
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 127 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
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วารสารสหกรณ์ป่าไม้
เปิดให้กู้แล้ว เงินกู้สามัญสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีภัยธรรมชาติระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.53
ยื่นคำาขอต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.54

                                                  อ่านต่อหน้า 2

เริ่มแล้ว!! บริการฝากเงินผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย
สามารถโอนเงินจากบัญชีธ.กรุงไทยเพ่ือฝากเข้าบัญชีสหกรณ์       

สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายน้ิว

ประกาศแล้วรางวัล
“คนดีศรีสหกรณ์”

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซ่ือสัตย์-อดออม-เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน
รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองคำ�หนัก 2 บ�ท

  อ่านต่อหน้า 6

เก็บตกค่ายเยาวชนคนรักป่า
รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

                                          อ่านต่อหน้า 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนสมาชิกได้ที่ 

www.025798899.com

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
จำ�นวนเงิน 50,000 บ�ท ในวันท่ี 5-6 ก.พ.2554

ใกล้จะถึงวันที่ได้ลุ้นกันอีกแล้ว หลายคนใจจดใจจ่อ
ว่าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 
วันท่ี 5-6 ก.พ. 2554 ท่ีจะถึงน้ี ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัล 
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงไปครอง ทางสหกรณ์ 
จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิก
ใครยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
รีบเปิดบัญชีด่วน....

สอ.ปม. บริการนอกสถานที่
 รับโอน สมาชิกใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยมี ผอ.บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  

ให้การต้อนรับ

ใครคือผู้คว้ารางวัล

วันประชุมใหญ่

อ่านต่อหน้า 3

วันที่ 5-6 ก.พ. 2554
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จากสถานการณ์อุทกภัยที่ เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของ
ประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง 
ในรอบหลายสิบปี ทำาให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย  
โดยเฉพาะพี่น้องสมาชิก ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำารง
ชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลน อาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึง
การประกอบอาชีพหลังนำ้าลด 

สหกรณ์จึงได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ธรรมชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

           
สำ�หรับหลักเกณฑ์ก�รให้เงินกู้มีดังนี้

- ผู้ กู้ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย จ า ก
ภัยธรรมชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2553 
ให้ยื่นคำาขอต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554

- สมาชิกคนหนึ่ง กู้ได้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เมื่อหักเงินที่ต้องชำาระต่อสหกรณ์
ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- การให้เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม

ประกาศนี้ เป็นการให้ในกรณีพิเศษที่แยกสัญญาจากสัญญา
เงินกู้สามัญประเภทอื่น

- สมาชิกที่ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จประกอบ
คำาขอกู้  จะต้องถูกเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมด หรือถูกปรับ
ดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี และระงับสิทธิ์การกู้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภท 
และเงินกู้พิเศษเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรืออาจถูกดำาเนินคดี 
เว้นแต่ผู้กู้นำาเงินกู้และดอกเบี้ยมาชำาระคืนต่อสหกรณ์ 
ครบถ้วน หรือได้รายงานผลการใช้เงินกู้หรือผู้กู้  ได้ถูก
ลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการเงินกู ้
อาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้ และหาก
การกระทำาดังกล่าวเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
ร้ายแรงให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิก 
ผู้นั้นออกจากสหกรณ์ และดำาเนินคดีตามกฎหมายก็ได้ 

อัตร�ดอกเบี้ย   อัตร�ดอกเบี้ย 2 ปีแรก ร้อยละ 1.00 
ต่อปี หลังจ�กนั้นให้เป็นไปต�มอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ
สงเคร�ะห์ผู้ประสบภัยต�มประก�ศสหกรณ์ (ปัจจุบันร้อยละ 
4.10 ต่อปี)

เปิดให้กู้แล้ว!! เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 – 31 มกราคม 2554         

เฉลยคำาถามฉบับที่ 126 ถามว่า ระเบียบใหม่ ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถยื่นขอรับทุน
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทุนละ 500 บาท ต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และมีสิทธิรับทุนนี้ได้ไม่เกิน 
3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก ยื่นคำาขอรับทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันชำาระเงิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 1.คุณสมบัติ ภู่พันธ์ 2.คุณสุธรรม สุวรรณพันธ์ 3.คุณดรุณี จันทรโชติ 4.คุณกานต์สุดา 
หล่อเลิศธรรม 5. คุณอำานาจ เจริญจิต

สำาหรับคำาถามฉบับนี้ถามว่า  วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554  ที่จะถึงนี้ จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร และ
มีความสำาคัญอย่างไรบ้าง  ทราบคำาตอบแล้วส่งมาได้ที่ : forestcoop@gmail.com หรือไปรษณียบัตรมาที่ตู้ป.ณ.169 
ปทจ.จตุจักร กทม.10900  ตอบได้เร็วสุด รับเป้ค่ายสหกรณ์ไปเลย จำานวน 5 ใบ  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2554

มุมนี้มีรางวัล
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วันนี้ไม่เพียงแค่โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคาร

กรุงไทยได้เท่านั้น ยังสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อ

ฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์ได้ง่ายๆ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดย

ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนผ่านใบแจ้งการรับชำาระ

เงิน PAYMENT และไม่ต้องมาที่สหกรณ์ เมื่อทำารายการโอนผ่าน 

ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ 

ทันที

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย

เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

มุมนี้มีคำาตอบ
   

โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. ในกรณีที่สมาชิกมีบัตร ATM สหกรณ์-ไทยพาณิชย์ หรือ 

บัตร ATM สหกรณ์-กรุงไทย เมื่อยื่นกู้และเงินกู้อนุมัติเงินจะโอนเข้า

บัญชีใด

ตอบ  การอนุมัติ เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ เงินจะ

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ (บัญชีดอกกระเจียว) หากสมาชิก 

ทำาบัตร ATM สหกรณ์-ไทยพาณิชย์ หรือบัตรATM สหกรณ์- 

กรุงไทย สามารถใช้ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ได้ท้ังสองบัตร  

โดยมีขั้นตอนดังนี้

● บัตร ATM สหกรณ์-ไทยพาณิชย์ 
 (ถอนได้ไม่เกินวันละ 50,000 บาท)

● บัตรATM สหกรณ์-กรุงไทย 
 (โอนจากบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีกรุงไทยได้ไม่เกิน

 วันละ 200,000 บาท)

 
ÊÒÁÒÃ¶ãªéºÃÔ¡ÒÃ¹Õéä´é 
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1. สอดบัตรและใส่รหัส

1. สอดบัตรและใส่รหัส

2. เลือกรายการ “อื่นๆ”

2. เลือก “บริการอ่ืนๆ” (2คร้ัง)

3. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

4. เลือก “รับเงินฝาก”

5. ระบุจำานวนเงิน กด “ถูกต้อง”

6. ระบบจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย ถอนจากกรุงไทยตามปรกติ

3. เลือก “ถอนเงิน”

4. เลือกบัญชี “เดินสะพัด”

5. ระบุจำานวนเงิน กด “ถูกต้อง”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. เลือก “ฝากเงินฝาก”

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป

6. ระบุจำานวนเงินที่ต้องการโอน

7. รอระบบโอนเงิน

รับเงินสด

เริ่มแล้ว!!! 

บริการฝากเงินผ่านตู้  ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายน้ิว 

โอน

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

กรุงไทย สหกรณ์
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เราไปสัมภาษณ์น้อง ๆ กันดีกว่า ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นกันที่  

น้องพุดจีบ ด.ญ. ปารัช เปลี่ยนปราณ ม.1 
รร.ราษฎร์บริกานุเคราะห์  จ.ราชบุรี

“ออกค่ายเยาวชนคนรักป่าครั้งนี้ ทำาให้ได้
เพื่อนใหม่เยอะมากคะได้เรียนรู้ชีวิตในป่า หุงข้าว 
ทำาอาหารกลางป่า คิดว่าสามารถนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ หากหลงป่า”

ค่ายเยาวชนคนรักป่า
รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

กล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11

โดย : รุ้งตะวัน

ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จัดขึ้น

เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อม ปีนี้จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2553  นอกจากน้อง ๆ จะได้

รับความรู้จากการเดินป่า ซึ่งจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความ

สำาคัญของระบบนิเวศในป่าแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานของ

กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนักสืบสายนำ้า ร่วมเสริม 

โป่งช้าง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า นก ผีเสื้อ ยังได้

ปลูกต้นไม้รวมใจกันอีกด้วย

วิทยากรให้ความรู้ เยาวชนร่วมเสริมโป่งช้าง มาศึกษารอยเท้าสัตว์กันดีกว่า

โห....หนูเห็นนกแล้วค่ะ ตัวเบ้อเริ่มเลย.... ระบบนิเวศป่าไม้ มีอะไรกันบ้างน๋า ช่วยกันคิดซิ.... กิจกรรมนักสืบสายนำ้า  

กิจกรรมแค้มป์ไฟแสนสนุก
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รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร

น้องอุ้ม ด.ญ.รัตนาวดี น้องอั้ม  ด.ญ. ณภัทร   จรูญวิทยา 
ป.6 รร.เจริญสุขอุดมวิทยา   จ.กำาแพงเพชร

 “เป็นครั้งแรกที่อุ้มและน้องอั้มได้มาค่ายค่ะ ชอบกิจกรรมนักสืบสายนำ้า และเดินป่ามากเลย 

ได้ผจญภัยและใกล้ชิดธรรมชาติ ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง สวยมาก และทำาให้เราได้รู้ว่า  

จริงๆ แล้ว ถ้าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของเรา จะทำาให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยคะ  

ถ้าขาดทรัพยากร หรือคนตัดไม้ทำาลายป่ากันมากขึ้น คงจะมีแต่ภัยธรรมชาติมาเยี่ยมเยือนคะ”

น้องเบลล์ ด.ญ.กุลภัสสร์ ศิริธร ม.1  รร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล
“รู้จักโครงการนี้จากวารสารคะ อยากรู้ว่าความรู้นอกตำารา เป็นอย่างไร? ก็เลยตัดสินใจมาคะ ซึ่งการมา 

ในครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเลย ชอบทุกกิจกรรมที่วิทยากรจัด ตอนไปเดินป่า ก็ชอบที่ฝนตก เป็นอะไรที่ประทับใจมาก  

ทานข้าวท่ามกลางสายฝน โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในชีวิตที่ได้มาค่ายครั้งนี้”

น้องเฟริ์ส ด.ช.สุทธิพงศ์ เทียมยม ป.6 รร.เทศบาล1 จ.สุราษฎร์ธานี
“ผมรู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนาน ดีใจที่ได้มาค่ายเยาวชนคนรักป่า ได้ทั้งความรู้ในการดูแลตัวเองในป่า  

ทำากับข้าวด้วยตัวเอง ถึงแม้ผมจะอยู่ไกล จ.สุราษฎร์ธานี แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการเดินทางครับ อยากมาร่วม

กิจกรรมดีๆ ก็ต้องลงทุนกันหน่อยมาคนเดียวด้วยครับ (ยิ้ม) ปีหน้าผมอยากให้ไปจัดกันที่ทะเล คิดว่าคงจะสนุกและ

ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งครับ”

น้องเฟรม ด.ช. เฉลิมชาติ เฉียบแหลม ม.1 รร.คงคาราม  จ.เพชรบุรี
“พ่อแนะนำาให้มา ผมก็ชอบครับ ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น เป็นครั้งแรกของผมเลย ดีใจที่ได้มา แต่ก่อน 

ไม่เคยเห็นถึงความสำาคัญของป่าไม้ แต่พอได้รับรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ ก็ทำาให้เรารู้สึกหวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติ 

มากขึ้นครับ”

น้องเน ด.ญ.สิราวรรณ สมเพาะ ม.2 รร.เทพพิทักษ์ จ.แพร่ 
“อยากมา เพราะอยากรู้จักเพื่อนใหม่คะ  ได้ความรู้มาก สนุกดีค่ะ เนจะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่นี่ไปบอกต่อ 

ให้เพื่อนๆ ฟัง ว่าอย่าตัดไม้ ทำาลายป่ากันเลย ถ้าเรารักป่า ป่าก็จะรักเราเองคะ”           

ไม่มีอะไรตอบแทนความเหนื่อยยากของคนทำาค่าย เท่ากับ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ของเด็กๆ เป็นอีกวันที่น่าประทับใจจนต้องบันทึกไว้  

เพื่อขอบคุณน้องๆ ที่มาร่วมค่าย  ท่ามกลางนำ้าตาของน้องๆ ที่ประทับใจจนไม่อยากกล่าวคำาลาจากค่ายที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน ทุกคนร่วมแรงใจ 

และจัดค่ายด้วยหัวใจ ด้วยความรักที่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม

น้องๆ เยาวชน เข้าใจคำาว่า จิตสำานึกของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ขอบคุณน้องๆ และกรรมการ รวมถึงพี่เลี้ยงที่ช่วยทำาให้จิตสำานึก 

ที่หายไป ของพวกเขากลับมาอีกครั้ง

ถ้าเราตั้งใจทำาอะไรด้วยหัวใจ เราก็

จะได้รับหัวใจที่พันผูกร้อยรัดใจเราเข้ากับใจ

เยาวชนโดยไม่รู้ตัว แค่เวลาเดี๋ยวเดียว เราก็

พบว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป ได้ตอบรับเป็นนำ้าใจจาก

หัวใจหลายๆ ดวง จนตั้งตัวไม่ทัน ไม่มีอะไร 

มีค่า มากกว่าความรู้สึกท่ีไม่สามารถกล่ันกรอง 

เป็นคำาพูด แต่หยดออกมาเป็นนำ้าตาแทน  

แววตาท่ียังมีความหวังท่ีจะฝันต่อไปของน้องๆ  

ทำาให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง คุ้มค่าเหลือเกิน  

แม้ต้องรอคอยเป็นปี ขอขอบคุณสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ท่ีร่วมกันจุดประกาย  

สร้างเยาวชนที่ดีเพื่อเติบโตในวันข้างหน้า
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วัดพุทธเจดีย์ โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
บริเวณใกล้เคียง ฟรีทุกสัปดาห์ และยังได้จัดพื้นที่บริเวณสนาม 
หน้าบ้านเป็นสถานที่ออกกำาลังกายให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดย
ภรรยาเป็นผู้นำาในการออกกำาลังกาย

           

ปีหน้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 วันเสาร์และวันอาทิตย์
ที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 เราจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเขา และทาง 
สหกรณ์ยังได้มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ เป็นโล่เชิดชูเกียรติ และ 
เข็มทองคำา มูลค่าหนัก 2 บาท ให้กับผู้ที่ได้กระทำาความดีซึ่งเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจและยกย่องผู้กระทำา
ความดีตามโครงการคนดีศรีสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกตระหนัก 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและมุ่งทำาความดี 

         
คุณสุริยะ ศรีชุม ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า การทำาความดีนั้น 

ไม่น่าอายและสามารถทำาได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความต้ังใจและเจตนา 
ที่จะทำาความดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน ตลอดจน 
เพื่อนร่วมงานเพราะจิตใจที่คิดจะทำาดีจะเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายนั้น
ทำาความดี ซึ่งตนอยากจะเป็นกำาลังใจให้กับอีกหลายๆ คนที่คิดดีและ
ต้องการกระทำาความดีว่าความดีที่เราทำานั้นแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
แต่เราก็รับรู้และสัมผัสได้ด้วยหัวใจของผู้กระทำาดีนั่นเอง จากการที่ 
คณะทำางานติดตามคนดีศรีสหกรณ์ได้ไปสัมผัส สอบถามบุคคลผู้ใกล้ชิด  
จนเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่า บุคคลผู้นี้แหละสมควรได้รับรางวัลคนดีศรี
สหกรณ์  เอ้า ปรบมือดังๆ ให้กับคนดีศรีสหกรณ์กันหน่อยค่า… 

                

และแล้ว เราก็ได้ตามหาคนดีศรีสหกรณ์ กันจนเจอ หลังจาก
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  เฟ้นหาและคัดเลือกกันอยู่นาน 
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 เม.ย. 2553  ทางสหกรณ์ก็ได้คนที่มีคุณสมบัติ
ตรงใจ ตามหลักที่สหกรณ์ได้กำาหนดไว้ คือ 1. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่าง
ประหยัด อดออม 2. เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม 3. เป็น
ผู้มีความยึดมั่น ซื่อสัตย์สุจริต 4.เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการ 
ดำารงชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

“ความสุขของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะมองโลกในด้านใด คงเป็น
ประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวของเขาคนนี้ได้เป็นอย่างดี” สำาหรับเขา 
ไม่เคยคิดน้อยใจในโชคชะตา แต่กลับใช้ความลำาบากของชีวิตเป็น 
แรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นที่จะทำาให้ตัวเองประสบความสำาเร็จในชีวิต  

คุณสุริยะ ศรีชุม  เป็นผู้ ที่
ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างในการดำ ารงชีวิต 
ที่ ดี ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต แม้จะเป็น 
ข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่สามารถดูแล 
ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้  แ ล ะ 
สามารถส่งลูกสาวคนเดียวเรียนจนจบปริญญาตรี  มี เงินออม
เหลือไปลงทุนทำาอาชีพเสริมได้แก่ การทำาฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม 
ในอ่าวบ้านดอน และการทำาสวนปาล์มนำ้ามัน ณ ตำาบลตะเคียนทอง 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

     
นอกจากนี้เขายังได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น  

เป็นประธานกรรมการวัดนิกรประสาท อนุกรรมการโรงเรียน 
วัดนิกรประสาท กรรมการหมู่บ้าน ประธานชมรมพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนราชการ  และจัดหาช่างตัดผมจากสถาบันสอนการตัดผม  
ไปบริการตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนวัดนิกรประสาท โรงเรียน 

ครอบครัวคุณสุริยะ ศรีชุม

ทำาสวนปาล์มนำ้ามัน ทำาฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม อ่าวบ้านดอน

“คุณสุริยะ ศรีชุม”
ผู้คว้ารางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”

ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อความสุขที่พอเพียง
โดย  :  ไผ่ลู่ลม

กรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์ บุคคลรอบข้างคุณ สุริยะ ศรีชุม
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อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  กรกฎาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-ปีที่10) 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85

ผลการดำาเนินงาน

รายการ 31 ตุลาคม 

2553

30 พฤศจิกายน 

2553

จำานวนสมาชิก 13,003 13,024

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,780 4,851

สินทรัพย์รวม 7,981,654,014.18 7,954,605,817.63

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 103,151,993.25 93,177,757.11 

เงินลงทุนระยะส้ัน 60,000,000.00 50,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 52,940,379.76 55,613,710.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,577,384,674.51 5,613,751,386.29 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 777,263,140.35 777,679,976.40 

เงินลงทุนระยะยาว 1,365,001,000.00 1,315,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,874,316.36 3,761,672.05 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35,929,779.38 40,037,705.81 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 155,471.49 250,350.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,953,259.08 5,332,259.08 

หน้ีสินรวม 4,652,234,564.37 4,574,758,593.19

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 725,000,000.00 575,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 386,495,019.55 381,263,268.30

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 46,382,771.68 46,175,443.33

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,226,157,536.03 2,278,158,554.57

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 793,933,593.53 795,452,335.21

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 309,032,072.73 330,679,876.63

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 99,196,065.99 103,888,043.99

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 18,834,768.90 18,878,652.90

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 19,984,631.40 20,539,661.60

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 824,306.89 893,006.89

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,595,871.49 1,595,871.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 34,239.23 34,239.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,499.82 24,499.82

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,219.44 10,219.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,227.27 10,227.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,227.27 10,227.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 133,947.67 133,947.67

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,628,949.48 10,857,901.58

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,945,616.00 11,152,616.00

ทุนของสหกรณ์ 3,102,600,245.67 3,126,927,675.67

ทุนเรือนหุ้น 2,811,952,160.00 2,836,544,990.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 179,923,387.94

ทุนสะสม 110,724,697.73 110,459,297.73

รายได้ 377,401,376.93 417,610,807.91

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 330,946,558.76 365,021,176.12

ผลตอบแทนจากการลงทุน 45,959,979.89 52,006,706.04

รายได้อ่ืน 494,838.28 582,925.75

ค่าใช้จ่าย 150,582,172.79 164,691,259.14

ดอกเบ้ียจ่าย 120,186,328.37 130,546,244.33

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 30,395,844.42 34,145,014.81

กำาไรสุทธิ 226,819,204.14 252,919,548.77

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากัด จัดงานฉลองมงคลสมรสให้แก่นาย ณัฐสิทธิ์ 
อึ๊งภากรณ์ สมาชิกสมทบของสอ.ปม. และนางสาวชนิดา  
ง้วนพันธ์ ที่เพิ่งเข้าประตูวิวาห์ไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2553  ณ โรงแรมเซ็นทรัล โซฟิเทล ลาดพร้าว กทม. เอ้า.. 
ขอให้มีลูกเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมืองนะจ๊ะ



8

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

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 สอ.ปม. ได้เดินทางไปรับสมัครสมาชิกใหม่ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

เทคโนธานี โดยมีคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยฯให้การต้อนรับ และอำานวยความสะดวก ให้สอ.ปม. 

แนะนำาในเรื่องการรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำากัด การรับสมัคร 

สมาชิก - สมาชิกสมทบ บรรยายโดย นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ข้าราชการพนักงาน
ศูนย์วิจัยฯ ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมใจรับโอน และสมัครสมาชิกใหม่

ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี


