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**รางวัลสหกรณ ATM – กรุงไทย 36 รางวัล

 

**รางวัล SMS สหกรณออนไลน มือถือ 20 เครื่อง

สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ฉบับที่ 117 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณปาไม

การประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง

ประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม ที่ประชุมอนุมัติแผนงานและงบประมาณ

รายจายประจําป 2553 

สรุปผลการประชุมใหญ
สามัญประจําป

6 -7 กุมภาพันธ 2553

เคล็ดลับดีๆ ที่จะทําใหคุณระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะเปนผูคํ้ ําประกันใคร

ในเรื่องตางๆ                                                                     อานตอหนา 8

รูไวไมเปนหนี้..โดยไมรูตัว
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ผลการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม
พรอมแบงงานคณะกรรมการ
อํานวยการ-เงินกู-ศึกษาฯ

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ลงมือ

ปฏิบัติงานทันที โดยประชุมครั้ง 1 เมื่อวันที่ 7 

ก.พ. 53  เวลา 16.30 น.                            

อานรายละเอียดที่หนา 3
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  จํานวน  
267 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2553 และการสัมมนา เมื่อวันเสารที่ 6 และ วันอาทิตยที่ 7 
กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุม 1 กรมปาไม  เพื่อพิจารณางบดุล 
การจัดสรรกําไรสุทธิ การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เพื่อทดแทน
กรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จํานวน 7 ทาน การเลือกผูสอบบัญชี 
ผูตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําป 
2553 และจับรางวัลออมทรัพยชีวิตพอเพียง SMS สหกรณออนไลน  
สหกรณ ATM กรุงไทย  

การประชุมใหญสามัญประจําป 2553

ลงทะเบียนผูแทนสมาชิก

อ.สาทิส อินทรกําแหง ใหความรูในเรื่องของการรักษาสุขภาพแบบชีวจิต

ประธานดําเนินการ เลขานุการและผูจัดการ ดําเนินการประชุม

ผูแทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2553

คุณอิสรา ไชยศรี ผูแทนจ.นครศรีธรรมราช ใหขอคิดเห็น

คุณธนโรจน โพธิสาโร ชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อลิฟตสํานักงานใหม

คุณชุมพล เจียมวิไล ผูแทน จ.อํานาจเจริญ สมัครเปนกรรมการ สอ.ปม.

คุณจงเจริญ กิจสําราญกุล หยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

บรรยากาศการเลือกตั้งเปนไปดวยความคึกคัก
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หลังจากมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ในวันเสารที่ 6 และ
อาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  ผูแทนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
ที่นาสนใจ และพรอมใจเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ แทนกรรมการ
ที่หมดวาระการดํารงตําแหนง 7 คน ในปนี้มีผูแทนสมาชิกที่พรอมเขามาชวย
บริหารงานสหกรณใหกาวไกลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้ง
เปนคณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 11 คน ทั้งจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาคทุกทานตางก็แสดงวิสัยทัศนมีแนวคิด  มีหลักการ พัฒนาสหกรณ
และเอื้อประโยชนตอสมาชิก โดยมี นายสวัสดิ์  อั้นเตง ผูแทนสมาชิก 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง) เปนประธานกรรมการเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ประจําป 
2553  จํานวน 7 คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คะแนนรวม

1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ 203

2. นายณรงค ทองขจร 151

3. นายธนโรจน โพธิสาโร 149

4. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ 137

5. นายสนิท ศรีสุระ 128

6. นายชัยยันต คําปอ 120

7. นายชุมพล เจียมวิไล 115

จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหมทั้ง 7 คน ดังกลาว เมื่อรวมกับ
กรรมการเดิมที่ยังไมครบวาระอีก 8 คน รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ 15 
คนดังนี้

รายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ประจําป 2553
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายจงเจริญ กิจสําราญกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายสนิท ศรีสุระ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ        ผูชวยเหรัญญิก 
8. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
9. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ
10. นายชัยยันต คําปอ กรรมการ
11. นายณรงค ทองขจร กรรมการ
12. นายชุมพล เจียมวิไล กรรมการ
13. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ กรรมการ
14. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล เลขานุการ
15. นายสุภาพ คําแฝง                  ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ไดจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

โดยจัดแบงเปนคณะกรรมการตางๆ จํานวน  3 คณะ ดังนี้ 

ผลเลือกตั้งกรรมการชุดใหม 2553
พรอมแบงหนาที่
พัฒนาสหกรณใหกาวไปอยางไมหยุดยั้ง

คณะกรรมการอํานวยการ
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
2. นายณรงค มหรรณพ ประธานกรรมการอํานวยการ
3. นายชุมพล เจียมวิไล กรรมการ
4. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
5. นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เลขานุการ 

คณะกรรมการเงินกู
1. นายจงเจริญ กิจสําราญกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู
2. นายธนโรจน โพธิสาโร ประธานกรรมการเงินกู
3. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ
4. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ เลขานุการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายสนิท  ศรีสุระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและ
   ประชาสัมพันธ
2. นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ ประธานกรรมการศึกษาและ
   ประชาสัมพันธ
3. นายณรงค  ทองขจร กรรมการ
4. นายชัยยันต คําปอ กรรมการ
5. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรรมการ
6. นายสุภาพ คําแฝง เลขานุการ

ผูสมัครกรรมการดําเนินการแสดงวิสัยทัศน 
ผูแทนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง

ลุนผลคะแนนการเลือกตั้ง
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รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 1 เลขที่สมาชิก ชื่อ- สกุล จํานวนเงิน (บาท)

1. 2079 นางธัญวรัตน แตงผึ้ง 10,000

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน(บาท)

1. 16039 น.ส.ศศิธร ปริณามโอสถ 5,000
2. 12797 นายพัฒนา เฉียงตะวัน 5,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จํานวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 3 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน(บาท)

1. 14016 นายเอนก วัฒนพานิช 1,000
2. 5273 น.ส. รัตนา ลักขณาวรกุล 1,000
3. 14036 นางจาริยา ทับทิมทอง 1,000
4. 17212 น.ส.จิราภรณ วรรธนบูรณ 1,000
5. 11615 นายประวุฒิ ปราบพาล 1,000
6. 11873 นายประพันธ ธรรมพร 1,000
7. 9925 นายวิรัตน วงษสวาสด์ิ 1,000
8. 13954 นายนิรันดร อนันยศวัตสุ 1,000
9. 14461 นางสมใจ การสิงห 1,000
10. 11194 นายเสริม แสงทอง 1,000
11. 12842 นางพรพิมล อมรโชติ 1,000
12. 5508 นางสุกัญญา สุทธิศรีศิลป 1,000
13. 4971 นายประจวบ อินทรสิทธิ์ 1,000
14. 9609 นางอินทิพร กุบแกว 1,000
15. 14888 นางสายพิณ เนียมพูล 1,000
16. 11440 นายบุญตา โชคลา 1,000
17. 11830 นายสุนทร เชี่ยวชาญ 1,000
18. 3956 นางประจวบ เอี่ยมสะอาด 1,000
19. 6064 นายทนงศักดิ์ คงอุป 1,000
20. 8864 นายทํานอง จิมานัง 1,000
21. 10114 นายชุมพล ทองทิพย 1,000
22. 4239 นายเกรียงศักดิ์ ศรีภูวงศ 1,000
23. 14634 นายพิภพ โคตรชมภู 1,000
24. 7939 นายธงชัย แสงปก 1,000
25. 9005 นายเมืองมน ทองลาด 1,000
26. 13913 นางรุงฤดี  หยิบงามเจริญสุข 1,000
27. 7422 นางดวงตา อุบลรัตน 1,000
28. 5258 นายเสกสันต ลอมแปลง 1,000
29. 14863 นายจรินทร เปยนวม 1,000
30. 8161 นายขจร คิดหา 1,000

รายชื่อผูที่ไดรับรางวัลเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
(จับฉลากในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2553  วันที่ 7/02/2553)

รายชื่อผูที่ไดรับรางวัลเงินฝาก สหกรณ ATM - กรุงไทย
(จับฉลากในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2553  วันที่ 7/02/2553)

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 1 เลขที่สมาชิก ชื่อ- สกุล จํานวนเงิน (บาท)

1. 2280 นายสุรจิต แสนวิชัย 5,000

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 3,000 บาท จํานวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน (บาท)

1. 501942 นายนคร พิทักษธรรมกุล 3,000
2. 6268 นายขวัญชัย ใจเฉพาะ 3,000
3. 8442 นายพนมธรรม จิตรา 3,000
4. 3848 นายสําราญ ทิมแหว 3,000
5. 4272 น.ส.จันทนาภรณ อําพลจันทน 3,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จํานวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 3 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน(บาท)

1. 15970 นายเทพณรงค ยะสุข 1,000
2. 14192 นายสํารวย รถทอง 1,000
3. 16373 นายชานนท แสนเริง 1,000
4. 15545 น.ส.ฝากสวาสดิ์ ภูผาใจ 1,000
5. 13806 นายสุชาติ บุญเปลี่ยน 1,000
6. 500224 น.ส.ปทิตตา ศรีวิเชียร 1,000
7. 12526 นายดําหริ นวมนารี 1,000
8. 501420 นายบัณฑิต ขานพล 1,000
9. 5356 นายประดิษฐ ภูละมูล 1,000
10. 10047 นายภัทรพล ซุนฮั้ว 1,000
11. 13373 นายประวิตร สามกรม 1,000
12. 6727 นายประวีณ หวังระบอบ 1,000
13. 504617 น.ส.สุภาพร อินทรสกุล 1,000
14. 12334 นายวงศวุฒิ ถองจําเนียร 1,000
15. 503965 นางประนอม ฉายศรี 1,000
16. 8763 นายสุทัศน สมวงษ 1,000
17. 6743 นายกองพัน บุญเกิน 1,000
18. 9132 นายอิทธิพล โสมาศรี 1,000
19. 10210 นายสุขสวัสดิ์ คําวาโย 1,000
20. 1984 นายพิชัย อาฤทธิ์ 1,000
21. 7895 นายโยธิน นอยภาษี 1,000
22. 10718 นายสุเวช ไขมุกข 1,000
23. 7438 นายกิติพงศ อินทองแกว 1,000
24. 8342 นายศุภกฤต บัณฑิตสมิทธ 1,000
25. 3127 นายวรพงษ สุระ 1,000
26. 12252 นายมงคล ภักดี 1,000
27. 3739 นายณัชพล เวียงคํา 1,000
28. 8616 นายสุรสิทธิ์ ศรีวิบูลยรัตน 1,000
29. 7451 นายศิริวัฒน สีโม 1,000
30. 10959 นายลวน มีฤทธิ์ 1,000

ชื่อ-สกุล เลขที่
สมาชิก

จังหวัด

1.  นายประยูร  เหมาะทอง 14590 พิษณุโลก

2.  นายนิพนธ  เกษมสวัสดิ์ 7535 ชลบุรี

3.  นายคงกริช  พงษพันธ 4177 นนทบุรี

4.  น.ส.อุทัยวรรณ สมิตมาน 2536 กทม.

5.  นายธีระยุทธ แสนสามกอง 12197 เชียงใหม

6.  นางยุวดี วีระคุณ 1882 อุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล เลขที่
สมาชิก

จังหวัด

7.  นายปรีชา แสงเพ็ชร 3726 นนทบุรี

8.  นางสุพัตรา สรอยเกียว 504169 เชียงใหม

9.  นายเดชา ปานแมน 3082 อุทัยธานี

10. นางนิตยา แดงชวง 4037 เชียงใหม

11. นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล 11700 นครปฐม

12. นายประมอญมิตร ทนทาน 12819 อุบลราชธานี

รายชื่อผูที่ไดรับโทรศัพทมือถือ ครั้งที่ 20 จํานวน 12 เครื่อง
(จับรางวัลในวันประชุมใหญ 2553 7/02/2553)
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• ยินดีตอนรับเดือนแหงความรักคะ แคเริ่มตนเขียนประโยคแรกก็เกิด
อาการอมยิ้มซะแลว แหม!ไมไดกําลังมีความรักที่สดใสหรือกําลังแอบไปรักใครอยู
หรอกนะคะ แตชอบเวลาเห็นคนรักกันมันดูสดชื่น อะไรๆก็สวยงามไปหมด เอา
เปนวาเดือนแหงความรักนี้ ขอใหทุกคนมีความรักที่สวยงาม สวนใครที่เจ็บชํ้ากับ
ความรัก ขอใหมีหัวใจที่เขมแข็งขึ้น แลวเก็บหัวใจของเราใสกรอบใหแข็งแรง เพื่อ
ที่วาวันหนึ่งคนที่เห็นคาและจะมาดูแลหัวใจดวงนี้จะพบกับหัวใจดีๆ ของเราและ
ก็ไมใชวาวันแหงความรักจะมีอยูแควันเดียว วันไหน ๆ ก็สงความรักถึงกันได
ตลอดเวลาคะ

• ผานพนไปดวยดี กับงานประชุม
ใหญสามัญประจําป 2553 ที่ไดอาจารยสาทิส 
อินทรกําแหง ผูบุกเบิกในเรื่องสุขภาพดีแบบ
ชีวจิต มาเปนวิทยากรในหัวขอ “สรางความ
เปนเลิศทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ”

หลายคนใหความสนใจกันมาก อาจารยยังไดใหขอคิดที่โดนใจดวยวา 
เพียงแคใชเวลาวางนิดหนอย ทบทวนวาตลอดปที่ผานมาเราไดทํารายสุขภาพบาง
หรือไม ถาปที่ผานมา เราพลั้งเผลอทํารายสุขภาพไป ก็ยังไมสายที่จะเริ่มตนดูแล
สุขภาพใหมดวยชีวจิต อยารอเวลา กอนที่ทุกอยางจะสายเกิน มาสรางภูมิคุมกัน
ใหแกตนเองดวยการดําเนินชีวิตในวิถีแหงความพอเพียง กินอยูอยางพอดี ใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา มีสติในการจับจายใชสอย เมื่อใดที่รูจักพอ ไมเปนทาส
แหงวัตถุ เราก็จะใชชีวิตบนโลกใบนี้อยางมีความสุข

• สอ.ปม.ขอตอนรับ ดวยความยินดีกับสมาชิกใหมที่โอนยายมาจาก
สหกรณตาง ๆ จํานวน 4 ราย ไดแก 

1.นางสาวเสาวลักษณ เกตุรัตน จากสอ.สาธารณสุขเชียงใหม จํากัด ได
ยายมาปฏิบัติราชการที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

2.นางสาวกมลทิพย กอตระกูล จากสอ.ขาราชการสรรพากร จํากัด ไดยาย
มาปฏิบัติราชการที่กรมปาไม

3.นางฉันทนา ทับทอง จากสอ.กรมทรัพยากรธรณี จํากัด ปจจุบันรับ
ราชการที่สํานักปลัด ทส.

4.นายบํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช จากสอ.กรมประมง จํากัด ปจจุบันรับ
ราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

• ขาวตอเนื่องจากสมาคมอุทยานแหง
ชาติ (อักษรยอ สอช หรือ The National Parks 
Association of Thailand อักษรยอ NPAT) 
ประชาสัมพันธใหทราบถึงเครื่องหมายของสมาคม 
วามีสัญลักษณเปนรูปภูเขาและสายนํ้า สามารถ
ติดตอไดที่ : สมาคมอุทยานแหงชาติ หอง 603 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร 60 ป 
คณะวนศาสตร  email: npat.thailand@hotmail.com

• ลุคใหม ชวนมอง เทห
ไมหยุด ฉุดไมอยู  กับเครื่องแบบ
ใหมของเจาหนาที่สหกรณ เริ่ม
ใชวันแรก วันประชุมใหญสามัญ
ประจําป 6 กุมภาพันธ 2553

                 โดย : ไผลูลม

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�

ชีวิตนี้ที่พอเพียง

• ขอเสนอแนะพรอมขอคิดเห็นจากผูแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ 
เพื่อใหคณะกรรมการนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชนกับสมาชิก ขอขอบคุณ...
คุณโอภาส นวลมังสอ คุณปรีชา โชโต คุณวุฒิศักดิ์ นราพันธุ  คุณวีระศักดิ์ วองทรง  
คุณจตุภพ แกนแกว คุณไชยา นิรมานสกุลพงศ และทานอื่นที่ไมไดเอยนาม 
ตลอดจนคําถามจากกลุมลําปาง และสุดทาย คุณเฉลิม กลิ่นนิ่มนวลที่ชวยสรุป
ขอใหปดการประชุม 

• สําหรับคุณอุรศาสตร์   ฤาชา 
ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
ผู แทนสมาชิกจั งหวัดอุดรธานี  ถือ เปน
ตัวอยางที่ดีใหกับสมาชิก ในเรื่องของการ
มุมานะ พัฒนาตนเอง  นําเงินกูสหกรณไปใช
เปนทุนการศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาโท  
พรอมประโยคเด็ด “มีวันนี้ไดเพราะสหกรณ” ขอชื่นชมจริงๆ และปรบมือให
จากใจ  

❉ สอ.ปม.มอบทุนสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือผูที่เปนสมาชิก และ 
มิไดเปนสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน 4 ราย ไดแก

• นางสมใจ ทํากลา สมาชิกสมทบ รับเงินจํานวน 10,000 บาท 
นางกรรณิการ สุรินทร รับเงินจํานวน 5,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต
เฉี่ยวชนกับรถพวง ในทองที่จังหวัดสระบุรี และนายณรงค โตะเหาะ ไดรับบาดเจ็บ
สาหัส รับเงินจํานวน 3,000 บาท จากเหตุการณเดียวกัน ขณะออกปฏิบัติงาน
เพื่อนําหนังสือสําคัญแสดงการเขารวมโครงการอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมกับ
พระสงฆในพื้นที่ปาไม

โดยทั้งสาม เปนพนักงานราชการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 
(สระบุรี)

• นายวัฒนา สมเพ็ชร พนักงานราชการ เขตรักษาพันธสัตวปา 
หวยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ รับเงินจํานวน 3,000 บาท กรณีไดรับบาดเจ็บ 
ถูกยิงที่ไหลซายกระสุนฝงใน จากการปะทะกับกลุมคนที่ลักลอบปาไม ระหวาง
ลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปาทิศเหนือพลาญทะนําเจ็น

• นายสมโภชน ดวงจันทราศิริ 
หัวหนาสถานีวิจัยปาเขานางรํา รับมอบ
เงินจํานวน 10,000 บาท เพื่อมอบใหกับ
ครอบครัวนายปรีชา ใตเมืองปาก ที่ถูก
ชางปาทํารายจนเสียชีวิต  ขณะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

• สอ.ปม. มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบอุทกภัย
จํานวน 3 ราย รายละ 3,000 บาท ใหแก นายวรวิทย ลงวุฒิ บานพักในทองที่ 
จังหวัดนนทบุรี นายฉัตรชัย ประสงคเงิน บานพักอยูในทองที่ จังหวัดนนทบุรี และ
นายวุฒิชัย ไชยวรณ  เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
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ฐานุตรา เวียงนาค  2682

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

“ทําประโยชนเพื่อสวนรวม และ

เปนคนที่อดออม พี่ทราบขาวมาจาก

วารสาร ในเว็บไซต เปดดูเว็บไซตบอย  

อยากใหทุกคนทําดีตอกันใหมาก ๆ ไม

วารางวัลที่ ไดจะเล็กหรือใหญก็ถือวา

เปนรางวัลที่ เราไดรับมาดวยคุณงาม

แหงความดี  สําหรับการประชุมใหญใน

ครั้งนี้อยากจะใหมีเวลาในวันเสารมาก

ขึ้นเพราะสมาชิกแตละคนจะไดทําความรูจักกันใหนานกวานี้ และ

การประชุมใหญครั้งตอไปพี่อยากใหมีงานเลี้ยงตอนเย็นเพื่อใหผูแทน

สมาชิกไดทําความรูจักกันใหมากกวานี้ จะดีมากคะ”

อําพัน แสงพงศานนท  3844

ทสจ.ขอนแกน

“โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก 

คนดีศรีสหกรณ นาจะเปนคนที่มีวินัยใน

การใชจาย  เปนคนดี และเปนที่ยอมรับ

ในสังคม รางวัลจะนอยจะมาก ไมสําคัญ 

มันอยูที่เกียรติและความภูมิใจในการได

มา การประชุมใหญในครั้งนี้ไดรับความรู

และประโยชนมาก ไดแงคิดในการใชชีวิต

อีกดวยคะ”

แหม!!ไดฟงความคิดของผูแทนแลว ตองบอกวา 

เปนไอเดียที่ดีจริง ๆ เพื่อเปนเกียรติประวัติของหนวยงานทาน 

อยาลืม !! ชวยกันคนหา “คนดีศรีสหกรณ” จากเพื่อนสมาชิก

ที่มีคุณสมบัติตรงใจ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม ประหยัด 

อดออม ใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรายชื่อ

ภายใน 30 เมษายน 2553 แบบเสนอชื่อ ดูไดจากเว็บไซต 

www.025798899.com หรือขอไดที่ Callcenter : 025798899

¹Ò¹Ò·ÑÈ¹Ð “¤¹´ÕÈÃÕÊË¡Ã³�”
        

ในการประชุมใหญ  ไผลูลมไดมีโอกาสสัมภาษณ  ผูสังเกตการณ

และผูแทนสมาชิก เกี่ยวกับโครงการคนดีศรีสหกรณ เรามาฟง

ความคิดเห็นนานาทัศนะ วาแตละทานมีมุมมองคนดีศรีสหกรณ

ของสอ.ปม. วาเปนอยางไรกันบาง    

อมรรัตน มาเวช

ผูสังเกตการณ สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด

“ในความรูสึกสวนตัวของพี่คิดวา 

คนดีศรีสหกรณ จะตองเปนคนที่ใชชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนสมถะ 

เนนในเรื่องการกูเงินวาจะตองไมฟุงเฟอ 

โดยดูจากเงินเดือนที่เขาเหลือ  กูได แต

ตองกูไมเกินความจําเปน รางวัลที่ไดรับก็

คิดวาเหมาะสมกับรางวัล จะไดเก็บโลเปน

เกียรติประวัติใหคนรุนหลังไดภูมิใจ”

สุชาติ วทนะกาญจน  9403

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 

(พิษณุโลก)

“ตองมีคุณสมบัติตามที่สหกรณ

กําหนด เปนคนดี มีนํ้าใจตอผูอื่น”

สุริยะ ศรีชุม  3548

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4 (สุราษฎรธานี)

“คนดีศรีสหกรณ  ควรเปนคนที่

ประหยัดอดออม  เปนคนดีในสังคม รางวัล

ที่สหกรณจะมอบใหคนที่ไดรับรางวัลนี้ เปน

โล และเข็มทองคําหนัก 2 บาท ผมคิดวา

เปนรางวัลที่นาภูมิใจเหมาะสมแลว  และ

เปนแรงจูงใจใหสมาชิกทําดีกันตลอดไป”
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ผลการดําเนินงาน

รายการ 31 มกราคม 2553

จํานวนสมาชิก 13,066

จํานวนสมาชิกสมทบ 4,058

สินทรัพยรวม 7,419,142,913.41

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 68,805,148.32 

เงินลงทุนระยะสั้น 30,000,000.00 

ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 45,813,669.24 

ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 5,272,842,273.36 

ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 755,248,500.66 

เงินลงทุนระยะยาว 1,215,001,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,366,333.00 

อาคาร - ระหวางกอสราง 10,242,667.90 

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,736,209.39 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,821,852.46 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,265,259.08 

หนี้สินรวม 4,294,353,861.07

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 945,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 412,066,624.61

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 40,539,706.37

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,958,746,309.21

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 540,505,242.19

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 266,980,608.63

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 83,955,818.57

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 15,538,720.27

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 15,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 14,145,085.49

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 435,723.86

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ 785,468.41

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด 33,234.96

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 23,781.22

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 130,018.86

หนี้สินหมุนเวียน 15,452,518.42

หนี้สินไมหมุนเวียน 9,444,866.00

ทุนของสหกรณ 3,094,281,395.04

ทุนเรือนหุน 2,607,827,740.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38

ทุนสะสม 91,791,060.07

กําไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 239,977,055.59

รายได 32,293,474.33

ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 31,099,688.60

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,165,068.49

รายไดอื่นๆ 28,717.24

คาใชจาย 11,230,683.03

ดอกเบี้ยจาย 8,433,578.83

คาใชจายดําเนินการ 2,797,104.20

กําไรสุทธิ 21,062,791.30

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู (เริ่มวันที่  1 มกราคม 2553) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 5.85

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.85

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.85

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปที่ 3หรือไมมีคงที่) 5.85

พบกันอีกครั้งกับมุมนี้มี

รางวัล ใครตอบคําถามไดถูกตอง

และรวดเร็วสุดรับรางวัลงายๆ 

กันไปเลย โดยคําถามฉบับนี้

ถามวา รางวัลคนดีศรีสหกรณ

ประจําป 2553 มีอะไรบาง และ

หมดเขตเสนอชื่อเมื่อใด รับ

ของรางวัลอภินันทนาการจาก

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สําหรับใสสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคาร จํานวน 10 

รางวัลสงคําตอบมาไดที่ email: forestcoop@gmail.com

หรือ ไปรษณียบัตรที่ตู ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.

10900

มุมนี้มีรางวัล
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รูไวไมเปนหนี้...โดยไมรู ตัวรูไวไมเปนหนี้...โดยหนี้...โดยหนี้ ไมรู ตัว...โดยไมรู ตัว...โดย

ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    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

ปจจุบันการเปนหนี้โดยไมรูตัว พบเห็นไดบอยครั้งจากการคํ้ําประกัน เพื่อเปนการ

ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ควรมีการระมัดระวังอยางไร  เมื่อทานมีความจําเปนจะตอง

เปนผูคํ้ําประกันใครก็ตาม   วารสารกรมปาไม มีคําตอบมาใหทาน

1. กอนจะลงนามคํ้ําประกันอะไรใหกับใครก็ตาม ควรอานเอกสารใหครบถวนและกรอก

รายละเอียด เขียน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ดวยลายมือของทานเอง ในหนังสือสัญญาคํ้ําประกัน (เพราะ

ผูคํ้ําประกันสวนใหญ มักจะขี้เกียจเขียนเอง และใหคนอื่นเขียนให)

2. เมื่อเซ็นชื่อในหนังสือสัญญาคํ้ําประกัน ควรเขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง ขางใตลายเซ็น

ดวยตัวทานเอง

3. วิธีเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง เปนเรื่องใกลตัวที่ประมาทไมได เพราะหากเซ็นไมถูกวิธี 

คุณอาจตกเปนหนี้โดยไมรูตัวจากผูที่ไมประสงคดีที่นําเอาเอกสารสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาเอกสารสําคัญอื่นๆ จาก

การเซ็นรับรองของเราไปทําประโยชนสวนตน จึงมีเกร็ดความรูมาบอกเลาเพื่อนสมาชิกใหนําไปปฏิบัติดังนี้ 

 1) ควรถายเอกสารสําคัญตางๆ ดวยตนเอง ตามจํานวนที่จะตองใชเทานั้น

 2) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองเขียนรายละเอียดกํากับไวดวยวา..เอกสารฉบับนั้นใชสําหรับทํา

อะไร เชน “ใชคํ้ําประกันที่สอ.ปม.เทานั้น”

 3) เขียนกํากับ วัน/เดือน/ป ลงบนสําเนาที่ใชดวย ซึ่งนั่นจะชวยกําหนดอายุการใชงานสําเนาของเราได

 4) ตองเขียนขอความทั้งหมดทับลงบนสําเนาสวนที่เปนบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาเอกสารอื่นๆ ที่สําคัญ 

 ทั้งสี่ขอคือวิธีเซ็นที่ถูกตองในการรับรองสําเนาอยางรัดกุม ไมเปดชองทาง ใหใครนําเอกสารไปสรางหนี้ใหกับเรา  เพื่อกันเจาหนี้ตาม

มาเคาะประตูถึงบานอยางไมรูตัว

สําหรับสมาชิกสอ.ปม. ทุกทาน เมื่อตองเปนผูคํ้ําประกัน ก็อยาลืมนําขอควรรูดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนนะจะ 

เพื่อความสบายใจของทุกฝายนะจะบอกให…

โดย : รุงตะวัน


