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สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             ฉบับที่ 85 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จำกัด

โปรดเวียนกันอาน

  

ใหมเปดแลว ! “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” เพื่อสงเสริมการประหยัดอดออม การดำเนิน

ชวีติสูวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำร ิ ลดคาใชจายทีฟุ่มเฟอยสำหรบัการดำรงชพี   

สู..วิถีชีวิตแหงความสุขพอเพียงอยางยั่งยืน ดวยการ ลด – ละ – เลิก ลดโลกรอนดวยชีวิตพอ

เพียง (ประหยัดคาไฟฟา คาน้ำมัน) ละอบายมุขดวยชีวิตพอเพียง (คาบุหรี่ คาสุรา คาหวย) 

เลิกตามกระแสนิยมดวยชีวิตพอเพียง (คาโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องสำอาง) ลดน้ำ

หนักรักษาสุขภาพดวยชีวิตพอเพียง (คาขนม อาหาร งานสังสรรค)  

แจงความประสงคขอเปดบญัช ีแจงจำนวนเงนิทีต่องการลดคาใชจายแตละเดอืน ใหสหกรณ 

หักเงินเดือนนำฝากเขาบัญชี “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม

เกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไมไดแตเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได ถาถอน

ตองถอนพรอมปดบัญชี และเปดบัญชีใหมไดอีกเพียง 1 ครั้งเทานั้น รับดอกเบี้ยสูง 

4.25% ตอป ซึ่งปจจุบันสูงเทากับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพยพิเศษ จายดอกเบี้ยทุกปละ 2 ครั้งทุก

วันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 1 ม.ค. ของป 

พิเศษ ! ฝากครบ 6  เดือน มีสิทธิ์ลุนเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปละ 2 ครั้ง (รวม 

100,000 บาท) ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ) ของทุกป และวันประชุมใหญสามัญ

ประจำป (ตนเดอืนกมุภาพนัธ) เงนิรางวลันำฝากเขาบญัชทีีไ่ดรบัรางวลั สำหรบัรางวลัม ีดงันี ้

รางวัลที่  1  เงินฝากจำนวน  10,000  บาท (1 รางวัล)   

รางวัลที่  2  เงินฝากจำนวน    5,000  บาท (2 รางวัล)   

รางวัลที่  3  เงินฝากจำนวน    1,000  บาท (30 รางวัล) 

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ  อานเพิ่มเติมหนา 3 

ใหม!ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 
ลด – ละ – เลิก ดวยชีวิตพอเพียง 
ฝากรายเดือน 100 – 3,000 บาทดอกเบี้ยสูง 
ฝากครบ 6 เดือนลุนรับรางวัล 5 หมื่นบาทปละ 2 ครั้ง 

 

ขาพเจาประสงคขอรวมทางตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

โดยขอลดคาใชจาย ดังน้ี

ลดโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง

q ประหยัดคาไฟฟา             ………บาท/เดือน

q ประหยัดน้ำมัน/คารถโดยสาร…..…บาท/เดือน

ละอบายมุขดวยชีวิตพอเพียง

q ประหยัดคาบุหรี่         ...........บาท/เดือน

q ประหยัดคาสุรา          ...........บาท/เดือน

q ประหยัดคาหวย         ...........บาท/เดือน

เลิกตามกระแสนิยมดวยชีวิตพอเพียง

q ประหยัดคาเสื้อผา รองเทา  ………บาท/เดือน

q ประหยัดคาเครื่องสำอาง     ………บาท/เดือน

q ประหยัดคาโทรศัพท          ………บาท/เดือน

ลดน้ำหนักรักสุขภาพดวยชีวิตพอเพียง

q ประหยัดคาขนมกินเลน ………บาท/เดือน

q ประหยัดคาอาหาร       ………บาท/เดือน

q ประหยัดคางานสังสรรค...........บาท/เดือน

ลด ละ เลิก อื่น ๆ  q .......................……บาท/เดือน    รวมทั้งสิ้น.............................. บาท/เดือน

ลดดอกเบี้ยฝาก-กู
ออมทรัพยพิเศษ 4.25% 
ฉุกเฉิน – สามัญ 7.95% 
สามัญเพื่อการศึกษา 4.90% 
วนาเคหะ 2 ปแรก 4.50% 

(อานตอหนา 2)

โมซัมบิกเย่ียมชมดูงาน 

โมซัมบิกดูงาน คณะผูแทนดานปาไมจากกระทรวง
เกษตร แหงสาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน 8 ทาน เยี่ยม
ชมการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 

ทุนการศึกษา 2550
รางวัลแด..คนขยัน 
ขยันสมัครรับ 500 บาท
ขยันเรียนดีไดอีก 1,000 บาท 

ขยันเขียน 200 – 1,000 บาท 

สมัคร 8 พ.ค.ถึง 31 ก.ค.นี้ 

(อานตอหนา 5) 
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จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแหง
ประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดระยะเวลา 1 วันในรอบ
ป 2550 รวมกวา 4 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและรักษาการเจริญ
เติบโตและเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวกับปจจัย
ลบจากการตกต่ำสภาวะเศรษฐกิจ ทำใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ ไดมีการ
พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อให
สอดคลองกับสภาวะการเงินในป 2550 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เมื่อคราวการประชุมวันที่ 22 มิถุนายน 2550 
ที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูทุกประเภท ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
1. เงินฝากออมทรัพย รอยละ 4.00 ตอป 
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.25 ตอป (จำนวนเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ ตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณจะจายดอกเบี้ยเงินฝากใหทุก
วันสิ้นเดือน) 
3. เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง รอยละ 4.25 ตอป 
4. เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข รอยละ 4.50 ตอป 
5. เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค รอยละ 4.00 ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู 
1. เงินใหกูประเภทฉุกเฉิน - สามัญ 
 1.1 เงินกูฉุกเฉิน รอยละ 7.95 ตอป 
 1.2 เงินกูสามัญ  
  1) เงินกูสามัญทั่วไป รอยละ 7.95 ตอป 
  2) เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา รอยละ 4.90 ตอป 
  3) เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม รอยละ 6.65 ตอป 
  4) เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย รอยละ 1.00 ตอป ระยะ
เวลา 2 ป สำหรับปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ย 6.85 ตอป 
  5) เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 6.85 ตอป 
  6) เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน รอยละ 6.85 ตอป 
  7) เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร  
รอยละ 6.50 ตอป 

2. เงินกูพิเศษ 
 2.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 
  1) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปแรก อัตรารอยละ 4.50 ตอป 
ระยะเวลา 2 ป (ไมมีเงินเฉลี่ยคืน) สำหรับปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวตามประกาศสหกรณ โดยอัตราประกาศปจจุบันรอยละ 6.60 ตอป 
จะตองผอนชำระไมเกินจำนวนเงินงวดผอนชำระตามปกติภายในระยะเวลา 
5 ปแรก และหากไถถอนจำนองกอนกำหนดภายในระยะเวลา 5 ปแรก นับ
แตวันที่ทำนิติกรรม ตองชำระคาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของ
วงเงินกูที่ระบุในสัญญากูเงิน 
  2) ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตรารอยละ 6.60 ตอป สามารถ

ขอเชิญสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ป 2550 
รวมงาน 

สรางเสริมความสัมพันธสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
ประจำป 2550 

วันเสารที่ 28  - วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม  2550 
ณ บานทายหาด รีสอรท แอนด วอเตอร สปอรต  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมาชิกเกษียณอายุราชการ ตุลาคมป 2550  

ฟรีตลอดรายการ  
(ผูติดตามทานละ 1,500 บาท) 
พรอมรับเงินบำเหน็จสมาชิก 

สหกรณเชื่อมใจ สายใยที่ไมเกษียณ 

คุณสุรีรัตน อินทะจันทร เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 6ว สำนักจัดการ

และฟนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ สมาชกิสหกรณประสบอคัคภียัหองชดุเกษตรเรสซเิดนท 

ซอยพหลโยธิน 34 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไดรับความเสียหายทั้งหมด 

สหกรณมอบเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกเมื่อประสบอัคคีภัย

จำนวน 30,000 บาท โดยมีคุณชนะ เปลี่ยนมา เหรัญญิก เปนผูแทนสหกรณ

ในการมอบเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 

มอบทุนชวยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย 

ชำระเงินกูเกินกวาจำนวนเงินงวดผอนชำระตามปกติไดตลอดระยะเวลา
สญัญาเงนิกู และไถถอนจำนองกอนเมือ่ใดกไ็ด โดยไมเสยีคาธรรมเนยีมใดๆ 
    2.2 เงินกูพิเศษโดยใชหุนเปนหลักประกัน รอยละ 7.95 ตอป 
    2.3 เงินกูพิ เศษโดยใช เงินฝากของสหกรณเปนหลักประกัน  
รอยละ 5.75 ตอป 
  ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม 2550  เปนตนไป 
  ประกาศ มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ หรือขอความ 
อื่นใดที่มีอยูกอนวันใชประกาศนี้ ซึ่งมีขอความขัดหรือแยงกับประกาศนี้  
ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น 
 ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 (ลงชื่อ) อารยา บุญยะศิรินันท 
  (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท) 
  ประธานกรรมการดำเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ลดดอกเบ้ียฝาก-กู 
ออมทรัพยพิเศษ 4.25% 
ฉุกเฉิน – สามัญ 7.95% 
สามัญเพื่อการศึกษา 4.90% 
วนาเคหะ 2 ปแรก 4.50% 
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ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 
ลดโลกรอน...ละอบายมุข...เลิกตามกระแสนิยม 
ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ….ดวยชีวิตพอเพียง 
เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูง... 
ฝากขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท 
ฝากครบ 6 เดือนลุนรับรางวัล 5 หมื่นบาทปละ 2 ครั้ง 
ถาถอนตองถอนพรอมปดบัญชีและเปดใหมไดอีก 1 ครั้ง 
มารวมทดสอบความแนวแนมั่นคงแหงการ ลด – ละ – เลิก ของตนเอง 
เพื่อรวมเดินทาง สู..วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
เริ่มออมตั้งวันน้ี...วันน้ีตนกลา...วันหนาปาใหญ 

ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

เรื่องการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 

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

เพื่อสงเสริมการประหยัดอดออม การดำเนินชีวิตสูวิถีชีวิต
เศรษฐกจิพอเพยีง สหกรณจงึกำหนดใหเปดรบัเงนิฝากบญัช ี “ออมทรพัย 
ชีวิตพอเพียง” เพื่อสงเสริมสูอุดมการณแหงการประหยัดอดออมของ
ชาวสหกรณออมทรัพยดวยการ ลด – ละ – เลิก คาใชจายที่มิไดจำเปน
สำหรับการดำรงชีพ  สูชีวิตที่มีความสุขพอเพียงอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  
เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2550  จึงมีมติ
เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง ดังนี้ 

1. การขอเปดบัญชี 
1.1 ผูเปดบญัชเีงนิฝากตองเปนสมาชกิสหกรณ หรอืสมาชกิสมทบ 

ที่สามารถหักเงินฝากจากสมาชิกหลักได   
1.2 เปดบัญชีขั้นต่ำไมนอยกวา 100 บาท 
1.3 ยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณกำหนด

พรอมตัวอยางลายมือชื่อ 
1.4 ผูมีสิทธิถอนเงินรับฝากจะตองเปนผูที่ลงนามในขอตกลงการ

ถอนที่ใหไวกับสหกรณ 

2.  การฝาก 
2.1 การฝากตองแจงความประสงคใหสหกรณหกัจากเงนิไดรายเดอืน 

ของผูฝาก เดือนละเทาใดก็ไดเทากันทุก ๆ เดือน ขั้นต่ำเดือนละ  
100 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 3,000 บาท 

2.2 สามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได แต
ทั้งนี้ตองเปนจำนวนเต็มรอย 

2.3 ตองฝากติดตอกันอยางนอย 6 เดือน จึงจะมีสิทธิ์รวมจับรางวัล    

3.  การถอน 
3.1 การถอนตองถอนพรอมปดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได 

3.2 เมื่อปดบัญชีเงินฝากแลวมีสิทธิ์เปดบัญชีใหมไดอีก 1 ครั้ง
เทานั้น 

4.  อัตราดอกเบี้ย 
4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงเปนไปตาม

ประกาศสหกรณ (รอยละ 4.75 ตอป) 
4.2 สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม

และวันที่ 1 มกราคม ของป 
4.3 การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ เปนไปตามประกาศของสหกรณ 

5.  การตรวจสอบยอดเงินฝาก 
5.1 เมื่อผูฝากติดตอสหกรณ โปรดนำสมุดคูฝากมาดวยทุกครั้ง

เพื่อปรับปรุงรายการฝาก – ถอน ใหเปนปจจุบัน 
5.2 ผูฝากสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (CO – OP PHONE 02 – 5798899) 

6.  การจับรางวัล 
การจับรางวัลสำหรับสมาชิกที่เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิต

พอเพียง ปละ 2 ครั้ง โดยจะนำฝากเขาบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียงที่
ไดรับรางวัลของสมาชิก ดังนี้ 

6.1  จับรางวัลในวันที่ 28 กันยายน  ของทุกป  เงินรางวัลรวม 
50,000 บาท ดังนี้ 

  รางวัลที่  1  เงินฝากจำนวน  10,000 บาท 1  รางวัล 
  รางวัลที่  2  เงินฝากจำนวน   5,000  บาท 2  รางวัล 
  รางวัลที่  3  เงินฝากจำนวน  1,000  บาท 30  รางวัล 
6.2 จับรางวัลในวันประชุมใหญสามัญประจำป ทุกป เงิน

รางวัล 50,000 บาท ดังนี้ 
  รางวัลที่  1  เงินฝากจำนวน  10,000 บาท 1  รางวัล 
  รางวัลที่  2  เงินฝากจำนวน   5,000  บาท 2  รางวัล 
  รางวัลที่  3  เงินฝากจำนวน  1,000  บาท 30  รางวัล 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่   1  มิถุนายน   พ.ศ.  2550 

 ลงนาม  อารยา บุญยะศิรินันท 
  (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท) 
  ประธานกรรมการดำเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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หิรัญญิการสสายสัมพันธสหกรณายสัมพันธส
หกรณ

A ดอกไมเริ่มเหี่ยวเฉา ตนไมใบเหลืองซีด  อากาศรอน

เราทุกอณู สะทอนสะทกภาพผูคนและสัตวโลกพรางพราว 

ระยิบระยับในเงาแดด ยิ่งอุณหภูมิสูงเทาไร อารมณของคน 

ไมเทาทันก็ยิ่งพุงสูจุดเดือด ขาดธรรมที่จะคุมครองโลกหลา 

นาเศรายิ่งกวาสิ่งใดจะเปรียบพาน   

เราสหกรณยังคงมีทางใหเดินมุงตอไป บนเสนทางของ

ความรมเย็น ถาเพียงแตรวมใจและพกพาธรรมติดกายติดใจไป

ดวยกัน  เรายอมสูจุดหมายอยางแมนมั่น    

A ยังคง ขอขอบคุณ คนรวมทางทุกคนที่คอยเปน

กำลังใจ โดยการจับมือเดินไปดวยกัน ฝาลมรอนมรสุมกราว

ของสังคม  เราจะกาวไปพรอมๆกัน  คนที่พรอมก็ชวยพยุงคน

ที่ยังลมลุก ชวยเหลือ แนะแนวทางเปนกำลังใจ  เพื่อเปาหมาย

สังคมที่สงบสุข ไมพึ่งพาเศรษฐกิจฟุมเฟอย หยุดสิ่งฟุงเฟอ 

เกินความจำเปนของชีวิต  อบายมุขสิ่งมอมเมา  ละลดเลิก  เรา

เชื่อวาเกิดมาเปนคนที่ประเสริฐเลิศกวาสรรพสัตวทั้งมวล  ยอม

สราง..ยอมกอเกิด..บันดาลไดดวยตนเอง โดยไมตองพึ่งพา

ปาฏิหาริย  

A กบักาวใหม ! คอนเซบ็เกาทีย่งัเกา  วถิชีวีติเศรษฐกจิ 
พอเพียง ลด – ละ – เลิก  สมมุติ  ลดบุหรี่หนีมะเร็งปอด 

และวัณโรคยุคที่รักษาไมหายนะจะบอกให  เดือนละ 100 บาท 

ละอบายมุข งดเหลา เขาปากสติหาย อีกเดือนละ  200  บาท 

เลิกหวย เพื่อหวังรวยลัดแตเสี่ยงโชคเลนๆพออีกเดือนละ100 

บาท  แมบานก็ ลดคาเครื่องสำอาง เดือนละ 300  บาท  ลด

คาอาหารนอกบาน อีกเดือนละ 500 บาท พอแมลูกลดคา

โทรศัพท อีกเดือนละ 100 บาท/คน ลดความอวนดวยการงด

ของเคี้ยวกรุบกรอบอีก  อะโหยังไมรวม อยาลืม ปดแอรปด

พัดลมปดไฟ เมื่อไมใชงานอีก รวมๆ เดือนนึง คิดทั้งครัวเรือน 

ปาเขาไปทั้ง 2,000-3,000 บาท ถามีวินัยในการปฏิบัติ ปหนึ่ง

ออมเงินเพิ่มไดทั้ง 2,000-3,000 x  12  = 24,000 – 36,000  

บาท  ตอนเกษียณไมรวยโคตรก็มาดาไดเลย นี่คิดในอัตราการ

ลดละเลิกแบบอัตราต่ำสุดที่แอบสอบถามมานะเนี่ย  ถาไมลอง

ทำ  ก็อยาเพิ่งลบหลูนะเออ...... 

A และนีค่อืทีม่าของกาวใหม  “บญัชเีงนิฝากรุนรวยแน” 

หรือ “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” แถมสหกรณยังใหดอกเบี้ย

สูง 4.25% ตอนนี้เทากับ ออมทรัพยพิเศษ เพื่อเปนรางวัล

และเปนกำลังใจในกาวใหมของชีวิต     

A และยังได ลุนรางวัลเงินฝาก ทุกๆ 6 เดือนหรือปละ  

6 ครั้ง ทุกวันที่ 28 กันยายน วันเกิดสหกรณ และวันประชุม

ใหญสามัญประจำปของสหกรณ ตนเดือนกุมภาพันธ 

A ทั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัลหากโชคดีคอยถอนตอน

เกษียณ ดูวา รางวัลชีวิต จากการ ลด – ละ – เลิก จะเหลือ

เงินมากแคไหน 

A แตถาใหแนๆ เสริมความรวย ดวยการประกอบ

อาชีพเสริมนะจะ  อีกเพิ่มโหงเฮงคนรวยในอนาคตดวยการ ทำ

บัญชีครัวเรือน วางแผนคาใชจายในบาน รวยโคตร ไมตอง

พึ่งพาองคทาน จตุคาม  ทาพิสูจน 

A ออ! อยาลืม “รางวัลแด..คนขยัน” ทุนการศึกษา 

2550 ปนี้ หมดเขต 31 ก.ค. 2550 ลูกๆก็ชวยแมหาเงิน

ประหยัดคาเรียนได   

A เวลาไมอาจยอนกลับ  ยามรางกายและจิตใจออนลา

เพราะอายุขัยที่เพิ่มขึ้น  การจะมีชีวิตในบั้นปลายใหสุขสบายไม

ตองดิ้นรน  อาจจะสายเกินไป  ถาไมขยัน  และรูจักอดออม ซะ

ตั้งแตวันนี้  จริงบ 

“วันนี้คุณเริ่มลด ละเลิก แลวยัง”   ลากอน  

พบกันใหมฉบับหนา  
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เชาวนัหนึง่ ในวนัทีโ่ลกเริม่ถกูวกิฤตคิวามรอนกระหนำ่ บรุษุทีท่กุคนยงัคุนเคย 

พกพารอยยิ้มอิ่มเอม รองรอยความคึกคักปรากฏใหเห็นบนใบหนาที่ดูกระชุมกระชวย

อยูเสมอ ทานมาทานไป จนแมแตคนทำงานรุนหลังที่ยังไมเคยรูจักก็ไดรูจัก มีกำลังใจ 

มีขอคิดในการทำงานมาฝากบอยๆ ในฐานะ อดีตประธานกรรมการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ในยุคที่ชาวสหกรณรวมฟนฝามรสุมวิกฤติเศรษฐกิจใน

ยุคป  2540 -2541 มาแลว สถาบันการเงินอาทิ ธนาคาร ไฟแนนซสมัยนั้น ถูกสั่งปด

ลมระเนระนาด แตสหกรณยืนยงและเติบโตอยางหาญกลาในอีก 10  ปตอมา  จนได

รับรางวัล สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ  

ทานคือ อดีตอธิบดีกรมปาไม “นายสถิตย สวินทร” ที่ไมเพียงนำพาสหกรณ

รอดพนภาวะลอแหลมแหงวกิฤตเิศรษฐกจิครัง้ใหญของประเทศ แตยงัชวยใหขาราชการ 

กรมปาไมในสายวิชาการไดมีความกาวหนาในหนาที่การงานในยุคเริ่มตนปรับ

ตำแหนงเปน 6ว 7ว หรือ 8ว ได  ชาวปาไมยังคงซาบซึ้งในความมีวิสัยทัศนของทาน

อยางไมมีวันลืม 

ทันทีที่ขาวการไดรับรางวัลของสหกรณไปถึงทาน “ผมคิดวาเปนสิ่งที่นายินดี  

ที่สหกรณของเราไดรับรางวัลครั้งนี้ .... สหกรณเปนที่พึ่งใหทั้งผูกูและผูฝาก ..... และ

สหกรณยังมีสวัสดิการใหสมาชิกอีกมากมาย ถือวาเปนสิ่งดี ซึ่งจะไดแบงเบาภาระ

ของทางราชการ .... และอยากใหสหกรณใหความชวยเหลือ และคำนึงถึงสมาชิกผูกู 

หรือขาราชการผูมีรายไดนอยใหมาก...”   

เปนอะไรที่บอกเราวาความหวงหาอาทรของชาวปาไมที่มีตอกันนั้น ไมมีวัน

จางหายแมจะลาจากการงานไปแลว และจำไดวาในป 2541 ทานไปเปนผูตรวจราชการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ แตก็ยังมารวมประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการ

ดำเนนิการอยางสมำ่เสมอ  คนทีต่ระหนกัและเหน็ความสำคญัเทานัน้ทีจ่ะไมลมื  ซึง่ทาน 

ไดพิสูจนไดดวยการกระทำที่เปนนิจ 

ในวนัทีโ่ลกรอน แมจะเกษยีณอายรุาชการไปแลว ทานยงัแวะเวยีนมาเยีย่มเยยีน 

ที่สำนักงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไมโดยสม่ำเสมอปละหลายครั้ง ทั้งใน ฐานะ

สมาชิก มาถอนเงินฝากเงินกับสหกรณ  ทั้งในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสพูดคุยสนทนาให

กำลังในการทำงานแกกรรมการและเจาหนาที่สหกรณมาโดยตลอด 

มุมคนเยือนสหกรณขอกราบขอบพระคุณทานสถิตย  สวินทร ในความรักและ

เอื้ออาทรตอมวลสมาชิกมา  ณ  โอกาสนี้ดวย  สวัสดี  พบกันใหม...กับคนใหม 

สถิตย สวินทร
...ในยุคที่รวมฝามรสุมวิกฤติเศรษฐกิจ

การเย่ียมชมดูงานจาก 
ผูแทนปาไมสาธารณรัฐโมซัมบิก 

คณะผูแทนดานปาไมจากกระทรวงเกษตรแหงสาธารณรฐั 

โมซัมบิก จำนวน 8 ทาน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2550  โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ประธาน

กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่ใหการ

ตอนรับ และนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ที่ปรึกษาสหกรณ

บรรยายสรุป 



4 พันลานแลวจา

คำคม
ผลงานมีอายุยาวนานกวาชีวิต
                                           นิรนาม

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด กอตั้งเมื่อ 

วันที่ 28 กันยายน 2521 โดย นายถนอม เปรมรัศมี  

อธบิดกีรมปาไม ในสมยันัน้เปนผูรเิริม่และสนบัสนนุ โดย 

มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 167 ทาน เงินทุนเรือนหุน 

เริ่มตน 15,570 บาท (อานรายเอียดเพิ่มเติมประวัติ

สหกรณไดใน www.025798899.com)  

การดำเนินงานของสหกรณไดพัฒนากาวหนามา

เปนลำดบัจากทนุดำเนนิงานเริม่แรกเพยีง 15,570 บาท 

ไดเพิม่ขึน้เปนลำดบั โดยในการเตบิโตทางดานสนิทรพัยรวม 

หรือทุนดำเนินงานของสหกรณครบ 1,008 ลานแรก 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 หรือเมื่อสหกรณมีอายุครบ 

21 ป และสินทรัพยรวมของสหกรณยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น  

โดยอกี 3 ปตอมา สหกรณมสีนิทรพัยรวมครบ 2,009 ลาน  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545  หรือมีอายุครบ 24 ป  

และครบ 3,006 ลาน เมื่อ 31 ธันวาคม 2547 หรือเมื่อ

อายุยาง 27 ขวบป 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 เมื่อสหกรณมีอายุ

เกือบครบ 29 ขวบป สหกรณก็มีสินทรัพยรวมครบ 

4,025 ลานบาท  

สินทรัพยรวมของสหกรณ ณ ปตาง ๆ 
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ผลการดำเนินงาน
รายการ 30  เมษายน  2550 31  พฤษภาคม 2550
 จำนวนสมาชิก 13,046 13,039

 จำนวนสมาชิกสมทบ 2,666 2,677

สินทรัพยรวม 3,977,034,497.31 4,025,421,647.53
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 250,919,351.91 312,256,860.89

 เงินลงทุนระยะส้ัน 25,000,000.00 14,987,358.50

 ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 54,996,737.23 54,448,174.23

 ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 2,921,350,146.47 2,922,691,977.53

 ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 490,485,417.87 496,994,997.08

 เงินลงทุนระยะยาว 230,585,083.20 220,585,083.20

 สินทรัพยอ่ืน 3,697,760.63 3,457,196.10

หน้ีสินรวม 1,844,690,770.14 1,875,248,282.49
 เงินกูยืม 0.00 0.00

 เงินรับฝากออมทรัพย 257,757,729.29 256,164,256.59

 เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 15,485,864.73 16,408,475.24

 เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,275,408,529.17 1,296,942,264.50

 เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 143,078,257.77 147,759,422.23

 เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 68,773,409.21 70,438,409.21

 เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 21,533,366.92 23,377,217.17

 เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 1,924,402.88 1,911,502.88

 เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 42,265,859.26 42,270,159.20

 เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 1,466,210.82 1,471,210.82

 หน้ีสินอ่ืน 16,997,140.09 18,505,364.65

ทุนของสหกรณ 2,073,641,128.42 2,073,856,028.42
 ทุนเรือนหุน 1,879,078,400.00 1,879,420,420.00

 ทุนสำรอง 118,676,182.65 118,676,182.65

 ทุนสะสม 75,886,545.77 75,759,425.77

รายได 90,141,304.20 114,894,258.54
 ดอกเบ้ียเงินกูสมาชิก 88,291,040.88 111,315,594.99

 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 1,498,419.45 3,183,739.68

 รายไดอ่ืนๆ 351,843.87 394,923.87

คาใชจาย 31,438,705.45 38,576,921.92
 ดอกเบ้ียจาย 23,511,644.56 28,786,066.23

 คาใชจายดำเนินการ 7,927,060.89 9,790,855.69

กำไรสุทธิ 58,702,598.75 76,317,336.62

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2550)  รอยละ 

     ออมทรัพยสินมัธยัสถ 4.00

     ออมทรัพยเอนกประสงค 4.00

     ออมทรัพยพิเศษ 4.25

     ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

     ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50 

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2550)  รอยละ  

     ฉุกเฉิน 7.95 

     สามัญทั่วไป 7.95 

     สามัญเพื่อการศึกษา 4.90 

     สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 6.65 

     สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 6.85 

     สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 6.85 

     สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(คงที่ 2 ป) 1.00 

     สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(ปที่ 3) 6.85 

     สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 6.50

     เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.75 

     เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 7.95 

     เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) 4.50 

     เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปที่ 3หรือไมมีคงที่) 6.60 

อัตราดอกเบี้ย
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ไช...ไช...ไช...เอา..ชวยกันรีบหนอยซีครับ...โย...โย...ย...นั่น 

..มันตองอยางนั้น...แหม..ก็เห็นสหกรณของเราไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ

เชนนั้น ตองแสดงความดีใจกันหนอย 

ในความคิดเห็นของขอย...สหกรณของเราดีเดน ยอดเยี่ยม 

กระเทียมดอง...เพราะมีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ...นั้นแน...อยากรู

ใชไหมละ...งั้น...จัดให... 

ประการแรก เพราะนาวาของเราเจง...อาว..งง..งง..ละสิ งั้นขอ

อธิบาย...ขอยเปรียบสหกรณของเราเปนโครงสราง...เรือลำหนึ่ง... 

แขง็แรง ทนทาน เพราะมวีสิยัทศัน ยอดเยีย่ม พนัธกจิยอดเยีย่ม หลกัการ 

ยอดเยี่ยม อุดมการณยอดเยี่ยม...เอาเปนวาเยี่ยมยอด ยอดเยี่ยม... 

ไปหมดนั่นแหละ... ครับผม... 

ประการที่สอง เพราะพันทายของเราแจม...นั้นแน...คราวนี้ไมงง 

แลวใชไหมละ...แนนอนครับ...เพราะเรามีทีมงานผูบริหารสหกรณของเรา

เปนนายทายที่ยอดเยี่ยม  ไรเทียมทาน...คอยนำพาทิศทางนาวาของเรา

มุงไปสูเปาหมาย..ปลายทาง...ฉิมพลี...เห็นดวยไหมครับ... 

ประการทีส่าม เพราะฝพายอยางเราแจว... ครบั ขอยเปรยีบฝพาย 

เปนมวลสมาชิกของเรา ๆ ทาน ๆ ทั้งหลาย ทั้งหมด นั่นแหละ ที่รวม

ดวย ชวยกัน สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คอย

จาบ คอยจวง คอยจ้ำ ใบพาย เพื่อนำนาวาของเราไปสูจุดมุงหมาย สูฝง

ฝน อันบรรเจิด...ใชไหมครับ... 

เปนงยัครบั...ความคดิเหน็ของขอย...สรางสรรค สรรคสราง ไหมครบั 

ไมไดยียวน กวนประสาท...นะครับ ก็ขาววาขณะนี้ราชบัณฑิตยสถาน

กำลังนำศัพท จาบๆ โจๆ มาบัญญัติไวในพจนานุกรมในเร็ว ๆ นี้...เรื่อง

อะไรขอยจะยอมตกยุค...ครับ...ถาความคิดเห็นของขอยจาบและโดน

ใจ...ชวยตีมือดัง ๆ ดวยครับ...ของคุณครับ 

“ทำไม...สหกรณของเรา จึงไดรับรางวัล 
สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ”

ความเห็นของขอย
นิวัติ  นพแกว 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง) 

การปลูกตนไม 
ใหเจริญงอกงามน้ัน 
ตองมีปจจัยที่เอื้อ… 

วิชัย ศรีจันงาม 

เชียงราย 

การปลกูตนไมใหเจรญิงอกงามตามประสงคนัน้ 

มปีจจยัทีเ่อือ้อำนวยประกอบใหไดหลายประการ คอื 

1. บคุคลสำคญัอนัดบัตนๆ เพราะบุคคลเปน 

ตนคิด และลงมือปฏิบัติจริง โดยหวังผลใหไดดีอยาง

สมบูรณตามตั้งใจ จะเปนไมใหรมเงา ไมผล หรือไม

ลมลุก ลวนมาจากความตั้งใจจริงทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

ความตั้งใจทำงานของบุคคลสำคัญของสหกรณของ

กรมปาไมที่ชื่อ สิทธิชัย อึ๊งภากรณ ดวยสายตา 

อันยาวไกล และวิสัยทัศนกวาง ประกอบกับความมี

เมตตา ทีต่องการเหน็บคุคลากรในกรมปาไมมอีนาคต 

ที่สามารถคาดหวังใหลูกหลานไดมีการอดออมอยาง

มีระบบ แบบแผน และมั่นคง เหตุผลประการนี้นาจะ

อยูอันดับตนได 

2. ความรวมมือรวมใจของพนักงานใน 

กรมปาไม หรือมวลสมาชิกของสหกรณทั้งหลาย จึง

กอใหเกิดองคกรที่เราเรียกวา “สหกรณ” ขึ้น โดย

เฉพาะความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวของเหลา

สมาชิก ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทำใหสหกรณไดรับรางวัล

เชนกัน 

3. ความทุมเท กำลังกาย กำลังใจ และ

กำลังปญญาของเหลาตัวแทนสมาชิก ที่สละเวลา 

ทำงานใหสหกรณเดนิทางมาถงึจดุนี ้โดยนำเทคโนโลย ี

สารสนเทศใหมๆ เขามาบริหารจัดการใหดำเนินไป

ไดดวยดี สมตามเจตนารมณของสหกรณ 

จึงไมตองสงสัยเลยวาทำไมสหกรณของเราจึง

ไดรบัรางวลัดเีดนแหงชาต ิเพราะความรวมมอื รวมใจ 

ของเหลาสมาชิก จึงนาจะเปนรางวัลแหงความภูมิใจ

ของเราชาวกรมปาไม กรมอุทยานฯ โดยแท 



สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณียจตุจักร

กรุณาสง

มุมนี้มีรางวัล
โดย ปาอวน
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“คุณคิดวาทำไม...สหกรณของเรา

จึงไดรับรางวัล  สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ”

1. สงเรียงความคิด  ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2550 

2. รางวัลดีๆ รออยู .....รอลุนสิงหาคม รับรองไมผิดหวังแนนอนขอเพียง

แตเขียนมา

3. สงตรงมายังสหกรณหรือสงอีเมลผานเว็บไซดของสหกรณสมาชิก

ที่ไดรับรางวัลนากาตั้งโตะสวยหรูคลาสสิก ประจำเดือน พฤษภาคม 

2550  (อานหนา 7) คือ

1. คุณนิวัติ  นพแกว จากราชบุรี

2. คุณวิชัย  ศรีจันงาม  จากเชียงราย

จตุคำ
อุ อา กะ สะ

ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช

วาแลวก็มาถึงมุมนี้มีรางวัลดีกวา...ขอบคุณทานสมาชิก

จริงๆที่ใหความสำคัญ  เขียนเรียงความมารวมสนุก  คอย คอย จน

คิดวาขานอยคงตองปดคอลัมนนี้เสียแลวกระมังขอรับ ฮา ฮา  ใน

ที่สุดก็ไดโกอินเตอรตอ ขอบคุณนะเจาคะทานสมาชิกที่สงมา จะได

ทำการคัดสรร ที่เขาตารับรางวัลประจำเดือนนี้กอน นาฬกาไมตั้ง

โตะ โบราณแตคลาสสิกนา ปรากฏวาเจาของบทความที่อานแลวโปะ

เชะดีไดแก คุณนิวัติ  นพแกว และ คุณวิชัย  ศรีจันงาม  ขอแสดง

ความดีใจดวย (อานหนา 7) และคุณยังมีสิทธิลุนรางวัลใหญอีกรอบ

นะเจาคะในเดือนสิงหาคมนี้ 

เดือนมิถุนายน  เพื่อนๆสมาชิก  ก็อยาลืมสงมารวมสนุก

อีกนะ ชวยกันแสดงความคิดเห็นผานบทเขียน เรียงความคิด ตาม

หัวขอขางลาง รางวัลใหญอาจจะเปนเงินสดหรือของขวัญ รอลุน

เดือนสิงหาคม  และจะมอบใหในวันเกิดสหกรณ 28 กันยายน 2550  

อาววางๆ เขียนมารวมสนุกกันหนอย   

 

กระแสจตุคามรามเทพยังคงรอนแรงที่สุดในประวัติ 
วัตถุมงคลที่เคยปรากฏในประเทศสยาม หลวงพอพยอม กัลยาโณ 
แหงวัดสวนแกว จึงออก “จตุคำ” คุกกี้รุนฉุกคิด 4 คำ รวยโคตร ขึ้น
มาบาง ลักษณะของคุกกี้คลายเหรียญจตคุามรามเทพ เปนทรงกลม
เสนผา ศนูยกลาง 6 เซนตเิมตร ดานหนามคีำวา “จตคุำ” มทีองคำ
เปลวปดบางๆ สวนดานหลงัเปนยันตคำวา อุ อา กะ สะ บรรจุใน 
กระปองอะลูมิเนียมอยางดี กลองละ 4 ชิ้น ขายราคา 60 บาท  
มีจำหนายที่วัดสวนแกว   

โดยนำคาถาหัวใจมหาเศรษฐีที่พระพุทธเจาสอนไว คือ อุ 
มาจาก อฏุฐานสมัปทา มคีวามขยนัหมัน่เพยีรหรอืขยนัหา อา มาจาก 
อารักขสัมปทา หมายถึงเก็บรักษาทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบธรรม 
หรือขยันเก็บ กะ มาจาก กัลยาณมิตตา คือการคบหาคนดีหรือการ
เลือกคบคน สะ มาจาก สมชีวิตา คือการใชจาย ประหยัด ดังนั้น  
อุ อา กะ สะ ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช เมื่อฉุกคิดแลว
เขาใจก็จะรวยได 

เดินทางผานที่ไหนๆ พบเห็นวัตถุมงคล  พระเครื่อง องค
จตุคามรามเทพ วางขายเกลื่อนกลาดบนทางเทา พูดไมออก
บอกไมถูก นึกถึงองคสัมมาสัมพุทธเจาที่คนพบอริยสัจ 4 ปูทางให
ผูคนไดเดินตาม แมจะเศราสลดหดหู  แตก็ไดแตปลอยวาง  เบิกบาน
หนอๆๆๆ 


