
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         ฉบับที่ 94 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	 ตอบสนองบริการทางการเงิน	 

ทุกความต้องการ	ล่าสุดได้ปรับบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ	

พัฒนาระบบการให้บริการเงินกู้ประเภทนี้	 โดยลดขั้นตอนการกู้เงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	

เมื่อทำรายการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ	ท่านจะได้รับเงินกู้ทันที

ภายในเวลา	30	วินาที	หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น	และสามารถถอนเงินกู้ได้จาก

เครื่อง	ATM	ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทันที	 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   

7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด 
(อ่านต่อหน้า 7 )  

CO-OP Phone ใหม่!
กู้ฉุกเฉิน 30 วินาที
รับเงินที่ตู้ ATM ได้เลย!

มรีางวัลแทน
นำ้ใจ..

.แด่

สมาชิกที่ช่วยรวบรวมเอกสารบันทึกข้อตกลงฯ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน มาส่งยังสหกรณ์ด้วยนะคะ ...... 

เปิดรับสมัครแล้ว
ทุนการศึกษา 2551
ให้ทุกคนที่ส่งใบสมัครทุนละ 500 บาท

เรียนดีอีก 140 ทุนๆละ 1,500 - 3,000 บาท

สมาชิก 1 คนส่งบุตรสมัครได้ 1 คน

ปีที่แล้วได้ทุนปีนี้ไม่ต้องเว้นวรรค

หมดเขต 31 ก.ค. นี้ประกาศผล 25 ส.ค.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 025798899.com 

อ่านต่อหน้า 3

ลุ้นรับเงินฝาก
รวมมูลค่าถึง 90,000  บาท

ทุกสิ้นเดือนเริ่ม	เม.ย.–	มิ.ย.	2551

สำหรับสมาชิกที่ส่งบันทึกข้อตกลง
และหนังสือยินยอมมายังสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551

ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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ใช้บริการกับสหกรณ์ได้ลื่นไหลไม่ติดขัด ฉับไวขึ้น! แน่นอน 
หากทุกท่านส่งบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอม ฯ 

ส่งตรงกลับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ 

	 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับบริการเกี่ยวกับการชำระเงินค่าหุ้น	 เงินฝาก	 เงินกู้	 เงินประกันชีวิต	และ	

สวัสดิการต่าง	ๆ	 จากสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	หากสมาชิกสหกรณ์ได้ลงนามให้ความยินยอมในบันทึก	 

ข้อตกลงและหนังสือยินยอมดังกล่าว	

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  ให้สมาชิกทำบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน ณ ที่จ่าย  
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน	 เงินปี	บำเหน็จ	บำนาญ	เงินประจำตำแหน่ง	 เงินเพิ่ม	และ

เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	พ.ศ.2550	หมวด	3	ข้อ	30	กำหนดว่า	“การจ่ายเงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	เงินเพิ่ม	และเงินอื่นใน

ลักษณะเดียวกันมิให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงินไว้เพื่อการใด	ๆ	เว้นแต่มีหนังสือยินยอมจากข้าราชการ	เพื่อชำระเงินให้แก่สหกรณ์

ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการและค่าสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ	หรือชำระตามข้อผูกพัน

กับทางราชการเท่านั้น”	

ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	ซึ่งเป็นสวัสดิการของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	 จึงได้จัดทำบันทึก	 

ข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	บำเหน็จ	บำนาญ	ณ	ที่จ่าย	 เพื่อให้

สมาชิกสหกรณ์ลงนามให้ความยินยอมในบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมดังกล่าว	ทั้งนี้	 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะ	 

ได้รับบริการเกี่ยวกับการชำระเงินค่าหุ้น	 เงินฝาก	 เงินกู้	 เงินประกันชีวิต	และสวัสดิการต่าง	ๆ	จากสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น	

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับเงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	บำเหน็จ	บำนาญ		 

ณ	ที่จ่าย	จากทางราชการให้ดำเนินการดังนี้	

1.	สมาชิกทุกคนที่แจ้งให้สหกรณ์หักเงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	บำเหน็จ	บำนาญ	ณ	ที่จ่าย	 เพื่อชำระค่าหุ้น	

เงินฝาก	 เงินกู	้ค่าเบี้ยประกันชีวิต	ค่าธรรมเนียม	และอื่นๆ	ต้องทำบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมภายในวันที่	 30	มิถุนายน	

2551			

2.	สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้ทุกประเภทตั้งแต่วันที่	 17	 เมษายน	2551	ต้องแนบบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมดังกล่าว

ประกอบคำขอกู้เงิน	เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมมอบไว้ให้แก่สหกรณ์แล้ว			

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน	

	 ประกาศ		ณ		วันที่		24		มีนาคม		พ.ศ.	2551	

	 (นายพิณ		เกื้อกูล)	

	 						ประธานกรรมการดำเนินการ	

	 							สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด	
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด	มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา	2551		
โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว	จะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ดังนี้	

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1	 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด	
1.2	 เปน็บตุร	(ยกเวน้บตุรบญุธรรม)	ทีก่ำลงัศกึษาอยู	่อายไุมต่ำ่กวา่	3	ป	ี(นบัถงึวนัที	่30	กนัยายน	2550)	และไมเ่กนิ	25	ปบีรบิรูณ	์(นบัถงึวนัที	่30	กนัยายน	2550)	
1.3	 ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์	สามารถแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน	โดยสมาชิก	1	คน	ต่อบุตร	1	คน	

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร 
สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจะต้องนำหลักฐานต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาดังนี้	
2.1	 ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด		
2.2	 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน	
2.3	 ใบระเบียนการศึกษาภาคการศึกษาที่	 2	หรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ	1	ครั้ง	ของปีการศึกษาที่ผ่านมา	 (ปีการศึกษา	2550)	

หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน	(รบ.4)	(สำหรับผู้ขอรับทุนเรียนดี)	

3. ประเภทของทุน 
ทุนการศึกษามี	2	ประเภท	สมาชิกมีสิทธิส่งบุตรสมัครขอรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง	ดังนี้ 
3.1	 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา	มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกประเภททุน	ทุกระดับชั้นการศึกษา	ตั้งแต่ระดับอนุบาล	–	

ปริญญาตรี	ทุน	ๆ	ละ	500	บาท	 
3.2	 ทุนประเภทเรียนดี	โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	3.5	ขึ้นไป		ระดับอาชีวศึกษา	และ

ระดับอุดมศึกษา	ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	3.00	ขึ้นไป	โดยจะนำคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำดับแยกตามระดับชั้นเรียนและมอบ
ทุนให้ไม่เกินจำนวนทุนของแต่ละระดับชั้นเรียน	ดังนี้	 

 (1)	 ระดับประถมศึกษา	(ป.2	–	ป.6)	ระดับชั้นละ	10	ทุน	รวมทั้งสิ้น	50	ทุน	ๆ	ละ	1,500	บาท		
	 (2)	 ระดับมัธยมศึกษา	(ม.	1	–	ม.6)	ระดับชั้นละ	10	ทุน	รวมทั้งสิ้น	60	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท		
	 (3)	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวช.)	จำนวน	10		ทุน	ๆ	ละ	2,000		บาท		
	 (4)	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวส.)	จำนวน	10	ทุน	ๆ	ละ	2,500		บาท		
	 (5)	 ระดับอุดมศึกษา	(ปริญญาตรี)	จำนวน		10	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท 

4. เกณฑ์การพิจารณา 
การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้	
4.1	 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา	การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่	31	กรกฎาคม	2551				
4.2	 ทนุประเภทเรยีนด	ีพจิารณาจากผลการเรยีนสงูสดุของภาคเรยีนที่	2	หรอืผลการเรยีนเฉลีย่ทัง้ปกีรณปีระกาศผลการเรยีนปลีะ	1	ครัง้	 ในปกีารศกึษา	2550   

ทีผ่า่นมา	และจะตอ้งมเีกรดเฉลีย่ไมต่ำ่กวา่	ตามทีก่ำหนดในขอ้	3.2	โดยสหกรณจ์ะนำคะแนนผลการเรยีนของบตุรสมาชกิมาจดัเรยีงลำดบัแยกตามระดบัการศกึษา 
กรณีคะแนนผลการเรียนลำดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากันหลายคน	สหกรณ์จะเพิ่มทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนลำดับสุดท้ายนั้นทุกคน			

4.3	 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก	
4.4	 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดี	 	แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี	จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทนการพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา	 

ดังกล่าว	ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นอันสิ้นสุด	

5. กำหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา 
สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา	ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	หรือดาวน์โหลดได้จากเวบไซด์ของ

สหกรณ์ที่	WWW.025798899.com	ได้ตั้งแต่วันที่	1	 เมษายน	2551	ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที่	 	31		กรกฎาคม	2551		
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก	

6. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	จะแจ้งผลให้ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาทราบ	ภายในวันที่	 25	สิงหาคม	2551	และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 

สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์		ภายในวันที่	29	สิงหาคม	2551	

		 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป	
	 ประกาศ	ณ	วันที่		1		เมษายน		พ.ศ.	2551	

	 พิณ		เกื้อกูล	
																																						 (นายพิณ		เกื้อกูล)	
																																																																											 ประธานกรรมการดำเนินการ	
																																																																							 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด	
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2551 
---------------------------- 
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นับเป็นย่างก้าว..	และความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสหกรณ์

อีกครั้งหนึ่ง...หลังจากใช้เวลารวมกับความพยายามในการ

จัดทำระบบอีกกว่า	2	ปี	นับตั้งแต่ปี	 2549		จนถึงวันนี้...	 โคออฟโฟน	

(CO-OP Phone) โฉมใหม่ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็นระบบออนไลน์ (Real 

Time) ที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์โดยตรง อัพเดทข้อมูล

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด  

สมาชิกสามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากได้ทุก

ประเภทบัญชี	 ขอ	 Statement	 บัญชีเงินฝากผ่านแฟ็กช์ที่บ้านหรือ

สำนักงานได้	 แม้ว่าสมาชิกจะถอนเงินผ่านบัตรสหกรณ์	 ATM	 เมื่อ

สอบถามยอดผ่าน	CO-OP	Phone	ยอดเงินในบัญชีเงินฝากจะอัพเดท

ตามทนัท	ีสอบถามหุน้คงเหลอื	เงนิกูค้งเหลอื	สทิธกิู	้สทิธคิำ้ประกนัเงนิกู ้

รายการหกัเงนิเดอืน	เงนิปนัผล	เงนิเฉลีย่คนื	เปลีย่นแปลงรายการเงนิฝาก 

หุ้น	การถอนเงิน	และที่สะดวกยิ่งขึ้นก็คือ	สมาชิกสามารถกู้ฉุกเฉินทาง

โทรศัพท์ได้ทุกวัน	 ตลอด	 24	ชั่วโมง	 ไม่มีวันหยุด	 อนุมัติภายใน	 30	

วินาที	ยืนรอรับเงินที่ตู้	ATM	ได้เลย	

การเปลี่ยนแปลงระบบ	โคออฟโฟน (CO-OP Phone) ในครั้งนี้.. 

ทำให้ระบบการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของ

เรา ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง จนอาจเรียกว่าบริการ “สหกรณ์มือถือ”	ก็ไม่น่า

ผิดนัก	 เพราะสมาชิกสามารถทำธุรกรรม	กู้	ฝาก	ถอน	สอบถามข้อมูล

การเงิน	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ณ	ทุก	ๆ	หนแห่งที่มีโทรศัพท์หรือมีคลื่น

โทรศัพท์มือถือให้บริการ		

สมาชิกที่พกโทรศัพท์มือถือจึงเสมือนว่า	ท่านได้พกพาสหกรณ์

ติดตัวไปด้วย	ไว้คอยรับใช้ให้บริการได้ทุกหนทุกแห่ง	..ทุกที่..ทุกเวลา..	

กอ่นจะมาเปน็โคออฟโฟนและกูฉ้กุเฉนิ 30 วนิาที  

ในวนันี.้.  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด	 เริ่มให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน	

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์	กำหนดให้มีระเบียบเงินกู้และให้บริการเงินกู้

ฉุกเฉินครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคมปี	2522	ในยุคแรก	ๆ	เป็นธรรมดาที่

เงินกู้อาจจะออกบ้างไม่ออกบ้าง	ขึ้นกับปริมาณหุ้นที่สมาชิกซื้อหรือเงิน
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สหกรณ์มือถือ
..กว่าจะมาเป็นเงินกู้เหตุฉุกเฉิน 30 วินาที
 และ CO-OP Phone โฉมใหม่! Online ตลอด 24 ชั่วโมง

วิชิต สนธิวณิช

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ทุนของสหกรณ์นั่นเอง	และวันก่อนเงินเดือนออกกับวันเงินเดือนออกก็

จะงดกู้ฉุกเฉินเพื่อปิดยอดบัญชี	2	วัน	

ในป	ี2532	–	2538	สำนกังานสหกรณต์ัง้อยูท่ีช่ัน้	1	ตกึสำนกัวชิาการ

ป่าไม้	 กรมป่าไม้เดิม	หรืออาคารกริตสามะพุทธิปัจจุบัน	 กับในช่วงปี	

2538	–	2542	ซึ่งสำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ชั้น	4	ตึก	สทก.	ที่ใคร	ๆ	ก็รู้จัก

กันดีแม้ว่าจะไม่มีป้ายบอก	ภาพที่เจนหูเจนตาสมาชิกในขณะนั้นก็คือ	

เช้า	ๆ	ในทุก	ๆ	ช่วงต้นเดือนจะมีสมาชิกทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

มารอคิวยืนและนั่งตรงบันไดทางขึ้นอาคาร	 เพื่อยื่นคำขอกู้เพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน	กู้ได้สูงสุดครึ่งหนึ่งของเงินเดือน	ชำระคืน	3	งวด	สมาชิกต้อง

พยายามยื่นคำขอให้ทันในตอนเช้า	สมาชิกบางท่านมาตั้งแต่	6	 โมงเช้า

จะได้คิวแรก	ๆ	ยื่นคำขอเสร็จรอผลการอนุมัติ	 เมื่ออนุมัติสหกรณ์จะ	

จ่ายเงินกู้เป็นเช็ค สมาชิกจะได้รับเช็คในเวลาประมาณบ่าย 2 - 3 โมง  

ได้รับเช็คแล้วต้องรีบไปธนาคารเพื่อนำเช็คเบิกเป็นเงินสดก่อนธนาคาร

ปิด 3 โมงครึ่ง ช่วงนี้ต้องวัดฝีเท้ากันหน่อย ถ้าใครถือเช็ควิ่งไปไม่ทัน ก็

ต้องรอธนาคารเปิดทำการวันรุ่งขึ้นจึงจะเบิกเงินสดได้ 

ปี 2543 คณะกรรมการดำเนินการได้มอบหมายให้ผมมาทำ

หน้าที่ผู้จัดการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการก็ได้

อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ จากเดิมซึ่งจ่ายเช็ค มา

เป็น จ่ายเงินสด ที่หน้าเคาน์เตอร์	ซึ่งสมาชิกก็ได้รับความสะดวกมาก

ขึ้น	 รอคิวกู้อย่างเดียว	 เมื่อถึงคิวก็ได้รับเงินสดเลย	หลายท่านบอกว่า

สะดวกดี		

แตก่ป็ญัหายงัไมห่มดไป	หลายครัง้ในทีป่ระชมุใหญส่ามญัประจำปี

ของสหกรณ์	 	 ผู้แทนสมาชิกจากต่างจังหวัด	 มักลุกขึ้นอภิปรายว่า		 

อยากให้สหกรณ์ไปตั้งสำนักงานสาขาที่ต่างจังหวัด	 เพื่อให้บริการเงินกู้

ฉุกเฉิน	แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ตาม		

สมาชิกต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้รับความสะดวกอยู่ดี	 เพราะต้องเสียค่ารถ

เสียเวลาเดินทางมาที่กรุงเทพฯ	ถ้าไม่เดินทางมาเองก็ต้องส่งใบกู้ทาง

ไปรษณีย์ต้องใช้เวลาหลายวัน	 ไม่น่าเรียกว่าเงินกู้ฉุกเฉิน	 เกิดเหตุ

ฉุกเฉินขึ้นมาจริง	ๆ	จะให้มารอเงินกู้สหกรณ์คงไม่ทันกาลแน่	

นับว่าเป็นข้อคิดเห็นที่น่ารับฟัง	กรรมการจึงต้องนำไปคิดว่าทำ

อย่างไรดี	การให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินจึงจะเสมอภาค	เท่าเทียม	ทั่วถึงและ

สะดวกทั้งสมาชิกส่วนกลางและต่างจังหวัด	 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์กว่า	 

ร้อยละ	80	อยู่ต่างจังหวัด	กรรมการหลายท่านเห็นว่าการตั้งสำนักงาน
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สหกรณ์สาขา	จะทำให้สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายมาก	มีปัญหาในการรับส่ง

เงินและผู้รับผิดชอบเงิน	 รวมทั้งการปิดยอดเงิน	ปิดบัญชี	 การกู้ใหม่

ชำระหนี้เก่าและดอกเบี้ย	 การเรียกเก็บเงินกู้	 ฐานข้อมูลเงินกู้สมาชิก	

เมื่อเห็นว่ามีปัญหามากโครงการสำนักงานสหกรณ์สาขาจึงต้องเก็บพับ

ไป			พอดีผมมักชอบใช้บริการธนาคารอิเล็คโทรนิกส์ของธนาคารต่าง	ๆ	

อยู่เสมอ	ธนาคารใดเปิดบริการใหม่	ๆ	ต้องขอสมัครเพื่อทดลองใช้เสมอ	

เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่	ๆ		ผมได้มีโอกาสใช้บริการทั้ง	Tele	Banking	

และ	 Internet	Banking		 ในที่สุดก็พบว่า	ระบบ	Tele	Banking	ซึ่งเป็น

ระบบ	 IVR	 (INTERACTIVE	VOICE	RESPONSE)	 เชื่อมกับระบบ

คอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	น่าจะเหมาะสมในการนำมา

ประยุกต์ใช้กับสมาชิกสหกรณ์ของเรามากที่สุด	 เนื่องจากสมาชิก	 

ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด	และโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลาย	ราคาลดต่ำลง		 

ใคร	ๆ	ก็สามารถหามาได้	 เข้าถึงได้กว่าระบบอินเตอร์เน็ต	และที่สำคัญ

คือลงทุนต่ำกว่า	 ปลอดภัยกว่าระบบอินเตอร์เน็ต	 จึงเริ่มจัดทำงบ

ประมาณเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่	 โดยเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ	

3	แสนบาท	

หลังจากที่ประชุมใหญ่และคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ	ก็เริ่ม

เดินหน้าจัดทำระบบ	อย่างแรกต้องตั้งชื่อเสียงเรียงนามของบริการ	 เรา

ตั้ งชื่อว่า	 โคออฟโฟน (CO-OP Phone)  หรือชื่อเต็ม ๆ คือ 

APPLICATION FOR AUTOMATIC COOPERATIVE PHONE หรือ 

สหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ในการจัดทำระบบต้องศึกษาคำถามที่

สมาชิกสอบถามมากที่สุด บ่อยที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือ กด 8 กู้

ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในระบบสหกรณ์  หลายท่านเป็น

ห่วงว่าจะทำได้จริงหรือ ? สมาชิกจะได้รับเงินโดยถูกต้องมั้ย จะมีการ

แกล้งกัน หรือโกงกันได้หรือไม่ หลังจะทดสอบระบบอยู่หลายเดือน และ

นอนไม่หลับไปหลายคืน ในที่สุดสหกรณ์ก็เริ่มให้บริการ CO-OP Phone 

และ กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2544 

ถ้าใครยังจำสโลแกนได้  “เพียงปลายนิ้วสัมผัส	จากวนา	สู่..นาคร”	

ใน	3	 เดือนแรกที่เปิดให้บริการ	CO-OP	Phone	และ	กู้ฉุกเฉิน

ทางโทรศัพท์	 สหกรณ์ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างล้นหลาม	

สมาชิกทำรายการเข้ามานับหมื่นรายการ		สมาชิกจากต่างจังหวัดแจ้งว่า	

“ใช่แล้ว”	นี่แหละระบบที่เขาต้องการ		นับว่าสหกรณ์ของเราได้เดินมา

ถูกทางแล้ว	เทคโนโลยีที่ดี	มิใช่เพียงแค่ความทันสมัยเท่านั้น	แต่ต้องง่าย	

สะดวก	และตอบสนองผู้ใช้ได้ตรงความต้องการ	

CO-OP	Phone	และ	กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์	ให้บริการแก่สมาชิก

ทุกวัน	นับตั้งแต่ปี	 2544	 โดยไม่มีวันหยุด	 ไม่ว่าฝนจะตก	แดดจะออก	

หรือน้ำท่วม	สมาชิกทำรายการกู้ฉุกเฉินเข้ามานับแสน	ๆ	สัญญากู้	 โดย

ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินกู้ผิดพลาดแม้แต่บาทเดียว	 สมาชิกทำ

รายการถามในเมนูต่าง	ๆ	หนี้คงเหลือ	เงินฝากคงเหลือ	เงินปันผล	ฯลฯ	

นับล้านรายการ	นับว่าเป็นระบบที่คุ้มค่าในการให้บริการสมาชิกมาก

ที่สุดระบบหนึ่งของสหกรณ์	ดู	ๆ	ไปก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องให้

ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีก	จนกระทั่งปี	2548	ปัญหาใหม่กับ	CO-OP	

Phone	เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้ว..	

ปี	 2548	สหกรณ์เปิดให้บริการใหม่ “สหกรณ์ ATM” ถอนเงิน

จากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ 

ซึ่งช่วงนั้นผมยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการอยู่ พบว่าเมื่อสมาชิกทำรายการ

ถอนเงินผ่านตู้ ATM เช่น มีเงิน 10,000 บาท ถอนด้วยบัตรสหกรณ์ 

ATM จำนวน 9,000 บาท จะมีเงินคงเหลือ 1,000 บาท เมื่อสมาชิกถอน

เงินเสร็จ  กด CO-OP Phone โทรศัพท์ถามยอดคงเหลือ เนื่องจาก

ข้อมูลในระบบ CO-OP Phone เดิมเป็นข้อมูลตามยอดบัญชีของวัน

ทำการวันที่ผ่านมา มิใช่ข้อมูลวันที่ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ก็จะตอบว่า มี

ยอดคงเหลือเงินในบัญชี 10,000 บาท ซึ่งยังไม่หักยอดที่สมาชิกทำ

รายการถอน ATM วันปัจจุบัน  สมาชิกก็ทดลองทำรายการถอนทาง 

CO-OP Phone อีก 9,000 บาท แต่ไม่ได้เงินในทันที จะได้รับเงินวัน

ทำการรุ่งขึ้น เมื่อสหกรณ์เห็นรายการถอนผ่าน CO-OP Phone ตาม

ระบบปกติจะต้องไปตรวจสอบยอดที่แท้จริงก่อน เมื่อพบว่าทำรายการ

ถอนทาง ATM ไปแลว้เหลอืเงนิจรงิ 1,000 บาท รายการถอนผา่น CO-OP 

Phone จึงถูกยกเลิก สหกรณ์โทรศัพท์แจ้งให้สมาชิกทราบ ซึ่งนับวัน

ปัญหาดังกล่าวจะมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้สมาชิกที่สอบถามยอดเงิน 

ผ่าน CO-OP Phone หลังกด ATM ก็มักสับสนในยอดเงินคงเหลือ 

เนื่องจากไม่รวมรายการ ATM ของวันที่ปัจจุบัน นอกจากนี้ช่วงวันหยุด

ราชการการต่อเนื่องกันหลายวัน สมาชิกหลายท่านต้องการใช้เงิน

ฉุกเฉิน จึงเริ่มบ่นว่าสหกรณ์น่าจะให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ใน

วันหยุดด้วย  ในขณะที่สมาชิกผู้ฝากเริ่มบ่นว่าทำไม CO-OP Phone 

แจ้งบัญชีเงินฝากไม่ครบทุกประเภทบัญชี ซึ่งในระยะหลังสหกรณ์เปิดให้

บริการเงินฝากอีกหลายประเภท 

สหกรณ์จึงเริ่มจัดทำโครงการ	CO-OP	Phone	Online	ซึ่งจะต้อง

เขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด	 เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลของสหกรณ์

โดยตรง	พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย	 โดยที่ประชุมใหญ่อนุมัติ	 

งบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์	2549	 เริ่มพัฒนาระบบในเดือนเมษายน	

2549	กำหนดแนวคิด	 ขั้นตอนกระบวนการ	การจัดหาอุปกรณ์	 การ

ทดสอบระบบต่อเนื่องถึงปี	2550	และมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมเปิดให้

บริการในปี	2551	

กว่า	 2	ปีที่สหกรณ์ทั้งกรรมการดำเนินการ	 และเจ้าหน้าที่ได้

ทุ่มเทความพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบ	CO-OP	Phone	สหกรณ์	 

ทางโทรศัพท์	 จนอาจกกล่าวได้ว่าระบบ	CO-OP	Phone	ของสหกรณ์	 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำกัด	 เป็นระบบที่ทันสมัยและให้ประโยชน์แก่

สมาชิกมากที่สุด	กว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ใด	ๆ	ในเมืองไทย	

กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ได้ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	 ไม่มีวันหยุด	

อนุมัติภายใน	30	วินาที	ยืนรอรับเงินที่ตู้	ATM	ได้เลย	สอบถามยอดเงิน

ฝากได้ทุกบัญชี	เชื่อมกับระบบ	ATM	เมื่อถอนเงินที่ตู้	ATM	ยอดใหม่จะ

อัพเดทในทันที		ขอ	Statement	บัญชีเงินฝากผ่านแฟ็กช์ได้	

และนี่คือที่มาของ... สหกรณ์มือถือในท้ายที่สุด เทคโนโลยีล่าสุด  

อัพเดทสุดๆของสถาบันการเงินใดๆ ที่เคยมี เหนื่อยๆสุดสำหรับคน  

ครีเอทงาน ก็ต้องขอบอกว่า มีความสุขกับงานบริการสมาชิกที่สุดเท่าที่  

ทำมา อ้อ! ที่สำคัญรู้สึกได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าน้ำมัน 

ประหยัดเวลา แถมหายร้อนใจไปด้วยนะ สวัสดี 

 

“เพียงปลายนิ้วสัมผัส จากวนา สู่..นาคร” 
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บ.ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด 
มอบเงนิบรจิาค 4 แสนบาท 

บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด มอบเงินบริจาค 

จำนวน 400,000 บาท แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จำกัด โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ  

ดำเนินการเป็นผู้รับมอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับ 

ช่วงนี้อากาศร้อนมากจนแอบหลับตาฝันหวานไปว่า

กำลังนอนลอยคอแช่น้ำในสระอยู่ แหมมันแสนจะชุ่มชื่น

หัวใจ แต่นับไปอีกไม่กี่อาทิตย์  ความฝันก็จะเป็นจริงกัน

แล้วล่ะนะ  เดือนเมษาแห่งการพักผ่อนมาเยือนหยุดยาว

คราวนี้สมาชิกคงแพลนโปรแกรมกันไว้หลายทริป น่าอิจฉา

จริงๆเชียว คราวนี้ลูกหลานที่ปิดเทอมนั่งตาแป๋วรออยู่  

ที่บ้าน  คงได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อ คุณแม่สนุกสมใจกันเสียที    

อ้อ คุณพ่อคุณแม่  ก้ออย่าลืมตรวจตรารถราก่อนขับ

ทางไกลนะจ๊ะ เตรียมตัวทั้งรถทั้งสุขภาพก่อนเดินทาง.... 

แต่ถ้าเดินทางคนเดียว ลดภาวะโลกร้อน ไปรถ

โดยสารท่าจะเจ๋งกว่าเนอะ ....ช่วยกันๆ 

ก้อขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ กลับมาเม้าท์

กันอีกที่สหกรณ์...มาเริ่มข่าวแรกด้วยเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่า... 

@  ช่วงนี้สมาชิกเริ่มโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด

การเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ กันยกใหญ่  เจ้า

หน้าที่สหกรณ์ฯก็ยินดีตอบข้อซักถามกันอย่างเต็มที่  เพราะ

จะเริ่มเปิดใช้ บริการ 17 เมษายน 2551  นีแ้ล้วนะเจ้าคะ   

@  เพื่อความคล่องตัวสมาชิกทุกท่านต้องกรอก

ข้อมูลส่วนตัวลงในคำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ทางโทรศัพท์อัตโนมัติเสียก่อน รวมไปถึงต้องส่งบันทึกข้อ

ตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน  ณ  

ที่จ่าย  ส่งมายังสหกรณ์ด้วยค่ะ   ไม่เช่นนั้นแล้วสมาชิกจะ

ไม่สามารถกดกู้เงินฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติได้  

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ในฉบับนี้ที่หน้า 7 ค่ะ 

@  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นำเอกสาร บันทึก  

ข้อตกลงฯ มาส่งยังสหกรณ์ ตอนนี้มีคนเริ่มทยอยส่งมาเป็น

ร้อยฉบับต่อวันกันแล้ว รอลุ้นรอบแรกสิ้นเดือนเมษายนนี้

ก่อนสำหรับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ ์ 30 

รางวัลๆละ 1,000 บาท  รวมมูลค่า ถึง  90,000 บาท    

กันเลยทีเดียว ไม่แน่นะคะผู้โชคดีอาจเป็นคุณ 

@ ขอเสยีงปรบมอืใหเ้หลา่เจา้หนา้ทีข่อสหกรณ ์ฯ 

ที่เพิ่งกลับจากการไปสัมมนาแผนปฏิบัติงานประจำปี 2551  

เมื่อวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่จังหวัดกาญจนบุร ี

โนน่แนะ่ เหน็นัง่ประชมุวางแผนปฏบิตังิานยาวตลอดปี 2551 

ข้ามวันข้ามคืนกันในห้องประชุมไม่มีบ่น คำตอบเดียว



ที่เป็นแรงใจ
คือ
ทำอย่างไรให้สมาชิกได้รับบริการ

อย่างดีที่สุด
ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอบอก      

 ก่อนจาก .... ขอฝากบทกวีจากฟ้ากว้าง 


 ดวงดาว
ที่รายเรียง



 กระพริบๆ

อยู่มิวาง



 จะเข้าใจ

ใครๆที่เฝ้ามอง



 จะเข้าใจ...มั้ยนะ



 .........มั้ยนะ..     

   “Save  energy  Save  the  world” 

สายสัมพันธ์สหกรณ์♥♥ ♥♥
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“Six Degrees Could Change the World” 
6 องศาเซลเซยีสเปลีย่นโลกทัง้โลก!! 

หากโลกร้อนขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส จะเป็นอย่างไร   
คำตอบปรากฏอยู่บนจอวีดิทัศน์ผ่านรายการเนชั่นแนล จีออ  
กราฟฟิค ฉายให้เห็นภาพหมีขาวโดดเดี่ยวอยู่บนก้อนน้ำแข็ง  
ไฟไหมป้า่อยา่งรนุแรง ภเูขานำ้แขง็ทัว่โลกทลาย เกดิพายเุฮอรเิคน  
พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ฯลฯ  

แล้วถ้าโลกร้อนขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียส ก่อนจะเพิ่มเป็น   
2 องศาเซลเซียส และ 3 องศาเซลเซียส สัตว์พืชนานาชนิดจะ  
สูญพันธุ์ ห่วงโซ่อาหารถูกปรับเปลี่ยน อาหารจะหายไปจากโลก
กว่าครึ่ง ข้าวยากหมากแพง ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า เมื่อเพิ่มขึ้น 45 องศาเซลเซียส มหา
นครใหญ่ๆ ของโลก เช่น นิวยอร์ก ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ หรือแม้แต่ 
กรุงเทพฯ และอีกหลายๆ เมืองทั่วโลกจะกลายเป็นเมืองบาดาล
ในชั่วพริบตา คลื่นมหาชนผู้ประสบภัยทั่วโลกจะเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานครั้งมโหฬาร   

พอเพิ่มถึง 6 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจ
คาดเดาได้อีกต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับ
มนษุยแ์ละโลกใบนี ้!?!  

ปรากฏการณ์ร้อนแล้ง พายุฝนและ
แผ่นดินไหว จะซัดกระหน่ำ  พื้นปฐพี และ
มนุษย์ชาติจะถูกธรรมชาติลงทัณฑ์  ผู้คนล้ม
ตายเป็นเบือดั่งที่กำลังเกิด มันเริ่มมานาน
แล้วเพียงแต่พวกเราไม่ตระหนักหรือสังเกต
เห็นเพราะสภาพสังคมปัจจุบัน  เบี่ยงเบน
วิสัยทัศน์ ในการมองชีวิต ทุกชีวิตดิ้นรน  
และดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด   

หลายคนอาจสงสัยโลกร้อนขึ้นแต่
ทำไมฝนตกหนักน้ำท่วม  ช่างขัดแย้งกันสิ้นดี 
คำตอบจาก อัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดี
หนุ่มที่เพียรวิจัยมาหลายสิบปีกับทีมงานนักวิทยาศาสตร์อธิบาย
วา่เมือ่โลกรอ้นขึน้ อณุหภมูทิีส่งูขึน้ สามารถหลอมละลายกอ้นนำ้แขง็
ในมหาสมุทรขนาดมหึมา กลายเป็นของเหลว เพิ่มจำนวนน้ำใน
ทะเลและมหาสมุทร  และระเหยกลายเป็นไอมากขึ้น  ทำให้เกิด
ฝนตกพายุพัดไปทั่วโลกนะเอง  ง่ายๆที่ทุกคนผ่านการเรียนรู้
สมัยอยู่ชั้นประถมกันมาแล้ว 

นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าแค่ทุกคนในเมืองใหญ่ ปิดเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า  โดยไม่เหลือจุดแดงค้างไว้(แวมไพร์  โหลด) สามารถ
หยุดเหมืองที่ผลิตไฟฟ้าและก่อเรือนกระจก ได้ถึง 18 เหมือง  
ทีเดียว แล้วถ้าทุกคนช่วยกันด้านอื่นๆอีก โดยมิต้องคอยหวังว่า
รัฐบาลไหนในโลกจะหยุดยั้งการสร้างอุตสาหกรรมหรือนายทุน
หยุดทำลายป่า  จะช่วยตัวพวกเราได้ขนาดไหน  ขอเสนอแนะ  

10  วิธีง่ายๆ  ในการ
รักษาชีวิตข้างหน้าให้อยู่
อย่างมีความสุขขึ้น     

1. เปลี่ ยนหลอด
ไฟ การเปลี่ยนหลอดไฟ
จากหลอดไส้เป็นหลอด
ประหยัดไฟหนึ่งดวง จะ
ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด ์
ได้ 150 ปอนด์ต่อปี 

2. ขับรถให้น้อยลง หากเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดิน
หรือขี่จักรยานแทนได้ การขับรถยนต์เป็นระยะทาง 1 ไมล์จะ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์ 

3. รีไซเคิลของใช้ ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งนึงจะ
ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2400 ปอนด์ต่อปี ซึ่งหมายถึง
การหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาที่คุณออกไปช้อปปิ้ง   

ซึ่งตอนนี้ถือว่าอินเทรนด์มากๆ 
4. เช็คลมยาง   การขับรถโดยที่ยางมี

ลมน้อย อาจทำให้เปลืองน้ำมันขึ้นได้ถึง 3% 
จากปกติน้ำมันๆทุกๆแกลลอนที่ประหยัดได้ 
จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 20 ปอนด์ 

5. ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง  ในการทำน้ำ
ร้อน ใช้พลังงานในการต้มสูงมาก การปรับ
เครื่องทำน้ำอุ่น ให้มีอุณหภูมิและแรงน้ำให้
น้อยลง จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 350 
ปอนด์ต่อปี หรือการซักผ้าในน้ำเย็น จะลด 
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 500 ปอนด์ 

6. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ
ภัณฑ์เยอะ เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง   

10 % จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1200 ปอนด์ต่อปี 
7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ(สำหรับเมืองนอก)  ในฤดู

หนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ให้ต่ำลง 2 องศา และในฤดูร้อน 
ปรบัใหส้งูขึน้ 2 องศา จะลดคารบ์อนไดออกไซด ์ได ้2000 ปอนดต์อ่ปี 

8. ปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้หนึ่ งต้น จะดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของมัน 

9. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้  ปิดทีวี คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ใช้ จะลดคาร์บอน  
ไดออกไซด์ได้นับพันปอนด์ต่อปี 

และอย่างสุดท้าย 10. บอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับวิธี
เหล่านี้ ร่วมกันเผยแพร่ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน 

Credit : Ten Things to do  and  National  geographic  



8ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ  
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

ภาพข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั รว่มงานวนัสหกรณแ์หง่ชาต ิประจำป ี2551 ณ สนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่

26 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน     

นายธีระ แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ หม่อมเจ้าภีสเดช รัชนี และ  

พระประยรูญาต ิทรงวางพานพุม่สกัการะ รวมทัง้นายพณิ เกือ้กลู ประธานกรรมการดำเนนิการ สอ.กรมปา่ไม ้นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ี 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะในงานด้วย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการหารือกับ  

เบญจภาคี 5 สหกรณ์พันธมิตรในเขตบางเขน ประกอบด้วย สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

การเกษตร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด และสหกรณ์กรมป่าไม้ จำกัด มาร่วมหารือ

ถึงผลกระทบจากโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถาบัน

การเงินอื่น ๆ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หารือเบญจภาคี 5 สหกรณ์พันธมิตร เขตบางเขน


