
แจ้งย้ายกลุ่ม หรอืจดัตัง้กลุม่ใหม่ ภายใน 31 ส.ค. 55
รับสมัครผู้แทนสมาชิก ระหว่าง 17 – 27 ก.ย.55

วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก อังคารที่ 9 ต.ค. 55

รายงานผลการเลือกตั้ง ระหว่าง 10 – 19 ต.ค. 55

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก  3 ธ.ค. 55
“ผูแ้ทนสมาชกิ” คอื ผูม้ส่ีวนส�าคัญยิง่ในการก�าหนด

อนาคตสหกรณ์                             อ่านต่อหน้า 2

สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล 
จำากัด เยี่ยมชมงาน

สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล จก. น�าคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ จ�านวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ระบบบริหาร
งานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้แก่ 
การจัดสวัสดิการสมาชิก การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ ด้านระบบ ATM โดยมี นายประสิทธ์ิ  
น่ิมนวลฉวี กรรมการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช  
ผู้จัดการ บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 และในช่วงเดือนท่ีผ่านมา 
ยังมีอีกหลายสหกรณ์ท่ีได้ขอเย่ียมชมดูงาน   อ่านต่อหน้า 5

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 147 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

วันเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

อังคารที่ 9 ต.ค.2555

ข่าวดี! ! ฟรีค่าธรรมเนียม
การใช้บัตร ATM สหกรณ์-กรุงไทย

รายการละ 8 บาท 

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555

สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์  สิทธิพิเศษมากมาย 

ฝากเงนิดอกเบ้ียสงู เงนิกูห้ลากหลายวตัถปุระสงค์ 
ทุนสวัสดิการครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ส�าหรับข้าราชการ 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีสหกรณ์ 

หรือโอนย้ายสหกรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 - 5797070

เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรผู้นำาสหกรณ์
วันนี้ – 15 ส.ค. 2555
ส�าหรับผู้แทนสมาชิก ที่สนใจจะ 
สมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ หรือ 
สมาชิกที่สนใจสมัครผู้แทนสมาชิก                                          

                                                              อ่านต่อหน้า 3

ในฉบับพบกับ…
★ โอนเงินอย่างไร? ผ่านระบบโทรศัพท์ 
 อัตโนมัติ CO-OP – PHONE
★ ฝากเงินด้วยวิธีการง่าย ๆ
★ สมัครด่วน! หลักสูตรผู้นำาสหกรณ์
★ คำาคมคารมพระ
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 การเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากสิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับในฐานะสมาชิกแล้ว สมาชิก
สหกรณ์ยังหมายถึง การเป็นเจ้าของสหกรณ์ท่ีจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางของสหกรณ์ ซึ่งหน้าท่ีท่ีส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของสมาชิกสหกรณ์คือ “การเลือกต้ังผู้แทน
สมาชิก” เพื่อท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน การจัดสรรก�าไรสุทธิ ผู้แทนสมาชิกสามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะ
กรรมการด�าเนินการ เพื่อเข้าไปบริหารสหกรณ์ จะเห็นว่า ผู้แทนสมาชิก  คือผู้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการ
ก�าหนดอนาคตสหกรณ์ของเรา

 ตามที่สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่ม และรายชื่อสมาชิก ที่สังกัดแต่ละกลุ่ม ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น โดยให้สมาชิกสามารถแจ้งขอย้ายสังกัดกลุ่ม  
และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 31 ส.ค.55 เพื่อสหกรณ์จะได้ด�าเนินการย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก และประกาศการจัดตั้งกลุ่มใหม่ ตามความประสงค์ของ
สมาชิก โดยจะประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม  คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 3 กันยายน 2555 และจัดส่งให้หัวหน้าหน่วยงานที่ท่าน
สังกัด ต่อไป

แจ้งย้ายกลุ่มสังกัด หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 55
รับสมัครผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่  17 – 27 กันยายน  2555
เลือกตั้งผู้แทนของท่าน ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

สำาหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 17 -  27 กันยายน 2555 วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่  9 ตุลาคม 2555 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2555 วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

เรื่องจากปก 9 ต.ค. 55 
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

แจ้งย้ายสังกัดกลุ่ม หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 55

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ฟรีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM 
สหกรณ์ - กรุงไทย ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55

การนับคะแนนผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

 คณะกรรมการด�าเนินการ มีมติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย แทนสมาชิกที่ใช้บัตร ATM 
สหกรณ์ - กรุงไทย  จ�านวน 8 บาท ต่อ 1 รายการ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55  เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิก ที่จะฝากเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย 
มายังบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรือถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ฝากเงนิกบัสหกรณ์สะดวกฝาก สะดวกถอน อัตราดอกเบ้ียสูง

การอทุศิตนและใช้สทิธอิอกเสยีงของท่าน มค่ีาต่อการพฒันาสหกรณ์
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สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถใช้บริการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone โอนเงินจากบัญชีบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไป

ยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพื่อระดมเป็นทุนเรือนหุ้น ใช้บริการง่ายไม่เสียเวลา และสามารถท�ารายการได้

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ขั้นตอนง่าย ๆ กับ CO-OP Phone
1. โทร. 02 – 579 – 8899 หรือ 899 (เบอร์ภายใน)

2. ป้อนเลขที่สมาชิก ตามด้วยเครื่องหมาย # ยืนยันเลขสมาชิก กด #

3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก

4. กด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อ

กด 1   โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

กด 2   เพื่อระดมเป็นทุนเรือนหุ้น

 

ส�าหรับท่านที่ลืมรหัสผ่าน 4 หลัก ให้ท�าบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone พร้อมทั้ง

แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน และส่ง FAX มายังสหกรณ์ที่เบอร์ 02-579 9774 เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารจะส่งรหัสผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน

เป็นข้อความสั้น (SMS) และท่านสามารถท�ารายการได้ตามขั้นตอนข้างต้น

สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ ๑” ส�าหรับผู้แทนสมาชิก และสมาชิก จะได้น�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยกัน

บริหารงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

◆ ผู้แทนสมาชิกที่สนใจจะสมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ และสมาชิกที่สนใจจะสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก

◆ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จะเป็นผู ้พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้หนังสือตอบรับยืนยัน 

 การเข้าร่วมโครงการ

◆ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๕  ทางเว็บไซต์สหกรณ์ 

◆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง www.025798899.com  ((ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น))

วันอบรมหลักสูตรผู้น�าสหกรณ์ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารส�านักงานสอ.ปม. 

โอนเข้าออมทรัพย์พิเศษ หรือระดมหุ้น
ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ท�ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

สมัครด่วน!! รับจ�านวนจ�ากัด
หลกัสตูรผูน้�าสหกรณ์ รุน่ที ่๑
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕

ผู้แทนสมาชิก ต้องการสมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ
สมาชกิ ต้องการสมคัรเป็นผูแ้ทนสมาชกิ
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กู้เงินอย่างไรให้ได้รวดเร็ว
แนบสลิปเงินเดือนปัจจุบันทุกครั้ง
 สหกรณ์อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก รวดเร็ว ทันใจภายใน 1 วัน  

แต่สมาชิกผู้กู้จะได้รับการอนุมัติเงินกู้รวดเร็วง่ายดาย หรือชักช้า ขึ้นอยู่

ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (ควรตรวจเอกสาร

ก่อนส่งใบกู ้) วงเงินค�้าไม่พอต่อสิทธิที่จะกู ้ ลายมือชื่อไม่เหมือนกับ 

ที่ให้ไว้กับสหกรณ์  หรือไม่แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และสาเหตุส�าคัญ 

อีกประการ คือหากจะกู้ทุกครั้งต้องแนบสลิปเงินเดือนปัจจุบันมาด้วย 

เพียงเท่านี้ก็จะท�าให้ท่านสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ ภายใน 1 วัน  

รับเงินไว ไม่ต้องรอนาน

สายสัมพันธ์สหกรณ์

ด้วยความรักอันกว้างใหญ่ไม่รู้จบที่บรรจุอยู่ในหัวใจใสๆ  ความรักของแม่นี้ไม่มีที่

ส้ินสุด คนส�าคัญที่สุดในวันแม่ กลับกลายเป็นคนที่คาดหวังต่อการรับจากคุณน้อยที่สุดใน

โลก  ใครก็ตามที่ยังมีแม่อยู่ก็จงดีใจไว้ ในเทศกาลนี้ทุกคนมักจะกราบเท้าแม่ โทรไปบอกรัก

แม่ หรือซื้อของไปฝากแม่ นับได้ว่าเป็นโชคลาภประการหนึ่งของคนที่แม่ยังอยู่ เพราะอีก

หลาย ๆ ท่านที่มีเงินเป็นล้าน ๆ ก็หมดโอกาสท�าเช่นนั้นแล้ว และบางคนคิดอยากท�า แต่ก็

ไม่มีโอกาสที่จะคิด ดังนั้นให้รีบท�าในสิ่งที่คุณอยากท�าให้แม่ หรืออยากบอกแม่ เพราะกาล

เวลาไม่เคยรอใคร…

อายุยืนยาว......ไปอีกหลายปี กับการพักผ่อน ปล่อยใจ พักกาย ร่วมเดินทาง

ทัศนศึกษาโครงการเกษียณอายุราชการ ปีนี้สอ.ปม.จัดโครงการสายใยไม่เกษียณที่ลาวเหนือ วันที่ 20 -24 กรกฎาคม สนุกสนานกันทั่วหน้า  ทั้ง

คู่รัก คู่เพื่อนซี้  และผู้ร่วมเดินทางที่คุ้นเคย ร่วมกันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสวยงามที่หลวงพระบาง  แล้วจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะ

ค่ะ พบภาพประทับใจได้ในฉบับหน้าค่ะ

โยงใยกระชับสัมพันธ์ เครือข่ายภาคีบางเขน เมื่อวันที่ 

13 – 15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบด้วย  

สอ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมวชิาการเกษตร  

สอ.กรมปศุสัตว์ สอ.กรมประมง สอ.กรมพัฒนาที่ดิน สอ.กรมส่งเสริม 

การเกษตร สอ.กรมการขนส่งทางบก สอ.ส�านักงานปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อการเกษตร สอ.ข้าราชการสหกรณ์ และ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ได้จัดสัมมนา ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฏหมายสหกรณ์ฯ ที่ควรรู้ พร้อมทั้งได้ท�าข้อตกลงด้านความร่วมมือกันภายในกลุ่มภาคีทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยี  

สารสนเทศ ด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

วันแม่ปีนี้ตอบแทนสิ่งดีๆ 
เพื่อคนที่รักคุณแล้วหรือยัง? 

: รอน แรมทาง
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สอ.กองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง จำากัด

นายสง่า ทองทิพย์ ประธานกรรมการ สอ.กองทุนสงเคราะห์
การท�าสวนยาง จ�ากัด น�าคณะกรรมการ จ�านวน 6 ท่าน เยี่ยมชม
ระบบโปรแกรมสหกรณ์ ที่สอดรับกับการให้บริการด้านต่าง ๆ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล จำากัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 นางวันทนา พฤกษะวัน  

รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล จ�ากัด น�าคณะ

กรรมการ และเจ้าหน้าที ่จ�านวน 7 ท่าน เยีย่มชมดงูาน ด้านระบบ ATM   

การจัดสวัสดิการสมาชิก

ศึกษาดูงานสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รู ้สึกยินดีเป็น 

อย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการต้อนรับ สหกรณ์ต่างๆ ท่ีขอ 

เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านต่างๆ 

เช่น ด้านการให้บริการ เงินกู้ เงินฝาก สวัสดิการสมาชิก และ

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายจงเจริญ กิจส�าราญกุล 

ประธานกรรมการด�าเนินการ นายประสิทธ์ิ นิ่มนวลฉวี กรรมการ  

ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุป  

ภาพรวมขององค์กร

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ากัด
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 นายชัยสิทธ์ิ สุขมาก 
ประธานกรรมการ สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ากัด น�าคณะ
กรรมการ เจ้าหน้าท่ี จ�านวน 15 ท่าน เยี่ยมชมด้านการให้บริการ 
สินเชื่อแก่สมาชิก และระบบ IT 

สอ. องค์กรเภสัชกรรม จ�ากัด

นายปรีชา สินอ่อน รองประธานกรรมการ สอ.องค์การ

เภสัชกรรม จ�ากัด น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 10 ท่าน  

ศึกษาดูงานระบบ ATM และการให้บริการด้าน สินเชื่อเงินฝาก 

สวัสดิการสมาชิก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
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สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการฝากเงินให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อให้เกิดความสะดวก  
และรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

วิธีที่  1  ฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใบแจ้งการช�าระเงิน Payment 

● ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการรบัช�าระเงนิ Payment จากเวบ็ไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
 1. กรอกชื่อ-นามสกุล ของท่าน
 2. กรอกเลขที่สมาชิกหรือเลขที่สมาชิกสมทบของท่าน
 3. กรอกวัตถุประสงค์ โดยเลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงิน ดังนี้
  - วัตถุประสงค์ 101   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์)
  - วัตถุประสงค์ 102   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
  - วัตถุประสงค์ 103   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
  - วัตถุประสงค์ 104   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
 4. กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการฝากเงิน 
 5. ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการน�าฝากเป็นตัวเลข และตัวอักษร
	 ● น�าแบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงิน Payment พร้อมกับเงินสด ฝากผ่านเคาน์เตอร์ 

ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านท่าน
	 ● ตรวจสอบยอดเงินฝากได้ในวันท�าการถัดไป โดย
  - รอรับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยอดเงินฝากจากสหกรณ์
  - โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center 02-579-7070
  - สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 02-579-8899
  - ส่งสมุดบัญชีมาปรับยอดที่สหกรณ์

วิธีที่  2  ฝากเงินฝากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ มีบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย สามารถน�าบัญชีและบัตร ATM ที่ท่านมี
มาใช้บริการร่วมกับสหกรณ์ได้ทันที โดยท่ีไม่ต้องเปิดบัญชี
ใหม่ และไม่เสียค่าธรรมเนียมการท�าบัตร ATM ใหม่ โดย
กรอกแบบฟอร์มค�าขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย  
พร้อมทั้งแนบส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย และ
ส�าเนาบัตรประชาชน ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ ท่านจะ 
สามารถใช้บริการได้ภายใน 3 วันท�าการ

นอกจากการโอน-ถอนเงิน จากบัญชีออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านแล้ว ท่านยัง
สามารถฝากเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความมุ่งมั่น

อันแน่วแน่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ใน

การที่จะสนับสนุนการศึกษาและเห็นว่าการศึกษามี

ความส�าคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้  จ�ากัด กลุ ่ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษา เมื่อ

วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จ�านวน ๔ ทุน เป็นเงิน 

๘,๐๐๐ บาท ให้นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยศิลป

หัตถกรรมนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่เรียนดี อุปนิสัยดี แต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน

ความสุขที่เกิดจากการให้ และการช่วยเหลือ

สังคม เป็นสิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด แม้จะเป็นส่วนเล็กๆใน

สังคมก็ตาม ถ้าทุกคนร่วมมือรวมใจกันเพื่อแบ่งปันสิ่ง

ดี ๆ ให้กับผู้ที่ก�าลังยากล�าบาก หรือประสบกับปัญหา 

ด้วยน�้าใจของทุกคนที่ช่วยเหลือกัน สังคมของเราก็จะ

เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

นายสุเทพ บัวจันทร์ ประธานกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  ให้แก่นักเรียน - นักศึกษา

นางอสิรา ไชยศร ีผูแ้ทนสมาชกิ 
มอบทนุสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  ให้แก่นกัเรยีน - นกัศกึษา

สอ.ปม.มอบทนุการศกึษา ให้กบั
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

การฝากเงินด้วยวิธีการง่ายๆ 
สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์
ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM กรุงไทย

สอดบัตรและใส่รหัส

เลือก “บริการอื่นๆ 2 ครั้ง”

เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

เลือก “ฝากเงินฝาก”

ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการฝาก

รับสลิป

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

u
v
w x

y
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ผลการดำาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย
รายการ   30  มิถุนายน  2555   31  พฤษภาคม  2555

จ�านวนสมาชิก 13,167 13,162 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 10,908 10,694 

สินทรัพย์รวม 9,216,216,861.70 9,266,660,134.26

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 109,869,612.82 173,041,860.64 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 20,061,917.49 20,051,825.78 

เงินลงทุนระยะส้ัน 220,000,000.00 200,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 68,390,476.59 68,171,241.95 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 1,955,687.25 1,792,796.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,947,726,448.43 5,947,093,465.83 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 32,868,093.54 33,574,456.10 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 796,326,339.47 802,019,976.89 

เงินลงทุนระยะยาว 1,910,011,000.00 1,910,011,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,774,442.14 16,130,043.52 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 92,670,930.28 93,092,631.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 374,604.61 1,493,526.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 5,355,249,585.27 5,432,352,935.90

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 390,000,000.00 480,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,715,756,456.92 3,725,915,646.10

เงินรับฝากออมทรัพย์ 407,353,640.91 408,630,812.08 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,665,892,031.99 2,690,431,096.24 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 480,954,554.81 469,176,096.86 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 122,974,815.40 120,535,630.95 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 36,716,318.73 35,297,607.57 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,865,095.08 1,844,402.40 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,220,579,843.54 1,191,925,111.47

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 71,283,695.02 69,150,008.14 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,120,467,239.79 1,094,801,927.49 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 26,408,554.71 25,709,200.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,420,354.02 2,263,975.02 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 2,267,973.79 2,149,039.53 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,511,811.02 20,229,638.80 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,736,643,467.16 3,716,784,402.41

ทุนเรือนหุ้น 3,339,167,500.00 3,318,989,020.00 

ทุนส�ารอง 338,512,212.07 338,452,877.32 

ทุนสะสม 58,963,755.09 59,342,505.09 

รายได้ 258,637,611.02 208,883,547.08

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 216,458,147.36 180,093,068.45 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 41,633,325.37 28,317,875.63 

รายได้อ่ืน 546,138.29 472,603.00 

ค่าใช้จ่าย 134,313,801.75 91,360,751.13

ดอกเบ้ียจ่าย 108,272,157.15 69,251,826.83 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 26,041,644.60 22,108,924.30 

ก�าไรสุทธิ 124,323,809.27 117,522,795.95

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 เมษายน 2555) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-12) 4.30

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.50

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) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

“ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา 
มีแต่เราต่างหากที่ยึดติดความทุกข์ 

ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา 
มีแต่เราต่างหาก
ที่ไม่เคยถนอมมัน

ไว้ในใจเรา”

ค�ำคมคำรมพระ                 

โดย : ว.วชิรเมธี
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

สวสัดค่ีะ ท่านสมาชิกที่เคารพวารสาร สอ.ปม. ฉบับนี้ มีข่าวสาร

มากมายที่เป็นประโยชน์ส�าหรับสมาชิกทุกคนและกิจกรรมหลากหลายที่

สมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อมวลสมาชิก สอ.ปม. ของเรา  

หลังจากที่ปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2555 มีสมาชิกยื่นขอรับทุนมาเป็นจ�านวนมาก สหกรณ์จะประกาศรายชื่อ

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และน�าฝากเงินทุน

การศึกษาบุตรเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ในวันที่ 7 กันยายน 

2555 สหกรณ์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนเก่งทั้งหลายที่ได้รับทุน

การศึกษากันอย่างทั่วหน้า

ความผูกพันที่แนบแน่น ไม่ผันแปร ดั่งเช่นโครงการสายใยที่ไม่

เกษียณ ที่ผ่านพ้นไปด้วยความอบอุ ่น และสนุกสนาน  ณ สาธาณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวเหนือ) มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการให้

ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก จนสหกรณ์ต้องเพิ่มรถบัสใน

การเดินทางจากเดิม ก�าหนดไว้จ�านวน 3 คัน เพิ่มเป็น 4 คัน สหกรณ์รู้สึก

เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกเกษียณอายุได้ให้ความส�าคัญและ

เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์จนล้มหลามในครั้งนี้ 

อนาคตของสหกรณ์จะเป็นอย่างไร ท่านสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมช่วย

ก�าหนด ซึ่งในปีนี้จะครบวาระในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับ

เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกจะอยู่ในวาระได้ 2 ปี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้

สมาชิกแจ้งความประสงค์ของย้ายกลุ่มสังกัด หรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ โดยแจ้ง

ต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 15 ส.ค.2555  นี้เท่านั้น 

 รับสมัครด ่วน! !  จ� านวนจ�ากัด โครงการอบรมหลักสูตร 

ผู ้น�าสหกรณ์ รุ ่นที่ ๑ ส�าหรับผู ้แทนสมาชิกที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้ง 

บทบรรณาธิการ

เป็นกรรมการด�าเนินการ และสมาชิกที่สนใจจะสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก

ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ เพราะในอนาคตอาจก�าหนดให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือก

ตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู ้น�าสหกรณ์นี้

ก่อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 2555 และจัดอบรม 

ในวันที่ 15 – 16  กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารส�านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ 

ทาง www.025798899.com 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา สหกรณ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับเพื่อนสหกรณ์

ต่าง ๆ ที่สนใจขอเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การด�าเนินงานของสหกรณ์ด้าน

ต่าง ๆ  เช่น สอ.องค์การเภสัชกรรม จ�ากัด  สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จ�ากัด สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล จ�ากัด  สอ.กองทุนสงเคราะห์การท�าสวน

ยาง จ�ากัด สอ. บริษัท ทีโอที จ�ากัด และ สอ.สาธารณสุขน่าน จ�ากัด 

ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา สอ.ปม. ได้รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของ

สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครองครัวของสมาชิกจ�านวนหลายราย 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และรองลงมาเป็นอุบัติเหตุ ดังน้ันจึง

ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพ ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร 

หรือการงดสุรา บุหรี่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ตั้งอยู่บนความประมาท ด้วย

ความห่วงใย จาก สอ.ปม. สวัสดีค่ะ


