำาพิธีปลูกป่าโดยนำารถไถไปไถท่ีให้เรียบเพื่อ
ปลูกป่า โดยทำาลายต้นไม้ไปมากมาย น่าตลก เรื่องเช่นนี้ยังมีในสังคมไทย
มากมาย การเรียบง่ายประโยชน์จะสูงสุด

ทรงท�างานอย่างมีความสุข
“ทำางานกบัฉนั  ฉนัไม่มีอะไรจะให้ ฉนัมีแต่ความสุขทีร่่วมกนั 

ในการทำาประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนเท่านั้น”  ทำาอะไรต้องมีความสุขด้วย  
ถ้าทำาอย่างไม่มีความสขุ จะก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ สู้สนกุกับงาน  
สำาราญกับชีวิต จะดีกว่า เพราะทำาให้เราสุขใจ

เอกสารอ้างอิง: www.crma.ac.th

รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำานวน 1 อัตรา
งานม่ันคง สวัสดิการครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.025799774.com หมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2557
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ปฏิบัติการ ค้นหา
“คนดีศรีสหกรณ์”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จัดทำาโครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก และ 
สมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทตามอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อผู้อ่ืนและสังคม โดยใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ และสร้างขวัญ กำาลังใจ ว่าผู้ที่ทำาดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น  

โดยสมาชิก/สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่าง 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2557
- คัดเลือก ”คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557
- ตัดสินโดยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
- การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำาปี 2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2558
- ผู้ที่ได้รับรางวัล  “คนดีศรีสหกรณ์”  จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำา นำ้าหนัก 2 บาท
- พร้อมเสื้อเกียรติยศ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

นายสุริยะ ศรีชุม คนดีศรีสหกรณ์ประจำาปี 2553 นายสมเกียรติ บ้านกล้วย คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2556นายวิทย์  ชุมภู คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2555

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซื่อสัตย์ – อดออม – เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 12 สหกรณ์  ได้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำากัด 3. สหกรณ์โรงพยาบาลชลบุรี จำากัด 4. สหกรณ์ข้าราชการสรรพากร จำากัด 5. สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำากัด  
6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ธนกิจไทย จำากัด 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำากัด  8. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำากัด 9. สหกรณ์ 
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำากัด  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จำากัด 12. สหกรณ์ 
ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จำากัด

 เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด  นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ  
สอ.ปม. บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร จากนั้น นายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด สรุปภาพรวมของ ชอท.  
นายสมศักด์ิ อังศุโกมุทกุล รองประธานกรรมการ ชอท. นำา 12 สหกรณ์ เดินทางไปชมระบบ ICT CCS ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center โดยมี  

นายเดชธนา อัศวทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด นายสันติ สงวนทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ
ไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด น.ส.ไพรัตน์ เมฆาธร  
ผู้จัดการโครงการ IT ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด และ 
ทีมงาน บรรยายสรุปภาพรวมของระบบงาน  

การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 สหกรณ์ ศึกษาดูงาน สอ.ปม. และ ชอท.
พร้อม เยี่ยมชมงานระบบ ICT CCS   
ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center
เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
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สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน 
เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และสร้างเครือข่าย 
กลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ

        
พบกันอีกคร้ังกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ประจำาปี 2557  ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกัน 

มักสร้างความประทับใจและสายใยแห่งความเอื้ออาทร

สหกรณ์ในกลุ่มสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิมในการรวมกลุ่ม

กันปีละคร้ัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ สิทธิประโยชน์มากมายของสมาชิก และการ

สร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลอื่น 

ที่สนใจในอุดมการณ์สหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิกจำานวน 

2 ใน 3 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ จบักลุ่มตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป  

สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบที่สหกรณ์กำาหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 57 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

และอนุมัติวงเงินไม่เกิน 300 บาท/สมาชิก 1 คน และค่าดำาเนินการ 25 บาท/คน รวม 325 บาท  ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสาร

ต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด ส่งมายังสหกรณ์ได ้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรม

กลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่   

15 ธ.ค. 57 และจะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ  

1 คร้ัง เม่ือได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงาน

ผลการจัดกิจกรรมกลุ ่มพร ้อมภาพถ ่ายประกอบ 

ภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ

ดาวน ์ โหลดแบบฟอร ์มได ้ที่ 

www.025798899.com 

เรื่องจากปก
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เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2557
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

² วันอบรมหลักสูตร 
วันที่ 20 -21 กันยายน 2557  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.
จากท่ีสหกรณ์ได้จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำาสหกรณ์รุ่นที่ 2 ไปแล้วนั้น ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมสัมมนา  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้รับจาก

หลักสูตรผู้นำาสหกรณ์ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์

² กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำานวน 80 คน
ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน จำานวน 40 คน

² วันเวลาสถานที่ฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

² วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 025799774 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
² สหกรณ์จะคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำาสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ให้ครอบคลุมทุกภาค จำานวน 80 คน
² สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นำาใบตอบรับจากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
² ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะสนันสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - สำาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท
 - สำาหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีอยู่ต่างจงัหวดั ได้รับค่าพาหนะจากจงัหวดัทีร่ะบุถงึกรงุเทพฯ กโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400 บาทและค่าทีพ่กั 1,000 บาท

สมัครด่วน จำานวนจำากัด!!
หลักสูตรผู้นำาสหกรณ์รุ่นที่ 3

สำาหรับผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
และผู้แทนสมาชิก กลุ่มภาคีบางเขนที่สนใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่”
เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูบ้ทบาทหน้าท่ีในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพชวิีตให้ดีขึน้  เพือ่ส่งเสริมให้สมาชกิ 

และสมาชิกสมทบเข้าใจหลักการและวิธีการบริหารงานสหกรณ์ และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

²  กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี จำานวน 30 คน

²  วันเวลาสถานที่ฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 9  ถึงวันอาทิตย์ที่ 10  สิงหาคม  2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

²  วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 025799774  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
² สหกรณ์จะคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ”ครอบคลุมทุกภาค จำานวน 30 คน
² สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นำาใบตอบรับจากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม        
² ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - สำาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท
 - สำาหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีอยู่ต่างจงัหวดั ได้รับค่าพาหนะจากจงัหวดัทีร่ะบุถงึกรงุเทพฯ กโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400 บาท
  - ที่พักและอาหารสหกรณ์เป็นผู้จัดให้
² สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
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ก่อนอื่นกองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ต้องขออภัย 

ในความผดิพลาดของลำาดับพระสูตรในฉบับท่ีแล้ว โดยพระสตูรลำาดับท่ี  

๕ นั้น จะต้องเป็นลำาดับที่ ๔ จึงจะถูกต้อง ฉบับนี้กองบรรณาธิการ 

ขอนำาพระสูตรในลำาดับท่ี ๕ จาก ๑๐ พระสูตรสำาคัญ ซึ่งพระตถาคต 

ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ดังนี้

๕. ทรงกำาชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำาของ
พระองค์เท่านัน้ อย่าฟังคนอ่ืนคนอืน่
 ภกิษท้ัุงหลาย ! พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี,้ สุตตนัตะเหล่าใด 

ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็น คำาร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน มีอักษรสละ

สลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นคำากล่าวของสาวก 

เม่ือมีผูน้ำาสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู่ เธอจกัไม่ฟังด้วยดี ไม่เง่ียหฟัูง 

ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ท่ัวถึง และจักไม่สำาคัญว่าเป็นส่ิงท่ีตนควรศึกษา 

เล่าเรยีน.

ภิกษุท้ังหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ท่ีเป็นคำาของตถาคต 

เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ง

สุญญตา, เม่ือมีผู้นำาสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี 

ย่อมเงีย่หฟัูง ย่อมตัง้จติเพือ่จะรู้ท่ัวถงึและย่อมสำาคัญว่า เป็นส่ิงทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรียน จงึพากนัเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยูว่่า 

“ข้อนีเ้ป็นอย่างไรมีความหมายก่ีนยั” ดังนี.้ ด้วยการทำาดังนี ้เธอย่อมเปิด

ธรรมที่ถูกปิดไว้ได้้ ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำาให้ปรากฏได้, ความ

สงสัยในธรรมหลายประการทีน่่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ทุก. อำ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

ภิกษุท้ังหลาย ! บริษัทช่ือ อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน  

ปฏปุิจฉาวนิตีา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย ! ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด, เม่ือ

สุตตันตะทั้งหลายอันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึ้ง 

(คมฺภีรา) มีอรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) 

ประกอบด้วยเร่ืองสญุญตา (สุญฺญตปฏิสำยุตตฺา) อนับุคคลนำามากล่าวอยู่; 

ก็ไม่ฟังด้วยดี ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท่ั้วถงึ และไม่สำาคัญว่า

เป็นสิง่ท่ีตนควรศึกษาเล่าเรียน. ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ท่ีกวแีต่งข้ึนใหม่ 

เป็นคำาร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะ 

อนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นคำากล่าวของสาวก, เม่ือมีผูน้ำาสตุตันตะ

เหล่านีม้ากล่าวอยู่่ พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรู้ท่ัวถงึ

และสำาคัญไปว่าเป็น สิง่ท่ีตนควรศกึษาเล่าเรียน. พวกเธอเล่าเรียนธรรม

อันกวีแต่งใหม่นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ทำาให้เปิดเผย 

แจ่มแจ้ง ออกมาว่าข้อนี ้พยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี.้ 

เธอเหล่านัน้ เปิดเผยส่ิงท่ียังไม่เปิดเผย ไม่หงายของท่ีควำา่อยู่ให้หงายข้ึน

ได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีตั้งแห่งความสงสัย 

มีอย่างต่างๆได้. ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรียกว่า อุกกาจิตวนิตีา ปรสิา  

โน ปฏปุิจฉาวินตีา

ภกิษท้ัุงหลาย ! บรษัิทช่ือ ปฏปุิจฉาวินตีา ปรสิา โน อุกกา

จติวินตีา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย ! ในกรณนีีคื้อ ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด, เม่ือ

สุตตันตะทั้งหลายท่ีกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำาร้อยกรอง ประเภทกาพย์

กลอน มีอกัษรสละสลวย มีพยัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นคำา 

กล่าวของสาวก อันบุคคลนำามากล่าวอยู่; ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง  

ไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สำาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษา 

เล่าเรียน. ส่วนสุตตันตะเหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึ้ง  

มีอรรถอนัลกึซึง้ เป็นโลกตุตระ ประกอบด้วยเรือ่งสุญญตา, เม่ือมี

ผูน้ำาสุตตันตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีย่อมเงีย่หฟัูง  

ย่อมเข้าไปต้ังจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำาคัญว่าเป็นส่ิงที่ควร

ศึกษาเล่าเรียน. พวกเธอเล่าเรียนธรรมท่ีเป็นตถาคตภาษิตน้ันแล้วก็

สอบถามซึง่กนัและกัน ทำาให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า ข้อนีพ้ยัญชนะ 

เป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี.้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผยส่ิงทียั่งไม่เปิดเผย  

ได้หงายของที่ควำ่าอยู่ ให้หงายขึ้นได้ บรรเทาความสงสัยในธรรม 

ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้. ภิกษุท้ังหลาย !  

นีเ้ราเรียกว่า ปฏปุิจฉาวนิตีา ปรสิา โน อุกกาจิตวนิตีา

ภิกษท้ัุงหลาย ! เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จำาพวกนัน้. ภิกษทุัง้หลาย ! 

บรษัิททีเ่ลศิในบรรดาบรษัิททัง้สองพวกนัน้ คือ บรษัิทปฏปุิจฉาวินตีา  

ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา (บริษัทท่ีอาศัยการสอบสวนทบทวน 

กันเอาเองเป็น เคร่ืองนำาไป : ไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอก 

เป็นเคร่ืองนำาไป) แล.

ทุก. อำ. ๒๐/๙๑/๒๙๒.__

“ พุทธวจน ”
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ฉบับน้ีมาว่ากันต่อเก่ียวกับสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ เร่ิม
จากประเภทสหกรณ์ซ่ึงมีการแยกประเภทไว้หลากหลายมากกว่าประเภทสหกรณ์
ในประเทศไทย รวมท้ังยังมีบางประเภทท่ีประเทศไทยไม่มีและยังมีการแบ่งช้ัน
ของสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย สำาหรับประเภทและการแบ่งระดับช้ัน 
ในการจัดการ มีดังน้ี

ประเภทสหกรณ์
1. สหกรณ์เครดิต 2. สหกรณ์ผู้บริโภค 3. สหกรณ์ผู้ผลิต  

4. สหกรณ์การตลาด 5. สหกรณ์บริการ
6. สหกรณ์อ เนกประสง ค์  7 .  สหกรณ์ป ฏิ รูปการ เกษตร  

8. สหกรณ์โคนม 9. สหกรณ์บริการสุขภาพ
10. สหกรณ์การเคหะ 11. สหกรณ์การขนส่ง 12. สหกรณ์การประปา 

13. สหกรณ์ผู้ผลิตไฟฟ้า
14. สหกรณ์ประมง 15. สหกรณ์การศึกษา (สหกรณ์ท่ีดำาเนินการ 

เก่ียวกับการจัดการศึกษา)
16. สหกรณ์การรณรงค์เพ่ือกิจการสหกรณ์ (Advocacy Cooperative)
17. สหกรณ์บริการการเงิน (ลักษณะเดียวกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

ในประเทศไทย)
18. ธนาคารสหกรณ์ (ทำาหน้าท่ีให้บริการการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิก)
19. สหกรณ์อ่ืนๆ ตามประกาศขององค์การกลางส่งเสริมสหกรณ์ 

ระดับชั้นของสหกรณ ์ 
1. สหกรณ์ปฐมภูมิ  ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
2. สหกรณ์ทุติยภูมิ  ประกอบด้วยสหกรณ์สมาชิกระดับปฐมภูมิ
3. สหกรณ์ตติยภูมิ  ประกอบด้วยสมาชิกระดับทุติยภูมิ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ยังบัญญัติถึงเร่ืองสมาชิกสามัญและ

สมาชิกสมทบ ธนาคารสหกรณ์ซ่ึงทำาหน้าท่ีให้บริการการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิก
ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งฟิลิปปินส์   การจัดต้ังกองทุนประกันเงินฝาก 
ข้ึนเองและอาจขอรับการช่วยเหลือทางเทคนิคด้านประกันเงินฝากจากองค์กร 
ของรัฐได้ และสามารถรับการช่วยเหลือด้านต่างๆจากองค์กรภาครัฐโดยไม่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่าย เช่น การปรึกษาอรรถคดี องค์การกลางบริหารสหกรณ์ (Cooperative 
Development Authority, CDA) เป็นหน่วยงานราชการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือบริหารงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ท้ังระบบ  สังกัดสำานักประธานาธิบดี 

นอกจากน้ียังมีสหพันธ์สหกรณ์เครดิตแห่งฟิลิปปินส์  เป็นองค์กร
สหกรณ์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิของขบวนการเครดิตยูเน่ียนแห่งฟิลิปปินส์  
จัดต้ังเม่ือ ปี 1960 จดทะเบียนคร้ังแรกช่ือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งฟิลิปปินส์ 
(PHILCUL) ตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐฉบับท่ี 2023 ด้วยการสนับสนุนจาก 
OCCU ต่อมาในปี 1971 ได้ร่วมกันจัดต้ัง ACCU ปี 1990 ได้มีการเปล่ียนช่ือจาก 
ชุมนุมฯเป็นช่ือ PFCCI และในอีกสองปีต่อมาจึงเปล่ียนมาใช้ช่ือปัจจุบันคือสหพันธ์
สหกรณ์เครดิตแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit Cooperatives, 
PFCCO)          

สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์  
(Republic of the Philippines)

สำาหรับกฎหมายท่ีว่าด้วยการสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบัน คือ 
The Philippines Code of 2008 กฎหมายฉบับน้ีได้มีการบัญญัติรายละเอียด
เก่ียวกับนโยบายสหกรณ์ ความหมายของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ (โดยได้นำา
หลักการสหกรณ์สากล 7 ประการมาบรรจุไว้ในกฎหมาย) รวมท้ังองค์การกลาง
พัฒนาสหกรณ์ (Cooperative Development Authority, CDA) คณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (Philippine Federation of Credit 
Cooperatives, PFCCO) ชุมนุมสหกรณ์ การจัดต้ังสหกรณ์ปฐมภูมิ ซ่ึงกำาหนดให้
สมาชิกต้องผ่านหลักสูตรเตรียมสมาชิก (Pre-Membership Education Seminar 
–PMES) เป็นต้น 

ในฉบับน้ีคงได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสหกรณ์
ในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ิมข้ึนนะครับ ซ่ึงสหกรณ์ใน
ประเทศฟิลิปปินส์น้ันมีพัฒนาการท่ียาวนานพอๆ กับ
สหกรณ์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามความก้าวหน้า
ระหว่างประเทศท้ังสองน้ัน ผู้เขียนยังไม่สามารถสรุปได้
ชัดเจนว่าเขาหรือเรามีความก้าวหน้ามากกว่ากัน นับถึง
ฉบับน้ีเหลืออีกไม่ก่ีประเทศก็จะนำาเสนอครบทุกประเทศ
ท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วครับ ฉบับน้ีจึงมีคำาถาม 
สำาหรับสมาชิกท่ีให้ความสนใจติดตามกันอย่าง 
ต่อเน่ืองว่า ACCU ย่อมาจากอะไร และเคยกล่าวถึง 
ในสหกรณ์ประเทศใดบ้าง คงไม่ยากเกินไปนะครับ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จะมีของรางวัลเป็น 
กระเป๋าเดินทาง นาฬิกาติดผนังสหกรณ์ และหมอน 
ผ้าห่มสหกรณ์ อย่างละหน่ึงรางวัล สำาหรับท่าน 
ท่ีตอบถูกนะครับ หากมีผู้ตอบถูกมากกว่าจำานวนรางวัล  
ก็จะขอใช้การจับฉลากเป็นการตัดสินแล้วกัน 
นะครับ หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมสนุก
ในการตอบคำาถามกันมากๆนะครับ และ
ช่องทางในการส่งคำาตอบมาร่วมสนุกกัน 
สมาชิกสามารถส่งคำาตอบมาได้ท่ี Email : 
forestcoop@gmail.com หรือทางไปรษณีย์  
ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 ส่ง 
คำาตอบภายในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 รวมท้ังท่านใดท่ีมีคำาแนะนำา  
ข้อเสนอแนะดีๆ สำาหรับการปรับปรุงการให้บริการกับสมาชิก กรรมการ 
และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านยินดีท่ีจะรับนำาไปพิจารณาและปฏิบัติ ขออย่าได้รีรอนะครับ

อ้างอิง  วีระ คำาวิเศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (Cooperative 
Movement in ASEAN Community)
www.cda.gov.ph 
http://th.wikipedia.org/wiki ค้นหา ฟิลิปปินส์
http://www.pfcco.coop/



8

สำาหรับมุมนี้มีคำาตอบฉบับนี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รวบรวมคำาถามจากสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้สามัญ ดังนี้

1. สหกรณ์สามารถขยายงวดการผ่อนชำาระหนี้เงินกู้สามัญให้สมาชิกสามารถชำาระหนี้ได้จนถึงอายุ 65 - 70 ปีได้หรือไม่
ตอบ ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกสามารถผ่อนชำาระหน้ีเงินกู้สามัญได้ถึงอายุ 60 ปี (เกษียณอายุราชการ) เพื่อให้สมาชิกหมดภาระหนี้สินหลังจากที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วจะสามารถกู้หุ้นตนเองได้ 90 % ของหุ้นสะสม ผ่อนชำาระได้สูงสุด 360 งวด

2. สมาชิกที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 5 ปี สามารถกู้สามัญได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 5 ปี เมื่อตรวจสอบสิทธิ์การกู้แล้วสมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็สามารถกู้สามัญได้ 

3. สมาชิกจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อจะกู้สามัญแล้วจะต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตด้วยหรือไม่
ตอบ สมาชิกจะต้องทำาประกันชีวิตตามยอดหนี้ โดยจะดูได้จากวงเงินคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตท่ัวไป หากสมาชิกกู้ไม่เกินวงคุ้มครองที่ทำาประกันไว้เดิมอยู่แล้ว 
ก็ไม่ต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิต แต่หากสมาชิกกู้เกินกว่าวงเงินคุ้มครองเดิมก็จะต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิต และรอประกันตอบรับประมาณ 45 วัน 

ตารางการทำาประกันชีวิตตามวงเงินกู้สามัญ

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ

100,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000

  900,001 - 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

1,000,000 ขึ้นไป 900 1,500,000 3,000,000

4. เพราะเหตุใดวงเงินการกู้สามัญของสมาชิกสมทบจึงไม่เท่ากับวงเงินการกู้ของสมาชิก
ตอบ เนื่องจากสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการมีการต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี ทางสหกรณ์จึงกำาหนดวงเงินกู้ให้เหมาะสมกับอายุการเป็นสมาชิกและอายุ
สัญญาจ้างงาน เพื่อให้สมาชิกสมทบสามารถชำาระหนี้ได้หมดภายในอายุสัญญาจ้างงาน

มุมนี้มีคำ�ตอบ โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

เม่ือวันท่ี  22 - 23  
มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด จัดให้มีการ
สมัมนากรรมการและเจ้าหน้าที ่
ประจำาปี 2557 ณ เดอะริชชี่ 
ฟิลด์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยมี 
น า ย สิ ท ธิ ชั ย  อึ๊ ง ภ า ก ร ณ ์ 
ประธานกรรมการดำาเนินการ 

กล่าวเปิดการสัมมนาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ 
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำาหน้าท่ีผู ้จัดการ 

ชี้แจงแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ประจำาปี 2556-2559 คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชุมวางแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวางแนวทาง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เพื่อนำาไปปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก และ 
พฒันาการบรหิารจัดการเพือ่ประโยชน์สงูสุดแก่มวลสมาชกิ และได้ร่วมกนั  
กำ าหนดแผนป ฏิ บั ติ ง าน 
โครงการต่าง ๆ  ท่ีจะดำาเนนิการ 
ในปี 2557 เพือ่บริการสมาชกิ 
ในด้านการเงนิ ด้านสวสัดิการ 
ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
การจัด กิจกรรมส ่ ง เส ริม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�าปี 2557

ความรู้ในหลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์ การพัฒนาด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม และได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อนำาเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มอำานวยการ,กลุ่มเงินกู้,กลุ่มศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
องค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก พร้อมท้ังพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด
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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

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  31 มีนาคม 2557 28  กุมภาพันธ์ 25557

จำานวนสมาชิก 13,286 13,282 

จำานวนสมาชิกสมทบ 13,804 13,665 

สินทรัพย์รวม 11,708,725,818.59 11,483,092,140.08

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 114,357,647.66 253,435,875.92 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 654,314,916.93 504,728,878.32 

เงินลงทุนระยะส้ัน 266,088,680.00 266,457,100.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,530,932.95 75,990,391.64

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 12,320,232.00 11,570,487.09 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,016,049,552.58 6,016,083,475.96 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 113,017,493.58 108,649,058.08 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 885,441,609.81 887,202,598.16 

เงินลงทุนระยะยาว 3,456,415,530.41 3,240,582,124.18 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,887,245.87 11,766,603.01 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 83,920,400.79 84,361,279.37 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 18,194,266.93 22,076,959.27 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,021,381,817.40 6,848,051,313.82

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,126,000,000.00 943,000,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00   47,222,200.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,255,612,400.67 4,217,703,046.02

เงินรับฝากออมทรัพย์ 450,031,359.34 474,982,258.06 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,963,555,613.07 2,904,231,128.43 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 640,878,235.83 636,533,597.16 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 143,834,149.28 145,632,796.73 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 55,138,205.46 54,151,734.02 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,174,837.69 2,171,531.62 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,595,719,518.83 1,590,095,456.03

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 102,894,050.87 105,272,928.37 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,455,025,203.40 1,449,747,878.77 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 31,550,455.89 29,031,894.64 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 6,249,808.67 6,042,754.25 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 16,237,210.51 15,884,917.43 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,901,037.39 17,234,044.34 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,625,993,652.92 4,593,186,386.89

ทุนเรือนหุ้น 4,063,927,890.00 4,026,235,220.00 

ทุนสำารอง 403,524,473.82 403,524,473.82 

ทุนสะสม 79,807,265.77 80,168,755.77 

กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 78,734,023.33 83,257,937.30 

รายได้ 125,358,263.40 81,003,501.83

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 112,116,848.36 73,239,155.47 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 11,128,914.49 6,959,641.17 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 2,112,500.55 804,705.19 

ค่าใช้จ่าย 64,007,915.13 39,149,062.46

ดอกเบ้ียจ่าย 48,114,629.34 28,848,815.45 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 15,893,285.79 10,300,247.01 

กำาไรสุทธิ 61,350,348.27 41,854,439.37
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จากทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้มีการประชมุใหญ่ 

สามัญประจำาปี 2557  เม่ือวันเสาร์ท่ี 8 และอาทิตย์ที ่9  ก.พ. 2557 โดยมี 

ผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 287 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำาไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และ ผู้

ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2557 

ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด ได้รวบรวมคำาถามจากผู้แทนสมาชิก และมอบหมาย

ให้คณะกรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้องไปพิจารณาเพื่อตอบคำาถาม  

ให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกได้ทราบ ดังนี้

1. ค�าถาม ขอเพิ่มค่าเดินทางจาก 3 บาท เป็น 4 บาท

 ค�าตอบ อัตราค่าพาหนะกิโลเมตรละ 3 บาท (ไป – กลับ  

6 บาท) ปัจจบัุนเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่แล้ว และหากมี 

การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองราคาเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร สหกรณ์จะนำามา 

พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าพาหนะให้ในโอกาสต่อไป  

2. ค�าถาม กรณีสมาชิก พ่อแม่ ของสมาชิกทำาประกันและ

เสียชีวิต ต้องการให้สหกรณ์จ่ายค่าทำาศพก่อน เนื่องจากต้องไปกู้

เงนิทำาศพ – เงนิประกนัชีวิต สหกรณ์ควรมีเงินสำารองในการทำาศพ                   

 ค�าตอบ สหกรณ์กำาหนดให้ทายาทของสมาชิกสามารถรับเงิน

สินไหมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิต และต้องมี

เงินพึงได้รับมากกว่าหนี้สินท่ีมีอยู ่ต่อสหกรณ์ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว 

ยังไม่ครอบคลุมถึงสมาชิกสมทบหรือการประกันสมทบสำาหรับบิดา

มารดาของสมาชิก

ตอบค�าถามจากที่ประชุมใหญ่
3. ค�าถาม ต้องการให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ค�าตอบ หากสหกรณ์ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ จะต้องลดอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากด้วย และลดอัตราเงินปันผลด้วยควบคู่กันไป การ

กำาหนดอัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทนต่างๆ สหกรณ์จะพิจารณาถึง

ตลาดเงินตลาดการเงินและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไร

ก็ตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของสหกรณ์จะตำ่ากว่าสถาบันการเงินอื่น ใน

ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลจะสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นเสมอ

4. ค�าถาม เพิ่มวงเงินประกันชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์

 ค�าตอบ ปัจจุบันสามารถเพิ่มได้ตามอัตราเบ้ียประกันชีวิตตาม

ท่ีสหกรณ์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000.00 บาท แต่มีเงื่อนไขว่า 

จะต้องกู้เงินตามวงเงินคุ้มครองดังกล่าวด้วย

5. ค�าถาม ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขที่บัญชี 

เนื่องจากมีการส่งข้อความแจ้งผิดพลาด

 ค�าตอบ สหกรณ์จะส่งข้อความตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีสมาชิก

หรือสมาชิกสมทบแจ้งไว้ ซึ่งกรณีนี้เกิดจากสมาชิกสมทบแจ้งเบอร์ของ

สมาชิกหลักไว้ เม่ือทำาธุรกรรมถอนเงิน ข้อความจึงส่งไปยังเบอร์ของ

สมาชิกหลัก ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่ีเปิดบัญชีให้กับบุตรท่ีเป็นสมาชิก

สมทบ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับเจ้าของบัญชี เพราะอาจมีบางกรณี

ที่สมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุตรโดยบิดา มารดา ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ

ตนเองเม่ือบุตรถอนเงิน ก็จะแจ้ง SMS ไปท่ีบิดา มารดา ทำาให้เกิด

ความผิดพลาด

6. ค�าถาม ควรส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มจังหวัด

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุน มอบรางวัลด้านต่างๆ

 ค�าตอบ กลุ่มสมาชิกที่จะจัดกิจกรรมกลุ่ม สามารถขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณและของรางวัล ในการจัดกิจกรรมกลุ่มได้

7. ค�าถาม โทรศัพท์ติดต่อยาก ควรเพิ่มคู่สายให้เพียงพอ 

หรือจ้างพนักงาน part time มารับโทรศัพท์ (เช่น  ผู้พิการทาง

สายตา หรือนักศึกษา)

 ค�าตอบ รับไว้พิจารณาดำาเนินการ โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าท่ีในการ

รับโทรศัพท์

8. ค�าถาม สมาชิกในท้องที่ภาคเหนือกรณีถูก ปปช. สอบ ซึ่ง

อยู่ระหว่างดำาเนินการสอบ ซึ่งสหกรณ์ตัดสิทธิ์การกู้ ขอทราบว่า

สหกรณ์มีแนวคิดอย่างไร

นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธานกรรมการ สอ.ปม. และนายสุเทพ 
บัวจันทร์ กรรมการ ชี้แจงข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก
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 ค�าตอบ สมาชิกท่ีถูกคณะกรรมการ ปปช. สอบสวน สามารถ 

กู้เงินกู้สามัญ (หุ้น) เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินฝากได้ สำาหรับการกู้เงินกู้

สามัญให้นำาเสนอ คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป มิได้

ระงับสิทธิ์การให้กู ้แต่อย่างใด แต่คณะกรรมการเงินกู ้จะพิจารณา

เหตุผลความจำาเป็นในการขอกู้ รวมทั้งมีเงื่อนไขว่าผู้คำ้าประกันจะต้อง

ไม่อยู่ในกลุ่มท่ีคณะกรรมการ ปปช. สอบสวน และผู้คำ้าประกันจะต้อง

ทำาบันทึกลงลายมือชื่อรับทราบว่าผู้กู้ถูกคณะกรรมการ ปปช. สอบสวน

9. ค�าถาม การจัดต้ังกลุ ่มระบุว่าต้อง 50 คน แต่นานเข้า

เหลือ 40 คน นั้นไม่ควรยุบ เนื่องจากจัดตั้งมานาน

 ค�าตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มในปัจจุบัน จะต้องมี

สมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คนจึงตั้งกลุ่มได้ และหากกำาหนดให้มีการจัดตั้ง

กลุ่มน้อยกว่า 50 คน จะทำาให้มีสมาชิกจัดตั้งกลุ่มมากขึ้นและจะทำาให ้

มีจำานวนผู้แทนสมาชิกมากขึ้นด้วย

10. ค�าถาม สหกรณ์ควรปล่อยเงินกู ้สามัญสมาชิกที่กู ้เงิน

ธนาคารออมสิน เพราะเงินที่ส่งธนาคารออมสินไม่ได้หักจาก 

เงินเดือน

 ค�าตอบ ตามแนวทางปฏิบัติหากสหกรณ์ทราบว่าสมาชิก 

กู้เงินกับธนาคารออมสิน จะต้องระงับสิทธิการกู้เงินทุกประเภท หากมี

ความประสงค์ขอกู้เงินให้นำาเสนอ คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณา

เป็นกรณีๆ ไป

11. ค�าถาม การกู ้ฉุกเฉินทำาไมเงินคงเหลือต ้องเหลือ  

2,500 บาท

 ค�าตอบ หากลดเงินคงเหลือตำ่ากว่า 2,500 อาจส่งผลกระทบ

ต่อการผ่อนชำาระรายเดือน

12. ค�าถาม ต้องการให้ผู ้สอบบัญชีมาบรรยายให้ความรู ้ 

ด้านบัญชีในวันประชุมใหญ่วันแรก

 ค�าตอบ สหกรณ์จะรับไว้พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีในปีต่อไป    

13. ค�าถาม สหกรณ์ควรจัดเตรียมที่สำาหรับให้สมาชิกที่ไป

ฝึกอบรมแล้วมีสินค้ามาจำาหน่าย เพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิก

 ค�าตอบ สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการแสดงสินค้าที่เป็นอาชีพ

เสริมของสมาชิกแล้ว โดยสมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ เพื่อนำาสินค้า

ตัวอย่างมาแสดงให้สมาชิกที่สนใจติดต่อขอซื้อได้

14. ค�าถาม โครงการเกษียณอายุราชการ สหกรณ์ควร

พิจารณาโครงการที่น่าสนใจ

 ค�าตอบ สหกรณ์ได้จัดทำาแบบสอบถามการเลือกสถานที่จัด

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ส่งให้สมาชิกที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปี 2557 และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำาหนดที่มีอายุ

ครบ 60 ปี ในปี 2557 เลือกสถานท่ีแล้ว และจะนำามาเป็นแนวทาง 

ในการจัดกิจกรรม



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

ทีป่รึกษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลิศเกียรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ คำาแฝง, นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกุล, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสริฐศรี,  
 นางสาวรตันพร   สิทธิกุลนนัท์

โดนใจคร้ังท่ี 2  เม่ือวันองัคารท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557  กรรมการสอ.ปม. มอบโชคให้กบั 

สมาชิกที่สมัครใช้บัตร ATM Clik Co-op Card  ทำาเอาสมาชิกดีใจกันถ้วนหน้า บางท่าน 

มาจากภาคใต้ บางท่านมาจากเหนือ ใครอยากมีโชคดีๆ แบบนี้ รีบสมัครขอใช้บัตร Click 

CO-OP Card  และกรอกชือ่ – นามสกุล ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศพัท์ บนชิน้ส่วนร่วมชงิรางวลัโดนใจ 

ท้ายใบสมัครแล้วส่งถึงสหกรณ์  ส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำาทันที 

เหลือจับรางวัลอีกเพียงแค่ 2 คร้ัง เท่านั้น รีบสมัครใช้บัตร Click CO-OP Card ด่วน ไม่แน่ผู้โชคดี 

ท่านนั้นอาจเป็นคุณ

โดนใจ  ครั้งที่ 3  วันที่ 25  เมษายน 2557
สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่ 4  วันที่ 25  มิถุนายน 2557
สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล

สมัครใช้บัตร Click CO-OP Card มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล

สร้อยคอทองค�า 40 เส้น
น�้าหนัก 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท


