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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

เที่ยวภายในประเทศ     
● สมาชิกท่ีเกษียณภายในปี 2556 เที่ยวตลาดน�้า 
อัมพวา มนต์เสน ่ห ์ที่ ไม ่มีวันลืม เดินทางวันที่  
6-7 กรกฎาคม 2556

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เทีย่วต่างประเทศ นครวดั นครธม 
สิง่มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก  
● สมาชิกที่เกษียณในปี 2556 และเกษียณก่อนก�าหนด 
และมีอายุครบ 60 ปี จ่าย 1,500 บาท ผู้ติดตาม จ่าย 6,500 บาท เท่านั้น  
เดินทางวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-7070

สหกรณ์ออมทรพัย์นาวกิโยธนิ จ�ากดั เยี่ยมชมการให้บริการทางการเงิน 

ผ่าน ระบบงาน ATM และ

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ

ธรุกรรมทางด้านการเงนิ ของชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ทำ�ไมคนไทยจึงรักในหลวง
                       ค้นหาคำาตอบได้ที่ หน้า 2

กจิกรรมกลุม่สมาชกิ
สมาชกิตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป
เสนอโครงการของบสนบัสนนุได้

ภายใน 31 ตลุาคม 2556
300 บ. / สมาชกิ 1คน
และค่าด�าเนนิการ 25 บ. ต่อคน รวม 325 บ.

สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เสนอ

กิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ 

เอือ้อาทรต่อสมาชกิ โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องเป็น 

สมาชิก หรือ  สมาชิกสมทบของสหกรณ  ์

ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั และบคุคลอ่ืนทีส่นใจ 

ในอดุมการณ์สหกรณ์ โดยมสีมาชิกจ�านวน 2 ใน 3  

ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารต่างๆ 

ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด                    
อ่านต่อหน้า 4

ตอบค�าถามจากท่ีประชมุใหญ่
อ่านต่อหน้า 11

เปิดแล้ว

อ่านต่อหน้า 4

รบัจ�านวนจ�ากดั

✽✽ 	เที่ยวภายในประเทศ “ฟรี”
✽✽ 	เที่ยวต่างประเทศ “จ่ายสมทบบางส่วน”  
✽✽ 	สามารถเลือกได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น สมัครเข้าร่วม 
 กิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



22

 “ท�าไม...คนไทยจึงรักในหลวง”  เป็นประโยคที่ชาวต่างชาติทั่วโลกสนใจและมักใช้ประโยคนี้ถามคนไทยอยู่เสมอ ตลอด 60 ปี 
ภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยะภาพรอบด้าน 
ของพระองค์ โครงการพระราชด�าริหลายโครงการ นอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึง 
พระปรชีาสามารถด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านศลิปะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการศกึษา รฐัศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ทรงพระวริยิะอตุสาหะ  
ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ด้วยพระปรีชาญาณ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ไม่เห็นแก่ความสุขสนุกสนาน ภายใน 
เขตพระราชฐาน แต่พระองค์กลับมองเห็นงานที่พระองค์ต้องท�านั้นคือพสกนิกร จ�านวน 60 กว่าล้านคน เมื่อไปเยี่ยมพสกนิกร พระองค์จะแปร 
พระราชฐานไปยงัทกุภาคของประเทศไทย พร้อมกบัน�าโครงการท่ีส่งผลต่อประชาชน ในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชพี การเลีย้งตนเอง มากกว่า 
ที่จะไปพึ่งคนอื่น การมีงานอยู่ที่ถิ่นเกิด มากกว่าจะหนีจากบ้านไปอยู่ต่างถ่ิน เพื่อใช้แรงงาน ท่านทรงมีโครงการมากมายในการรักษาป่าต้นน�้า  
ในการรกัษาตามพ้ืนท่ีต่างๆ เพือ่ให้มนี�า้ไว้ใช้ในการท�าเกษตรกรรม การปลกูพชืสวนครวัไว้กนิในครอบครัว เหลอืกนิน�าไปจ�าหน่าย เพือ่ออมเงนิไว้ใช้ 
เมื่อยามจ�าเป็นหรือยามเจ็บไข้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อปวงชน สอนให้พสกนิกร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 

ในขณะเดียวกันทรงชี้น�าให้ราษฎร ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมั่นใจในศักยภาพของตนในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ให้สามารถมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป ท่านทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เครื่องอุปโภคบริโภค และพระบรมราชานุเคราะห์ด้านสุขภาพ 
พลานามัย เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราประชาชนคนไทย ควรน้อมน�าแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นเราควรตอบแทนพระองค์ท่านด้วย การเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมือง รักษาชื่อเสียง 
ของประเทศชาติ เพียงเท่านี้ประเทศไทยที่เรารัก จะยืนหยัดมั่นคงตลอดไป

การใช้ประโยชน์จากอาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอใช้ห้องประชุม 1 และ 2  
ชั้น 4  อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในวันจันทร์ท่ี 11 มีนาคม 
2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช�านาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 346 คน

ในหลวงพระผูท้รงบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรงุสขุรำษฎร์                                                    
 :  คนหลังเลนส์
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เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  น.อ. นภดล ปัญญาโฉม ประธานคณะท�างาน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด น�าคณะเจ้าหน้าที่ จ�านวน 13 ท่าน   
ดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด ในด้านของเทคโนโลยี การให้บริการทางด้านการเงินผ่านระบบ ATM  การท�าธุรกรรมทางด้านการเงิน โดยม ี
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ 
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  และนายณรงค์ ทองขจร กรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้การต้อนรับ  
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวม ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด

นอกจากคอลัมน์ประจ�าท่ีได้คัดสรรเน้ือหามาเป็นอย่างดีแล้ว เรามีคอลัมน์ใหม่ Mr. IT   

ท่ีประเดิมด้วย ความรู้ใหม่ ๆ ในแวดวงไอที มาน�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับท้ังความรู้และเกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยมาเติมพลังสมองกันค่ะ

  **********************************       
ขณะท่ีประเทศไทยก�าลังชุลมุนกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม หลังส้ินสุดการประมูล 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ซ่ึงได้ผู้ชนะ 3 ค่ายใหญ่
เจ้าเดิมไปเม่ือปลายปีท่ีแล้ว ซ่ึงอีกไม่ก่ีอึดใจบริการ 3G บนคล่ืนใหม่ 2.1 GHz ก็จะเผยโฉมให้เห็นอย่างเป็นทางการ

แล้ว โดยมี "เอดับบลิวเอ็น" บริษัทในเครือของพ่ีใหญ่ "เอไอเอส" น�าทีม
บ้านเราเพ่ิงมี 3G คล่ืนใหม่ บ้านอ่ืนโดยเฉพาะญ่ีปุ่นเร่ิมเปิดให้บริการ 4G ด้วย

เทคโนโลยี LTE มาต้ังแต่ปี 2554 และถือเป็นโครงข่ายแรก ๆ ของโลกท่ีเปิดให้บริการ (4G 
ในบ้านเราต้องรอลุ้นว่าคล่ืน 1800 MHz ท่ีจะหมดอายุเดือน ก.ย.น้ีจะดึงคืนมาประมูลใหม่ 
ได้เร็วแค่ไหน)  

โดย 4G ท่ีว่าท�างานบนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ใช้แถบความถ่ีกว้าง 10 MHz ควบคู่
กันกับ 3G เพ่ือให้มีบริการครอบคลุมท่ัวประเทศ ถ้าอยู่ในพ้ืนท่ีบริการ 4G ในแง่ความเร็วจะสูง
กว่า 3G ถึง 10 เท่า จึงเหมาะกับการใช้ Data เป็นหลัก มีท้ังผ่านสมาร์ทโฟน และเคร่ืองแปลงสัญญาณ WiFi (MiFi) ซ่ึงได้รับความนิยมมาก เน่ืองจากเข้ามาทดแทนการใช้บรอดแบรนด์
ผ่านสายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ียุ่งยากในการขอติดต้ัง และเช่ือมต่อสมาร์ทดีไวซ์ ได้พร้อมกันหลายเคร่ืองตามเทรนด์ผู้บริโภคท่ีนิยมพกพาสารพัดอุปกรณ์ไฮเทค

กลยุทธ์ท่ี NTT Docomo ใช้จูงใจลูกค้าให้เปล่ียนมาใช้บริการ หนีไม่พ้นโปรโมช่ัน โดยก�าหนด "ราคา" เท่ากับบริการ 3G เช่น โปรโมช่ัน 5,000 เยนต่อเดือน ส�าหรับใช้ Data 
ได้ไม่อ้ัน 

แอปพลิเคช่ันล่าสุดท่ีเปิดให้บริการเม่ือ พ.ย.ปีท่ีแล้ว และสร้างความฮือฮาไม่น้อย คือ "Nanashite Hon yaku" เป็นแอปช่วยแปลภาษาญ่ีปุ่นให้เป็นภาษาอ่ืนได้ท้ังหมด  
10 ภาษา แก้ปัญหาการส่ือสารด้วยภาษาอ่ืนของคนญ่ีปุ่น ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านราย เน่ืองจากใช้ง่ายแทบไม่แตกต่างจากการสนทนาปกติ สามารถใช้ได้ท้ังผ่านการสนทนาทาง
โทรศัพท์ โดยโปรแกรมจะส่งข้อความแปลการสนทนาตามท่ีได้ยินเสียงไปหน้าจออีกฝ่าย ด้วยความเร็วในการรับ-ส่ง Data ระดับ LTE จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะน�าไปใช้งานในรูปแบบของ
เคร่ืองแปลแบบเรียลไทม์ นอกจากจะแปลตามเสียงท่ีได้ยินส่งเป็นข้อความแล้ว ยังเปล่งเสียงสนทนาได้เสมือนพูดภาษาเดียวกัน เหมาะท่ีจะน�ามาใช้แปลภาษาในชีวิตประจ�าวัน หรือ
ติดต่อธุรกิจของ SMEs เน่ืองจากเป็นบริการฟรีส�าหรับลูกค้า NTT Docomo เท่าน้ัน

การสร้างแอปพลิเคช่ันใหม่ ๆ  เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นอีกแรงจูงใจให้ลูกค้าเปล่ียนมาใช้ 4G ของ NTT เน่ืองจากการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์มือถือก�าลัง
ดุเดือด หลังจาก Soft Bank ผู้เคยเป็นผู้ให้บริการอันดับ 2 รุกตลาดอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการน�าไอโฟนเข้ามาท�าตลาด ท�าโปรโมช่ันแพ็กเกจราคาถูกกว่า และใน 1-2 ปีมาน้ียังขยาย
โครงข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศอย่างรวดเร็ว 

เยี่ยมชมงานชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซทีี

บทเรียนจาก "แดนปลาดิบ" 
ทำาไม 3G ต้องคู่กับ 4G   

: MR. IT                                                                                                                  
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วันที่ 30 กันยายน  ส�าหรับมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไป ก็คงเป็นเพียงวันสิ้นเดือนอีกเดือนหนึ่งในรอบปี แต่ส�าหรับผู้ท่ีอยู่ในแวดวง 
ข้าราชการแล้ว ยังหมายถึงวันที่ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง หรือพี่ หรือเพื่อนร่วมงานบางคน จะต้องอ�าลาจากชีวิตการท�างานข้าราชการ ด้วยถึงวัย
เกษียณอายุราชการ คือ ครบ 60 ปี นั่นเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการทุกท่าน เพราะสายใยไม่เคยเกษียณ 
ไปจากสหกรณ์ ถึงแม้ท่านจะเกษียณไปแล้ว แต่สายใยก็ยังคงอยู่ สหกรณ์จึงอยากมอบสิ่งดี ๆ ท่ีเป็นโบนัสแห่งวัย ให้แก่ท่านท่ีเกษียณอายุราชการ 
คนในเมืองใหญ่อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ที่รอบกายล้วนรายล้อมไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจะได้ออกไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาตินั้นไม่ใช่ 
เร่ืองที่จะท�ากันได้ง่ายนัก แล้วคุณหล่ะขาดการติดต่อกับธรรมชาติ มานานเท่าไหร่แล้ว สหกรณ์จึงได้จัดโครงการสายใยไม่เกษียณ ประจ�าปี 2556 
โดยในปีนี้ มีเที่ยวภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เที่ยวภายในประเทศ     
● สมาชิกที่เกษียณภายในปี 2556 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น ผู้ติดตามจ่าย 4,000 บาท  

เที่ยวตลาดน�้าอัมพวา มนต์เสน่ห์ที่ไม่มีวันลืม เดินทางวันที่ 6-7 ก.ค. 2556          

 สหกรณ์สนับสนุน ค่าพาหนะ 1,000 บาท

 ตลาดน�้าอัมพวา เป ็นตลาดน�้ายามเย็น ที่มีร ้านค้าสินค้ามากมาย 
หลายประเภททั้งของกินของใช้ เรียงรายอยู่ 2 ฝั่งคลอง 

 มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือมาขาย ของที่มาขายในเรือจะเน้นของกินเป็นหลัก 
อร่อยๆ ท้ังนั้น ส�าหรับใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายริมคลองแบบสมัยก่อนโดยมี
แม่น�้าล�าคลองเป็นเส้นทางสายหลัก ตลาดน�้าอัมพวาที่จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ก็เป็น 
อีกหนึ่งแห่งที่ต้องมาสัมผัสกัน  

เที่ยวต่างประเทศ   นครวัด นครธม 
สิ่งมหัศจรรย์  1 ใน 7 ของโลก 
เดินทางวันที่ 10-12 ส.ค. 2556
● สมาชิกที่เกษียณในปี 2556  และเกษียณก่อนก�าหนด  และมีอายุครบ 

60 ปี จ่าย 1,500 บาท ผู้ติดตามจ่าย 6,500 บาท
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ข อ ง โ ล ก  ท่ี ไ ม ่ น ่ า เ ชื่ อ ว ่ า
มนุษย ์ จะสร ้างสรรค ์มาได ้  
การได้ไปดใูห้เหน็กบัตา เป็นประสบการณ์ชวีติทีว่เิศษสดุ เหนอืสิง่อืน่ใด คอือยูใ่กล้บ้าน 
ประเทศของเรา ข้ามชายแดนไปเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา เดินทางไปแค่  
2 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้ว ในการไปเที่ยวนครวัด โปรแกรมยอดฮิต ในแต่ละปราสาท
ล้วนแล้วแต่มีความยิ่งใหญ่อลังการณ์ แทบท้ังสิ้น ใครอยากรู ้ว ่าสวยแค่ไหน  
กับสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น และคงความศักดิ์สิทธ์ รับรองสิบปากว่าไม่เท่า 
ตาเห็นจริง ๆ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-7070

ท่องโลกกว้าง
หลังเกษียณ

รับจำานวนจำากัด
✽✽ 	เที่ยวภายในประเทศ “ฟรี”
✽✽ 	เที่ยวต่างประเทศ “จ่ายสมทบบางส่วน”  
✽✽ 	สามารถเลือกได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น สมัครเข้าร่วม 
 กิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน
เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31ต.ค. 56

วนเวียนมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจ�าปี 2556  

กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และสายใยแห่งความเอื้ออาทรสหกรณ์

ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม ในการรวมกลุ่มกันปีละครั้ง  ท�าให้สมาชิก

ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์มากมายของ

สมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกในทุกส่วนราชการ เพื่อประโยชน์

ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิกรวมทั้งเพื่อเป็นการ

รวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิก

ไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด เสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายัง

สหกรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

 สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท่ีมีความประสงค์จัดกิจกรรมกลุ่ม

จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 คน สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบที่

สหกรณ์ก�าหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 56 โดยสหกรณ์จะพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ และอนุมัติวงเงินไม่เกิน 300 บาท ต่อผู้เข้าร่วม 

โครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการไม่เกิน  

25 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน โดยคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาอนุมัติ โครงการเดือนละ 1 คร้ัง ส�าหรับ  

กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธ.ค. 56 และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม  

พร้อมแนบภาพประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม ดู

ประกาศได้จาก www.025798899.com

หลักฐานและเอกสารประกอบ
● แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สมาชิก

● รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม

โครงการกิจกรรมกลุ่ม

● รายชื่อคณะท�างานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

เสนอโครงการ

● ก�าหนดวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม

● ก�าหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

● จ�านวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน

จากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

● ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัด 

กิจกรรมกลุ่ม

● ส�าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

การดำาเนินโครงการ
● กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการไปยัง สอ.ปม. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 

วันที่ 31 ต.ค. 56

การจัดกิจกรรม
● กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรม

กลุ่มให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 ธ.ค. 56  โดยกิจกรรมท่ีจัดจะเป็นรูปแบบ 

ดังต่อไปนี้
 ◆ อบรม-สัมมนา
 ◆ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
 ◆ ทัศนศึกษาดูงาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการและ 

 อุดมการณ์สหกรณ์ สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์

เกณฑ์การพิจารณา
● การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม  

จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิกในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

เก่ียวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ 

ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

● สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจ�านวนไม่เกิน 300 บาท 

ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุน 

งบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาท  

ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน

● เม่ือได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงาน

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมแนบภาพประกอบ

ภายใน 15 วัน  นับจากวันเสร็จสิ้นการจัด

กิจกรรม
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สายสัมพันธ์สหกรณ์
: รอน แรมทาง

มุมบริการสมาชิก
*** สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับสมาชิก สามารถฝากข่าวได้ที่
E-mail : forestcoop@gmail.com

(มุมบริการสมาชิก)

เดือนเมษายน เดือนร้อนๆ แต่ก็ร้อนอย่างมีความสุขเพราะว่า 

มีวันหยุดหลายวัน แถมยังเป็นเดือนแห่งการข้ึนศักราชใหม่แบบ 

ไทยๆ ด้วยค่ะ พูดถึงอะไรใหม่ๆ วารสารสหกรณ์ป่าไม้ มีคอลัมน์ใหม่ ๆ  

ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์ที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และ

คอลัมน์ที่เกี่ยวกับแวดวงไอที เทคโนโลยีต่างๆ ฯลฯ  จะสนุกและได้

สาระแค่ไหน ติดตามได้จากในฉบับเลยคะ 

● เดือนนี้นอกจากโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่าที่จัดขึ้น

ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

จังหวัดกาญจนบุรี เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมประสบการณ์

ดี ๆ ได้อย่างมากมาย พบกันในฉบับ เดือนพฤษภาคมคะ และยังมี

โครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ายครอบครัวสหกรณ์

สัมพันธ์ ค่ายที่เชื่อมสายใยรักและผูกพันของครอบครัวสมาชิกให้

แน่นแฟ้นกันมากขึ้น 

● ส�าหรับโครงการสายใยไม่เกษียณในปีนี้ ที่จัดกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง มีท้ังกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ ตลาดน�้าอัมพวา  

ส�าหรับสมาชิกที่เกษียณปี 2556 เดินทางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 

กจิกรรมท่องเทีย่วต่างประเทศ เทีย่วนครวัด นครธม 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ 

ของโลก ที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา  สถาปัตยกรรม

ต่าง ๆ อันงดงาม  ผู้ที่เกษียณในปีนี้สามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการ 

เท่านัน้ ใครสนใจกจิกรรมไหน รบีสมคัรกนัเข้ามาเลยค่ะ รบัรองว่านอกจาก 

จะสนุกแล้ว ยังได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ แน่นอนค่ะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-7070              

● เอ้า กิจกรรมดี ๆ ที่ท�าให้ได้ทั้ง ความรู้และสาระประโยชน์

จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับรู ้ถึงสิทธิ

ประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับ กิจกรรมกลุ่มเปิดรับสมัครแล้ว สมาชิก

ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ ภายใน 31 ตุลาคม  

2556 300 บ. / สมาชิก 1 คน และค่าด�าเนินการ 25 บ. ต่อคน  

รวม 325 บ.

ที่สิบส�มเมษ�เวียนม�พบ	 ม�บรรจบวันสงกร�นต์อีกหนึ่งหน
ทุกหนึ่งปีมีครั้งทุกช�ติชน	 ต่�งซุกซนเล่นนำ้�ปะแป้งกัน
วันครอบครัวสิบสี่มีคว�มหม�ย	 สุขสำ�ร�ญพร้อมเพรียงกันอย่�งสดใส
มีแต่สุขไม่ทุกข์กังวลใด	 สุขเย็นย�มปีใหม่ให้พรเทอญ
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เนื่องจากในการท�าประกันชีวิตกลุ ่ม สหกรณ์ต้องส่งรายช่ือ

สมาชิกให้กับบรษิทัประกันชีวติ ตรวจสอบข้อมลูประวติัสุขภาพของสมาชกิ

ก่อน โดยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 45 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองในอัตรา 

เบี้ยประกันใหม่ ซ่ึงการท�าประกันชีวิตนั้นเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ 

ส�าหรับบุคคลในครอบครัวและผู้ค�้าประกันให้ไม่ต้องช�าระหนี้ต่อสหกรณ์  

หากสมาชกิผูกู้เ้สยีชวีติ

การประกันชีวิต
Ø	อัตราเบ้ียประกัน  สมาชิกต้องท�าประกันชีวิตตามวงเงินกู้ 

ดงันี้

ส�าหรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์จะสนับสนุนค่าเบี้ยประกัน

ให้รายละ 50 บาทต่อเดือน  หรอืปีละ 600 บาท ส่วนทีเ่กนิสมาชกิต้องเป็น 

ผูช้�าระเบีย้ประกนัเอง

มุมน้ีมีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. หากบัตร ATM สหกรณ์ – ไทยพาณิชย์ 
ชำารุดหรือสูญหาย จะต้องดำาเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกจะต้องโทรแจ้งอายัดบัตรที่ Call Center  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-7777 กด 2 ซึ่ง
จะเป็นระบบอัตโนมัติ และสมาชิกจะต้องกดเลขที่บัตร ATM สหกรณ์ 
– ไทยพาณิชย์ 16 หลัก หรือเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 10 หลัก 

และหากสมาชิกมีความประสงค์จะท�าบัตร ATM สหกรณ์  
– ไทยพาณิชย์ใหม่ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค�าขอใช้บรกิารบตัร ATM 
สหกรณ์ – ไทยพาณชิย์ ตดิรปูถ่าย 1 นิว้ 1 รูป (กรณีต้องการเปลี่ยน 
รูปใหม่) แนบส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมทั้งช�าระ 
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM จ�านวน 200 บาท 

2. การชำาระค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM 
จำานวน 200 บาท หากไม ่สะดวกมาชำาระที่
สหกรณ์จะต้องดำาเนินการอย่างไร

ตอบ จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการรับ 
ช�าระเงิน PAYMENT จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.025798899.com  
เข้าไปยังหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อ 
6.1 กรอกชื่อ-นามสกุล , เลขที่สมาชิก และระบุวัตถุประสงค์ 115 ช�าระ
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM น�าแบบฟอร์มพร้อมเงิน 200 บาท ช�าระผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากนั้นให้น�า
ส�าเนาใบเสร็จที่ได้รับจากธนาคารแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มค�าขอใช้
บริการบัตร ATM สหกรณ์ – ไทยพาณิชย์ และส่งเอกสารมายังสหกรณ์

3. สมาชิกที่สมัครใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ 
– ไทยพาณิชย์แล ้ว จำาเป ็นจะต้องสมัครใช ้
บ ริการบัตร ATM สหกรณ์ – กรุง ไทย 
อีกหรือไม่

ตอบ ส�าหรับบริการบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทยนั้น 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สหกรณ์ได้เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกในการ
โอน-ถอน-ฝากเงิน ของสหกรณ์ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 
ซึ่งสมาชิกจะสมัครใช้บริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของสมาชิก

4 .  ในกรณีที่ สมาชิกมีบัญชีของธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์อยู ่ แล ้ว สามารถนำามาสมัคร 
ใช้บริการร่วมกับสหกรณ์ได้หรือไม่

ตอบ ส�าหรับสมาชิกมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
อยู ่แล้ว ไม่สามารถน�ามาสมัครใช้บริการร่วมกับ สหกรณ์ได้ หาก
สมาชิกมีความประสงค์จะสมัครใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ – ไทย
พาณิชย์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค�าขอใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ 
– ไทยพาณิชย์ส่งมายังสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับสมุดบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์เล่มใหม่พร้อมกับบัตรATM สหกรณ์ – ไทยพาณิชย์ โดย
สหกรณ์จะส่งหนังสือแจ้งการรับบัตรไปยังสมาชิก เพื่อให้สมาชิก 
ไปรับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาในจังหวัดที่สมาชิกระบุไว้ใน 
แบบฟอร์มเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนข้ามเขต 

เอกสารประกอบการกู้
1. ค�าขอกู้เงินสามัญ (แบบฟอร์มใหม่ท่ีมีข้อความว่า เร่ิมใช้ 1 กรกฎาคม  
 2555  ตรงมุมบนด้านขวา)
2. ใบค�าขอเอาประกันชีวิต(ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ขนาด A4  
 กรอกข้อความให้ครบถ้วน จ�านวน 4 หน้า) 
3. ส�าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�า
4. ส�าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 

สมาชิกที่จะยื่นกู้สามัญ
ต้องท�าประกันชีวิตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ
และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้
หากไม่ท�าประกันล่วงหน้าอาจได้รับเงินกู้ช้าถึง 45 วัน

หนี้สามัญรวม
ทุกประเภท

อัตรา
เบี้ยประกัน

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

300,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 - 700,000 400 700,000 1,400,000

700,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000

900,001 - 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

1,000,001-  2,000,000 900 1,500,000 3,000,000
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หลายคนอาจสงสัยว่าคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เขามีหน้าที่อะไรกันบ้าง ซึ่งตามข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หมวด 8 ข้อ 85 (1)-(5) ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้เอาไว้โดย 

ละเอียดแล้ว โดยขอกล่าวสรุปสั้น ๆ คือ มีหน้าที่ช่วยเหลือทางวิชาการ อบรมส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ 

ในเจตนารมณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมการประหยัดอดออม  การพิจารณาทุนสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิก 

และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ เป็นต้น 

 ส�าหรับการประชุมของคณะกรรมการศึกษาฯ ประจ�าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ของชุดนี้  มีทั้ง

เรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ดังนี้

 1.  การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก ตั้งแต่ มค.-กพ.56 นั้นมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการ ทั้ง 18 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น  

1,629,315 บาท 

 2.  การออกประกาศการจัดกิจกรรมกลุ่ม ประจ�าปี 2556 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งสามารถ 

ยื่นเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 31 ตุลาคม 2556

 3.  การจัดโครงการสายใยที่ไม่เกษียณ ส�าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 56 นี้  มีทั้งหมด 2 กิจกรรม

ด้วยกัน เพื่อเพ่ิมตัวเลือกในการเข้าร่วมโครงการให้กับกิจกรรม คือ นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา และที่อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม  สมาชิกที่สนใจก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับ

 4.  เรื่องกิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 29-31 มีนาคม 

2556  และค่ายครอบครัวสหกรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบฯ ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 นั้น สหกรณ์ 

ได้จัดเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ทั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรซึ่งน�าโดยคุณ จิรเดช บุญมาก  

ก็จัดเต็มครับส�าหรับปีนี้

 5.  ส�าหรับสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการต่าง ๆ ไว้ เช่น  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัย  

ทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่เป็นโสด ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ก็ได้รับการอนุมัติกัน

ทั่วหน้าแล้วนะครับ  

 สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่างของสหกรณ์ ได้หลายช่องทางนะครับ เช่น โทรศัพท์  025797070 เว็บไซต์

สหกรณ์ www. 025798899.com หรือติดต่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของท่านได้เสมอ พบกันใหม่ฉบับหน้ากับเรื่องราวดี ๆ 

ที่จะน�ามาฝากกันนะครับ  

สุภาพ  คำาแฝง ...เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..0872755282 

จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
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หลายคนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด บางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า “ภาคีสหกรณ์

บางเขน” คืออะไร วันนี้เราจะพาท่านสมาชิกมาท�าความรู ้จักกับ “ภาคีสหกรณ์บางเขน” ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  

และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์อย่างไร และมีสหกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มภาคี

จากการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินและภาคเศรษฐกิจครั้งส�าคัญของประเทศ ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยรวม

ได้รับผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้นในปี 2546 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในขณะนั้นได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ในเขตบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเริ่มก่อตั้งเป็นสหกรณ์กลุ่มไตรภาคี โดยการรวมตัวกันของสหกรณ์ออทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

วิชาการเกษตร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด และได้เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เข้าร่วมกลุ่ม โดยปัจจุบันภาคีสหกรณ์บางเขนมีสมาชิกออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม จ�านวน 12  สหกรณ์  ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั   

3. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากดั 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากดั

5. สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�ากดั 6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพฒันาท่ีดนิ จ�ากดั

7. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสัุตว์ จ�ากดั 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากดั

9. สหกรณ์ส�านกังานการปฏริปูทีดิ่น เพือ่เกษตรกรรม จ�ากดั 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวนัเอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั

11. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากดั 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาต ิจ�ากดั

ดังน้ัน การร่วมกลุ่มของภาคีสหกรณ์บางเขน จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทร และช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ซึ่งน�ามาให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้า

หน้าที่ และคณะกรรมการในแต่ละสหกรณ์ โดยในกลุ่มได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกัน ใน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเงินและเทคโนโลโยสารสนเทศ

2. ด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม

ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงท�าให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ต่าง ๆ ที่สหกรณ์กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันจัด ซึ่งก่อเกิดให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์

สมาชิก และตัวสมาชิกของสหกรณ์ด้วยนั้น รวมทั้งยังก่อประโยชน์ต่อสังคมและขบวนการสหกรณ์ 

มารู้จักสหกรณ์ภาคีบางเขนกันดีกว่า
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ค�ำคมคำรมพระ  

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 มีนาคม 2556 28  กุมภาพันธ์  2556

จ�านวนสมาชิก 13,220 13,225 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 12,372 12,200 

สินทรัพย์รวม 10,422,278,323.36 10,380,826,874.50

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 253,367,034.33 326,275,415.89 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 430,083,068.84 430,083,040.97 

เงินลงทุนระยะส้ัน 71,216,150.00 71,346,085.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 74,312,120.13 73,270,808.45 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 3,627,214.50 2,839,301.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,981,856,948.98 5,958,631,190.89 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 34,866,763.99 29,660,913.78 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 821,567,941.63 817,985,459.37 

เงินลงทุนระยะยาว 2,636,889,530.09 2,553,183,733.57 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14,841,640.46 15,213,095.50 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 89,111,390.60 89,552,269.19 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10,343,210.73 12,590,251.31 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,212,398,695.60 6,236,649,141.93

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 785,000,000.00 815,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,968,088,477.00 3,982,231,645.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ 439,290,299.44 453,341,181.17 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,803,520,804.01 2,807,238,209.30 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 558,480,666.33 559,690,296.17 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 121,519,883.03 117,131,435.54 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 43,247,492.47 42,821,897.85 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,029,331.72 2,008,625.45 

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,415,010,977.32 1,395,717,899.73

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 85,139,564.29 83,804,089.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,290,090,047.80 1,275,688,032.45 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 35,970,670.96 32,572,387.96 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 3,810,694.27 3,653,389.62 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 6,661,213.66 6,158,811.28 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,359,427.62 23,262,185.44 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,278,600.00 14,278,600.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,146,346,007.82 4,099,249,569.40

ทุนเรือนหุ้น 3,643,344,550.00 3,599,490,390.00 

ทุนส�ารอง 366,932,419.12 366,932,419.12 

ทุนสะสม 66,781,307.09 67,124,907.09 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 69,287,731.61 65,701,853.19 

รายได้ 121,805,127.75 80,673,309.05

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 107,379,010.17 70,362,405.81 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 9,148,907.52 5,081,253.18 

รายได้อ่ืน 5,277,210.06 5,229,650.06 

ค่าใช้จ่าย 58,271,507.81 35,745,145.88

ดอกเบ้ียจ่าย 42,866,849.28 25,031,894.48 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 15,404,658.53 10,713,251.40 

ก�าไรสุทธิ 63,533,619.94 44,928,163.17

เมื่อมีร้อน  ก็มีเย็น  เป็นเครื่องแก้         

มืดมิดแท้  แล้วก็มี  เวลาสว่าง 

ถึงครื้มฟ้า  มัวฝน  ทุกทิศทาง            

เมื่อเมฆจาง  ก็จะกลับ  เห็นแสงจันทร ์

เชื่อว่าเรา  ทุกๆ คน  เคยทุกข์ยาก       

แม้นล�าบาก  สักเท่าไหร่  เราไม่หวั่น 

มีก�าลังใจ  ไว้ให้ดี  อย่าหนีมัน          

 ร่วมฟาดฟัน  อุปสรรค  ให้สิ้นไป  
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จากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 
ก.พ. 2556 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  จัดการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 โดย
มผีูแ้ทนสมาชกิทัง้สิน้ 289 คน จากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เข้าร่วมประชมุเพือ่พจิารณางบดุล 
การจดัสรรก�าไรสทุธ ิการเลอืกผูส้อบบญัชี และ ผูต้รวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและ 
งบประมาณประจ�าปี 2556 ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถามจากผู้แทนสมาชิก และทางคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ เป็นผูต้อบค�าถาม ดงันี้

1. ค�าถาม :   ควรให้สมาชิกสมทบมสีทิธ์ิเข้าร่วมสงักัดกลุม่สมาชิก และมสีทิธิเ์ลือก
ผูแ้ทนสมาชกิ

 ค�าตอบ : สมาชิกสมทบไม่สามารถเข้าร่วมสังกัดกลุ ่มสมาชิก และเลือก 
ผูแ้ทนได้ เพราะข้อบงัคบัสหกรณ์ไม่ได้ก�าหนดไว้        

2. ค�าถาม : ควรเพิม่วงเงนิกู้สามญั 20%
 ค�าตอบ : สหกรณ์ได้เพิม่วงเงนิกู้สามญัไว้สงูสดุแล้ว
3. ค�าถาม : สหกรณ์ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าฟุตบาทไปส�านัก

อนรุกัษ์สตัว์ป่า
 ค�าตอบ : ส�านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานฯ ได้ตั้งงบประมาณให้ศูนย์

อาคารและสถานที ่ด�าเนนิการแล้ว
4. ค�าถาม : ผู ้กู ้ลาออกจากราชการและรับบ�าเหน็จไปแล้ว โดยผู้กู ้มีหนี้กับ

สหกรณ์และผูกู้ย้งัไม่มาด�าเนนิการใช้หนีเ้งนิกูแ้ต่อย่างใด ทัง้นีผู้กู้ไ้ด้ท�าบนัทกึให้สหกรณ์หกั
เงนิกูจ้ากเงนิบ�าเหนจ็ แต่ทางสหกรณ์ไม่ได้ด�าเนนิการหกัเงนิ สหกรณ์จะด�าเนนิการอย่างไร 
เพือ่ไม่ให้ผูค้�า้ประกนัต้องรบัผดิชอบ

 ค�าตอบ : ปัจจบุนัสหกรณ์ให้สมาชิกท�าบนัทกึยนิยอมให้หกับ�าเหนจ็ บ�านาญ 
เพ่ือช�าระหนีอ้ยูแ่ล้ว และสหกรณ์เพิม่ช่องทางการช�าระหนีโ้ดยให้สมาชกิแจ้งความประสงค์ให้
สหกรณ์หกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์

5. ค�าถาม : ปรบัเพิม่วงเงนิกู้จาก 1 เท่า เป็น 2-3 เท่า
 ค�าตอบ : สหกรณ์ได้ก�าหนดวงเงนิกูฉ้กุเฉนิไว้เหมาะแล้วและ ปัจจบุนัสหกรณ์

ได้ขยายงวการผ่อนช�าระ เป็น 12 งวด
6. ค�าถาม : ควรน�าเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ที่น�าเข้าทุนส�ารอง ไปช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีรายได้น้อยและ
ไม่ได้เป็นสมาชกิ

 ค�าตอบ : สหกรณ์ได้ก�าหนดแนวทางการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้เป็น
สมาชกิแล้วประสบภยัขณะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไว้แล้ว

7. ค�าถาม : ท�าบตัร ATM สหกรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาล�าปาง ไปรับแล้วไม่ได้
รบับตัร รอมา 3 เดอืนแล้ว และบตัร ATM ส่งตรงถึงบ้านสมาชิกได้หรอืไม่

 ค�าตอบ : สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบว่ายังไม่ได้รับบัตร สหกรณ์จึงจะ
ด�าเนินการตรวจสอบกับธนาคาร ทั้งนี้ การออกบัตร ATM สหกรณ์ไทยพาณิชย์นั้น เมื่อ
สมาชกิยืน่เรือ่งท�าบตัรมายงัสหกรณ์ สหกรณ์จะด�าเนนิการส่งเรือ่งไปยงัธนาคารไทยพาณชิย์ 
และธนาคารจะเป็นผูด้�าเนนิการออกบตัรให้กับสมาชิกต่อไป

8. ค�าถาม  :  การส่ง SMS ให้ระบวุนั เวลา ในการถอนเงนิ
 ค�าตอบ :   สหกรณ์ได้ด�าเนนิการอยูแ่ล้ว
9. ค�าถาม : ควรให้ผูแ้ทนสมาชิกแต่ละกลุม่เลอืกตวัแทนเป็นกรรมการเลือกตัง้
 ค�าตอบ :  เห็นชอบในหลักการ โดยสหกรณ์จะรับไว้พิจารณาในการประชุม

ใหญ่สามญัประจ�าปีในปีต่อไป เนือ่งจากเป็นแนวทางปฏบิตัไิม่ต้องก�าหนดเป็นระเบยีบ
10. ค�าถาม : งบประมาณการฝึกอบรมควรกระจายสูส่มาชิกในพืน้ที่
 ค�าตอบ :  สหกรณ์ได้ด�าเนินการแล้ว โดยให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน (กิจกรรมกลุ่มสมาชิก) และสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ 300 บาท/1 คน และงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาท/ 1 คน ซึ่งงบ
ประมาณทีส่นบัสนนุใช้จากงบประมาณฝึกอบรม

11. ค�าถาม : สมาชกิทีถู่กไล่ออกจากราชการ   ผูค้�า้ประกันต้องรบัภาระ สหกรณ์
ควรมแีนวทางหรอืเงนิช่วยเหลอืสมาชิกทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน โดยอาจหกัเงนิจากผู้กูไ้ว้ 30% 
เป็นหลักประกันการหนหีนี ้ เพือ่เป็นหลกัประกนัให้กบัผูค้�า้ประกนัด้วย เมือ่ผูกู้ช้�าระหนีห้มด
แล้วค่อยคนืเงนิ 30% ให้ผูกู้ภ้ายหลงั

ตอบค�าถามจากที่ประชุมใหญ่     

 ค�าตอบ : จากการตรวจสอบสถิติสมาชิกที่ถูกไล่ออกจากราชการพบว่า 
ไม่ถึง 10% ของจ�านวนสมาชิก และการค�้าประกันสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ทางวารสาร 
ให้สมาชกิทราบเกีย่วกบัภาระการค�า้ประกนัแล้ว

12. ค�าถาม : ควรให้ผู้ทีเ่กษยีณอายรุาชการภายใน 2 ปี     ค�า้ประกนัเงนิกูไ้ด้จนถงึ
เกษยีณอายรุาชการ

 ค�าตอบ : ส�าหรบัสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการ สหกรณ์จะพยายามไม่ให้ค�า้
ประกนั เพือ่จะได้ไม่ต้องรับภาระค�า้ประกนั ในระหว่างทีเ่กษยีณอายรุาชการ

13. ค�าถาม : การท�าประกนัชวีติกลุ่มจะมผีลคุม้ครองเมือ่ไร
 ค�าตอบ : จะมีผลคุ้มครองเม่ือบริษัทประกันตอบรับ โดยสหกรณ์จะรวบรวม 

ส่งประกนัทกุเดือน
14. ค�าถาม : ลดค่าใช้จ่ายในการท�าเอกสารประชมุใหญ่ จาก 3 เล่ม เหลอื 1 เล่ม
 ค�าตอบ : ไม่สามารถด�าเนนิการได้ เพราะจะเกดิความยุง่ยากในการประชมุ
15. ค�าถาม : ให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต (Facebook) ติดต่อกบัสมาชกิ
    ค�าตอบ :  ปัจจบุนัสหกรณ์มอียูแ่ล้ว ชือ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
16.  ค�าถาม : ผู้แทนสมาชกิควรเลือกทกุปี
 ค�าตอบ : ข้อบังคับก�าหนดไว้ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองป ี

ทางบญัชสีหกรณ์
17. ค�าถาม : การอนมัุตเิงนิกูส้�าหรับสมาชิกสมทบท่ีท�าประกนัแล้วขอให้อนมุตัใิห้

เร็วขึน้
 ค�าตอบ : การกู้สามัญของสมาชิกสมทบต้องรอบริษัทประกันตอบรับการท�า

ประกนัคุม้ครองหนี ้สหกรณ์จงึจะอนมุตัเิงนิกูไ้ด้
18. ค�าถาม : พนกังานราชการทีต่่อสญัญาแล้วและยงัไม่มบีตัรจะให้ผูบ้งัคบับญัชา

รับรองได้หรือไม่ในการกูเ้งนิ
 ค�าตอบ : ไม่ได้ เพราะต้องเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้แก่

สมาชกิสมทบ (พนกังานราชการ)
19. ค�าถาม : เพิม่ทนุการศกึษาบตุร จาก 1,000 เป็น 3,000
 ค�าตอบ : ทีก่�าหนดไว้เหมาะสมแล้ว
20. ค�าถาม : ขอให้ผู้แทนสมาชิกปฏบิตัหิน้าท่ีในการเข้าร่วมประชมุให้ครบหน้าที่

ทัง้ 2 วนั
 ค�าตอบ : ผู้แทนสมาชกิทกุท่านทราบจรรยาบรรณของสมาชกิอยู่แล้ว
21. ค�าถาม :   ทนุส�าหรบัสมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด ทนุละ 3,000 บาท อยาก

ให้เพิม่เป็น 5,000 บาท ได้หรือไม่ เพราะคนโสดไม่มีสวสัดกิารการสมรส ไม่มีทนุการศกึษาบตุร
  ค�าตอบ : สหกรณ์ได้จัดสรรทุนสวัสดิการเหมาะสมกับสถานะการเงินของ

สหกรณ์แล้ว โดยสหกรณ์จดัสรรทนุสวสัดิการให้สมาชกิ ดังนี้  
   - สมาชิกที่ขอรับทุนสวัสดิการไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ได้รับทุน

สวสัดิการ 3,000 บาท
   - สมาชิกท่ีขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการสมรส ได้รับทุนสวัสดิการ 

1,000 บาท  
    - สมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาบุตรมีสิทธิ์ขอรับทุนให้บุตรได้ 1 คน 

โดยได้รับทนุการศกึษาบตุร 500 บาท
22. ค�าถาม :  ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก น่าจะมีชมรมของ

สหกรณ์ไปเลย อยากให้สหกรณ์จัดการเรียนรู้ท่ีสหกรณ์ได้หรือไม่  ฝึกวิชาชีพที่ท�ารายได้ 
ออกขายตามงานต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ หรือกรมอทุยานฯ เพือ่เป็นรายได้เสริมให้กบัสมาชกิ

 ค�าตอบ : - สหกรณ์ได้มอบทนุสวสัดิการเพือ่การส่งเสริมการเรยีนรูข้องสมาชกิ
ให้สมาชกิทกุคนทีม่คีวามสนใจ

   - สหกรณ์จะด�าเนินการจัดสถานที่ออกร้านให้สมาชิกท่ีประกอบ
อาชพีเสริมเดือนละ 1 คร้ัง เพือ่ให้สมาชกิน�าผลิตภณัฑ์มาจ�าหน่าย

   - สหกรณ์จะเพิม่ช่องทางในการแสดงสนิค้าของสมาชกิ
23. ค�าถาม : อยากให้ขยายวงเงนิกูเ้พือ่การศกึษา ในกรณท่ีีผู้กูไ้ด้กูส้ามญัเตม็แล้ว 

และเหน็ควรให้เปิดให้กูท้กุเทอมการศกึษาตามใบเสร็จจริง
 ค�าตอบ : ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก�าหนดวงเงินกู้สูงสุดแล้วหากเพิ่มวงเงินอาจ 

ส่งผลกระทบต่อการผ่อนช�าระรายเดือน
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ท้ายเล่ม

เคล็ดลับ เติมก�าลังใจ ในการด�าเนินชีวิต     
        

คนเราทุกวันนี้ ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต เพื่อไขว่คว้าหาลาภยศเงินทองให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะท�าได้  

หลายคนอาจคิดว่าเงินทองลาภยศจะท�าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข จึงท�าลายเวลาของชีวิตให้หมดไปทุกๆ วัน อย่างไร้เป้าหมาย 

ก�าลังใจ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ต้องเสริมให้มีอยู่เสมอ อย่าให้พร่องลงได้ เพราะจะท�าให้ชีวิตเสียหาย ในหลาย ๆ ด้าน 

ดังนั้น ก�าลังใจจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ที่เราจะมองข้ามอีกต่อไปแล้ว

วิธีปรุงแต่งให้เกิดกำาลังใจ 

● จงคิดว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนคนอื่น ๆ เราอาจมีจุดดี จุดด้อย คนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างจากเรา

● จงคิดว่าเราเป็นคนแข็งแรง พร้อมที่จะมีพลังต่อสู้กับปัญหาของงานและชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด

●  เราไม่เหมือนใคร และก็ไม่มีใครเหมือนเรา เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน การคิดเช่นนี้ท�าให้เรามีก�าลังใจ

เกิดขึ้น เพราะคนอื่น อาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เราไม่มี แต่เราเองก็มีความสามารถพิเศษอย่างที่คนอื่นไม่มี

● จงฝึกใจให้เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะจะท�าให้จิตใจแข็งแกร่ง 

● จงค้นพบส่วนดีในตนเองให้เจอ น�าออกมาใช้ในชีวิตและงาน ย่อมท�าให้ชีวิตมีความสุขขึ้น  พร้อมต่อสู้กับ

อุปสรรคทั้งปวงด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหว

● จงชื่นชมกับตัวเอง เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งก�าลังใจ

● จงคิดเสมอว่า “พระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้า เรามีชีวิตใหม่ ทุกวัน”


