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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวอารยา  
บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ี 
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย

กิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำาปี 2554  โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบของสอ.ปม.และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์สหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำานวน 
2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน พิจารณาจาก
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ 
และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์  สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 200 บาท 
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และงบบริหารโครงการอีก 30 %  พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบ 
ที่สหกรณ์กำาหนด ส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                                                                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 2         

สัมมนากรรมการ – เจ้าหน้าท่ี เร่ือง แผนปฏิบัติงานประจำาปี 2554
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 สอ.ปม. จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  

ณ โรงแรมมายเวย์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงการสัมมนาคร้ังน้ีคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
ได้ร่วมกัน ระดมสมองนำาเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และสรุป
ข้อคิดเห็น เพื่อบริการสมาชิกในทุก ๆ ด้าน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2554 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุทัศน์  
กองป่า รองประธานกรรมการ นายมะณู บุญศรีมณีชัย 
กรรมการดำาเนินการ นำาคณะเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ร่วม
ศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบสหกรณ์ – ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการซักถามแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหาร
งานสหกรณ์  โดยมีนายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธาน
กรรมการดำาเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต  
สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าท่ีผู้จัดการ บรรยายสรุป 
ภาพรวมขององค์กร              

ข่าวดี!! สอ.ปม. ขยายเวลา ฟรี 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
จากธ.กรุงไทยมายังสหกรณ์ และ
โอนจากสหกรณ์ ไปยังธ.กรุงไทย
ถึง 31 ธันวาคม 2554          อ่านต่อหน้า 2

เปิดแล้ว!!กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายเอื้ออาทรเสริมอุดมการณ์สหกรณ์

สมาชิกต้ังแต่ 10 คน เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2554

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดูงาน
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เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด จัดงานบรรยายเรื่อง “การลงทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 
H.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางและวิธี
การนำาเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตรตลาดแรกกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการทำาธุรกรรมทางการเงิน Private 
Repo กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางการเงินสภาพ
คล่อง โดยผู้เข้าฟังการบรรยายได้แก่ เจ้าหน้าที่ และคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
และกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน สำาหรับวิทยากรผู้บรรยาย
ได้แก่ คุณศักดิ์สิทธิ์ สถิตย์พนาพร  ผู้ชำานาญการอาวุโส 
และคุณสุชาดา รอดจันทร์ทอง  เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “การ
เสนอพันธบัตรตลาดแรกแบบไม่แข่งขันราคา” (NCB :  
Non – Competitive Bid) และวิทยากรจาก ธนาคาร 
เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) คุณอนุพงศ์ ธรณิศร Trader 
Balance Sheet Management และคุณอาริยา อุดมผล  
แผนกสถาบันการเงิน บรรยายหัวข้อ “การบริหาร 
สภาพคล่องและสร้างผลกำาไรด้วย Private Repo”

เรื่องจากปก

เวียนมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำาปี 2554   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน สำาหรับเพิ่มพูน 

ความรู้เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ 

พึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก รวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่ม

หรือส่วนราชการใด เสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์

สมาชิกที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อม

เอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2554  สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ตามความ

เหมาะสมของโครงการ และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมภาพถ่ายประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัด

กิจกรรมกลุ่ม

คุณศักดิ์สิทธิ์ สถิตย์พนาพร

วิทยากรผู้บรรยาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 

ประธานกรรมการดำาเนินการ  

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

คุณอนุพงศ์ ธรณิศร

วิทยากรผู้บรรยาย

ธนาคารเอชเอสบีซี (ประเทศไทย)

กิจกรรมกลุ่ม

สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน
เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2554

งานบรรยายเรื่อง “การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์”

สอ.ปม. ขยายเวลา ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็มทั้งจากบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย และจากบัญชีธนาคาร

กรุงไทย มายังบัญชีสหกรณ์ รายการละ 8 บาท ทั่วประเทศ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนี้ ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สอ.ปม. ขยายเวลา ฟรี!! ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออนไลน์ 
ระหว่างสหกรณ์ กับธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้เอทีเอ็ม

84 พรรษา สถิต
ย ์ใน

ดวงใจ
 ไทยทั่วหล้า
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ตลอด 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ต้องบอกว่า  

“มากมายมหาศาล  เกินกว่าจะคณานับได้”

ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์

ท่านอีกแล้ว

เพราะตลอดช่วงเวลา 30,600 วัน หรือ 84 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชกรณียกิจ 

น้อยใหญ่  ล้วนถูกใส่พระทัย และทรงห่วงใยไม่ให้ตกหล่น หายไป

ไหน???

เพราะความทุกข์ของราษฎร เปรียบดังความทุกข์ของ

พระเจ้าแผ่นดิน

ดังนั้น   โครงการต่าง ๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือราษฎร ไม่ว่า

จะเป็นโครงการตามพระราชดำาริ   หรือโครงการหลวง หรือ โครงการ

ตามพระราชประสงค์ หรือ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯลฯ

ทว่า จุดหมายปลายทางของโครงการเหล่านั้นล้วนมีศูนย์รวม

อยู่จุดเดียว คือ การเยียวยาความเดือดร้อน ช่วยเหลือราษฎรของ

พระองค์ให้พ้นทุกข์นั้นเอง

เมื่อบวก ลบ คูณ หาร โครงการต่างๆ ประมาณ 3,600 - 

4,000 โครงการ

ยังความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากันอย่าง

ทั่วหน้า

อย่างไรก็ตาม   ความปลาบปลื้มและชื่นชมต่อโครงการต่างๆ 

ไม่ปรากฏเฉพาะในกลุ่มราษฎรชาวไทยเท่านั้น หากแต่หลายประเทศ 

ทั่วโลก   ยังเคยส่งผู้แทนหน่วยงาน หรือกระทรวงเข้ามาศึกษาตาม

ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ นับครั้งไม่ถ้วนเพื่อนำาไปปรับใช้กับประเทศ 

ของพวกเขา

“ทุกครั้งที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤต ทุกคนจะคิดถึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ด้วยพระองค์ได้ทรงบำาบัดทุกข์

บำารุงสุขแก่ราษฎรมาโดยตลอด ยามนี้กระแสสังคมมีการพูดถึง 

พระราชดำารัสเรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ ได้ เคย

พระราชทานแก่รัฐบาลชุดต่างๆ และคณะบุคคลที่ ได้ เข้าเฝ้าฯ  

         วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ขอน้อมนำาบางส่วนของพระราชดำารัส 

ในเรื่องดังกล่าว มาเผยแพร่ส่งผ่านถึง และคนไทยทุกยุคทุกสมัย 

 

 ต่อไปนี้คือบางส่วนของพระราชดำารัสที่พระองค์ได้พระราชทาน 

แก่รัฐบาลและคณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2540

❤ มีรายหนึ่งในระยะนั้นเมื่อ 40 ปีมาแล้ว เขาขอกู้เงิน 30,000 

บาท เอาไปซื้อเครื่องมือสำาหรับตัดเย็บผ้าให้ภรรยาทำาร้านก็ตกลง 

ให้เขา ในท่ีสุดเม่ือเขาต้ังร้านแล้ว เขาก็เอาเงินมาคืน ทุกเดือนสมำา่เสมอ  

จนกระทั่งหมดจำานวนที่ได้ให้กู้ ด้วยความฉลาด ด้วยความซื่อสัตย์

ของเขา รู้ว่ากิจการนี้จะทำาให้มีกำาไรได้ สามารถที่จะคืนเงินมาให้ครบ

จำานวนที่กู้ ต่อไปเป็นกำาไรทั้งนั้นก็ชมเขาว่าดี คนนี้เขาเป็นคนซื่อสัตย์ 

ในที่สุดมาเป็นคนที่ช่วยในด้านช่างฝีมือ และได้รับใช้อย่างซื่อสัตย์ 

จนกระทั่งถึงสิ้นอายุ 

❤ มีอีกรายหนึ่ง เขาเอาหัวเข็มขัดมาให้ เราถามว่าหัวเข็มขัด

นี้เอามาให้ทำาไม ในที่สุดทราบว่าเขาขอกู้เงิน อันนี้เป็นสิ่งที่ประหลาด

เพราะว่าเขาไม่มีเงินใช้ ทำาไมไปซื้อหัวเข็มขัดซึ่งก็ราคาไม่ใช่ถูก แล้ว

เอามาให้ เลยบอกเขาว่าไม่ให้ เพราะทราบดีว่าถ้าให้เขา เขาจะไม่มีเอา

มาใช้เรา แต่ว่าถ้าให้เงินเขาแล้วก็ไม่มีผล คือเขาเอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉก 

และไม่มีผลอย่างผู้ที่ขอกู้สำาหรับทำาอาชีพ จะกลายเป็นการทำาให้คน

เขายิ่งเสียใหญ่ อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสอน กู้เงิน เงินนั้นจะต้องให้เกิด

ประโยชน์ มิใช่กู้สำาหรับไปเล่นไปทำาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ 

“เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ให้แง่คิดฝึกตนไม่หลงใหล
ดูหลอดยาสีฟันท่านใช้ไง
บีบจนไหลหมดหลอดก่อนทิ้งเอย”

สถิตย์ในดวงใจ ไทยทั่วหล้า                                                                             : คนหลังเลนส์

84 พรรษา สถิต
ย ์ใน

ดวงใจ
 ไทยทั่วหล้า
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ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  ได้จัดให้มีการประชุม
ใหญ่เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 และผู้แทนสมาชิกได้สอบถาม
ข้อมูลจากคณะกรรมการดำาเนินการ ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการได้ชี้แจง
คำาถามไปแล้วบางส่วน สำาหรับคำาถามที่ยังไม่ได้ชี้แจงนั้น ที่ประชุมคณะ
กรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ร่วมกัน
พิจารณาตอบคำาถาม และข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก สหกรณ์จึงลงคำาถามต่าง ๆ ในวารสารสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ได้รับทราบดังนี้ 

1. การหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกสมทบ ในส่วนภูมิภาค
สามารถหักได้เมื่อใด

ตอบ หากเป็นสมาชิกสมทบสังกัดกรมป่าไม้ สามารถหักได้
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำาหรับสมาชิกสมทบสังกัดกรมอุทยานฯ  
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เฉพาะส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคขณะนี้ยังไม่
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

2. สหกรณ์ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ที่จบปริญญาตรี  
ทุนละ 1,000 บาท แต่กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ยื่นหลังจากจบแล้ว 
ไม่เกิน 180 วัน แล้วผู้ที่จบแล้วเกิน 180 วัน จะทำาอย่างไร

ตอบ ผู้ที่จบการศึกษาและมายื่นขอรับทุนกับสหกรณ์เกินกว่า 
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ไม่สามารถขอรับทุนได้  
เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการศึกษาของสมาชิกกำาหนดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนเพื่อส่งเสริม 
การศึกษา พร้อมแนบสำาเนาปริญญาบัตร ภายใน 180 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ 
อนุมัติปริญญาบัตร 

3. กรณีผู้แทนจัดกลุ่มสัมพันธ์ในท้องถิ่น และขอเงินหรือขอ
สนับสนุนจากสหกรณ์ สหกรณ์สามารถให้การสนับสนุนได้หรือไม่

ตอบ ผู้แทนสามารถขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์ได้ ตาม
ประกาศของสหกรณ์ โดยการทำาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสหกรณ์

4. สมาชิกสมทบ  หากขาดส่งเงิน ยังจะเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่ 
เพราะต้องไปส่งเงินเอง ซึ่งไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงและควร
ดำาเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกสมทบหากขาดส่งเงินค่าหุ้นยังสามารถเป็นสมาชิก
สมทบของสหกรณ์อยู่ เนื่องจากสมาชิกสมทบสามารถงดส่งค่าหุ้นได้ 
ทั้งนี้ จะต้องทำาหนังสือถึงสหกรณ์ของดส่งค่าหุ้น

5. สมาชิกเกษียณไปแล้วอายุ 65 ปี ประกันชีวิตยังคุ้มครอง
หรือไม่ หรือหากเสียชีวิตยังคุ้มครองคู่สมรส หรือบุตรที่เป็นสมาชิก
สมทบหรือไม่

ตอบ เมื่อสมาชิกครบอายุ 65 ปี บริษัทจะไม่รับประกันชีวิต แต่
สหกรณ์มีระเบียบช่วยเหลือการศพอยู่ว่า เมื่อสมาชิกอายุครบ 65 ปี 
สหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกโดยนับอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 
บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำาหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เป็นสมาชิก
สมทบเดิม ยังสามารถทำาประกันชีวิตต่อไปได้ โดยต้องชำาระเบี้ยประกัน
ล่วงหน้าทุกปีและต่อประกันคราวละหนึ่งปี 

6. การประกันชีวิต เหตุใดจึงจำากัดอายุแค่ 65 ปี อยากให้
ขยายเวลาออกไปเป็น 70 ปี จะได้หรือไม่

ตอบ เงือ่นไขขึน้อยูก่บับรษิทัประกนัชวีติและหากขยายเวลาออกไป
จาก 65 ปี เป็น 70 ปี ค่าเบี้ยประกันจะสูงกว่าเดิม ซึ่งจะทำาให้สมาชิก
ทั้งหมดต้องรับภาระ

7. ขอให้สหกรณ์จัดส่งใบเสร็จรับเงินของเงินที่สมาชิก 
Payment เข้ามาเร็วกว่าเดิม ปัจจุบันยังส่งให้ช้า

ตอบ ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการส่ง SMS แจ้งการทำาธุรกรรมผ่าน
ระบบ Payment ให้สมาชิกทราบ ซึ่งจะเร็วกว่าการส่งใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น  
จึงขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ กรุณาแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ให้สหกรณ์ทราบด้วย

8. เงินกู้สามัญ กำาหนดให้สูงกว่าเดิมได้หรือไม่ 
ตอบ วงเงินกู้ปัจจุบันสูงมากแล้ว
9. บุตรของสมาชิกสมทบในอนาคตจะมีโอกาสได้รับทุน 

ส่งเสริมการศึกษาหรือไม่
ตอบ ปัจจุบันสหกรณ์ให้สวัสดิการบางด้านแก่สมาชิกสมทบ เช่น 

การแจกของที่ระลึก (เสื้อ ผ้าขนหนู) เงินช่วยเหลือเมื่อประสบภัยเนื่องมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การเพิ่มสวัสดิการใด ๆ อาจเพิ่มขึ้นได้หาก
พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นภาระงบประมาณซึ่งทำาให้สหกรณ์ต้องขึ้นดอกเบี้ย
เงินกู้กับสมาชิกหรือกระทบต่อการจัดสรรกำาไรด้วยการลดเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

10. ขอให้สหกรณ์ขยายเวลาการชำาระเงินกู้สามัญออกไปถึง
อายุ 65 ปี 

ตอบ ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกชำาระหนี้เงินกู้ได้เกิน 60 ปี โดย
หนี้เงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
ผู้คำ้าประกัน

11. สมาชิกมีภาระต้องส่งเงินกู้อยู่แล้วเต็มอัตราที่ตัวเองจะ
สามารถส่งได้ บังเอิญต้องใช้เงินก้อน มีทางเดียวที่ทำาได้คือลาออก
จากการเป็นสมาชิก เพื่อนำาทุนเรือนหุ้นมาใช้ เราจะช่วยกันอย่างไร
ให้เขาไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก โดยขอถอนทุนเรือนหุ้น
ให้เหลือ 50,000 บาท (ระเบียบสหกรณ์กำาหนดไว้ว่าส่งหุ้นถึง 50,000 
บาทแล้วขอไม่ส่งค่าหุ้นก็ได้)

ตอบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด สมาชิก
ไม่สามารถนำาทุนเรือนหุ้นบางส่วนมาชำาระหนี้ได้ และที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ก็ได้เคยอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อเสนอต่อนาย
ทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนไม่รับจดข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากเห็น
ว่าขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์

12. สมาชิกผู้กู้เงินสหกรณ์ เมื่อหักเงินที่ต้องชำาระต่อสหกรณ์
แล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ที่กำาหนด ควร
ยกเลิกและให้กู้ได้หากเขายังสามารถส่งรายเดือนได้ 

ตอบ สหกรณ์ไม่สามารถยกเลิกหลักเกณฑ์เงินได้รายเดือน
คงเหลือได้ เนื่องจากสมาชิกต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

13. การปรับสมุดบัญชีเงินฝากน่าจะปรับปรุงใหม่ ควรนำาไป
ปรับกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ เพราะมาปรับที่สหกรณ์ได้ที่เดียว 
ทำาได้ยากและไม่สะดวก

ตอบ ขณะนี้ระบบของธนาคารยังไม่สามารถดำาเนินการได้
14. ขอคณะกรรมการช่วยคิดวิธีแก้ไขปัญหาผู้คำ้าประกัน เช่น 

หักเงินกู้คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพื่อประกันเงินกู้แทนผู้คำ้าประกัน
ตอบ สหกรณ์เคยศึกษาในกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีข้อเสีย

หลายด้าน เช่น จะทำาให้ผู้กู้ต้องรับภาระมากขึ้น เพราะจะต้องหักเงินไว้ 
เป็นหลักประกันทุก ๆ ครั้งที่กู้และอาจก่อให้เกิดการไม่ชำาระหนี้มาก 
ย่ิงข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได้ สำาหรับความเส่ียงต่อ 
ผู้คำ้าประกันส่วนใหญ่ ในปัจจุบันมาจากการเสียชีวิตของผู้กู้ ซึ่งสหกรณ ์
ได้กำาหนดให้ผู้กู้ทุกรายทำาประกันชีวิตแล้ว

ตอบคำาถามจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554
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สอ.ปม. รับสมัครสมาชิก ข้าราชการบรรจุใหม่ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่ี 3 (ชะอำา) จ.เพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554  นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด   ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการออม - การเสริมสร้าง

สวัสดิการชีวิต และ รับสมัครสมาชิก ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ซึ่งการสมัครสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิก

ตามระเบียบสหกรณ์ เช่น สิทธิการฝากเงินดอกเบี้ยสูง สิทธิการกู้เงินดอกเบี้ยตำ่า สิทธิการ

รับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน  สิทธิการทำาประกันชีวิตของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และ

สิทธิการขอรับทุนสวัสดิการมากมาย 

นางสาวประภาศรี โกมลสิงห์  

(สำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์)
“จุดประสงค์หลักที่ทำาให้สมัครสมาชิก 

ในวันนี้คือ เพื่อการออมทรัพย์ อยากมีเงินออม 

ในอนาคต และท่ีสหกรณ์ก็ให้ดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีอ่ืนๆ  

และมีสวัสดิการมาก เลยตัดสินในการสมัคร

สมาชิก  เขียนใบสมัครตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มี

โอกาสยื่น ได้สมัครในครั้งนี้ก็ดีใจมากค่ะ เพราะ

เป็นเรื่องที่ใฝ่ฝันอยากเป็นสมาชิกสหกรณ์มา 

ตั้งนานแล้ว แต่ไม่มีใครมาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ”

นางสาวกนกพิชญ์ กองวงษ์   (กองนิติการ)
“เคยทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

มีสวัสดิการมากมายมอบให้สมาชิก จากที่

ได้รับการอบรมในวันนี้ รู้สึกว่าผลประโยชน์

มากมาย และมั่นคง ถ้าเรารักการออม การที่

จะมีเงินเก็บมากในอนาคต คงไม่ใช่เรื่องยาก 

สมัครสมาชิกวันนี้ยังมีเสื้อสีชมพูแจกให้ด้วย 

ดีค่ะเพราะวันอังคารต้องใส่เสื้อสีชมพูอยู่แล้ว”

นางสาวสุภาพร พูลพิพัฒน์ 

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา)
“การออมทำาให้เราเป็นคนรู้จักเก็บ หากเกิด 

เหตุฉุกเฉินเรายังสามารถนำาเงินก้อนน้ีมาใช้ได้ด้วย  

และชอบที่มีสวัสดิการเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นทุน

ส่งเสริมการเรียนรู้  ทุนค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ 

ทำาให้ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยค่ะ”

นายยุทธนา ศรีโคตร  (ส่วนการคลัง)
“ชอบที่มีสวัสดิการมาก กู้ได้หลายรูปแบบ  

ดอกเบี้ยตำ่า และยังส่งเสริมให้ออมด้วย ผมไม่เคย 

รู้จักสหกรณ์ พอได้มาฟังข้อมูลในวันนี้ คิดว่า 

เป็นเรื่องที่ดี  จึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจสมัคร

สมาชิกครับ”

นายวรวัฒน์ ม่วงมูลตรี 

(ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)
“เท่าที่ ได้ฟังจากการอบรมในครั้งนี้  รู้สึก

ประทับใจ และคิดว่าเป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือ

ข้าราชการเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นส่วนที่ดีใน

การออม เป็นเงินออมได้ในอนาคต สมมุติว่าทาง

สอ.ปม.เขาจะไม่มีอะไรมาแจก ผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่า

จะสมัครสมาชิกแน่นอนอยู่แล้ว และอยากให้มีการ

จัดอบรมแบบนี้อีกครับ” 

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้นานาทัศนะ 



6

1. ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ล า อ อ ก ไ ป

แล้วครั้งหนึ่ง  ต้องการสมัครครั้งที่ 2 

สามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่

ตอบ   ตามระ เบี ยบสหกรณ์  

สมาชิกสมทบสามารถสมัครใหม่ได้ และ

สมัครได้ไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น สำาหรับ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งที่ 2 ต้องชำาระค่าธรรมเนียมจาก 100 บาท  

เป็น 1,000 บาท 

2. สมาชิกสมทบต้องการระดมหุ้นและต้องการฝากเงินเข้าบัญชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์  

ใช้ใบแจ้งการชำาระเงินPayment ใบเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ  สำาหรับการโอนเงินควรเขียนวัตถุประสงค์ในการโอนให้

ชัดเจนและโอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งการชำาระเงิน Payment 

แยกคนละใบกันตามวัตถุประสงค์ 

3. สมาชิกต้องการฝากเงินโดยใช้ใบ Payment สามารถฝาก

เป็นเช็คได้หรือไม่

ตอบ  การฝากเงินโดยใช้ใบ Payment ไม่สามารถฝากเป็นเช็คได้ 

จะต้องฝากเป็นเงินสดเท่านั้น

4. ในการยืน่กูส้ามญัระหวา่งเดอืน เพราะเหตใุดเงนิกู้ทีร่ับการ 

อนุมัติถึงไม่ตัดหนี้สามัญประจำาเดือนที่เรียกเก็บไปด้วย ทำาให้ 

ได้รับเงินกู้สามัญน้อยลง

ตอบ ในส่วนท่ีสหกรณ์เรียกเก็บหน้ีสามัญประจำาเดือน ในระบบถือว่า

ยังไม่ส้ินเดือน และสหกรณ์ยังไม่ได้รับเงินจากการเรียบเก็บประจำาเดือน  

ฉะนั้นหนี้เก่าที่สหกรณ์หักเป็นของเดือนที่ผ่านมา และรวมดอกเบี้ยวันที ่

เงินกู้อนุมัติด้วย เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติสหกรณ์จะแจ้งผ่านระบบ 

SMS เพื่อยืนยันรายการหักหนี้พร้อมดอกเบี้ย ส่วนหนี้และดอกเบี้ย 

ที่สหกรณ์เรียกเก็บประจำาเดือนสมาชิกจะได้รับเงินคืน โดยคืนเข้าบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ในวันส้ินเดือน และสมาชิกสามารถตรวจสอบ 

รายการคืนเงินจากใบเสร็จรับเงินในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ 

วันต้นเดือน

5. รหัส ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นรหัสเดียวกับรหัส  

CO-OP PHONE ของสหกรณ์หรือไม่ 

ตอบ  รหัส CO-OP PHONE ของสหกรณ์ไม่ใช่รหัสเดียวกัน

กับรหัส ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สมาชิกจะใช้รหัส CO-OP PHONE 

ในการทำารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (02-5798899) เท่านั้น 

6. บัตร ATM ธ.กรุงไทย ที่สมาชิกขอใช้บริการกับสหกรณ์ 

สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษไปธนาคารกรุงไทย 

ได้หรือไม่ 

ตอบ  บัญชีที่สามารถโอนเงินผ่านATM ธ.กรุงไทยได้เป็น

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เท่านั้น ส่วนบัญชีออมทรัพย์พิเศษไม่สามารถ

โอนเงินผ่านATM ธ.กรุงไทยได้ 

มุมนี้มีคำ�ตอบ

สาหวัดดีจ้า.................เจ๋อะกันอีกแล้วเดือนน้ี ซ่ึงสมาชิก
ทุกท่านได้ผ่านเดือนท่ีดีท่ีสุดมาแล้ว เพราะเดือนท่ีแล้วเป็นเดือนของเร่ือง 
เฮงๆ รวยๆ และยังเป็นเดือนแห่งความรักและสมหวัง เลยทำาให้สมาชิก 
ทุกท่านย้ิมหน้าบานและรวยไปตาม ๆ กัน เพราะได้รับเงินปันผล - เฉล่ียคืน 
กันอย่างถ้วนหน้าซ่ึงปีน้ีปันผล-เฉล่ียคืน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง พอสมควร  
โดยวารสารฉบับท่ีแล้วได้แจ้งแล้วว่าปีน้ีจ่ายปันผลอยู่ท่ี 5.5 % และเฉล่ียคืน 
12% ทีน้ีมาดูว่าคำาว่า

มุมนี้ต้องอ่�น  
 

: โดยสามสาวสหกรณ์
“เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
เงินในฝันที่สมาชิกทุกท่านต่างรอคอยวันนี้.....นี้....นี้ 

โดยเริ่มรับจากบาทเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย เพิ่มเป็นพัน 

และสุดท้ายรับเป็นแสน 

ทุกท่านสามารถเลือกรับได้ด้วยตัวท่านเอง”

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว

2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำาในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม 

3. หน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์  

4. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด   

 ได้ดังนี้

 4.1 ผู้ขอโอนย้ายจะต้องติดต่อกับสหกรณ์เดิม เพื่อขอหนังสือโอนย้าย 

  จากสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

 4.2 ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย 

  สมาชิกภาพ

 4.3 เมื่อสหกรณ์ได้รับใบสมัครและหนังสือขอโอนย้ายแล้ว สหกรณ์ 

  จะนำาเรื่องเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 4.4 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

  จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ 

  - ขอรับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิม  

  - ชำาระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้ 

   สมาชิกมาผ่อนชำาระต่อ กับสหกรณ์ตามที่กำาหนดในระเบียบ 

  - สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มี 

   สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิก สหกรณ์เดิมรวมด้วย 

และเมื่อโอนย้ายมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด แล้วสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกตามระเบียบ

ของสหกรณ์ เช่น สิทธิการฝากเงินดอกเบ้ียสูง สิทธิการกู้เงินดอกเบ้ียตำ่า  

สิทธิการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสิทธิการทำาประกันชีวิตของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว 

การรับโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น 
สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงของชีวิต
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ฉบับน้ีผมจะขอแนะนำาวิธีการ 
ดูแลรักษาเจ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูล 
ขนาดเล็กท่ีเรียกกันว่า Handy drive 
ของท่าน ครับ 

1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย 
นับวัน Handy drive จะมีขนาด

เล็กลง หายง่ายมาก (ถูกขโมยก็ง่ายด้วย) มีไม่น้อยท่ีมักจะหลงลืมไว้ตาม 
ท่ีต่างๆ เวลาหยิบออกมาวาง หรือคนชอบคล้องไว้กับกุญแจ ซ่ึงเป็นของ 
ท่ีชอบทำาหายอันดับต้นๆ

วิธีน่าสนใจท่ีสุดคือ เลือกรุ่นท่ีมีสายคล้องคอไว้ แม้จะดูไม่สวยงาม
เท่าไร แต่มันลดโอกาสทำาหาย และถูกขโมยได้เกือบ 100%

2. ระวังไวรัส
ต้องถือเป็นข้อควรระวังในการใช้งาน Handy drive อันดับต้นๆ เพราะ 

โดยพ้ืนฐานแล้ว Handy drive จะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับฟลอปป้ีดิสก์ 
ซ่ึงน่ันหมายความว่า ไวรัสสามารถใช้ธัมบ์ไดรฟ์เป็นส่ือพาหะสำาหรับการ
แพร่กระจายได้เป็นอย่างดี ดังน้ันเวลาใช้งานธัมบ์ไดรฟ์ คุณควรแน่ใจก่อนว่า 
เป็นการถ่ายโอนเฉพาะไฟล์ข้อมูลเท่าน้ัน (ไม่ได้ติดไวรัสมาด้วย)

ประเด็นท่ีสำาคัญก็คือ ควรแน่ใจว่าคุณกำาลังเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์
ท่ีรันซอฟต์แวร์แอนต้ีไวรัสท่ีได้รับการอัพเดตสมำ่าเสมอ และในกรณีท่ี 
คอมพ์ของคุณรันแอนต้ีไวรัส เวลาต่อกับ Handy drive ซอฟต์แวร์แอนต้ี
ไวรัสในเคร่ืองคอมพ์จะสแกน Handy drive ให้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่แน่ใจ 
Handy drive ท่ีรับมา ก็ไม่ควรเช่ือมต่อเข้ากับคอมพ์ของคุณเด็ดขาด

3. สำารองข้อมูลให้เป็นนิสัย
ไม่ปฏิเสธครับว่า เวลา Handy drive หาย เราคงรู้สึกไม่ดีแน่นอน  

แม้ข้อมูลท่ีอยู่ในน้ันจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสไว้แล้วก็ตาม แหม...
ก็มันต้องเสียเงินอีกแล้วน่ะสิ แต่มันคงรู้สึกเจ็บใจเป็นสองเท่า หากข้อมูล 
ท่ีอยู่ในน้ันเราไม่เคยได้ทำาแบคอัพสำารองเอาไว้เลย

5 วิธีถนอม Handy Drive สุดรัก

รอบรู้เรื ่อง IT ดังน้ัน วิธีท่ีสุดคือ แนะนำาให้คุณสำารอง Handy drive ไว้สักสองสาม
ก็อปป้ี เพราะนอกจากพวกมันจะหายง่ายแล้ว ยังเสียง่ายอีกด้วย เน่ืองจาก
ธัมบ์ไดรฟ์ส่วนใหญ่จะใช้กรอบเป็นพลาสติก ซ่ึงแตกหักได้ง่าย

5. การถอดท่ีถูกต้อง 

เป็นข้อท่ีสำาคัญไม่แพ้กัน คือการถอด Handy drive ออกจากเคร่ือง 
อย่างถูกต้อง  หลายคนเวลาใช้ Handy drive ก็เพียงเสียบเข้าไปในช่อง 
USB เลย แต่ปัญหามันอยู่ตรงน้ี เม่ือหลายคนเลิกใช้ แล้ว ก็จะต้องไปคลิก
ยกเลิกการเช่ือมต่อท่ีทาสก์บาร์ Safely Remove Hardware และก็มีหลายคน
ท่ีไม่ทำาตามวิธีดังกล่าว เม่ือเลิกใช้ก็ดึง Handy drive ออกเลยทันที ถ้าเพ่ือนๆ
ทำาแบบน้ีโดยไม่มีการเซ็ทค่าอะไร Handy drive ของเพ่ือนๆ ก็อาจจะจากเรา
ไปก่อนวัยอันควรได้ แต่!! ก็มีวิธีแนะนำามาฝากครับเรามาดูวิธีการเซ็ทค่ากัน

เร่ืองของเร่ืองคือ ก่อนท่ีคุณจะดึง   Handy drive ออกจากพอร์ต 
ยูเอสบีบนคอมพิวเตอร์ 

- ให้คุณปิดโปรแกรมทุกตัวท่ีมีการเข้าถึงไฟล์ต่างๆบน Handy drive 
เสียก่อน 

- จากน้ันคลิกไอคอน Safely Remove Hardware (ท่ีมีลูกศรสีเขียว 
ปรากฏอยู่ในมุมล่างขวาบนทาสก์บาร์) แล้วคลิกเลือก Handy drive 
ท่ีปรากฏอยู่ในรายการ

- เม่ือคลิกเลือกยูเอสบีไดรฟ์ท่ีต้องการเอาออกแล้ว (รูปบน) จะได้รับ
ข้อความแจ้งข้ึนมาว่า “Safe To Remove Hardware” (รูปล่าง) แปลว่า 
สามารถดึงธัมบ์ไดรฟ์ออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย 

การถอด Handy drive จากเคร่ืองปุ๊บป๊ับโดยไม่มีการทำาตามข้ันตอนน้ี  
Handy drive ของท่านอาจจะชำารุดได้น่ะครับ แต่หากท่านทำาตามวิธีท่ีแนะนำา  
Handy drive ของเพ่ือนๆก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกยาวนาน โดยท่ีไม่จากไป 
ก่อนวัยอันควร เย่ียมม๊ัยล่ะครับ

: มดตะนอย

“เงินปันผล-เงินเฉล่ียคืน” มีบทบาทอย่างไร
สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น
1. สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นท่ีตนมีในสหกรณ์โดยได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้
2. อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่
3. หุ้นท่ีสมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ี 7 ของเดือนจะคำานวณ

เงินปันผลให้เต็มเดือน หากชำาระหลังวันท่ี 7 ของเดือนจะคำานวณเงินปันผลให้
ในเดือนถัดไป

4. สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์ และขอให้จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลัง 
วันท่ี 31 ธันวาคม จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในปีน้ัน

สิทธิรับเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกท่ีกู้เงิน
1. สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินเฉล่ียคืนตามสัดส่วนจำานวนดอกเบ้ีย 

ท่ีสมาชิกผู้กู้จ่าย
2. อัตราเงินเฉล่ียคืนเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่
เป็นไงค๊ะ...หุ้นท่ีท่านสมาชิกสะสมไว้ให้คุณประโยชน์มากมาย... ใช่

ม๊า.....   จะช้าอยู่ยัย !!!!! ท่าน ก็คงต้องบริหารจัดการกับเงินเดือนให้ได้
สัดส่วนแล้วล่ะค่ะ  โดยสามสาวสหกรณ์ขอเป็นกำาลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

“เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
เงินในฝันที่สมาชิกทุกท่านต่างรอคอยวันนี้.....นี้....นี้ 

โดยเริ่มรับจากบาทเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย เพิ่มเป็นพัน 

และสุดท้ายรับเป็นแสน 

ทุกท่านสามารถเลือกรับได้ด้วยตัวท่านเอง”

ในการเร่ิมออมหุ้นไม่ว่าจะเป็นออมรายเดือน หรือระดมเป็นคร้ัง ๆ หาก
เม่ือเราเดือดร้อนต้องการใช้เงิน หรือกรณีการกู้ท่ีหาคนคำ้ายากมาก เม่ือเรา
มีการสะสมหุ้นมากข้ึนแทนท่ีจะกู้เงินแบบมีคนคำ้าประกัน เราก็ใช้การกู้หุ้น 
ท่ีใช้หุ้นตนเองคำา้ประกันแทน แถมยังผ่อนชำาระได้ถึง 360 งวด แบบสบาย ๆ  
ทีน้ีคงหายห่วงกับการออมหุ้นแล้วนะเจ้าค๊ะ

ท้ายสุดขอฝากอุดมการณ์-คุณค่าของสหกรณ์  คือ สหกรณ์
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และเอกภาพสมาชิกเช่ือม่ัน 
ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียม 
ของผู้ริเร่ิมการสหกรณ์
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สายสัมพันธ์สหกรณ์  : ไผ่ลู่ลม

สวัสดีครับ ท่ามกลางอากาศที่แปรเปลี่ยนไป สมาชิกทุกท่านคงต้อง

หมั่นดูแลรักษาทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้ดีนะครับ เพื่อที่จะได้มี 

พลังสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างพอเพียงและพอดี ส่วนสุขภาพทางด้านการเงินน้ัน  

ก็อย่าลืมจัดระเบียบการเงินของท่านให้เป็นระบบ ท่านจะได้เบาใจ เพราะว่า

สหกรณ์จะอยู่เคียงข้างท่าน และพร้อมที่จะมอบสิ่งดี ๆ  ให้เสมอ โชคดีมีเงินใช้และ

อย่าลืมเก็บไว้เป็นเงินออมด้วยนะครับ   ที่สำาคัญอย่าลืมทำาความดีเพื่อความเป็น

สิริมงคลกับตัวเองด้วยนะขอรับ ...

❤ สอ.ปม. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นำ้าท่วมทางภาคใต้ สามารถบริจาคได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์  

ชื่อบัญชี ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54 บัญชีกระแสรายวัน  

เลขที่ 014-3-30445-5 เรื่องของภัยธรรมชาติ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

แต่เรื่องของนำ้าใจทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้ครับ

❤ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวสอ.ปม. การโอนสมาชิกระหว่าง

สหกรณ์ จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธีรยุทธ กำาศิริพิมาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิยะดา จูฑะพุทธิ นางฐิตินันท์ เหมือนญาติ  

นายสุเทียบ ศรีลาชัย จากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ นางพรพิมล 

โต๊ะทอง จากสหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

❤ เอาบุญมาฝากกันจ้า! สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 ร่วมกับ

ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดทำาโครงการ “ร้อยใจ ร้อยสตางค์ ร่วมสร้าง 

บุญถวายพ่อหลวง” โดยเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจน

ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมสละเงินคนละ 100 สตางค์ หรือ 1 บาท เพื่อนำาเงิน

ดังกล่าวไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อคนพิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่สนใจ 

อากาศท่ีเปล่ียนไป ขอจิตใจอย่าได้เปล่ียนตาม
จะบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่๒ กลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร.02-914-5412 ต่อ 122 – 124  หรือ คุณอรุณี 

จันทนา โทร.081-924-0135

❤ ขอชื่นชม นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ (สำานัก

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี11 จ.สุราษฎร์ธานี) และ นายพนม พงษ์สุวรรณ  

สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี) สมาชิก 

สอ.ปม.ที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อกู้เงินกับสหกรณ์

ไปป๊ัป ก็รีบนำาเงินไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทันที ท้ัง 2 ท่านน้ีไม่หวง 

ไอเดียนะจ๊ะใครจะนำาไปเป็นแนวทางของตนเองบ้าง

❤ ส อ . ป ม .  ข อ ป ลื้ ม ใ จ แ ท น ส ม า ชิ ก ที่ มี

ผู้แทนสมาชิกน่ารัก อย่างนายยงยุทธ มีแสงพราว ท่ีเอาใจใส่ 

เพื่อน สมาชิกและให้ความช่วยเหลืออย่างสมำ่าเสมอ   

มิน่าล่ะ ถึงเป็นที่รักของสมาชิกนั่นเอง..

❤ เดือนเมษายน เดือนที่ อากาศร้อนกำาลั ง

มาเยือน...ชวนให้เรานึกถึงอะไรหลายอย่าง เช่น วันปีใหม่ 

ของไทย การท่องเท่ียวและพักผ่อนท่ีชายทะเล และอีกประเพณี 

ที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ ประเพณีสงกรานต์..ที่ช่วยคลาย

ร้อนได้เป็นอย่างดี การจะเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน  

ต้องคำ านึ งถึ งความปลอดภัยทั้ งหลายไม่ว่ าจะ เป็น  

(ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้นำ้าแข็งหรือนำ้าสกปรก การขับขี่

พาหนะบนท้องถนน) ขอให้ปีใหม่ไทยนี้ ทุกท่านจงมีแต่

ความสุขนะค่ะ

นายพนม พงษ์สุวรรณ

นายยงยุทธ มีแสงพราว

นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์


