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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 98 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
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เปิดรับสมัครแล้ว!! 
สมาชิกทั่วประเทศที่อยากจะส่งบุตรเข้าร่วม

โครงการ “ค่ายเยาวชนสหกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้” 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึง
คณุคา่ ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีนี้จัดที่อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18-20 ตุลาคม 2551  

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2551 

คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นบุตรของสมาชิก - บุตรสมาชิกสมทบ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และบุตรของสหกรณ์ภาคีบางเขน,นักเรียนจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 
และนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ซึ่งกำลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 60 คน 
สมัครฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 การเข้าค่ายผู้ปกครองจะต้องส่งและรับบุตรหลาน ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ไม ้จำกดั ในวนัที ่20 ตลุาคม เวลา 17.30 น.  

(อา่นรายละเอยีดได้ในใบแทรก)                                                      

4 กันยายน 2551 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

1 เสียงของท่านมีค่า ช่วยพัฒนาสหกรณ์ก้าวไกล

กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป คนเก่าไปคนใหม่เข้ามา เพื่อ

พัฒนาสหกรณ์ของเราให้ก้าวไกล วันที่ 4 กันยายน 2551 นี้ เป็นวัน

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า ผู้แทนสมาชิก

ของท่านมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร         

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน้า 7) 

เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2551 สอ.ปม.
จัดงานพบปะสังสรรค์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการปี 2551            

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน

ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สมาชิกมีสิทธ์กู้ ได้แล้ว แต่ต้องเลือกกู้ทางเดียว 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ หรือ ธนาคารออมสิน หากกู้
สหกรณ์แล้วไปกู้ธ.ออมสิน ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบด้วย โดย
สหกรณ์จะหักเงินเดือนผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ทันที และห้ามผู้ค้ำ
ประกันกู้จนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้สหกรณ์ให้หมด ส่วนผู้กู้ถ้าทำการกู้
ทั้ง 2 ทางจะถูกห้ามกู้สหกรณ์ตลอดไป    

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน้า 2) 

ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย คุณวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ รับมอบเงิน
ผ้าป่า จาก คุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการการดำเนินการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 333,700 บาท 
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ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ได้ขยายวงเงินกู้เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก จากเดิมกู้ได้สูงสุด 25 เท่าของเงินเดือน
ไมเ่กนิ 600,000 บาท เปน็กูไ้ดส้งูสดุ 50 เทา่ของเงนิเดอืนไมเ่กนิ 800,000 บาท  
โดยมีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจยื่นคำขอกู้เป็นจำนวนมาก 

ปรากฏว่าสมาชิกในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ และกรม
ควบคุมมลพิษ ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก  
สว่นราชการดงักลา่วมไิดท้ำบนัทกึขอ้ตกลงโครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาคณุภาพ  
ชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมกับธนาคารออมสิน  

 
ปัญหาการอนุมัติ เงินกู้สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ 

ในช่วงระยะเวลาแรกที่ขยายวงเงินกู้ สมาชิกในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าว
ในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากสหกรณ์ได้ให้สมาชิก
ทำหนังสือยืนยันถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามี
ความประสงค์ไม่ขอกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการพลเรือนสามัญกับธนาคารออมสิน และสหกรณ์ได้ยึดถือหนังสือ  
ดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกที่สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงฯ  

ต่อมาสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกสหกรณ์ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงฯ บางท่านเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์แล้ว ยังไปกู้เงิน
จากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อฯดังกล่าวอีก ซึ่งเป็นการกระทำผิด
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์และผู้บังคับบัญชาของตน อีกทั้งมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในระยะยาว  ดังนั้นสหกรณ์จึงมีความ
จำเป็นต้องระงับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา  
จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันมิให้สมาชิกมีหนี้สินซ้ำซ้อนหลายทางจนเป็น
ภาระแก่การดำรงชีวิตของสมาชิกและครอบครัว  

 
มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้การ
อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
เช่นเดิม และขณะเดียวกันจะต้องมิให้สมาชิกมีหนี้สินซ้ำซ้อนหลายทางด้วย 
สหกรณ์จึงได้ทำหนังสือเรียนรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิง่แวดลอ้ม (นายชาตร ีชว่ยประสทิธิ)์ เรือ่งผลกระทบจากโครงการสนิเชือ่เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 
เพื่อให้สมาชิกที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯเลือกกู้เงินจากสหกรณ์หรือ
จากธนาคารออมสินทางใดทางหนึ่ง  

เพือ่เปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้นดงักลา่ว คณะกรรมการดำเนนิการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 
กำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการอนุมัติเงินกู้สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ ดังนี้ 

1. ให้สมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯเลือกกู้เงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือธนาคารออมสิน เพียงแห่งเดียว 
โดยหากสมาชิกเลือกกู้เงินตามโครงการฯกับธนาคารออมสินแล้ว จะไม่มีสิทธิ
กูเ้งนิทกุประเภทจากสหกรณอ์กี หรอืหากกูเ้งนิกบัสหกรณแ์ลว้จะตอ้งไมเ่ขา้รว่ม  

 ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง   การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฯที่ตกลงยินยอมให้ธนาคารออมสินหักเงินเป็นลำดับแรกในทุกกรณี 
2. สหกรณ์จะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ขอกู้เงินตามโครงการฯของธนาคารออมสินเป็น
รายเดือน ทุก ๆ เดือน 

3. หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านใดเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้จาก
สหกรณ์แล้ว ยังไปกู้เงินตามโครงการฯของธนาคารออมสินอีก สหกรณ์จะ
ดำเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ให้สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดที่มีอยู่กับสหกรณ์
ภายใน 7 วนั 

 3.2 หากสมาชกิไมช่ำระหนีภ้ายใน 7 วนั สหกรณจ์ะดำเนนิการ ดงันี้ 
  3.2.1 สำหรบัผูกู้ ้สหกรณจ์ะหกัหนีเ้งนิกูจ้ากเงนิเดอืน ณ ทีจ่า่ย 

เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่สมาชิกผู้กู้จะมีเงินเดือนเหลือให้หักได้ และ
ระงับการกู้เงินของสมาชิกผู้นั้นตลอดไป 

  3.2.2 สำหรับผู้ค้ำประกัน สหกรณ์จะหักหนี้ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันที่ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในเดือนถัดไปทันที โดยหักจากเงิน
เดือน ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่สมาชิกผู้ค้ำประกันจะมีเงิน
เดือนเหลือให้หักได ้และระงับการกู้เงินของสมาชิกผู้ค้ำประกันจนกว่าผู้กู้จะ
ชำระหนีค้รบถว้น 

 
ขั้นตอนและวิธีการอนุมัติเงินกู้เพื่อรองรับมาตรการ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์จึงกำหนดหลัก
เกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการอนุมัติเงินกู้เฉพาะสมาชิกสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ  ดังนี้    

1. สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ไว้แล้ว และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้   
 1.1 สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ปรากฏใน

คำขอกู้ทุกฉบับ เพื่อให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม 
และมาตรการในการหักหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันและระงับการกู้เงินทุกประเภท  
ตามข้อ 3.2.2  

 1.2 สหกรณ์จะส่งแบบ “บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา  
ค้ำประกันเงินกู้ เฉพาะการค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ผู้ที่ยื่นคำขอกู้
และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ทุกราย และขอให้ผู้กู้นำแบบดังกล่าวให้ผู้  
ค้ำประกันลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันการค้ำประกัน  

 1.3 เมื่ อสหกรณ์ได้รับแบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา  
ค้ำประกันเงินกู้ ฯมาประกอบคำขอกู้ที่สมาชิกยื่นไว้ก่อนแล้ว สหกรณ์จึงจะ
พิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้นั้น 

2. สำหรับสมาชิกที่จะยื่นคำขอกู้ใหม่ ต้องแนบแบบ “บันทึกเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้ เฉพาะการค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ผู้ค้ำประกัน
ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว ประกอบคำขอกู้ด้วยทุกครั้ง สหกรณ์จึงจะ
พิจารณาเงินกู้สมาชิกผู้นั้น 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่   25   กรกฎาคม  พ.ศ.2551 
 
 ลงนาม  พิณ เกื้อกูล 
 (นายพิณ  เกื้อกูล) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 
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จากโต๊ะประชุมเดือนกรกฎาคม 2551 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2551  มีมติคณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ดังนี้ 
1. การมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ และโรงเรียนใน

ชุมชนรอบข้าง โดยกำหนดมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 9 
โรงเรียน   และโรงเรียนในชุมชนรอบข้าง จำนวน 3 โรงเรียน รวมเป็นทุนการ
ศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 89,500 บาท โดยใช้งบทุนสาธารณประโยชน์ 

2. วันก่อตั้งสหกรณ์ครบรอบ 30 ปี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำกัด ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 30 ปี ดังนั้นสหกรณ์จึงได้กำหนดให้มีการ
ทำบญุเลีย้งพระเชา้ 07.00 น. และมอบทนุการศกึษาใหแ้กโ่รงเรยีนในชมุชนรอบขา้ง 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำกัด  

3. การขยายวงเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้รถยนต์หันมา
ติดตั้งถังก๊าซ LPG และ NGV เพิ่มมากขึ้น และราคาในการติดตั้งถังก๊าซ  
ดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น สหกรณ์จึงเห็นควรขยายวงเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน จากเดิมวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท เป็นวงเงินกู้สูงสุด  
ไม่เกิน 120,000 บาท โดยให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป 

4. การทำหนังสือยินยอม และบันทึกข้อตกลงการหักเงินเดือน ณ 
ที่จ่าย ตามที่สหกรณ์ได้จัดทำประกาศ เรื่อง ให้สมาชิกทำบันทึกข้อตกลงและ
หนงัสอืยนิยอมใหห้นว่ยงานตน้สงักดัหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ย โดยคณะกรรมการดำเนนิการ 
กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำหนังสือยินยอม
และบันทึกข้อตกลงการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ไว้กับสหกรณ์ สหกรณ์ดำเนินการ
ระงับเงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกกลุ่มดังกล่าว 

5. มาตรการพิจารณาอนุมัติการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่
สหกรณ์ ได้ตรวจสอบพบว่ ามี สมาชิกสั งกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญจากสหกรณ์
ในวงเงินกู้สูงสุด จำนวน 650,000 บาท และได้ทำหนังสือยินยอม และบันทึก  
ข้อตกลงการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ไม่ขอกู้เงินตาม
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญกับธนาคาร
ออมสิน แจ้งต่อปลัดกระทรวงฯ แต่ภายหลังได้ไปยื่นขอกู้เงินกับธนาคารออมสิน
และไม่นำเงินกู้ที่ได้รับมาชำระหนี้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ระงับ
เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ไว้เป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะหามาตรการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ 

ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการดำเนินการ
จึงได้กำหนดมาตรการพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง ดังนี้ 

1. จัดส่งประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ 

2. สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดประทรวงฯ ที่ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ 
ต้องแนบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้ โดยให้ผู้ค้ำประกัน  
ลงลายมือชื่อรับทราบมาตรการดำเนินการของสหกรณ์ต่อผู้ค้ำประกัน  

3. สหกรณ์จะตรวจสอบไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติเงินกู้ และอยู่ระหว่างยื่นกู้กับธนาคารออมสิน ทุกเดือน 

6. ประกาศกลุ่มสมาชิกครั้งที่สอง ตามที่สหกรณ์ได้จัดส่งประกาศ  
รายชื่อกลุ่มสมาชิก (ครั้งที่ 1) และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิก
ทราบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และให้สมาชิกเริ่มต้นขอย้ายสังกัดกลุ่ม 
และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดกำหนดวันขอย้ายกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มใหม่แล้ว ดังนั้นจึงได้จัดทำ
ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก (ครั้งที่ 2) เพื่อประกาศให้สมาชิกได้ทราบตั้งแต่วันท่ี 
1 สิงหาคม 2551 

 

สมาชิกที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ให้กรอก
บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินกู้ด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com 

 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้ 
เฉพาะการค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัด 

สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามที่นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................สมาชิกเลขที่.................................... ได้กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้  เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้นั้น 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาค้ำประกันนั้น  หากปรากฏว่าผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินจากสหกรณ์แล้ว ยังไปกู้เงิน
จากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือผู้กู้ไปกู้เงินและตกลงยินยอมกับสถาบันการเงินอื่นใดให้หักเงินได้
รายเดือนเป็นลำดับแรกอีก  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบดังนี้ 

1. ให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ร่วมกับผู้กู้ได้ในทันทีจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ครบถ้วน  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
2. ให้สหกรณ์ระงับเงินกู้ทุกประเภทของข้าพเจ้า จนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ครบถ้วน 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ...........................................ผู้ค้ำประกัน     ลงชื่อ....................................ผู้ค้ำประกัน 
     (.........................................)                        (...................................) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ค้ำประกัน     ลงชื่อ....................................ผู้ค้ำประกัน 
     (.........................................)                        (...................................) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ค้ำประกัน     ลงชื่อ....................................ผู้ค้ำประกัน 
     (.........................................)                        (...................................) 
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By :ไผ่ลู่ลม              

เมือ่ความสุขเกิดข้ึน  รอ้ย
ความเศ

รา้กโ็บยบิน

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตของอายุได ้ แต่ทุกคน
สามารถรักษาจิตใจอย่างสบายใจ ด้วยการทำให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ้ที่
สำคญัจติใจตอ้งเขม้แขง็ ไมท่อ้แทต้ามปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ ครัง้นีก้เ็ปน็อกีปทีีถ่งึ
เวลาเกษยีณอายขุองสมาชกิทีไ่ดเ้วลาอำลาหลายทา่นทเีดยีว ทีร่ว่มชว่ยกนัทำงาน
เพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึงเวลาพักผ่อนกาย
และใจ วัยสูงอายุมิใช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย แต่เป็นช่วงอายุของการก้าวเข้าสู่
บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ทุกท่านจงใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด 
และสิ่งที่ควรรู้หลังเกษียณ ว่าสหกรณ์มีสิทธิประโยชน์ที่พิเศษสุด ๆ นั่นคือ 
ประกนัชวีติ 1 แสน แถมถา้ตอ้งการเงนิไปสูจ่ดุมุง่หมายทีอ่ยากทำ สามารถ
หยดุสง่หุน้ไดเ้ลยเจา้คะ่  พรอ้มขอ้แนะนำดา้นลา่งทีไ่มค่วรพลาดอยา่งยิง่.... 

สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการตอ้งทำอยา่งไร? 
1. งดสง่หุน้รายเดอืน หากสมาชกิสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 120 เดอืน 

หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  สหกรณ์จะงดการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  
ของทา่นทนัท ี เวน้แตท่า่นประสงคจ์ะซือ้หุน้รายเดอืนหรอืระดมหุน้ตอ่ กส็ามารถ
แจง้สหกรณไ์ดต้ามทีต่อ้งการเหมอืนเดมิ หรอืซือ้เปน็ครัง้คราวไดเ้หมอืนกนั 

2.   การประกันชีวิต หากท่านสมาชิกต้องการทำประกันชีวิตต่อ 
สามารถทำไดถ้งึอาย ุ65 ป ีโดยสมาชกิจะตอ้งฝากเงนิไวใ้นบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ 
สนิมธัยสัถ ์ไมน่อ้ยกวา่เบีย้ประกนัจำนวน 3 เดอืน และสหกรณจ์ะหกัเบีย้ประกนัชวีติ  
จากบญัชเีงนิฝากของสมาชกิ 

สทิธปิระโยชนข์องสมาชกิทีเ่กษยีณอายุ 
 1. สิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายเงิน

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืออายุครบ 60 ป ีและ
เปน็สมาชกิไมน่อ้ยกวา่ 10 ป ีโดยจา่ยในเดอืนตลุาคมของทกุปี 

บำเหนจ็ = อายขุองสมาชกิ×จำนวนหุน้ 
                                 100 
ทัง้นีไ้มน่อ้ยกวา่ 2,000 บาท และไมเ่กนิ 5,000 บาท 
2. มสีทิธไิดร้บัทนุสวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส จา่ยใหเ้ฉพาะ

สมาชกิทีม่อีายตุัง้แต ่61 ปขีึน้ไป และเปน็สมาชกิไมน่อ้ยกวา่ 10 ป ีจา่ยใหท้กุป ีๆ 
ละ 1,000 บาท ภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 

3. มีสิทธิฝากเงิน ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ออมทรัพย์พิเศษ และ
เงนิฝากมธัยสัถ ์ในอตัราดอกเบีย้สงูกวา่สถาบนัการเงนิอืน่ๆ  

4. มสีทิธกิูเ้งนิฉกุเฉนิ - สามญั - พเิศษ ได ้90 % ของเงนิคา่หุน้และ
เงนิฝาก 

5. มีสิทธิรับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เหมือนกับสมาชิกที่ยังไม่ได้
เกษยีณอายรุาชการทกุประการ 

6. มีสิทธิรับสวัสดิการประกันชีวิตหรือสงเคราะห์การศพ 100,000 
บาท สหกรณ์ทำประกันชีวิตเพิ่มเติมให้สมาชิกทุกคนอีกคนละ 100,000 บาท  
อบุตัเิหต ุ150,000 บาท โดยสว่นนีส้หกรณเ์ปน็ผูจ้า่ยเบีย้ประกนัให ้จนถงึอาย ุ65 ป ี
และเมื่อครบอาย ุ65 ป ีไม่อาจทำประกันชีวิตได้แล้ว กรณีเสียชีวิตหากท่านเป็น
สมาชกิมาครบ 10 ป ีตอ่เนือ่งกนั สหกรณม์อบเงนิชว่ยเหลอื 100,000 บาท ชว่ย
ค่าทำศพ ไม่ว่าท่านจะมีอายุกี่ป ีตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ ์(หากไม่ครบ 
10 ป ีคดิอายสุมาชกิปลีะ 10,000 บาท) และสามารถใหผู้ม้สีทิธข์อรบัทนุสวสัดกิาร 
เพื่อสงเคราะห์การศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก หรือผู้จัดการ
สหกรณ ์ผูแ้ทนสมาชกิ ของผูเ้สยีชวีติ โดยยืน่ขอรบัเงนิสงเคราะหก์ารศพภายใน 
60 วนั นบัตัง้แตว่นัทีถ่งึแกก่รรม โดยใหแ้นบสำเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

7. มสีทิธทิำประกนัชวีติรวม 1 ลา้นบาทไดถ้งึอาย ุ65 ป ี (คูส่มรสกม็ี
สิทธิด้วยเช่นกัน ในอัตราเบี้ยประกันราคาประหยัดมากเพียง 175 บาทต่อเดือน 
ผลประโยชน์คุ้มครอง 200,000 บาท อุบัติเหต ุ850,000 บาท) (รวมประกันที่
สหกรณท์ำใหเ้ปน็ 1 ลา้นบาท) 

8. มสีทิธไิดร้บัทนุสงเคราะหเ์มือ่ประสบภยั เชน่ ไฟไหม ้บางสว่นจะ
ไดร้บัชว่ยเหลอื 5,000 บาท ทัง้หลงั 30,000 บาท นำ้ทว่มหรอืวาตภยับา้นบางสว่น  
เสยีหาย จะไดร้บัวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 บาท แตถ่า้เสยีหายทัง้หลงั ได ้30,000 บาท 

9. มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แม้ว่าบุตรยังเล็กอยู่ชั้นประถม
หรือเรียนปริญญาตร ีท่านก็ยังมีสิทธิดังนี ้ 1. สมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2. 
ทนุฝกึอบรมวชิาชพีสมาชกิ – คูส่มรส – บตุร 3. โครงการคา่ยเยาวชนสหกรณ์ 

10. ทุนสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ จ่ายให้สมาชิกเมื่อพิการ
ทุพพลภาพ จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเงินสงเคราะห์การศพสมาชิก 
ทนุสวสัดกิารนี-้จะนำมาหกัออกจากเงนิสงเคราะหก์ารศพสมาชกิ 

11 รบัทนุสวสัดกิารเพือ่วนัเกดิสมาชกิ จา่ยใหส้มาชกิเนือ่งในวนัคลา้ย
วนัเกดิของสมาชกิ จากเดมิปลีะ 100 พเิศษ เพิม่ใหอ้กี 100 บาท เนือ่งในวนัครบรอบ  
ก่อตั้งสหกรณ ์ วันที ่ 28 กันยายนของทุกป ี โดยนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย ์ 
สหกรณ ์หรอืบญัชอีอมทรพัยธ์นาคารทีส่มาชกิใชคู้ก่บับตัรสหกรณ ์ATM 

 
 
เมือ่วนัที ่26 – 27 กรกฎาคม 2551 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

จดังานพบปะสงัสรรคส์มาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการ ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ลอ่งเรอืชมทวิทศันร์มิสองฝัง่แมน่ำ้เจา้พระยา ไหวพ้ระทีว่ดัพนญัเชงิวรวหิาร และ
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมชมสถาปัตยกรรม
พระราชวงับางปะอนิพระราชวงัทรงยโุรป 
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มกีารเปลีย่นแปลงเปน็สงักดักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุ์
พืช ก็ตาม แต่ชีวิต จิตใจ และวิญญาณของผม ก็มิได้แยกออกจาก
กรมปา่ไมแ้ตป่ระการใด และความผกูพนัทีม่ตีอ่สหกรณอ์อมทรพัย์
กรมป่าไม ้มาช้านาน ซึ่งผมเป็นทั้งผู้กู้และผู้ฝาก รู้สึกอบอุ่นและ
มัน่ใจทกุครัง้ทีต่ดิตอ่กบัสหกรณ ์เจา้หนา้ทีท่กุคนมจีติใจใหบ้รกิาร
ที่น่าชมเชย แม้ผมจะเกษียณแล้ว แต่จิตใจก็ยังอยู่ที่กรมป่าไม้
ตลอดเวลา ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้มีความเจริญรุ่งเรือง 
รกัษาความดงีามใหก้า้วหนา้สบืไป ชาตเิสอืไวล้าย มัน่หมายคุม้ครองวนา” 
 

นางวารณุ ี โฉมกลัน่  
“เจา้หนา้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่

และพันธ์พืช”   
“รู้สึกประทับใจกับการทำงานของกรม

ป่าไม้ ทำให้ได้รับสิ่งดีๆ กลับมามาก ไม่ว่าจะ
เป็นประสบการณ์ในการทำงาน หรือความรู้

ที่ได้รับกลับมา และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก็เปรียบเสมือน
เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆ ได้อีกเยอะเลย ในการเกษียณปีนี้ ขอให้
ทุกท่านมีความสุขใจตลอดไปค่ะ” 

 
นายวรรธนะ แสงโสดา    

“ผอ.ส่วนป้องกันและปราบปรามที่ 2 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” 

 “2 มกราคม 2516 ผมเข้ารับราชการ 
ณ กรมป่าไม้ ในตำแหน่ง นักวิชาการป่า
ไม้ตรี เนื่องจากเกิดแรงบันดาลใจ จากนิยาย

เรื่องเสือกลิ่นสัก จึงสมัครขอปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกัน กองจัดการ
ป่าไม้ ออกปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ทั่วราชอาณาจักร 
รับราชการมากว่า 35 ปี ได้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
สหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ฉุกเฉิน หรือ กู้สามัญ ฯลฯ ซึ่งแต่ก่อน
ต้องใช้เวลาและเอกสารจำนวนมาก ปัจจุบันมีการจัดสรรเวลาใน
การทำได้ดี ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้จัดไว้เพื่อดูแล
สมาชิกทำได้อย่างดี และประทับใจมาก ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ มีความเจริญรุ่งเรือง และรักษาความดีให้คงอยู่
ก้าวหน้าสืบไป” 

 เกษยีณแตต่วั แตส่ายใยไมเ่คยเกษยีณ กนัยายนของทกุปี
จงึมทีัง้ความสขุ และความเศรา้เคลา้กนัไป มาฟงัความรูส้กึจากผูเ้กษยีณ
อายรุาชการกนับา้ง วา่เขามคีวามคดิเหน็อยา่งไรตอ่กรมปา่ไมซ้ึง่ถอืไดว้า่ 
เปน็บา้นทีส่องของพวกเขา 

  
นายเปง็ แสนรส  
“เจา้หนา้ทีส่ว่นอนรุกัษต์น้นำ้ที ่16 จ.เชยีงใหม”่  

“ ผมรกัปา่ไมม้าตัง้แตอ่าย ุได ้10 ขวบ เพราะที่
บ้านอยู่ติดป่า ได้มาทำงานที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็ยิ่งทำให้
รู้สึกภูมิใจและรักกรมป่าไม้มากขึ้น โดยเฉพาะ
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้ถอืไดว้า่เปน็สหกรณ์
ที่ดูแลสมาชิกได้ดีมาก ถ้าไม่มีสหกรณ์ก็ไม่รู้ว่า
ชีวิตจะนำพาไปในทิศทางใด สหกรณ์เหมือนเป็น
หลกัใหผ้ม ผมประทบัใจกบักจิกรรมของสหกรณท์ี่
จดัใหก้บัผูท้ีเ่กษยีณ เขาใหค้วามสำคญัมาก รูส้กึด ี

และอยากใหผู้ท้ีเ่กษยีณแลว้ดแูลสขุภาพใหด้คีรบั”   
 

นายทองสขุ พานทอง  
“ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่ง
ชาตฯิ” 

 “ผมรับราชการป ี 2517 ทำงาน
สนุกครับ  รับราชการได้สักพัก สหกรณ ์ 
กก็อ่ตัง้ขึน้มา ผมกไ็ดเ้หน็การพฒันาของ

สหกรณ ์ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สหกรณ์มีความสามัคคีกัน
มาก เป็นหน่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  
เปรยีบเสมอืนเปน็แหลง่รวมสมาชิกให้แต่ละคนไดเ้จอกัน ไมว่า่จะเปน็  
การฝาก-ถอน-ออมทรัพย ์ สมาชิกก็จะมาพบปะกัน ณ ที่แห่งนี ้   
ผมยดึหลกั อดทน ขยนั ประหยดั ซือ่สตัย ์กตญัญ ูไมว่า่จะทำงานอะไร  
กแ็ลว้แต ่หากทำไดต้ามคตนิี ้ผมวา่มคีวามสขุทัง้กายและใจครบั” 

 
นายทวศีกัดิ ์ธรรมนพวงศ์ 

“ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหาร
พืน้ทีอ่นรุกัษท์ี1่4” 

“ตลอดเวลาที่รับราชการกว่า 35 ป ี
กรมปา่ไมใ้หค้วามเปน็สภุาพบรุษุ และใหส้ิง่ดีๆ  
ทั้งความรู ้ และอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติและ  
ศกัดิศ์รทีางสงัคมแกผ่มเปน็อยา่งยิง่ แมต่้อมา

เพิ่มสิทธิพิเศษออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข  
สำหรบัสมาชกิผูเ้กษยีณอายรุาชการ หรอืลาออกจากราชการทกุๆ ทา่น 

ไม่ว่าจะเกษียณเมื่อใด หรือเกษียณใหม่ ทุกท่านมีสิทธิฝากออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุขได้ พิเศษ!! ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากทุกประเภท เพื่อ
ตอบแทนแก่สมาชิกซึ่งรับราชการมาเนิ่นนาน แต่รับฝากเฉพาะเงินบำเหน็จ 
บำนาญ กบข. กสจ. บำเหน็จดำรงชีพ เงินสิทธิประโยชน์จูงใจ เงินขวัญถุง 

เมือ่ความสุขเกิดข้ึน  รอ้ย
ความเศ

รา้กโ็บยบิน เยือนตนสหกรณ์ 

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
เมื่อเราจากไป

ไม่มีใครจำเราได้ 
แต่จำผลงานของเราได้



6

ฉบับนี้มาพบกับสมาชิกทุกท่านในช่วงเวลาของวันเข้าพรรษา ทำให้เกิดความ  
อิม่เอมใจในความสงบมากขึน้ โดยเฉพาะหากเราใชเ้วลานีน้กึถงึคณุของพระพทุธศาสนา
ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้มุ่งไปในทางที่ดีทั้งการคิดด ีพูดด ีและ ปฏิบัติด ี ไม่ว่า  
ตนเองหรอืผูค้นรอบขา้ง วนัเขา้พรรษาจงึเปน็ชว่งเวลาทีง่ดงามและทรงคณุคา่ เปน็อกี
หนึง่เทศกาลสำคญัทีเ่ราชาวพทุธทกุคนรอคอย 

๏ ผ่านพ้นไปแล้วกับงานสหกรณ์ภาคีบางเขนที่ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันของเหล่าสหกรณ์ทั้ง 6 ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
รว่มใจเปน็อยา่งด ี 

๏ องคก์รไมม่ชีวีติจติใจ ดงันัน้ “คน” ในองคก์ร จงึ
เป็นพลังสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป  
ขา้งหนา้เพือ่นำไปสูค่วามสำเรจ็ ตามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
สำหรับแผนกลยุทธ์ครั้งที ่ 3 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที ่ 16 
สงิหาคม 2551 หอ้งประชมุศนูยป์ฏบิตักิารปา่ไม้ 

๏ ดีใจกันยกใหญ่กับโครงการสายใยที่ไม่เกษียณ ที่ทำให้คนที่
ไม่ค่อยได้เจอะเจอกันมาพบปะสังสรรค์กัน โดยเฉพาะคุณพี ่วรรธนะ 
แสงโสดา  มาสมคัรเปน็คนสดุทา้ย เพือ่ทีจ่ะรอเจอเพือ่นรว่มรุน่ รวมถงึ
เพือ่นรกัอยา่งคณุพสิษิฐ ์นพคณุ  อกีดว้ย 

๏ ขอชมเชย ท่านผอ.ทองสุข พานทอง ที่มีไอเดีย
จะจดัตัง้หนงัสอืทำเนยีบรุน่ของสมาชกิทีเ่กษยีณในปนีี ้และ
กจิกรรมทีส่มาชกิในรุน่สนใจทีจ่ะจดัทำกนั งานนีโ้ตโ้ผอยา่ง
ทา่นผอ.ทองสขุถงึจะเหนด็เหนือ่ยแคไ่หนกบ็ย่ัน่จา้ ขอเปน็
กำลงัใจใหค้รา้บ 

๏ เจา้หนา้ทีส่อ.ปม.ตอ้งขอขอบคณุมากสำหรบัคำชมจากทา่น
ผูเ้กษยีณอายทุีเ่ดนิทางไปจงัหวดัอยธุยาดว้ยกนั  เหมอืนเพิม่กำลงัใจ
ใหก้บัเจา้หนา้ทีเ่ลยขอรบักระผม 

๏ หลายคูไ่มว่า่จะเปน็คูข่องคณุทวศีกัดิ ์และพีก่าญจนา ธรรม
นพวงศ ์คูร่กัชชูืน่ทีถ่นอมความรกักนัและดแูลหว่งใยกนัอยา่งด ีชนดิที่
วา่มดเหน็ยงัอาย จนนา่อจิฉา คูใ่ดทีช่อบทะเลาะกนักด็ไูวเ้ปน็ตวัอยา่งนะจะ๊ 

๏ รบี ๆ สมคัรกนัเขา้มา สำหรบัคา่ยเยาวชนสหกรณท์ีจ่ดัขึน้
ในวันที ่18-20 ตุลาคม 2551 ณ อช.น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุร ีและค่ายครอบครัว
สัมพันธ์ที่จะจัดขึ้นในวันที ่ 24 – 26 ตุลาคม 2551 ณ อช.เขาสก จ.สุราษฎร์ธาน ี
โปรแกรมด ีๆ แบบนีข้อบอกวา่ไดท้ัง้ประสบการณแ์ละความรูพ้รอ้มเพือ่นใหม ่ของดีๆ  

แบบนีถ้า้พลาดคงตอ้งรอถงึปหีนา้เลยนะจะ๊ขอบอก 
๏ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับ

ครอบครัว ท่านสมศักดิ ์  เนติรังษีวัชรา รองอธิบดี
กรมปา่ไม ้ทีถ่งึแกก่รรม 

๏ สำหรับสมาชิกทุกท่าน หากมีสักหนึ่ง
ประโยคในวารสารเล่มนี้ที่ทำให้สมาชิกเกิดความรู ้ และนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์ไผ่ลู่ลมถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับคนทำงานและเป็นของขวัญที่เรา
ปรารถนาจะมอบใหส้มาชกิทกุทา่น 

งานภาคีสหกรณ์บางเขน
         เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2551  ณ หาดเจ้าหลาว 
จ.จนัทบรุไีดม้กีารจดังานสมัมนา ภาคสีหกรณบ์างเขนทีร่วมเอาทัง้ 6 
สหกรณ์เข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด , 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมประมง จำกดั ,สหกรณอ์อมทรพัยก์รมสง่เสรมิ  
การเกษตร จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  เนื่องในวันภาคีสหกรณ์บางเขน 
พวกเราชาวสหกรณ์ต่างก็มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในงานมีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการออมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงและ  
เข้มแข็ง เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก  
ให้มากที่สุด และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
อีกด้วย 

BY : ไผ่ลู่ลม 

เปิดรับสมัครแล้ว รีบกันหน่อย ช้าอดหมดสิทธ์จ้า
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ณ อช.น้ำตกเอราวัณ 

จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2551 
รับสมัครเยาวชนซึ่ งกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษา  
ปทีี ่1-6 จำนวน 60 คน ผูป้กครองจะตอ้งส่งและรับบุตรหลาน
ของท่าน ณ สถานที่ที่จะเข้าค่าย   

วันออกค่าย 18 - 20 ตุลาคม 2551 

 ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่น 4 ณ อช.   
เขาสก จ. สุราษฎร์ธานี รับสมัครครอบครัวละไม่เกิน 4 
คนและต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัวสมาชิก
สัมพันธ์มาก่อน วันรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 
2551  

วันออกค่าย 24 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2551 
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อิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆกัน กับงานผ้าป่าช่วยช้าง  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  จังหวัดลำปาง ได้ยอดรวม

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 333,700 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต้องขอขอบคุณทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาจากสหกรณ์ออมทรัพย์  

ทั่วประเทศ และสมาชิกที่ช่วยบริจาคเงินในครั้งนี้ เพียงหนึ่งหยดน้ำใจของท่าน เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งหยดในมหาสมุทรได้เช่นกัน 

    

ผ้าป่าช่วยช้าง
เพียงหนึ่งหยดน้ำใจ ช่วยสังคมไทยพัฒนา

พิธีถวายผ้าป่า ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย คุณวรวิทย์   
โรจนไพฑรูย ์รบัมอบเงนิผา้ปา่ จากคณุพณิ 
เกือ้กลู ประธานกรรมการดำเนนิการสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

พลายแก้ว ช้างที่ป่วย มีอาการอักเสบ
อย่างรุนแรงที่ขาซ้าย 

เดินทางไปชมการแสดงที่น่ารักของ
ช้างแสนรู้ 

คณะผู้ ร่ วมเดินทางไปกับสหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

ช้างแสนรู้ โชว์ความสามารถในการ  
วาดภาพ 

ฝีมือช้างพังเนื้ออุ่น (ซ้าย)และพลาย

ก้านกล้วย (ขวา) 

 

คุณพิณ เกื้อกูล รับภาพจากช้างเพื่อ
เก็บเป็นที่ระลึก 

4 กนัยายน วนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
หนึ่งเสียงของท่านมีค่า ช่วยพัฒนาสหกรณ์ก้าวไกล 
           

      ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปีนี้ครบวาระอีกครั้ง   
ผูแ้ทนสมาชกิ พากนัหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นเขา้มาเรยีนรู ้และทำงานเพือ่สหกรณ ์ 
ของเรา ที่ยังยืนหยัดด้วยแนวทาง “ประหยัด อดออม เอื้ออาทรซึ่งกัน  
และกัน” สหกรณ์ไทยก้าวไกล เพราะทุกท่านร่วมใจกัน หนึ่งเสียงของท่านมี
ค่า ทำให้สหกรณ์เรามุ่งหน้าไปสู่องค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอน  

ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่าผู้แทนสมาชิกของท่านนั้นมีบทบาทและหน้าที่

อยา่งไร  เรามาดกูนัดกีวา่วา่ผูแ้ทนสมาชกิทีด่นีัน้ตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งไรกนับา้ง 

  

บทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก  
1.  เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 

2.  ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการทำงาน เสียสละเพื่อส่วนรวม 

3.  เป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 

4.  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 

5.  เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารสหกรณ์ 

6.  รับทราบรายงานกิจการประจำปี  พิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน การ

จัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ 

7.  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

8.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

9.  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์ 

ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตามปีบัญชีของสหกรณ์  

ทราบอย่างนี้แล้ว อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไปเลือกผู้แทนของท่านในวันที่  

4 ก.ย. 51 นี้  เพื่อสมาชิกของเรากันเน้อ... 

 

13-29 สิงหาคม 2551  วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

4 กันยายน 2551 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

8-19 กันยายน 2551 วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
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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

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั เยีย่มชมสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์ครูตาก 
 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 คุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
ดำเนินการ และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้า
เยี่ยมชมและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด โดยมี คุณชุมพร 
จนัทรส์ายทอง ทำหนา้ทีเ่ลขานกุาร ใหก้ารตอ้นรบั และกลา่วบรรยายสรปุ 

 

เยี ่ยมชมแวดวงสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
จำกัด ดูงาน 

  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้
บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานด้าน
อื่น ๆ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีคุณ พิณ เกื้อกูล 
ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่ให้การต้อนรับ และคุณประสิทธิ์ 
นิม่นวลฉว ีกรรมการทำหนา้ที ่ผูจ้ดัการ กลา่วบรรยายสรปุผลการดำเนนิงาน  
สหกรณ์ 


