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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 97 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ข่าวดี!! วันเกิดสมาชิก ทางสหกรณ์
จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก จาก
เดิมปีละ 100 พิเศษเพิ่มให้อีกคนละ 100 บ. 
เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ งสหกรณ์ วันที่   
28 กันยายนของทุกปี 
    โดยจ่ายให้ในวันเกิดของสมาชิก และวัน  
คล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี  

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2551 

           ประกาศแล้ว 30 รายชื่อผู้โชคดี

ส่งบันทึกข้อตกลงฯ

ประจำเดือนมิถุนายน 
                                       (หน้า 3)

1. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ ์

2.  ปัญหาการกู้เงินของสหกรณ์ - ธนาคารออมสิน สมาชิก  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ 

3.  การกู้ เงินสามัญทั่วๆไปเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                    

( หน้า 2 )     

ตุลาคมนี้พบกันแน่ !! กับค่ายครอบครัวสหกรณ์

สัมพันธ์ รุ่น 4 ช่วยสร้างสายใยรักให้แน่นแฟ้นของ

ครอบครัว  

ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี 

เปิดแล้วสำหรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ   

ปีนี้สหกรณ์จัดให้มีโครงการค่ายสหกรณ์เพื่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว  

รับสมัคร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม  2551 

เพียง 25 ครอบครัวเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิก่อน 

( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 7)   

กลับมาแล้ว
ตามเสียงเรียกร้อง

จากโต๊ะประชุม
เดือนมิถุนายน 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
จ.ตาก  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551
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1. คณะกรรมการดำเนินการ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบยีบ และกำหนดระเบยีบใหมข่ึน้ถอืใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 

2551  เปน็ตน้ไป จำนวน 3 ระเบยีบ ดงันี้ 

 1.1 แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่ม  

เงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก จากเดิมจำนวน 100 บาท   

เป็นจำนวนเงิน 200 บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันครบรอบ  

วนัคลา้ยวนัเกดิสมาชกิ และวนักอ่ตัง้สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั  

วนัที ่28 กนัยายน ของทกุปี 

 1.2 แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหก์ารศพบดิา มารดา คูส่มรส และ

บุตรของสมาชิก พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ดังนี ้  

ผู้จัดการสหกรณ ์ผู้แทนสมาชิก สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

ของสมาชิกผู้เสียชีวิต โดยยื่นขอรับเงินสงเคราะห์การศพภายใน 60 วัน 

นบัตัง้แตว่นัทีถ่งึแกก่รรม โดยใหแ้นบสำเนาใบมรณบตัร 

 1.3 กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จำกัด   

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ 

พ.ศ. 2551 โดยจะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์การศพ

สมาชิกสมทบให้ศพละ 1,500 บาท โดยผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินทุน

สาธารณประโยชนเ์พือ่การศพสมาชกิสมทบ ไดแ้ก ่ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิ 

บดิา มารดา คูส่มรส หรอื บตุรของสมาชกิสมทบทีเ่สยีชวีติ โดยยืน่ขอรบั

เงนิสงเคราะหก์ารศพไดภ้ายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัทีถ่งึแกก่รรม โดยให้

แนบสำเนาใบมรณบตัร 

 

ปัญหาการกู้ เงินของสหกรณ์ – ธนาคารออมสิน   
สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดฯ    

มาตรการดำเนนิการกบัสมาชกิทีเ่จตนากระทำผดิระเบยีบสหกรณ์

ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้กส่มาชกิ พ.ศ. 2550 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จำกัด ได้สืบทราบว่ามีสมาชิก

จำนวน 2 ราย ไดม้เีจตนากระทำผดิระเบยีบสหกรณ ์วา่ดว้ยการใหเ้งนิกู้

แก่สมาชิก โดยสมาชิกได้ยื่นขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ในวงเงินกู ้

650,000 บาท และไดท้ำบนัทกึขอ้ตกลงหกัเงนิเดอืน ฯ หนงัสอืยินยอมให้

หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนส่งให้สหกรณ ์และหนังสือเรื่อง การหัก  

เงินเดือน ณ ที่จ่าย ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกู้เงินตามโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการของธนาคารออมสิน แต่หลังจาก

สหกรณอ์นมุตัเิงนิกูส้ามญัใหก้บัสมาชกิทัง้ 2 ราย ในวงเงนิ 650,000 บาท 

เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ระหวา่งนัน้สมาชกิทัง้ 2 ราย กไ็ดด้ำเนนิการยืน่ขอกูเ้งนิ

กบัธนาคารออมสนิ โดยธนาคารออมสนิไดอ้นมุตัเิงนิกูโ้ดยออกเชค็ในนาม

สหกรณ์เพื่อชำระหนี้เงินกู้สามัญของสหกรณ์ที่สมาชิกได้แจ้งประกอบ  

การขอกู้เงินธนาคารออมสิน เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท แต่สมาชิก  

ได้นำฝากเช็คผ่านระบบการชำระเงิน (Payment) เข้าบัญชีเงินฝาก  

ออมทรัพย์ของสมาชิกทั้ง 2 ราย และได้ทยอยถอนออกไปใช้ ซึ่ง  

การกระทำดงักล่าว สหกรณอ์อมทรพัย์กรมปา่ไม้ จำกัด ไดพ้จิารณาแลว้

เห็นว่ามีเจตนากระทำผิดระเบียบสหกรณ ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

จงึเหน็ควรกำหนดแนวทางการดำเนนิการกบัสมาชกิทัง้ 2 ราย ดงันี้ 

ให้สมาชิกทั้ง 2 ราย นำเงินที่ธนาคารออมสินสั่งจ่ายเช็คเพื่อ  

ชำระหนี้สหกรณ ์แล้วสมาชิกนำฝากผ่านระบบการชำระเงิน (Payment) 

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก และได้ทยอยถอนออกไปแล้ว  

บางส่วน มาชำระหนี้ให้ครบตามจำนวนที่ธนาคารออมสินสั่งจ่ายเช็คเพื่อ

ชำระหนี ้ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ 

ให้สมาชิกทั้ง 2 ราย นำเงินกู้สามัญส่วนที่ขอกู้เพิ่มจากเดิมคือ 

500,000 บาท เป็น 650,000 บาท นำมาชำระหนี้คืนสหกรณ์ทั้งหมด

ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการมมีติ 

ให้สมาชิกทั้ง 2 ราย พิจารณาเลือกว่าจะกู้ทางใดทางหนึ่ง โดย

หากประสงค์ที่จะกู้ธนาคารออมสิน ให้นำเงินมาชำระหนี้คืนสหกรณ์

ทัง้หมดภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการมมีติ 

สำหรบัสมาชกิทีส่งักดัสำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้มนัน้ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหน้าย สทิธชิยั อึง๊ภากรณ ์

รองประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษา และ  

นายประสิทธิ ์ นิ่มนวลฉว ี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ เข้าหารือกับ  

ทา่นรองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่รว่มกนัหา

แนวทางการแก้ปัญหาการให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดสำนักปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     

เงิ นกู้ ส ามัญทั่ ว ไป เพื่ อซื้ อคอมพิ ว เตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติกำหนดประกาศเรื่อง การให้  

เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ โดย  

ใหกู้ไ้ดเ้มือ่รวมกบัเงนิกูส้ามญัทัว่ไปแลว้ไมเ่กนิสทิธิเ์งนิกูส้ามญัทัว่ไป และ

ไมเ่กนิ 650,000 บาท แตท่ัง้นีจ้ำนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิจำนวนคา่ใชจ้า่ยจรงิ

ในการซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์รวมจำนวนเงินไม่เกิน 

50,000 บาท สมาชิกที่ยื่นขอกู้สามัญทั่วไปเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้ว  

จะยื่นขอกู้ซื้อเครื่องใหม่ได้ต้องเว้นระยะเวลาจากการกู้ครั้งก่อน  

ไม่น้อยกว่า 18 เดือน ระยะเวลางวดผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน   

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.9 ต่อป ีทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  

เปน็ไปตามประกาศของสหกรณ์ 
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สายสัมพันธ์สหกรณ์
BY : ไผ่ลู่ลม 

ย่างเข้าฤดูฝนแล้ว ต้นไม้ใบหญ้าต่างผลิดอกออกใบชูช่อเขียวชอุ่ม หลังจาก
ได้รับน้ำฝน ดูอะไรรอบตัวช่างสดชื่นจริง ๆ เพราะในหน้าฝนที่มืดครึ้มอย่างนี้แหละ 
บ่อยครั้งที่ธรรมชาติก็บันดาลให้เกิดภาพอันงดงามมหัศจรรย์ขึ้นได้ อย่างไรก็ขอให้
รกัษาสขุภาพกันดว้ย เพราะไข้หวดัอาจจะแวะมาทกัทายทา่นไดท้กุเวลาถา้ไมร่ะวงักนั     
• อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน บางคนรวยอยู่กับจน บางคนไม่มีเงินกลับมีขึ้นมา
มากมาย สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถวัดได้จากวาสนา แต่มาจากการรู้ค่าของสิ่งที่มีอยู่ 
หรือการเลือกทำในสิ่งที่มีให้งอกงามแล้วแต่ความคิดของใคร  และสิ่งสำคัญที่ต้อง
คำนึงในยุคปัจจุบัน คือ การออม การใช้เงิน และการลงทุน เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
นำมาซึ่งความสุขความสบายในอนาคต เปรียบเสมือนเข็มทิศให้สมาชิกได้พิชิต
ความมั่งคั่งได้อย่างไม่ยากนัก ถ้ารู้หลักในการใช้เงินให้เป็น ก็จะทำให้สมาชิกทุกคน
เข้าใจในการพอเพียงเป็นอย่างดี 
• ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นคณะ
กรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดำรงตำแหน่ง
รองประธานดำเนินงานคนที่ 1 แหม!! คนเก่งอยู่ที่ไหนก็สำเร็จไปทุกที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• พี่หน่อย วีรวรรณ สีเขียว พนักงานราชการสำนัก 13 แพร่ ทำหน้าที่พิธีกร  
ได้อย่างดี ไม่มีขาดตกบกพร่อง ในงานโครงการสัญจรตากแพร่ แต่ตัวเองกลับลืมลง
ทะเบียนซะงั้น ทำให้พลาดรางวัลใหญ่ไป ไม่ต้องเสียใจ คราวหน้ายังมีจ้า 
• ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับผู้แทนสมาชิก ทั้งจังหวัดตาก - แพร่ ที่ให้การต้อนรับ  
เป็นอย่างดี  
• เพื่อนชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์เราอย่าง
ไมข่าดสาย คราวนีม้ากนัตดิ ๆ ทำใหเ้ราตา่งกด็ใีจทีท่กุทา่นใหค้วามสนใจเปน็อยา่งด ี 
• เรารูก้นัวา่ หวัเราะเปน็ยาวเิศษ เพราะชว่ยใหอ้ายยุนื ไมแ่กเ่รว็ ชว่ยใหร้ะบบตา่งๆ  
ในรา่งกายทำงานไดอ้ยา่งปรกต ิทีส่ำคญัใครๆ กอ็ยากอยูใ่กลค้นอารมณด์ ีหวัเราะงา่ย  
เพราะทำให้พลอยมีความสุขไปด้วย ความมหัศจรรย์ของการหัวเราะยังไม่หมด
เพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยให้เราได้อีก ถ้าคุณรู้จักที่จะหัวเราะ
อย่างถูกวิธี ว่าแล้วจะมัวช้าอยู่ไย จูงมือคนข้างๆคุณมาหัวเราะกันให้เต็มปอดเลยดี
กว่า ฮ่า ฮ่า 
• ต้องขออภัยกับสมาชิกบางท่านที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ล่าช้า เนื่องจากมีสมาชิก
บางทา่นของสำนกังานปลดักระทรวง ไดท้ำการกูเ้งนิทัง้สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้
และธนาคารออมสิน “โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
พลเรือนสามัญ” ซึ่งทางสมาชิกจะต้องเลือกกู้เพียงแห่งเดียว ถ้าเป็นหนี้หลายทาง
คงไม่ไหวแน่!! และทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำลังหาแนวทาง  
ป้องกัน เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความสะดวกกันทุกคน  
• โครงการสายใยที่ไม่เกษียณ สำหรับท่านที่เกษียณอายุ คราวนี้จัดกันที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2551 
มุมนี้มีรางวัล 
เฉลยรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ฉบับที่ 96 สมาชิกคิดอย่างไรกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้? 
1. คุณวันชัย ทองโชค เลขสมาชิก 12195  
2. คุณรัชดา ศรีศักดิ์บางเตย เลขสมาชิก 503251 
3. คุณสงกรานต์ ขัตติยะบุตร เลขสมาชิก 501822 
4. คุณอนุกูล สุภาโชค เลขสมาชิก 10024 
5. คุณเสาวนีย์ แสงสว่าง เลขสมาชิก 502500 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
รวบรวมบันทึกข้อตกลง  

1.คุณเทียน ภู่เทียนกิจเจริญ 2.คุณอนุชิต แตงอ่อน 3.คุณฉวีวรรณ   
คัมภิรานนท์ 4.คุณเพียงใจ ผ่อนผัน 5.คุณสุภัทธนา แฉ่งสุวรรณ 6.คุณ
สุวรรณา เทียนทอง 7.คุณจรีรัตน์ เครือแวงมนต์ 8.คุณมาโนช ชื่นฉ่ำ 
9.คณุกมล ดว้งพนันา 10.คณุนะเชยีร จวบโชค 11.คณุวชัรากร ทะนนัไชย 
12.คุณพงษ์ เดช สอนพงษ์ 13.คุณปรีชา โชโต 14.คุณบุญสุธีย์   
จีระวงค์พานิช 15.คุณอนุสรณ์ มณีธร 16.คุณอรุณี สุดจันทร์ 17.คุณ  
สุรพล นุชนารถ 18.คุณเพียงใจ เสียงหวาน 19.คุณธนา โพธากุล 20.คุณ
สายสมร คมวัชรพงศ์ 21.คุณยุพิน ชุ่มตา 22.คุณหทัยวรรณ พุฒิพิริยะ 
23.คุณสุทิน กลิ่นจันทร์ 24.คุณชาตรี ศรียาภัย 25.คุณวาส สะลิมาต 
26.คุณอำนาจ ฉ่ำมะนา 27.คุณประสิทธิ์ เฉยปัญญา 28.คุณเตชินท์   
เชื้อลี 29.คุณอารยา บุญยะศิรินันท์ 30.คุณบรรจบ เขียวน้อย   
31.คุณเอนก ลิ้มประเสริฐ 32.คุณยุวดี เขื่อนสาร 33.คุณสุรพล เกวี 
34.คุณโสภา บุณโยประการ 35.คุณอัมพร เอี่ยมสะอาด 36.คุณทนู   
นันกลาง 37.คุณสุมาลี วีระชาติ 38.คุณมณเฑียร ปวีณานันท์   
39.คุณสุจิตรา วงศ์ชัย 40.คุณเฉลิมศรี ณ รัฐกิจ 41.คุณหทัยวรรณ   
พุฒิพิริยะ รับแทนคุณพัชรี เหมืองจา 42.คุณสุธี วันตานาม 43.คุณสุเทพ 
บัวจันทร์ 44.คุณชุติกาญจน์ สรรเสริญ 45.คุณฤชุรฎา ประทุมทิพย์ 

 
 
 

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายน 
ผู้ส่งบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอม  

ให้หักเงินเดือน  
จับรางวัลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 

 
 
 
 

1.คุณกานดา เรืองหนู (ทสจ.จ.สตูล) 2.คุณเจริญ ชำนาญรบ (กทม.) 
3.คุณบรรดาศักดิ์ ป้องศรี (พื้นที่อนุรักษ์ 6 สงขลา) 4.คุณวรพงศ์   
อินทพรหม (กทม.) 5. คุณสมบูรณ์ แสงหิรัญ (พื้นที่อนุรักษ์ 11 
พิษณุโลก) 6.คุณศรวัส  ช่วยเจริญ (พื้นที่อนุรักษ์ 4 จ.สุราษฎร์ธานี)  
7.คุณธงชัย มากมูล (กทม.) 8.คุณประพันธ์ จิตต์เทศ (พื้นที่อนุรักษ์ 3 
จ.ราชบุรี) 9. คุณพันศักดิ์ วิชญสิทธากร (พื้นที่อนุรักษ์ 7 นครราชสีมา) 
10.คุณกฤษฎา สุภาพไพบูลย์ (กทม.) 11. คุณพิชญ์ เกียรติไพบูลย์ 
(พื้นที่อนุรักษ์14 จ.ตาก) 12. คุณจรัสศรี ศรีประดิษฐ์ (พื้นที่อนุรักษ์ 16 
จ.เชียงใหม่) 13.คุณเสกสรรค์ อัมพุธ (พื้นที่อนุรักษ์ 16 เชียงราย) 
14.คุณสมเกียรติ พลรัฐ (กทม.) 15.คุณสมภาร ไชยเสือ (พื้นที่  
อนุรักษ์ 8 จ.ขอนแก่น) 16.คุณนิกร นิทัศน์ (กทม.) 17.คุณกุหลาบ   
บอ่จนัทกึ (กทม.) 18.คณุองิอร เผอืกนาโพธิ ์ (ทสจ.ชมุพร) 19.คณุพรีวสั 
เมฆิน (กทม.) 20.คุณสุธน เวียงดาว (พื้นที่อนุรักษ์ 12 จ.นครสวรรค์) 
21. คุณสาวิตรี ทองไพจิตร (กทม.) 22.คุณอรชุน พลทามูล (พื้นที่
อนรุกัษ ์7 นครราชสมีา) 23.คณุปรชีา เกาสงัข ์(พืน้ทีอ่นรุกัษ ์3 ราชบรุ)ี 
24.คุณโยธิน ยุวะกนิษฐ์ (สำนักงานป่าไม้ จ.ระยอง) 25.คุณประเสริฐ 
มั่นใหญ่(พื้นที่อนุรักษ์13 จ.แพร่) 26.คุณจำเนียร เผือนดา(กทม.) 
27.คุณไพบูลย์ ทิพย์จันทร์ (พื้นที่อนุรักษ์ 16 เชียงใหม่) 28. คุณ  
ไพรสันต์ พันสนิท (พื้นที่อนุรักษ์10 จ.อุดรธานี) 29.คุณพิสิทธิ์ชัย   
ฤทธิ์เจริญ (จ.ปราจีนบุรี) 30.คุณไพฑูรย์ มณีงาม (จ.อุบลราชธานี)  
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชม

กิจการดูงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โดยมี คุณพิณ เกื้อกูล ประธาน

กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  และนายประสิทธิ์ 

นิ่มนวลฉวี ทำหน้าที่ผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ เมื่อ

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ เยี่ยมดูงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การบริหารการจัดการ การให้บริการสมาชิกสหกรณ์ ATM การจัด

สวัสดิการและการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 13 

มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ

ดำเนินการ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ                                                                                                                                            

การเยี่ยมชมดูงานจากแวดวงสหกรณ์
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สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เยี่ยมเยือนพบปะสมาชิกสัญจร จ.ตาก และได้สนับสนุนทุนการศึกษา 

เป็นจำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยมี คุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
ดำเนินการ และคณะกรรมการร่วมมอบทุนการศึกษา 

เก็บตกภาพงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี   

ตามทีช่มุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำกดั ไดจ้ดัใหม้กีารประกวด “รายงานกจิการประจำป ี2550” และ “สหกรณอ์อมทรพัยด์เีดน่  

แห่งชาติ” นั้น ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรายงานกิจการประจำปี 2550 และได้มีพิธีการมอบ

โลร่างวลัในวนัประชมุใหญส่ามญัประจำป ี 2551 รวมไปถงึประกาศผลคณะกรรมการดำเนนิงานของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ผลการ  

เลอืกตัง้ นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ ์ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ 1 ในคณะกรรมการดำเนนิการในตำแหนง่รองประธานชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด, สหกรณ์  

ออมทรพัยส์าธารณสขุตราด จำกดั, สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ  

บุรีรัมย์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอำนาจเจริญ จำกัด, 

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลอดุรธาน ีจำกดั, สหกรณอ์อมทรพัย ์ 

โรงพยาบาลแพร่, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด, 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานการประปานครหลวง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สำนัก

ข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด, 

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด, สหกรณ์  

ออมทรัพย์ครูพัทลุง, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช 

จำกดั,สหกรณอ์อมทรพัย ์รพช.รอ้ยเอด็ จำกดั, สหกรณอ์อมทรพัย ์ 

กระทรวงเกษตร จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน  

ไทยเรยอน จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จำกัด, 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด 

 

เริม่ตน้ดว้ยสาระสิน้สดุดว้ยความประทบัใจ สำหรบังาน “สมัมนา  

ผลกระทบโครงการสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น” วันเสาร์ที่ 7 

และอาทิตย์ที ่ 8 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา งานนี้ได้ใจกันไปเต็ม ๆ   

ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม

สัมมนา ต้องขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   

ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมฟังการสัมมนา อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด, 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต 

จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ,สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค 

จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด,   

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมราชทัณฑ์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก 

รวมใจคนสหกรณ์
“สัมมนาผลกระทบโครงการ 
สนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิอืน่” 

@ เจ้าหน้าที่ สอ ปม. ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง 

@ คุณ พิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ สอ.ปม.กล่าวเปิดงาน 

@ คุณวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษา สอ.ปม. นำเสนอ 
เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น 
 

@ บรรดาสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาในงาน 

@ พิธีกรมอบโชคให้กับ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงาน 

@ คณุสทิธชิยั อึง๊ภากรณ ์
รองประธานกรรมการ มอบ
รางวลัใหญใ่หก้บัผูโ้ชคดี 
 

@ คุณจวน จาก 
สอ.กรมราชทัณฑ์
ร่วมบริจาคเงิน
ทำบุญผ้าป่าช่วยช้าง 
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อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก   ณ  30 มิย. 2551 ร้อยละ 

   ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

   ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

   ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

   ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25

   ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้    ณ  30 มิย. 2551  ร้อยละ 

   ฉุกเฉิน 6.80

   สามัญทั่วไป 6.80

   สามัญเพื่อการศึกษา 3.95

   สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.70

   สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 5.90

   สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 5.90

   สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

   สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 5.90

   สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5.90

   เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

   เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.80

   เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50

   เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.10

ผลการดำเนินงาน

รายการ
31  พฤษภาคม  

2551
30  มิถุนายน  

2551

จำนวนสมาชิก 13,131 13,125

จำนวนสมาชิกสมทบ 3,038 3,080

สินทรัพย์รวม 5,207,735,952.88 5,623,004,347.51

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 186,701,795.07 106,207,727.71

เงินลงทุนระยะสั้น 77,209,807.52 147,209,807.52

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 58,632,884.23 55,298,395.52

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 3,357,736,246.49 3,778,974,304.06

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 621,986,421.24 630,467,012.83

เงินลงทุนระยะยาว 900,000,000.00 900,000,000.00

สินทรัพย์อื่น 5,468,798.33 4,847,099.87

หนี้สินรวม 2,805,129,826.05 3,167,393,496.44

เงินกู้ยืม 370,000,000.00 700,000,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ 440,375,329.71 463,569,921.69

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 24,209,244.09 27,391,482.93

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,527,874,875.63 1,509,680,109.99

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 258,332,195.18 282,764,043.24

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 101,554,677.84 112,021,167.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 31,775,421.47 33,131,010.22

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 2,438,626.97 2,342,963.99

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 2,328,341.32 2,335,996.15

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 1,357,500.00 815,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 2,847,633.46 3,519,803.87

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 71,814.12 84,691.91

หนี้สินอื่น 41,964,166.26 29,737,304.97

ทุนของสหกรณ์ 2,402,606,126.83 2,455,610,851.07

ทุนเรือนหุ้น 2,112,160,790.00 2,151,658,170.00

ทุนสำรอง 135,810,667.06 135,846,081.81

ทุนสะสม 89,400,625.00 89,228,725.00

กำไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 65,234,044.77 78,877,874.26

รายได้ 104,804,403.51 138,102,509.51

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก 100,573,207.17 123,036,051.56

ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,928,712.38 14,686,285.72

รายได้อื่นๆ 302,483.96 380,172.23

ค่าใช้จ่าย 39,570,358,74 59,224,635.25

ดอกเบี้ยจ่าย 27,839,373.09 45,239,835.35

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 11,730,985.65 13,984,799.90

กำไรสุทธิ 65,234,044.77 78,877,874.26

 (ต่อจากหน้า 1) กลับมาแล้วตามเสียงเรียกร้อง 

ลมหนาวพัดมาเยือนอีกครั้ง และเป็นประจำทุกๆ ป ี เมื่อลม
หนาวโชยมา ฤดกูาลแหง่  

“ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์รุ่นที ่4” ก็มาถึง คราวนี้
จดักนัที ่อทุยานแหง่ชาตเิขาสก จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีรบัสมคัร 
“ครอบครัวสมาชิก” ได้แก ่ พ่อ แม ่ลูก  โดยบุตรหลานของ
สมาชกิอายตุอ้งไมต่ำ่กวา่ 10 ป ีจำนวนครอบครวัละไมเ่กนิ 4 ทา่น 
และตอ้งไมเ่คยเขา้รว่มโครงการคา่ยครอบครวัสมาชกิสมัพนัธข์อง
สหกรณ์มาก่อน จัดในช่วงปิดเทอมวันศุกร์ที ่ 24 ตุลาคม ถึง   
วันอาทิตย์ที ่ 26 ตุลาคม 2551 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิก 
ช่วยเหลืออาทรซึ่งกันและกัน และสร้างแนวคิด ทัศนคต ิ และ
จติสำนกึทีด่ตีอ่การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สรุาษฎรธ์าน ีมคีวามสวยงามตามธรรมชาตขิองหนา้ผาหนิปนู
ริมลำน้ำ ความเขียวขจีของป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด จนได้รับ
ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือที่ปัจจุบัน
เรยีกกนัวา่เขือ่นรชัชประภา เปน็เขือ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของภาคใต ้
สร้างกั้นแม่น้ำตาปีและนี่คือเหตุผลที่เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนยิมอนัดบัตน้ ๆ ของเมอืงไทย 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่  
29 สงิหาคม 2551 จำนวน 25 ครอบครวัเทา่นัน้     
สมคัรกอ่นมสีทิธกิอ่น อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นแผน่พบั

ภายในวนัที ่29 สงิหาคม 2551 สหกรณ ์ 

จะรวบรวมรายชือ่เพือ่นำไปจดัเตรยีม  

ทีพ่กั-อาหารตอ่ไป 
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

ท้ายเล่ม  By : รุ้งตะวัน

10 วิธีง่าย ๆ  ในการทำจิตใจให้แข็งแกร่ง และคิดแต่สิ่งที่ดี ๆ เพื่อให้
มีสุขภาพใจที่ดีและมีความสุขตลอดไป 

1. มองมุมใหม่ ลองมองกิจวัตรประจำวันเก่าๆ ด้วยมุมมองใหม่ ๆ 
หรือมองคนบางคนที่คุณเห็นทุกวันด้วยทัศนคติใหม่ ๆ เมื่อคุณฝึกจิตให้คิด
เชน่นีไ้ด ้คณุจะทึง่กบัความเขา้ใจใหม ่ๆ ทีค่ณุไดร้บั ซึง่อาจนำไปสูก่ารคน้พบ  
อะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็เป็นได้ 

2. สลัดเรื่องแง่ลบต่าง ๆ ออกไป ให้เหมือนคุณสลัดปุยนุ่น นึก
ภาพไหล่คุณกำลังยกและศีรษะกำลังกระดก เหมือนว่าขจัดการคิดในแง่ร้าย
ออกไป การคิดในแง่ร้ายไม่เพียงแค่บั่นทอนความมั่นใจ และคุณค่าในตัวเรา
เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้เรากลัวโดยใช่เหตุอีกด้วย 

3. คิดถึงพระอาทิตย์ คุณสามารถทำตัวให้สดชื่นได้ เพียงแค่นึกถึง
วันฟ้าใส ความสุขก็จะรอคุณอยู่  ออกไปรับพลังของดวงอาทิตย์ให้เต็มที่ 
รับรองคุณจะรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันที 

4. ดนตรีมีอิทธิพลมากกว่าที่คิด ดนตรีสามารถเปลี่ยนพลังงาน
และคลื่นต่างๆ รอบตัวคุณได้ เพลงที่ฟังแล้วมีความสุขทำให้มีกำลังใจ ใน
ขณะที่บางเพลงฟังแล้วเศร้า ทำให้รู้สึกหดหู่ เศร้าใจ หากฟังเพลงเศร้าอยู่ ให้
เปลี่ยนไปฟังเพลงที่มีความสุขแทน 

5. หลีกเลี่ยงการมองโลกในแง่ร้าย นึกถึงแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้าไว้ แล้ว
คุณจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิต  

6. กำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ก่อนที่มันจะมาเป็นอุปสรรคถาวร   
ชาวจีนมีความเชื่อว่า ความอดทน สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ เมื่อใด
ที่รู้ว่ามีสิ่งใดกำลังเป็นอุปสรรคให้รีบกำจัดสิ่งนั้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อุปสรรค
เหล่านั้นกลายเป็นอุปสรรคถาวร 

7. หวลคิดถึงช่วงเวลาอันกล้าหาญในชีวิต เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่า
ตนกำลังฟันฝ่าช่วงเวลาอันแสนสาหัสในชีวิตอยู่ และรู้สึกเหนื่อยล้า ด้อยค่า 
ให้คิดถึงครั้งสุดท้ายที่คุณทำการตัดสินที่กล้าหาญในชีวิต เป็นทัศนคติที่ทำให้
เรารู้สึกดี เรียกขวัญกำลังใจของตัวเองให้ฟื้นคืนจากความหดหู่เศร้าหมองได้ 

8. ปล่อยใจให้เป็นอิสระ  หลาย ๆ คนมักถูกปล่อยชีวิตไว้ในกรง 
คนแบบนี้จะติดอยู่กับสิ่งที่พวกเขารู้และคุ้นเคยอยู่แล้ว และพลาดโอกาสที่จะ
ได้เจอกับเรื่องผจญภัยน่าตื่นเต้นที่เข้ามาในชีวิต สมาชิกท่านใดที่กำลังเป็น
แบบนี้ให้นึกถึงภาพตัวเองเป็นนกอยู่ในกรง ลองเปิดกรงออกและคุณก็จะบิน
ขึ้นไปบนท้องฟ้า ปล่อยใจให้เป็นอิสระ และคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ 

9. เราสามารถใส่ยิ้มในเสียงของตัวเองได้ ใส่ยิ้มบนใบหน้า ใส่ยิ้ม
บนแววตาแล้ว ความสุขก็จะเบ่งบานขึ้นทีละนิด 

10. พอใจแล้วใจจะพอเพียง  มนุษย์ที่มีความสำเร็จเพียบพร้อม แต่
ค้นหาความสุขไม่พบ ถือได้ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดี หมายความว่า 
ตัวเองโชคดีแท้ ๆ แต่คิดว่าตัวเองโชคร้าย สนิมในใจมันก็เกิดขึ้น สมมุติว่ามี
เพชรแต่คิดว่าเม็ดมันเล็กก็เสียใจ ตอนที่เขาขายเพชรเม็ดใหญ่ไม่ได้ซื้อไว้ ไป
เห็นของเพื่อนที่ซื้อไว้ เห็นแล้วไม่สบายใจ อยากได้ของเพื่อนแทน แค่คิดสนิม
ก็เกิดขึ้นแล้ว ลองพอใจ แล้วใจจะพอเพียงมองโลกด้วยความเข้าใจ ใจก็จะ
เป็นสุข 

คำคมประจำฉบับ
ถ้าปรับความต้องการของความสุขให้พอเหมาะ

กับสิ ่งที ่เรามีอยู ่
เราจะมีโลกความสุขเป็นของตัวเอง

แต่ถ้าไม่พอใจกับความสุขเท่าที ่พอจะมี
แม้เราจะได้โลกทั ้งโลกมาครองก็ไม่มีความสุขอยู ่ว ันยังค่ำ

เจียระไนใจตน


