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1. ทนุสาธารณประโยชน์เพือ่สงเคราะห์การศพสมาชกิสมทบ จ�านวน 1,500 บาท 
ควรน�าไปซือ้พวงหรดีในนามสหกรณ์

ตอบ. สหกรณ์ได้น�าเงนิไปซือ้พวงหรดีในนามสหกรณ์อยูแ่ล้ว

2. การก�าหนดเงนิรบัฝากของสมาชกิสมทบ สงูสดุจ�านวน 30 ล้านบาท สงูเกนิไป
หรอืไม่?

ตอบ. สมาชิกสมทบแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่พนกังานราชการ และกลุม่ครอบครวั
สมาชกิ ซึง่ทัง้ 2 กลุม่สามารถฝากเงนิได้สงูสดุจ�านวน 30 ล้านบาท คณะกรรมการ
ด�าเนินการ พจิารณาแล้วเหน็ว่าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

3. เพราะเหตใุดสหกรณ์ฯ จงึเปลีย่นบรษัิทประกนั และเมือ่เปลีย่นแล้ว ข้อก�าหนด
และเง่ือนไขยงัคงเดมิหรอืไม่?

ตอบ. บริษัทประกันเดิม เมื่อสิ้นสุดสัญญา  หากบริษัทประสงค์จะไม่ต่อสัญญา
กบัสหกรณ์  สหกรณ์จงึจดัหาบรษัิทประกนัใหม่มาด�าเนนิการแทน โดยสหกรณ์ได้
พยายามให้มเีงือ่นไขคงเดมิ

4. กลุม่จดัตัง้สมาชกิ เมือ่เหลือน้อยกว่า 50 คน ควรให้นบัสมาชิกสมทบเข้าร่วม
กลุม่ด้วย

ตอบ. สหกรณ์ไม่สามารถนับสมาชกิสมทบร่วมกลุม่สมาชกิได้ เนือ่งจากไม่เป็นไป
ตามระเบยีบและข้อบงัคบัของสหกรณ์

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว กลุ่มสมาชิกสามารถส่ง
หนังสอืมาขอน�าไปใช้ได้หรอืไม่?

ตอบ. กลุ่มสมาชิกสามารถขอรับการสนับสนุนได้ โดยสหกรณ์จะพิจารณาจาก
เหตุผลและความจ�าเป็นของแต่ละกลุม่ โดยสหกรณ์จะจดัคอมพวิเตอร์ทีม่อียูใ่ห้ตาม
ล�าดบั

6. การน�าเทคโนโลยมีาใช้กับผูแ้ทนสมาชกิ มวีธิกีารอย่างไร เช่น การ Random

ตอบ. สหกรณ์จะพฒันาวิธกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้กบัผูแ้ทนสมาชกิ และหากสมาชกิ
มีข้อเสนอแนะ สามารถน�าเสนอมายงัสหกรณ์ได้

7. ควรให้ผูแ้ทนสมาชิกมส่ีวนร่วมในการร่างแผนกลยทุธ์ฉบบัใหม่

ตอบ. ปัจจุบันสหกรณ์ได้เชิญผู้แทนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมแผน
กลยทุธ์แล้ว

8. ไม่ควรน�าเครดติบโูรมาประกอบการพจิารณาการขอกูเ้งนิของสมาชกิ

ตอบ. คณะกรรมการด�าเนินการได้มีมติสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรแล้ว ขณะนี ้
อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ อย่างไรกต็าม สหกรณ์ไม่ได้น�าข้อมลูเครดติบโูร มาประกอบ 
การพิจารณาเพยีงอย่างเดยีว ปัจจบุนั กรณสีมาชิกท่ีมีปัญหาหนีภ้ายนอก หรอืถกู
ส�านักงานบังคับคดีอายัด ท�าให้หักเงินไม่ได้ สหกรณ์ได้ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล
เครดิตบโูร เพือ่ประกอบการพจิารณาเงนิกูอ้ยูแ่ล้ว

ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมใหญ่

 ผู้แทนสมาชิกให้ข้อคิดเห็น
            เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 โดยมีผู้แทนสมาชิก 
ทั้งสิ้น 286 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรก�าไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณา
แผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2559 ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถามจาก 
ผู้แทนสมาชิก และทางคณะกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้ตอบค�าถาม ดังนี้

9. ขอให้สหกรณ์ขยายระยะเวลาในการหกัเงนิกูฉ้กุเฉนิจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เนือ่งจาก
หากสหกรณ์หกัเยอะ สมาชกิจะเหลอืเงนิเดอืนน้อย

ตอบ. ระยะเวลาการช�าระเงนิกูฉ้กุเฉนิ เงนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ สหกรณ์ปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 โดยนายทะเบยีน
สหกรณ์แนะน�าว่า  1. เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ ไม่เกนิ 12 งวด  2. เงนิกูส้ามญั ไม่เกนิ 
144 งวด  3. เงนิกูพ้เิศษ ไม่เกนิ 360 งวด

10. ขอให้สมาชกิสมทบมีขัน้ตอนและระยะเวลาในการส่งเงนิช�าระหนีเ้ท่ากับสมาชิก
สามญั

ตอบ. ในกรณทีีกู่เ้กนิกว่าร้อยละ 90 ของหุน้ หรอืเงนิฝากทีม่อียูใ่นสหกรณ์ สหกรณ์
จะให้สมาชิกและสมาชิกสมทบผ่อนช�าระหนี้ไม่เกินระยะเวลาตามเงื่อนไขของ
ก�าหนดระยะเวลาการท�างานหรอืสญัญาจ้าง

11. สดัส่วนการจดักจิกรรมกลุม่สมาชกินัน้ ควรปรบัสดัส่วนเป็นหนึง่ต่อหนึง่

ตอบ. ด�าเนนิการตามข้อเสนอแล้วในประกาศกจิกรรมกลุม่สมาชกิปี 2559

12. สหกรณ์ควรเชญิผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุระหว่างปี

ตอบ. การประชุมผู้แทนสมาชิก สหกรณ์จะก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี   
ปีละ1 ครั้ง  ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ และหากจะมีการ
ประชมุวสิามญั จะต้องมเีหตจุ�าเป็นเร่งด่วนและต้องเป็นไปตามข้อบงัคบั หากมกีาร
เชญิสมาชกิมาประชมุระหว่างปี จะท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ซึง่จะส่งผลให้ 
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนลดลงได้ เพราะฉะน้ันหากไม่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนจะไม่ม ี
การเรยีกประชมุ

13. ทนุการศกึษาบตุร ประเภททนุเรยีนด ีควรเว้นวรรคส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัไปแล้ว

ตอบ. คณะกรรมการจะน�าไปพจิารณาในช่วงทีจ่ะประกาศทนุการศกึษา

14. สหกรณ์ควรมีกระเช ้าหรือของขวัญ ส�าหรับเย่ียมสมาชิกที่ป ่วยและ 
นอนโรงพยาบาล

ตอบ. ปัจจุบันสหกรณ์ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณด�าเนินการในส่วนน้ี คณะกรรมการ
ด�าเนนิการจะน�าไปพจิารณาตามความเหมาะสม

15. ควรก�าหนดหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกในการไปมอบสิ่งแสดงความเคารพศพ 
ไว้ในระเบยีบสหกรณ์

ตอบ. คณะกรรมการจะน�าไปพจิารณาปรบัปรงุระเบยีบทีเ่กีย่วข้องต่อไป

16. ควรเน้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ในเรือ่งการเป็นองค์กรสเีขยีว

ตอบ. คณะกรรมการจะน�าไปพจิารณาด�าเนนิการต่อไป

17. พวงหรดีส�าหรบัแสดงความเคารพศพ ควรเป็นของใช้ เช่น พดัลม นาฬิกา เพือ่
รกัษาสิง่แวดล้อม

ตอบ. คณะกรรมการเหน็ด้วย ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของผูท้ีน่�าไปมอบ

18. ขอให้สหกรณ์เตรยีมการ และแจกของขวญัปีใหม่ให้ถงึสมาชกิก่อนถงึวนัปีใหม่ 
และปรบัปรงุคณุภาพของทีร่ะลกึ เช่น ผ้าขนหนใูนปีนี ้ขนผ้าหลดุลุย่

ตอบ. คณะกรรมการจะพยายามด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อเสนอของสมาชกิ

19. ขอให้สมาชิกสมทบที่เกษียณอายุราชการแล้วที่ไม่สามารถท�าประกันชีวิตได้ 
และยงัไม่ลาออกจากสหกรณ์ ได้รบัสทิธค่ิาท�าศพเท่ากบัสมาชกิสามญั

ตอบ. คณะกรรมการขอรบัไว้เป็นข้อเสนอ เมือ่แก้ไขข้อบงัคบัเกีย่วกบัสมาชกิสมทบ
เรยีบร้อยแล้วจะน�ามาพจิารณาตามความเหมาะสมอกีครัง้หนึง่
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
เรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำาปี 2559

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  เรื่องแผนปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจ�าปี 2559   

ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี เม่ือวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้การด�าเนินงานสหกรณ์เป็นไป 

ตามแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2556 - 2559  ตามวิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง 

ก้าวล�้าเทคโนโลยี

สู่วิถีชีวิตพอเพียง

Å นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  
ประธานกรรมการด�าเนนิการ  
กล่าวเปิดการสัมมนา  

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ Æ
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ

ชี้แจงแผนของฝ่ายจัดการ
และแผนกลยุทธ์ ปี 2559

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2558 ในแต่ละฝ่าย
การแบ่งกลุ่มพิจารณาแผนของฝ่ายจัดการ และแผนกลยุทธ์ปี 2559

Å การจัดท�าแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 
ปี 2560-2563 โดยนายวิชิต สนธิวณิช  
ประธานคณะท�างานจัดท�าแผนกลยุทธ์

นางสาวดารบุษป์  ปภาพจน์  Æ  
วิทยากรจากหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 

บรรยายเรื่อง กองทุนรวมส่วนบุคคล

 ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน ก�าหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ
ต่างๆ ที่จะด�าเนินการในปี 2559  เพื่อบริการสมาชิกในด้านการเงิน  ด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จากการสัมมนาในครั้งนี้  สอ.ปม. มั่นใจว่า การด�าเนินงานในปี 2559 จะส�าเร็จลุล่วงไปตามแผน 
การปฏิบัติงาน ตามที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ได้เขียนโปรแกรมค�านวณเงินฝาก เพื่อที่จะ
ท�าให้รู้ว่า หากเราเก็บเงินทุกๆเดือน เราจะมีเงินเหลือเก็บเป็นจ�านวนเงินเท่าไหร่ ?? วิธีท�าให้
เงินเติบโตได้นั้น จะต้องมาจาก “การออมเงิน” ก่อน ถึงจะน�าเงินไปต่อยอดได้ หากเราไม่มี 
แรงบันดาลใจให้เริ่มออมเงิน การท�าให้เงินงอกเงยก็จะไม่เกิดข้ึน ส�าหรับบางคนแค่มีเงินเก็บได้ 
ก็รู้สึกดีมากแล้ว  เมื่อคุณเริ่มออมเงินได้ เห็นตัวเลขเงินออมมากขึ้น จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ว่าเรา
ก็ท�าได้เหมือนกันนะ

วิธีการคำานวณเงินฝาก
1. คลิ๊กที่ www.025798899.com  ไปที่ด้านซ้ายมือ  หน้าแรก หัวข้อ บริการสหกรณ์ เลือก ค�านวณเงินฝาก คลิ๊กเข้าไป จะมีข้อมูลให้กรอกว่า

 - ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเดือนละเท่าไหร่ 

 - อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ (ดูได้จากเว็บไซต์สหกรณ์)

 - ต้องการฝากกี่ปี

2. จากนั้นกดปุ่มค�านวณเงินฝาก จะมีตารางแสดงให้เห็นจ�านวนเงินออมท่ีคุณสามารถ
ออมเงินได้

หลายคนมีพฤติกรรมการใช้เงินที่ได้มาแล้วก็ใช้ไป เพราะมองว่าเดือนหน้า 
ก็มีเงินเดือนนอนรอเราอยู่แล้ว ไม่รู้จะเก็บออมไปท�าไม แต่อย่าลืมว่าความสุขมักอยู่กับเรา 
ไม่นาน หลายครั้งที่วิกฤต มักเกิดตอนที่เราไม่ได้เตรียมตัว อยู่ดีๆ มักจะมีเหตุฉุกเฉิน 
ท�าให้เราต้องการใช้เงินอย่างไม่ทันตั้งตัว

วิธีคิดของคนรวย

“รับเงินเดือน    ➟    ออมเงิน    ➟   ใช้จ่าย

          

 เมื่อได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้เสริม สิ่งแรกที่ควรท�าคือ น�าไปออมทันที 10% ของรายได้ เมื่อเราเริ่มชินกับการใช้เงิน 90% ที่เหลือแล้ว ก็เพิ่ม
ระดับเงินออมให้มากข้ึน ช่วงแรกอาจจะรู้สึกขัดใจบ้างที่เห็นเงินแล้วไม่ได้ใช้ แต่เราจะรู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่เห็นเงินออมของเรารวมกันเป็นเงินก้อนโต 
และที่ส�าคัญเงินจ�านวนนี้ยังสามารถช่วยเหลือเราในยามวิกฤตในช่วงที่ขาดเงินได้อีกด้วย

 “เรื่องการออมเงินนั้น ไม่เกี่ยวกับจ�านวนเงิน แต่มันเป็นเรื่องของวิธีใช้เงิน”  หลายคนมักจะบ่นกับตนเองตลอดเวลาว่าออมเงิน
ไม่ได้เพราะมีเงินน้อยเกินไปนั้น ไม่เป็นความจริงเลย สาเหตุที่แท้จริง เป็นเรื่องการใช้เงินล้วนๆ แค่เปลี่ยนจากการ “ใช้ก่อนออม” ที่สุดท้ายมักไม่ค่อย
เหลือออม มาเป็นการ “ออมก่อนใช้” เท่านี้ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้น  รับรองได้ผลแน่นอน 
ส�าหรับใครท่ีคิดว่าตัวเองเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ลองมองหาตัวช่วยในการเก็บ
เงินอย่างสม�่าเสมอทุกเดือนดูค่ะ  สิ่งส�าคัญอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีวินัย
ในการเก็บเงินของเรา หากเรายอมเหนื่อยวันนี้ วันข้างหน้าก็จะสบายสามารถสร้าง
เนื้อสร้างตัว มีทุกอย่างตามที่ฝันไว้ ด้วยมือของเราคะ

 

อยากรู้ไหม... ถ้าคุณออมเงินทุกเดือน คุณจะมีเงินออมเท่าไหร่?? 
แค่คลิ๊ก โปรแกรมคำานวณเงินฝากในเว็บไซต์สหกรณ์

ออมแบบมีเป้าหมาย ถ้าคุณมีเป้าหมายในใจ เราช่วยคุณคิดได้
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“ พุทธวจน ”
ฉบับนี้กองบรรณาธิการขอน�าพุทธวจน พระสูตรที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์ เพื่อที่พวกเรา

เหล่าสาวก ซึ่งยังประกอบการอาชีพ หาเลี้ยงชีพอยู่นั้น สมควรด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ที่ตนหามาได้อย่างไรจึงนับได้ว่าปฏิบัติตาม

ค�าสั่งสอนของพระศาสดา ขอให้ทุกท่านได้โปรดได้น�าไปศึกษาและน�าไปปฏิบัติ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกท่านจะมีแต่ความเจริญ ไม่มี

ความเสื่อม 

หลักในการจัดสรรทรัพย์

คหบดี!  อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ ที่ตนหาได้มา ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยก�าลังแขน มีตัวชุ่มด้วย

เหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม ได้มา โดยธรรม เพื่อกระท�ากรรมในหน้าที่ 4 ประการ 4 ประการ เป็นอย่างไร คือ 

(1) อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดย ชอบธรรม ในการเลี้ยงตนให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารตน ให้อยู่เป็นสุขโดย

ถูกต้อง ในการเลี้ยงมารดาและบิดา ให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดย ถูกต้อง ในการเลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสและ

กรรมกรชายหญิง ให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง ในการเลี้ยงมิตรอ�ามาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหน�า บริหารให้

อยู่ เป็นสุขโดยถูกต้อง นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ 1 อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย เหตุผล. 

(2) คหบดี!  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้ โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการปิดกั้น อันตรายทั้งหลาย ท�า

ตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ที่เกิดจากไฟ จากน�้า จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท ที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆ น้ีเป็นการ

บริโภคทรัพย์ฐานที่ 2 อัน อริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย เหตุผล.

(3) คหบดี!  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้ โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการกระท�าพลีกรรม 5 ประการ 

คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะห์ แขก) ปุพพเปตพลี (สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว) ราชพลี (ช่วยชาติ) เทวตาพลี 

(สงเคราะห์เทวดา) นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ 3 อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วย เหตุผล. 

(4) คหบดี!  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกนั้น ใช้ โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม ในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณา อุทิศแก่สมณ

พราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจาก ความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ผู้ฝึกฝน ท�าความสงบ ท�าความดับเย็นแก่

ตนเอง อันเป็นทักษิณา ที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทน เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐาน

ที่ 4 อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ ด้วยเหตุผล. 

คหบดี!  อริยสาวกนั้น ย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหา ได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยก�าลัง แขน มีตัว

ชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระท�ากรรมในหน้าที่ 4 ประการเหล่านี้. 

คหบดี!  โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง ความหมดสิ้นไป โดยเว้นจากกรรมในหน้าที่ 4 ประการ ดังกล่าวแล้วน้ี 

โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็น โภคทรัพย์อันบุคคลนั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะ ไม่บรรลุแล้ว ไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.

คหบดี! โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึง ความหมดสิ้นไป โดยกรรมในหน้าที่ 4 ประการ ดังกล่าว แล้วนี้ โภคทรัพย์

เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อัน บุคคลนั้นถึงแล้วโดยฐานะ บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ ด้วยเหตุผล.

บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๘-๘๙/๖๑.
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสอ.) ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ทั่วทุกภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนากระบวนการท�างาน 

ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น ชสอ.จึงร่วมกับชมรมสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ภาคทั้ง 8 ภาค จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ 

ผลงานนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค และ

ระดับประเทศ ประจ�าปี 2558 เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ต่อไป

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนท่ี 2  

(ชสอ.กทม.2) ได้เห็นความส�าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ดีเด่นกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนท่ี 2 ประจ�าปี 2558 ขึ้น เพื่อน�าผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมดีเด่น 

ระดับภาค ส่งเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ กับ ชสอ. ต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานนวัตกรรมในโครงการ การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการ

บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจำาปี 2558

ผลงานนวัตกรรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสหกรณ์

 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”

นางรัตนพร  สิทธิกุลนันท์  ผู้น�าเสนอผลงาน

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ
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แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยน�าเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสหกรณ์ 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดยมี นางรัตนพร  สิทธิกุลนันท์ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้น�าเสนอผลงานดังกล่าว  

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจ�าปี 2558 และเป็นตัวแทนของ 

ชสอ.กทม.2 เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ กับ ชสอ. ต่อไป

ส�าหรับนวัตกรรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” เป็นการ

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในสหกรณ์ เทคโนโลยี 

ที่สหกรณ์น�ามาใช้ คือ Application Google Drive ซึ่งเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของสหกรณ์ เช่น รายงานการปฏิบัติ

งานของฝ่ายจัดการ เอกสารและรายงานการประชุมของกรรมการคณะต่างๆ เป็นต้น ท�าให้สหกรณ์มีศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร  

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง Application 

Google Drive เมื่อสหกรณ์ได้น�า Application Google Drive มาใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในสหกรณ์ ท�าให้ฝ่ายจัดการ

สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในการ

จัดท�ารายงานการประชุม ลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และยังมีส่วนช่วย

ในการลดการตัดต้นไม้ลงได้ในทางอ้อม ในวันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด อาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่

หากในอนาคตทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้ มีการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน ทดแทนการใช้กระดาษ จาก 

ส่วนเล็กๆก็จะขยายวงกว้างออกไป ท�าให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่ต่อไป

ถึงแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น

ผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2558 แต่การเข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้ก็ถือว่าสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

ในขบวนการสหกรณ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ต่อไป

โล่เกียรติคุณ ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการดีเด่น
ระดับภาค (กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2)

ดร. เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบโล่และรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจําปี 2558 ให้กับ นางรัตนพร  สิทธิกุลนันท์ 
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Payment ธ.ธนชาต
อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์

ฟรี!! ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เพิ่มช่องทางการบริการ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีต้องการท�าธุรกรรมการเงิน 

กับสหกรณ์ เพียงดาวน์โหลด ใบ Payment  หัวข้อ (6.1)  สมาชิกสามารถเดินไปที่เคานเตอร์ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้าน  

กรอกแบบฟอร์ม เลขที่สมาชิก และวัตถุประสงค์ (ฝากเงิน ช�าระเงินกู้ ฯลฯ) และจ�านวนเงิน ยื่นใบ Payment ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร และรับส�าเนา

การฝากจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น สมาชิกที่ใช้บริการ Payment ผ่านธนาคารธนชาต 

มีสิทธิลุ้นรับรางวัลกระเป๋าเดินทางทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2559 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เปลี่ยนบริษัทประกันชีวิตกลุ่มใหม่ จากบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็น 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจาก สิ้นสุดอายุสัญญากรมธรรม์ ส�าหรับความคุ้มครองและเงื่อนไข และเบี้ยประกัน

ยังคงเหมือนเดิม สมาชิกที่ท�าประกันอยู่แล้ว ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มประกันชีวิตใหม่ เนื่องจากความคุ้มครองยังต่อเนื่องจากบริษัทประกันเดิม

 ส�าหรับสมาชิกใหม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า 

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ได้ที่ www.025798899.com (หัวข้อ 7.1)

 สอ.ปม. เปลี่ยน บริษัทประกันชีวิตกลุ่มใหม่
จากบริษัทสหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  

เป็น บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2559
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สอ.ปม. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ด้วยการสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่าน ท่านจะไม่พลาด
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากมีข้อสงสัย ต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆ กรุณา
ฝากข้อความของท่านไว้ในกล่องข้อความ แอดมินจะมาตอบค�าถามของท่านค่ะ

--วิธีการหาเพจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด--
1. ให้คีย์หน้าเฟสบุ๊คของท่านว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด (จะมี 

โลโก้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สีเขียวขึ้นอยู่)

2. จากนั้น ให้กดถูกใจในหน้าเพจ และแชร์โพสนี้ (ที่มีรูปกระเป๋า
เดินทาง) ตั้งค่าเป็นสาธารณะ  หากมีข่าวสารความเคลื่อนไหวใดๆ ท่านจะ
ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ และยังมีสิทธ์ร่วมลุ้นรางวัล กระเป๋าเดินทางสุดเก๋
แบรนด์คุณภาพอย่าง Swiss Gear  ทุกๆ 1,000 LIKE 

3. เม่ือท่านกดไลค์เพจแล้ว ให้ท่านแคปหน้าจอโพสนี้ พร้อมส่งเลขที่สมาชิก  
ชื่อ - นามสกุล มาที่กล่องข้อความ  (เฉพาะสมาชิกที่ท�าตามกติกา 1 ท่านต่อ  
1 สิทธิ์เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นกระเป๋าเดินทางค่ะ)

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

Facebook อีกหนึ่งช่องทางที่จะทำาให้เราติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ออกระเบียบ ว่า
ด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2559 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่
มีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการได้สอบถามเข้ามาเป็นจ�านวนมากว่าจะ
ต้องเตรยีมตัวในการกูแ้ละมข้ัีนตอนในการด�าเนนิการอย่างไร ฉบบันีจึ้งมคี�าตอบ
มาฝากกนัค่ะ

1. หลกัเกณฑ์ในการกู ้มดีงันี้
 (1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
 (2) ยนิยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมลูเครดติ และส่งมอบข้อมลูเครดติให้กบั
องค์กรเกีย่วกบัข้อมลูเครดติแห่งชาติ

2. เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ
 สมาชกิสมทบกูไ้ด้จ�านวนไม่เกนิร้อยละ 90 ของเงนิค่าหุน้ทีส่มาชกิสมทบมอียู่
กบัสหกรณ์ ทัง้นีไ้ม่เกนิ 40,000 บาท และต้องมเีงนิได้รายเดอืนคงเหลือไม่น้อย
กว่า 3,500 บาท

3.  เงนิกูส้ามญั
 (1) สมาชกิสมทบสามารถกูเ้งนิสามญัไม่เกนิร้อยละ 90 ของเงนิค่าหุน้หรอืเงนิ
ฝากทีส่มาชกิสมทบมอียู่กบัสหกรณ์
 (2) ส�าหรับพนักงานราชการหากกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ90 ของเงินค่าหุ้น
หรอืเงนิฝากทีส่มาชิกสมทบมอียูก่บัสหกรณ์ ต้องมคีณุสมบตัดิงันี้
  - ส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาทโดยหัก ณ ที่จ่าย
ตดิต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
  - มอีายุสัญญาจ้างเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
จ�านวนเงนิกูก้�าหนดตามอายุการเป็นสมาชกิสมทบ ดงันี้

อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงินกู้สูงสุด

6 เดือน – ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 3 ปี – ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 7 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 4 ปี – ไม่เกิน 6 ปี ไม่เกิน 9 เท่าของเงินได้รายเดือน

อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงินกู้สูงสุด

เกิน 6 ปี – ไม่เกิน 8 ปี ไม่เกิน 11 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 8 ปี –ไม่เกิน 10ปี ไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 10 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน

 (3) การกูส้ามญัต้องมผีูค้�า้ประกนัจ�านวนกีค่น
  - จ�านวนเงนิกูไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต้องมผีูค้�า้ประกนัไม่น้อยกว่า 3 คน
  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 100,000 – 200,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกัน 
ไม่น้อยกว่า 6 คน
  - จ�านวนเงนิกูเ้กนิกว่า 200,000 – 300,000 บาท  ต้องมผีูค้�า้ประกัน 
ไม่น้อยกว่า 7 คน
  - จ�านวนเงนิกู้เกินกว่า 300,000 บาทข้ึนไป  ต้องมีผูค้�า้ประกนัไม่น้อย
กว่า 8 คน
 (4) เงินคงเหลือผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรวมค่าครองชีพที่ปรากฏ
ตามสลปิเงนิเดอืนดงันี้
  - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 
3,500 บาท
  - จ�านวนเงนิกู้ 100,001 – 150,000 บาท ต้องมีเงนิได้คงเหลอืไม่น้อย
กว่า 4,000 บาท
  - จ�านวนเงนิกู้ 150,001 – 200,000 บาท ต้องมีเงนิได้คงเหลอืไม่น้อย
กว่า 4,500 บาท
  - จ�านวนเงนิกู้ 200,001 – 300,000 บาท ต้องมีเงนิได้คงเหลอืไม่น้อย
กว่า 5,000 บาท
  - จ�านวนเงนิกู้ 300,001 – 400,000 บาท ต้องมีเงนิได้คงเหลอืไม่น้อย
กว่า 5,500 บาท

  สําหรับฉบับหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จะมีหลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษของ
พนกังานราชการมาฝากกนัค่ะ โปรดตดิตามในฉบบัหน้าค่ะ

หน้าของเพจ สอ.ปม.

ทุก 1,000 Like ลุ้นรับกระเป๋าเดินทางสุดเก๋ฟรี
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รายการ 31 มีนาคม 2559 29 กุมภาพันธ์ 2559

จ�านวนสมาชิก 13,218 13,221

จ�านวนสมาชิกสมทบ 16,616 16,525

สินทรัพย์รวม 15,643,327,175.12 15,424,109,052.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 195,311,208.32 150,789,003.92

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,008,135,301.28 1,151,091,480.47

เงินลงทุนระยะสั้น 61,265,931.80 61,424,687.20

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 136,500,282.33 133,350,587.66

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 49,070,426.25 42,112,120.75

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,820,418,925.70 6,789,045,161.03

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 98,488,035.67 107,634,467.07

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 911,338,947.25 917,152,594.55

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค้�าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,392,739.51 47,295,041.52

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 264,166,658.00 265,208,326.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,659,160.94 1,659,160.94

เงินลงทุนระยะยาว 5,945,617,230.72 5,645,107,872.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,340,222.23 6,140,871.71

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74,194,778.73 74,604,793.73

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,240,017.31 31,305,575.32

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 9,516,953,539.39 9,452,743,226.55

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,124,000,000.00 2,061,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,175,056,799.82 5,168,139,905.37

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 576,998,078.94 605,546,097.90

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,466,678,429.19 3,460,134,170.84

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 797,847,838.01 789,174,396.73

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 237,825,852.07 219,551,089.50

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 92,854,382.46 90,914,469.02

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,852,219.15 2,819,681.38

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,137,395,241.86 2,141,531,294.88

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 158,601,484.21 160,495,454.73

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,918,620,545.58 1,921,386,581.13

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 42,919,820.09 42,724,703.58

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 17,253,391.98 16,924,555.44

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 27,596,853.81 26,714,628.50

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28,298,514.90 30,751,268.80

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,126,373,635.73 5,971,365,826.40

ทุนเรือนหุ้น 5,016,015,830.00 4,947,249,500.00

ทุนส�ารอง 487,367,468.76 487,367,468.76

ทุนสะสม 116,226,303.39 116,572,903.39

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 427,971,316.48 369,599,525.56

ก�าไรสุทธิ 78,792,717.10 50,576,428.69

รายได้ 153,299,166.39 97,261,530.98

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 123,113,878.87 82,355,401.62

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 10,680,047.95 5,477,437.41

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 15,781,261.39 7,315,572.40

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 1,506,203.60 39,404.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,217,954.58 2,073,715.55

ค่าใช้จ่าย 74,506,449.29 46,685,102.29

ดอกเบี้ยจ่าย 58,824,745.60 35,823,146.68

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 15,681,703.69 10,861,955.61

ก�าไรสุทธิ 78,792,717.10 50,576,428.69

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำานาญตามพระ
ราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

สอ.ปม. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี  
บัตร ATM Click CO-OP 

สำาหรับสมาชิกสมทบ
สอ.ปม. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตร 

ATM Click CO-OP Card ส�าหรับสมาชิก
สมทบ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิก 
ค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM Click CO-OP 
Card ใบละ 100 บาท
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอใช้ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ด�าเนินการสอบ

สัมภาษณ์ ส�าหรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต�าแหน่งต่าง ๆ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันอังคารที่  

29 มีนาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โดย มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 1,074 ราย  

นายสมหมาย กิตยากุล  
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กล่าวเปิดการสอบสัมภาษณ์

การใช้ประโยชน์จากอาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด



“วันสงกรานต์” ถือเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะเป็น 

วันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ท่ียึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และวันนี้ยังเป็น 

วันครอบครัว ที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้า เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลาน

ที่ไปท�างานในต่างจังหวัด ก็จะใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง และ 

ท�ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน�้าสงกรานต์ 

รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ หรือกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด 

ท�าบุญ ท�าทาน สิ่งเหล่านี้ ได้เสริมสร้างคุณค่าและความส�าคัญของวันสงกรานต์

ให้ทวีคูณยิ่งขึ้น

เมื่อวันสงกรานต์มาถึง ก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจ 

เบกิบานซึง่กจิกรรมในวนันัน้จะเป็นการท�าบญุตกับาตรตอนเช้า และการก่อเจดย์ีทราย  

โดยน�าทรายมาก่อเป็นเจดีย์ต่าง ๆ  ในวัด จุดประสงค์ก็คือให้วัดได้ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือใช้ถมพื้นต่อไป นอกเหนือจากการท�าบุญข้างต้นแล้ว  

ยังมีการรดน�้าขอพรผู ้อาวุโสหรือผู ้ใหญ่ที่เคารพนับถือในครอบครัว การรดน�้าผู ้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู ้มีพระคุณ และ 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการที่ท่านให้ศีลให้พร ก็เป็นการเตือนสติให้เราเริ่มต้นชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยจะเอาน้ําหอมเจือในน้ํา

และมีดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงความเคารพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สิ่งที่ได้รับ คือ ความชื่นใจ ความสุขใจ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากัน 

ทุกคนในครอบครัว ในวันสําคัญนี้  

หวังว ่าทุก ๆ คนคงมีความสุข

กันในวันสงกรานต์ และอย่าลืม 

ความปลอดภัยบนท้องถนนก็เป็น

สิ่งที่สําคัญไม่ควรมองข้ามค่ะ

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 นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี,  
 นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์, นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์

เทศกาลวันสงกรานต์ 
วันแห่งครอบครัวไทย


