
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 121 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ข่าวดี ! ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน
บัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย 
รายการละ 8 บาท เม.ย.53 – 31 มี.ค.54
รีบสมัครด่วน ! ใช้บัตรเดิมบัญชีเดิมที่ท่านมีอยู่แล้ว 3 วันใช้งานได้ 
ถอน – โอนบัญชีดอกกระเจียวได้สูงสุดถึงวันละ 2 แสนบาท

เปิดแล้ว!!กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายเอ้ืออาทรเสริมอุดมการณ์สหกรณ์

สมาชิกต้ังแต่ 10 คนเสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553
กิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำาปี 2553 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก 

หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และบุคคลอื่นที่สนใจ

ในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำานวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน ตามแบบเสนอโครงการ  

พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด ส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร?
              หาคำาตอบได้ที่หน้า 3    

ทุนการศึกษา 2553
ทุนส่งเสริมฯทุนละ 500 บาทได้ทุกคน

ทุนเรียนดีอีก 185 ทุน
หมดเขต 30 ก.ค.53
ประกาศผล 25 ส.ค.53

เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  
ปีนี้ สหกรณ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา  
ประจำาปี 2553 เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา 
แล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิก 
มีอยู่กับสหกรณ์                 รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 5

สัมมนาบริหารความเส่ียง
สหกร ณ์ออมท รัพ ย์ก รม ป่ า ไ ม้  จำ า กั ด 

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี เร่ืองการบริหาร 

ความเส่ียง เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2553 และมีการทำา  

work shop สรุปความเส่ียงของสหกรณ์ เพ่ือนำาไป

ปรับปรุงการดำาเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการ

เพ่ือความม่ันคงของสหกรณ์

เต็มไปด้วยความสุขที่วิเศษรับการเกษียณ 
ท่องเท่ียวสิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน กับ สอ.ปม.
โครงการสายใยไม่เกษียณประจำาปี 2553 

เดินทาง 23-27 กรกฎาคม 2553
โดยเสียค่าใช้จ่ายพิเศษกว่าใคร!!

✿ สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2553 เพียง 4,000 บาท
✿ สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2553 และผู้ติดตาม เพียง 8,700 บาท

สมัครก่อนได้ก่อน รับจำานวนจำากัด
ภายในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.53  

ดูรายละเอียดได้ที่ 
www.025798899.com 

 รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3
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สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด เท่าน้ัน สหกรณ์รับภาระการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์

ไปบัญชีธนาคารกรุงไทยแทนสมาชิก 8 บาท ต่อหน่ึงรายการ 

โดยเร่ิมต้ังแต่ เดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

เพ่ือสร้างความสะดวกให้กับสมาชิก สมาชิกสามารถโอน

เงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคาร 

กรุงไทย ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท

ง่าย...กว่าที่คิด
ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์ – กรุงไทย

● รับเงินง่ายแค่ปลายน้ิว กดโอนเงินป๊ัป 

รับเงินทันที

● โอนเงินง่ายผ่านบัตร ATM ของธนาคาร

กรุงไทย สามารถใช้บัตรเดิมและบัญชีเดิม 

ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

● สามารถโอนเงินท้ังจากบัญชีสหกรณ์ไปยัง

บัญชีธนาคารกรุงไทย และจากบัญชี

ธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์ สูงสุด

วันละ 200,000 บาท

● สมัครง่าย สามารถใช้บริการได้ภายใน 3 วัน

มิติใหม่การโอนเงิน
ผ่าน ธ. กรุงไทย

ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์

ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย

อิสระในการทำาธุรกรรม 
ทุกที่ทุกเวลา

ผลการดำาเนินงาน
รายการ 31 มีนาคม 2553 30 เมษายน 2553

จำานวนสมาชิก 13,041 13,044

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,256 4,302

สินทรัพย์รวม 7,599,373,464.83 7,586,284,998.68

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 130,702,921.61 89,923,701.32 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 30,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 47,459,019.21 49,189,296.51 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,370,976,799.21 5,401,288,768.92 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 775,073,309.62 767,920,088.85 

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,143,154.82 4,029,674.39 

อาคาร - ระหว่างก่อสร้าง 14,316,096.46 17,766,096.46 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,678,754.96 1,649,540.84 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,274,649.86 1,286,572.31 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,747,759.08 8,230,259.08 

หน้ีสินรวม 4,574,913,183.10 4,513,360,303.54

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,064,000,000.00 973,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 439,070,191.39 420,082,623.75

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 45,834,169.59 46,360,126.02

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,035,542,521.80 2,058,094,683.37

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 580,372,767.55 597,747,772.26

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 273,256,600.03 276,961,391.94

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 85,060,136.53 87,965,917.18

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 15,009,845.99 15,287,150.71

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 0.00 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 15,596,994.95 16,171,309.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 523,820.17 564,220.17

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,539,582.67 1,539,582.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,562.76 33,562.76

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,015.77 24,015.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,017.53 10,017.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,025.21 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,025.21 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 131,301.24 131,301.24

หน้ีสินหมุนเวียน 8,873,488.71 9,179,961.98

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,014,116.00 10,186,616.00

ทุนของสหกรณ์ 2,964,835,223.75 2,987,254,333.75

ทุนเรือนหุ้น 2,666,673,090.00 2,689,458,800.00

ทุนสำารอง 179,883,123.44 179,883,123.44

ทุนสะสม 118,279,010.31 117,912,410.31

รายได้ 99,210,296.40 137,037,908.53

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 94,571,424.06 127,733,366.66

ผลตอบแทนจากการลงทุน 4,508,835.75 9,138,287.80

รายได้อ่ืน 130,036.59 166,254.07

ค่าใช้จ่าย 39,585,238.42 51,367,547.14

ดอกเบ้ียจ่าย 28,527,595.36 37,850,828.91

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 11,057,643.06 13,516,718.23

กำาไรสุทธิ 59,625,057.98 85,670,361.39

เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2553) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75 ฉุกเฉิน 6.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75 สามัญท่ัวไป 6.50

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00 สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50 สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50 สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 5.85
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เม่ือพูดถึงประโยชน์ของสมาชิก สำาหรับสหกรณ์ของเรา ส่ิงไหนท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก คือ ส่ิงท่ีคณะกรรมการดำาเนินการตลอดจนเจ้าหน้าท่ี

ทุกคน ต่างได้ตระหนัก และพร้อมให้ความสำาคัญกับสมาชิก

สหกรณ์อยากมอบส่ิงดีๆ ให้กับ “ลูกป่าไม้” ไม่ว่าเป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างประจำา ได้เป็นส่วนหน่ึงของสหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างน้อยก็อบอุ่น

ท่ามกลางเพ่ือนพ้องน้องพ่ี เป็นศูนย์กลางพบปะกัน เป็นครอบครัวสหกรณ์..

เอ้ืออาทรกัน..นอกจากจะได้รับความอบอุ่นแล้ว สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน

จากการเป็นสมาชิกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 

● เงินค่าหุ้น ซ่ึงสมาชิกมีสิทธิซ้ือหุ้นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรก

ท่ีเข้าเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น ถือว่าเป็นการฝึกวินัยการออมทรัพย์ท่ีดี 

ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ต้องฝากทุกเดือนแน่นอน ใครไม่มีเงินออมด้านอ่ืน  

ก็เงินหุ้นน่ีแหละ!! เป็นมรดกให้ตัวเองยามเกษียณได้ 

● สหกรณ์ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิก

ทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพ่ือให้ทุกคนออมต่อเดือนๆ ละ 

100 บาทข้ึนไป เป็นเงินออมในอนาคต ใช้เม่ือยามขัดสน 

● สิทธิกู้เงินดอกเบ้ียตำา่ กู้เงินยามขัดสน ดอกเบ้ียตำา่

● สิทธิฝากเงินดอกเบ้ียสูง มีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน 

ฝากได้ทันทีท่ีสมัครสมาชิก...ม่ันคงอุ่นใจ ออมเงินไว้กับสหกรณ์

● สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก 

● สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ

สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต การเป็นสมาชิกสหกรณ์

คงไม่ได้มีดีแค่การกู้เงิน แต่สหกรณ์ยังสอนให้รู้จักความพอเพียง การออมเงิน  

และความเอ้ืออาทรต่อกัน หลายคนทำาได้เพียงสองข้อคือ หาเงินและใช้เงิน  

แต่ไม่เคยสัมผัสคำาว่า ออมเงิน คืออะไร คนส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่า มีงานทำา

มีเงินเดือนทุกเดือน ทำาไปเร่ือยๆ เงินเดือนก็จะเพ่ิมมากข้ึน แต่ลืมมอง 

อีกด้านหน่ึงว่าเราก็ต้องอายุมากข้ึนทุกวันอาจเจ็บป่วยไม่สามารถทำางาน

ได้ หรือบริษัทมีปัญหาอาจลดพนักงาน เราก็มีสิทธิตกงานได้ งานใหม่ก็ใช่ว่า 

จะหาได้ทันควัน ช่วงน้ันจะทำาอย่างไรถ้าไม่มีเงินเก็บไว้บ้าง วงจรของชีวิต 

คนเราจะไปอีกไกล และตลอดเส้นทาง..เงินเป็นปัจจัยสำาคัญพอสมควรทีเดียว

ท่ีจะพาชีวิตเราดำาเนินไปอย่างมีความสุข คงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะต้องรอ  

เรามาตัดสินใจออมกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่า ไม่มีคำาว่าสายสำาหรับการเริ่มต้น

ออมในขณะที่ยังมีรายได้อยู่ เริ่มช้า แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่ม และเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายการออมคงต้องใช้กฎเหล็กกันหน่อยจะได้เป็นกติกาช่วยให้เรา

ไปถึงดวงดาว

ใส่เสื้อพอดีตัว     กินข้าวพอดีอิ่ม
ปลูกบ้านพอดีอยู่   ใช้จ่ายพอดีควร

พบกันอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 

ประจำาปี 2553 ซึ่งสมาชิกมักจะถามไถ่ถึงโครงการ 

นี้ตลอด เพราะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม 

ร่วมกันมักสร้างความประทับใจและสายใยแห่งความ 

เอื้ออาทรสหกรณ์ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม 

ในการรวมกลุ่มกันปีละครั้งเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ สิทธิประโยชน์มากมายของสมาชิก และ

การสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกในทุกส่วนราชการ

เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

ของมวลสมาชิกรวมท้ังเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น 

เสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้

สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด เสนอ

โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มีความประสงค์

จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน 

สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบที่สหกรณ์

กำาหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553  

โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ

อนุมัติวงเงินไม่เกิน 200 บาทต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ

ไม่เกิน 30% ของงบประมาณโครงการ กลุ่มสมาชิก 

ที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัด

กิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 

2553 และจะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ  

1 ครั้ง 

เมื่อได้รับการอนุมัติ โครงการแล้วจะต้อง

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมภาพถ่าย

ประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการ 

จัดกิจกรรม

สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน
เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย

โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ตุลาคม 2553

เป็นสมาชิกสหกรณ์ดี
อย่างไร ? : รอน แรมทาง
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1. สหกรณ์มีการให้สมาชิกกู้ได้ 100 เท่า เป็นความจริงหรือไม่
ตอบ ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินวงเกินกู้ตามฐานเงินเดือน

2. เมื่อกู้สามัญทั่วไปเต็มสิทธิ์แล้วสามารถกู้หุ้นได้อีกหรือไม่
ตอบ ไม่สามารถกู้ได้ เพราะการกู้หุ้นสมาชิกจะต้องไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่จะกู้

3. เมื่อต้องการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ไปยังธนาคารกรุงไทย กดรายการ “รับเงินกู้” ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ ต้องเลือก รายการ “รับเงินฝาก” 

4. หากทำาบัตร ATM สหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์สูญหาย, บัตรชำารุด หรือลืมรหัส ควรทำาอย่างไร
ตอบ 1. โทรแจ้งอายัดบัตรที่ Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-7777777
  2. หากต้องการสมัครใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้กรอกคำาขอใช้บริการ และแนบเงิน 

  200 บาท เป็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM หรือ สมัครใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย โดยกรอกคำาขอใช้ 
  บริการ พร้อมแนบสำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

5. หากลืมรหัสผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone จะต้องทำาอย่างไร
ตอบ 1. เขียนบันทึกข้อความ โดยแจ้งชื่อ-เลขที่สมาชิก และวัตถุประสงค์เพื่อขอรหัสใหม่ ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร (FAX 02-5799774)
           2. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มคำาขอยกเลิกรหัสลับประจำาตัว”ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และส่งเอกสาร
มาที่สหกรณ์

6. บิดามารดาของสมาชิก และบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิกสามารถทำาประกันชีวิตได้หรือไม่
ตอบ  ไม่สามารถทำาได้ 

7. สมาชิกผู้กู้สามารถสอบถามสิทธิของผู้คำ้าประกันได้หรือไม่
ตอบ เนื่องจากข้อมูลการคำ้าประกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะมีการแอบอ้างในการสอบถามข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นได้ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ Call Center จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลในส่วนนี้ได้ แม้ว่าสมาชิกผู้กู้จะทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้คำ้าก็ตาม ในกรณีนี้ 
ผู้คำ้าประกันจะต้องตรวจสอบสิทธิคำ้าด้วยตนเอง หรือผู้กู้จะต้องส่งเอกสารเข้ามาที่สหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ
ตรวจสอบ

ประกาศ!!
นายพุฒ  ราชบุรี เลขที่สมาชิก 504680 กรุณาติดต่อกลับสหกรณ์ด่วน!!

เรื่องใบสมัครสมาชิกสมทบของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-579-7070

ถามมา-ตอบไป โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2553  โดยผู้ประสงค์
จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ดังน้ี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ อายุไม่ตำา่กว่า 3 ปี (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552) และไม่เกิน  
25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552)
 1.2 สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีท้ังสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงความจำานงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ท้ังสองคน  
โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
 1.3   สมาชิกท่ีได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธ์ิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร
  สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องนำาหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณาดังน้ี
 1.1 ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
 1.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
 1.3 ใบระเบียนการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2552) หรือสำาเนา 
สมุดรายงานประจำาตัวนักเรียน (รบ.4) (สำาหรับผู้ขอรับทุนเรียนดี)

3. ประเภทของทุน
 ทุนการศึกษามี 2 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ี
 3.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 500 บาท 
 3.2 ทุนประเภทเรียนดี โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.5 ข้ึนไป และระดับอาชีวศึกษา และระดับ
อุดมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป โดยจะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับช้ันเรียนและมอบทุนให้ไม่เกินจำานวนทุน
ของแต่ละระดับช้ันเรียน ดังน้ี 
  (1) ระดับประถมศึกษา (ป.2 – ป. 6)  ระดับช้ันละ 15 ทุน รวมท้ังส้ิน 75 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท 
  (2) ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6) ระดับช้ันละ 10 ทุน รวมท้ังส้ิน 60 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 
  (3) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปี 1  - ปี 3 ) ระดับช้ันละ  5 ทุน รวมท้ังส้ิน 15 ทุน ๆ ละ 2,000  บาท 
  (4) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ปี 1 – ปี 2 ) ระดับช้ันละ  5 ทุน รวมท้ังส้ิน 10 ทุน ๆ ละ 2,500  บาท 
  (5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี )  จำานวน  20 ทุน  รายละเอียด ดังน้ี
   -  ปริญญาตรี ปี 1   จำานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
   -  ปริญญาตรี ปี 2   จำานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
   -  ปริญญาตรี ปี 3   จำานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
   -  ปริญญาตรี ต้ังแต่ปี 4  ข้ึนไป   จำานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 

4. เกณฑ์การพิจารณา
 การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
 4.1  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนท่ีย่ืนใบสมัครก่อน วันท่ี 30 กรกฎาคม 2553   
 4.2  ทุนประเภทเรียนดี  พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดของภาคเรียนท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ในปีการศึกษา 2552 ท่ีผ่านมา และ
จะต้องมีเกรดเฉล่ียไม่ตำา่กว่า ตามท่ีกำาหนดในข้อ 3.2 โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับการศึกษา กรณีคะแนนผลการเรียน
ลำาดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากันหลายคน สหกรณ์จะคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยการจับสลาก 
 4.3  บุตรสมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก
 4.4 บุตรสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนเรียนดี  แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แทนการพิจารณาผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาดังกล่าว ให้ถือ
คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นอันส้ินสุด

5. กำาหนดวันและสถานท่ีรับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด หรือดาวน์โหลดได้จากเวบไซด์ของสหกรณ์ท่ี WWW.025798899.com 
ได้ต้ังแต่วันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 ผู้สนใจส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันท่ี  30  กรกฎาคม 2553 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก

6. การประกาศผลผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาและการรับเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะแจ้งผลให้ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาทราบ ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2553
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2553

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป
                  ประกาศ ณ วันท่ี   4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2553
                                                                              
    (ลงนาม)    สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์ 
    (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)
    ประธานกรรมการดำาเนินการ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำาปี 2553
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นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน นำาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำากัด จำานวน  9 ท่าน เยี่ยมชมดูงานระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ  
บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำากัด
เยี่ยมชมงาน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 นายณรงค์ นาคสันติ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ จำากัด นำาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 

และระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้เงินกู้แก่สมาชิก  โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการดำาเนินการ และ

กรรมการท่านอื่นๆให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด
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✿ รู้แล้วอย่ารอช้า สอ.ปม.ได้ออกประกาศ เร่ืองกำาหนดการ
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกประจำาปี 2553 สมาชิกท่านใดอยากจะอยู่กลุ่มไหน หรือ
ต้ังกลุ่มใหม่ ให้ศึกษารายละเอียดจากวารสารป่าไม้รายเดือน เดือนพฤษภาคม 
หรือดูได้ท่ี www.025798899.com  สามารถย้ายกลุ่มใหม่ภายใน 19 ก.ค. 53 

✿ จ า ก น้ี ไ ป เ ร า มี
ช่องทางท่ีจะทำาให้สมาชิกเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำาต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ผ่านมาทางสหกรณ์
ด้วย 3 ช่องทางง่าย ๆ 1. กล่อง
รับความคิดเห็นภายในสหกรณ์  
2. Email: forestcoop@gmail.com 3. Call center: 0-2579-7070

✿ อีกหน่ึงนำ้าใจ จาก
สอ.ปม. มอบส่ิงของอุปโภคบริโภค  
ให้แก่ คุณกุหลาบ ประสาทแก้ว  
(อ ดีตลูกจ้างประจำ ากองคลัง  
กรมป่าไม้) มารดาของคุณมณี 
ประสาทแก้ว สมาชิกสหกรณ์  
ซ่ึ ง ป่ ว ย เ ป็ น อั ม พ ฤ ก ษ์  โ ด ย  
คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอำานวยการ เป็นผู้แทนของ 
สมาชิกสอ.ปม.ไปมอบส่ิงของต่างๆ เ ม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2553  
จ.พระนครศรีอยุธยา

✿ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ คุณอิศรา ล่ิมวงศ์ จาก สอ.สาธารณสุข 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ คุณสุรัชนี ตันตระกูล จากสอ.กรมวิชาการเกษตร  
เข้าสู่บ้านอันอบอุ่น ของ สอ.ปม. ด้วยความยินดีขอรับ    

✿ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ ประธาน
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  แม้งานจะหนักแค่ไหนก็บ่หย่ัน   
ทุกเย็นวันธรรมดา หากไม่ติดราชการ ก็จะนำาทีมคณะเจ้าหน้าท่ีของ 
ท้ัง 2 กรม มาออกกำาลังกายเต้นแอโรบิค บริเวณข้างเสาธงเป็นประจำา สำาหรับ
เคร่ืองเสียงของสมาชิกชมรมแอโรบิค สอ.ปม.ก็เป็นผู้สนับสนุนโดยใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ ในการบำารุงซ่อมแซมเคร่ืองเสียงจำานวน  4,000 บาท  
ใครอยากมีสุขภาพดี ทุกเย็นเจอกันท่ีข้างเสาธงจ้า….

✿ สหกรณ์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช จำานวนเงิน 4,000 บาท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นครศรีธรรมราช จำานวนเงิน 2,000 โดย คุณสุเทพ บัวจันทร์ ผู้แทนสมาชิกเป็น
ผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว 

สายสัมพันธ์สหกรณ์
โดย : ไผ่ลู่ลม

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้ว เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า “สายนำ้า
ไม่เคยไหลกลับ” ก็คงจะจริง เพราะน่ีก็ผ่านไปคร่ึงปีแล้ว ต้ังเป้าว่าจะทำาอะไร 
ไว้บ้าง ทำาสำาเร็จแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ทำาก็ยังพอมีเวลาอยู่ค่ะ อย่าพ่ึงเหน่ือย
กับชีวิต ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ  และสำาหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกับสมาชิก สหกรณ์
ไม่รีรอท่ีจะคิด และทำาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกเสมอ

✿ เร่ืองสด ๆ ร้อน ๆ สมาชิกท่านใดท่ีมีความต้องการท่ีจะนำาเงิน
ไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาบุตร  สหกรณ์ได้ออกประกาศใหม่ เร่ือง 
การให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ เร่ืองใหม่ถอดด้าม ซ่ึงเป็นหน่ึง 
ในโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีมาจากการประชุมร่วมกันโดยคณะกรรมการ 
เงินกู้และสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือบุตรของสมาชิกในด้านการศึกษา  ใครมี 
ความจำาเป็นสามารถย่ืนกู้ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 16 กรกฎาคม 2553 เท่าน้ัน

✿ คุณชัชวาลย์ พิศดำาขำา ผอ.สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า และ
คุณวัชระ ชมภูศรี ผอ.ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า แจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 เร่ือง ดังน้ี โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า ในสถานี 
เพาะเล้ียงสัตว์ป่า สมาชิกสามารถร่วมทำาบุญ โดยบริจาคผ่าน บัญชี “โครงการ
พ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า” ได้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์
จำากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 053-424505-9  

และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแบบฟอร์ม 
การบริจาคเงินอุปถัมภ์สัตว์ป่ามายังสำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ทางโทรสาร 
หมายเลข 0-2561-4836  พร้อมแจ้ง ช่ือ ท่ีอยู่ ให้ชัดเจนเพ่ือทางสำานักอนุรักษ์
สัตว์ป่าจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้ท่านค่ะ 

นอกจากน้ีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โดยสำานัก
อนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) ขอเชิญส่งผลงาน 
ภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ คร้ังท่ี 16” ประจำาปี 2553 ส่งภาพได้ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี  
30 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ท่ี www.dnp.go.th

✿ กลับมาบรรจบครบอีก 1 ปี กับเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียว 
แหล่งท่องเท่ียวของดีเมืองชัยภูมิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ไทรทอง  

คุณนราธิป อัจฉริยะชีวิน และ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
คุณจารึก ปานมณี ขอเชิญเท่ียวชมธรรมชาติดี ๆ ปีละหน ช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค.   
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์บริการท่องเท่ียว 089-282-3437,  
081-877-8485

“เมื่อตะวันยังคงทอแสง 
เราจะสิ้นเรี ่ยวแรงได้ไฉน”
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ประโยชน์สมาชิก
ด้วยข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์บางท่านไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสมาชิกย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ ปรับอัตราเงินเดือน  

เพือ่ใหก้ารตดิตอ่และทำาธรุกรรมระหวา่งสหกรณก์บัสมาชกิเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง และปอ้งกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ จงึขอความรว่มมอื 

สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โปรดแจ้งรายละเอียดให้สหกรณ์ทราบ โดย Email: forestcoop@gmail.com  

Fax 0-2579-9774  Call center 0-2579-7070

เพื่อจะได้นำาไปปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว 

2. ย้ายสังกัด, เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

3. อัตราเงินเดือน

คำ�คม ค�รมเด็ด
ขอบคุณ “คว�มไม่มี” ที่ทำ�ให้ลุกขึ้นสู้
ขอบคุณ “คว�มย�กจน” ที่ทำ�ให้มุม�นะ
ขอบคุณ “คว�มล้มเหลว” ที่ทำ�ให้เกิดคว�มเชี่ยวช�ญ
ขอบคุณ “คว�มผิดพล�ด” ที่ทำ�ให้ฉล�ดยิ่งกว่�เดิม
ขอบคุณ “คว�มไม่รู้” ที่ทำ�ให้รู ้จัก ครูชื่อ “ประสบก�รณ์”
ขอบคุณ “คว�มผิดหวัง”  ที่ทำ�ให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นม�ใหม่
ขอบคุณ “คว�มทุกข์ ” ที่ทำ�ให้รู ้ว่�คว�มสุขมีค่�แค่ไหน 
                                                               ว.วชิรเมธี


