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วันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

รางวัลนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน

ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๕ (Best of the Best)
ชื่อผลงานระบบสหกรณ ATM เพื่อพัฒนา
สหกรณเปนศูนยกลางการเงินของสมาชิก

อานตอหนา 4

สิทธิพิเศษ!!
เงินบำเหน็จ-เกื้อกูล 

ราชการหรือสมาชิก   

อานตอหนา 2

ผานไปแลว
หลักสูตร ผูนำสหกรณ รุนที่ ๑
๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

สมาชิกเกษียณอายุ

ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับท่ี 149 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
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เดือนตุลาคมของทุกปี มีความส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้ที่ผ่านการ
ท�างานมาเป็นเวลานานและถึงวันที่จะต้องเดินทางสู่วัย 60 ปี  จึงเป็นเดือนที่มี 
ความหมาย ส�าหรับคนเกษียณอายุราชการ หรือบางท่านก�าลังเตรียมตัวใกล ้
วัยเกษียณ เพื่อว่าจะได้ใช้เวลาหลังเกษียณได้อย่างมีคุณค่า ชีวิตหลังการท�างาน 
ประจ�า เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความสุขนั้น
ไปช่วยเหลือสังคมบ้าง เหมือนค�ากล่าวที่ว่า “เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคง
อยู่นิจนิรันดร”ถึงเวลาพักผ่อนกายและใจ ส�าหรับผู้ที่เกษียณอายุ วัยสูงอายุ
มิใช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย  แต่เป็นช่วงอายุของการเข้าสู่บทบาทใหม่ของ
ชีวิต ขอให้ทุกท่านจงใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด และสิ่งที่ควรรู้ 
หลังเกษียณ  ว่าสหกรณ์มีสิทธิประโยชน์ที่พิเศษสุด ๆ  มอบให้แก่สมาชิก 
ที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกต่อไปอีกมากมาย ที่ไม่ควรพลาด
อย่างยิ่ง....  

พิเศษสุด ๆ สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณที่มากกว่า 

1.  รับทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
เพื่อบ�าเหน็จสมาชิก เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 10 ปี  ค�านวณเงินบ�าเหน็จจากจ�านวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วยจ�านวน
หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย หากต�่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000  
บาท แต่ทั้งนี้จ�านวนเงินบ�าเหน็จต้องไม่เกิน 7,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว 
เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี   

บ�าเหน็จ = อายุของสมาชิก×จ�านวนหุ้น
                               100

2.  รับทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  สหกรณ์จะจ่าย
เงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

-  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี   
จ่าย 1,000  บาท
-  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี          
จ่าย 1,500 บาท
-  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี           
จ่าย 2,000 บาท
สหกรณ์น�าฝากเงินทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก และสวัสดิการ

เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์
ได้รับทุน ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555  ตรวจสอบรายชื่อและจ�านวนเงินทุน
สวัสดิการ ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com  

3. สิทธิการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง  

สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการ มสีทิธพิเิศษเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
เกษียณเปี ่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. บ�าเหน็จด�ารงชีพ  
หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

สิทธิประโยชน์มากมาย !!
เหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

1.  มีสิทธิฝากเงิน ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และทุกประเภท
บัญชีของสหกรณ์   ในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ 

2. มีสิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก สมาชิกเกษียณอายุราชการมี
สิทธิกู้หุ้น หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า  90 % ของเงินค่าหุ้นและเงินฝาก ที่สมาชิก
มีอยู่ในสหกรณ์

3.  มีสิทธิรับเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน สมาชิกเกษียณอายุ
ราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เช่นเดียวกับสมาชิกท่ียังไม่ได้เกษียณ
อายุราชการ

4.  สิทธิการงดส่งค่าหุ้น สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้  
หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ ้นที่ตนมีอยู ่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ ้น 
รายเดือนได้ นอกจากนี้ยังสามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

5.  สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส  สมาชิกเกษียณอาย ุ
ราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือราย
ไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุก ๆ  3 เดือน  
เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

6.  สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ  สมาชิก
เกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล หรือรับ
ของช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ เช่นเดียวกับสมาชิก และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วม
กิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุราชารที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

7.  ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย และกู้หุ้นไม่เกิน 60 % ให้น�า
เงนิปันผลช�าระหนีไ้ด้ (โดยจะต้องเปิดบญัชอีอมทรพัย์เอนกประสงค์เพือ่ช�าระหน้ี)

8  มีสิทธิรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก เหมือนกับสมาชิกที่ยังไม่
ได้เกษียณอายุราชการทุกประการ  ดังนี้

 1. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์
 2. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก
 3. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
 4. ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
 5. ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
 6. ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
 7. ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
 8. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 9. ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก
 10. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
 11. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
 12.  ทุนสวัสดิการเมื่อสมาชิกทุพพลภาพ
 13.  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพ บิดา มารดา คู่สมรส และ 

   บุตรสมาชิก
 14.  ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก
 15.  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกที่มิได้ท�าประกัน 

ทั้งหมดนี้เป็น สิทธิประโยชน์ดี ๆ ที่สหกรณ์ได้มอบให้ส�าหรับ
ผู ้ เกษียณอายุราชการ  ที่ร ่วมกัน “ถักทอสายใย ..ร ้อยดวงใจผูกพัน” 
โดยท ่านสมาชิกสามารถดูทุนสวัสดิการสมาชิก ในเว็บไซต ์สหกรณ ์ 
www.025798899.com  หรอืในวารสารฉบบัที ่148 เดอืนกันยายน 2555

สิทธิพิเศษ !! ส�าหรับสมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการ และยังคงเป็น 
สมาชิกสหกรณ์ต่อไป
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เกษียณอายุราชการแล้ว ต้องการเป็นสมาชิกต่อไป
ต้องท�ำอย่ำงไร ?

ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกได้ถูกต้อง และเลือกคนที่ท่านชื่นชอบให้เป็น 
ผู้แทนสมาชิกของกลุ่ม

การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกก็คล้ายกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  
หรือ ส.ส. ของประเทศไทยเรา หากเลือกคนท่ีมีความสนใจในงานด้านสหกรณ์  
มีแนวคิด ทัศนคติ ท่ีจะเข้ามา
ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ เพื่อ
ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่
มวลสมาชิกทุกคน ก็จะท�าให้
สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง 
เจริญก้าวหน้า และก้าวเป็น
สหกรณ์ชั้นน�าของประเทศได้
ในอนาคต

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากสิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะ
ได้รับในฐานะสมาชิกแล้ว สมาชิกสหกรณ์ยังหมายถึง การเป็นเจ้าของสหกรณ์
ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันก�าหนดทิศทางของ
สหกรณ์ ซึ่งหน้าที่ที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของสมาชิกสหกรณ์ คือ

 “การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง 
สมาชิกกับสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล  
งบก�าไรขาดทุน การจัดสรรก�าไรสุทธิ  ผู้แทนสมาชิกสามารถสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ เพ่ือเข้าไปบริหารสหกรณ์ จะเห็นว่า ผู้แทนสมาชิก   
คือ ผู้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการก�าหนดอนาคตสหกรณ์ของเรา

ตามที่สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่ม และรายชื่อสมาชิก ที่
สังกัดแต่ละกลุ่ม ครั้งที่ 2 ไปแล้วนั้น สหกรณ์ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบราย
ชื่อว่าท่านสังกัดกลุ่มสมาชิกใด ได้จากเว็บไซด์ www. 025798899.com เพื่อจะ

9 ต.ค. 55
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก วันที่ 3 ธ.ค. 55
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ต.ค. 55

การอุทิศตนและใช้สิทธิ์ออกเสียงของท่าน  มีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์

ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา ถึงเวลาก็ต้องจากกัน แต่ส�าหรับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยังสามารถ
เป็นสมาชิกต่อไปได้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณ 
อายุราชการ ดังนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุราชการท่ีต้องการเป็นสมาชิก 
ต่อต้องท�าอย่างไรบ้าง ? 

1.  การงดส่งหุ้นรายเดือน หากสมาชิกส่งเงินค่าหุ ้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  ไม่มีหนี้สินค้างช�าระอยู่
ต่อสหกรณ์ หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ สหกรณ์จะงด
การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนของท่านทันที  เว้นแต่ท่านประสงค์จะซื้อหุ้น
รายเดือนต่อก็สามารถแจ้งสหกรณ์ได้ตามที่ต้องการ 

2.  การจัดท�าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินบ�านาญ 
เงินบ�าเหน็จ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน เพ่ือช�าระรายการต่าง ๆ 
ต่อสหกรณ์  โดยสหกรณ์ได้จัดส่งหนังสือยินยอม ให้สหกรณ์หักเงินบ�านาญ  
เงินบ�าเหน็จ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน (กรณีเป็นลูกจ้างประจ�า) ให้ท่านสมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการทุกคนแล้ว เพียงท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ
ลงนามให้ความยินยอมในหนังสือส�าหรับสมาชิกที่รับบ�านาญ หรือบ�าเหน็จ 
รายเดือน สหกรณ์ก็จะด�าเนินการหักเงินได้รายเดือนของท่านสมาชิกเพื่อ
ช�าระเป็นทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือหนี้สินที่มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ต่อไป หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการที่รับเงินบ�าเหน็จ สามารถ
แจ้งความประสงค์ขอช�าระหนี้ที่ค้างช�าระทั้งหมดก็ได้    

3.  การค�้าประกันเงินกู้สามัญ  เพื่อเป็นการลดภาระผูกพัน 
ในฐานะผู้ค�้าประกัน สหกรณ์จึงไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
ค�้าประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกรายอ่ืน ๆ สหกรณ์ได้จัดส่งหนังสือแจ้งต่อสมาชิก 
ที่เกษียณอายุราชการและมีภาระการค�้าประกัน โดยขอให้ท่านติดต่อประสาน 
งานกับสมาชิกที่ท่านค�้าประกันเงินกู ้ให้ด�าเนินการเปลี่ยนผู ้ค�้าประกันใหม่  
โดยให้จัดหาสมาชิกท่านอื่นค�้าประกันแทนท่านสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  

4.  การประกันชีวิต หากท่านสมาชิกต้องการท�าประกันชีวิตต่อ 
สามารถท�าได้ถึงอายุ 65 ปี สมาชิกสามารถให้สหกรณ์เรียกเก็บค่าเบ้ียประกัน
จากเงินบ�านาญ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือนได้ โดยท�าหนังสือยินยอมให้หัก
เงินบ�านาญ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือนให้ไว้ต่อสหกรณ์ หรือให้หักจากบัญช ี
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์โดยสมาชิกจะต้องฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่น้อยกว่าเบ้ียประกันจ�านวน 3 เดือน สหกรณ์จะหัก 
เบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝากของท่าน และท่านสามารถโอนเงินฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ โดยใช้ใบแจ้งการช�าระเงิน Payment แจ้ง
วัตถุประสงค์ (101) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สุดท้ายนี้ สหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถึงแม้ท่านสมาชิกจะเกษียณ
อายุราชการ และหยุดพักจากการปฏิบัติงานแล้ว  ท่านสามารถแวะเวียน
มาเยี่ยมเยียน เพื่อนผอง น้องพี่ ที่เคยปฏิบัติงาน ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา 
เป็นเวลายาวนาน สหกรณ์ยินดีต้อนรับและพร้อมอ�านวยความสะดวกให้กับ
ท่านเสมอ และสิ่งส�าคัญที่สุดขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจาก 
โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ไปอีกนานแสนนาน อย่าลืมมา...
เยี่ยมกันบ้างนะค่ะ
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ศูนย์กลางการเงินของสมาชิก 
น�าเสนอผลงาน โดยนายวิชิต 
สนธิวณิช กรรมการท�าหน้าที่
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้สร้างความ
ประทับใจ และเป็นท่ีสนใจแก่
ผู้เข้าร่วมรับฟังในห้องประชุมมากกว่า 500 คน เพราะนวัตกรรมดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิกอย่าง
แท้จริง โดยสมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ยอดเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอตีตก่อนจัดท�าระบบสหกรณ์   
ATM ท�าให้สหกรณ์มีเงินไปลงทุนภายนอกและมีรายได้จากการลงทุน 
เพ่ิมข้ึนโดยสามารถน�ามาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการให้สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน และ
ยังท�าให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการกู้ ฝาก ถอน กับ 
สหกรณ์ด้วย ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้นวัตกรรม 
: ระบบสหกรณ์ ATM เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการเงินของ
สมาชิก เสนอผลงานโดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับรางวัล
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ (Best  
of the Best) และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ  
ได้เข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายธีระ วงศ์สมุทร ในงานฉลองการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด ครบรอบ 40 ปี และปีสากลแห่งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

รางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ระดับประเทศ (Best of the Best) เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และมวลสมาชิก ซึ่งจะเป็นก�าลังใจให้คณะ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สมาชิก
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ 
และเป็นรางวัลเพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด และปีสากลแห่งการสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด จึงได้ประสานความร่วมมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์  
จ�านวน 8 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
กลาง ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 และ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 โดยให้แต่ละชมรม พิจารณาคัดเลือกผลงาน 
นวัตกรรมการบริหาร จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ�าปี 2555 ของ 
สหกรณ์ในพ้ืนท่ี เพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการบริหาร จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ประจ�าปี 2555 ของสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อรับรางวัลนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 ได้
พิจารณาคัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รับรางวัล
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ชื่อ 
นวัตกรรมระบบสหกรณ์ ATM เพ่ือพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
การเงินของสมาชิก โดยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการน�าเสนอผลงานนวัตกรรม 
ดังกล่าว ร่วมกับตัวแทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง ๆ อีก  
7 สหกรณ์ ท่ัวประเทศในงานฉลองการก่อต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย จ�ากัด ครบรอบ 40 ปี และปีสากลแห่งสหกรณ์ ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกเพียง 1 นวัตกรรม  และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับ
ประเทศ  (Best of the Best)

ชื่อนวัตกรรม : ระบบสหกรณ์ ATM  เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็น

รางวัลผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ             

(Best of the Best) ประจำาปี 2555
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาพ ประจำาปี 2555
ชื่อนวัตกรรม : ระบบสหกรณ์ ATM เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการเงินของสมาชิก
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เงินใคร รับคืนด่วน !!  
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เปิดให้บริการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด  (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) โดยใบแจ้งการช�าระเงิน (Payment)  สมาชิกแจ้งวัตถุประสงค์ในการช�าระ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงินเข้าบัญชีต่าง ๆ เพื่อช�าระหนี้ 
สมัครสมาชิกสมทบ หรือตามความประสงค์ของสมาชิก ปรากฏว่าขณะนี้มีสมาชิกบางท่านท�ารายการผ่านธนาคารโดยไม่ได้ใช้ใบแจ้งการช�าระเงิน  
(Payment) แต่ใช้ใบโอนเงินของธนาคาร โอนเงินมายังสหกรณ์ จึงไม่มีรายละเอียดว่าสมาชิกท่านใดเป็นผู้โอนเงินมายังสหกรณ์ซึ่งเม่ือเจ้าหน้าที่ 
ประสานงานไปยังธนาคารเพื่อขอส�าเนาหลักฐานการโอน ปรากฏว่าหลักฐานการโอนเงินก็ไม่มีรายละเอียดใด ๆ ให้สามารถติดตามได้ ท�าให้ 
ยอดเงินดังกล่าวคงค้างในบัญชีเงินรับโอนของสมาชิก  ตามรายละเอียด ดังนี้

ล�าดับ วันที่ ธนาคาร/สาขา เลขที่บัญชี  จ�านวนเงิน

1. 6 ม.ค. 55  ไทยพาณิชย์ บางบัว 053-3-00793-7 300.00

2. 23 มี.ค.55 ไทยพาณิชย์ บางบัว 053-2-14314-6 3,280.00     

3. 5 เม.ย.55 กรุงไทย พหลโยธิน 39 039-1-17608-0 2,690.00

4. 15 มิ.ย.55 ไทยพาณิชย์ บางบัว 053-2-14314-6 100,000.00

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด         
เยี่ยมชมงาน ระบบสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
นายชรินทร์   อาสาวดีรส ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาชุมชน น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จ�านวน 4 ท่าน 

เข้าเยี่ยมชม และดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้เกี่ยวกับระบบ 

สารสนเทศ การจัดสวัสดิการให้สมาชิก และนวัตกรรมใหม่ ๆ กับการ 

พัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้า เม่ือวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555  

โดยมีนายสนิท ศรีสุระ รองประธาน

กรรมการ นายสิทธิชัย อึ๊ งภากรณ์   

ที่ปรึกษา นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี 

กรรมการ ให้การต้อนรับ   นายวิชิต 

สนธิวณิช กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด เยี่ยมชมงาน 
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555

นายสมเกียรติ อมตะธงไชย ประธานกรรมการ สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก. น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน  
9 ท่าน เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก. ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานออนไลน์ผ่านเครื่อง ATM การจัด 

สวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนางสาวอารยา  
บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ   นายสนิท   
ศรีสุระ รองประธานกรรมการ นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์  
ที่ปรึกษา นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ  
ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ  

ท�าหน้าท่ี ผู้จัดการ บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร                                             



6

ส�าหรับมุมนี้มีค�าตอบฉบับนี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รวบรวม

นานาค�าถามจากสมาชิก และขอหยิบยกค�าถามบางประเด็นมาตอบ 

ให้คลายความสงสัย ดังนี้ค่ะ

1. เพราะเหตุใดในแบบฟอร์มประกันชีวิตจึงให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับที่ 1 และไม่ต้องกรอก ผู ้รับ 
ผลประโยชน์อันดับที่ 2
ตอบ เนื่องจากประกันชีวิตของสหกรณ์เป็นประกันชีวิตกลุ ่ม 

โดยสหกรณ์เป็นผู ้ถือกรมธรรม์ หากสมาชิกผู ้ขอเอาประกันเสีย

ชีวิต สหกรณ์จะเป็นผู ้เรียกร้องขอสินไหมจากบริษัทประกัน และ

หากสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ก็จะน�าเงินสินไหมมาช�าระหนี้ให้กับ

สหกรณ์ก่อน และส่วนที่เหลือจะแบ่งสัดส่วนให้แก่ทายาทของสมาชิก 

ตามหนังสือผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้กรอกข้อมูลไว้ให้แก่สหกรณ์

2. สมาชิกสมทบซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินเดือนได้ และ
ไม่ได้ส่งค่าหุ้นมาเป็นเวลาหลายเดือน หากต้องการส่งค่าหุ้น
จะต้องท�าอย่างไร
ตอบ สมาชิกสมทบสามารถระดมหุ้นโดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการ 

รับช�าระเงิน payment ระบุวัตถุประสงค์ 105 ช�าระผ่านธนาคาร 

กรงุไทย หรอืไทยพาณชิย์ เป็นการระดมหุ้นตามความประสงค์ของสมาชกิ  

แต่หากต้องการระดมหุ ้นโดยให้หักจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์ทุกเดือนจะต้องท�าบันทึกข้อความขอส่งค่าหุ้นมายังสหกรณ์ 

เน่ืองจากปัจจุบันได้งดส่งค่าหุ ้นรายเดือนไว้ และจะต้องโอนเงิน 

เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เพื่อให้เพียงพอต่อการหักค่าหุ ้น 

ในแต่ละเดือน

3. พนักงานราชการซึ่งเป็นสมาชิกสมทบสามารถน�าบุคคล 
ในครอบครวัมาสมคัรเป็นสมาชกิสมทบของสหกรณ์ได้หรือไม่
ตอบ พนักงานราชการไม่สามารถน�าบุคคลในครอบครัวมาสมัคร

เป็นสมาชิกสมทบได้ เน่ืองจากพนักงานราชการมีสถานะเป็นสมาชิก

สมทบเช่นกัน จึงไม่สามารถน�าบุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็นสมาชิก

สมทบได้อีก

4 .  เพราะเหตุ ใดจึงไม ่สามารถถอนเ งินจากตู ้  ATM  
ธ.ไทยพาณชิย์ได้ และตูแ้จ้งว่าเงนิในบญัชขีองท่านไม่พอจ่าย  
ทั้งที่สมาชิกมีเงินในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เหลืออยู่ 
ตอบ เนื่องจากสมาชิกอาจจะท�าขั้นตอนไม่ถูกต้อง หากสมาชิก

กดสอบถามยอดแล้วกดถอนโดยทันที ตู ้ ATM จะท�ารายการถอน

จากบัญชีออมทรัพย์ไทยพาณิชย์ ถ้าในบัญชีออมทรัพย์ไทยพาณิชย์

ของสมาชิกมีเงินอยู่ก็จะถอนออกมาได้ แต่ถ้าไม่มีเงินในบัญชีตู้ ATM 

จะแจ้งว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ฉะนั้นหลังจากสอบถามยอดแล้ว

สมาชิกต้องท�ารายการใหม่ โดยเลือกท�ารายการอื่นๆอีกครั้ง และเลือก

ถอนจากบัญชีเดินสะพัด จึงจะเป็นการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์

5. หากสมาชิกได้หย่าร้างกับภรรยา และได้ท�าประกันชีวิตไว้
ให้กับภรรยาด้วย หากไม่ต้องการยกเลิกประกันจะได้หรือไม่ 
ตอบ หากภรรยาของสมาชิกเสียชีวิตและบริษัทประกันตรวจสอบ

ข้อมูลทราบว่าหย่าร้าง ทางบริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินสินไหมให้กับ

สมาชิก ดังนั้นสมาชิกจะต้องท�าหนังสือขอยกเลิกประกันของคู่สมรส

เนื่องจากหย่าร้าง พร้อมแนบส�าเนาใบหย่าส่งมายังสหกรณ์

6. พนักงานราชการที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญ แต่ส่งค่าหุ้น
รายเดือนไม่ถึง 500 บาท จะต้องท�าอย่างไร
ตอบ ตามประกาศเงินกู้สามัญส�าหรับพนักงานราชการ จะต้อง

ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน 

และจะต้องมีสัญญาจ้างงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้นสมาชิก

สมทบที่เป็นพนักงานราชการหากประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ แต่

ปัจจุบันส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึง 500 บาท จะต้องท�าเรื่องขอเพิ่มค่าหุ้น

รายเดือนเป็นเดือนละ 500 บาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอ

เพิ่มหุ้นได้ที่ www.025798899.com

7. หากสมาชิกเคยเซ็นต์ค�้าประกันเงินกู้สามัญให้เพื่อนซึ่งกู้
ยอด 100,000 บาท และต่อมาเพื่อนได้กู้สามัญใหม่มียอดการ
กู้เพิ่มขึ้น แล้วสมาชิกจะต้องรับผิดชอบภาระการค�้าประกัน
ตามยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่
ตอบ หากเพื่อนสมาชิกที่กู ้สามัญใหม่ ไม่ได้ให้ท่านเซ็นต์ค�้า

ประกันในใบกู ้ฉบับใหม่ ท่านก็จะไม่มีภาระการค�้าเพื่อนอีกต่อไป 

เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่ และเปลี่ยนผู้ค�้าประกันใหม่

ด้วย

8. หากสมาชิกมีการกู้เงินสามัญและกู้เงินฉุกเฉินไปแล้วจะ
สามารถกู้หุ้นได้อีกหรือไม่
ตอบ หากสมาชิกมีหนี้สามัญและหนี้ฉุกเฉินรวมกันไม ่ เกิน 

90%ของทุนเรือนหุ้นสะสม ก็จะสามารถกู้หุ้นได้ไม่เกิน 90%ของทุน

เรือนหุ้นสะสม และจะต้องน�าเงินกู้หุ้นหักช�าระหนี้สามัญและหนี้ฉุกเฉิน

ที่มีอยู่  ซึ่งเงินส่วนต่างที่เหลือ จะเป็นส่วนที่สมาชิกได้รับ แต่หาก

สมาชิกมีหนี้สามัญและหนี้ฉุกเฉินรวมกันเกินกว่า 90%ของทุนเรือน

หุ้นสะสม ก็จะไม่สามารถกู้หุ้นได้อีก

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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รายการ  31  สิงหาคม  2555  31 กรกฎาคม 2555

จ�านวนสมาชิก 13,172 13,173 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 11,281 11,116 

สินทรัพย์รวม 9,399,805,511.78 9,437,510,826.93

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 185,507,395.27 208,979,029.35 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 130,061,917.49 130,061,917.49 

เงินลงทุนระยะสั้น 100,000,000.00 100,000,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 68,854,142.95 68,193,169.67 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,098,500.25 2,010,719.75 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,922,988,470.19 5,936,982,033.34 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 31,544,369.39 32,178,332.79 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 789,821,438.12 789,443,991.16 

เงินลงทุนระยะยาว 2,061,231,000.00 2,061,231,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,315,501.54 15,608,901.62 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 91,842,300.20 92,235,172.88 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 353,167.30 399,249.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08 

หนี้สินรวม 5,437,098,606.65 5,527,022,117.22

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 290,000,000.00 460,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,822,897,523.42 3,786,627,875.84

เงินรับฝากออมทรัพย์ 393,225,039.79 407,264,375.84 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,783,285,574.23 2,740,055,851.53 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 487,791,968.53 482,495,204.36 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 118,551,527.85 117,458,612.05 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 38,178,317.94 37,488,736.98 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,865,095.08 1,865,095.08 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,299,503,937.13 1,257,367,961.32

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 75,476,232.30 73,174,842.74 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,194,700,438.32 1,154,663,862.30 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 26,657,896.71 26,999,086.48 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,669,369.80 2,530,169.80 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 825,973.79 1,865,095.08 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,737,672.31 9,027,684.98 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,785,891,115.79 3,759,882,974.69

ทุนเรือนหุ้น 3,389,398,020.00 3,362,904,230.00 

ทุนส�ารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 57,980,883.72 58,466,532.62 

รายได้ 345,371,151.35 303,101,370.92

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 291,187,499.72 253,677,960.63 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 53,552,010.34 48,834,339.00 

รายได้อื่น 631,641.29 589,071.29 

ค่าใช้จ่าย 168,555,362.01 151,283,514.61

ดอกเบี้ยจ่าย 134,855,458.06 121,345,774.85 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 33,699,903.95 29,937,739.76 

ก�าไรสุทธิ 176,815,789.34 151,817,856.31

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

ผลการดำาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย

คำ�คมค�รมพระ
มนุษย์ แค่มาเยือนโลกใบนี้ชั ่วคราว 

บางคน 1 วัน บางคน 10 ปี บางคน 70 ปี 

และบางคน 100 กว่าปี 

จะมัวเมาลุ่มหลงกันไปใย 

สุดท้ายก็ตายจากกันอยู่ดี 

ให้นึกถึงความตายทุกวัน 

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

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

เม่ือวันท่ี ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ โดยมีผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก 
ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กลุ่มภาคีบางเขน รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๑๕ ท่าน โดย
โครงการดังกล่าว สหกรณ์ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มาก
ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้าน
ต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ใน
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�าสหกรณ์ เร่ือง
ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เรื่องภาวะผู้น�าในสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่องการบริหาร
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่องโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ การจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิก ผู้แทน 
สมาชิก คณะกรรมการ และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องน�าองค์ความรู้
ที่ได้รับมาผสมผสานกันและน�ามาปรับใช้เพื่อร่วมกันน�าพาสหกรณ์ของเราไปสู่
จุดมุ่งหมายและเจริญก้าวหน้าต่อไป

การสร้างผู้นำาสหกรณ์ เป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนาสหกรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำาสหกรณ์ รุ่นที่ ๑”

วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมรับฟังการบรรยายจากท่าน
วิทยากรตลอดระยะเวลา ๒ วัน จึงท�าให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น�า 
สหกรณ์ รุ่นที่ ๑ ประสบความส�าเร็จเป็นไปด้วยดี และสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าในโอกาสหน้า หากมีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ อีก จะได้รับความ 
ร่วมมือจากท่านสมาชิก ผู้แทนสมาชิกและผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม
ภาคีสหกรณ์บางเขน อีกต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง...มา ณ โอกาสนี้ครับ


