
ประชุมใหญสามัญ

ประจำป2560
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ณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 200 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
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สารบัญ   

กองบรรณาธิการ

ทีป่รกึษา 

นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์

หวัหน้ากองบรรณาธกิาร 

นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์

กองบรรณาธกิาร 

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ 

นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข 

นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี

นางปฐมพร  เอกพันธ์ุ

นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

ก�าหนดการ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 

และการสัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคเช้า      เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. พธีิเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560

09.00 – 10.30 น. บทบาทและหน้าทีข่องผูแ้ทนสมาชกิ 

 - ระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 

  โดย นายจงเจรญิ กจิส�าราญกลุ ทีป่รกึษาสหกรณ์

 -  เป้าหมาย แผนงาน หรอืโครงการเด่นของสหกรณ์ในปี 2560

  โดย นายวชิติ สนธิวณิช รองประธานกรรมการ

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.15 น. มอบรางวลั “คนดีศรสีหกรณ์” และ 

 มอบรางวลั “ผูแ้ทนสมาชกิดีเด่น”

11.15 – 12.00 น. การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2560

 ระเบียบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

 ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั  

   ประจ�าปี 2559

ภาคบ่าย      เวลา 13.00 – 16.30 น.

13.00 – 15.45 น. ระเบียบวาระที ่3 เรือ่งการเลอืกตัง้ประธานกรรมการเลอืกตัง้

 ระเบียบวาระที ่3.1 จ�านวนกรรมการทีว่่างลงและการด�ารง  

   ต�าแหน่ง

 ระเบียบวาระที ่3.2 การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้ 

 ระเบียบวาระที ่4 เรือ่งเสนอให้ทีป่ระชมุทราบ

 ระเบียบวาระที ่4.1 รายงานผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปี 2559

หน้า

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560     2

ผลด�าเนินงาน 2559   3

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร…..ค�านวณอย่างไร ? 4

ส่งไม้ต่อ  6

สมาชิกท่ีประสบอุทกภัยยื่นขอรับทุนสวัสดิการแล้วรึยัง? 8

ผลการด�าเนินงาน  10

มุมน้ีมีค�าตอบ  11

บรรยากาศการฝึกอบรมสมาชิกสมทบครั้งที่ 5  12

พุทธวจน  13

คาถาแก้จน  16
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ผลด�ำเนินงำน 2559 
ก�ำไร 421 ล้ำนบำท
เสนอท่ีประชุมใหญ่ 5.25 %  

เฉลี่ยคืน 10 %
ตรวจสอบยอดเงินปันผล
ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 60
ใช้บัตร Click COOP เบิกได้

ตัง้แต่วนัที ่5 ก.พ. 60 เวลำ 16.00 น. 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้ม ี

การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันที่ 4 - 5 

ก.พ. 2560 สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 สหกรณ์

มีผลก�าไรทั้งส้ิน 421 ล้านบาท คณะกรรมการด�าเนินการ

ได้พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

เสร็จส้ินแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.25 % และเงิน

เฉลี่ยคืนส�าหรับสมาชิกผู้กู้เงิน 10 % 

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบ ยอดเงิน 

ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 

2560 เป็นต้นไป ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP  

PHONE 0 -2579 -8899  หรื อ  สหกรณ ์ออนไลน ์ 

www.025798899.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

แล ้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลในวัน

อาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ สมาชิก

สามารถใช้บัตร ATM Click COOP Card เบิกถอนผ่าน 

ตู้ ATM สหกรณ์  ตู้ธนาคารกรุงไทย ตู้ธนาคารออมสิน และ

ตู้ธนาคารอิสลาม ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

 ระเบียบวาระที ่4.2 รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของ 

   สหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2559 

 ระเบยีบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณา

 ระเบยีบวาระที ่5.1  การอนมุตังิบดลุ ประจ�าปี 2559

 ระเบยีบวาระที ่5.2  การจดัสรรก�าไรสทุธ ิประจ�าปี 2559

 ระเบยีบวาระที ่5.3  การเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ

 ระเบยีบวาระที ่5.4  การอนมุตัแิผนงานและงบประมาณ 

   รายจ่าย  ประจ�าปี 2560

 15.45 – 16.30 น. การลงคะแนนเลอืกตัง้คณะกรรมการ 

   ด�าเนนิการ

 16.30 – 18.00 น. กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ส�าหรบั 

   ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ (กจิกรรม 

   เสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้แก่

   ผูแ้ทนสมาชกิใหม่) 

   โดยนายพศิาล อตุสาหพงษ์  

   กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั พศิาล 

   โปรเฟสชัน่แนล กรุป๊ เทรนนิง่ จ�ากดั

 18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็

 (พกัการประชมุ)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคเช้า      เวลา 08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น. ระเบยีบวาระที ่5  (ต่อ)

 ระเบยีบวาระที ่5.5 การก�าหนดวงเงนิกูย้มืซึง่สหกรณ์ 

   อาจกูย้มืหรอืค�า้ประกนั ประจ�าปี  

   2560

 ระเบยีบวาระที ่5.6 การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุอย่างอ่ืน 

   ของสหกรณ์ฯ

 ระเบยีบวาระที ่5.7 การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการของ 

   สหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2560 และ 

   ก�าหนดค่าตอบแทน

 ระเบยีบวาระที ่5.8 การคดัเลอืกผูส้อบบญัชสีหกรณ์ฯ  

   ประจ�าปี 2560 และก�าหนด

   ค่าธรรมเนยีม

 ระเบยีบวาระที ่5.9 ประกาศเรือ่งเงนิรอจ่ายคนื และ

   เงนิรบัโอน

 ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

15.00  น. ปิดการประชมุและสมัมนา

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



4

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นเวลาดีๆ ที่สหกรณ์จะจ่าย

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก แต่ท่านสมาชิกทราบ

หรือไม่ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้น มีวิธีคิดค�ำนวณอย่ำงไร 

วันนี้เรามีค�าตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ

●	1. เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจ�านวนเงิน

ค่าหุ้นจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณ

ด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

ตัวอย่าง นายบอย มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา 

(ปี2558) เป็นเงิน 70,000 บาท และ นายบอย ถือหุ้นเดือนละ 1,000 

ทุกเดือนของปี 2559 ในสิ้นปี นายบอย จะได้เงินปันผล ดังนี้

(สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 5.25 %)       

                      

หน่วย: บาท

      วนัที่ หุ้น    วธิคี�านวณปันผล 5.25 % เงนิปันผล

31 ธ.ค. 2558   70,000 70,000 x 5.25/100 x 12/12  3,675.00

31 ม.ค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 11/12 48.12

28 ก.พ. 2559     1,000  1,000 x 5.25/100 x 10/12 43.75

31 ม.ีค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 9/12 39.37

30 เม.ย.2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 8/12 35

31 พ.ค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 7/12 30.62

30 ม.ิย. 2559     1,000    1,000 x 5.25/100 x 6/12 26.25

31 ก.ค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 5/12 21.87

31 ส.ค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 4/12 17.50

30 ก.ย. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 3/12 13.12

31 ต.ค. 2559     1,000    1,000 x 5.25/100 x 2/12 8.75

30 พ.ย. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 1/12 4.37

31 ธ.ค. 2559     1,000   1,000 x 5.25/100 x 0/12 0.00

รวม    82,000 หุน้รายเดอืน x 5.25% x เวลา 3,963.72

รวม 1 มกราคมถงึ 31 ธันวาคม 2559 นายบอยได้เงนิปันผล  3,963.72

●	2. เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่าย

ดอกเบี้ยเงินกู้ ท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ก�าหนดไว้ใน

ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วน

ของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร …..
ค�านวณอย่างไร ?

ตัวอย่าง นายบอย

กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่างๆ นายบอย  ช�าระดอกเบี้ยเงินกู้

ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี โดยสหกรณ์จะต้องค�านวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุก

ประเภทที่สมาชิกมีอยู่ (ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน) ตามที่สมาชิก

จ่ายจริงแล้วน�ามารวมกัน และหากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืน

ร้อยละ 10 ดังนั้น จ�านวนเงินเฉลี่ยคืนของนายบอย ค�านวณได้ดังนี้

        

         หน่วย : บาท

ประเภทเงนิกู้
 ดอกเบีย้

ทัง้ปี

  วธิคี�านวณ

เฉลีย่คนื 10 %
เงนิเฉลีย่คนื

1. เงนิกูฉ้กุเฉนิ 5,512.60  5,512.60 x 10 /100 551.26

2. เงนิกูส้ามญัทัว่ไป   18,521.10 18,521.10 x 10 /100 1,852.11

3. เงนิกูส้ามญัเพือ่

   การศกึษา

2,463.25   2,463.25 x 10 /100 246.32

4. เงนิกูส้ามญัอาชพีเสรมิ 3,673.45   3,673.45 x 10/100 367.34

รวม 1 มกราคม ถงึ 

31 ธนัวาคม 2559  

นายบอย ได้เงนิเฉลีย่คนื     

3,017.03

ตอบ 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายบอย  เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้วจะ

เห็นว่า นายบอยได้รับเงินจ�านวนเงิน

     =  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

     =   3,963.72+ 3,017.03

       =   6,980.75 บาท

หากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีแล้ว สมำชิกทุกท่ำนจะสำมำรถเบิกเงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนในวันอำทิตย์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลำ 16.00 น.  

เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้ำ

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีกับสหกรณ์ โดย

ใช้บัตร ATM Click CO-OP Card เบิกถอนได้ที่ตู ้ ATM สหกรณ์,  

ตู้ ATM ธ.ออมสิน ,ธ.กรุงไทย และ ธ.อิสลาม ทั่วประเทศ และบัตร 

ATM สหกรณ์ เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร

กรุงไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุน

เรือนหุ้น สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เช่นเดียวกัน
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1. ลงทะเบียน โดยป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

 - เลขที่สมาชิก

 - เลขบัตรประชาชน

 - วัน เดือน ปีเกิด

2. ก�าหนดชื่อ และรหัสผ่าน 

 - ชื่อผู้ใช้ (user name)

 - รหัสผ่าน (password)

3. เข้าสู่ระบบ โดยป้อนข้อมูลตามข้อ 2.

 2 วิธีตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน

 เริ่ม 18 ม.ค. 2560

วธิง่ีาย ๆ เพือ่ลงทะเบยีนเข้าสู.่.

สหกรณ์ออนไลน์
ดยูอดเงนิปันผล – เฉลีย่คนื
พมิพ์ใบเสรจ็ด้วยตนเอง
www.025798899.com
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�าเนินการปิด 

ปีบัญชี 2559 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นการผ่านพ้น 

การด�าเนินงานที่ท้าทายอย่างมากปีหนึ่ง สิ่งต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา  

สอ.ปม. ได้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ อย่างจ�านวนไม่น้อยเลยทีเดียว  

ซึ่งได้สรุปไว้ในวารสารฉบับที่แล้ว หากท่านใดยังไม่ได้อ่านก็

ลองกลับค้นหาไปหาอ่านดูได้นะครับ ซึ่งมีหลายๆ เรื่องที่เป็น 

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นก้าวย่างที่ส�าคัญต่ออนาคตของ สอ.ปม. 

เลยก็ว่าได้ 

 ปีนี้ก็เป็นปีที่ส�าคัญส�าหรับผมแล้วในฐานะกรรมการ 

ท�าหน้าที่ผู้จัดการเช่นเดียวกัน เป็นการท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนี้ครบ 

3 ปี และเป็นการครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ผมต้องเว้นวรรคการท�าหน้าที่กรรมการตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ในฉบับปัจจุบัน ซึ่งก�าหนดไว้ว่า 

คณะกรรมการด�าเนินการอยู่ได้คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน  

ซึ่งผมได้รับเลือกต้ังจากผู้แทนสมาชิกมาท�าหน้าท่ีนี้ครบ 2 วาระ 

ติดต่อกันแล้ว จึงจ�าเป็นต้องหยุดพักไปเป็นผู ้ชมข้างสนาม  

คอยเชียร์และให้ก�าลังใจคณะกรรมการท่ีจะเข้ามาท�าหน้าที่บริหาร

สหกรณ์ต่อไปอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถกลับมาเสนอตัวรับใช ้

สมาชิกทุกท่านอีกครั้งในวันข้างหน้า และหากว่าได้มีโอกาสกลับมาเสนอตัวรับใช้พี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง หวังว่าจะได้รับ 

การสนับสนุนจากท่านสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในโอกาสหน้าด้วยนะครับ (ขออนุญาตหาเสียงล่วงหน้าเป็นปีเลยนะครับ)

 การท�าหน้าที่คณะกรรมการด�าเนินการตลอด 4 ปี ที่ผ่านมานั้น ขอเรียนว่าคณะกรรมการทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

สอ.ปม.ให้มีความก้าวหน้าในการด�าเนินงานเป็นล�าดับ และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการที่ได้มอบความไว้วางใจมอบหมาย 

หน้าที่ที่ส�าคัญในการท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้กับผม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เมื่อคราวประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินงานนัดแรกหลังจากได้คณะกรรมการชุดใหม่เม่ือ 3 ปีที่แล้ว กรรมการอาวุโสท่านหนึ่งได้เสนอช่ือผมให้ท�าหน้าที่ 

ดังกล่าว ท่านประธานได้ถามผมว่า พร้อมที่จะท�าหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ ผมเรียนตามตรงนะครับ ว่าเป็นช่วงส�าคัญในการตัดสินใจ

ส่งไม้ต่อ โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ
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เป็นอย่างมาก ด้วยความที่ทุกท่านทราบว่า สอ.ปม.ของพวกเรานั้น ถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้  

การรบัไม้ต่อมาท�าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าฝ่ายจดัการนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย เพราะภาระหน้าทีท่ีส่�าคญัต้องมคีวามรบัผดิชอบทีไ่ม่น้อยเลยทเีดียว 

อย่างไรกต็ามผมได้ตอบที่ประชุมว่า หากที่ประชุมไว้วางใจเลือกผม ผมก็พร้อมและจะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะนี้ช่วงเวลาที่ส�าคัญของ

การท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 3 ปี ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว และ สอ.ปม.ก็ยังสามารถก้าวไปบนเส้นทางที่มั่นคง ความส�าเร็จต่างๆ  

ที่เกิดขึ้น ถือเป็นผลงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม.ทุกท่าน และสุดท้ายคือสมาชิกทุกคน ที่เป็นเจ้าของและคอยติดตามให ้

ข้อเสนอแนะและให้ก�าลังใจ มาถึงวันนี้สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด คือการที่สามารถส่งต่อการบริหารและความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 การได้เข้ามาท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการใน สอ.ปม. นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสท�างานบริหารองค์กร 

ที่มีความส�าคัญมากๆ องค์กรหนึ่ง การได้พบปะกับผู้คนจ�านวนมาก ได้รู้จักผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

มากมายและในปีที่ผ่านมา ผมได้รับมอบเป็นตัวแทน สอ.ปม.ในการลงเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด เมื่อคราวประชุมใหญ่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา และได้รับการเลือกตั้งเข้าไปมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์

นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีส�าคัญอีกประการ ในส่วนนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ค�าแนะน�าและ 

เป็นก�าลังใจในการท�างานดังกล่าวในการก้าวเข้าไปสู่เวทีการท�างานสหกรณ์ในระดับประเทศ ซึ่งการท�างานในชุมนุมสหกรณ์นั้นมีส่วน

ท�าให้ สอ.ปม.ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งได้มีบทบาทในการน�าเสนอแนวคิดและขับเคลื่อนในเรื่องส�าคัญๆ ได้มากขึ้นด้วย

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการท�าหน้าท่ีกรรมการด�าเนินงานของ สอ.ปม. มีส่วนท�าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการในต�าแหน่ง  

ผู้อ�านวยการส่วนสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการป้องกันรักษาป่าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรในบางครั้ง ซึ่งผมพยายามให้กระทบน้อยที่สุด  

ในโอกาสนีผ้มต้องขอขอบคณุท่านอธบิดกีรมป่าไม้ ผูอ้�านวยการส�านกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า และผูบ้งัคบับญัชาทกุท่านทีเ่ข้าใจ 

และให้โอกาสในการท�างานให้กบัสหกรณ์ และผมกค็ดิว่าการท�างานให้สหกรณ์นีถ้อืว่าเป็นการปฏิบัตงิานในหน่วยงานสวัสดกิารของพวกเรา 

ทุกๆคน อย่างไรก็ตามในปีที่ต้องหยุดพักจากการเป็นกรรมการก็คงได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างเต็มที่ 

 หำกกำรท�ำหน้ำทีใ่นสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำมข้ีอผดิพลำดประกำรใด ผมขอน้อมรบัไว้  

หำกมีสิ่งใดที่ดีและเหมำะสมแล้ว ขอมอบเป็นควำมภำคภูมิใจกับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ทุกๆ ท่ำนครับ 

ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่าน จนกว่าจะพบกันใหม่
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จากกรณีอุทกภัยทีท่�าให้เกดิสถานการณ์น�า้ท่วมในหลายจงัหวดัทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือด

ร้อนอย่างมาก สภาพอากาศฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทางกรม
อุตนุยิมวทิยาได้ประกาศให้ประชาชนระวัง น�า้ป่าไหลหลาก และน�า้ท่วม
ฉับพลันอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รู้สึก
เสยีใจต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และเป็นห่วงพีน้่องภาคใต้ทกุคน

ส�ำหรับสมำชิกท่ียังไม ่ได ้ขอรับทุนสวัสดิกำรเพื่อ
สงเครำะห์สมำชิกประสบภัย สมำชิกสำมำรถดำวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้จำก www.025798899.com หวัข้อที ่4.9 โดยมหีลักเกณฑ์
กำรขอรบัทนุสวสัดกิำรดงัน้ี

1. ผู ้มีสิทธิ์รับทุน จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 เดอืน นบัอายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่วนัแรกทีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิจนถึง
วนัประสบภยั

2. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย
ตามระเบยีบนีไ้ด้เพยีงปีละ 1 ครัง้

3. ยืน่ขอรบัทนุภายในก�าหนดเวลา 60 วัน นบัแต่วันท่ีสิน้สดุ
การประสบภยั หากพ้นก�าหนดนีแ้ล้วเป็นอนัหมดสิทธ์ิในการขอรับทุน

จ�านวนเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้จ่ายดังนี้
1.) ทีอ่ยูอ่ำศยัเสยีหำยท้ังหมดไม่อำจซ่อมแซมได้ ให้จ่ำย

ตำมทีจ่่ำยจรงิ รำยละ
 1. กรณเีป็นเจ้าบ้านตามทะเบยีนบ้าน 
  จ่าย 40,000 บาท
 2. กรณเีป็นผูอ้าศยัและมีชือ่ในทะเบยีนบ้าน 
  จ่าย 30,000  บาท

สมาชิกที่ประสบอุทกภัย
ยื่นขอรับทุนสวัสดิการแล้วรึยัง?

 3. กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน
  จ่าย 10,000 บาท
2) ทีอ่ยูอ่ำศัยเสยีหำยบำงส่วน ให้จ่ำยตำมทีจ่่ำยจรงิแต่

ไม่เกนิรำยละ
 1. กรณเีป็นเจ้าบ้านตามทะเบยีนบ้าน
  จ่าย 4,000 บาท
 2. กรณเีป็นผูอ้าศยัและมชีือ่ในทะเบยีนบ้าน
  จ่าย 3,000 บาท
 3. กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน
  จ่าย 1,000 บาท
เอกสำรประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบ

ภยั ดาวน์โหลดได้จาก www.025798899.com
2. ส�าเนาทะเบยีนบ้านท่ีประสบภยัซึง่สมาชกิมชีือ่อยู ่ส�าหรบั

ผูอ้ยูอ่าศยัแต่ไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน จะต้องมพียานหลกัฐานอนัเชือ่ได้
ว่าเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในบ้านหลงัดงักล่าว

3. ส�าเนาบตัรประชาชน
4. รายการประเมนิมลูค่าทรัพย์สนิท่ีเสยีหาย
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5. รูปถ่ายท่ีอยู่อาศัยที่เสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน และ 
รูปถ่ายรายการทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัความเสียหายตามรายการประเมนิมลูค่า
ทรัพย์สนิทีเ่สยีหาย 

การรับมือส�าหรับน�้าท่วมครั้งต่อไปควรปฏิบัติดังนี้
1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของคุณเม่ือ

เกดิน�า้ท่วม
2. ท�าความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง และขัน้ตอนการอพยพ
3. เรยีนรูเ้ส้นทางการเดนิทางทีป่ลอดภยัทีส่ดุจากบ้านไปยงั

ทีส่งูหรอืพืน้ทีป่ลอดภยั
4. จัดหาวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉายมาเอาไว้ส�าหรับฟังข่าวสาร 

หากไม่มไีฟฟ้า
5. ผูค้นทีอ่าศยัในพืน้ทีเ่สีย่งต่อภยัน�า้ท่วม ควรจะเตรยีมวสัดุ 

เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสตกิ ไม้แผ่น ตะป ูกาวซลิโิคน เป็นต้น เพือ่
ใช้ป้องกนับ้านเรอืน และทราบแหล่งทรายทีจ่ะน�ามาใช้

6. น�ารถยนต์และพาหนะไปเกบ็ไว้ในพืน้ทีซ่ึง่น�า้ไม่ท่วมถงึ
7. ปรึกษาและท�าข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการ

ประกนัความเสยีหาย
8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ

เกบ็ไว้ตามทีจ่�าง่าย
9. รวบรวมของใช้จ�าเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ภาย

หลงัน�า้ท่วมไว้ในทีป่ลอดภยัและสูงกว่าระดับทีค่าดว่าน�า้จะท่วมถงึ
10. ท�าบนัทกึรายการทรพัย์สนิมค่ีาทัง้หมด ถ่ายรปูหรือวดีีโอ

เกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน    
11. เก็บบันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารส�าคัญและของมีค่า

อื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างจากที่น�้าท่วมถึง เช่น 
ตูเ้ซฟทีธ่นาคาร หรอืไปรษณย์ี

12. วางแผนอพยพ คดิหาข้อมลูสถานทีท่ีใ่กล้ทีส่ดุ รวมท้ังวธิี
การเดนิทาง การเคลือ่นย้าย

13. หากเกดิน�า้ท่วม ฝึกทีจ่ะคดิในแง่บวก มองโลกในแง่ด ีอย่า
ใช้อารมณ์กนัในบ้าน เพราะจะท�าให้บดบงัสตปัิญญาในการแก้ปัญหา

14. การป้องกัน
ตัวเองและความเสียหาย
จากน�้ าท ่วม ควรมีการ 
เตรยีมการไว้ล่วงหน้า เพราะ 
หากรอให้มีการเตือนภัย 
เวลามักจะไม่เพยีงพอ

15. ความหวงั ความเชือ่มัน่ การมองโลกในแง่ดจีะช่วยให้ผ่าน
พ้นเหตกุารณ์ไปได้

ได้ทราบข้อมูลกันแบบละเอียดแล้ว ทีนี้ก็ไม่ต้องรีรอแล้วค่ะ 
เตรยีมตวัรับมอืกบัสภาวะน�า้ท่วมกนัให้ด ีจะท่วมมากท่วมน้อย ถ้าหาก
เราเตรยีมตวัรับมอือย่างด ีความเสยีหายท่ีเกดิขึน้กบัชวีติและทรพัย์สนิ 
กจ็ะทเุลาเบาบางลงบ้าง และส�าหรบัผูท้ีก่�าลงัประสบภยัน�า้ท่วมอยูต่อนนี้  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนเให้เข้มแข็ง 
ผ่านพ้นวกิฤตนิีไ้ปให้ได้คะ
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

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

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

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

3.50

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

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายการ  31 ธนัวาคม 2559  30  พฤศจกิายน  2559

จ�านวนสมาชิก 13,222 13,210

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,485 17,295

สินทรัพย์รวม 16,429,765,127.80 16,380,057,179.66

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 146,628,595.42 149,997,572.97

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,097,331,789.18 1,258,701,935.04

เงินลงทุนระยะสั้น 994,782,000.00 861,539,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 151,701,763.39 148,977,573.44

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 59,955,259.63 64,313,600.71

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,832,149,185.24 6,810,439,111.10

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 279,840,046.73 145,362,684.18

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 951,725,554.92 950,594,112.41

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 6,981,625.00 7,050,100.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 51,258,088.59 51,469,852.24

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 177,986,097.00 131,944,432.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 20,178,849.99 500,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,957,857.37 7,174.27

เงินลงทุนระยะยาว 5,522,360,134.58 5,722,926,393.26

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,439,416.14 4,663,735.86

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,980,196.97

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 59,723,670.68 399,096.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,787,755,858.18 9,783,637,818.95

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,855,000,000.00 1,965,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,420,131,339.57 5,374,837,281.39

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 538,925,107.08 532,499,327.66

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,591,060,111.98 3,580,414,469.70

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 863,814,780.56 845,686,903.75

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 307,132,534.76 301,823,232.90

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 116,185,336.34 111,435,245.09

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,013,468.85 2,978,102.29

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,431,395,285.44 2,371,086,559.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 214,970,029.57 187,250,995.86

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,133,776,420.89 2,101,125,750.98

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 59,495,899.96 60,460,290.74

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 23,152,935.02 22,249,521.42

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 25,232,943.64 26,456,897.78

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29,389,725.53 21,650,951.78

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,606,564.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,642,009,269.62 6,596,419,360.71

ทุนเรือนหุ้น 5,405,483,380.00 5,356,882,520.00

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

ทุนสะสม 103,952,654.58 104,302,516.58

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 223,537,858.30 238,725,489.70

ก�าไรสุทธิ 421,627,014.97       409,100,472.66 

รายได้ 842,973,823.15 723,371,119.48

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 483,825,253.75 440,625,251.36

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 52,206,573.40 43,954,742.56

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 267,552,675.43 199,917,255.51

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 35,472,848.52 35,152,945.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,916,472.05 3,720,925.05

ค่าใช้จ่าย 421,346,808.18 314,270,646.82

ดอกเบี้ยจ่าย 314,228,308.68 254,462,155.06

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 107,118,499.50 59,808,491.76

ก�าไรสุทธิ 421,627,014.97 409,100,472.66

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

ร่วมกบั 

บ.กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)

และ บ.ทรไูลฟ์ โบรกเกอร์ จ�ากดั

มอบสนิไหมมรณกรรม 
จ�านวน 2,000,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากดั ร่วมกบั บ.กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชวีติ จ�ากัด  
(มหาชน) และ บ.ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จ�ากัด มอบสินไหม
มรณกรรม จ�านวน 2,000,000.00 บาท ให้แก่ทายาท  
นายรัตนะ เบญจมาพงษ์  เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ (ถูกช ้างท�าร ้าย ณ เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า 
เขาสอยดาว จังหวัด จันทบุรี)
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สมาชิกบางท่านสับสนการใช้รหัส โดยน�ารหัส โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone ไปกดกับบัตร ATM Click CO-OP Card ท�าให้กดรหัส
ผ่านไม่ถูกต้อง และหากกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัดทันที ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ จึงขอแนะน�าการใช้รหัสทั้ง 2 ประเภท 
และข้อสังเกตของรหัส เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้รหัสได้อย่างถูกต้อง

ซองรหัส ATM Click CO-OP Card 
เป็นรหัสที่ใช้คู่กับบัตร ATM Click CO-OP Card 

ส�าหรับรหัสลับ ATM จะอยู่ภายในซองบรรจุรหัสประจ�าบัตร 
สมาชิกสามารถถอนเงินได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคาร
อิสลาม และการเปลี่ยนรหัส ATM จะต้องเปลี่ยนที่ตู้ ATM 
สหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนที่ตู ้ATM ธนาคารได้ หาก
สมาชิกกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง หรือลืมรหัส ATM จะไม่
สามารถตรวจสอบรหัสได้ ตอ้งท�าบัตร ATM ใหม่เท่านั้น และ
เสียค่าธรรมเนยีมการท�าบัตรใหม่ 100 บาท

       ซองรหัส CO-OP Phone

โดย...ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์และสวัสดิกำรมุมนี้มีคำ�ตอบ
การใช้รหสั ระหว่างรหสั ATM Click CO-OP Card
และรหสั CO-OP Phone แตกต่างกนัอย่างไร

โดย...ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์และสวัสดิกำร

เป็นรหัสผ่านส�าหรับโทรเข้าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone  
02-579-8899 ใช้ส�าหรับสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น สอบถามจ�านวน
หุ้น เงินฝาก สิทธิการกู้เงิน สิทธิการค�้าประกัน และการกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งรหัส CO-
OP Phone สมาชิกสามารถท�าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
CO-OP Phone 02-579-8899 กด 9

จัดการเรื่องเงินได้ทุกที่ กับการ
เพิ่มช่องทาง 4 ธนาคาร
ด ้วย ใบแจ ้งการรับช� าร ะ เงิน 
(Payment)
สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต ้อง 
เดินทางมายังสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เพิ่ม 

ช่องทางการฝากเงินให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ  

เพือ่ให้เกดิความสะดวกรวดเรว็ โดยท่านสามารถน�าแบบฟอร์ม 

ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) พร้อมกับเงินสด  

ฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์  

ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ใกล้บ้านท่าน 

โดยสมาชิกไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์

คุณยังใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์อยู่หรือไม่?
       ส�าหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้บัตรสหกรณ์ ATM  ไทยพาณิชย์ต่อไป จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมรายปีด้วยตนเอง  ปีละ 200 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมรายปี  หลังเสร็จ
การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2560 หากต้องการยกเลิก 
การใช้บัตรสหกรณ์ ATM ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์   
สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด โทร.0-2579-7070 และธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาที่ท่านรับบัตร ATM

ฝากเงินกับสหกรณ์ ผ่านบัตร ATM ธ.กรุงไทย  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

·	 สมาชิกสามารถโอนเงินจากบัญชีออม
ทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้ามายัง
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ 
ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่คู ่กับ
บัญชีสหกรณ์ สูงสุดวันละ 200,000  บาท (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)

·	 สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน รายการละ 8 บาท 
โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
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เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดการฝึกอบรมสมาชิกสมทบ  หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 5  ณ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  จัดที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ และวันที่ 25 ธันวาคม 2559 จัดที่อุทยาน

แห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น จ�านวน 146 คน และยังได้มีการสัญจรพบสมาชิกโดยการมาสัญจรครั้งน้ี ได้

ท�าการรับสมัครสมาชิก รับฝากเงิน และท�าบัตร ATM Click CO-OP Card ฯลฯ

การให้ความรู้แก่สมาชิกสมทบ เป็นสิ่งที่สหกรณ์ได้ให้ความส�าคัญเสมอ เพื่อให้

สมาชิกสมทบเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกสหกรณ์  และยังเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสหกรณ์ และรับทราบ

ถึงสิทธิประโยชน์มากมาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมสมาชิกสมทบ
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดมุกดาหาร – สกลนคร

หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
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“ พุทธวจน ”

เหตุแห่งการหลุดพ้นประการหน่ึงศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ว่าคือการได้ยินได้ฟังธรรม การได้ยินได้ฟังธรรมนั้นจะเกิดขึ้น 
ได้อย่างไรนั้น พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าการคบสัตบุรุษคือเหตุแห่งการที่จะได้ยินได้ฟังธรรม จึงพอสรุปได้ว่าการคบสัตบุรุษนั้นคือเหตุ
แห่งการหลุดพ้นประการหนึ่งนั้นเอง ส�าหรับลักษณะของสัตบุรุษเป็นเช่นไรนั้น พระองค์ก็ได้กล่าวไว้แล้วเช่นเดียวกัน ในได้เคยน้ัน 
เสนอไว้ในวารสารฉบับก่อนหน้านี้ และยังสอดรับกับอีกหลายพระสูตรที่ได้เคยน�ามาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ส่วนนี ้
ก็แสดงให้เห็นถึงการสอดรับกันในพระสูตรต่างๆที่พระองค์ได้แสดงไว้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งภวตัณหา ย่อมไม่ปรากฏในกาลก่อนแต่นี้ ภวตัณหาไม่มี แต่ภายหลังจึงมี 
เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวค�าอย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ภวตัณหามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตัณหาว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของภวตัณหาควรกล่าวว่า อวิชชา 
แม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรกล่าวว่านิวรณ์ ๕ 
แม้นิวรณ์ ๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรกล่าวว่า ทุจริต ๓ 
แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การไม่ส�ารวมอินทรีย์
แม้การไม่ส�ารวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ส�ารวมอินทรีย์ ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะ 
แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่า การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย
แม้การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร
ก็อะไรเป็นอาหารของการท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ควรกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา 
แม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร
ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา ควรกล่าวว่า การไม่ฟังสัทธรรม
แม้การไม่ฟังสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรม ควรกล่าวว่า การไม่คบสัตบุรุษ 

ดูกรภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้ 
การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์
ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ 
การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ส�ารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ 
การไม่ส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์
ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์
อวิชชาที่บริบูรณ์ ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น�้านั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมยังซอกเขา ล�าธารและห้วยให้เต็ม 
ซอกเขา ล�าธารและห้วยที่เต็ม ย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็ม
ย่อมยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็ม ย่อมยังแม่น�้าน้อยให้เต็ม แม่น�้าน้อยที่เต็ม 
ย่อมยังแม่น�้าใหญ่ให้เต็ม แม่น�้าใหญ่ที่เต็ม ย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็ม 
มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้ และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์  ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ ... 
อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖
อังคุตตรนิกำย ทสก-เอกำทสกนิบำต

การคบสัตบุรุษ 
ต้นเหตุแห่งการหลุดพ้น
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กรมป่าไม้ ประชุมการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่า
ผ่านระบบออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอาคาร

 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดประชุม  เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์  

เม่ือวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา และผู้อ�านวยการส่วนปลูกป่าทุกส�านัก
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ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้

      เมื่อวันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2559 นายชลธิศ สุรัสวดี  

อธบิดกีรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้  

เพื่อติดตามงานตามนโยบายที่ส�าคัญของกรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ในส่วนกลาง และผู้บริหาร

จากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประมาณ 150 คน  



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

เมื่อกว่า 2,500 ปีแล้ว ได้มีผู้ให้คาถาแก้จน ไว้หนึ่งบท อันเป็นสมบัติล�้าค่ายิ่งของมนุษยชาติ คาถาดังกล่าวมี  4  ข้อ  ดังต่อไปนี้

1. ความขยันหมั่นเพียร  โดยพื้นฐานคือ  มีความรู้ ความเข้าใจ ก�าลังความคิด ว่าจะท�าอะไร ท�าอย่างไร ลงทุนเท่าไร ก�าไร
เท่าไร  และมีความช�านาญในหน้าที่การงานเหล่านั้น มีที่พึ่งอาศัยด้านการเงิน ขวนขวายหาเงินทองสะสมเป็นทรัพย์สิน  ส�าหรับตนเอง
และครอบครัวอย่างไม่ย่อท้อและต่อเนื่อง ไม่ให้ขัดสน  มีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงในชีวิต ถึงแม้จะไม่รวยล้นฟ้าก็ตาม 

2. การรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติ คนเราแม้จะขยันอย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้  ก็เหมือนกับตัก
น�้าใส่ตุ่มรั่ว เป็นแม่บ้านท่านเรียกว่า แม่กระเชอก้นรั่ว ไม่สามารถรักษาฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้มั่นคงได้ หลักบริโภคกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ ให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนจากรายได้ที่ตนหามาได้ คือ ใช้จ่ายภายในครอบครัว 1 ส่วน ใช้ประกอบธุรกิจต่อไป 2 ส่วน อีก
ส่วนหนึ่งให้เก็บรักษาไว้เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างฐานะทางทรัพย์ของตนให้มั่นคง 

3. การคบมิตรสหายท่ีดี หลีกเลี่ยงการคบหาบุคคลที่เกลือกกลั้วกับอบายมุข เพราะจะท�าให้ตนเองเสื่อม อาจน�าไปสู่การ
สูญเสียเงินทอง มิตรสหายที่ดี คือ มิตรที่มีความรักใคร่ แนะน�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีจิตคิดอนุเคราะห์ พร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้

4. การเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ของตน  คือ การรู้จักพอใจ พอประมาณ พอควร พอดี ในการซื้อหาจับจ่าย
ใช้สอยบริโภค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป และไม่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง  ดังที่ท่านสอนไว้ในสุภาษิตสอนหญิงว่า  

  “มีสลึง  พึงบรรจบ  ให้ครบบาท      อย่าให้ขาด  สิ่งของ  ต้องประสงค์
    มีน้อย  ใช้น้อย  ค่อยบรรจง            อย่าจ่ายลง   ให้มาก  จะยากนาน 
 ไม่ควรซื้อ  ก็อย่าไป  พิไรซื้อ           ให้เป็นมื้อ  เป็นคราว  ทั้งคาวหวาน” ฯลฯ

ผู ้ที่ให ้คาถาอันทรงคุณค่าย่ิงนี้  คือ พระพุทธเจ้า จากค�าสอนของพระพุทธองค์ในหัวข้อ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   
คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 ประการ คาถา 4 ข้อนี้ จ�าสั้น ๆ ว่า  “อุ”  “อา”  “กะ”  “สะ”

 “อุ”    คือ  “อุฏฐานสัมปทา”      คือ   สมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียร
  “อา”  คือ  “อารักขสัมปทา”       คือ  สมบูรณ์ด้วยความรักษาทรัพย์สมบัติ
 “กะ”  คือ  “กัลยาณมิตตตา”       คือ  การคบหามิตรสหายที่ดี
    “สะ”  คือ  “สมชีวิตา”                คือ   การเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ของตน

ผู้ปฏิบัติตนตามคาถานี้อย่างเคร่งครัด  จะไม่มีวันจนเป็นอันขาด  บางคนเรียกคาถาบทนี้ว่า  หัวใจเศรษฐ ีนั่นเอง   

คาถาแก้จน 


