
แผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2556-2559 ฉบับท่ี 3
คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่  36 ได้ประกาศใช้แผนกลยุทธ์           

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 2556 – 2559 ซึ่งประกอบด้วย การ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผน

งานโครงการ นับเป็นก้าวท่ีส�าคัญในการ

ก�าหนดอนาคตสหกรณ์ ในระยะเวลา 4 ปี

ข้างหน้า เพื่อวางอนาคต สหกรณ์ให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ                         อ่านต่อหน้า 2                                                                               

✿	 เสนอรายชื่อ	คนดีศรีสหกรณ์	ตั้งแต่วันที่	1	มี.ค.	–	15	ก.ค.	

2556

✿	 การคัดเลือก	ระหว่างวันที่	16	ก.ค.	–	31	ต.ค.	2556

✿	 การตัดสินโดยคณะกรรมการดำาเนินการ	สอ.ปม.ในการ

ประชุมเดือนพฤศจิกายน		2556

✿ การมอบรางวัล	วันประชุมใหญ่ประจำาปี	2557	ผู้ท่ีได้รับรางวัล  

“คนดีศรีสหกรณ์”	จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ	และเข็มทองคำา	

มูลค่า	40,000	บาท		สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	และ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	ได้จาก	ประกาศคนดีศรีสหกรณ์				

www.025798899.com																																									อ่านต่อหน้า	2							                                     

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับที่ 154 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
ปิดเทอมนี้ เจอกันแน่ 

กับทั้ง 2 ค่�ย
ต้อนรับปิดเทอม

เงินของใครรับคืนด่วน
ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติประก�ศ

ภ�ยในวันท่ี 4 มิ.ย.56
โอนเข้าทุนสำารอง

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการ

ด�าเนินการ นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ท่ีปรึกษา และพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน  

วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รับสมัครแล้ว “คนดีศรีสหกรณ์”
แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซ่ือสัตย์ – อดออม - เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน                                                                                                       

สมาชิก	/	สมาชิกสมทบ	คัดสรรเสนอรายช่ือ	
ต้ังแต่	1	มีนาคม	–	15	กรกฎาคม	2556

ค่�ยเย�วชนคนรักป่� 
รุ่นที่ 13  

ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเอราวัณ  จ.กาญจนบุรี 

29-31 มี.ค.56 กับ สุดยอดน�้าตกที่เป็น Unseen 
เมืองไทย สัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน

ค่�ยครอบครวัสหกรณ์
สมัพนัธ์ รุ่นที่ 8

วนัท่ี 6 -8 เม.ย.56 ณ อทุยานแห่งชาติหาดวนกร 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างสายสมัพนัธ์ท่ีร่วมถกัทอสายใย

จนก่อให้เกิดเป็นสายสมัพนัธ์  พ่อ แม่ ลกู จะอบอุน่

ขนาดไหน คนหลังเลนส์จะเก็บภาพมาฝากกนัค่ะ
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เรื่องจากปก

2

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความประสงค์ยกย่อง

เชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มี

ความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรม

ความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ให้เป็นสมาชิกต้นแบบ และ

เสริมสร้าง ปลูกฝังจิตสำานึกและค่านิยมแห่งความพอเพียง เพื่อ

ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ

การประกอบคุณงามความดี มีความเชื่อม่ันในอุดมการณ์สหกรณ์ 

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

การคัดเลือกและการตัดสิน
v	1. การคัดสรร โดยให้สมาชิก สมาชิกสมทบ กลุ่ม

สมาชิกและหน่วยราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เสนอรายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบท่ีเห็น

สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”

v	2. การคัดเลือก โดยคณะท�างานคัดเ ลือก “คนดี  

ศรีสหกรณ์” พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมได้รับรางวัล 

น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณาตัดสิน

v	3. การตัดสิน โดยคณะกรรมการด�าเนินการสอ.ปม. 

พิจารณาตัดสินผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”

v	4. กรณีไม่มีผู้ เหมาะสม คณะกรรมการด�าเนินการ

สอ.ปม. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ระยะเวลาดำาเนินการ
v	สมาชิกและสมาชิกสมทบ  เสนอรายชื่อระหว่างวันที่   

1 มีนาคม 2556 – 15 กรกฎาคม 2556

รับสมัครแล้ว “คนดีศรีสหกรณ์”
แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซื่อสัตย์ – อดออม - เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

v	การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 

2556  – 31 ตุลาคม  2556

v	การตัดสินโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2556

v	การมอบรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

รางวัล  “คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี 2556 จ�านวน  

1 รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับรางวัลดังนี้

v	โล่เชิดชูเกียรติ

v	เข็มทองค�า  “คนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า 40,000 บาท

v	เสื้อเกียรติยศ

นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 8 ท่าน 
เยี่ยมชม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด เกี่ยวกับนวัตกรรม
บริการด้าน ATM และระบบสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2556 และ สอ.ไทยยาซากิ และในเครือ จ�ากัด ได้มาศึกษาดูงาน เมื่อวัน
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด 
ให้การต้อนรับ และคุณวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรุปภาพรวมของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด

ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน)

เยี่ยมชมงาน          
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด

สอ.ไทยยาซากิ 
และในเครือ จำากัด
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แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 
ประจำาปี 2556 - 2559

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรการเงนิทีม่ั่นคง ก้าวล�า้ด้านเทคโนโลยี สู่วิถชีวิีตพอเพยีง

พันธกิจ (Mission)
1. ธ�ารงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งสหกรณ์
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก  
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์สู่มาตรฐาน

สากล
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก  
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการเงินสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
กลยุทธ์ที่ 2 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ากว่าธนาคาร

วัตถุประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของ

สหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมหรือส่งเสริม

การเรียนรู้ของสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 6 ให้สมาชิกได้รบัสวสัดกิารอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรและสร้างผูน้�าสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ด้านการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 9 การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 10  การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสรมิการให้ความรูข้้อบงัคบัและระเบยีบสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพิ่มการลงทุนและการหารายได้จากภายนอก
กลยุทธ์ท่ี 12  เพ่ิมช่องทางการลงทุนหรือหารายได้อื่นที่ได้รับ 

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ที่ 6  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 13  ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ 
ด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ

กลยุทธ์ที่ 14  ปรบัปรงุระบบบรกิารให้มปีระสทิธภิาพและหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 15  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 16  จัดท�าระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้าน

สินเชื่อ ด้านการตลาด และด้านสภาพคล่อง
กลยุทธ์ที่ 17  ส่งเสรมิการปฏบัิตติามหลกัจรรยาบรรณของสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 18  พัฒนาความสามารถในการจัดการสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 19  เพิ่มจ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการ
สหกรณ์

กลยุทธ์ที่ 20  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความ
เหมาะสม

กลยทุธ์ที ่21  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 22  ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

แผนกลยุทธ์ ประจ�าปี 2556 - 2559
ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ฉบับที่ 3 ขึ้นใหม่ เนื่องจากฉบับที่ 2 ได้สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย 
แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 (ฉบับใหม่) จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ในปี 2556 – 2559 เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	จำากัด	ให้ประสบความสำาเร็จ
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เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชี

สหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งท�าให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีสหกรณ์เป็น

จ�านวนมาก และเป็นระยะเวลานาน จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนดังนี้

เงินของใครรับคืนด่วน 
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติประกาศภายในวันที่ 4 มิ.ย.56 โอนเข้าทุนส�ารอง

ล�าดับ ธนาคาร - ประเภทบัญชี สาขา จ�านวนเงิน (บาท)

1 กรุงไทย ออมทรัพย์ ย่อยกระทรวงการคลัง  6,373.00 
2 กรุงไทย ออมทรัพย์ สกลนคร  7,354.00 
3 กรุงไทย ออมทรัพย์ ย่อยทรงประภา  1,300.00 
4 กรุงไทย ออมทรัพย์ พิษณุโลก  2,000.00 
5 กรุงไทย ออมทรัพย์ ตรัง  10,679.00 
6 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0800A  14,754.54 
7 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครราชสีมา  3,000.00 
8 กรุงไทย ออมทรัพย์ สะพานใหม่  4,000.00 
9 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครราชสีมา  2,700.00 
10 กรุงไทย ออมทรัพย์ พิษณุโลก  2,000.00 
11 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0990L  1,500.00 
12 กรุงไทย ออมทรัพย์ ลาดปลาเค้า  2,100.00 

 เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่าย 
ที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งท�าให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจ�านวนมากและเป็นระยะเวลานาน 
และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีกษ.0406-ว.25758 เรื่องค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เป็นระยะเวลานาน  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540  และตามมาตรา 193/30, 193/33  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อ
ตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน ดังนี้

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก

1. เงินรอจ่ายคืน (ผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก) ตามรายการดังต่อไปนี้
ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ปี จ�านวนเงิน (บาท)

1 นายภิญโญ  ติณรัตน์ 2546  6.25 

2 นายกิตติ  บุญรอด 2546  12.50 

3 นายวัลลภ  นาควิเชตร์ 2546  0.25 

4 นายวีระเดช  เกาทองทัศนีย์ 2546  1.00 

5 นายวิฑูรย์  ถมยา 2546  0.72 

6 นางเหรียญทอง  ปรีชารณเสฎฐ์ 2547  1.00 

7 นางประไพ  บุญไชย 2547  1.00 

8 นายมงคล ทองมาลัย 2547  1,051.15 

9 นางพูลศรี  วัฒนาคณิต 2548  0.01 

10 นายมนูญ  มานู 2549  0.01 

11 นายวิชัย  ภิญโญดม 2550  1,722.45 

12 นายกฤษณะ  ใจยนต์ 2550  542.87 

13 นางสาวภรวิมล  บัวบรรจง 2550  42.49 

14 นายอุทัย  อ้วนสูง 2550  425.19 

15 นายเดช  ดาวเรือง 2550  128.31 

16 นายปัญญา  วงสุรินทร์ 2550  0.01 

17 นายสมเกียรติ  ม้าแก้ว 2550  17.75 

18 นายชวลิต  ศุภกร 2551  54.75 

19 นายทองพุม ลุ่มจันทร์ 2552  0.01 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,007.72 

ล�าดับ ธนาคาร - ประเภทบัญชี สาขา จ�านวนเงิน (บาท)

13 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครราชสีมา  2,800.00 
14 กรุงไทย ออมทรัพย์ ตาก  3,732.00 
15 กรุงไทย ออมทรัพย์ หน้าพระลาน  3,666.25 
16 กรุงไทย ออมทรัพย์ สามแยกปักธงชัย  0.50 
17 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0770A  95.00 
18 กรุงไทย ออมทรัพย์ สามแยกปักธงชัย  3,592.75 
19 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0131B  2,000.00 
20 กรุงไทย ออมทรัพย์ สมเด็จศรีราชา  170.00 
21 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0770B  285.00 
22 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0947D  20.00 
23 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0048A  1,500.00 
24 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0489D  6,500.00 
25 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 1229D  1,300.00 
26 กรุงไทย - กระแส  1,200.00 
27 กรุงไทย - กระแส  700.00 
28 กรุงไทย - กระแส  500.00 
29 กรุงไทย  - กระแส  117.00 
30 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0491C  1,000.00 
31 กรุงไทย ออมทรัพย์ ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  4,433.00 
32 กรุงไทย  - กระแส  3,000.00 
33 กรุงไทย ออมทรัพย์  8,600.00 
34 ไทยพาณิชย์ - กระแส  2,315.00 
35 กรุงไทย ออมทรัพย์  18,834.75 
36 กรุงไทย  - กระแส  3,095.00 
37 กรุงไทย  - กระแส  200.00 
38 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนหมากแข้ง  2,598.00 
39 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 5001O  77.32 
40 กรุงไทย ออมทรัพย์  2,000.00 
41 กรุงไทย ออมทรัพย์  1,000.00 
42 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0486C  1,000.00 
43 กรุงไทย ออมทรัพย์ แพร่  50,000.00 
44 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0657B  500.00 
45 กรุงไทย  - กระแส  1,500.00 
46 กรุงไทย ออมทรัพย์ ประตูน�้า  1,000.00 
47 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 5001O  78.28 
48 ไทยพาณิชย์ - กระแส  2,000.00 
49 กรุงไทย  - กระแส  600.00 
50 กรุงไทย  - กระแส  200.00 
51 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนชยางกูร  2,000.00 
52 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 2631B  30,000.00 
53 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 5001O  568.65 
54 ไทยพาณิชย์ - กระแส มหาสารคาม  1,500.00 
55 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0564B  2,000.00 
56 ไทยพาณิชย์ - กระแส บางบัว  1,009.35 
57 ไทยพาณิชย์ - กระแส  800.00 
58 กรุงไทย  - กระแส  10,675.00 

2. เงินรับโอนจากสมาชิก ตามรายการดังต่อไปนี้



5

ล�าดับ ธนาคาร - ประเภทบัญชี สาขา จ�านวนเงิน (บาท)

59 กรุงไทย ออมทรัพย์ วิเชียรบุรี  400.00 
60 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0900B  2,000.00 
61 ไทยพาณิชย์ - กระแส  200.00 
62 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0539A  2,900.00 
63 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนช้างคลาน  2,000.00 
64 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 1596A  2,000.00 
65 ไทยพาณิชย์ - กระแส ม.เกษตรศาสตร์  200.00 
66 ไทยพาณิชย์ - กระแส  800.00 
67 กรุงไทย - กระแส  7,400.00 
68 กรุงไทย ออมทรัพย์  100.00 
69 ไทยพาณิชย์ - กระแส  200.00 
70 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  300.00 
71 ไทยพาณิชย์ - กระแส  2,000.00 
72 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  1,840.00 
73 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  2,000.00 
74 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0947d  1,000.00 
75 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บางบัว  1.00 
76 ไทยพาณิชย์ - กระแส บางบัว  4,806.52 
77 ไทยพาณิชย์ - กระแส  3,000.00 
78 ไทยพาณิชย์ - กระแส  1,000.00 
79 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ นครพนม  4,000.00 
80 กรุงไทย - กระแส  9,825.00 
81 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สะพานเดชาติวงศ์  2,000.00 
82 ไทยพาณิชย์ - กระแส transfer dc-ats  1,000.00 
83 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ transfer dc-ats  200.00 
84 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ประชานิเวศน์ 1  1,000.00 
85 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ม.สงขลา  1,000.00 
86 กรุงไทย ออมทรัพย์ กาฬสินธุ์  470.00 
87 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครพนม  500.00 
88 กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดหัวรอ  500.00 
89 กรุงไทย ออมทรัพย์ อ่างทอง  500.00 
90 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ย่อยเทสโก้ เพชรบุรี  1,000.00 
91 กรุงไทย ออมทรัพย์ เสาชิงช้า  2,000.00 
92 กรุงไทย ออมทรัพย์ ชลบุรี  500.00 
93 กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาย่อยเขาพระงาม  500.00 
94 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เมืองใหม่บางพลี  500.00 
95 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ตลาดยิ่งเจริญ  1,000.00 
96 กรุงไทย ออมทรัพย์ สุรินทร์  470.00 
97 กรุงไทย ออมทรัพย์ เพชรบูรณ์  150.00 
98 กรุงไทย ออมทรัพย์ 496  500.00 
99 กรุงไทย ออมทรัพย์ อาคารเซ็นทรัลบางนา  5,000.00 
100 กรุงไทย ออมทรัพย์ นนทบุรี  300.00 
101 กรุงไทย ออมทรัพย์ ล�าปาง  500.00 
102 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รังสิต  500.00 
103 กรุงไทย ออมทรัพย์ ชะอ�า  500.00 
104 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนศรีสมุทร  1,000.00 
105 กรุงไทย ออมทรัพย์ ประตูชัย  200.00 
106 กรุงไทย ออมทรัพย์ ชัยภูมิ  200.00 
107 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครพนม  300.00 
108 กรุงไทย ออมทรัพย์ บางนา  100.00 
109 กรุงไทย ออมทรัพย์ อุตรดิตถ์  1,000.00 
110 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เกษตร  1,000.00 
111 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ น่าน  500.00 
112 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ย่อย ไทยธานี  1,000.00 
113 กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาย่อยสวนพลู  500.00 
114 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนหมากแข้ง  500.00 
115 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ทหารไทย  500.00 
116 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ งามวงศ์วาน  500.00 
117 กรุงไทย ออมทรัพย์ สตึก  330.00 
118 กรุงไทย ออมทรัพย์ นครราชสีมา  500.00 
119 กรุงไทย ออมทรัพย์ ศรีย่าน  300.00 
120 กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดเกษตร  500.00 
121 กรุงไทย ออมทรัพย์ 337  200.00 
122 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ย่อย ถ.เพชรบุรี  500.00 
123 กรุงไทย ออมทรัพย์ ย่อยรังสิต คลอง 4  500.00 
124 กรุงไทย ออมทรัพย์ กรมศุลกากร  1,000.00 
125 กรุงไทย ออมทรัพย์  500.00 
126 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รามาธิบดี  300.00 
127 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนเพชรเกษม  500.00 
128 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลย  425.00 
129 กรุงไทย ออมทรัพย์ ถนนเรืองราษฎร์  320.00 
130 กรุงไทย ออมทรัพย์ สกลนคร  1,000.00 
131 กรุงไทย ออมทรัพย์ ศรีส�าโรง  500.00 
132 กรุงไทย ออมทรัพย์ พะเยา  270.00 

ล�าดับ ธนาคาร - ประเภทบัญชี สาขา จ�านวนเงิน (บาท)

133 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ transfer dc-ats  300.00 
134 น.ส.พรรณพิลาศ อาทะ ประตูชัย  800.00 
135 ไทยพาณิชย์ - กระแส ถนนแจ้งวัฒนะ ซ.1  100.00 
136 กรุงไทย ออมทรัพย์ พุทไธสง  3,000.00 
137 ไทยพาณิชย์ - กระแส transfer dc-ats  900.00 
138 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บางบัว  800.00 
139 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ซ.วัดบัวขวัญ  410.00 
140 นางสุชาดา เด็ดขาด แพร่  300.00 
141 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ อาคาร  357.00 
142 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาทร  487.00 
143 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ย่อยเทสโก้  3,500.00 
144 กรุงไทย ออมทรัพย์ พัทลุง  200.00 
145 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ย่อยอาคารสวนพลู  1,823.00 
146 มนูศักดิ์  เดี่ยววาณิชย์ 455  300.00 
147 น.ส.บุปผา  แก้วผ่อง กรุงไทย / กระแส / สวี  6,000.00 
148 นางนงลักษณ์  เทียนเสรี กรุงไทย กระแส ก�าแพงแสน  500.00 
149 นายวีระพันธ์ ต๊ะค�า กรุงไทย กระแส 537  300.00 
150 นายพัฒพงษ์  วรรณศรี กรุงไทย กระแส 323  400.00 
151 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บางบัว  1,000.00 
152 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บางบัว  1,209.63 
153 นายอนุ ธิกระสอน กรุงไทย กระแส  539  300.00 
154 นายวันชัย  นาคพรหม กรุงไทย กระแส  804  500.00 
155 นายวิลัย  ทองพิทักษ์ กรุงไทย กระแส  804  500.00 
156 นายบัญชา  แก้วเดิม กรุงไทย กระแส  937  300.00 
157 นางวาระดี วรรณศิริ กรุงไทย กระแส  496  300.00 
158 นายเจริญ วัฒนาสุทธิ์ กรุงไทย กระแส  952  2,400.00 
159 นายประสพ แก้วแสงศรี กรุงไทย กระแส  846  300.00 
160 นายชาติชาย ศิริพันธ์ กรุงไทย กระแส  312  200.00 
161 น.ส.ชลธิชา พิทักษ์ กรุงไทย กระแส  312  200.00 
162 นายศักดิ์ระพี ฝังนิล กรุงไทย กระแส  312  100.00 
163 นายทองใส หอมวัน กรุงไทย กระแส  407  300.00 
164 นางวนิดา คงเขียว กรุงไทย กระแส  1001  2,000.00 
165 นายสอนชัย เต่าทอง ไทยพาณิชย์ กระแส  5227  800.00 
166 นายคารมณ์  หาณุสิงห์ กรุงไทย กระแส  573  300.00 
167 นางล�าภู รุกขสนธิ์ ไทยพาณิชย์ กระแส ศรีสะเกษ  300.00 
168 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  1,000.00 
169 นายสมนึก รัตนะ กรุงไทย กระแส  381  300.00 
170 กรุงไทย ออมทรัพย์ กรุงไทย ออมทรัพย์ 068  1,000.00 
171 นางเจ๊ะรอซีดะ นิกูโน กรุงไทย กระแส  763  300.00 
172 นางสุพรรณี แดงเอียด กรุงไทย กระแส  763  300.00 
173 นางหวัน ค�ามาเกี๋ยง กรุงไทย กระแส  549  300.00 
174 นายสมพงษ์ ตื่นถาวรกิจ กรุงไทย กระแส  549  300.00 
175 นายวิชัย วงศ์เกษตรกร กรุงไทย กระแส  549  300.00 
176 นางกัลยา ศรีสกุล กรุงไทย กระแส  549  300.00 
177 นายมนตรี วิเศษ กรุงไทย กระแส  824  300.00 
178 นางล�าใย วิเศษ กรุงไทย กระแส  824  300.00 
179 นายสังเวียร กิ่งมั่น กรุงไทย กระแส  338  300.00 
180 นายบัญญัติ วันดี กรุงไทย กระแส  1164  300.00 
181 นายพรม เรืองฤทธิ์ กรุงไทย กระแส  1164  300.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359,117.54

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน และขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ หรือ
ทายาทของสมาชกิทีถ่งึแก่กรรมไปแล้วน�าหลกัฐานการเป็นทายาทติดต่อ
ขอรับเงินได้ท่ีส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ทุกวัน
ท�าการตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป จนถงึภายในก�าหนด 120 วนั นบัต้ังแต่วนัที่ 
4 กมุภาพนัธ์ 2556 ถงึวนัท่ี 4 มถินุายน 2556 หากพ้นก�าหนดนีไ้ปแล้ว  
เงินรอจ่ายคนืเฉพาะล�าดบัที ่1 - 5 และเงินรบัโอนจากสมาชกิเฉพาะล�าดับที่  
1 - 14 หากยงัมไิด้มผีูม้สีทิธมิารบัเงนิดงักล่าว สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  
จ�ากดั จะท�าการปิดบญัชแีละโอนเข้าทุนส�ารองของสหกรณ์ต่อไป
 ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556

 (นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ์)
 ประธานกรรมการด�าเนนิการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. สมาชิกที่เพิ่งคลอดบุตรแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะสามารถ
ขอรับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ได้หรือไม่ 

ตอบ หากสมาชิกไม ่ได ้จดทะเบียนสมรสจะไม่สามารถขอรับทุน
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ได้ สมาชิกจะต้องจดทะเบียนสมรสและ
สามารถขอรับทุนนี้ได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร ซึ่งสามารถ
ขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุน ต่อบุตร 1 คน

2. สมาชิกที่สมัครใช้บริการบัตรATM สหกรณ์ – กรุงไทย หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยเป็นเลขที่
บัญชีใหม่ได้หรือไม่ และจะต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ได้ โดยกรอกแบบ
ฟอร์มค�าขอใช้บริการบัตรATMสหกรณ์ – กรุงไทย พร้อมทั้งแนบส�าเนา
หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเล่มใหม่และส�าเนาบัตรประชาชน ส่งมายัง
สหกรณ์ และจะสามารถใช้บริการได้ภายใน 3 วันท�าการ และจะมี SMS 
แจ้งให้สมาชิกทราบว่าสามารถใช้บริการATM สหกรณ์ – กรุงไทยได้แล้ว

3. หากสมาชิกได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ว่า
บัญชีเงินฝากไม่มีรายการเคลื่อนไหว สมาชิกสามารถใช้บัตร 
ATM สหกรณ์ – ไทยพาณิชย์ ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ต่อไปได้หรือไม่

ตอบ ในกรณีนี้ สมาชิกยังคงสามารถใช ้บัตร ATM สหกรณ ์  –  
ไทยพาณิชย์ ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ต่อไปได้ ถึงแม้ว่า 
สมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์จะถูกปิดบัญชีไปแล้วก็ตาม

4. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีความประสงค์จะ
กู้เงินสามัญ แต่ปัจจุบันส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึง 500 บาท ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนเดือนละ 500 บาท ติดต่อ
กันเป็นเวลา 6 เดือน หากสมาชิกน�าเงินจ�านวน 3,000 บาท  
(500 บาท x 6 เดือน) มาระดมหุ้นเพียงครั้งเดียว จะสามารถกู้ได้
ทันทีหรือไม่

ตอบ ตามหลักการกู ้เงินส�าหรับพนักงานราชการจะต้องส่งค่าหุ ้น 
รายเดือนเดือนละ 500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน โดยการหักจาก 
เงินเดือนเท่านั้นไม่สามารถระดมหุ้นครั้งเดียวได้

5. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีความประสงค์จะ
ค�้าประกันเงินกู้สามัญ จ�าเป็นจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ 
500 บาทเหมือนผู้กู้หรือไม่

ตอบ หากสมาชิกสมทบผู้ค�้าประกันไม่มีความประสงค์จะกู้เงินสามัญ  
ไม่จ�าเป็นจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนเดือนละ 500 บาท แต่หากสมาชิก
สมทบผู้ค�้าประกันมีความประสงค์จะกู้เงินสามัญด้วยก็จะต้องส่งค่าหุ้น 
รายเดือนเดือนละ 500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนเช่นกัน

6. สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะเพิ่มหุ้นรายเดือนจะต้องท�าอย่างไร

ตอบ จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเพิ่มหุ้น-ลดหุ้น จากในเว็บไซต์
สหกรณ์ www.025798899.com และกรอกข้อมูลส่งมายังสหกรณ์

7. เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการมีเอกสารใดบ้าง

ตอบ เอกสารประกอบการกู ้เงินสามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป ็น
พนักงานราชการมีดังนี้
  1. ค�าขอกูเ้งนิสามญัส�าหรับสมาชกิสมทบ แนบเอกสารประกอบคอื
       - ส�าเนาบัตรพนักงานราชการ (ท่ีไม่หมดอายุ) ของผู้กู้ และผู้
ค�้าประกัน
      - สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน
       - ส�าเนาสัญญาจ้างงานของผู้กู้
  2. ประกันภัยผู้ค�้าประกันของบริษัทอินทรประกันภัย แนบเอกสาร
ประกอบคือ
   - ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน
  3. ค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 
(กรณีที่ผู้กู้ยังไม่ได้ท�าประกันชีวิตกลุ่ม) แนบเอกสารประกอบคือ
   - ส�าเนาบัตรประชาชน
   - ส�าเนาทะเบียนบ้าน

8.   วงเงินการกู้เงินสามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน
ราชการมีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

  - อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี จ�านวนเงินกู ้สูงสุดไม่เกิน 

30,000 บาท

  - อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ�านวนเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน 50,000 บาท

  - อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ�านวนเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน 70,000 บาท

  - อายุการเป็นสมาชกิตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไป และเงนิเดือนรวมค่าครองชีพ 

ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ�านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทและ 

จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู้ ดังนี้

  - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวม

ค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  

จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า 4,000 บาท

  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท  

จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า 4,500 บาท

  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 70,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
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ค�ำคมคำรมพระ  
“ชีวิตเราถ้ามีสติเท่าทันความทุกข์ในใจ 

จะท�าให้เราไม่ทุกข์หนักเกินไป เพราะทุกข์เล่น
งานหนักคือใจเรา  และที่ส�าคัญถ้าเราไปเพ่ง

โทษคนอื่นว่าท�าไมต้องมาท�าเรา 
นั่นหมายความว่า เราก�าลังเพิ่มความทุกข์ 

เพิ่มความโกรธให้ตัวเองมากขึ้น  
หากเราหันมาย้อนมองภายในใจเราว่า 
มันเป็นกรรมของเรา ใจเราจะเบาลง

จากความโกรธได้ทันที”

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  28  กุมภาพันธ์  2556  31 มกราคม 2556

จ�านวนสมาชิก 13,225 13,246 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 12,200 12,054 

สินทรัพย์รวม 10,380,826,874.50 10,434,652,049.84

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 326,275,415.89 327,681,571.48 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 430,083,040.97 330,083,015.86 

เงินลงทุนระยะส้ัน 71,346,085.00 71,434,940.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 73,270,808.45 74,168,122.84 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,839,301.50 2,696,420.25 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,958,631,190.89 5,966,935,304.89 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 29,660,913.78 28,171,874.84 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 817,985,459.37 814,445,710.79 

เงินลงทุนระยะยาว 2,553,183,733.57 2,696,836,865.83 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,213,095.50 15,560,022.76 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 89,552,269.19 89,950,482.09 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12,590,251.31 16,492,409.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,236,649,141.93 6,142,372,473.33

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 815,000,000.00 765,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,982,231,645.48 3,962,097,204.51

เงินรับฝากออมทรัพย์ 453,341,181.17 389,989,586.12 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,807,238,209.30 2,853,872,227.61 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 559,690,296.17 562,498,421.94 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 117,131,435.54 112,066,886.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 42,821,897.85 41,719,713.43 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,008,625.45 1,950,368.70 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,395,717,899.73 1,381,676,510.80

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 83,804,089.70 77,702,807.62 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,275,688,032.45 1,268,412,427.91 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 32,572,387.96 32,098,057.62 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 3,653,389.62 3,463,217.65 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 6,158,811.28 5,942,178.77 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,262,185.44 13,377,979.25 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,278,600.00 14,278,600.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,099,249,569.40 4,274,642,694.66

ทุนเรือนหุ้น 3,599,490,390.00 3,542,529,920.00 

ทุนส�ารอง 366,932,419.12 338,512,212.07 

ทุนสะสม 67,124,907.09 49,954,651.69 

ก�าไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 284,202,070.45 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 65,701,853.19 59,443,840.45 

รายได้ 80,673,309.05 36,721,500.42

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 70,362,405.81 35,305,055.21 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 5,081,253.18 1,367,383.15 

รายได้อ่ืน 5,229,650.06 49,062.06 

ค่าใช้จ่าย 35,745,145.88 19,084,618.57

ดอกเบ้ียจ่าย 25,031,894.48 13,088,940.59 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 10,713,251.40 5,995,677.98 

ก�าไรสุทธิ 44,928,163.17 17,636,881.85
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ...ท่านสมาชิกที่เคารพ
ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เริ่ม

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ�าปี 2556 - 2559  ซึ่งเป็นตัว

ก�าหนดทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ในอีก 4 ปี ข้างหน้า

โดยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เริ่มด�าเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่าง ๆ  แล้ว ซึ่งแต่ละโครงการมุ่ง

ที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์แก่สมาชิก

อย่างสูงสุด

ทุกค�าถามและข ้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2555 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 36 ให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ม ี

หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง น�าค�าถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของผู้แทนสมาชิก  

ไปพิจารณาและตอบให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทราบ ซึ่งขณะนี้

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ฉบับหน้าจะน�ามาแจ้งให้ทราบค่ะ

เร่ิมค้นคว้า...หาคนดีศรีสหกรณ์ อีกครั้ง เพื่อนสมาชิก

ที่พบเห็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่านใดที่มีคุณสมบัติ การ

ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดอดออม มีความ 

เอื้ออาทรต่อผู ้อื่นและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 

สุจริตและคุณธรรม ขอให้เสนอชื่อเพื่อเข้าคัดเลือกเป็น “คนดี

ศรีสหกรณ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2556  โดยผู้ที่ได้รับ 

คัดเลือกเป ็นคนดีศรีสหกรณ์ จะได ้รับโล่เชิดชู เกียรติและ 

เข็มทองค�า มูลค่า 40,000 บาท ส�าหรับสมาชิกผู้เสนอชื่อจะได้

รับเสื้อเกียรติยศจากสหกรณ์ แมวมองทั้งหลายอย่ารอช้า...ช่วย

ค้นหาคนดี ซึ่งอาจอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้

เร่ิมต้นกิจกรรมสนุก ๆ รับวันปิดเทอม ส�าหรับบุตร

สมาชิก และครอบครัวสมาชิกกันแล้ว ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่น

ที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มี.ค. 56 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตก

เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 

รุ ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เม.ย. 56 ณ อุทยานแห่งชาติ 

หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะสนุกสนานขนาดไหน

ฉบับหน้าจะได้น�าภาพประทับใจมาฝากกันคะ....บุตรสมาชิก หรือ

ครอบครัวสมาชิกใดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ของ

สหกรณ์ ปีหน้าอย่าลืมรีบสมัครแล้วมาร่วมสนุกพร้อมได้

ประสบการณ์ดี ๆด้วยกันนะค่ะ

เริ่มต้นดี....มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นค�าพูดที่ได้ยินติดหูเป็น

ประจ�า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จึงเริ่มประเดิมงาน

ขับเคลื่อนสหกรณ์ด้วยการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อ

ก�าหนดแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2556 ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

และของฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ ประจ�าปี 

2556 - 2559 โดยก�าหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ 

ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เน้นผลสัมฤทธิ์

ในการปฏิบัติงานและยึดนโยบายประหยัดงบประมาณ เพื่อ

ประโยชน์แก่สหกรณ์ และมวลสมาชิก

อย่าลืมนะค่ะ... เดือนเมษายนนี้ ประเทศไทยจะขาดแคลน 

ไฟฟ้า หากพวกเราทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟดวงที่ไม่ใช ้

ช ่วยชาติประหยัด และยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย.. .เพ่ือให้

ประเทศไทยผ่านวิกฤตขาดแคลนไฟฟ้าไปได้ด้วยดี....ช่วย ๆ กันนะค่ะ 


