
สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ฉบับที่ 118 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณปาไม

เปดใช SMS สหกรณออนไลน เต็มรูปแบบ
ตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป
 Forest_COOP ความสะดวกที่มอบใหสมาชิกกับอีกหนึ่งบริการ

ของสหกรณ ในการแจงผลเก่ียวกับการบริการทางการเงินและสิทธิประโยชน

ใหสมาชิกทราบ ดวยการสง sms  
                                       อานตอหนา 2 

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด

ศึกษางานระบบ ATM 
และการใหบริการสมาชิก

นานาทัศนะ “คนดีศรีสหกรณ” ตอนที่2

อยาชา...รีบคนหาคนดีดวน!!
สงรายชื่อกอน 30 เมษายน 2553  อานตอหนา 7

สอ.ปม.รวมวางพานพุม
พระบิดาแหงการสหกรณไทย
 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท 
รองประธานกรรมการ พรอมคณะเจาหนาที่ 

รวมงานวันสหกรณแหงชาติ 

ณ สันติบาตสหกรณแหงประเทศไทย

¡ÅàÁç´à¤Åç´(äÁ‹)ÅÑº
วิธีรักษาความรํ่ารวย แบบยั่งยืน 

เริ่มตนวันนี้ สบายวันหนา 

à§Ô¹¢Í§ã¤Ã
ÃÑº¤×¹´‹Ç¹!!

                        อานตอหนา 7
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เปดใช SMS สหกรณออนไลน เต็มรูปแบบ
ตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป
แจงเบอรมือถือของทานดวน !

ถาเอยถึง SMS เชื่อวาสมาชิกทุกทานก็คงพอเขาใจกันดีวา 
มันมีลักษณะเปนแบบไหนหนาตาเปนยังไง จริงๆแลว SMS นั้นยอ
มาจากคําวา Short Message Service แปลไดวาเปน การบริการ
สงขอความสั้นๆ ที่ผานทางโทรศัพทมือถือนั่นเอง 

นวัตกรรมใหม กับบริการ SMS สหกรณ online อีกหนึ่ง
บริการที่จะทําใหสมาชิกมีความสะดวกกับบริการตางๆที่สหกรณ
มีให...สมาชิกจะไดรับ SMS รวดเร็วทันใจเพียงเสี้ยววินาที 

- เมื่อ..คุณไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญทุกประเภท ทานจะไดรับแจงยอดเงินกูที่จายจริงเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือที่เรียกกัน
ติดปากวา บัญชีดอกกระเจียว

- เมื่อ..คุณไดรับทุนสวัสดิการประเภทตางๆ ตามที่สหกรณมอบใหแกสมาชิก ไดแก ทุนวันเกิดสหกรณ ทุนการศึกษา 
- เมื่อ..คุณไดรับเงินปนผลเฉลี่ยคืนประจําป ทําใหสมาชิกทราบขอมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น กอนเขาไปตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซตสหกรณ
- เมื่อ..คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกวาขั้นตํ่าที่สหกรณกําหนดไว จะไดรับแจงขอความยืนยันการถอนเงิน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจให

กับบัญชีของทาน  วาจะไมมีใครมาถอนเงินของทานไป 
- เมื่อสหกรณมีขาวสารใหมๆ แจงใหทราบ ทําใหสมาชิกทุกทานไดรับขาวสารอยางทันทีไมวาจะเปนกิจกรรม หรือบริการใหมๆ ที่สหกรณ

จัดทําขึ้น
จากการใหบริการ SMS สหกรณonline สมาชิกจึงมั่นใจไดวา ทานจะไมตกขาว และรับทราบสิทธิประโยชนอยางแนนอน เมื่อทานไดรับ 

SMS จาก forest_COOP
ปจจุบันมีสมาชิกแจงยืนยันหมายเลขโทรศัพทมือถือ  ใหสหกรณแลวจํานวน 8,252 ราย  หากทานยังไมไดแจงหมายเลขโทรศัพทมือถือ 

สามารถแจงเบอรไดที่ 0-2579-7070  เพื่อทานจะไดรับประโยชน จาก SMS สหกรณonline ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

 “เรื่องขาวสาร บริการ สิทธิพิเศษ    ในขอบเขต สหกรณ ไดชวยเหลือ
 ผลประโยชนจะไดรับอีกเหลือเฟอ    เพียงชวยเหลือแจงเบอรกลับรับเต็มๆ”

นางธัญวรัตน แตงผึ้ง  นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ สวนประชาสัมพันธและเผยแพร 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
“ทีแรกที่มีคนมาบอก พี่ก็ไมคิดวาจะไดรับรางวัลออมทรัพยพอเพียงเลย แตไดมาก็รูสึกดีใจมาก โดยปรกติ

แลว พี่ใหความสําคัญในเรื่องของการออมมาก เพราะวาพอของพี่สอนไวตั้งแตยังเด็กๆ วา เราตองเห็นความ
สําคัญของการออม เพราะวาจะทําใหชีวิตของเราสบาย ก็เลยทําใหพี่มีนิสัยรักการออมมาจนถึงทุกวันนี้ พี่จะออม
ทุกๆเดือน จะกันเงินที่เราไดรับมาใสในบัญชี การที่พี่ไดรับรางวัลนี้ พี่ขอยกความดีใหพอของพี่ เพราะวาคําสอน
ของเขาทําใหเราไดรับสิ่งดี ๆ หลายอยางมากก็จะพยายามสอนลูกใหออมไวตั้งแตเล็กๆ”

ความรวย ใครบางที่ไมอยากรวย แตใชวาเสนทางไปสูความรวยและความมั่งคั่ง จะทอดยาวจาก
หนาประตูบานของทุกๆคน หากแตตัวคุณเองนั่นแหละ ที่เปนผูเลือกและลิขิตเอง วาจะเดินบนเสนทาง
ไหน ทานอาจจะเปนผูโชคดีรายตอไปก็เปนได เพราะวาการออม มักจะใหสิ่งดีๆ กับชีวิตเสมอ ใครที่
ยังไมมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงที่ใหดอกเบี้ยสูงถึง 4.5 % ตอป แถมยังไดลุนรางวัลอีกดวย 
รับสมัครกันเขามานะคะ

สัมภาษณพิเศษผูควารางวัลที่ 1 เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
รางวัลที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
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ÊË¡Ã³� ATM - ¡ÃØ§ä·Â
ÊÁÑ¤Ã§‹ÒÂ.... ãªŒ§‹ÒÂ ...àºÔ¡ä Œ́ 6,425 µÙŒ·ÑèÇ»ÃÐà·È
á¨¡¡ÃÐà»‰Ò¡ÃØ§ä·Â à¾ÕÂ§ 150 ·‹Ò¹áÃ¡ 

àÃÔèÁ 1 àÁÉÒÂ¹ à»š¹µŒ¹ä»
 ผานพนไปแลวกับโครงการสหกรณ ATM กรุงไทย ขอแสดง

ความยินดีกับผูโชคดีท่ีควารางวัลเงินฝาก จํานวน 108 รางวัล จากผูสมัคร

ใชบัตร ATM กรุงไทย จํานวน 2,949 ราย สําหรับทานท่ียังไมไดขอใชบริการ

สามารถสมัครไดที่สหกรณ เพียง 3 ขั้นตอนงาย ๆ 

150 ทานแรกที่สมัครตั้งแต 1 เมษายน 2553 เปนตนไป

รับ กระเปา KTB DEBIT CARD
จาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การเบิกถอนเงินจากสหกรณ ATM กรุงไทย จะตอง

ดําเนินการรวม 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ทําการโอนเงิน จากบัญชีสหกรณ ไปสูบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ผานตู  ATM ธนาคารกรุงไทย

 1)  สอดบัตรและใสรหัส 

 2)  กดบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1) 

 3)  กดบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2) 

 4) กดสหกรณออมทรัพย   

 5) กดรับเงินฝาก 

 6) ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

 7) รอระบบโอนเงิน 

 8) เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน  

ขั้นตอนที่ 2. ทานสามารถกดเบิกเงินสดไดตามขั้นตอนของ

ทางธนาคาร

เขียนแบบฟอรมสมัครขอใชบริการ

(ตางจังหวัด ขอแบบฟอรมไดที่ 0-2579-7070)

หรือwww.025798899.com เลือกแบบฟอรม

สําเนาหนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

และสําเนาบัตรประชาชน

สงเอกสารมาที่สหกรณ

(สามารถใชบริการไดภายใน 3 วัน )

• เพียงเทานี้ ก็สามารถรับเงินงายแคปลายนิ้ว กดโอนเงิน

ปป รับเงินทันที…

• โอนเงินผานบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถใช

บัตรเดิมและบัญชีเดิมที่ทานมีอยูได (บัญชีธนาคารที่ทานรับเงินเดือน 

หรือบัญชีสวนตัวที่มีอยูในปจจุบัน)

• สามารถโอนเงินทั้งจากบัญชีสหกรณไปยังบัญชีธนาคาร

กรุงไทย และจากบัญชีธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ

• โอนเงินไดสูงสุดวันละ 200,000 บาท

ด่วนของมีจํากัด
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เนื่องดวยวันที่  26 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันสหกรณ

แหงชาติ สมาชิกสหกรณจํานวนนับพันจะรวมตัวกันเพื่อวางพาน

พุมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” ณ สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย ซึ่งหมอมเจาภีคเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการ

หลวง และพระโอรสองคสุดทอง ในพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยา

ลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เสด็จเปนประธานสมํ่าเสมอ

ทุกป โดยมีนายมงคลลัตถ พุกะนัดด ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย กลาวรายงาน พรอมกันนี้มีพิธีมอบโลสหกรณดีเดน

ระดับภาค

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นําโดย นางสาวอารยา 

บุญยะศิรินันท รองประธานกรรมการดําเนินการ คุณพิมพลดา 

เปรมจีระสิทธ ผูชวยผูจัดการ พรอมคณะเจาหนาที่ รวมวางพานพุม

สักการะ เพ่ือรําลึกถึงพระบิดาแหงการสหกรณไทย  

สหกรณแหงแรกในประเทศไทยที่ไดถือกําเนิดขึ้น คือ สหกรณ 

“วัดจันทรไมจํากัดสินใช” ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการ

จดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
รวมงานวันสหกรณแหงชาติ

สอ.ปม.มอบทุนสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือผูที่มิไดเปนสมาชิก จํานวน 1 ราย จํานวน 5,000 บาท ใหแก ครอบครัว

นายประวิทย ดวงมุขพะเนา พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจําสวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี ถูกรถยนตชน

เสียชีวิต ขณะเดินทางไปควบคุมคนงานปฏิบัติงานแผวถางวัชพืช และตัดแตงตนขอยในพื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร
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นายสุพัฒน พรมวัง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย

ครูสกลนคร จํากัด  นายวิทยา แกวกา รองประธานกรรมการ  

นายสวาง อริยชาติ ผูจัดการ นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ 

รวม 9 ทาน เยี่ยมชมสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใหบริการทางดาน ATM ระบบ

เงินฝาก การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก การรับ – ถอนเงิน

รับฝากจากสมาชิกดวยบัตร ATM การจายเงินกูทุกประเภท  

เมื่อวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

สอ.ครูสกลนคร จํากัด กอตั้งมาเปนระยะเวลา 50 ป 

มีสมาชิกจํานวน 11,364 คน และมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 

8,918,598,458.98 บาท

โดยมีรองประธานกรรมการ นายสนิท ศรีสุระ และ

กรรมการทานอื่นๆ ใหการตอนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช 

บรรยายสรุปในเรื่องดังกลาว

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด 
เยี่ยมชมงาน

ผลการดําเนินงาน
รายการ 31 มกราคม 2553 28 กุมภาพันธ 2553

จํานวนสมาชิก 13,066 13,055

จํานวนสมาชิกสมทบ 4,058 4,168

สินทรัพยรวม 7,419,142,913.41 7,474,206,526.47

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 68,805,148.32 76,298,624.81 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 30,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 45,813,669.24 44,800,115.63 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 5,272,842,273.36 5,320,425,661.26 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 755,248,500.66 758,729,890.88 

เงินลงทุนระยะยาว 1,215,001,000.00 1,215,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,366,333.00 4,260,417.93 

อาคาร - ระหวางกอสราง 10,242,667.90 10,334,382.18 

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,736,209.39 1,708,942.88 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,821,852.46 3,382,231.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 9,265,259.08 9,265,259.08 

หน้ีสินรวม 4,303,798,727.07 4,491,818,254.60

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 945,000,000.00 1,015,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 412,066,624.61 463,694,074.53

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 40,539,706.37 43,657,541.22

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,958,746,309.21 2,006,121,566.82

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 540,505,242.19 556,080,842.50

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 266,980,608.63 267,381,854.88

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 83,955,818.57 83,408,160.59

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 15,538,720.27 15,344,512.59

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 15,000.00 15,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 14,145,085.49 14,887,458.46

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 435,723.86 479,520.17

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 785,468.41 1,526,128.41

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด 33,234.96 33,234.96

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 23,781.22 23,781.22

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 130,018.86 130,018.86

หน้ีสินหมุนเวียน 15,452,518.42 14,192,943.39

หน้ีสินไมหมุนเวียน 9,444,866.00 9,841,616.00

ทุนของสหกรณ 3,094,281,395.04 2,941,821,593.75

ทุนเรือนหุน 2,607,827,740.00 2,643,036,860.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38 179,883,123.44

ทุนสะสม 91,791,060.07 118,901,610.31

กําไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 239,977,055.59 0.00

รายได 32,293,474.33 64,992,386.58

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 31,099,688.60 61,637,907.70

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,165,068.49 3,289,931.64

รายไดอ่ืน 28,717.24 64,547.24

คาใชจาย 11,230,683.03 24,425,708.46

ดอกเบ้ียจาย 8,433,578.83 16,194,537.42

คาใชจายดําเนินการ 2,797,104.20 8,231,171.04

กําไรสุทธิ 21,062,791.30 40,566,678.12

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก

(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552)
รอยละ

/ป
เงินกู 

(เร่ิมวันท่ี  25  ธันวาคม   2552)
รอยละ

/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75 ฉุกเฉิน 6.50

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75 สามัญท่ัวไป 6.50

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 6.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 5.85
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มุมนี้มีรางวัล

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�

คําถามฉบับนี้ถามวา 
การฝากเงินบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียง มีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 

4.50 ตอป สามารถเปดบัญชีฝากระหวางเดือนขั้นตํ่า และสูงสุดไมเกิน
เทาไหร โดยมีสิทธิจับรางวัลพิเศษปละ 2 ครั้ง ในวันใด ทราบคําตอบ
แลวสง E-mail ไดที่: forestcoop@gmail.com หรือสงไปรษณียบัตรมาที่
ตูป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 รับรางวัลหนังสืออภินันทนาการ 
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด “102ที่เที่ยวออกรส” และ “รูจักใช 
เขาใจเงิน” รอทานอยู จํานวน 10 ชุด (ชุดละ 2 เลม)

เฉลยคําถามฉบับที่ 116
บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สามารถเปดบัญชีครั้งแรก จํานวน

เงิน 2,000 บาท และไดรับอัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.00 ตอป 
รายชื่อผูโชคดี ไดรับนาิกาตั้งโตะ 

จํานวน 4 เรือน
คุณปวีณา เชื้อผูดี
คุณฉัตราวดี  วิไลรัตน
คุณสุรางรัตน หาทูล
คุณวันชัย ทองโชค

✿ บอกเลาเกาสิบ ผูแทนสมาชิกมารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2553 จากภาคเหนือ ถิ่นทุ งดอกบัวตอง จ.แมฮองสอน คุณ
นิมิต ศรีภักดี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหัศจรรยบั้งไฟพญานาค 
จ.หนองคาย คุณนวลนาง ศรีสําราญ ภาคตะวันออก ทองฟาสีคราม 
หมูเกาะชาง จ.ตราด คุณวัชระ สุนทรภักดี และภาคใต กับคําขวัญเพราะๆ 
ใตสุดสยาม เมืองงามชายแดน จ.ยะลา  คุณสุรเดช บือราเฮง เมือง
แหงลองกองหวาน จ.นราธิวาส  คุณสมปอง สุขขะ และทองทะเลแหง
เกาะตะรุเตา จ.สตูล คุณละเอียด พานิชกร ตอใหระยะทางจะไกลใกล
เทาไหร ผูแทนเหลานี้ก็เปนตัวแทนเหลาสมาชิกมารวมประชุมเสนอ
ความเห็นในที่ประชุม ฮาโตริ ขอขอบคุณ ในนามสมาชิกสหกรณ

✿ สมาชิกที่ไดรับหนังสือแจงเตือนใหมารับเสื้อสีชมพู ใหรีบติดตอที่
สหกรณดวนจา !! เนื่องจากเสื้อเหลือจํานวนนอยแลว ทานอาจจะไมได
ไซสเสื้อตามที่ตองการ  ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย สําหรับเจาหนาที่
ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จในการจัดสงเสื้อสีชมพู  ไดแก คุณภาราดา 
หินออน คุณณัฐินี นนทกิติพงษ  คุณสุภาพ เฟองอักษร และพี่ๆ นองๆ 
ชาวสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ท่ีชวยกันตรวจสอบรายละเอียด จัดเส้ือ
เพื่อสงพัสดุไปถึงสมาชิกมารวม 3 เดือนแลว ขอชื่นชมและปรบมือให

✿ จากวันประชุมใหญสามัญประจําป 6-7 ก.พ.2553 ผูแทนสมาชิก 
คุณกฤตธี จันทรสงา  ไดเสนอความเห็นขอใหสหกรณสงผูแทนสมาชิก
และสมาชิกเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความรูดานสหกรณ  ซึ่ง
ประธานกรรมการดําเนินการ คุณสิทธิชัย อึ้งภากรณ ขอใหผูที่สนใจ
แจงความประสงคมาไดที่สหกรณ เมื่อมีหลักสูตรที่เหมาะสม สหกรณ
จะติดตอประสานงานใหเขารับการฝกอบรมตอไป

อยารอชา..รีบแจงรายชื่อได ตั้งแตบัดนี้
✿ ผานไปอีก 1 ป กับสมาคมศิษยเกาโรงเรียนปาไมแพร โดยนาย
ไพโรจน ลิ้มจํารูญ นายกสมาคม นายประดิษฐ เจริญสุข เลขานุการ 
และนายพฤกษ โสโน เหรัญญิก ขอเชิญศิษยเกาโรงเรียนปาไมแพร 
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 
2553 ณ หองประชุม อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุน) เวลา 9.30 น.
รวมจับฉลาก รับของรางวัลและรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

✿ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ (กศป.) คุณ
สุภาพ คําแฝง ผูแทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎรธานี ขอแจงขาวไว
ตั้งแตตนปวา ปนี้สหกรณฯ  มีโครงการกิจกรรมคายตาง ๆ  มากมาย 
เชน คายเยาวชนสหกรณ, คายครอบครัวสมาชิกสัมพันธ, สายใย

ที่ไมเกษียณ, สายสัมพันธสมาชิกเพื่อสิ่งแวดลอมสัมมนาผูแทนสมาชิก  
เปนตน สมาชิกอยาลืมติดตามประกาศขาวสารตางๆ ไดทางวารสาร
สหกรณปาไม  และ ทางwww.025798899.com นะครับ หากตกขาว
อาจหมดสิทธิ์เขารวมกิจกรรมนะจะบอกให

✿ ร ปูก็งาม นามก็เพราะ คุณฐานุตรา เวียงนาค 
จากกลุมจังหวัดเชียงราย ก็ เริ่มวางแผน
กิจกรรมกลุมแลวเหมือนกัน สอบถามกันเขามา
ตั้ งแตวันประชุมใหญ  ทํ า เอาเลขากศป. 
อยูไมติด ตองเรงทําโครงการใหทันผูแทนสมาชิก
แลวละ และหากสมาชิกทานใด มีขอแนะนํา 
ข อคิ ด เห็ น  หรื อข อสงสั ยประการ ใด  แจ ง ได ที่ เ ลขา  กศป . 
Email: forestcoop@gmail.com

✿ ผูแทนสมาชิกหนุม-หลอ-เกง-ไฟแรง 
อีกคน คุณปกครอง ทองเนื้ อแข็ ง  จาก
กลุมสํานักอุทยานแหงชาติ บอกมาวามีฝมือ
ในการเขียนหนังสืออยากขอพื้นที่วารสาร
สหกรณปาไม เปดคอลัมน  “มุมนักเขียน”  
สั ก ห น อ ย  ฮ า โ ต ริ  จ ะ ร อ ข อ เ ขี ย น แ ล ะ
ยินดี รับข าวสารจากสมาชิกทุกท านเพื่ อ
พิจารณานําลงในวารสารไดเลยจา “สงไมกลัว กลัวไมสงจา” 

                 โดย : ฮาโตริ
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มันคงไมสําคัญเทากับความภูมิใจในตัวเอง และมีคนเห็นความดีก็นาจะ

เพียงพอแลว” 

กาณฑ บุหลันพฤกษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

หัวหนาอุทยานแหงชาติ ถํ้าผาไท

“ผมก็คิดวาเปนโครงการที่ดีนะ  เปน

รางวัลแหงนํ้าใจ สําหรับคนดี แตการคัดเลือก 

ผมวาคอนขางจะคัดเลือกยาก อยากใหคัดเลือก

คนที่ดีจริงๆ ทั้งภายนอกและภายใน ไมอยาก

ใหใชความใกลชิดหรือสนิทสนม เพราะรางวัลนี้จะไมเกิดประโยชนใด ๆ 

หากไมเลือกคนที่ดีจริง”

ประภาส วนาประดิษฐ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ

หัวหนาฝายวิชาการปลูกสรางสวนปา 

สวนปลูกปาภาครัฐกรมปาไม

“เปนการเชิดชูเกียรติท่ีดีครับ ในความรูสึก

ของผม การท่ีคนเราจะอดออม ออมทรัพย ใชจาย

ใหถูกวิธี ดํารงชีวิตอยูไดภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

ก็นาจะไดรับการยกยอง  คนทําดีจะไดมีกําลังใจในการทําดีครับ”

อยารอชาชวยกันคนหา “คนดีศรีสหกรณ” จากหนวยงานของทาน 

หรือจากเพื่อนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงใจ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม 

ประหยัด อดออม ใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รีบเสนอรายชื่อ

คนดีศรีสหกรณ ภายใน 30 เมษายน 2553 แบบเสนอชื่อ ปริ้นทไดที่เว็บไซต 

www.025798899.com หรือขอไดที่ Callcenter : 025798899

จากฉบับที่แลวไดมีการสัมภาษณนานาทัศนะ “คนดีศรีสหกรณ” 

แตละคนก็ใหขอคิดไดอยางนาสนใจ เรามาดูกันวาฉบับนี้เหลาสมาชิกและ

ผูแทน จะมีความรูสึกอยางไรบางตอโครงการนี้

บุญศรี นทีโสภา
กลุมจังหวัดแมฮองสอนตอนลาง 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 16 

(สาขาแมสะเรียง)

“ผมคิดวา คนดีศรีสหกรณ นาจะเปนคน

ที่ติดตอกับสหกรณบอยๆ และมีความรูเรื่องของ

สหกรณเปนอยางดี”

พรพรรณ สัตถาภรณ  
กลุมจังหวัดตรัง

“เคยอานจากวารสารสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม  ก็รูสึกดีที่สหกรณคิดเปนทําเปน 

สหกรณมีโครงการที่นาสนใจตางๆมากมาย 

โครงการนี้ก็เหมือนกัน   บางคนเปนสมาชิกมา

นานหลายป เขาไมเคยกูเลยก็มี  โครงการนี้ดีนะ

เหมือนเปนการคืนกําไรใหกับสมาชิก และเปนสีสันดวย”

เสาวณี เพ็งสลุด  
กลุมจังหวัดอุดรธานี  

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 10 

“ตองเปนคนดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้อ

อาทรตอคนอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน จริงๆ 

แลวการทําดี ขอใหเรารูดวยตัวเองก็เพียงพอ 

รางวัลที่ไดมาไมวาจะใหญโตมากมายแคไหน 

    เงินที่สมาชิกโอนเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด โดยไมไดใชวิธีชําระผานธนาคารดวยระบบ Payment 
ของสหกรณ และไมไดสงหลักฐานการโอนมายังสหกรณมีดังตอไปนี้ สมาชิกสามารถแสดงหลักฐานและติดตอไดที่
สหกรณ

เงินรับโอนคงคางในป พ.ศ. 2552-2553
ลําดับ วันรับโอน บัญชีรับโอน สาขา/รหัสสาขา  จํานวนเงิน

   1.  5 มี.ค. 52  ไทยพาณิชย / ออมทรัพย -    357.00

   2.  31 มี.ค. 52  ไทยพาณิชย / ออมทรัพย ถนนสาทร    487.00

  3.  29 เม.ย. 52  ไทยพาณิชย / ออมทรัพย ยอยเทสโก  3,500.00

  4.  4 มิ.ย. 52   กรุงไทย / ออมทรัพย พัทลุง     200.00

  5.   21 ต.ค. 52  ไทยพาณิชย / ออมทรัพย ยอยอาคารสวนพลู   1,823.00

  6.   2  ก.พ. 53  ไทยพาณิชย / ออมทรัพย บุรีรัมย -0603   1,000.00

  7.   24 ก.พ. 53    กรุงไทย / ออมทรัพย กุดชุม - 336   3,000.00

¹Ò¹Ò·ÑÈ¹Ð “¤¹´ÕÈÃÕÊË¡Ã³�”ตอนที่2

เงินของใครรับคืนดวน
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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

ความร่ํารวย  ท่ีกลาวถึงน้ีคือ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสม่ําเสมอตลอดชีวิต ท้ังใน
วัยทํางานและวัยพนการทํางาน  ซึ่งมิไดหมายถึง การมีเงินทองเหลือกินเหลือใช หาก
หมายถึง การมีอิสระและความม่ันคงทางการเงิน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีชีวิตท่ีมีความสุข
ตามอัตภาพไปตลอดชีวิต และเหนืออื่นใด มีความสุขและความสงบทางใจอันเกิดจาก
มีความมั่นคงทางการเงิน  

เคล็ด(ไม)ลับดังกลาวมีดังตอไปนี้
1. จงทํางานหาเงินอยางสุจริต  ขยันหมั่นเพียร 
2. “จงอยูกินตํ่ากวาฐานะ”  เสมอ  กลาวคือ  มีความมัธยัสถไมใชจายอยาง

สุรุยสุรายไรเหตุผล และอยูกินอยางพอเหมาะพอควร จนมีรายจายต่ํากวารายได ซ่ึงหมายถึง
การมีเงินเหลือจาย ในครอบครัวหรือมีเงินออม

3. จงออมเงินโดยกันสวนหนึ่งของรายไดออกมากอนใชจายเสมอ   ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  15  ของรายได  โดยถือวาเปนรางวัล
สําหรับตนเอง  และเริ่มกระทําตั้งแตบัดนี้อยางสมํ่าเสมอ  มีความมุงมั่นในเปาหมายของการนําเงินเหลือเก็บเหลานี้   ไปลงทุนเพื่อสราง
ความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

ในความพยายามที่จะออมอยางมุงมั่น อยาสนใจในดานรายไดแตเพียงอยางเดียว แตควรใสใจเรื่องการใชจายดวย สมดังคํากลาว
ที่วา  “รายไดสําคัญ  แตการใชจายนั้นสําคัญกวา”  

4. ทําใหเงินออมอยูในสภาพ “เงินทํางานรับใช”  นั่นคือนําเงินออมไปลงทุนเพื่อทําใหเกิดรายไดเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รายไดจากการทํางานปกติ

สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดความ  “รํ่ารวย”  ในเบื้องแรกคือ การออม และสิ่งที่จะทําใหเกิดการออมขึ้นได  คือ ความสามารถ
ในการขมใจตนเองที่ตองการใชจายเงินเพื่อการบริโภค หรือ มีอํานาจเหนือเงิน

5. ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  กลาวคือ  ดําเนินชีวิตดวยความพอดีอยูบนพื้นฐานของความพอเหมาะ พอควร  
ไมเสี่ยงหรือประมาทอยางขาดสติ 

โดย :สุภาพ   คําแฝง


