
รายชื่อผู้โชคดี คว้ารางวัล

เงินฝากออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง

มูลค่ารวม              

50,000 บาท                  
   อ่านต่อหน้า 3

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 153 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ผลการเลอืกตัง้กรรมการ
พร้อมแบ่งงานคณะกรรมการ
อ�านวยการ-เงนิกู-้ศึกษาฯ
 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 36  

พร้อมปฏิบัติงานทันที โดยประชุมครั้งที่ 1  

เมื่อวันท่ี 3 ก.พ.2556 เพื่อแบ่งหน้าที่

พร้อมปฏิบัติงาน 
                                     อ่านต่อหน้า 2

สรุปผลการประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี 2556
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556
  

                                                      

 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
ที่ประชุมอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2556 

                                                                                             อ่านต่อหน้า 2

ผลการดำาเนินงาน 2556

กำาไร 284 ล้านบาท
ปันผล  5.50  % เฉลี่ยคืน 12 %
เบิกได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2556        

ภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์
บางเขน จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง 
ก า ร กุ ศ ล เ พื่ อ ชี วิ ต ใ ห ม่  
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2556  
ณ ม.เกษตรฯ 

อ่านต่อหน้า 5

ข่าวดี  สมาชิกท่ีสมัครใหม่

หรือโอนย้าย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม  
2556 จะได้รับหมอนผ้าห่ม  
“ บ้า น ส ห ก ร ณ์”  ทุ ก ท่ า น 
รีบๆ นะค่ะ ของดี ๆ มีแต่ 
คนหมายปอง

ขยายเวลา...ฟรีค่าธรรมเนียม
การโอนบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย
รายการละ 8 บาท ถึง 30 มิ.ย.56
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เรื่องจากปก
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ผลการเลือกตั้ง
กรรมการชดุใหม่ 2556
พร้อมแบ่งหน้าที่ พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล

                                                                           
หลงัจากท่ีได้มกีารประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 2556 ในวนัเสาร์ที่  

2 และวนัอาทติย์ที ่3 กุมภาพันธ์ 2556 ผูแ้ทนสมาชกิได้แสดงความคดิเหน็ 
ท่ีน่าสนใจ และพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ แทนกรรมการ 
ชดุเดมิท่ีหมดวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 คน ในปีนีม้ผีูแ้ทนสมาชกิทีพ่ร้อม
เข้ามาชว่ยบรหิารสหกรณใ์ห้มปีระสทิธภิาพ โดยสนใจสมคัรรบัเลือกตัง้
เป็นคณะกรรมการดำาเนนิการ รวมทัง้สิน้ 13 คน ทัง้จากส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค

ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดในการพัฒนา
สหกรณ์และการเอือ้ประโยชน์ต่อสมาชกิ 

โดยมี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู ้แทนสมาชิก สำานักบริหารพื้นที่
อนรุกัษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานกรรมการเลอืกตัง้ ซึง่มผีูแ้ทนสมาชกิ
ได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นคณะกรรมการดำาเนนิการ ชดุที ่36 โดยอยูใ่นวาระ  
2 ปี จำานวน 8 ท่าน ดงันี้

ผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการดำาเนนิการชดุท่ี 36 ประจำาปี 2556 
จำานวน 8 คนดงันี้

   ล�าดับ ชื่อ- สกุล คะแนนรวม   

1 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 192

2 นายณรงค์ ทองขจร 171

3 นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ 168

4 นายธนโรจน์ โพธิสาโร 160

5 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 156

6 นายอนุชิต แตงอ่อน 144

7 นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 136

8 นายสุเทพ บัวจันทร์ 126

จากผลการเลอืกตัง้กรรมการใหม่ท้ัง 8 คน ดงักล่าว เมือ่รวมกบั
กรรมการเดมิทีย่งัไม่ครบวาระอกี 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คนดงัน้ี

 รายชือ่คณะกรรมการดำาเนนิการ ชดุท่ี 36 ประจำาปี 2556

1.  นายสทิธิชยั  อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการ
2.  นายธนโรจน์  โพธิสาโร รองประธานกรรมการ  คนที ่1
3.  นางเปรมพมิล พมิพ์พนัธ์ุ รองประธานกรรมการ  คนที ่2
4.  นายวฑิรูย์  ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ  คนที ่3
5.  นายอนชุติ  แตงอ่อน เหรญัญกิ
6.  นายณรงค์  ทองขจร ผูช่้วยเหรญัญกิ
7.  นายประสทิธ์  นิม่นวลฉว ี กรรมการทำาหน้าทีผู่จ้ดัการ
8.  นายสนทิ  ศรสีรุะ กรรมการ    
9.  นายแปลก  พมิลไทย กรรมการ
10. นายทวศีกัด์ิ  ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
11. นายวฒุศิกัด์ิ  นราพนัธ์ กรรมการ
12. นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์ กรรมการ
13. นายสเุทพ  บัวจนัทร์   กรรมการ
14. นางศภุรตัน์ ชาญยุทธกลู กรรมการและเลขานุการ
15. นายสภุาพ  คำาแฝง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

นายวิทย์ ชุมภู รับโล่รางวัล
คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2555

ผู้แทนสมาชิก  นางเพียงใจ ผ่อนผัน 
ให้ข้อคิดเห็น

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรมะเรื่อง 
“ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2556 

บรรยากาศเลือกตั้ง

การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2556
วนัที ่2–3 กมุภาพนัธ์ 2556  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  
2556 โดยมีผู ้แทนสมาชิกจำานวน 
286 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล 
การจดัสรรกำาไรสทุธ ิการเลือกผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การ

พจิารณาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2556 และสรรหากรรมการดำาเนนิการ 
เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จำานวน 8 ท่าน พร้อมทั้งจับรางวัล 
ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีง  โดยมผีูแ้ทนสมาชกิได้ร่วมแสดงความคดิเหน็และอภปิราย
ในแง่มมุต่าง ๆ  เพือ่ให้คณะกรรมการดำาเนนิการชดุใหม่ นำาไปพจิารณา เพ่ือพัฒนา
สหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชกิอย่างสงูสดุ

และในการประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 2556 นี ้ เราได้เชญิพระมหาวฒิุชัย 
วชิรเมธี มาบรรยายธรรมะเร่ือง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง”  
ทำาให้ได้ข้อคิดในหลายๆ แง่มุมต่างๆ ในการดำารงชีวิตมากขึ้น และในปีนี้สหกรณ์
ได้มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สจุรติ มคีวามเสยีสละ ทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าที ่และเคร่งครดัในคณุธรรมความดี 
ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ให้เป็นสมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำานึก 
และค่านยิมแห่งความพอเพยีงให้สมาชกิ มคีวามภาคภมูใิจและเหน็คณุค่าของการ
ประกอบคุณงามความดี คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากดั  ได้คดัเลอืกนายวทิย์  ชมุภ ูสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากัด เลขท่ี 
สมาชิก 9512 เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำาปี 2555 และได้มอบรางวัลเป็นโล่ 
เชดิชเูกยีรต ิและเขม็ทองคำา “คนดศีรสีหกรณ์” มลูค่า 40,000 บาท 
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คณะกรรมการดำาเนนิการชดุที ่36 ได้จดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
โดยจดัแบ่งเป็นคณะกรรมการชดุต่างๆ จำานวน 3 คณะดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการ 
1. นายธนโรจน์  โพธสิาโร ทีป่รกึษา
2. นายสนทิ  ศรสีรุะ ประธานคณะกรรมการอำานวยการ
3. นายประสทิธิ ์ นิม่นวลฉวี กรรมการ
4. นายวฒุศิกัดิ ์ นราพนัธ์ กรรมการ
5. นายอนชุติ  แตงอ่อน กรรมการ
6. นายโชคชยั เลศิเกียรตวิงศ์ กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางเปรมพมิล พมิพ์พนัธ์ุ ทีป่รกึษา
2. นางศภุรตัน์  ชาญยุทธกลู ประธานกรรมการเงนิกู้
3. นายสนทิ  ศรสีรุะ กรรมการ
4. นายโชคชยั  เลศิเกยีรตวิงศ์ กรรมการ
5. นายอนชุติ  แตงอ่อน กรรมการ
6. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.  นายวฑิรูย์  ไชยเพิม่ ทีป่รกึษา
2.  นายสเุทพ  บวัจนัทร์ ประธานกรรมการศกึษา
     และประชาสัมพนัธ์
3.  นายแปลก  พมิลไทย     กรรมการ
4.  นายทวศีกัดิ ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
5.  นางศภุรตัน์  ชาญยุทธกลู กรรมการ
6.  นายสภุาพ  คำาแฝง กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ที่ได้รับรางวัลเงินฝาก 

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ซึ่งทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ  

แบบนี้ป ีละ 2 ครั้งให ้แก ่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ  

6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ และ 

จับอกีครัง้ในวนัก่อตัง้สหกรณ์วนัที ่28 กนัยายนของทกุปี (รวม 100,000 บาท)  

สำาหรบัท่านใดท่ียงัไม่มบีญัชอีอมทรพัย์ชวีติพอเพยีง สามารถมาเปิดบญัชี

ได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com   

ไม่แน่รางวลัหน้า อาจเป็นคณุ.... 3

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เม่ือวันที่  
2 ก.พ. 2556)

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จำานวน 1 รางวัล

รางวัลท่ี 1
เลขท่ี

สมาชิก
ช่ือ- สกุล

จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. 6954 นางบุญรัตน์   ยอดบุญลือ 10,000

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จำานวน 2 รางวัล

รางวัลท่ี 2
เลขท่ี

สมาชิก
ช่ือ- สกุล

จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. 4182 นางมาลี  โสภา 5,000

2. 17037 น.ส.สุดา  โตรส 5,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จำานวน 30 รางวัล

รางวัลท่ี 3
เลขท่ี

สมาชิก
ช่ือ- สกุล

จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. 504638 น.ส.สุนีรัตน์  กล่ินหอมโสภณ 1,000

2. 3302 นายชาญ  เทียมอำาพร 1,000

3. 12935 นายเสวก  น้อยพล 1,000

4. 17507 นายชาญชัย  กิจศักดาภาพ 1,000

5. 4338 นายสุพจน์  อินทร์เหล่าใหญ่ 1,000

6. 4036 นายชาตรี  เต็มเมธาวิทยาเลิศ 1,000

7. 16984 ส.ต.ต.(ญ) นนทิยา  ศรวัฒนา 1,000

8. 502163 น.ส.วรรณภา  สมบัติ 1,000

9. 6928 นางศรัณญา  คุมวิสะ 1,000

10. 17368 นางสิริมาส  ชาญศรีเจริญพร 1,000

11. 13134 นายอนุชา  เจ๊ะสา 1,000

12. 6402 นายสมชาย  เสนาธรรม 1,000

13. 13916 น.ส.อมลรัตน์  เล่ียมตระกูลพานิช 1,000

14. 506649 น.ส.ณัฏฐินี  จาตุรรัตน์ 1,000

15. 504934 น.ส.ศิริรัตน์  โคตรภูมี 1,000

16. 3438 นายประดิษฐ์  เปรมใจ 1,000

17. 14623 น.ส.สุจิตรา  เสถียรกาล 1,000

18. 16533 นายอรุณยา  แสงกล้า 1,000

19. 15851 น.ส.ปฤษฎี  คำานนท์ 1,000

20. 1788 น.ส.ธนัสสรณ์  ไชยพัฒน์ 1,000

21. 4127 ว่าท่ี พ.ต.สมคิด  กิจเอ้ือวิริยะ 1,000

22. 16360 น.ส.นันท์นภัส  ภัทรหิรัญไตรสิน 1,000

23. 2056 นางสิริมณี  ชุมเรียง 1,000

24. 8783 นายจำาเนียร  ต้นแก้ว 1,000

25. 5735 นายไกรวุฒิ  เอ่ียมนนท์ 1,000

26. 18360 นายอัครพงษ์  นาคถนอม 1,000

27. 17466 นายอนุวัฒน์  จันทสิทธ์ิ 1,000

28. 5508 นางสุกัญญา  สุทธิศรีศิลป์ 1,000

29. 15211 นายประเสริฐ  บัวคล่ีใบ 1,000

30. 503581 น.ส.ณัฎฐกานต์  พุ่มเกิด 1,000
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สายสัมพันธ์สหกรณ์

กุมภาพันธ์เดือนแห่งความสุขของ
คนที่มีความรักในหัวใจ ขณะเดียวกันก็เป็น
ฤดูที่ดอกไม้เริ่มผลิบาน หันไปทางไหนจึง
พบเห็นแต่ความสดชื่นไปทุกหนแห่ง สำาหรับ
วารสารฉบับนี้ นำาเรื่องราวดีๆ มาฝากกัน
เช่นเคย และขอให้ทุกท่าน ซิน เจีย อยู่ อ่ี 
ซิน นี่ ฮวด ไช้ มั่ง มี ศรี สุข อายุมั่นขวัญยืน 
สุขภาพแข็งแรง กันทั่วหน้า

ว่ากันว่า ความสุขคือความพอ... 
เมื่อใดที่เรารู้สึกพอกับชิวิตเราก็จะพบความสุข สิ่งที่สำาคัญก็คือ เราต้อง
มองตัวเอง ถ้ายังมองแต่คนอื่น ยังขุดคุ้ย ไขว่คว้าหามาเรื่อย ไม่รู้จักพอ 
เราก็ไม่มีวันพบความสุขที่แท้จริงได้เลย

❤ ผ่าน การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่  
2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ขอขอบคุณ ผู้แทนสมาชิกทุกท่าน ที่เหนื่อย
กัน 2 วันเต็ม แสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์  ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ คณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่จะนำาไปพิจารณาปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อไป และถึงแม้ส้ินสุดการประชุมใหญ่แล้ว แต่สมาชิกยังส่ง
ความคิดเห็นผ่านผู้แทนหรือส่งโดยตรงที่สหกรณ์ได้ตลอดเวลา ความ
คิดเห็นของสมาชิกสำาคัญยิ่ง ....

❤ ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมอาสาสมัคร
เป็นกรรมการ เพ่ิมขึ้นหลายท่านทีเดียว ทำาให้คึกคักและมีความหวัง  
สะท้อนความสำาเร็จของการเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ที่ต้องการให้สมาชิก 
เข ้าใจในหลักการ สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ในหลวงท่านทรงเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต... จะแพ้หรือชนะ 
ไม่ใช่เป้าหมาย การอาสา เสียสละเรียนรู้ และ เข้าใจ ต่างหากท่ีนำา
ท่านมาสู่ขบวนการสหกรณ์ นั่นแหละคือเป้าหมายที่แท้จริง

❤ ประชุมใหญ่เสร็จก็ถึงคราวท่านสมาชิกทุกคน จะได้มี
โอกาสใช้เงินปันผล โบนัสของชีวิตสักที ปีละหนก็เข้าใจ แต่อดเป็นห่วง
กันมิได้ อย่างไรก็แบ่งสันปันส่วนให้ดี ออมนิดหนึ่ง ใช้นิดหน่อย แบบ
สร้างสรรค์ไงขอรับ...

❤ พูดถึงสุดยอด ความขยันและกระตือรือร้น ไม่มีกลุ ่ม
ไ ห น เ กิ น ก ลุ ่ ม ส ม า ชิ ก 
จงัหวัดเชยีงราย คณุ ฐานตุรา  
เวียงนาค ทีไ่ม่ว่าจะกจิกรรม 
อะไรก็ให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด คอยประสานงาน  
ติดต่อ ท ่าน ว.วชิรเมธี 
ให้เพือ่นผูแ้ทนสมาชกิได้มาฟังธรรมะจากท่านในวันประชุมใหญ่อีกด้วย  
อ่ิมบญุอิม่ใจไปตามๆ กนั 

❤ สำาหรับผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนำ้าใจ
อุตส่าห์นำากล้วยเลบ็มอืนางมาแบ่งปันเพ่ือนผูแ้ทนสมาชกิด้วยกนั

❤ นายเจษฏา มากลั่น  
ผู ้ แ ท น ส ม า ชิ ก ก ลุ ่ ม จั ง ห วั ด
พิษณุโลก ร้องเพลงได้ไพเราะ 
สนุกสนาน นึกว่าไปประกวด AF 
มาซะอีก 555

❤ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ ที่ครบ
วาระต้องเว้นวรรค พัก 1 ปี ที่ตลอดเวลา ลุยงานซะเหนื่อย จนสหกรณ์
ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ (Best of the Best) 
ประจำาปี 2555 เป็นที่ชื่นชมให้กับสมาชิกของเราชาวป่าไม้ ก็ได้เวลา 
พักผ่อนสมอง ถึงเวลาก็มาลุยงานกันต่อนะจ๊ะ

❤ ต้องขอขอบคณุ บรษิทั ทรไูลฟ์ โบรกเกอร์ท่ีสนบัสนนุของ 
รางวัลให้แก่ผู้แทนสมาชิก และมาสร้างสีสันในงาน ด้วยเกมสนุกสนาน
มากมาย ทำาเอาผู้แทนสมาชิกที่ได้รับรางวัลยิ้มถ้วนหน้าไปตาม ๆ กัน 

          

นายนภดล อธิอาภานนท์  ผู้แทนสมาชิก จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้โชคดีได้รับรางวัลมือถือ I Phone 5

พบกันใหม่ฉบับหน้า และขอสวัสดีวันแห่งความรัก 14 
กุมภาพันธ ์ ขอให้ทุกท่านรักใคร ่ กลมเกลียวกัน ทั้งครอบครัว  
องค์กร สังคม และประเทศชาติจ้า

คนหลังเลนส์

   “ตามหาความสุขในยุควิกฤติ”
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ภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด,สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำากัด สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำากัด,  
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด, สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานปฏิรูป 
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จำากัด รวม 11 สหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อชีวิตใหม่ โดยนำารายได้ช่วยเหลือสังคม และยัง 
ส่งเสริมให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนครอบครัว และบุคคลทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
สมบูรณ์แข็งแรง        

พิธีเปิดการเดินวิ่ง เพื่อชีวิตใหม่
นาย อุดม จิรเศวตกุล กรรมการดำาเนินการ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร
ประธานคณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม  
กล่าวรายงาน

นายจิรากร โกศัยเสวี ประธานกรรมการ สอ.กรมวิชาการเกษตร จก. 
ประธานภาคีสหกรณ์บางเขน กล่าวเปิดงาน

ภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 
จัดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศลเพื่อชีวิตใหม่
19 ม.ค. 2556 ณ ม.เกษตรฯ 

คนเก่งจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ยกเลกิแบบฟอร์มใบค�าขอกูส้ามญัเก่าทกุแบบ  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
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1. หากต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยไม่ต้องเดินทาง

มาที่สหกรณ์จะต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกสามารถส่งเอกสารคำาขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 

มาทางไปรษณีย์ได้ โดยจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำาขอเปิดบัญชี 

ออมทรพัย์พเิศษ และใบแจ้งการรับชำาระเงนิ PAYMENT เลอืกวตัถปุระสงค์  

102 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นตำ่า 2,000 บาท จากนั้น 

นำาใบแจ้งการรับชำาระเงิน PAYMENT ไปชำาระผ่านธนาคารกรุงไทย

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ และให้แนบสำาเนาใบแจ้งการรับชำาระเงินท่ี

ได้รับจากธนาคารพร้อมกับแบบฟอร์มคำาขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

ส่งมายังสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จะดำาเนินการเปิดบัญชีให้ และจะจัดส่งสมุด

บัญชีคืนให้กับสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

2. สมาชิกที่สมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM – กรุงไทยไว้  

เมื่อมีการกู้ฉุกเฉินหรือกู้สามัญ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัต ิ

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกใช่หรือไม่

ตอบ เมื่อสมาชิกมีการกู้ฉุกเฉินหรือกู้สามัญเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจะ

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเท่านั้น สหกรณ์จะไม่

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกท่ีสมัครใช้

บริการบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทยไว้ สามารถทำาการโอนเงินจากบัญชี

ออมทรัพย์สหกรณ์ไปยังบัญชีกรุงไทยได้ ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร 

กรุงไทย

3. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ มีความประสงค์ให้

สหกรณ์หักค่าหุ้นจากเงินเดือน และต้องการเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน

จะต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกสมทบจะต้องกรอกบันทึกยินยอมหักเงินเดือน และ

ใบคำาขอเพิ่มหุ้น และส่งเอกสารมายังสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

4. สมาชิกสมทบสามารถให้บุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้หรือไม่

ตอบ บุคคลในครอบครัวสมาชิกสมทบไม่สามารถสมัครเป็น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ เนื่องจากตัวสมาชิกสมทบเองมีสถานะ

เป็นสมาชิกสมทบแล้ว

5. สมาชิกสมทบสามารถท�าประกันชีวิตกลุ่มของสหกรณ์ให้กับ

บุคคลในครอบครัวได้หรือไม่

ตอบ บุคคลในครอบครัวสมาชิกสมทบไม่สามารถทำาประกันชีวิต

กลุ่มของสหกรณ์ได้ สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และสหกรณ์

สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ จะสามารถทำาประกันชีวิตได้เฉพาะ

ของตนเองเท่านั้น

6.  สมาชิกต้องการถอนหุ้นไปใช้บางส่วนได้หรือไม่ 

ตอบ หากสมาชิกต้องการถอนหุ ้นจะต้องลาออกจากการเป็น

สมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถถอนหุ้นบางส่วนได้ และหากสมาชิกลาออก

ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม จะไม่ได้รับเงินปันผลประจำาปีของปีนั้น

7.   หากสมาชิกไม่ได้ท�าประกันชีวิต ถ้าต้องการกู้เงินตามวงเงิน

ประกันที่สหกรณ์คุ้มครองให้ (เบี้ย 35 บาท) จะกู้ได้เท่าไร

ตอบ หากสมาชิกกู ้สามัญตามวงเงินประกันที่สหกรณ์คุ ้มครอง 

ให้ (เบี้ย 35 บาท) จะสามารถกู้ได้เฉพาะทุนเรือนหุ้นของตนเองไม่เกิน  

90% แต่หากต้องการกู้ตามสิทธิ์ที่สมาชิกมีอยู่ตามตารางเงินเดือน 

สมาชิกต้องทำาประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ของวงเงินกู ้ที่สหกรณ์

กำาหนดไว้หรือไม่เกิน เดือนละ 600 บาท ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 วัน

จนกว่าบริษัทประกันจะตอบรับสหกรณ์จึงจะอนุมัติเงินกู้ได้

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน

เงินเดือน วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้นขั้นต�่า

ไม่เกิน 10,000 550,000 110,000

10,001 – 11,000 580,000 116,000

11,001 – 12,000 630,000 126,000

12,001 – 13,000 680,000 136,000

13,001 – 15,000 780,000 156,000

15,001 – 17,000 830,000 166,000

17,001 – 19,000 850,000 170,000

19,001 – 23,000 870,000 174,000

23,001 – 26,000 890,000 178,000

26,001 – 32,000 920,000 184,000

32,001 – 37,000 950,000 190,000

37,001 – 42,000 1,000,000 250,000

42,001 – 50,000 1,200,000 300,000

50,001 – 58,000 1,500,000 375,000

58,001 ขึ้นไป 2,000,000 500,000

กรณีผู ้สมัครเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์กู ้ได้กึ่งหนึ่งของ

จ�านวนเงินกู้ตามตาราง

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญทั่วไป 6.35

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ( คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ   31  ธันวาคม 2555  30 พฤศจิกายน 2555

จำานวนสมาชิก 13,239 13,221 

จำานวนสมาชิกสมทบ 11,863 11,701 

สินทรัพย์รวม 10,106,372,221.71 10,092,150,200.96

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 241,027,775.94 341,892,280.30 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 230,082,988.14 230,081,933.47 

เงินลงทุนระยะส้ัน 71,572,675.00 0.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 72,697,393.09 71,119,178.84 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,570,566.25 2,444,274.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,960,709,615.10 5,954,032,140.24 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 28,860,377.24 29,543,655.66 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 808,752,505.89 797,409,117.51 

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 2,258,129.13 0.00

เงินลงทุนระยะยาว 2,557,544,341.95 2,558,803,855.50 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,936,462.53 15,299,050.70 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 90,390,741.54 90,688,129.29 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 23,773,340.83 641,275.62 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 5,853,139,525.97 5,962,980,256.69

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 570,000,000.00 640,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,903,002,700.23 3,944,098,114.69

เงินรับฝากออมทรัพย์ 407,142,968.85 409,926,133.38 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,819,170,226.04 2,844,469,660.44 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 518,028,759.30 535,099,857.29 

เงินรับฝากออมทรัพย์-เอนกประสงค์ 115,566,706.49 113,092,201.61 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 41,143,780.01 39,581,875.07 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,950,259.54 1,928,386.90 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,346,439,663.09 1,344,301,255.40

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 78,348,462.68 79,467,119.33 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,232,782,045.33 1,230,733,341.07 

เงินรับฝากออมทรัพย์-เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 31,996,909.44 30,998,336.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 3,312,245.64 3,102,458.29 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 5,684,151.54 5,483,360.62 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,734,411.11 16,964,025.98 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,278,600.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,898,699,943.76 3,867,151,292.76

ทุนเรือนหุ้น 3,510,085,470.00 3,478,090,610.00 

ทุนสำารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 50,102,261.69 50,548,470.69 

รายได้ 566,983,320.78 488,888,025.86

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 444,470,108.35 401,408,549.58 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 121,677,632.14 86,714,804.99 

รายได้อ่ืน 835,580.29 764,671.29 

ค่าใช้จ่าย 282,781,250.33 226,869,374.35

ดอกเบ้ียจ่าย 221,048,524.09 178,530,690.70 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 61,732,726.24 48,338,683.65 

ก�าไรสุทธิ 284,202,070.45 262,018,651.51

“จงเรียนรู ้และรับมือกับความทุกข ์ 

เพราะทุก ๆ ครั้งท่ีเราเผชิญวิกฤติแล้ว เราเป็น

ฝ่ายชนะ เราก็จะมีประสบการณ์มาเป็นของแถม

เสมอ สุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ท่ีอยู่กับวิกฤติอย่าง

มีความสุข และจะขอบคุณวิกฤติต่างๆ ที่เข้ามา 

เพราะวิกฤตินี่แหละ สอนให้เราเรียนรู ้ที่จะยืน

หยัดอย่างสง่างามบนโลกใบนี้”

ค�ำคมคำรมพระ  
พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ...ท่านสมาชิกที่เคารพ
ผ่านไปแล้วสำาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 เมื่อ

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
อย่างคับคั่ง  และในปีนี้สหกรณ์ได้ต้อนรับผู ้แทนสมาชิกหน้าใหม่ 
เข้าร่วมประชุมใหญ่กว่า 100 คน จากจำานวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  
286 คน ซึ่งผู้แทนสมาชิกได้ให้ความสนใจร่วมอภิปราย และซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามวาระการประชุม พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะดี ๆ  
เพื่อให้คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 36 นำาไปพิจารณาเพื่อพัฒนา 
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และในการนี้สหกรณ์ยังได้เชิญ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรมะเรื่อง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิต
สู่เศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้ให้ข้อคิดในหลาย ๆ  แง่มุ่มต่าง ๆ  ในการ
ดำารงชีวิต และยังได้มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสหกรณ์ 
เพื่อยกย่องและเชิดชูสมาชิกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และ ดำารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้แก่ นายวิทย์ ชุมภู สมาชิกเลขที่ 9512 จากจังหวัดเชียงราย

ส�าหรับคำาถามยอดฮิตที่ท่านผู้แทนสมาชิกให้ความสนใจ
ถามมากที่สุดได้แก่ “สหกรณ์มีก�าไรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ท�าไมจ่าย
เงินปันผล 5.5% เท่าเดิม” คณะกรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็น
ความจริงที่สหกรณ์มีกำาไรเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554  กำาไร 272 ล้านเศษ 
และในปี 2555 กำาไร 284 ล้านเศษ ซึ่งมีก�าไรเพิ่มขึ้น 12 ล้านเศษจริง

แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนในปี 2555 ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจากการ 
ชำาระค่าหุ้นรายเดือนจึงทำาให้ได้รับจำานวนเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นกว่า 
ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน โดยในปี 2554 สหกรณ์จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก
จำานวน 164 ล้านเศษ  และในปี 2555 สหกรณ์จ่ายเงินปันผล จำานวน 

181 ล้านเศษ โดยจ่ายเพิ่มขึ้น จ�านวน 17 ล้านเศษ และในขณะ 
เดียวกนัสหกรณ์ยังจ่ายเงนิเฉลีย่คนื 12% เท่าเดิม แต่จำานวนเงนิเฉลีย่คนื 
ท่ีจ่ายให้แก่สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 2554 สหกรณ์จ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก จ�านวน 50 ล้านเศษ และในปี 2555 สหกรณ์
จ่ายเงินเฉลี่ยคืน จ�านวน 52 ล้านเศษ โดยจ่ายเพิ่มขึ้น จ�านวน 2 ล้าน
เศษ หากนำายอดเงินที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืนเพิ่มขึ้น
มารวมกันเท่ากับจ�านวน 19 ล้านบาทเศษ ในขณะที่กำาไรในปี 2555 
เพิ่มขึ้นเพียง 12 ล้านเศษ

สำ า ห รั บ แ ผ น ง า น แ ล ะ ง บ
ประมาณรายจ่ายในปี 2556 สหกรณ์ได้มี
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.15% 
โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง จาก 
6.50%  เหลือ 6.35% ซึ่งจะส่งผลทำาให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่
สมาชกิในปี 2556 ลดลงกว่าปี 2555 และอาจมผีลกระทบต่อการจ่ายเงนิ 
ปันผลลดลงตามสัดส่วน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดำาเนินการ 
ก็จะมุ่งไปสู่การหารายได้อ่ืนเพื่อมาชดเชยรายได้ท่ีลดลง เช่น รายได้ 
จากการลงทุนต่าง ๆ  รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายลงบางส่วนเพื่อให้สามารถ 
จ่ายเงินปันผลในปี 2556 ได้ในอัตรา 5.50% เท่าเดิม 

การที่เราจะทำาให้ชีวิตมีความสุขได้นั้น ท่านว.วชิรเมธี  
ได้ให้คาถาหัวใจเศรษฐี 4 ค�า คือ 

1. ขยันหา  2. รักษาดี  3. กัลยาณมิตรดี  4. ใช้ชีวิตพอเพียง

การ “ขยันหา” นั้น จะต้องเดินไปข้างหน้า ขยันมาก 
ก็ได้มาก “รักษาดี” จะต้องรักษาทรัพย์สินที่หามาได้อย่างดี ไม่ใช้
สุรุ่ยสุร่าย “กัลยาณมิตรดี” การมีกัลยาณมิตรดีก็เสมือนกับว่าเรา
มีมิตรแท้คอยชักจูงเราไปในทางที่ดี “ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” แล้ว 
ชีวิตจะมีความสุข  สุขได้เมื่อใจรู ้จักพอ...เพราะอินเทรนด ์
ตามกระแส เมื่อใด ก็อินทุกข์เมื่อนั้น....  


