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วารสารสหกรณปาไม

ปลดหนี้นอกระบบ
ดวยQuickbird Special
ผอนตอเดือนตํ่า
ชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ธารนํ้าใจหลั่งไหลสูบานวังขะโดะ และ
โรงเรียนไทรโยคใหญ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุมสมาชิก
สํานักผูบริหารกรมปาไม   สํานักอุทยานแหงชาติ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  สํานักสงเสริมการปลูกปา

อาศรมศิลปผูออกแบบสํานักงานสหกรณ
ชนะเลิศการคัดเลือกออกแบบรัฐสภาใหม

จําลองอาคารรัฐสภาใหมของนายธีรพล นิยม จาก
สถาบันอาศรมศิลป ไดรับเลือกใหเปนแบบกอสราง
อาคารรัฐสภาแหงใหมที่จะสรางบริเวณเกียกกาย 
ชนะคูแขงผูเขาประกวด 4 ราย

สอ.ปม.จัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ
สรางความสําคัญใหครอบครัว 
คายครอบครัวสหกรณสัมพันธรุนที่ 5 
ณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ จ.อุบลราชธานี

 

ปดชั่วคราว ATM - เงินกูฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันท่ี 31 ธ.ค.52 ต้ังแตเวลา 19.00 - 24.00 น.
เพื่อปดบัญชีสิ้นปและเตรียมประชุมใหญสามัญประจําป

วันที่ 31 ธ.ค.52 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะปดใหบริการ 

“สหกรณ ATM และเงินกูฉุกเฉินอัตโนมัติ” เปนการชั่วคราว สมาชิกที่ใช

บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกฝาก

ไวกับสหกรณผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย และตูธนาคารกรุงไทย

ทั่วประเทศ จะไมสามารถทํารายการดังกลาวได สําหรับในชวงเวลาอื่นๆ 

สหกรณใหบริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด

รอยดวงใจ ใสเสื้อสีชมพู  
ถวายพอของแผนดิน
สมาชิก/สมาชิกสมทบ
ทานใดที่ยังไมไดเสื้อสีชมพู

สั่งจองไดที่สหกรณดวน!!

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ
ดําเนินการ และคณะกรรมการ รวมแสดงความ
ยินดีกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน ที่เขารับตําแหนง 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ถวายพอของแผนดิน
สมาชิก/สมาชิกสมทบ
ทานใดที่ยังไมไดเสื้อสีชมพู

สั่งจองไดที่สหกรณดวน!!

สํานักงานใหมสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

ซึ่งไดรับการออกแบบ

จากสถาบันอาศรมศิลปเชนเดียวกัน

อานตอหนา 4

อานตอหนา 6
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เกร็ดเล็กเกร็ดนอย
กรณีสมาชิกกูเงินไมเกิน 800,000 บาท 

สําหรับคนที่ทําประกันเบี้ย 270 บาท ไม

ตองกรอกแบบฟอรมประกัน ถากูเกิน 

800,001 บาทขึ้นไป ตองกรอกแบบฟอรม

ยาว สําหรับเอกสารใหแนบสําเนาบัตร

ประชาชน หากไมมีสําเนาบัตรประชาชน 

ใหใชบัตรขาราชการและตองแนบสําเนา

ทะเบียนบานมาดวยขอรับกระผม

เผลอแปปเดียวยางเขาเดือน 11 แลว แตเจาหนาที่ทุกคนก็ยังทํางานกันอยางขะมักเขมน ตั้งแตขยายวงเงินกูใหม ใบกู

ก็เขามาอยางลนหลาม  โดยเฉพาะเจาหนาที่เงินกูสามัญก็ยังไฟแรงดี ไมมีตก ตรวจใบกูกันอยางเต็มที่ จํานวนเงินกูที่จายจริงให

แกสมาชิก รวมกวา 600 ลานบาท สมาชิกใหการตอบรับเปนอยางดี แตอยางไรก็ขอใหใชเงินอยางมีสติ ชีวิตจะไดมีแตความสุขจา 

และหากใครมีหนี้นอกระบบ  ก็อยาลืมไปปลดหนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ประธานกรรมการเงินกู 
นายธนโรจน โพธิสาโร 
กดอนุมัติขยายวงเงินกูใหมวันแรก
ของการขยายวงเงินกูใหแกสมาชิก

Quick Bird Special
ชวยปลดหนี้นอกระบบ สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..

สอ.ปม. มอบทุนสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือผูที่มิไดเปนสมาชิก
เนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ราชการ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด มอบเงินทุน

สาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือผูที่มิไดเปนสมาชิกเนื่องมา

จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2552 ใหแก ครอบครัว

นายวิโรจน แสงโชติ จํานวน 10,000 บาท  ซึ่งเปนพนักงาน

ราชการ ปฏิบัติงานประจําเขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยาน

เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต ซึ่งถูกยิงเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา 
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...บอกตอสมาชิกสมัครใหม...!  
 โดย : ฝายสมาชิกสัมพันธ

เอ้ือ  :  วันน้ีเงินกูผมอนุมัติแลวนะ แลวของอารีละอนุมัติ
  หรือยัง?
อารี  :  เฮอ...! ของฉันยังไมอนุมัติเลย
เอ้ือ  :  อาว!! ทําไมละ ก็สงเอกสารไปพรอมกันนินา..
อารี  :  ก็ฉันเพ่ิงจะเปนสมาชิกครบ 6 เดือน และยังไมเคย
  ทําประกันชีวิตเลย จึงตองรอบริษัทประกัน    
         ตอบรับอีกต้ัง 2 เดือนแนะ
เอ้ือ  :  ดีนะเน่ีย!!...ท่ีผมทําประกันชีวิตไวกอน ต้ังแตผม
  สมัครสมาชิกใหม ไมอยางน้ันก็คงจะตองรออีก 
  2 เดือน เหมือนกันแนเลย
อารี  :  น่ันสิ! รูอยางน้ีรีบทําประกันชีวิตไวกอนดีกวา 
  จะไดไมตองรอนาน

Tips : ตอนน้ีสหกรณเปล่ียนใบกูใหมแลว เร่ิมใชต้ังแต
วันท่ี 15 ต.ค. 52 โปรดตรวจสอบใบกูกอนนะคะ วาเปนใบกูใหม
หรือไม เพราะหากสงใบกูเกามาจะเสียเวลาสงสัญญาเงินกู
คืนกลับไปเพ่ือแกไขใหมคะ และสําหรับสมาชิกสมัครใหม
ยังไมครบ 6 เดือน และยังไมเคยทําประกันชีวิตกับสหกรณ
มากอน และคิดวาเม่ือเปนสมาชิกครบ 6 เดือน แลวสามารถ
กูไดทันที จริงๆแลวไมใชนะคะ สมาชิกควรย่ืนเร่ืองขอทํา
ประกันชีวิตลวงหนาอยางนอย 2 เดือน หรือเขียนใบสมัคร
สมาชิกใหมพรอมกับทําประกันชีวิต เพ่ือจะไดไมตองเสียเวลา
รอบริษัทประกันชีวิตตอบรับ “...รูอยางน้ีแลวเตรียมตัว
ใหพรอมกอนกูนะจะ…”  เบ้ียประกันต่ํา แถมยังเปนการ
สรางหลักประกันท่ีม่ันคงใหกับครอบครัวอีกดวย

ผลการดําเนินงาน
รายการ 31  ตุลาคม   2552 30  พฤศจิกายน  2552

จํานวนสมาชิก 13,104  13,050

จํานวนสมาชิกสมทบ 3,658  3,790

สินทรัพยรวม 7,113,350,355.19 7,256,508,228.26

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 248,406,690.10 118,589,620.52 

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 0.00 

ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 47,036,760.83 44,754,644.85 

ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 4,809,295,850.09 5,077,275,135.89 

ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 747,474,437.65 750,760,774.19 

เงินลงทุนระยะยาว 1,245,001,000.00 1,245,001,000.00 

เคร่ืองใชสํานักงาน 3,926,830.40 3,816,443.62 

สิทธิการใชซอฟทแวร - เคร่ืองบันทึกเวลา 17,605.48 17,309.59 

สิทธิการใชซอฟทแวร - ลิขสิทธ์ิ 0.00 185,984.68 

สิทธิประโยชนในการใชอาคาร - ระหวางกอสราง 1,719,755.06 6,296,469.34 

สินทรัพยอ่ืน 10,471,425.58 9,810,845.58 

หน้ีสินรวม 4,149,479,358.77 4,236,963,320.15

เงินกูยืม 880,000,000.00 950,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 469,471,968.59 459,886,656.83

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 38,836,202.61 39,752,008.29

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,898,788,619.44 1,912,604,297.69

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 491,413,772.31 504,563,345.56

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 245,887,270.13 254,289,788.11

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 73,771,204.64 75,889,948.55

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 4,281,529.71 4,283,585.71

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร  จํากัด 32,903.22 32,903.22

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 128,721.07 128,721.07

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 23,543.85 23,543.85

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 215,000.00 15,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 12,118,665.51 12,744,462.38

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 339,090.08 366,690.08

เงินรับฝากออมทรัพย(เงินรับประกันการทํางาน) 773,655.41 773,655.41

หน้ีสินอ่ืน 33,397,212.20 21,608,713.40

ทุนของสหกรณ 2,771,880,404.45 2,800,308,959.45

ทุนเรือนหุน 2,524,700,060.00 2,553,441,540.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38 154,685,539.38

ทุนสะสม 92,494,805.07 92,181,880.07

รายได 324,822,835.54 363,446,705.78

ดอกเบ้ียเงินกูสมาชิก 283,875,561.78 316,172,223.18

ผลตอบแทนจากการลงทุน 40,041,264.05 46,305,409.52

รายไดอ่ืนๆ 906,009.71 969,073.08

คาใชจาย 132,832,243.57 144,210,757.12

ดอกเบ้ียจาย 105,899,718.25 114,283,818.43

คาใชจายดําเนินการ 26,932,525.32 29,926,938.69

กําไรสุทธิ 191,990,591.97 219,235,948.66

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป เงินกู (เร่ิมวันท่ี  21  ตุลาคม   2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75 ฉุกเฉิน 6.70

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75 สามัญท่ัวไป 6.70

ออมทรัพยพิเศษ 4.00 สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50 สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 5.85

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50 สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 5.85

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.85

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.85

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.70

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 5.85

เก็บมาเลา เอามาฝาก

ถาทานจะเขารวมกิจกรรม SMS 

สหกรณ Online ทานตองแจง

อะไรใหสหกรณทราบ ภายในวันที่ 7 กพ .2553 และกิจกรรม

นี้มีประโยชนอะไรบางกับสมาชิก (บอกประโยชน 2 ขอ) ทาน

ที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาไดที่ e-mail:foresctcoop@

gmail.com หรือแฟกซ : 02579-9774 ภายในวันที่ 15 มกราคม 

2553 อยารอชา รางวัลเสื้อคายเยาวชนสหกรณ รอทานอยู

จํานวน 5 รางวัล 

มุมนี้มีรางวัล
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ทามกลางสายนํ้า ปาเขา ความงามแปลกตาของแกงนํ้า 
ที่ไหลมาบรรจบกัน ณ บริเวณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ จ.อุบลราชธานี  
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ
รุนท่ี 5 เพ่ือเสริมสรางสายสัมพันธแหงความรักระหวางสมาชิกในครอบครัว
ใหแนนแฟน บรรยากาศที่อบอวลดวยความรัก ความเขาใจ และ
ความเอื้ออาทรตอกัน ไดเห็นครอบครัวแตละทานมีความสุข ทีมงาน
ก็อิ่มใจตามไปดวย และยังไดสะทอนใหเห็นถึงความรักในสิ่งแวดลอม 
ปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของปากันมากขึ้น

ชวงเวลาดี ๆ แบบนี้ที่ครอบครัวตางอยูกันพรอมหนาพรอมตา 
ภารกิจก็เริ่มตนขึ้นดวยกิจกรรมตางๆ มีทั้งใหรวมกิจกรรมพอแมลูก และ
ครอบครัวอื่น ๆ ไดหุงขาวจากกระบอกไมไผ+ตมไขจากถุงพลาสติก โดย
แตละครอบครัวจะตองรวมมือรวมใจกัน เพื่อใหภารกิจสําเร็จไดในที่สุด 

เก็บภาพมาฝากกัน ในวันอากาศดี ๆ  แบบนี้ วาแลวก็นั่งหนาจอ
คอมพิวเตอรคูใจ ลงมือพิมพความสุขที่อยากจะบอกใครหลาย ๆ คนวา 
ออมกอดของ “ครอบครัวสหกรณสัมพันธ” อบอุนกวาผาหมหนา ๆ 
ลายสวย ๆ หลายเทานัก             

ยิ่งเห็นภาพยิ่งอบอุน ชวนใหนึกถึงใครอีกหลาย ๆ คนเชนเดียว
กับผูเขียน แมจะเปนความอบอุนในระยะเวลาอันสั้นๆ แตทวาทําไมยัง
รูสึกอบอุนทุกครั้งเมื่อเห็นภาพ “ครอบครัวแตละทาน” นารัก ๆ แบบนี้ 
ทําเอาผูเขียนอมยิ้มไดทั้งวัน ทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวอยางยิ่ง ในความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน รูจักเสียสละ ใหโอกาส และใหอภัย การสานความรัก ความ
ผูกพัน เปนเรื่องที่ควรเติมเต็มอยูตลอดเวลา และพรอมเปนกําลังใจฝาฟน
กับปญหาตางๆ ไปดวยกัน นอกจากจะไดรวมลงแรงสรางฝายธรรมชาติ
ลดโลกรอน และไดรับความรูดานระบบนิเวศปาไมจากวิทยากรที่มาก
ความสามารถแลว ยังไดรวมสนุกกับกิจกรรมมากมายที่เตรียมไวใหสนุก
กันแบบไมอั้น 3 วัน 2 คืน

เรามาฟงเสียงสะทอนจากครอบครัวสหกรณออมทรัพยกรม
ปาไมกันดีกวา วาเขารูสึกอยางไรกันบาง ?

ครอบครัวโหรวิชิต จ.ราชบุรี
“ครอบครัวผมไดรับ

รางวัลขวัญใจคายครอบครัว
สหกรณสัมพันธครับ  คงเปน
เพราะครอบครัวเราเฮฮา ลูกผม
ถึงแมจะอายุแค 7 ขวบ แตนอง
โตดเขามีความกลาแสดงออก
ครับ โตดบอกวา “ดีใจที่ไดมาคายครอบครัว เพราะมีการสอนใหรูจัก
ระบบนิเวศปาไม เรียนรูเรื่องนกและไดพบเพื่อนใหมๆ” โครงการที่

สอ.ปม.จัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ
สรางความสําคัญใหครอบครัว 
กับคายครอบครัวสหกรณสัมพันธรุนที่ 5 
         :  หมูอวน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด จัดขึ้น ผมวามีประโยชน
มาก ทําใหไดรู ว าทุกสิ่ งทุก
อยางในปามันเอื้อกันจริงๆ แม
จะเปนสิ่งมีชีวิตเพียงแคเล็กๆ 
แตมันก็มีคุณคาสําหรับสิ่งมี
ชีวิตในปาเหมือนกัน”

ครอบครัวสืบสิงห จ.อุบลราชธานี

“ประทับใจมากกับคายครอบครัว ทําใหไดรับความสนุกสนาน 
และประโยชนจากธรรมชาติมากมาย สอนใหรูจักความพยายาม และชวย
เหลือตัวเอง และความสามัคคีรวมกัน ผมถามความรูสึกของลูกเฟรน
เขาชอบมากและใหเหตุผลวา ชอบทุกกิจกรรมเลยโดยเฉพาะกวางนอย
หลงปา สามารถชวยเหลือตัวเองไดแมยามท่ีไมมีพอแม พอเขาแกะผาออก
เจอหนาพอแมปปเขารองไหโฮเลย  สถานที่ก็สวยงาม  ทําใหเราไดใกลชิด
กับธรรมชาติมากขึ้น ”

ครอบครัวอินทรทัต จ.สุรินทร
“ ก อ น อื่ น ต อ ง ข อ

ขอบคุณสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ที่ใหโอกาส
ครอบครัวผมไดมารวมคาย
ในครั้ งนี้  ดี ใจมากครับ เปน
กิจกรรมที่ดี ทําใหครอบครัว
สานสัมพันธกันมากขึ้น ลุนอยู
เหมือนกันวาตัวเองจะมีโอกาส
ไดมาไหม เพราะผมมาไกล
จากจังหวัดสุรินทร แถมรถไฟก็มาชาหลายชั่วโมง แตเราก็อยากที่จะมา
รวมกิจกรรมครับ ลูกผม (นองมิ้มและนองหมิว) เขาชอบทํากิจกรรมตางๆ 
เพราะไดความรูทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเกิดความอนุรักษ
ปาไมมากขึ้น ถึงระยะทางจะไกลก็จริง  แตก็ ไม ได เปนอุปสรรค 
เปนโครงการที่ดีมากครับ” 
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ครอบครัวภัทรนรากุล จ.กรุงเทพฯ

“ลูกผมอยากเดินปามาก และเขาก็ไดรับทั้งความรูและความ
สนุกสนาน มุมมองใหมๆ ประสบการณดีๆ อยางเรื่องการสรางฝายเพื่อ
ลดโลกรอนเขาก็ไมเคยทํา ทําที่นี่เปนครั้งแรก  ดีใจครับที่ไดทําประโยชน
เพื่อสังคม และการสรางความอบอุนในครอบครัวก็เปนสิ่งที่สําคัญมาก 
หาไดยากยิ่งในปจจุบัน”

ครอบครัวโสภณธนะสิริ  จ.กรุงเทพฯ

“ทราบขาวมาจากทางวารสารของกรมปาไม ก็รีบสมัครมาเลย 
เห็นวานาสนใจดี สิ่งที่ไดรับจากคายครอบครัวครั้งนี้ คือ ความผูกพันใน
ครอบครัวมีมากขึ้น เปนโครงการที่ดีมากไมคิดวาจะประทับใจขนาดนี้
เลย ทําใหครอบครัวมีความสุข เพราะปรกติแลว ไมคอยไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมรวมกันเทาไหร ชอบตรงที่มาทํากิจกรรมกันหลายๆ ครอบครัว 
สรางวิสัยทัศนใหมๆ นานๆ จะมีโอกาสอยูรวมกันสักที ไดใชชีวิตใน
รูปแบบใหมที่เราไมเคยลอง ชอบเดินปา ทําใหเรียนรูวามีอีกหลายอยางที่
เราสามารถทําได เชน การหุงขาวในถุงพลาสติก  และกระบอกไมไผ ไมลอง
ก็ไมรู วิทยากรรองเพลงเพราะมาก ดีใจที่ไดมาคะ”

ครอบครัวอวเกียรติ จ.กรุงเทพฯ
“ขอบคุณสหกรณมากคะ

ที่ไดจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสมาชิก ดีใจ
ที่ ได มา เจอธรรมชาติ  สร า งฝาย 
ทั้งพอแม ลูกไดสนุกกันทั้งครอบครัว 
ไดเดินปา ทํากิจกรรมรวมกัน ดิฉัน
วามันเปนของขวัญที่วิ เศษมาก 
ที่สหกรณตั้งใจจะมอบใหคะ  ” 

คุณอารยา บุญยะศิรินันท รองประธานกรรมการดําเนินการกลาวตอนรับคายครอบครัว
สหกรณสัมพันธ

ลองหยุดสักนิดแลวกาวเดินออกมาจากความสับสนวุนวายมานั่งพักผอนอารมณ ความคิด ใชชีวิตอยางพอเพียง ใหเวลากับครอบครัวมาก
ขึ้น แลวคุณจะรูวาความสุขที่แทจริงแลว อยูที่ครอบครัวคุณนั่นเอง และไมลืมที่จะตระหนักถึงความสําคัญของปาไม และสิ่งแวดลอมอันยิ่งใหญของโลก
ใบนี้ ทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ขอเปนสวนหนึ่งในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหวังวากิจกรรมดีๆ คงจะอยู
ในใจทุกทานตลอดไป

กิจกรรมตางๆ ของคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ

กิจกรรมกวางนอยหลงปา  แตละครอบครัวรวมแรงใจไปใหถึงฝง  เดินปาศึกษาธรรมชาติ  

 หุงขาวจากกระบอกไมไผกิจกรรมดูนกเรียนรูระบบนิเวศปาไม ตนไมเพื่อนรัก

สรางฝายธรรมชาติลดโลกรอน
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ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดสงเสริมใหสมาชิกรวมกลุมกันเพื่อจัดกิจกรรมในการ

เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสหกรณ และสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ รวมไปถึงการใหความชวยเหลือและบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม  เมื่อวันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ไดมีการเดินทางไปรวมกันจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก 

4 กลุมไดแก  สํานักผูบริหารกรมปาไม สํานักอุทยานแหงชาติ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม สํานักสงเสริม

การปลูกปา ไดรวมกันแตมรอยยิ้มใหนองผูดอยโอกาส ที่ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 

บานวังขะโดะ โรงเรียนไทรโยคใหญ และลองแพศึกษาธรรมชาติที่ลํานํ้าแควใหญ อุทยานแหงชาติไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี 

กิจกรรมครั้งนี้ทําเอาเปอนยิ้มกันถวนหนากับภารกิจโครงการเพิ่มพูนความรูมุงสูความเอื้ออาทรตอสังคม 

ทั้ง 4 กลุมนี้ ไดรวมกันระดมแรงกายแรงใจ มอบอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬา พรอมของใชที่มีประโยชนตอ

เด็กๆ และมีการมอบทุนการศึกษา ทันทีที่ถึงจุดหมายบานวังขะโดะ ซึ่งเปนกลุมบานของหมูบานบองตี้บน เปน

หมูบานที่อยูใกลกับชายแดนไทย – พมา มีทั้งเชื้อชาติพมา กระเหรี่ยง และยังขาดโอกาสทางการศึกษา สถาน

ที่แหงนี้ยังขาดความเจริญ การคมนาคมไมสะดวก เนื่องจากถนนยังเปนดินลูกรัง สาธารณูปโภค ไฟฟา นํ้า

ประปา ยังเขาไมถึง บรรดาสมาชิกตางก็ชวยกันเตรียมสิ่งของที่รวบรวมมา เพื่อสงมอบใหกับนองๆ เพื่อนําไป

ใชประโยชนตอไป โดยมีคุณธนโรจน โพธิสาโร ประธานกรรมการเงินกู สอ.ปม.และคุณเปรมพิมล พิมพพันธุ 

ผูตรวจราชการกรมปาไม เปนตัวแทนในการมอบสิ่งของดังกลาว บรรยากาศเต็มไปดวยรอยยิ้มทั้งผูใหและผูรับ 

เด็ก ๆ สงรอยยิ้มใหกับพวกเรา  เหมือนเปนการขอบคุณที่มาสรางรอยยิ้มใหพวกเขา

แมชวงเชา กําหนดการอาจคลาดเคลื่อนจนทําใหสมาชิกไดทานขาวกลางวันชาไปหนอย ทีมงานตอง

ขออภัยสมาชิกดวยนะคะ แตพอไดมอบความสุขใหกับเด็กนอยเหลานี้ ก็ทําใหความหิวที่มีอยูกลายเปนความ

สุขใจในความทรงจําพวกเขาตลอดไป และขอขอบคุณ สอ.ปม. ที่ไดสนับสนุนงบประมาณและของรางวัลในการ

จับฉลากใหกับสมาชิก พบกันใหมสําหรับกิจกรรมกลุมสมาชิกในปหนา จา

ธารนํ้าใจหลั่งไหลสูบานวังขะโดะ 
และโรงเรียนไทรโยคใหญ
 กิจกรรมกลุมสมาชิก

สํานักผูบริหารกรมปาไม  สํานักอุทยานแหงชาติ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  สํานักสงเสริมการปลูกปา
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แกวเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 02-579-7070

กรุณาสง

ครอบครัวสวัสดิการสมาชิก
แวนขยาย :

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดพัฒนา

นวัตกรรมใหมเพื่อใหบริการแกสมาชิก ที่สะดวก รวดเร็ว 

และประหยัด แตก็มิไดมุงพัฒนาแตในดานบริการอยางเดียว 

สหกรณยังมุงเนนการจัดสวัสดิการตางๆ ที่มีประโยชน

สําหรับสมาชิกโดยมุงหวังใหสมาชิกไดรับทุนสวัสดิการที่เปน

ธรรมและเสมอภาคทุกคน โดยในแตละปคณะกรรมการจะ

กําหนดระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกในรูปแบบใหมๆ 

เพื่อมุงหวังใหครอบคลุมทุกชวงชีวิตของสมาชิกสหกรณ   

โดยในป 2552 สหกรณไดจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อ

เปนทุนสวัสดิการสมาชิกไวจํานวน 2,965,517.60 บาท และ

ตั้งเปนงบประมาณคาใชจาย ประจําป 2552  อีกจํานวน 

9,300,000 บาท ซึ่งจากเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  

2552 สหกรณไดจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกแลวจํานวน

ทั้งสิ้น 12,420,815.79 บาท โดยมีรายละเอียด ตามตารางนี้

ลําดับ ประเภทสวัสดิการ
จํานวนสมาชิก
ไดรับทุน (ราย)

จํานวนเงินทุน  
สวัสดิการ (บาท)

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกประสบอุทกภัย 
วาตภัย  และอัคคีภัย

18 87,000.00

2. ทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก 211 706,730.79

3. ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 698 698,000.00

4. ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก 12,830 6,012,950.00

5. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิก 34 50,300.00

6. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพสําหรับ
สมาชิกที่มิไดประกันชีวิต

3 280,000.00

7. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 12,056 1,205,600.00

ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก วันครบรอบกอตั้ง 
สหกรณ

13,118 1,311,800.00

8. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหศพ สมาชิก บิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก

103 154,500.00

9. ทุนฝกอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 149 84,435.00

10. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 3,244 1,829,500.00

รวมทั้งสิ้น 12,420,815.79

จับฉลากมอบทุนการศึกษาประจําป 2552

เอกสิทธิ์เฉพาะ 
“ครอบครัวสวัสดิการ”

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสหกรณ ที่จะไดรับสิทธิประโยชนมากมาย ที่เอื้อใหคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกดีขึ้น ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสหกรณ “ประหยัด อดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”


