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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
ปี 2558

สัมมนาและทัศนศึกษา 

ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย-ฮาลองเบย์)
เดินทาง 10-13 ตุลาคม 2558
หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 5 ส.ค. 58

ลุ้นเครื่องที่ 1 : เมื่อมีผู้สมัครใช้บัตร และเปิดใช้งานครบ 12,000 คน
ลุ้นเครื่องที่ 2 : เมื่อมีผู้สมัครใช้บัตร และเปิดใช้งานครบ 15,000 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 7
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สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2558
สัมมนาและทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม 

(ฮานอย-ฮาลองเบย์)
เดินทาง 10-13 ตุลาคม 2558

หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 5 ส.ค. 58

ส�าหรับหลาย ๆ คนที่มีอายุครบ 60 ปี คงจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นัยส�าคัญเนื่องจากสมาชิกหลายท่านต้อง “เกษียณอายุ”  นั่นเอง ประเด็นส�าคัญที่สุดก็

คือ “เกษียณแต่ตัว แต่ใจต้องไม่เกษียณตาม”  การเกษียณนั้นไม่ใช่เวลาสิ้นสุดแต่เป็นเวลา
ที่เพิ่งเริ่มต้นส�าหรับสิ่งใหม่ที่ท้าทายของชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการ
สัมมนา “สายใยไม่เกษียณประจ�าปี 2558 ” พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย 
– ฮาลองเบย์) วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2558  โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ พร้อมทั้ง 
สมาชิกยังได้พบปะสังสรรค์  รวมทั้งฟังการสัมมนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุ
ราชการ โดยสหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 80 คน (รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณา
คัดเลือกตามล�าดับดังนี้

✈ ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษาดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. ค่าที่พักตามโปรแกรม (กรณีประสงค์พักเดี่ยว ช�าระเพิ่ม 2,700 บาท)
 3. ค่าอาหารตามโปรแกรม
 4. ค่ายานพาหนะรับ-ส่งสนามบิน และรายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
อายรุะหว่าง 15-75 ปี กรณอีายตุ�า่กว่า 15 ปี หรืออายุระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50% ของจ�านวนเงนิ 
เอาประกันภัย และกรณีอายุสูงกว่า 85 ปี สงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 7. อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและ 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ 8 USD 

✈ วิธีการช�าระเงิน
  ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา ช�าระด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบัญชี
ออมทรัพย์ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด

  การเดินทางนอกจากจะสร้างความทรงจ�าที่ดี ๆ แล้วเรายังได้สูดกลิ่นไอของ
ธรรมชาติ และมิตรภาพดี ๆ  กลับมา คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความสุขที่แท้จริงของชีวิต คือ 
ความสุขกาย สบายใจ  หากเหนื่อยนัก ก็ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองบ้าง โอกาสมาถึงมือ 
แล้วต้องรีบคว้าเอาไว้ แล้วคุณจะรู้ว่า ความสุขนั้น อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลย จริงๆ 

✈ กลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2558 และสมาชิก

เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี
ในปี 2558 (ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใย 
ไม่เกษียณ และผู้ติดตาม 1 คน)

2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558  สหกรณ์
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 1  
ยังไม่ครบ

3. สมาชิกทั่วไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร ่วม
โครงการ กรณีตามข้อ 1 และ 2 ยังไม่ครบ)  ในกรณี
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน สหกรณ์จะพิจารณา
คัดเลือกผู ้เข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาท่ีส่ง 
ใบสมัครและช�าระค่าใช้จ่าย 

✈ ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทศันศกึษา
1. ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 

สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด ท่ีมีอายุครบ 
60 ปี ในปี 2558 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสายใย
ไม่เกษียณ สมาชิกต้องช�าระค่าใช้จ่ายคนละ 13,500 
บาท (โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 
บาท ส่วนที่เกิน 7,500 บาท สมาชิกต้องช�าระในวัน
สมัครเข้าร่วมโครงการ ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระเงินแล้ว 
และไม่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิก
ผู ้นั้นบริจาคเงินดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการนี้)

2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558 และสมาชิก
ทั่วไป  คนละ 13,500 บาท

3. ผู ้เข ้าร ่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้องส่งใบสมัคร 
เข้าร่วมโครงการพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงิน 
ค่าใช้จ่ายมายังสหกรณ์ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 
2558  ทางโทรสารหมายเลข 0-2579-7356

อ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.025798899.com
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ภาพบรรยากาศ การบรรยายธรรม  โดยพระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม 
วันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน  2558

             
การฟังธรรมเปรียบเสมือนการสร้างถ�้าให้แก่จิตใจ  

ถ้าท่านสร้างถ�้าไว้ในจิตใจด้วยความสงบ ฟังไปก็เกิดความรู้ 
ความดี มีพลังและปัญญา ท�าให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้กราบอาราธนา
พระคุณเจ้า พระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์  ทีปธมฺโม บรรยายและ 
ปลูกฝังธรรมะ และสร้างจิตส�านึกท่ีดีงาม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สมาชิกเข้าร่วมฟังธรรมอย่างตั้งใจ

พระคุณเจ้า พระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม  บรรยายธรรม พุทธวจน

บรรยากาศการฝึกอบรม 
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิ.ย. 2558

ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสมาชิกจ�านวนมาก กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดย

สหกรณ์มีนโยบายให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ดังนั้น การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญมาก  
ต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิก และสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  โดยมีสมาชิก  และสมาชิกสมทบ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และให้ความสนใจมากมาย 

                   เจ้าหน้าที่ ก�าลังให้บริการสมาชิก                                         สมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก  

นายโชคชัย   เลิศเกียรติวงศ์  
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

อาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า แสดงธรรม

นายชัยยันต์ ค�าป้อ  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี                                              

นายธานนท์  โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ  
(รักษาราชการแทน ผอ.ส�านัก) กล่าวเปิดโครงการ

นายสุภาพ  ค�าแฝง  กรรมการ บรรยายการบริหารจัดการเงินของตนเอง   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ 
บรรยายเรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



4

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดท�าโครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบ 
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้

สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทตามอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม โดยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริ และสร้างขวัญ ก�าลังใจ ว่าผู้ที่ท�าดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น  

ส�าหรับในปีนี้ สมาชิก/สมาชิกสมทบ สามารถเสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2558 
✿ การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2558
✿ การตัดสินโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
✿ การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี  

 2559 ในวันที ่15 มกราคม 2559
✿ ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”  จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองค�า น�้าหนัก 2 บาท พร้อม 

 เสื้อเกียรติยศ  
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.025798899.com

 ปฎิบตักิาร ค้นหา “คนดศีรสีหกรณ์”
   สมาชกิ/สมาชกิสมทบ  

เสนอรายชื่อก่อนวันที่ 30 กันยายน 2558
แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซื่อสัตย์ – อดออม – เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

นายสุริยะ ศรีชุม คนดีศรีสหกรณ์ประจ�าปี 2553 นายวิทย์  ชุมภู คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2555 นายสมเกียรติ บ้านกล้วย คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2556

นางนุชนารถ ลอยเด่น คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2558

พระโสดาบันเป็นใคร 
ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอริยเจ้าใน ธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้ว

ด้วย ธรรม ๔ ประการนี้เอง จึงเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต�่า เป็นธรรมดา เที่ยงแท้ 
ต่อพระนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบื้องหน้า. ธรรม ๔ ประการนั้น เป็น
อย่างไร ? ๔ ประการนั้น คือ : - 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอริยเจ้าใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้า ว่าเพราะ
เหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์
เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็น
ผู้รู้โลก อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มี ใครยิ่งกว่า เป็นครู
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจ�าเริญ 
จ�าแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ ดังนี้. 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอริยเจ้าใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในองค์พระธรรม ว่าพระธรรม 
เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วย
ตนเอง, เป็นส่ิงท่ีปฏิบัติได้และ ให้ผลได้ไม่จ�า กัดกาล, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า
ท่านจง มาดูเถิด, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้ เฉพาะตน ดังนี้.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอริยเจ้าใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ ว่าสงฆ์สาวก

“ พุทธวจน ”
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู ้
ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ สมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ  
คูแ่ห่งบรุษุสีคู่ ่นบัเรยีงตวัได้แปดบรุษุ. นัน่แหละ คอื สงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า  
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�า มาบูชา เป็น สงฆ์ควรแก่สักการะท่ีเขาจัดไว้ต้อนรับ 
เป็นสงฆ์ควรรับ ทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงท�า อัญชลี เป็น สงฆ์ที่เป็น
นาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอริยเจ้าใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า : เป็นศีลท่ีไม่ขาด  
ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็น
ศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคล�า และ เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของ
พระอริยเจ้า ผู้ประกอบ พร้อมแล้วด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ชื่อว่าเป็นพระโสดาบัน 
ผู้มีอันไม่ตกต�่า เป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน เป็น ผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได ้
ในกาลเบื้องหน้า. 

มหาวาร. ส�. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕.
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โชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 

กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด (ชอท.) 

ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

(สอ.ปม.)โดยปัจจุบัน ชอท. มีสมาชิกรวม 56 สหกรณ์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทั้งสมาชิกและผู้สังเกตการณ์รวมมากกว่า 150 ท่าน ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของ สอ.ปม. และได้รับ 

เลือกเข้าไปท�าหน้าท่ีเลขานุการในคณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 4 ขออนุญาตน�าเสนอความก้าวหน้า

ของ ชอท. ที่ได้รายงานต่อที่ประชุมมาให้สมาชิก สอ.ปม. ได้รับทราบเพื่อให้ได้เห็นภาพของสหกรณ์

กับเทคโนโลยีในอนาคต

ตั้งแต่เริ่มการก่อต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด (ชอท.) ในปี 2555 ชอท.

ก็ได้ด�าเนินการพัฒนาบริการระบบงานบริหารและจัดการสหกรณ์ (ICT CCS หรือ ICT Core Co-op 

System) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น (Application) ที่พัฒนาขึ้นส�าหรับใช้บริหารการเงินเหมือนกับระบบงาน 

หลักธนาคาร (CBS-Core Banking System) โดยในปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรม CCS V.1 เรียบร้อยแล้ว  

แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้เหมาะส�าหรับสหกรณ์ขนาดเล็กและสหกรณ์ที่มีระบบงานที่ไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อนมากนัก สหกรณ์แรกที่ ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบ ดังกล่าว คือสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด นับได้ว่าเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ใช้งานระบบงานบริหารและ

จัดการสหกรณ์ที่จะเป็นยุคใหม่ของเทคโนโลยีของระบบสหกรณ์ในอนาคต โดยได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 

CCS V.1 มีระบบพื้นฐานทั้งหมด 10 ระบบประกอบด้วย

1. ระบบทะเบียนสมาชิก (Member System)

2. ระบบหุ้น (Share System)

3. ระบบเงินฝาก (Deposit System)

4. ระบบเงินกู้ (Loan System)

5. ระบบบัญชี (Accounting System)

6. ระบบเรียกเก็บเงินรายเดือน (Payroll System)

7. ระบบควบคุมเงินสดและเช็ค (Cash & Check Control System)

8. ระบบควบคุมสิทธิการใช้งานระบบ (Authorization System)

9. ระบบลายมือชื่อและภาพ (Image & Signature System)

10. ระบบน�าเข้าและส่งออกข้อมูล (Import – Export Data System)

นอกจากนี้ ชอท. ยังได้น�าเสนอและสาธิตความก้าวหน้าที่ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ได้แก่ บริการระบบงานเสริมท่ีท�างานร่วมกับระบบ CCS 

ประกอบด้วย ระบบ iCo-op (Co-op Internet Banking System) และระบบ mCo-op (Co-op Mobile Banking  

System) ซึ่งเป็นการให้บริการการท�าธุรกรรมของระบบงานสหกรณ์ด้วยตัวสมาชิกเอง ที่สามารถท�าได้ 

ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง Web Browser ที่ติดตั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค แท๊ปเล็ต ที่มีการเชื่อมต่อ

เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Smart Phone ผ่านระบบ GPRS EDGE/3G/4G โดยสมาชิกสามารถเรียกดู

หรือท�าธุรกรรมต่างๆ เช่น การดูบัญชีหุ้น การสอบถามยอดคงเหลือ การดูรายการเรียกเก็บ ฯลฯ โดยระบบ 

ชอท.คาดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด ซึ่งได้ติดตั้งระบบ CCS V.1 แล้วจะสามารถใช้งานได้

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 28,000 คน กระจายอยู่ 

ทั่วประเทศ การให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สอ.ปม.จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

น�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สอ.ปม.จะสามารถให้บริการสมาชิกได้

ในระดับที่สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่คณะกรรมการด�าเนินการของ สอ.ปม.ก็ไม่ได้หยุดนิ่งท่ีจะปรับปรุงการให้บริการกับสมาชิกให้ได้ดี

ยิ่งขึ้น โดยได้คาดหวังว่าการพัฒนาระบบ CCS V.2 ของ ชอท. ซึ่งทาง ชอท.ได้ตั้งเป้าว่าจะให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 18 เดือนนับจากนี้ จึงคาดว่าในปี 

2559 สอ.ปม.คงจะมีความก้าวหน้าด้านการให้บริการระบบสหกรณ์ในรูปแบบใหม่ๆ สมาชิกทุกท่านจะได้สัมผัสกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอ�านวย

ความสะดวกในการใช้บริการในเร็วๆนี้ โปรดติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังการบรรยาย

สหกรณก์ับเทคโนโลยีในอนาคต

คณะกรรมการและที่ปรึกษา ชอท.
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พนักงานราชการสอบถามเรื่องเงินกู้สามญัซึ่งสอบถามมายังสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก เช่น การยื่นกู้ใหม่, เอกสารประกอบการกู้,  

การถอนเงนิกู ้เป็นต้น ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์จงึขอรวบรวมค�าถามเกีย่วกบัการกูเ้งินสามัญส�าหรับพนกังานราชการ ดงันี้

1. พนักงานราชการที่ต้องการกู้สามัญและยังไม่เคยท�าประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทไทยพาณิชย์
ประกันชีวิตจะสามารถส่งเอกสารประกันมาพร้อมกับแบบฟอร์มค�าขอกู้สามัญได้หรือไม่
ตอบ พนกังานราชการทีต้่องการกูส้ามญัและยงัไม่เคยท�าประกนัชวีติกลุม่จะต้องท�าประกนัชวีติกลุม่ของบรษิทัไทยพาณชิย์ประกนั

ชวีติมาล่วงหน้า และรอประกนัตอบรบัประมาณ 45 วนั เมือ่ประกนัตอบรับแล้วจงึจะสามารถยืน่เอกสารกูส้ามัญได้

2. พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญแล้ว และต้องการกู้ใหม่  เมื่อใดจึงจะยื่นกู้ได้
ตอบ พนกังานราชการทีย่ืน่กูส้ามญัแล้ว และต้องการกูใ้หม่  จะต้องช�าระหนีเ้ดมิมาแล้ว 6 งวด จงึจะสามารถยืน่เร่ืองกูส้ามญัใหม่ได้

3. การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญส�าหรับพนักงานราชการจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง
ตอบ - แบบฟอร์มค�าขอกูเ้งนิสามญัส�าหรบัสมาชกิสมทบ

 - ส�าเนาบตัรพนกังานราชการของผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั

 - ส�าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั 

 - สลปิเงนิเดอืนปัจจบุนัของผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั

 - ส�าเนาหนงัสอืสญัญาจ้างงานของผูกู้้

 - แบบฟอร์มประกนัภยัผูค้�า้ประกนั (บรษิทักรุงเทพประกนัภัย)

4. เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้วสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีใด
ตอบ สหกรณ์จะโอนเงนิกูเ้ข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ (บัญชีดอกกระเจยีว) เท่านัน้ สมาชิกสมทบสามารถถอนได้โดยใช้บตัร ATM 

สหกรณ์ - ไทยพาณชิย์ , บตัร ATM สหกรณ์ - กรงุไทย และบัตร ATM Click CO-OP Card 

5. เพราะเหตุใดพนักงานราชการ จึงไม่สามารถถอนเงินกู้ได้เต็มจ�านวนตามที่ได้รับอนุมัติ
ตอบ เนือ่งจากตามหลกัเกณฑ์เงนิกูส้ามญัส�าหรบัพนกังานราชการ เมือ่พนกังานราชการกูส้ามญัแล้วจะต้องมเีงนิคงเหลอืในบญัชี 

ขัน้ต�า่ 1,000 บาท สหกรณ์จงึอายดัเงนิฝากในบญัชขีองพนกังานราชการไว้ เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

6. เพราะเหตุใดพนักงานราชการเมื่อยื่นกู้สามัญใหม่จะต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกันใหม่
ตอบ เนือ่งจากตามกรมธรรม์ประกนัภยัผูค้�า้ประกนัจะคุม้ครองวงเงนิกูข้องสมาชกิสมทบตามเลขทีส่ญัญาเงนิกู ้ดงันัน้เม่ือสมาชิก

สมทบยืน่ขอกูส้ามญัครัง้ใหม่ และสหกรณ์ได้ท�าการหกักลบลบหนีเ้งินกูส้ามัญเดมิ จงึท�าให้เลขทีสั่ญญาเงินกูฉ้บับเดมิเป็นอันสิน้สดุ และ

เกดิเป็นเลขทีส่ญัญาเงนิกูใ้หม่ ฉะนัน้จงึต้องท�าประกนัภยัผู้ค�า้ประกนัใหม่ และรอประกนัตอบรับ 45 วัน จงึจะได้รับอนมัุตเิงินกู้

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ
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ใครอยากเป็นผู้โชคดี ลุ้นรับ IPHONE 6  16 GB เครื่องแรก เมื่อสมาชิก และสมาชิกสมทบสมัครและเปิดใช้งานครบ 12,000 คน สหกรณ์
มอบรางวัล IPHONE 6  16 GB  และเมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบเปิดใช้งานครบ 15,000 คน สหกรณ์มอบรางวัล IPHONE 6 16 GB อีก 1 เครื่อง

ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคยสมัครและเปิดใช้งานแล้ว ทางสหกรณ์ก็จะน�ารายชื่อ มาร่วมจับรางวัลด้วยเช่นกัน 
บัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สิทธิพิเศษที่มากกว่าบัตร ATM ทั่วไป ท�าธุรกรรมได้หลากหลาย  

ท�าให้สมาชิก สมาชิกสมทบมีทางเลือกด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบวงจร  
บัตร Click CO-OP Card ใบเดียว กด ถอน ถามยอด เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในการใช้บริการ สมาชิกไม่ต้องเดินทาง

มายังที่ท�าการสหกรณ์ ก็สามารถท�าธุรกรรมได้ง่ายและรวดเร็ว  
ATM Click CO-OP Card เป็นบัตรเดียวท่ีใช้ได้กับตู ้ ATM หลาย

ธนาคาร โดยท่ีไม่ต ้องท�าบัตรเพิ่ม เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์อยู ่
กับสหกรณ์ ณ วันนี้สมาชิกสามารถท�ารายการถอนเงิน หรือ ถามยอดได้ที่  
ตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย  (มหาชน), 
ตู้ ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ตู้ ATM ธนาคารออมสิน  และตู้ ATM ใน
เครือข่าย ชอท.ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

สหกรณ์ยังให้บริการระบบ SMS เพื่อยืนยันยอดว่าท่านท�ารายการถอนเท่าไหร่ และมีบัญชีคงเหลือเท่าไหร่ ไม่ว่าที่
ตู้ ATM  หรือเคาเตอร์สหกรณ์ ระบบ SMS จะส่งข้อความไปที่มือถือของท่านทันที ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่า เงิน 
ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านฝากเงินไว้กับสหกรณ์ยังอยู่ครบถ้วน ปลอดภัย 

Click CO-OP Card บัตรเดียวที่อ�านวยความสะดวกได้อย่างครบครัน                               
ท่านใดท่ียังไม่มีบัตร ATM Click CO-OP Card สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค�าขอใช้

บริการบัตร ATM Click CO-OP Card ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ (หัวข้อ 3.1) แล้ว 
กรอกชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน แล้วส่งกลับมายังสหกรณ์  
ลุ้น IPhone 6  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

● ถอนได้วนัละไม่เกนิ 10 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 20,000 บาท สงูสดุไม่เกนิ 200,000 บาท/วนั
● การเปลีย่นรหสับัตร ATM Click CO-OP Card  ต้องเปล่ียนทีตู้่ ATM สหกรณ์เท่านัน้
● ค่าธรรมเนยีมการท�ารายการ

ตู้ ATM สอ.ปม. ฟรี

ตู้ ATM สหกรณ์อื่น ฟรี

ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ฟรี

ตู้ ATM ธนาคารอิสลาม (i-bank) ฟรี

แจกจริง สมัครด่วน

เพียงสมัครใช้บัตร  Click  CO-OP Card มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล I-PHONE 6 
ลุ้นIphone เครื่องที่หนึ่ง เมื่อสมาชิกใช้บัตร ATM ครบ 12,000 คน
ลุ้นIphone เครื่องที่สอง เมื่อสมาชิกใช้บัตร ATM ครบ15,000 คน 
อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ รีบสมัครบัตร ATM CLICK COOP CARD

øùÊñà´“ûäˆ“û‰î Click CO - OP Card

äüçê®Ÿç
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ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร ATM Click Coop Card

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี 100 บาท

  ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ฟรีปีแรก ปีถัดไป 150/ปี

ค่าธรรมเนียมการท�ารายการ
- ตู้ ATM สอ.ปม.
- ตู้ ATM ธ.กรุงไทย
- ตู้ ATM ธ.อิสลาม
- ตู้ ATM ธ.ออมสิน

ฟรี
ฟรี
ฟรี

ฟรี ปีแรก ปีถัดไป 10 บาท/รายการ

ฟรี
ฟรี
ฟรี

ฟรี ปีแรก ปีถัดไป 10 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่
กรณีบัตรหาย/ช�ารุด

100 บาท 100 บาท

หมายเหตุ : 
1) สมาชิกสมทบที่จะสมัครใช้บัตรสหกรณ์  ATM Click Coop Card สามารถช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยใช้ใบแจ้งการรับ

ช�าระเงิน (Payment)

2) สมาชิกสมทบสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click Coop Card ของปีถัดไปโดย

การหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

การสมัครท�าบัตร Click Coop Card
1. สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครส่งไปรษณีย์มายังสหกรณ์

3. สมัครผ่านผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกผู้รวบรวมโดยกรอกใบสมัครส่งให้ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกผู้รวบรวม

เอกสารแนบ
1. ส�าเนาบัตรประชาชน

2. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีของสหกรณ์ที่ต้องการใช้ถอนกับบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มทุกบัญชี

การรับบัตร Click Coop Card
1. รับได้ที่ส�านักงานสหกรณ์

2. สหกรณ์จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงสมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร
 

การเปิดใช้บริการ
1. แจ้งขอเปิดใช้บริการที่ส�านักงานสหกรณ์

2. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางโทรศัพท์ Call Center เบอร์ 0-2579-7070

3. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Coop Phone 

 โดยท�าตามขึ้นตอนดังนี้

 1.) โทร. 0-25798899

 2.) กด เลขทีส่มาชกิตามด้วยเครือ่งหมาย # และยนืยนัเลขท่ีสมาชกิ กด #

 3.) กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ Coop Phone (รหัส 4 หลัก)

 4.) กด 0 เปิดใช้บริการบัตร  Click Coop Card

 5.) กดเลขที่บัตร ATM ตามด้วยเครื่องหมาย #

 6.) กด เลขที่บัตรประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย  #

 7.) กด เลขที่บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ตามด้วยเครื่องหมาย #

ส�าหรับสมาชิกท ่านใด ที่ ได ้รับบัตร และ 

รหสั ATM แล้ว แต่ยงัไม่ได้ท�าการเปิดใช้บรกิาร 

สามารถแจ้งเปิดใช้บริการได้ที่ สอ.ปม. 

หรือ ใช้บริการทาง 

Call Center  
โทร.0-2579-7070  หรือ
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
COOP PHONE  0-2579-8899
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

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 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.25

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.15

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  31 พฤษภาคม 2558  30  เมษายน  2558

จ�านวนสมาชิก 13,300.00 13,312.00

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,434.00 15,372.00

สินทรัพย์รวม 13,694,952,202.13 13,763,072,218.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 63,332,565.15 130,583,290.35

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,376,437,437.05 1,331,822,306.15

เงินลงทุนระยะสั้น 25,210,975.00 275,576,375.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 81,725,216.74 83,755,419.14

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 21,860,335.25 21,326,704.98

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,158,195,573.38 6,050,389,585.33

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 139,031,757.88 142,683,002.40

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 924,365,089.93 918,948,520.26

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 12,499,997.00 16,666,664.00

เงินลงทุนระยะยาว 4,801,388,494.26 4,698,988,975.51

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,485,550.74 8,828,831.38

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 78,101,248.79 78,430,405.45

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,130,651.88 4,884,829.92

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 8,196,980,371.76 8,299,753,158.48

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,464,000,000.00 1,669,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,719,272,027.69 4,619,013,266.74

เงินรับฝากออมทรัพย์ 511,497,161.48 490,929,785.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,232,877,135.77 3,155,334,580.79

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 713,702,374.67 710,566,967.58

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 186,347,413.29 189,007,454.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 72,209,593.66 70,536,129.98

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,638,348.82 2,638,348.82

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,953,417,269.27 1,953,283,469.85

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 133,552,851.39 131,532,767.24

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,769,787,376.38 1,773,781,209.06

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 38,634,672.96 36,997,982.13

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 11,442,368.54 10,971,511.42

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 20,940,688.03 20,477,426.36

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,895,571.77 16,524,180.53

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,353,763,841.72 5,356,819,799.97

ทุนเรือนหุ้น 4,578,664,260.00 4,544,470,550.00

ทุนส�ารอง 443,096,041.02 443,096,041.02

ทุนสะสม 91,207,418.11 91,697,948.11

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 240,796,122.59 277,555,260.84

รายได้ 254,845,256.99 196,484,283.39

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 181,888,142.39 145,540,862.73

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 21,897,584.12 14,953,426.39

ผลตอบแทนจากการลงทุน 50,441,562.87 35,504,904.35

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 90,804.00 90,804.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 527,163.61 394,285.92

ค่าใช้จ่าย 110,637,268.34 89,985,022.89

ดอกเบี้ยจ่าย 84,948,854.50 68,783,821.75

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 25,688,413.84 21,201,201.14

ก�าไรสุทธิ 144,207,988.65 106,499,260.50

ส�าหรับสมาชิกที่ส่งเอกสารเพิ่มเติม  
ไม่ว่าจะเป็น ส�าเนาบัตรประชาชน  
สลิปเงินเดือน ฯลฯ โปรดระบุฝ่าย  
หรือผู้รับให้ชัดเจน 
เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ
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การให้การศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์

และวิธีการสหกรณ์ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรม ส�าหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจ�าปี 2558 หลักสูตร 

สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ ส�านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 จ.ตาก เมื่อวันที่  

21 มิถุนายน 2558 มีสมาชิกสมทบให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก นอกจากสมาชิกสมทบจะได้รับความรู้แล้ว  

สหกรณ์ยังมีบริการสัญจรพบสมาชิก เพื่อไปให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ แบบ ONE STOP SERVICE   

มีการรับสมัครสมาชิก การเปิดบัญชี  การบริการท�า บัตรเอทีเอ็ม  และให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ท่ีสมาชิก

ต้องการทราบ และมีเล่นเกมตอบค�าถามชิงรางวัล  ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรมมีดังนี้ 

✎ เรื่องหลักการ  อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 

✎ รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

✎ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

✎ การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้สมาชิกสมทบได้น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้กับสมาชิก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ 
รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆ  เพื่อน�ามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก ให้มากที่สุดจากการใช้
บริการในทุก ๆ ด้าน ในการสัญจรพบสมาชิก จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่  การรับฝากเงิน การท�าบัตรสหกรณ์ 
ATM Click Coop Card  รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง และส่งเสริมความรู้ 
ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

ครั้งที่ 1 จัดขึ้น วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ณ ส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล�าปาง) และกลุ่ม
สมาชิกราชพฤกษ์ล�าปาง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์

ครั้งที่ 2   จัดขึ้น วันที่ 24 สิงหาคม  2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 สิงหาคม  2558  ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่  26 สิงหาคม  2558 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว จังหวัดระนอง
ใครมีค�าถามเกี่ยวกับสหกรณ์ สามารถเตรียมค�าถามไว้ สหกรณ์ยินดีที่จะไปบริการและให้ค�าตอบ

ส�าหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เสมือนเป็น One Stop Service แล้วพบกันนะคะ

                       อ่านรายละเอียดก�าหนดการได้ที่ www..025798899.com 

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจ�าปี 2558

ภาพบรรยากาศ 
การฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 4

ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14  จ.ตาก

นายสุรพล เกวี ผู้อ�านวยการส่วนประสานงาน
โครงการพระราชด�าริกล่าวเปิดโครงการ

นายชัยยันต์  ค�าป้อ ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง รู้จักสอ.ปม.

นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ บรรยายเรื่องหลักการ 
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์     

สมาชิกสมทบ เข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. บริการสมาชิกสมทบถึงที่
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ศึกษาดูงานสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับสหกรณ์ต่างๆ ที่ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  

ในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการให้บริการ เงินกู้ เงินฝาก  ด้านสวัสดิการสมาชิก และ 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด ศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤษภาคม  2558

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จ�ากัด  ศึกษาดูงาน วันที่  28 พฤษภาคม 2558

สหกรณ์ฝ่ายท�าไม้ภาคเหนือ จ�ากัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 มิถุนายน  2558

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2558

เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. บริการสมาชิกสมทบถึงที่



ใครอยากเป็นผู้โชคดี ลุ้นรับ ไอโฟน 6 16GB 
เมื่อสมาชิก และสมาชิกสมทบ สมัครบัตร 
ATM Click Coop Card และเปิดใช้งาน
ครบ 12,000 คน แจกเครื่องที่ 1 และแจก 
เครื่องที่ 2 เมื่อมีผู้สมัครบัตร ATM Click 
Coop Card และเปิดใช้งานครบ 15,000 คน  

ใครที่มีบัตร Click Coop Card อยู่แล้วก็สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้คะ ดาวน์โหลด 
ใบสมัคร (หัวข้อ 3.1) 

สัมมนาและทัศนศึกษา 
ณ ประเทศเวียดนาม 
(ฮานอย-ฮาลองเบย์)
เดินทางวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2558  
สมาชิกส่งใบสมัครและเอกสารมายัง
สหกรณ์ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 
2558  (ดาวน์โหลดใบสมัครได ้ ท่ี 
www.025798899.com)

©  ส�าหรับสมาชิกท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2558 สมาชิกเกษียณ
อายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสายใยไม่เกษียณ สมาชิกต้องช�าระค่าใช้จ่ายคนละ 13,500 บาท โดย
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท ส่วนที่เกิน 7,500 บาท สมาชิกต้อง
ช�าระในวันสมัครเข้าร่วมโครงการ

© ผู ้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 และผู้ติดตามสมาชิก
เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 เสียค่าใช้จ่ายคนละ 
13,500 บาท

© สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558 และสมาชิกทั่วไป  เสียค่าใช้จ่ายคนละ 
13,500 บาท

สมัครด่วน ผู้น�าสหกรณ์  รุ่นที่ 4  
จ�านวนจ�ากัด 
วั น อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  1 2 - 1 3 
กันยายน 2558 ห้องประชุม 1 
อาคาร สอ.ปม. ปิดรับสมัคร 29 
กรกฎาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ และมอีงค์ความ
รู้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสามารถน�ามา
พฒันาปรบัปรงุคณุภาพชวีติของสมาชกิให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้

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 นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

สิทธิประโยชน์ โครงการดี ๆ ที่สหกรณ์มอบให้สมาชิก
ใครยังไม่ได้สมัคร รีบสมัครด่วนจ้า..

ทุนการศึกษา ประจ�าปี 2558  สมาชิกท่านใดที่
ยังไม่ได้ขอรับทุนการศึกษา  รีบส่งเอกสารมายัง
สหกรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2558

รีบสมัครด่วน กิจกรรมกลุ่มสมาชิก ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
เสนอโครงการของบสนบัสนนุได้ ภายใน 30 ตลุาคม 2558
300 บ./สมาชิก 1 คน และค่าด�าเนินการ 25 บ. 
รวม 325 บ. ต่อคน


