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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ฉบับที่ 86 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน



เปิดแล้ว ! สำหรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ปีนี้สหกรณ์จัดให้
มีโครงการค่ายสหกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบ 
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่น 3 ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับ พ่อ แม่ ลูก  เข้าค่ายพร้อมโปรแกรมการ
ดำรงชีพในป่า โดยจัดในช่วงปิดเทอมวันที่ 20 – 22 ตุลาคมนี้  

โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์   ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปี
ที่ 3  รับสมัคร  “ครอบครัวสมาชิก”  ได้แก่ สมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิกอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
(พ่อ แม่ ลูก) ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัว
สมาชิกสัมพันธ์ของสหกรณ์มาก่อน 

รับสมัครจำกัด เพียง  20 ครอบครัวเท่านั้น  รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม  – 15 กันยายน 
2550 สมัครก่อนมีสิทธิก่อน โดยจะต้องเป็นใบสมัครฉบับจริงและหลักฐานประกอบครบถ้วน  

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธี คือ 
1. โดยรถยนต์ที่สหกรณ์จัดให้ซึ่งจะต้องรายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำกัด ในเวลา 07.30 น. ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2550  หรือ 
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจะต้องลงทะเบียน ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติ 

เขาใหญ่ ภายในเวลา 10.30 น. 
สำหรับกิจกรรมค่ายได้แก่การดำรงชีพในป่า รู้จักสหกรณ์จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่ เปิดใจ 

ให้ป่า ตามรอยสัตว์ป่า นางไม้ในฝัน ดูนก ชมพรรณไม้หายาก ทอรัก – ทอฝันสานสัมพันธ์ 
ในครอบครัว สุนทรีย์ธรรมชาติ 

เส้นทางธรรมชาติเขาใหญ่   
และกิจกรรม Walk Rally ฯลฯ  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ในแผ่นพับ ค่ายครอบครัวสหกรณ์ 2550

ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์เขาใหญ่
ปิดเทอม 20 – 22 ต.ค. น้ี รับสมัคร 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 50 
เพียง 20 ครอบครัวเท่านั้น ! สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

 13 สหกรณ์ออมทรัพย์พื้นที่ 1 (เขตพระนคร) เยี่ยมดูงาน 

ในฉบับพบกับ..
ถนอมไว้ในดวงใจ..
ถนอม เปรมรัศมี

สายใยที่ไม่เกษียณ 2550
บทความจากสมาชิก..

ทำไมจึงได้สหกรณ์ดีเด่น

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับที่คุณต้องการหรือยัง?

ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำกัด ได้ส่งแบบฟอร์ม “หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์” ให้กับสมาชิกเพื่อปรับปรุงให้เป็น 

อ่านต่อหน้า 2

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ลด – ละ – เลิก
เริ่มต้นเดือนละ 100 บาท
ครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาท

อ่านต่อหน้า 3

พล.ต. สุชาติ อดุลย์บุตร ประธานกรรมการ สอ.ศูนย์อำนวยการ 

สร้างอาวุธ จำกัด นำคณะพร้อม สอ.ศูนย์การบินทหารบก 

สอ.พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี และ สอ.เขาสามยอด 

จ.ลพบุรี รวม 4 สหกรณ์เยี่ยมชมดูงาน

สหกรณ์ทหาร จ.ลพบุรีดูงาน





2ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
เป็นฉบับที่คุณต้องการหรือยัง? 

ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ส่งแบบฟอร์ม 
“หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์” ให้กับสมาชิกเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ปรากฏว่า ยังมีสมาชิกอีกจำนวนมากยังมิได้ส่งแบบ
ฟอร์มดังกล่าวมายังสหกรณ์ 

สหกรณ์จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่ยังมิได้ส่งหนังสือผู้รับ
ประโยชน์ เมื่อเดือนธันวาคม 2549 โปรดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังสหกรณ์ 
เพื่อสหกรณ์จะได้ปรับปรุงทะเบียน 

“หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์” ให้เป็นปัจจุบันตรงความประสงค์ของ
สมาชกิมากที่สุด 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์ เป็นหนังสือเพื่อกำหนดสิทธิให้แก่บุคคล 
ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นๆ ให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ ค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย เงินปันผลและเงิน

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  การฝากเงินและการถอนเงินของสมาชิก 
----------------------------

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงินรับฝากของ
สมาชกิ เปน็ไปตามทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จำกดั  
ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และประจำ พ.ศ. 2547 และระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2545   

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการของสหกรณ์  คณะ
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในการประชุมครั้งท่ี 
8 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550  จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการฝากเงินและ
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำกัด ดังนี้ 

1) การฝากเงินและการถอนเงิน 
 1.1 การรับฝากด้วยเช็ค รับฝากเช็คทุกธนาคารยกเว้นธนาคาร

แห่งประเทศไทยและเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE  ONLY 
รับฝากขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาท โดยจะนำฝากเข้าบัญชีให้ในวันทำการ  
ถัดไปและธนาคารได้บันทึกเงินฝากเข้าบัญชีให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 1.2 การถอนเงิน สามารถถอนเงินสดได้วันละไม่เกิน 200,000 บาท 
ต่อหนึ่งบัญชี 

 1.3 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากรายการใดเกนิกวา่ 200,000 บาท  
สหกรณ์จะจ่าย เป็นเช็คในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น 

 1.4 การถอนเงินฝากผู้มีอำนาจถอนเงินจะต้องยื่นใบถอนเงินฝาก
ด้วยตนเอง โดยลงลาย มือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กับสหกรณ์พร้อมกับสมุด  
คู่ฝากและกรอกรายละเอียดของบัตร ประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือ
บัตรเอทีเอ็ม ของสหกรณ์ออกให้ในใบถอน และแสดงบัตรดังกล่าว 

2)  ระยะเวลาในการบริการ 
 2.1  บริการการฝากด้วยเช็ค เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น 
 2.2  บริการการถอนด้วยเช็ค เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.  
 2.3  บริการการฝาก-ถอนเงินสด เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 14.30 น.  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2550  เป็นต้นไป 
  ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 ลงชื่อ  อารยา บุญยะศิรินันท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ         

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  ขั้นตอนการดำเนินการกรณีสมาชิกสูญหาย 
---------------------------- 

เพือ่เปน็การรกัษาสทิธปิระโยชนข์องสมาชกิผูท้ำประกนัชวีติกลุม่ และทายาทผูร้บั  
ประโยชนข์องสมาชกิ ทีท่ำประกนัชวีติกลุม่ไวก้บัสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั และ
ตอ่มาไดส้ญูหาย โดยตามกฎหมายกำหนดใหร้อการพสิจูนเ์พือ่ระบเุปน็บคุคลสญูหายตอ้งใช ้ 
ระยะเวลา 5 ป ีหรอืตามทีก่ฎหมายกำหนด ดงันัน้ เพือ่ใหท้ายาทผูร้บัประโยชนข์องสมาชกิ
ทีส่ญูหายไดร้บัสทิธเิรยีกรอ้งเงนิสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัชวีติ จงึควรกำหนด  
ขัน้ตอนการดำเนนิการของทายาทผูร้บัประโยชนส์มาชกิทีส่ญูหาย และวิธีการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ในระหว่างรอการพิสูจน์ตามกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั   

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อคราว  
การประชมุครัง้ที ่7 เมือ่วนัที ่ 22 มถินุายน 2550 จงึมมีตกิำหนดประกาศ เรือ่ง ขัน้ตอน
การดำเนนิการกรณสีมาชกิสญูหาย ดงันี ้

1. เมือ่สมาชกิทีท่ำประกนัชวีติสญูหายใหท้ายาทแจง้ความตอ่เจา้หนา้ทีต่ำรวจ  
2. ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งความต่อ  

เจา้หนา้ทีต่ำรวจ โดยแนบเอกสาร ดงันี ้
 2.1  สำเนาใบแจง้ความจากสถานตีำรวจ 
 2.2  สำเนาเอกสารประจำตวัของสมาชกิผูส้ญูหาย 
3. ทายาทยงัคงตอ้งชำระคา่เบีย้ประกนัใหก้บับรษิทัประกนัเสมอืนสมาชกิยงัมชีวีติอยู ่

จนกวา่จะมคีำสัง่ศาลวา่เปน็บคุคลสญูหาย 
4. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับทราบการสูญหายของสมาชิกผู้นั้นเพื่อ

ดำเนนิการตอ่ไป 
5. สหกรณต์อ้งนำสง่สำเนาบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการครัง้

ทีร่บัทราบการสญูหายของสมาชกิ พรอ้มสำเนาใบแจง้ความตอ่เจา้หน้าที่ตำรวจ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทประกันชีวิตภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมีมติรับทราบ 

6.  เมื่อครบ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทายาทต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อ
ให้ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ 

7. เมื่อศาลมีคำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ ให้ทายาทนำสำเนาคำสั่งศาล
ดังกล่าวยื่นต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะได้ดำเนินการเพื่อขอรับสินไหมต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   25  มิถุนายน พ.ศ. 2550  เป็นต้นไป 
 ประกาศ ณ วันที่  25 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
  ลงชื่อ  อารยา บุญยะศิรินันท์ 
  (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์) 
  ประธานกรรมการดำเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ เงินสินไหมทดแทน 
หรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิต นั้น 

ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนมากซึ่งหนังสือผู้รับประโยชน์ไม่เป็นปัจจุบัน  
เช่น ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เลย ซึ่งบางท่าน  
จัดทำไว้ตั้งแต่บรรจุรับราชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีครอบครัว จึงมักมอบให้บิดามารดา เป็นผู้รับโอนประโยชน์  แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปสมาชิกหลายท่านมีครอบครัว และบุตรเติบโตจนสำเร็จการศึกษา และ
บิดาหรือมารดาอาจถึงแก่กรรมไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์เลย เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยสมาชิกถึงแก่กรรมอาจมีผลทำให้
ครอบครัว คู่สมรสและบุตรได้รับความเดือดร้อน 

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่ไม่มั่นใจว่า หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับ
ปัจจุบัน ถูกต้องตรงความประสงค์ของตนหรือไม่ หรือมิได้ส่งหนังสือผู้รับโอน
ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นต้นมา โปรดทำหนงัสอื
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ซึ่ง  
ส่งมาพร้อม วารสารสหกรณ์ หรือดาวน์โหลดได้จาก www.025798899.com 
โดยระบุวันที่ปัจจุบันให้ชัดเจนเพื่อให้มีผลเพิกถอนฉบับเดิม 
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ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ลดโลกร้อน...ละอบายมุข...เลิกตามกระแสนิยม 
ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ….ด้วยชีวิตพอเพียง 
เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูง... 
ฝากขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท 
ฝากครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาทปีละ 2 ครั้ง 
ถ้าถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชีและเปิดใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
มาร่วมทดสอบความแน่วแน่มั่นคงแห่งการ ลด – ละ – เลิก ของตนเอง 
เพื่อร่วมเดินทาง สู่..วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
เริ่มออมตั้งวันนี้...วันนี้ต้นกล้า...วันหน้าป่าใหญ ่

เปิดให้บริการแล้ว ! “ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง” เพื่อส่งเสริมการประหยัดอดออม การดำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว  
พระราชดำริ ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยสำหรับการดำรงชีพ   สู่..วิถีชีวิตแห่งความสุขพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้วยการ ลด – ละ – เลิก ลดโลกร้อนด้วยชีวิต
พอเพียง (ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน) ละอบายมุขด้วยชีวิตพอเพียง (ค่าบุหรี่ ค่าสุรา ค่าหวย) เลิกตามกระแสนิยมด้วยชีวิตพอเพียง   
(ค่าโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง) ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพด้วยชีวิตพอเพียง (ค่าขนม อาหาร งานสังสรรค์)  

แจง้ความประสงคข์อเปดิบญัช ี แจง้จำนวนเงนิทีต่อ้งการลดคา่ใชจ้า่ยแตล่ะเดอืน ใหส้หกรณห์กัเงนิเดอืนนำฝากเขา้บญัช ี “ออมทรพัยช์วีติพอเพยีง” 
ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไม่ได้แต่เพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้ ถ้าถอนต้องถอนพร้อม
ปิดบัญชี และเปิดบัญชีใหม่ได้อีกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น รับดอกเบี้ยสูง 4.25% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันสูงเท่ากับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ จ่ายดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้งทุกวันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 1 ม.ค. ของปี 

พิเศษ ! ฝากครบ 6  เดือน มีสิทธิลุ้นเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง (รวม 100,000 บาท) ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์) ของ
ทุกปี และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) เงินรางวัลนำฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัล สำหรับรางวัลมี 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) 

สายใยที่ไม่เกษียณ 2550 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกษียณอายุราชการในปี 2550 

มกีารบรรยายเกีย่วกบัการรกัษาสขุภาพสำหรบัผูเ้กษยีณอายรุาชการ โดยแพทยจ์ากโรงพยาบาลดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
การชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งคลอง ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ชมหิ่งห้อยที่ส่องแสงใต้ต้นลำพู ชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 และร่วมกันทำบุญตักบาตร และไหว้พระ 9 วัด ณ อำเภออัมพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ระหวา่งวนัเสารท์ี ่ 28 ถงึวนัอาทติยท์ี ่ 29 กรกฎาคม 2550 โดยมนีางสาวอารยา บญุยะศรินินัท ์
ประธานกรรมการดำเนินการ นายอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับข้าราชการเกษียณปี 2550
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หิรัญญิการ์สายสัมพันธ
์สหกรณ์

โลกไม่ควรทะเลาะหรือทำลายกัน เพราะผิวพรรณที่ต่างกัน  

นับถือศาสนาต่างกันหรือเพราะอุดมการณ์ทางความคิดไม่เหมือนกัน   

การดำรงอยูค่วรใหเ้กยีรต ิ เคารพและใหอ้ภยั นา่จะเปน็หนทางแหง่การมี

ชวีติอยูอ่ยา่งเป็นสุข  ขอบอกว่า  แบบจอร์จ บุชนี่ถือว่าเชยได้ระดับ   

การยดึมัน่ถอืมัน่ ในเรือ่งใดๆ มกักอ่ความทกุขใ์หเ้ราเสมอ ในวนิาท ี 

ที่เรื่องราวอุบัติ  เรามักยังไม่นึกถึง  แต่เมื่อผ่านเลย  ลองตรองดู    

ความรู้สึกกัน… 

เจ้าชายรูปงามนาม สิทธัตถะ ผู้มีครบสมบูรณ์  ทั้งสังหาริมทรัพย์

อีกทั้งนารี จะเอาอะไรก็ได้ดั่งใจ แต่เป็นเพราะโลกต้องการผู้กอบกู้หรือ

เป็นเพราะเจ้าชายเห็นสัจจะธรรมก็มิอาจคาดเดา อุบัติการณ์เหนือโลกจึง

บังเกิดขึ้น โลกมีผู้นำทางที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้แต่ตัวตน ไม่ว่าใคร

จะมีความเชื่อใดๆ  แต่จะยังไงคนที่มีพื้นฐานเป็นคนพุทธ  ก็คงไม่หลงลืม

แนวทางทีอ่งคพ์ระพทุธเจา้ทา่นปทูางไว ้อยา่งนอ้ยครบรอบ “อาสาฬหบชูา”  

ธรรมบทแรก  คงทำให้เรามีสติ  ระลึกถึงชีวิตที่ควรดำรงอย่างถูกต้องใน

โลกทีเ่ริม่หมองหมน่ ทัง้จากการใชช้วีติและธรรมชาตทิีผ่นัแปรอยา่งรนุแรง  

ขณะนี้   

ขอต้อนรับสู่วงการสหกรณ์ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มฉายภาพ

ชัดขึ้น จนน่าเป็นห่วง แม้ว่าภาวะในสหกรณ์จะเข้มแข็งอย่างไร แต่ถ้าคน

สหกรณ์ละเลยการใช้ ชีวิตที่พอเพียง  เราก็มิอาจทานกระแสข้างนอกได้   

❧ เราเปน็เพยีง มนษุยเ์งนิเดอืน ทีท่ำงานรบัใชธ้รรมชาตทิัง้ผอง  

ย่อมมิสามารถก่อเกิดทรัพย์มากมายได้  การใช้ชีวิตจึงต้องเน้นวิถีทางที่

พอเหมาะ สหกรณ์เราจึงเน้นนักเรื่องการออม  เพื่อให้ทุกชีวิตมีภูมิคุ้มกัน

ที่แข็งแกร่ง  ต่อให้เศรษฐกิจโลกล่มสลาย  เราก็ไม่หวั่นไหว....  

❧ เราไม่ได้ประกาศเจตนาเพื่อให้สวยหรูดูเท่ เราพยายามปูทาง  

มาตลอดเพราะต้องการให้ฝันนี้เป็นจริง ผันโครงการต่างๆ ที่พอทำได้

ในโลกแห่งความจริง  เช่นการ ละ – ลด – เลิก  สิ่งเกินมาของชีวิต การ

ออมเดือนละ 100 บาท การเสริมวิชาชีพ การกู้แต่พอเพียงโดย

สหกรณค์มุเรือ่งรายรบัรายจา่ยในชวีติประจำวนั มกีฎเกณฑใ์นการกู ้ ฯลฯ  

แต่จะเป็นจริงได้ขึ้นอยู่กับคนในสังคมสหกรณ์จะทำให้เกิดขึ้น  

❧ เพยีงทา่นมาเยอืน เรากซ็าบซึง้ใจ วนัที ่ 11 กรกฎาคม 2550    

สหกรณ์เรามีโอกาสได้ต้อนรับคณะเพื่อนร่วมทาง สหกรณ์ออมทรัพย์

เขตพื้นที่ 1 (พระนคร) จำนวน 13 สหกรณ์ และ 4  สหกรณ์ ในจังหวัด

ลพบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มาทัศนศึกษาดูงาน   

เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM 

การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ โดยมี  

ช่วยกันปลูกต้นไม้ในใจคน
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ขอบคุณจริงๆ มี

โอกาสจะไปเยือนท่านบ้างนะจ๊ะ 

❧ มาแว้ว ค่ายหรรษากระชับความรักความอุ่นในครอบครัว   

ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ ์ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2550 เพียง 20 ครอบครัวเท่านั้น ! เข้าค่าย

ปิดเทอม 20 – 22 ต.ค. นี้ สมัครก่อนมีสิทธิก่อนจ๊ะ   

❧ ในยามที่ท้อแท้ ในการงานโดยเฉพาะกับภารกิจ ลดโลกร้อน  

ด้วยการรณรงค์การปลูกต้นไม้ ก็ให้นึกถึงพระราชดำรัสในหลวง   

“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็

จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”  ทำให้มี

กำลังใจหาแนวทางเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนัก เพื่อโลกนี้จะได้มี

ต้นกล้าไม้เล็กๆ ที่จะผลิใบหยั่งรากลึกให้ความร่มเย็นกับผู้คนตลอดกาล  

สวัสดี  พบกันใหม่ 

 

4 สหกรณ์ จ.ลพบุรี เยี่ยมดูงาน 
สอ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำกัด สอ.ศูนย์การบินทหารบก จำกัด 

สอ.เขาสามยอด จำกัด และสอ.พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี จำกัด 

ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ และการดำเนินงาน

ด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 นำโดย พล.ต. 

สุชาติ อดุลย์บุตร 
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เป็นดั่งผู้หว่านเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกบน
ผืนดิน ก่อเกิดต้นกล้าแห่งความหวังของ
ชาวสหกรณ์ในกาลต่อมา ท่านคือ อดีตอธิบดี
กรมป่าไม้ ถนอม เปรมรัศมี ที่หากไม่มีท่าน  
ก็อาจจะไม่มีสหกรณ์ในวันนี้ เพราะท่านคือ
คนแรก  ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำกัด ในปี 2521   

ไม่น่าเชื่อว่าอดีตบุรุษหนุ่มที่คลุกคลีอยู่
กับงานป่าไม้แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งบริหาร แต่ก็
มิได้ทำให้ละเลยสิ่งที่เคยพานพบเมื่อครั้งสัมผัสงานในป่าเขา หรือตาม
ชุมชนรายทาง  ตรงกันข้ามกลับทำให้ท่านได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ได้เอื้อ
ประโยชน์แก่คนด้อยโอกาส การสร้างคน และส่งเสริมการศึกษา ผู้ใต้
บังคับบัญชาหรือเด็ก ๆ  ในแวดวงของคนป่าไม้    

ตลอดชีวิต สิ่งที่ท่านกังวล คือความเป็นอยู่ของคนป่าไม้ คนเหล่านี้
ทำงานเพื่อปกป้องธรรมชาติ  แต่กลับมีชีวิตที่ลำเค็ญ ยามท่านมีอำนาจ
เป็นอธิบดี จึงพยายามจัดการสวัสดิการข้าราชการชั้นผู้น้อย และส่งเสริม
การศึกษาเด็ก ๆ เยาวชน และวิชาการป่าไม้แก่ชาวป่าไม้ทุกรูปแบบ ตั้ง
แต่ริเริ่ม ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  การผลักดันสร้างตึก  
84 ปีกรมป่าไม้เพื่อใช้เป็นตึกจัดการเรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งขวนขวายขอทุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อจัดหา
เครื่องไม้เครื่องมือการศึกษาวิจัยทางป่าไม้ที่จะเอื้อต่อคนทำงานด้าน
ต่างๆ  การริเริ่มสร้างโรงเรียนป่าไม้อุทิศ  คือบทหนึ่งแห่งความทรงจำที่
รื้อฟื้น 

 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ..ถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิต
ใหม่..เด็กเยาวชนในดินแดนไกลห่าง ดินแดนที่ทุรเข็ญ ยากแค้น ที่เด็กๆ 

แห่งป่ าไม่สามารถเดินทางมา
ร่ำเรียนได้ บางหมู่บ้านห่างจาก
โรงเรียนที่มีอยู่หลายสิบหลายร้อย
กโิล เดก็เหลา่นีเ้กดิมาทา่มกลางปา่
เขา พวกเขาคอืลกูหลานแหง่พงไพร 
จะมีใครเล่าที่ เหมาะจะปกปักษ์
รักษาป่า ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ 
เท่าเด็กน้อยเหล่านี้ และนี่คือที่มา

วิชิต สนธิวณิช

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ

ถนอมไว้ในดวงใจ..
ถนอม เปรมรัศมี

“ตอนก่อตั้งสหกรณ์ไม่เคยคิดถึงรางวัลอะไรเลย 

คิดแต่ว่าจะช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อยได้อย่างไร”

แห่ง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ..... โรงเรียนป่าไม้อุทิศกำเนิดแห่งแล้วแห่งเล่า 
ด้วยทุนจากคนป่าไม้ เนิ่นนานผ่านไป สายลมหนาวพัดผ่านไม่รู้กี่รอบ 
เด็ก ๆ จบไปไม่รู้กี่รุ่น แม้ว่าบัดนี้โรงเรียนนี้อาจถูกพัดหายไปจากความ
ทรงจำของคนป่าไม้ผู้ก่อเกิดแท้ ๆ  ไปแล้วก็ได้ 

ในวันที่ชาวสหกรณ์ได้เยือนท่าน  ท่านถนอมก้าวขึ้นบันไดไปชั้น
บนของบ้านซึ่งเป็นห้องสมุดส่วนตัว เพื่อค้นหาหนังสือโรงเรียนป่าไม้
อุทิศ 14 เล่มจากที่ท่านเก็บไว้เนิ่นนาน เป็นเรื่องราวของการก่อตั้ง
โรงเรียนป่าไม้อุทิศที่ท่านเพียรสร้างมา ท่านเล่าว่าโรงเรียนมีชื่อ ตาม
ลำดับเลข จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 ถึง 15 ยกเว้นลำดับที่ 13  ขอบาย  
ท่านอยากมอบหนังสือตำนานนี้ไว้ให้กับใครมานานแล้ว เพื่อไว้เล่าสู่ลูก
หลานป่าไม้ได้รู้ความเป็นมา เลยขอมอบไว้กับ คุณพิณ เกื้อกูล คุณ
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ คุณวิชิต สนธิวณิช และเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ซึ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์ที่ได้มีโอกาสไปเยือนท่านในวันนั้น ในวันที่ครบ
รอบ 86 ปีในวันคล้ายวันเกิดของท่านเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550   
ด้วยสุขภาพที่ยังคงแข็งแรง แววตาอ่อนโยนให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน  
ผู้มาเยือน 

ทา่นกลา่วยนิดทีีส่หกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้ ไดร้บัรางวลัสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อเรานำ โล่พระราชทาน ไปให้ท่านดูที่บ้าน
ย่านนนทบุรี เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงผลงานที่ท่านริเริ่มไว้เมื่อ 29 ปีที่แล้ว 
ทา่นบอกกลา่วถงึความรูส้กึจากใจวา่ “ตอนกอ่ตัง้สหกรณไ์มเ่คยคดิถงึ  
รางวลัอะไรเลย คดิแตว่า่จะชว่ยเหลอืขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยไดอ้ยา่งไร 
มีข้าราชการหลายคนช่วยกันก็ตั้งขึ้นมาได้” ข้าราชการตัวเล็กๆ   
คงรู้สึกแอบปลาบปลื้มใจไม่ได้ เมื่อได้รับรู้ความรู้สึกส่วนลึกนี้ของท่าน 

ในวันที่ริเริ่มตำนานของผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าแห่งความ
หวังของผู้คน จนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเราได้
เติบใหญ่ แผ่กิ่งก้าน หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง ต้นแล้วต้นเล่า เป็นดั่งป่า
ใหญ่ที่พร้อมจะโอบอุ้ม เกื้อหนุน พยุงค้ำจุนซึ่งกันและกัน หล่อหลอมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อก้าวเดินต่อไป สู่..เส้นทางแห่ง ความพอเพียง ร่วม
กันของมวลสมาชิก 

แม้กระนั้นในบางความรู้สึก เรายังไม่ถึงฝั่งซึ่งความใฝ่ฝันแห่ง   
การอยู่ดีกินดี มีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเงินออม ไร้กังวลในค่าใช้จ่าย   
แต่ก็พยายามกันอย่างหนัก เพราะตระหนักในคุณค่าของผู้ให้ผู้มอบ ตาม
อดุมการณข์องสหกรณอ์ยา่งปยิมติรผูน้ี ้ อดตีอธบิดคีนกลา้แหง่กรมปา่ไม ้  
ท่านถนอม  เปรมรัศมี  

ท่านถนอมในวันนี้ ใครพบเห็นท่านแล้วคงอดยิ้มด้วยความสุขไม่
ได้  ท่านยังกระฉับกระเฉง  เบิกบานในใบหน้าที่ยังคงแฝงความกรุณา
ปราณีไม่เสื่อมคลาย  ใจที่เป็นผู้ให้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งจิตที่แข็ง
แรงและกายที่แกร่งในบั้นปลาย
แห่งชีวิต แม้ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่ง 
มนุษย์ทุกคนใคร ๆ ก็เป็นไม้
ใกล้ฝั่ง ทว่าไม่ว่ากาลเวลาจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไร 
ชาวสหกรณ์ใคร่ถนอมท่านด้วย
ความรักและศรัทธาเก็บออมไว้
ในดวงใจตลอดไป  ...สวัสดี   
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ก่อนอื่นกระผมต้องขอแสดงความยินดี กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ทกุทา่น ทีท่ำใหส้หกรณข์องเรา ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิเปน็ทีเ่ชดิหนา้  

ชูตาแก่หมู่มวลสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว คือ

รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ ดีเด่นแห่งชาติ” โดยส่วนตัวของกระผม

แล้ว ตั้งแต่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ครั้งเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมป่าไม้ ตามมาด้วยภรรยา และลูก ๆ ที่เป็นสมาชิกสมทบอีก 3 คน 

ทำให้เห็นพัฒนาการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในทิศทาง

ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทันกระแสกับยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ สิ่ง

ทีท่ำให้สหกรณ์ ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์น่าจะประกอบด้วยส่วน

สำคัญหลายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านสถานที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่อาณาเขตของกรมป่าไม้

เดิม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมอุทยานฯ) อาคารทันสมัย มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกพร้อม สะอาด สบาย จัดรูปแบบภายในคล้าย ๆ ธนาคาร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคม การติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ สามารถ

ทำได้รวดเร็ว สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

ทุกอย่าง จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ไม่เกินความจริงมากนัก 

2. ด้านบุคลากร 
 2.1 กรรมการสหกรณ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นบุคคล

ที่มีชื่อเสียงในสังคม มุ่งบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสียสละ ตลอด

จนการมีวิสัยทัศน์ 

 2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้วย

ความรวดเร็ว เที่ยงตรง ให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเป็นกันเอง

และถูกต้อง ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ (การมีบัตรคิว) 

 2.3 กรรมการบริหารสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก ได้รับการคัด

เลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถในหลายด้าน ทำให้เกิดการบูรณาการ 

รวมถึงการออกระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทันสมัย เกิดความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

3. ด้านบริหารจัดการ 
 3.1 บริหารงานอิงกระแส ตลาดเงิน ตลาดทุน และธนาคาร ใน

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก หรือการนำเงินไปลงทุน 

ทำไม...สหกรณ์ของเรา จึงได้รับรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ

 3.2 จัดสรรเงินปันผลค่าหุ้น ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ให้ทุน

การศึกษาแก่บุตรสมาชิก การเจ็บ การตาย อย่างเท่าเทียมกัน สมาชิก

ทุกท่านสามารถเข้าถึงหมด 

 3.3 ชว่ยเหลอืสงัคม เชน่นำเงนิรายไดบ้างสว่นไปบรจิาคสมทบ  

สร้างวัด โรงเรียน หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ 

 3.4 กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ เสนอแก่สมาชิกเป็น

ประจำ เช่น การออมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ การประกันชีวิต การให้

รางวัลในโอกาสสำคัญ สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม   

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

 3.5 มีวารสารรายเดือน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ 

เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออม เศรษฐกิจ 

สังคม ฯลฯ 

4. ด้านเทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับ

ระบบสหกรณ์ 

 4.1 การตรวจสอบยอดเงินฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่าน

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-OP Phone 02-5798899) 

 4.2 การเบิก ถอนเงิน ผ่านธนาคาร โดยระบบ ATM 

จึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับ ทำไมสหกรณ์ของเรา จึงได้รับรางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์ ดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ 

 

ความร่วมมือกัน...ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
พรพิมล  อมรโชติ 

สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้  กรมป่าไม้ 
 

พระบรมราโชวาท   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คำว่า “สหกรณ์” แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้

ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้าน

งานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยตนเอง และงานที่

ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม 

ทำไม......สหกรณข์องเรา จงึไดร้บัรางวลั สหกรณอ์อมทรพัย ์ดเีดน่  

แห่งชาติ 

ก็เพราะเรา “ร่วมมือกัน...........ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 “สหกรณ์” 

หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก็เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ตั้งขึ้น

เพื่อช่วยเหลือและให้บริการแก่สมาชิก ส่งเสริมการออมทรัพย์ แต่การ

ออมทรัพย์ของเรามีหลายประเภท ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่นในยุคนี้

ไม่น่าแปลกใจ..
สำรวย สุดเฉลียว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 

(มหาสารคาม)



�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เป็นยุคเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นตามนโยบายของรัฐบาลยุคปัจจุบัน 

สหกรณ์ของเราก็เปิดบริการออมทรัพย์ชนิดใหม่ ขึ้นมา คือ ออมทรัพย์

ชีวิตพอเพียง ทำให้สมาชิกมองเห็นช่องทางในการออมเงินเพิ่มขึ้น และ

ระมัดระวังการใช้จ่ายโดยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  เมื่อปีที่ผ่านมาก็มี

การให้บริการโครงการเงินฝาก “ออมทรัพย์กับเลข ๙” เพื่อสร้างวินัย  

ในการออมของสมาชิก ก็เป็นโครงการที่ดี เป็นการน้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ 

การบริการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน เมื่อเกิดความจำเป็นหรือ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย   ก็ให้บริการอย่างน่าประทับใจ ฉับไว 

ตรงตามความต้องการของสมาชิกทุกท่าน เช่น เงินกู้สามัญ ควิกเบิรด์ 3 

ชั่วโมงได้ กู้เช้าได้บ่าย กู้บ่ายได้เย็น สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ มีหรือจะ

ทำได้ กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ ไม่ต้องยื่นเอกสาร กู้เช้าก่อนเวลา 09.00 น. 

ช่วงบ่ายก็ไปกดที่ตู้เอทีเอ็มได้เลยแบบนี้โดนใจมาก ๆ ทำแบบนี้ได้แสดง

ว่า ระบบสารสนเทศของสหกรณ์เราก้าวไกลจริง ๆ  

การเอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม สหกรณ์ของเราก็

ดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งในรปูแบบทนุสวสัดกิารตา่งๆ เชน่ วนัเกดิสมาชกิ  

ผู้ประสบอุทกภัย  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นต้น  การดำเนินการค่าย

ครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ก็มุ่งเน้นให้

ครอบครัวและสังคมดีขึ้น มีความมั่นคงขึ้น 

สหกรณ์ใดก็ตาม ที่สามารถเปิดบริการให้สมาชิกได้กู้ยืมเงินเพื่อ

การเคหะ หรือเพื่อกู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ นับว่าสหกรณ์นั้นมี

ความมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก็เช่นกัน เปิดให้บริการเงินกู้

พิเศษหลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการเคหะ การศึกษา นับได้ว่าได้ช่วยเหลือ

แบ่งเบาภาระสมาชิก มีความห่วงใยสมาชิกและครอบครัว ต้องใช้เงิน

ลงทุนทางด้านนี้สูง  เพราะให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ถ้าสหกรณ์ของเรา

ไม่มีฐานะมั่นคง ก็คงดำเนินการเช่นนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน 

วารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน นับได้ว่าเป็นสื่อสำคัญในการ  

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สหกรณ์ต่าง ๆ ส่งตรงถึงบ้านสมาชิกทุกคน  

วารสารนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด   

ที่ี่ไม่มีความสะดวกเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต การเข้าไปอ่านข่าวสารทาง  

เว็บไซด์ก็ไม่สะดวกต้องเสียค่าใช้จ่าย ก็ได้อาศัยวารสารนี้เป็นสื่อกลางถึง

สมาชิก  อ่านกันทุกหน้า ทุกคอลัมน์ ไม่มีตกข่าว 

การประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อประโยชน์แก่ทายาทสมาชิกและ  

ผูค้ำ้ประกนั นับได้ว่าสหกรณ์มีความห่วงใยสมาชิกและครอบครัวอย่าง

แท้จริง  เป็นการจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำ แต่ได้ความคุ้มครองสูงมาก 

อย่างนี้สมาชิกก็รีบทำกันถ้วนหน้า  อุ่นใจไว้ก่อน 

ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราดำเนินการได้

อย่างนี้ก็เพราะพวกเรา “ร่วมมือกัน....ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ตั้งใจ

ทำงานเพื่อสหกรณ์ของเราตามหน้าที่และบทบาทอย่างเต็มกำลังความ

สามารถ ทั้งทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กร

ของเรา จนสหกรณ์ของเราได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  

แห่งชาต ินั่นเอง 

เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พื้นที่ 1 
สหกรณ์เขตพื้นที่ 1 (พระนคร) จำนวน 13 สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ การให้บริการ

สมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของ

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 

การเยี่ยมชมดูงาน...จากคนสหกรณ์



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

มุมนี้มีรางวัล
โดย ป่าอ้วน

�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ว่าด้วยเรื่องหมูแฮม พ่อหนุ่มน้อยอารมณ์ไม่ปกติ ที่ก่อเกิด
โศกนาฏกรรม ชนคนตายบาดเจ็บระนาวเพราะขาดสติ กระเทือนไป  
ทั้งสังคม ยิ่งพ่อออกมาปกป้องด้วยการคิดดังๆเรื่องการศึกษา สังคมถึง
กับแบ่งขั้วเป็น 2  ฝ่ายโดยอัตโนมัติ  ถ้าไม่ต้องพิจารณาเหตุใดๆ  สังคมก็
ฟันธงเปรี้ยง  หมูแฮมเอ๋ย  เอ็งต้องตายแหงแก๋   เป็นเด็กหนุ่มลูกคนรวย
ที่ถูกเลี้ยงตามใจ เอาแต่ใจจนเสียคน  ไม่ได้ดั่งใจก็คงกระทืบเท้าเต้นเร่าๆ  
พอนึกภาพออกกันเนอะ  ... 

แต่หากมีสติกลับมาตรองดูอีกรอบแบบไม่เข้าข้างใคร  ตามเนื้อผ้า
และกฎแห่งกรรม การกระทำของสิ่งหนึ่งมักส่งผลโยงไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง  
วนเวียนหมุนย้อนเป็นวง  ไปจนถึงรากเหง้าที่ก่อเกิดมาเป็นคน    

พลันที่คิดได้  คนเราจะพบว่าตัวตนของเรา  ก็อาจเป็นหนึ่งในวงจร
แห่งการณ์นานาที่เกิดขึ้นในสังคม 

เป็นพ่อแม่ยุคที่มีเทคโนโลยีนำทาง นี่ก็ยากพอแล้ว ยังต้องต่อสู้  
กับปากท้อง พ่อแม่ส่วนใหญ่พุ่งเป้าหาเงินเลี้ยงครอบครัว จนพลาด
กระบวนการกล่อมเกลาจิตใจลูกในแบบดั้งเดิม แต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่า  
การเหนือ่ยหนา่ยกบัการงาน มกัสง่ผลตอ่การละเลยลกู บางครัง้หลายคน 
ยนิดใีหล้กูตดิเกมหรอืแชทโดยกระบวนการคดิทีว่า่ยงัดกีวา่ตดิยา (ละวะ)  
บางเวลาบางอารมณ์ก็ตัดรำคาญ  คร้านที่รบรากับลูก  อีกมากมายหลาย
เหตุผล..ผลิตผลที่ออกมาของสังคมจึงเป็นอย่างที่เห็นและเป็นอยู่   

กรณีหมูแฮมนี่ ความผิดส่วนหนึ่งนอกจากพ่อแม่แล้ว ต้องโทษ
ระบบ ที่มักเอื้อประโยชน์กัน ถามว่าเด็กที่มีอารมณ์ผิดปกติ สมควรที่พ่อ
แม่ให้ขับรถมั้ย มีใบขับขี่ได้อย่างไร ไปสอบหรือซื้อ สังคมต้องไปคิด
กันเอง ถ้าคนขับขี่ยานยนต์ทุกคนระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เอื้ออาทร
กัน  ถามว่าโศกนาฎกรรมที่น่าเศร้าจะเกิดขึ้นมั้ย  ....ไปคิดกันเอง 

ในชวีติประจำวนัของคนเรา ตอ้งพบสภาวะทางอารมณท์ีห่ลากหลาย  
ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง โกรธ เศร้า สะใจ  ..เป็นทั้งสุขและทุกข์  นี่ยังไม่รวม

....ไม่สั่นไหวตามสิ่งยั่วยุ....
ภาวะทางกายที่อาจเจ็บป่วย  การมีสติประจำใจจึงมีความสำคัญ  แต่การ
มีสติได้ต้องมีศีลเป็นตัวกำกับ  ฝึกทำบ่อยๆ  ไม่ว่าอะไรมากระทบเราก็จะ
ไม่สั่นไหวไปตามสิ่งมายั่วยุ.. 

พอเพียงกับชีวิต  เวลาที่มีเท่ากันทุกคน  บริหารเวลาแบบพอเพียง  
เวลาที่ไม่จำเป็นและอาจใช้ไปไม่คุ้มค่า เช่นเวลาที่ให้กับสังคมสังสรรค์
นอกบ้าน  หักลบเวลานั้นมาดูแลลูก  ดูแลคนใกล้ตัว  ระลึกถึงศีลไว้  สติ
จะมาหา เมื่อนั้นก็ลดปัญหาสังคมได้ส่วนหนึ่งละ อะไรจะเกิดจะได้ไม่ต้อง
โทษเวรกรรม.. 

ได้เวลาบันเทิงแบบสร้างสรรค์กันดีกว่า ร่วมสนุกสนานได้แบบ
ครอบครัว กับมุมนี้มีรางวัลต่อ...เดือนนี้ใครหนอคือผู้สร้างสรรค์งาน
ความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์เรา ....อ้อ! อย่าลืมนะเคอะ เดือนหน้ารางวัล
ใหญ่รออยู่ รีบๆส่งผลงานกันมา มิฉะนั้นเจ้านายอาจปิดคอลัมน์ข้อย  
(ฮือๆๆ)   

“คุณคิดว่าทำไม...สหกรณ์ของเรา
จึงได้รับรางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ”

1.  ส่งเรียงความ  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2550 
2.  รางวัลดีๆ  รออยู่  .....สิ้นเดือนสิงหาคมนี้รู้ละ  
3. ส่งตรงมายังสหกรณ์หรือส่งอีเมล์ผ่านเว็บไซต์
 ของสหกรณ์
สมาชิกที่ได้รับรางวัลนาฬิกาตั้งโต๊ะ

สวยหรูคลาสสิก ประจำเดือน มิถุนายน 2550 
คือ คุณสำรวย สุดเฉลียว (มหาสารคาม) 
และพรพิมล  อมรโชติ(กรุงเทพฯ)

      

 

 


