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เพือ่สง่เสรมิการศกึษาของบตุรสมาชกิสหกรณ ์ปนีีส้หกรณ ์

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อต้อนรับเปิดเทอม และยัง

เพิ่มจำานวนทุนการศึกษาเป็น 155 ทุน

เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะ

โอนเงนิทนุการศกึษาทกุประเภท เขา้บญัชอีอมทรพัยส์นิมธัยสัถ์

ทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณเ์ทา่นัน้ ซึง่สมาชกิสามารถเบกิถอนได้

ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

รบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่1 พ.ค. – 31 ก.ค.2552 และจะประกาศผล 

วันที่ 25 ส.ค.2552 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com                     

(อ่านต่อหน้า 2)

สมาชกิจบักลุม่ ตัง้แต ่10 คนขึน้ไป เสนอกจิกรรมสรา้ง 
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์ เอ้ืออาทรต่อสมาชิก รับงบสนับสนุน
ไปได้เลย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และบุคคล
อื่นที่สนใจในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำานวน  
2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน ตามแบบ
เสนอโครงการ พรอ้มเอกสารตา่งๆ ตามแบบทีส่หกรณก์ำาหนด 
สง่ไปทีส่หกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำากดั ไดต้ัง้แตบ่ดันี ้จนถงึ
วันที่ 30 ตุลาคม 2552                                                      

(อ่านต่อหน้า 3)

เปิดแล้วทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริม สำาหรับสมาชิก คู่สมรส 
หรือบุตรของสมาชิกประจำาปี 2552 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 
30 ตุลาคม 2552 โดยปีนี้สหกรณ์เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก 
เปน็ 500 ทนุๆละ 800 บาท และทนุฝกึอบรมวชิาชพีแบบกลุม่
สมาชกิ สำาหรบัสมาชกิ คูส่มรส หรอืบตุรของสมาชกิ รวมกลุม่กนั
ตัง้แต ่10 คนขึน้ไปและไมเ่กนิ 30 คน ทนุละไมเ่กนิ 500 บาท
ต่อคน สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับทุนอบรมวิชาชีพไม่เกิน 1 ทุน 
ต่อปี โดยระบุให้ตนเองเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือจะระบุให้ 
คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้เข้าฝึกอบรมในใบสมัครก็ได้

(อ่านต่อหน้า 3)                                         

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้เงิน รับเงินภายใน  

3 ชม. สหกรณจ์งึปรบัเปลีย่นแบบฟอรม์บนัทกึเพิม่เตมิแนบทา้ย 

สัญญาค้ำาประกันเงินกู้สามัญ (เฉพาะการค้ำาประกันสมาชิก

ที่สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม) ดังนั้นขอให้สมาชิก                  

(อ่านต่อหน้า 5)

เปิดรับสมัครแล้ว 
ทุนการศึกษาปี 2552 

ทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 500 บาท      
เรียนดีอีก 155 ทุนๆละ 1,500-3,000 บาท

ลดขั้นตอนเงินกู้สามัญ 3 ชั่วโมงได้
สมาชิกสำานักงานปลัดกระทรวงฯ
แต่ต้องใช้แบบฟอร์มคำ้าประกันใหม่

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
ประจำาปี 2552

สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

เปิดแล้ว อบรมวิชาชีพ 500 ทุน
ใบเสร็จถูกต้อง-ให้คู่สมรสหรือบุตรเข้าอบรมได้

สมาชิกละ 1 ทุนๆละ 800 บาท
ได้รับทุนปีที่แล้วปีนี้ไม่ต้องเว้นวรรค
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก 
ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2552 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ดังน้ี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ อายุไม่ต่ำากว่า 

3 ปี (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2551) และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2551)
1.2 สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีท้ังสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

สามารถแสดงความจำานงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ท้ังสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร
สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจะต้องนำาหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณาดังน้ี
2.1 ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
2.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
2.3 ใบระเบียนการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ของ

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2551) หรือสำาเนาสมุดรายงานประจำาตัวนักเรียน (รบ.4) (สำาหรับผู้ขอรับทุนเรียนดี)

3. ประเภทของทุน
ทุนการศึกษามี 2 ประเภท สมาชิกมีสิทธิส่งบุตรสมัครขอรับทุนประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ี
3.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกประเภททุน 

ทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 500 บาท 
3.2 ทุนประเภทเรียนดี โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนน

เฉล่ียต้ังแต่ 3.5 ข้ึนไป และระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป โดย
จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับช้ันเรียนและมอบทุนให้ไม่เกินจำานวนทุนของแต่ละ 
ระดับช้ันเรียน ดังน้ี 

 (1) ระดับประถมศึกษา (ป.2 – ป. 6) ระดับช้ันละ 15 ทุน รวมท้ังส้ิน 75 ทุนๆ ละ 1,500 บาท 
 (2) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ระดับช้ันละ 10 ทุน รวมท้ังส้ิน 60 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 
 (3) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำานวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 
 (4) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) จำานวน 5 ทุนๆ ละ 2,500 บาท 
 (5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำานวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

4. เกณฑ์การพิจารณา
การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
4.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนท่ีย่ืนใบสมัคร

ก่อนวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552   
4.2 ทุนประเภทเรียนดี  พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดของภาคเรียนท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณี

ประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ในปีการศึกษา 2551 ท่ีผ่านมา และจะต้องมีเกรดเฉล่ียไม่ต่ำากว่า ตามท่ีกำาหนดในข้อ 3.2  
โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับการศึกษา กรณีคะแนนผลการเรียน 
ลำาดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากันหลายคน สหกรณ์จะคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยการจับสลาก 

4.3 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก
4.4 บุตรสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนเรียนดี แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา 

แทนการพิจารณาผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาดังกล่าว ให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นอันส้ินสุด

5. กำาหนดวันและสถานท่ีรับสมัครทุนการศึกษา
สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

หรือดาวน์โหลดได้จากเวบไซด์ของสหกรณ์ท่ี WWW.025798899.com ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ผู้สนใจส่งใบสมัคร 
ขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันท่ี  31  กรกฎาคม 2552  โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก

6. การประกาศผลผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาและการรับเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะแจ้งผลให้ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาทราบ ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 

และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2552
ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป
                                            ประกาศ ณ วันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. 2552
                                        (ลงนาม)  สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์
    (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)
    ประธานกรรมการดำาเนินการ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนความขยันหม่ันเพียร 
ของบุตรสมาชิกสหกรณ์ปีน้ี ก็ได้วนเวียนมาอีกครา สหกรณ์
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพ่ือต้อนรับเปิดเทอม และยัง
เพ่ิมจำานวนทุนการศึกษาเป็น 155 ทุน เพ่ือให้บุตรสมาชิก
มีโอกาสได้รับทุนการศึกษากันทุกคน 

โดยผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ท่ีกำาลัง 
ศึกษาอยู่ อายุไม่ต่ำากว่า 3 ปี (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2551) และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2551) สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ได้ 1 คน สมาชิกทุกคนมีโอกาสส่งบุตรท่ีอยู่ในวัยการศึกษา 
สมัครและมีสิทธ์ิได้รับทุนท้ัง 2 ประเภท ดังน้ี 

•	 ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุกระดับช้ันการศึกษา 
ต้ังแต่อนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 500 บาท

•	 ทุนประเภทเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา มีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย 3.5 ข้ึนไป 
และระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 
3.00 ข้ึนไป

หลักเกณฑ์การพิจารณา
- ทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องย่ืนใบสมัครก่อนวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2552 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากร
เป็นหลัก

- ทุนเรียนดี พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดภาค
เรียนท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผล 
การเรียนปีละ1 คร้ัง ในปี 2551 ระดับช้ันประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา มีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย 3.5 ข้ึนไป 
และระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 
3.00 ข้ึนไป สหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิก
มาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับการศึกษา กรณีคะแนน 
ผลการเรียนลำาดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากัน 
หลายคน สหกรณ์จะคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยการจับฉลาก

- บุตรสมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียน
ดีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก

- บุตรสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนเรียนดี แต่ไม่ได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
แทนการพิจารณา ให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์เป็นอันส้ินสุด

- สมาชิกท่ีจะขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับ
ใบสมัครได้ท่ีผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรม 
ป่าไม้ จำากัด หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของสหกรณ์ท่ี 
www.025798899.com รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. – 
31 ก.ค.2552 และจะประกาศผลวันท่ี 25 ส.ค. 2552          

และในปีน้ี เม่ือประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา
แล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ซ่ึงสมาชิก
สามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ทุกวันไม่มีวันหยุด

สำาเนา
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจำาปี 2552

ทุนการศึกษาปี 2552 
เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 500 บาท 
เรยีนดอีกี 155 ทนุๆ ละ 1,500-3,000 บาท

สำาเนาถูกต้อง
วิชิต สนธิวณิช

(นายวิชิต สนธิวณิช)
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ



3

กลับมาทักทายอีกครั้งกับโครงการดีๆที่สมาชิกแวะเวียนมาถามไถ่

กันตลอด เพราะทุกครั้งที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน มักก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ 

ทีม่มีติรภาพดีๆ  ใหก้ลุม่สมาชกิมากขึน้กวา่เดมิ พรอ้มเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั 

กจิกรรมสหกรณ ์สทิธปิระโยชนข์องสมาชกิ และการสรา้งเครอืขา่ยกลุม่สมาชกิ

ของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สมาชกิจบักลุม่ตัง้แต ่10 คนขึน้ไป เสนอกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ย เพือ่

สง่เสรมิสหกรณเ์อือ้อาทรตอ่สมาชกิ รบังบสนบัสนนุไปไดเ้ลย โดยผูเ้ขา้รว่ม 

โครงการ ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิก

จำานวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีที่จำานวนสมาชิกมีไม่ถึงให้

อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ลงชื่อเพื่อเสนอ

โครงการไม่น้อยกว่า 10 คน ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารต่างๆ 

ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด ส่งไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552  

พิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จากโครงการที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสมาชิกในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์  

และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ งบประมาณนั้นสหกรณ์

จะอนุมัติวงเงินจำานวนไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน  

เว้นแต่เป็นโครงการที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อมวลสมาชิก สหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสม 

กบัประโยชนแ์ละความเดน่ของโครงการและจะพจิารณาอดุหนนุงบประมาณ 

ในการบริหารโครงการไม่เกิน 30% ของงบประมาณโครงการ และจะ 

ประกาศผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ 

แล้วต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และ 

ต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม พร้อมถ่ายภาพประกอบภายใน  

15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่  

www.025798899.com

เปิดแล้วอบรมวิชาชีพ 500 ทุน  
ให้คู่สมรส หรือ บุตร เข้าอบรมได้
สมาชิกละ 1 ทุนๆ ละ 800 บาท
สุขใดไม่เท่า ล้วงกระเป๋าเจอตังค์

ถ้ารายได้ในกระเป๋าทำาให้สมาชิกรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง 

ไหนจะต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไหนจะต้องกินใช้ อย่าเพิ่งนั่ง

ท้อแท้ เพราะมีงานฝีมือและอาชีพเสริมหลายอย่าง ที่สมาชิก

สามารถพฒันาจากงานอดเิรกและความชอบใหง้อกเงยมาเปน็

รายไดจ้นุเจอืครอบครวัไดอ้ยา่งไมย่ากนกั ปนีีส้หกรณ ์เปดิรบั

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแบบรายบุคคล สำาหรับสมาชิก 

คูส่มรส หรอืบตุรของสมาชกิประจำาป ี2552 โดยสหกรณเ์พิม่

สวสัดกิารใหก้บัสมาชกิ เปน็ 500 ทนุๆละ 800 บาท และทนุ

ฝึกอบรมวิชาชีพแบบกลุ่มสมาชิก สำาหรับสมาชิก คู่สมรส 

หรือบุตรของสมาชิก รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปและไม่

เกิน 30 คน ทุนละไม่เกิน 500 บาทต่อคน สมาชิก1 คน มี

สิทธิ์รับทุนอบรมวิชาชีพไม่เกิน 1 ทุนต่อปี โดยระบุให้ตนเอง

เปน็ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม หรอืจะระบใุหคู้ส่มรส  หรอืบตุร เปน็ 

ผูเ้ขา้ฝกึอบรมในใบสมคัรกไ็ดเ้พยีงคนเดยีว เพือ่เปน็การสง่เสรมิ

ให้สมาชิกมีรายได้เสริม ลดค่าใช้จ่าย และมีเงินออมมากขึ้น  

สมาชกิจะตอ้งจา่ยคา่ฝกึอบรมไปกอ่น แลว้นำาใบเสรจ็รบัเงนิ

ค่าฝึกอบรมวิชาชีพเสริมที่มีหมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี  

พรอ้มเอกสารหรอืแผน่พบัหลกัสตูรการฝกึอบรม ทะเบยีนสมรส 

กรณีให้คู่สมรสเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำาเนาทะเบียนบ้าน 

ทีม่ชีือ่บตุรกรณบีตุรเขา้รบัอบรม สมาชกิทีป่ระสงคข์อรบัทนุให้

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือส่งทาง

ไปรษณยีม์ายงัสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำากดั  ยืน่ขอรบั

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริมทั้ง 2 ประเภทได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 

30 ตุลาคม 2552 ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.025798899.com
และในปีนี้ เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อนุมัติทุนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนดังกล่าวเข้าบัญชี 

ออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์ีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณเ์ทา่นัน้ ซึง่สมาชกิ

สามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตรสหกรณ์ATM ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทุกวันไม่มีวันหยุด

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำาปี 2552
สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 เสนอโครงการของบสนับสนุนได้
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วันที่........................................................

 ตามที่นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................................................................

สมาชิกเลขที่........................ ได้ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด โดยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นผู้ค้ำาประกันเงินกู้นั้น  

1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผู้กู้มิได้กู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ

 2. หากปรากฏว่าผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์ฯ แล้ว และต่อมาภายหลังไปกู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อ

พฒันาคณุภาพชวีติขา้ราชการพลเรอืนสามญัอกี หรอืผูกู้ไ้ปกูเ้งนิและตกลงยนิยอมกบัสถาบนัการเงนิอืน่โดยใหห้กัเงนิไดร้ายเดอืนเปน็ลำาดบักอ่น 

การหักเงินของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ดำาเนินการ ดังนี้

  2.1 หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชำาระหนี้ร่วมกับผู้กู้ในเดือนถัดไปทันที โดยให้หักเงินเป็นจำานวนสูงสุดเท่าที่จะมี 

เงินได้รายเดือนเหลือให้หัก

  2.2 ระงับเงินกู้ทุกประเภทของข้าพเจ้า จนกว่าผู้กู้จะชำาระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ครบถ้วน

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ำาประกัน 

 (..............................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ำาประกัน 

 (..............................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ำาประกัน 

 (..............................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ำาประกัน 

 (.............................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้ค้ำาประกัน

 (.............................................)

ลงชื่อ................................................ผู้ค้ำาประกัน

 (.............................................)

01042552

คำายืนยันของผู้กู้
ตามที่ข้าพเจ้าผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

ได้ทำาบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หักเงิน
เดอืน คา่จา้งประจำา คา่ตอบแทน บำาเหนจ็ บำานาญ ณ ทีจ่า่ยใหก้บัสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าขอสรุปข้อยืนยัน ดังนี้

1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ไม่ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน 
ตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ 
หรือตกลงยินยอมกับสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อให้หักเงินได้รายเดือน 
เป็นลำาดับก่อนการหักเงินของสหกรณ์

2. ขา้พเจา้ขอให้สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำากดั หักเงินเดือน
หรือเงนิไดอ้ืน่ใดทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากทางราชการเพือ่ชำาระหนีเ้งนิกูห้รอื
อืน่ๆ เปน็ลำาดบัแรกตลอดไป หลงัจากหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย เงนิกองทนุ
บำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ (กบข.) หรอืเงนิกองทนุสำารองเลีย้งชพีสำาหรบั
ลูกจ้างประจำา (กสจ.) แล้วแต่กรณี

 ลงชื่อ...........................................ผู้กู้

  (.........................................)

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำาประกันเงินกู้สามัญ
(เฉพาะการค้ำาประกันสมาชิกที่สังกัดสำานักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ลดขั้นตอนเงินกู้สามัญ 3 ชม.ได้
สมาชิกสำานักงานปลัดกระทรวงฯ แต่ต้องใช้แบบฟอร์มคำ้าประกันใหม่

 เย้!! ข่าวดี สำาหรับสมาชิกที่อยู่ในสำานักปลัดกระทรวงฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้เงิน รับเงินภายใน 3 ชั่วโมง สหกรณ์

จึงปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำาประกันเงินกู้สามัญ (เฉพาะการค้ำาประกันสมาชิกที่สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) ดงันัน้ขอใหส้มาชกิสำานกังานปลดักระทรวงฯ ไดจ้ดัทำาบนัทกึเพิม่เตมิแนบทา้ยสญัญาค้ำาประกนัเงนิกูส้ามญั 

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของผู้แทนสมาชิกในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำาปี วันที่ 7-8 ก.พ. 2552 เริ่มใช้ฟอร์มใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับเงินกู้เลยภายใน 3 ชั่วโมง แค่แนบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกฟอร์มใหม่ของสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
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ผลการดำาเนินงาน
รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2552 31 มีนาคม 2552

จำานวนสมาชิก 13,124 13,125

จำานวนสมาชิกสมทบ 3,256 3,311

สินทรัพย์รวม 6,434,982,677.85 6,450,206,181.34

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 61,378,094.71 34,369,503.84 

เงินลงทุนระยะส้ัน 60,000,000.00 62,217,176.33 

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 50,722,874.76 51,942,008.84 

ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 4,360,122,211.67 4,389,378,551.73 

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 692,738,257.75 704,299,893.42 

เงินลงทุนระยะยาว 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 

สินทรัพย์อ่ืน 10,021,238.96 7,999,047.18 

หน้ีสินรวม 3,809,041,801.85 3,785,321,009.23

เงินกู้ยืม 1,120,000,000.00 1,025,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 400,091,761.28 378,121,030.47

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 35,591,931.91 35,036,272.60

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,648,006,193.68 1,676,552,976.74

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 320,940,084.31 349,377,177.95

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 186,196,414.87 188,632,291.65

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 37,300,664.00 37,563,616.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 2,714,935.37 4,054,535.37

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 25,495,969.02 65,713,752.41

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 495,003.12 375,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 7,743,041.33 8,247,353.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 189,150.23 207,950.23

เงินรับฝากออมทรัพย์(เงินรับประกันการทำางาน) 665,970.00 669,847.25

หน้ีสินอ่ืน 23,610,682.73 15,769,204.87

ทุนของสหกรณ์ 2,593,525,002.74 2,615,923,952.74

ทุนเรือนหุ้น 2,339,811,100.00 2,362,458,650.00

ทุนสำารอง 154,662,366.88 154,662,366.88

ทุนสะสม 99,051,535.86 98,802,935.86

รายได้ 56,517,161.68 87,243,380.30

ดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิก 54,428,301.18 83,790,764.87

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,934,980.50 3,184,552.01

รายได้อ่ืนๆ 153,880.00 268,063.42

ค่าใช้จ่าย 24,101,288.42 38,282,160.93

ดอกเบ้ียจ่าย 18,474,137.12 30,445,021.11

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 5,627,151.30 7,837,139.82

กำาไรสุทธิ 32,415,873.26 48,961,219.37

สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่า 
การประหยัด อดออม และการสร้างหลักประกัน 
ทีม่ัน่คงใหก้บัชวีติ ฉบบันีจ้ะมาแนะนำาการใชช้วีติอยา่ง 
พอเพยีงในแงม่มุตา่งๆ แตจ่ะมอีะไรบา้งนัน้ ไปตดิตาม 
อ่านกันในเล่มหน้า 6 ได้เลย

❤ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน แสงแดดสีทองเจิดจ้า 
ท้องฟ้าสีครามสดใส ดอกไม้เมืองร้อนหลากพรรณ
ผลิดอกออกใบล้อลมร้อนต้อนรับฤดูกาลของสีสัน
ที่กำาลังเยี่ยมเยือน ต่างพากันเบ่งบานสร้างความ
สบายตาสบายใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก็มีโครงการดีๆ มามอบ
ให้ท่านสมาชิกทุกๆปี นั่นก็คือ โครงการมอบทุน 
การศกึษา,ทนุฝกึอบรม,กจิกรรมกลุม่  เหน็ขอ้ดขีอง
การเป็นสมาชิกกันแล้ว ผู้ใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบ สามารถสมัครเป็นสมาชิก โดย
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่www.025798899.com 

❤ และแล้วการมอบทุนการศึกษาประจำาปี 
2552 ก็ได้มาถึงอีกครั้งหลังจากที่มีสมาชิกถามไถ่
กนัเขา้มามาก ตอนนีก้เ็ปน็โอกาสอนัด ีรบีๆสมคัรกนั 
เข้ามานะครับ ของดีๆแบบนี้ มีให้สมาชิกเท่านั้น 

❤ ผา่นมาถงึขา่วคราวของเพือ่นสมาชกิ นาย
เอช อาส ุ นกัวชิาการปา่ไม ้ชำานาญการ จงัหวดัแพร ่
สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้ประสบอคัคภียั
ทั้งหลัง สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ 
 
 

 
 

สมาชกิเมือ่ประสบอคัคภียัทัง้หลงั จำานวน 30,000 
บาท ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย ขอเป็นกำาลังใจ 
ทีด่ใีหต้อ่สูก้บัโลกใบนี ้คนทอ้ไมแ่ท ้คนแทต้อ้งไมท่อ้

❤ เพื่อนสหกรณ์ยังคงให้เกียรติมาเยี่ยมชม
สหกรณ์เราไม่ขาดสาย คราวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จำากดั มาศกึษา
งานเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2552 ตา่งกแ็ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ที่มีซึ่งกันและกัน ท่านมาเราดีใจ ท่าน
จากไปเราคิดถึง

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75 ฉุกเฉิน 6.80

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75 สามัญท่ัวไป 6.80

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00 สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50 สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 5.85

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50 สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 6.05

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.05

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี 3) 6.05

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.05

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.80

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 6.10

พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้
หากขาดความพอดีจะเป็นหนี้ตลอดกาล
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แก่นแท้ของชีวิตที่พอเพียงหาใช่การถอยหลังเข้าคลอง หาใช่

นิยามความเชย ที่คนรักวัตถุนิยมแอบคิดอยู่ในใจ หากแต่คือการใช้ชีวิต

อย่างมีเหตุผล และพอประมาณเพียงความสุขขั้นพื้นฐาน บางครั้งคน 

ทีไ่ดค้รอบครองกระเปา๋ใบละ 5 หมืน่ กไ็มไ่ดบ้ง่บอกอะไรนอกจากรสนยิม

ของเจ้าของ ผู้คนเดินขวักไขว่สวนกันไปมาอย่างรีบเร่งจนลืมมองท้องฟ้า  

ลืมมองคนท่ีเดินผ่าน มองเข้าไปลึกๆ แล้ว คนเราก็เพียงแค่ว่ิงตามความสุข 

ที่อยู่บั้นปลายชีวิตเท่านั้น ด้วยความเชื่อที่ถูกฝังแน่นอยู่ในหัวว่า ชีวิต 

ทีต่อ้งทำางานและดิน้รนแกง่แยง่เทา่นัน้จงึจะอยูร่อดปลอดภยัในภายภาคหนา้ 

บางคราวัตถุที่เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสุขที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นมา  

ก็เป็นเพียงแค่ความฉาบฉวยครั้งคราว ลมพัดก็ปลิวไปตามลม นอกจาก 

จะไม่ยั่งยืนอยู่ทนยังมาเอาจิตวิญญาณเราไปด้วย ความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ 

อยู่ไกลจนถึงขนาดต้องวิ่งตาม ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เพียงแค่เก็บเกี่ยวและ 

เดนิชา้ๆ เพือ่ลองฟงัเสยีงหวัใจเตน้ดบูา้ง ชวีติฟฟูา่ทีว่า่ดนีกัหนานัน้ ไมใ่ช่

วิถีดีที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนแต่อย่างใด สุขแบบตูมตามครั้งเดียว แล้วหา 

ไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิต หรือจะสู้สุขทีละนิด แต่สุขนานๆ ได้ ปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตที่เคยหรูหรา มาสู่วิถีสามัญที่ยั่งยืนดีกว่า....

โดยสารอย่างหรูหรา หรือแค่ถึงที่หมาย
หลายคนมีรถยนต์ไว้ใช้งานจริงๆ แต่ก็มีอีกหลายคนมีรถยนต์ 

เป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ประดับบารมี ประโยชน์ของมันที่แท้แค่เพียงส่งเรา 

ถึงที่หมายในแต่ละวัน แต่สิ่งที่ต้องแลกคือน้ำามันราคาสูงแพงกับ

มลพิษที่ต้องพ่นระบายออกไปในอากาศ หากมองถึงเพียงประโยชน์

และหน้าที่ของรถยนต์ นั่งรถโดยสารประจำาทางก็ถึงที่หมายได้เหมือน

รถยนต์ แม้จะต้องแลกด้วยเหงื่อเพียงเล็กน้อย และอาจต้องตื่นเช้า 

มากกว่าเดิม ได้เดินมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้คือ แข็งแรงขึ้น เห็นโลกมากขึ้น 

เพราะบนรถเมล์มีผู้คนทุกระดับประทับใจ ประหยัดขึ้น ทำาให้การจราจร 

ในเมอืงหลวงแออดันอ้ยลง มลพษินอ้ยลง ขึน้รถเมล ์รถไฟฟา้ไมไ่ดล้ำาบาก

ยากเขญ็เกนิกวา่แรงเราจะรบัไหว เปน็เพยีงหนึง่ในกจิวตัรประจำาวนัทีต่อ้ง

พบเจอทุกวันเป็นเรื่องธรรมดา

กินแค่อยู่ หรือมีชีวิตอยู่เพื่อเอาแต่กิน
บางคนมีความสุขกับการได้กินของแพง กินของนอก ทั้งที่รสชาติ

และคุณค่าไม่ได้แตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกินเพียงอิ่ม แต่ครบ

ถ้วนไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่จำาเป็นในชีวิต บริโภคอย่างพอเพียง เพื่อ

ให้ชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ ของแพงไม่ได้แปลว่าอร่อย ภัตตาคารหรู 

ไม่ได้แปลว่าสะอาดกว่าฝีมือของแม่ ลองปลูกพืชผักสวนครัวกินเองดูบ้าง 

คุณอาจพบว่า เวลากินผลผลิตจากมือตัวเอง ความภาคภูมิใจนั้น เป็น

อาหารที่อร่อยที่สุดที่หากินที่ไหนไม่ได้ในโลก

ช้อปปิ้งคือชีวิต คิดผิดมหันต์
แต่ละเดือน ๆ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมาในบัตรเครดิต คือการรูดซื้อ

เสื้อผ้า ของประดับที่ไม่จำาเป็นเลย ลองพินิจดู รางวัลชีวิตที่แท้จริงที่คุณ

ควรปรนเปรอตวัเอง ไมไ่ดม้อียูแ่คใ่นหา้งสรรพสนิคา้ ตดัคา่ใชจ้า่ยในชวีติ

ที่ไม่จำาเป็น ที่รังแต่จะทำาให้ชีวิตคุณรกรุงรัง ซื้อของเท่าที่จำาเป็น ไม่ใช่

เพียงในยุคน้ำามันแพง แต่ทุกยุคทุกสมัย เรื่องประหยัดเป็นเรื่องฉลาด

ที่คนเราควรหัด

ไว้ให้เป็นนิสัย ใช้

เงนิประหยดั ไมไ่ด้

หมายความวา่ไมม่ี

ใช้ แต่หมายถึงใช้

เงินให้คุ้มค่า และ

มีประโยชน์สูงสุด

‘พอใจ’ แล้ว ใจจะพอเพียง
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ คนไทยมีอะไรหลายอย่างที่ต่างชาต ิ

ไม่มี แม้ในทางกลับกัน เราก็อาจจะไม่มีในสิ่งที่เขาครบครัน ความไม่มี 

ไม่ได้หมายความว่าขาด บางคราก็อาจจะไม่เหมาะกับวิถีของเรามอง 

เรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว ชีวิตก็ดำารงอยู่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่แก่งแย่ง  

ไม่แข่งขัน เพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ้านเราทำาน้ำาพริกอร่อย ก็แบ่งปัน

ให้ข้างบ้าน ขณะที่ป้าข้างบ้าน แกงรสชาติดี ก็แบ่งให้บ้านเราช่วยชิม

บ้าง หรือบางทีที่ไม่มีรถยนต์ขับ อาจเป็นเพราะคุณไม่เหมาะกับการขับ

รถดว้ยตวัเอง สนิคา้แบรนดเ์นมกอ็าจไม่เหมาะกบับคุลิกของคณุกเ็ปน็ได ้  

แก่นแท้ของความสุข ไม่มีขายที่ห้างสรรพสินค้า สั่งซื้อทาง

อินเทอร์เน็ตก็ไม่ขาย หัวใจที่เหนื่อยล้า เพราะมัวแต่วิ่งตามหาวัตถุ 

หากแต่ต้องปลูกรดน้ำาพรวนดินใส่ปุ๋ย แล้วความสุขที่แท้และยั่งยืน

จะงอกงามตามวิถีธรรมชาติในหัวใจของคุณน่ะเอง.

MR. SAVINGS  

ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ เพ่ือความสุขท่ีพอเพียง
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สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ทุกท่านครับ ผมในฐานะกรรมการดำาเนินการคนใหม่ถอดด้าม ขออนุญาตใช้

พื้นที่อันมีค่าสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์กรมป่าไม้ทุกท่านสักนิด 

ในการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2551 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่าน 

มานัน้ ปรากฏวา่ในปนีีม้กีรรมการทีจ่ะตอ้งหมดวาระจำานวน 8 ทา่น  สำาหรบัตวัผมเองแลว้ตัง้ใจมาตัง้แตป่ทีีแ่ลว้วา่อยากเขา้มามสีว่นรว่ม 

ในการทำางานในสหกรณ์แห่งนี้  และปีที่ผ่านมาก็เป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสลงเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจสูง และคิดว่าน่าจะได้รับ

โอกาส (ซึ่งก็คงเหมือนกับเพื่อนผู้แทนทุกคนที่อาสา) แต่ก็พลาดไปอย่างฉิวเฉียด โดยปีที่แล้วมีการเลือกกรรมการใหม่จำานวน 7 ท่าน 

ผมได้เลขที่ถือว่าน่าจะนำาโชคแล้ว (Lucky Number 13) ได้มา 90 กว่าเสียง(ได้ลำาดับที่ 8) ไม่เพียงพอต่อการเข้าเป็นกรรมการใหม่ 

ปีนี้ตอนแรกเมื่อได้รับเอกสารจากสหกรณ์แจ้งการประชุมใหญ่ มีใบสมัครกรรมการแนบมาด้วย ผมก็นั่งคิดอยู่พักใหญ่ว่าปีนี้จะลง

สมัครเลือกตั้งอีกดีหรือไม่ ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ตื่นเต้นอย่างปีที่แล้วที่เป็นปีแรก  ความที่ช่วงอาสาเป็นผู้แทนของหน่วยงานได้เคยบอกกับ

เพือ่นสมาชกิหลายคนวา่จะมาลงสมคัรเลอืกตัง้กรรมการอกีครัง้ แตข่ณะนีห้นา้ที ่และภารกจิของงานไดเ้ปลีย่นไป หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย

เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คิดอยู่หลายวัน ก็ตกลงใจว่าจะลองดูอีกสักครั้งก็แล้วกัน เพราะการลงสมัครเลือกตั้งก็ใช่ว่าจะได้รับเลือกแน่นอน

เมือ่ไร และนีก้เ็ปน็ความตัง้ใจของเราแตแ่รกแลว้วา่จะอาสาเขา้มาชว่ยทำางานในสหกรณ ์ดว้ยเหตวุา่มกีรรมการหนา้ใหมไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

เข้ามาน้อยมาก ปีที่แล้วก็มีพี่สุเทพ บัวจันทร์ จากแดนใต้เพียงคนเดียวที่เข้ามาเป็นกรรมการหน้าใหม่ ความที่ว่าอยากให้มีคนใหม่ๆ 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานในสหกรณ์เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของการทำางาน  จึงทำาให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ และ

คิดว่าตัวเราน่าจะเป็นที่รู้จักของผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้น จากการที่ได้มีโอกาสลงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ช่วงที่รอลุ้นผลการเลือกตั้งก็ยัง

ตื่นเต้นไม่น้อย ปีนี้ได้หมายเลขนำาโชคอีกเช่นกัน (หมายเลข 9 ) แต่ได้รับเลือกเป็นลำาดับที่ 6 ด้วยจำานวน 120 คะแนน ได้มีโอกาส

เขา้มาทำาหนา้ที่บริหารสหกรณแ์ทนสมาชิกทกุๆทา่น  ซึง่ผมตอ้งขอขอบคณุทกุคะแนนที่ให้การสนบัสนนุผมใหม้าทำาหน้าทีต่รงนีแ้ละผม

ก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะพยายามทำาให้ดีที่สุดตามที่ได้ตั้งความหวังไว้ ปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีกรรมการหน้าใหม่เข้ามาได้เพียงคน

เดยีวเทา่นัน้ ซึง่ผมเหน็วา่นา่จะนอ้ยเกนิไปในภาวะทีจ่ะตอ้งมกีารนำาความรู ้แนวคดิ และประสบการณจ์ากกรรมการใหม่ๆ  เขา้มาประสม

ประสานกับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของกรรมการเก่าที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก 

ครบัสิง่ทีผ่มคดิวา่จะนำาเสนอกค็งมเีรือ่ยๆ จะพยายามนำามาใหท้กุคนไดช้ว่ยแสดงความเหน็ใหม้ากๆ และจะพยายามทำาใหเ้ปน็รปูธรรม 

ให้ได้ อย่าลืมติดตามการทำางานของคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ (ชุดที่ 32)  ตลอดจนการให้คำาแนะนำาในการทำางานด้วยนะครับ 

หรือท่านใดมีความคิดเห็นเป็นประการใด โปรดอย่ารอช้า เขียนมาโดยพลันที่ chok.lert@forest.go.th หรือ chokchai57@yahoo.com 

พยัคฆ์ไพร’57

คำ�คมประจำ�ฉบับ   

อย่�คิดว่�

เวล�เป็นสิ่งท่ี

คุณมีอย่�งเหลือเฟือ

มุมนี้มีรางวัล  
  

 มาถึงคำาถามชวนสนุกให้สมาชิกตอบคำาถามรับของรางวัลกันง่าย ๆ ไปเลย คำาถาม

มอียูว่า่ สหกรณแ์หง่ใดเปน็สหกรณแ์หง่แรกของไทย โดยเรามคีำาตอบมาใหท้า่นเลอืก 

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะเจ้าคะ

1. สหกรณ์บริการ     2. สหกรณ์ออมทรัพย์   

3. สหกรณ์วัดจันทร์    4. สหกรณ์การเกษตร

ทราบคำาตอบแล้วรีบตอบมาได้เลยที่ 

email : forestcoop@gmail.com 

รางวัลนาฬิกาสวยๆ รอท่านอยู่ จำานวน 3 เรือน

เปิดตัว เปิดใจ
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