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3. ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก  (ปรับปรุง)

- สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิก 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี

- จ่ายให้สมาชิก ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

 500 บาท 

- สมาชิกต้องเข้ารับการเรียนการศึกษา  

 การสัมมนา การอบรมเก่ียวกับความรู้ทุกสาขาวิชาการท่ีหน่วยงาน 

 ของรัฐ องค์กรในกำากับของรัฐ หรือ สหกรณ์เป็นผู้จัดข้ึน

- สมาชิกคนหน่ึงๆ มีสิทธิได้รับทุนไม่เกิน 3 คร้ัง ตลอดอายุการ 

 เป็นสมาชิก

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันชำาระเงิน

4. ทุนสวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  (ใหม่)

- สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็น 

 สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี

- จ่ายให้สมาชิกท่ีอุปสมบทหรือ

 ประกอบพิธีฮัจญ์  รายละ  2,000 บาท  

 (เพียงคร้ังเดียว)

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 120 วัน นับจากวันลาสิกขาบท  

 หรือวันท่ีเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์

1. ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก (ปรับปรุง)

จ่ายให้สมาชิกในวันเกิดทุกคน ๆ ละ  100  บาท

จ่ายให้สมาชิกในวันครบรอบวันก่อต้ังสหกรณ์ 

ตามอายุการเป็นสมาชิก

- อายุการเป็นสมาชิก 1 - 15 ปี      จ่าย  100  บาท

- อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีข้ึนไป   จ่าย  200  บาท

- อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีข้ึนไป   จ่าย  300  บาท

นำาฝากเงินทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิกและวันก่อต้ังสหกรณ์ 

เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ 

2. ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  (ปรับปรุง)

สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิก 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ่ายให้สมาชิก 

ท่ีสำาเร็จการศึกษา ระดับละ 1,000 บาท ดังน้ี

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

- ปริญญาตรีข้ึนไป 

ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีสำาเร็จการศึกษา 

ก้าวสู่ปีที่ 35 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก สหกรณ์จึงได้ดำาเนินการ 

กำาหนดระเบียบทุนสวัสดิการใหม่เพิ่มเติม จำานวน 4 สวัสดิการ และปรับปรุงระเบียบทุนสวัสดิการเดิม จำานวน 7 สวัสดิการ  

รวมทุนสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 18 สวัสดิการ ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของสมาชิก โดยทุนสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกในแต่ละป ี

เกินกว่า 20 ล้านบาท  

35 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
18 ทุนสวัสดิการสมาชิก
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5. ทุนสวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส (ใหม่)
- สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิก 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- จ่ายให้แก่สมาชิกท่ีจดทะเบียนสมรสถูกต้อง 

 ตามกฎหมาย รายละ 1,000 บาท (เพียงคร้ังเดียว)
- ยื่นขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 120 วัน 
 นับแต่วันท่ีจดทะเบียนสมรส

6. ทุนสวัสดิการเพ่ือบ้านหลังใหม่ (ใหม่)
- สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิก 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี
- จ่ายให้แก่สมาชิกท่ีเข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่  
 ครอบครัวละ 1,000 บาท  เพียงคร้ังเดียว
- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 120 วัน 
นับแต่วันท่ีย้ายเข้าอยู่อาศัย ตามสำาเนาทะเบียนบ้าน หรือวันท่ีได้รับ
สิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย

7. ทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม่  (ใหม่)
- สมา ชิก ผู้ มี สิท ธิ ย่ืนขอ รับ ทุน ต้อ ง เ ป็น 
 สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี
- จ่ายเพ่ือรับขวัญบุตรสมาชิกท่ีคลอดใหม่  
 ครอบครัวละ 1,000 บาท
 (ยกเว้นบุตรบุญธรรม และบุตรนอกสมรส)
- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันท่ีคลอด

8. ทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก  (ปรับปรุง)
- สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิก 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี
- บุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  
 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- สมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีบุตรมากกว่า 1 คน  
 มีสิทธิย่ืนคำาขอรับทุนสำาหรับบุตรได้ไม่เกิน 2 ทุน
- จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังน้ี
 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 500 บาท
 2) ทุนเรียนดี ประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาทุนละ  
  2,000 บาท อุดมศึกษาทุนละ 3,000 บาท  
 3) ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษทุนละไม่เกิน  3,000 บาท
 4) สำาหรับบุตรสมาชิกท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (เกียรตินิยม) ทุนละ 1,000 บาท
 
9. ทุนสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก 
- ทำาประกันให้สมาชิกเม่ือสมัครเป็นสมาชิกใหม่  
 วงเงินคุ้มครองทุกชีวิตสูงสุด 100,000 บาท  
 อุบัติเหตุ 150,000 บาท
- จ่ายสมทบค่าเบ้ียประกันให้สมาชิกรายละ  
 50 บาท/เดือน รวม 600 บาท/ปี จนถึงอายุ 65 ปี

10. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย  (ปรับปรุง)

- จ่ายให้สมาชิกท่ีบ้านท่ีอยู่อาศัยและทรัพย์สิน

ภายในบ้าน ได้รับความเสียหายอันเน่ือง

มาจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย  

อัคคีภัย และให้รวมถึงอุบัติภัยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดแก่ 

ท่ีอยู่อาศัย (ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินท่ีอยู่ภายนอกบ้าน)

- จำานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจ่ายแก่สมาชิกประสบภัย 

 1) ท่ีอยู่อาศัยเสียหายท้ังหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ 

  (1) เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน  จ่าย 40,000 บาท

  (2) เป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน     จ่าย 30,000 บาท

  (3) เป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน  จ่าย 10,000 บาท  

 2) ท่ีอยู่อาศัยเสียหายบางส่วน  

  (1) เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน จ่าย  4,000 บาท 

  (2) เป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน    จ่าย  3,000 บาท 

  (3) เป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน  จ่าย 1,000 บาท  

- สมาชิกคนหน่ึงๆ มีสิทธิขอรับทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย 

 ได้ปีละ 1 คร้ัง

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีส้ินสุดการ 

 ประสบภัย

11. ทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกอันเน่ืองมาจากการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

- จ่ายเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกอันเน่ืองมาจาก 

 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังน้ี

 1) ถึงแก่กรรม จ่ายรายละ 20,000 บาท

 2) ทุพพลภาพ จ่ายรายละ 20,000 บาท

 3) บาดเจ็บสาหัส จ่ายรายละ 10,000 บาท

- กรณีบาดเจ็บสาหัสต้องใช้ระยะเวลารักษาหรือประกอบกรณียกิจ 

 ตามปกติไม่ได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน (หนังสือรับรองแพทย์ระบุ)

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรมหรือ 

 ได้รับอันตรายถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส

12. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

- จ่ายให้สมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสดท่ีมีอายุต้ังแต่  

 50 ปีข้ึนไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  

 15 ปี

- จ่ายเพียงคร้ังเดียว จำานวน 3,000 บาท 

- สมาชิกท่ีได้รับทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว

ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรอีก
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13. ทุนสวัสดิการเพ่ือบำาเหน็จสมาชิก  (ปรับปรุง)
- จ่ายให้สมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี และเป็น 

 สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า10 ปี 

- การนับอายุของสมาชิกและอายุการเป็น 

 สมาชิก ให้นับถึงวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี  

 เศษของปีให้ตัดท้ิง 

- สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 หรือตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควร

- การคำานวณเงินบำาเหน็จ คำานวณจากจำานวนปีท่ีเป็นสมาชิกคูณด้วย 

 จำานวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหน่ึงร้อย

- จ่ายเงินบำาเหน็จไม่น้อยกว่า  2,000 บาท และไม่เกิน 7,000 บาท

14. ทุนสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส  (ปรับปรุง)
- จ่ายให้สมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป และมีอายุสมาชิกติดต่อกัน 

 ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

- การนับอายุของสมาชิกและอายุการเป็น 

 สมาชิก ให้นับถึงวันท่ี 30 กันยายนของ 

 ทุกปี เศษของปีให้ตัดท้ิง

- สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 หรือตาม ท่ีคณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควร

- จ่ายเงินทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกอาวุโส ดังน้ี

 1) สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี  

  จ่าย 1,000  บาท

 2) ส ม า ชิก อ า วุ โ ส ท่ี มี อ า ยุ ก า ร เ ป็น ส ม า ชิก ต้ั ง แ ต่  2 0  ปี   

  จ่าย  1,500  บาท

  3) ส ม า ชิก อ า วุ โ ส ท่ี มี อ า ยุ ก า ร เ ป็น ส ม า ชิก ต้ั ง แ ต่  3 0  ปี   

  จ่าย 2,000  บาท 

15. ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเม่ือทุพพลภาพ  
(ปรับปรุง)
- จ่ายให้สมาชิกเม่ือทุพพลภาพ (ตามคำานิยมและข้อยกเว้นท้าย

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือ

สงเคราะห์สมาชิกเม่ือทุพพลภาพ พ.ศ. 2555) 

- สมาชิกผู้ทุพพลภาพท่ีมีสิทธิได้รับเ งิน

สงเคราะห์ตามระเบียบน้ี มีดังน้ี

 (1) สมาชิกท่ีได้ทำาประกันชีวิตกลุ่มในส่วนท่ี

สหกรณ์จ่ายเบ้ียประกันให้ 

 (2) สมาชิกท่ีได้ทำาประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

 ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกัน เป็นระยะเวลาเกินกว่า  

 6 เดือน

 (3) สมาชิกท่ีได้ทำาประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้วแต่ได้รับการปฏิเสธการจ่าย 

 สินไหมจากบริษัทผู้รับประกัน ด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด

 (4) สมาชิกท่ีบริษัทผู้รับประกันท่ีสหกรณ์จัดให้ไม่รับทำาประกันชีวิต 

- จำานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจะจ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพ คำานวณ 

 ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า  

 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ท้ังน้ีไม่เกิน 80,000 บาท

- การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพให้จ่าย ดังน้ี

 1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม (1) จ่ายเม่ือบริษัทผู้รับประกัน 

  อนุมัติจ่าย

 2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ ตาม (2) จ่ายเป็นรายเดือน ๆ  ละ 4,000 บาท  

  จนกว่าจะครบจำานวนเงินท่ีคำานวณได้ ท้ังน้ีเม่ือบริษัทผู้รับทำา 

  ประกันอนุมัติเงินสินไหมทดแทนแล้วสหกรณ์จะหักเงินเฉพาะ 

  ส่วนท่ีจ่ายให้สมาชิกคืนทุนสวัสดิการ

 3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ ตาม (3) และ (4) ให้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ  ละ  

  4,000 บาทจนกว่าจะครบจำานวนเงินท่ีคำานวณได้

- การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบน้ีให้สมาชิกหรือทายาท 

 ทำาหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว 

 

16. ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพสมาชิก
- มอบเงินหรือส่ิงแสดงการไว้อาลัยในงานศพ 

 สมาชิก  

- จ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์การศพให้ศพละ  

 1,500 บาท

- ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุน ได้แก่ ทายาทสมาชิก  

 ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีเสียชีวิต

17. ทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก
- มอบเงินหรือส่ิงแสดงการไว้อาลัยในงานศพ 

 บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 

- จ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์การศพให้ศพละ  

 1,500 บาท

- ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุน ได้แก่ สมาชิก ผู้แทน 

 สมาชิก 

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีเสียชีวิต

18. ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกสำาหรับสมาชิกท่ีมิได้ทำา
ประกันชีวิต
- จ่ายให้กับสมาชิกท่ีอายุต้ังแต่ 65 ปี  

 หรือบริษัทปฏิเสธการทำาประกันชีวิต 

- จำานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจะจ่ายให้แก่ 

 สมาชิกท่ีเสียชีวิต คำานวณตามอายุ 

 การเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน  

 ให้นับเป็น 1 ปี ท้ังน้ีไม่เกิน 100,000 บาท

- สมาชิกท่ีมีหน้ีสหกรณ์จะนำาไปชำาระหน้ีค้างชำาระก่อนส่วนท่ีเหลือ 

 จ่ายคืนทายาทสมาชิก

- ย่ืนขอรับทุนภายในกำาหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันท่ีเสียชีวิต
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● วัดเชียงทอง  
ถือ เป ็นศิ ลปะล ้ านช ้ างที่
งดงามท่ีสุดในประเทศลาว 
บนยอดสิมประดับด้วยช่อฟ้า 
17 ช่อ บ่งบอกว่าเป็นวัดที่
พระมหากษตัรย์ิเป็นผู้สร้างขึน้ 

● ตลาดมดื หลวงพระบาง  
แห่งท่องเท่ียวสุดฮิตจากถนนท่ีใช้สัญจร 
ไปมา กลายเป็นสถานทีท่ีร่วมตวักนัอย่าง
ไม่ได้นัดหมายทั้งนักขายและนักช็อป
ใจกลางหลวงพระบางทุก ๆ คนื สสีนัของตลาดมดืมแีต่ความสนกุสนาน
ท่ามกลางเสียงต่อรองระหว่างนักช็อปชาวไทยกับชาวลาวที่พูดไทย 
ได้คล่องปรือ่ 

● ตักบาตรข้าวเหนียว  
การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นกิจกรรม
ที่ เ ต็ ม ไ ด ้ ด ้ ว ย ค ว า ม ส ร ้ า ง ส ร ร ค  ์
และความตัง้ใจ การใส่บาตรข้าวเหนยีวนัน้  
ก็เสมือนใส่บาตรบ้านเราเพียงแต่จะใช้ 
วิธีการจกข้าวเหนียวร้อน ๆ เป็นก้อน  
ใส่ลงไปในบาตร พระจะเริ่มออกบิณฑบาตรตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไป  
และออกเดินเป็นสายยาวและเดินอย่างรวดเร็ว คนที่ใส่จะต้องรู้จังหวะ
การจกให้ด ีถ้าเป็นมอืใหม่จะจกช้าจนทำาให้การจราจรตดิขดัได้ 

จะมัวรีรออะไร...ในเมื่อความสุขทั้งหลายล้วนออกแบบได้
ตามใจเรา ลองออกแบบความสุขให้ตัวเองสักครั้ง เก็บกระเป๋าเดินทาง 
และพาตวัเองออกไปแสวงหาความสขุทีใ่ฝ่ฝัน ถงึเวลาเกษยีณอายขุอง
สมาชิกที่ได้เวลาอำาลาหลายท่าน ที่ร่วมช่วยกันทำางานเพื่อสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยได้เวลาพักผ่อนกาย 
และใจ วัยสูงอายุมิใช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย แต่เป็นช่วงอายุของ 
การก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ทุกท่านจงใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่
อย่างคุม้ค่าให้มากท่ีสดุ

เวลาที่เรามีความสุขนั้น มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ  
ไม่เว้นแม้แต่หนนี ้ โครงการสายใยไม่เกษยีณประจำาปี 2555 ทศันศกึษา 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้จะเป็นเพียงเวลาสั้น ๆ  
ที่ได้มาอยู่ที่นี่แต่ผู้เกษียณหลาย ๆ ท่าน ก็เก็บเกี่ยวความประทับใจ 
กลบัมาเมอืงไทย ได้อย่างมากโข  

หลวงพระบาง เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของสปป.ลาว 
มทีีเ่ทีย่วทีเ่ป็นธรรมชาติรายล้อมด้วยภเูขาสงูตัง้เรยีงรายตามลำานำา้ซอง 
โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง และได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว”  
ทีน่ีเ่ราจะได้สมัผสัอากาศบรสุิทธ์ิจรงิ ๆ แบบไม่เคยสัมผสัมาก่อน 

Day 1 วนัแรกของการเดินทาง เราเริม่ต้นเดินทางกนัด้วยรถบสั  
มุง่สูโ่รงแรมรอยลั นาคารา จ.หนองคาย เพือ่ไปฟังสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ
ที่เกษียณอายุราชการ โดยประธานกรรมการดำาเนินการ นายจงเจริญ  
กจิสำาราญกลุ กล่าวเปิดงานและบรรยายถงึการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดีอย่างไร...แถมท้ายด้วยวิทยากร นายแพทย์ 
สญัชยั ปิยะพงษ์กลุ สำานกังานสาธารณสุข จงัหวัดอดุรธาน ีทีแ่นะนำาการ
ดแูลสุขภาพหลงัเกษยีณ  “แก่อย่างมีคณุค่า ชราอย่างมีความสุข” 

Day 2 ธรรมชาตทิกัทายแต่เช้า ทกุท่านตืน่ขึน้มาในอ้อมกอด
ของหมอกขาว พวกเราออกเดนิทางสูห่ลวงพระบาง โดยใช้เส้นทางผ่าน
หมู่บ้านผาตั้ง กาสี เขานมสาว ยอดภูคูณ ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม
ระหว่างทางรถจะแวะพกัยืดเส้นยืดสายทีก่าสี เพราะตัง้แต่กาสีเป็นต้นไป  
รถจะเริม่ไต่เขาไปเรือ่ย ๆ  โค้งซ้ายโค้งขวา มารูต้วัอกีทกีถ็งึยอดเขา จากนัน้ 
รถกจ็ะวิง่บนสนัเขาอนัแสนคดเคีย้วตลอดเส้นทางสมกบัคำาเปรยีบเปรย 
ที่ว่าเป็น “ถนนลอยฟ้า”อย่างแท้จริง และยามคำ่าคืนเที่ยวชมตลาด 
หลวงพระบางทีถ่นนศรสีว่างวงศ์

Day 3 อิ่มเอมบุญกับประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวพระภิกษุ
และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกบิณฑบาต จากนั้นออกเดินทางไปชม
วดัเชยีงทอง สร้างขึน้ในรชัสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธริาช ทรงหลงัคาเป็น
ปีกนกซ้อนเป็นลำาดบั 3 ชัน้ ชมพระราชวังเจ้ามหาชวิีต วัดวิชนุ และภษูี                

Day 4 ออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์ และนมัสการ
พระธาตุหลวง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่
และงดงามทีส่ดุของลาว จากนัน้เดนิทางสูส่ะพานมติรภาพลาว – ไทย 
ซ้ือสินค้าร้านปลอดภาษี ณ ด่าน สปป.ลาว และเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ   

หลวงพระบาง ..ความทรงจำาดี ๆ 
และมิตรภาพที่มิอาจลืม : รอน แรมทาง
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ทุนการศึกษาจากสหกรณ์สู่

โรงเรียนศรีบุณยานนท  ์       

เป ็นประจำาทุกปีที่สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก ่บุตร

สมาชิกแล้ว ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  

ทั่วประเทศ รวมถึงนักเรียนในชุมชนรอบข้าง เพราะสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เช่ือว่า สายใยแห่งการให้ เป็นจุดเริ่มต้น 

แห่งความสุขที่เราสามารถเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นได้

และแล ้ววันหนึ่งทางสหกรณ์ก็ได ้รับจดหมายฉบับหน่ึง  

ส่งไปรษณีย์มาจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์เพื่อแสดงความขอบคุณ 

ใจความมีดังนี้

ความสุข ของบางคนอาจจะมาจากอะไรที่เรียบง่าย 

แค่ได้แบ่งปันน�้าใจเล็ก ๆ  แม้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในสังคม

ก็ตาม ทางสหกรณ์ก็ขอเป็นแรงใจให้น้องชลธี แย้มมาก   

มีก�าลังใจที่ดี คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สามารถ

เลือกเดินในทางที่ถูกต้องได้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำากัด  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด  
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ท่ีเล็งเห็น
ถึงปัญหาการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์  ท่ีมีความประสงค์
ขยายงานหรือพัฒนากิจการท่ีต้องใช้ไอทีแต่ไม่สามารถกระทำาได้เน่ืองจากปัญหาและ
อุปสรรคนานัปการ

เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ และรองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และนางสาวภาวิณี นพตระกูล 
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนระบบของสหกรณ์
ตามแนวพระราชดำาริ การดำารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการ
ให้บริการทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้นำาไปสู่ความเป็นมาตรฐาน
สากล และยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
ทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�รให้บริก�รท�งก�รเงิน กับ

ธน�ค�รออมสิน

สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.นำาคณะกรรมการดำาเนินการและ 
ฝ่ายกิจการ จำานวน 14 ท่าน เย่ียมชมการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด การนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบ ATM การจัดสวัสดิการ 
ให้แก่สมาชิกโดยมี นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการให้การต้อนรับ 
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
16 สิงหาคม 2555

เยี่ยมชมสหกรณ์
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รายการ  31  กรกฎาคม  2555   30  มิถุนายน  2555

จำานวนสมาชิก 13,173 13,167 

จำานวนสมาชิกสมทบ 11,116 10,908 

สินทรัพย์รวม 9,437,510,826.93 9,216,216,861.70

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 208,979,029.35 109,869,612.82 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 130,061,917.49 20,061,917.49 

เงินลงทุนระยะส้ัน 100,000,000.00 220,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 68,193,169.67 68,390,476.59 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,010,719.75 1,955,687.25 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,936,982,033.34 5,947,726,448.43 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 32,178,332.79 32,868,093.54 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 789,443,991.16 796,326,339.47 

เงินลงทุนระยะยาว 2,061,231,000.00 1,910,011,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,608,901.62 15,774,442.14 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 92,235,172.88 92,670,930.28 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 399,249.80 374,604.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 5,527,022,117.22 5,355,249,585.27

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 460,000,000.00 390,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,786,627,875.84 3,715,756,456.92

เงินรับฝากออมทรัพย์ 407,264,375.84 407,353,640.91 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,740,055,851.53 2,665,892,031.99 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 482,495,204.36 480,954,554.81 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 117,458,612.05 122,974,815.40 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 37,488,736.98 36,716,318.73 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,865,095.08 1,865,095.08 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,257,367,961.32 1,220,579,843.54

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 73,174,842.74 71,283,695.02 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,154,663,862.30 1,120,467,239.79 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 26,999,086.48 26,408,554.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,530,169.80 2,420,354.02 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1,865,095.08 2,267,973.79 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,027,684.98 14,511,811.02 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,759,882,974.69 3,736,643,467.16

ทุนเรือนหุ้น 3,362,904,230.00 3,339,167,500.00 

ทุนสำารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 58,466,532.62 58,963,755.09 

รายได้ 303,101,370.92 258,637,611.02

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 253,677,960.63 216,458,147.36 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 48,834,339.00 41,633,325.37 

รายได้อ่ืน 589,071.29 546,138.29 

ค่าใช้จ่าย 151,283,514.61 134,313,801.75

ดอกเบ้ียจ่าย 121,345,774.85 108,272,157.15 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 29,937,739.76 26,041,644.60 

กำาไรสุทธิ 151,817,856.31 124,323,809.27

               

เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2555) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.30

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี3-12) 4.30

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.50

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

คำ�คมค�รมพระ
“ชีวิตหมุนไปตามกรรม จากชีวิตหน่ึง

ไปยังอีกชีวิตหน่ึง ไม่มีท่ีส้ินสุด จงอย่าทะนง 

และเพลิดเพลินกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

เพราะทุกคนเกิดมาก็เพ่ือใช้กรรม

ต่างมาใช้สถานท่ีน้ันๆ เพียงช่ัวคราว

 เร่งทำาความดีไว้  เพราะเวลาไม่เคยรอใคร”

ผลก�รดำ�เนินง�น อัตร�ดอกเบี้ย
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ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล
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 จำากัด โทร.0-2903-8257-9

บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคารพทุกท่าน
วารสาร ฉบับเดือนกันยายน เป็นฉบับพิเศษสำาหรับ 

การเตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
จากอดีตถึงปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของมวลสมาชิก 
ที่ ช่ วยกันพัฒนาสหกรณ์ ให้ เ จริญก้ าวหน้ าและได้อ ยู่ ร่ วมกัน 
ในบ้านหลังใหม่สหกรณ์อย่างอบอุ่น

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบได้นำาระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกขึ้นมาปัดฝุ่น
ปรับปรุงใหม่ และกำาหนดระเบียบทุนสวัสดิการใหม่หลายประเภท 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของสมาชิก ซึ่งได้นำาเสนอไว้ในวารสาร 
สหกรณ์ฉบับนี้แล้ว

ปิดรับสมัครไปแล้ว สำาหรับโครงการผู้นำาสหกรณ์รุ่นที่ 1 
เตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครเป็นกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์มีความ
ยินดีที่ีสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งสิ้น 88 ราย แล้วพบกันในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2555  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้รับรางวัลผลงาน 
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค  
ชื่อผลงาน “ระบบสหกรณ์ ATM เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
การเงินของสมาชิก” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร 
เขตพื้นที่ 2 และเป็นตัวแทน ไปนำาเสนอผลงานนวัตกรรมดังกล่าว 
ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อเข้าคัดเลือก 
รับรางวัลนวัตกรรมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ในวันท่ี 1 กันยายน  
2555 ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบในฉบับหน้า

ขอแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกคนเก่งทั้งหลายท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ ประจำาปี 2555 โดยสหกรณ์ได้นำาฝาก 

เงินทุนการศึกษาบุตรเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกแล้ว
ในวันที่ 7 กันยายน 2555  ซึ่งในปีนี้มีสมาชิกสมัครขอรับทุนการศึกษา
บุตรทั้งสิ้น 2,734 ราย  เป็นเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่จ่าย จำานวน 
1,834,000 บาท สหกรณ์ก็ขอให้น้อง ๆ ขยันเรียน คิดดี ทำาดี เพื่อเป็น
เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป

สมาชิกท่านใดที่ต้องการเป็นผู้แทนสมาชิก อย่าลืมไปสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกในระหว่างวันท่ี 17 – 27 ก.ย. 2555  
ที่กลุ่มสังกัดของท่าน จะได้ไม่พลาดในการเข้ารับเลือกต้ังเป็น 
ผู้แทนสมาชิก ในวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2555 นี้ เพื่อท่านจะได้เป็น
ตัวแทนของสมาชิกมาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

ไม่เคยห่างหายสำาหรับเพื่อนๆ ในแวดวงสหกรณ์ ที่ได้ขอ
มาเยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
การบินไทย จำากัด ได้นำาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มาขอศึกษาดูงาน 
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2555

ระยะนี้สภาพแวดล้อมแปรเปลี่ยน ประเทศไทยมีทั้งฝนตก  
นำ้าท่วม และภัยแล้ง สหกรณ์มีความห่วงใยสมาชิกท่ีต้องปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ต่าง ๆ ขอให้สมาชิกดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ปราศจากโรคภัย
ต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สวัสดีค่ะ

  
  


