
ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

นครร าชสี ม า
ท�ำพธิเีปิดศนูย์ประสำนงำนสมำชกิ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั
                    

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
กลุ ่ มจั งหวัดนครราชสีมา ได ้ รับ เกียรติจาก 
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษ์ที่  7 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ 
ประสานงานสมาชิก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
    อ่านต่อหน้า 2  

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้ำรำชกำรพนักงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 158 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
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www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

12 กนัยายน 2556 เวลา 9.00 น. 
เป็นต้นไป เตรียมพบกับ 
Road Show ครั้งยิ่งใหญ่ 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ที่สมัครเป็นสมาชิกในวัน
ดังกล่าว

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เยี่ยมชมชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และร่วมหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสหกรณ์ และชมนวัตกรรมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด วันศุกร์ท่ี  

19 กรกฎาคม 2556                                                               อ่านต่อหน้า 4

สำนฝันอนำคตของชำติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ จ�านวน 11 แห่ง

รบัของทีร่ะลกึทนัท ี !!  ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม, กรมทรพัยากรน�า้, กรมควบคมุมลพิษ, กรมส่งเสริม
คณุภาพสิง่แวดล้อม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
  ไม่มีเงินลงทุนใน

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน
จากที่มีสมาชิกสอบถามมาเป็นจ� านวน

มากว่าสหกรณ์ได้น� า เงินไปลงทุนในสหกรณ์  

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด หรือไม่ 

สหกรณ์ ขอเรียนชี้แจงยืนยันว่ำ สหกรณ์ 

ไม่มีเงินให้กู้ ไม่มีเงินฝำก หรือไม่มีเงินลงทุน 

ในตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือไม่มีเงินลงทุนอ่ืนใด  

ในสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนคลองจั่น  จ�ำกัด  

แม้แต่บำทเดียว                                      (อ่านต่อหน้า 9)
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ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครรำชสีมำ
ทำาพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

 กลุ ่มสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป ่ำไม ้  จ�ำกัด กลุ ่มจังหวัด

นครรำชสีมำ ได้ขอรับกำรสนับสนุนจำกสหกรณ์เพ่ือจัดท�ำศูนย์ประสำนงำน

สมำชิกโดยได้รับเกียรติจำกนำยยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำร 

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครรำชสีมำ) เป็นประธำนในพิธีเปิดศูนย์ประสำนงำนสมำชิก  

เมื่อวันที่  12 กรกฎำคม 2556 โดยมีสมำชิกกลุ ่มจังหวัดนครรำชสีมำ และ 

กลุ่มใกล้เคียงมำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 

 ● เพื่อให้บริกำรแก่สมำชิกในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสะดวกรวดเร็ว 

 มำกยิ่งขึ้น โดยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มสมำชิก ภำยใต้กรอบนโยบำยของสหกรณ์ออมทรัพย ์

 กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

 ● เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของสมำชิก

	 ● กำรด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มและกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิกมำกขึ้น ส่งผลให้เป้ำหมำยกำรออมทรัพย์ในภำพรวม

  ของสหกรณ์มำกขึ้น

สานฝันอนาคตของชาติมอบทุนการศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ
เป็นประจ�ำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด จัดให้มีกำรมอบทุนกำรศึกษำและทุนอำหำรกลำงวันแก่นักเรียน

โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ จ�ำนวน 11 โรงเรียน เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บำท โดยมอบหมำยให้กรรมกำร เป็นผู้ไปมอบทุนกำรศึกษำ 

และทุนอำหำรกลำงวันดังกล่ำว เพรำะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่ำ กำรให้กำรศึกษำนั้นเป็นสิ่งท่ีส�ำคัญยิ่ง นอกจำกจะสร้ำงอนำคต 

ให้เด็กแล้ว ยังเป็นกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำอีกด้วย 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำากัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556  นางศุภลักษณ์ เอื่ยมวงศ์ศานติ์ 

กรรมการและเลขานกุาร น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 4 ท่าน  เยีย่มชม 
งานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ และการด�าเนิน
ธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ และแนวทางการพัฒนาระบบATM 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  และมีการตอบข้อซักถาม
กัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการท่ีจะน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อ 
สมาชกิให้มากท่ีสดุ โดยม ีนายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนนิการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด และนายวิชิต สนธิวณิช  
ผู ้ จั ด ก า ร ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด 
บรรยายสรุป ภาพรวมของ
องค์กร  

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ สู่คนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำากัด

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชนม์ยืน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้า
หน้าที่ จ�านวน 9 ท่าน  เยี่ยมชมโปรแกรมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และระบบเครือข่าย  การจัดสวัสดิการให้สมาชิกโดยมี 
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานเลขานุการกองทัพบก จำากัด

พล.ต.พลภัทร วรรณภักตร์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก จ�ากัด  น�าคณะกรรมการและเจ้า
หน้าที่ เยี่ยมชมงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการด้านเอทีเอ็ม  การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
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คุณจัดทำาหรือเปล่ียนแปลง....หนังสือต้ังผู้รับประโยชน์หรือยัง ?
สหกรณ์มีความประสงค์ให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว ของท่านสมาชิกมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต จึงได้จัดท�าโครงการ 

ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  

ดังนั้น  สมาชิกที่ท�าประกันชีวิตไว้กับสหกรณ์ หรือท�าประกันชีวิตให้กับคู่สมรส หรือบุตรของท่าน และยังไม่ได้จัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ให้ไว้ต่อสหกรณ์ หรือได้จัดท�าไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อน และเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป บางท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ซึ่ง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใหม่ จึงขอให้ท่ำน คู่สมรส และบุตร ที่เข้ำร่วมโครงกำรประกันชีวิต

กลุ่ม จัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จัดส่งมายังสหกรณ์เพื่อจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน ต่อไป  

ส�าหรับสมาชิกท่ีหย่าร้างกับคู่สมรสซึ่งได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้กับสหกรณ์ขอให้ท่านท�าหนังสือแจ้งสหกรณ์เพื่อยกเลิกการท�าประกัน

ให้กับอดีตคู่สมรสดังกล่าว เนื่องจากตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต สมาชิกที่ประกันชีวิตภาคสมทบจะต้องเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส หรือบุตร ซึ่ง

เมื่อสมาชิกหย่าร้างแล้วถือว่าไม่ใช่คู่สมรสอีกต่อไป ซ่ึงหำกเกิดกำรเสียชีวิตของอดีตคู่สมรส บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้ำงกรมธรรม์

ประกันชีวิตได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  และคืนเบี้ยประกันชีวิตที่สมำชิกได้ช�ำระแล้วในระยะเวลำ 1 ปี  และขอ

ให้ท่ำนท�ำหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ใหม่ เพื่อให้บุคคลอันเป็นที่รักและครอบครัวได้รับเงินผลประโยชน์ของท่ำนอย่ำงแท้จริง

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ สู่คนสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ศึกษาดู

งาน และร่วมหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ์
โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ชสอ. จ�านวน 15 ท่าน เยี่ยมชมงานด้าน 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมี นายสิทธิชัย 
อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จ�ากัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู ้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร เมื่อวันศุกร์ที่  
19 กรกฎาคม 2556
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ถ้าผู้ซ้ือได้ทัง้บตัรประชาชน ทัง้ชือ่จรงิ ทัง้เลขบญัช ียงัจะโกงกนัอกีไหม ?

เป็นเคสระดบัมอือาชีพมากๆ ครบั แม้แต่คนทีร่ะวงัตวัเองทีส่ดุ ยงัอาจ

เผลอตกเป็นเหย่ือโดยไม่ทนัตัง้ตวัได้จรงิๆ แต่สามารถป้องกนัได้ง่ายๆ เพยีง 

“อย่าคดิโอนเงิน หรอืส่ง พกง. โดยเดด็ขาด”

เคสน้ี จะพเิศษกว่าเคสอืน่ตรงทีว่่า มผีูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้สิน้ 3 ราย ได้แก่

- นางสาวโบว์ ผู้ต้องการซือ้ iPhone

- นายโก๋ ผู้จ้องจะโกงโดยใช้วธิจีบัเสอืมอืเปล่า

- นายนัท ผู้ทีไ่ม่รูเ้รือ่งรูร้าว แต่พลอยตดิคดไีปกบัเขาด้วย

เอาละครบั ตัง้ใจฟังผมเล่าดีๆ  เพราะคดนีี ้มนัซบัซ้อนมาก

เรือ่งมนัเริม่จาก นายโก๋ ได้คดิแผนชัว่ร้ายขึน้มา ว่าจะท�ายงัไงให้ได้เงนิ 

โดยไม่ต้องลงทนุ ค�าตอบกไ็ม่ยาก “โกง” กนัดกีว่า

เขาไปโพสต์ขาย มอืถอืไอโฟน ราคาถกูในเวบ็ไซต์ชือ่ดงั และตัง้ราคาที่

น่าดงึดดูใจเช่นเคย

“iPhone 4 ซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็น สภาพ 150% ราคา 15,000 บาท  

เครื่องศูนย์” คือกระทู้ที่นายโก๋ตั้ง คนต่างเฮโลกันมา ตอบกระทู้นายโก๋อย่าง

ขาดสต ิและเช่นเคย นายโก๋บอกว่า กค็นมนับ้านไกล ช่วยโอนเงนิให้ผมท ีผูท้ี่

ตกเป็นเหยือ่ หรอืนางสาวโบว์ แม้ใจจะไม่อยากโอนเงนิให้นายโก๋ แต่อีกใจนงึ 

กอ็ยากได้ของดรีาคาถกู ซ่ึงมนัไม่มใีนโลก กเ็ลยตดัสนิใจ บอกนายโก๋ว่า

โบว์: “ช่วยส่งหลกัฐานประกอบการซือ้ขายให้ทไีด้มัย้ค้ะ เพราะโบว์กลวั

โดนโกงค่ะ”

โก๋: “ได้ครบั ผมส่งส�าเนาบตัรประชาชน และสมดุบญัชใีห้นะครบั”

หลังจากน้ัน นางสาวโบว์ กไ็ด้รบัหลกัฐานดงักล่าว โดยบตัรประชาชน 

และสมุดบญัชธีนาคาร ทีร่ะบชุือ่ “นายณฐัพงษ์ คนดเีลศิ” พร้อมเซน็ก�ากับว่า 

“ส�าหรบัซ้ือขาย iPhone เท่านัน้”

เพราะฉะน้ัน นางสาวโบว์เลยโล่งอกโล่งใจ ติดกับดักทางวิทยาศาสตร์ 

และหลงเช่ือโอนเงินให้นายโก๋ เป็นจ�านวน 15,000 บาท…

เวลาผ่านไป… 1 อาทติย์… 2 อาทติย์… ไม่มกีารตอบรบัจากนายโก๋… 

ท�าให้นางสาวโบว์ อกส่ันขวัญแขวน แต่ด้วยหลกัฐานในมอื จงึน�าไปแจ้งความ

แต่ท้ายทีส่ดุ หลักจากการสบืคดพีบว่า…. “นายณฐัพงษ์ คนดเีลศิ” เป็น

คนละคนกบั “นายโก๋!!!” OH MY GOD! แล้วตโูอนเงนิให้ใคร??? นางสาวโบว์

ไม่เข้าใจ… ขอย้อนเวลาไปช่วงก่อนที ่นายโก๋ จะตัง้กระทูข้าย iPhone เพราะ

เรือ่งนีม้นัลกึลับซับซ้อน ย่ิงกว่าฆาตรกรรมในห้องปิดตาย

ก่อนที่นายโก๋ จะตั้งกระทู ้ขายไอโฟน… นายโก๋เข้าเว็บ ซื้อขาย 

กล้องมอืสอง และไปเจอคนขายกล้อง Canon G11 ราคา 10,500 บาท

ด้วยแผนที่วางไว้ในหัวตั้งแต่ต้น นายโก๋เลยแกล้งโทรไปคุยกับคนขาย

กล้อง ว่า

… โก๋: สวสัดคีรบั สนใจกล้อง G11 ครบั

นทั: ครบัผม ยงัไม่ได้ขายครบั มาเอาของได้เลยครบั ทีส่ถานดีบัเพลงิ

บางรกั

โก๋: พอดว่ีา ผมไม่ได้อยูก่รงุเทพครบั เดีย๋วผมโอนเงนิให้ก่อนละกันครับ 

แล้วคณุค่อยส่งไปรษณย์ีมาได้ไหมครบั

นทั: (คดิในใจ – โอนให้ก่อน ตกูม็แีต่ได้นหิว่า ถ้างัน้…) ตกลงครับ

โก๋: แต่ยงัไงผมต้องขอหลกัฐาน ส�าเนาบัตรประชาชน และกส็มดุบญัชี

ด้วยนะครบั ผมกลวัโดนโกงครบั

นทั: ไม่มปัีญหาาาาา สบายบรือ๋ครบั!!

หลังจากนั้นนายนัทก็ส่งหลักฐานนายโก๋ ที่มีบัตรประชาชน และสมุด

บัญช ีชือ่ว่า “นายณฐัพงษ์ คนดเีลศิ” เพยีงไม่ก่ีวนัหลงัจากนัน้ กม็เีงนิโอนเข้า

บญัชนีายนทั เป็นเงนิ “15,000 บาท”

โก๋: ผมโอนเงนิผดิไปครบั โอนไป 15,000 บาท โอนเกนิไป 4,500 บาท

นทั: ไม่มปัีญหาครบั เพราะผมคนด ีผมจะคนืเงนิให้ บอกเลขบัญชมีา

ครบั

โก๋: เอางี้ดีกว่า เดี๋ยวผมให้น้องของผมไปรับกล้อง และก็ขอรับเงินคืน

ด้วยละกนัครบั นทั: ถ้างัน้กไ็ด้ครบั ไม่มปัีญหา

หลงัจากนัน้ ทัง้นายโก๋ และนายนทั ก็นดัเจอกันทีส่ถานดีบัเพลงิบางรกั 

นายนัทก็คืนเงินให้นายโก๋ 4,500 บาท พร้อมส่งกล้อง Canon G11 ให้ด้วย 

เพราะได้เงนิมาแล้ว เป็นอันเสรจ็สิน้ นายนทั (เข้าใจว่า) ทกุอย่างเรยีบร้อยดี 

จนกระทัง่….. เวลาผ่านไป 4 เดอืน…

มจีดหมายด�าเนนิคด ี ส่งมาทีบ้่านของนายนทัว่า นายนทั พวัพนัในคดี

ฉ้อฉลท�าธรุกรรมผ่านทางอนิเตอร์เนต็ ด้วยการซือ้ขาย iPhone มอืสอง และ 

ไม่ส่งสนิค้าให้ตามทีต่กลงกนัไว้

นายนทัตกใจ!!! เหตใุดจงึเป็นเช่นนี ้ตัง้แต่เกดิมา ใช้แต่ imobile 2 sim ดู

ทวีไีด้ ไม่เคยม ีและไม่คดิใช้ iPhone จะไปเอาไอโฟนของใครมาขาย???

นายนัทตัดสินใจไปพบต�ารวจที่โรงพักตามหมายเรียก และพบว่า มี

หลกัฐานอยูจ่รงิๆ เป็นส�าเนาบตัรประชาชน และส�าเนาสมดุบญัชขีองนายนัท

จรงิๆ…

นายนทังง และสบัสน แต่กค่็อยๆ ไล่ล�าดบัเรือ่ง และกถ็งึบางอ้อ… โดน

เข้าแล้วไงก…ู

จะเหน็ได้ว่า ทัง้นายนทัเอง แม้จะเหมอืนว่าเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ แต่ก็

พลอยซวยตกไปอยูภ่ายในคดด้ีวย จากการส่งหลกัฐานให้กบันายโก๋

ส่วนนางสาวโบว์เอง ก็หลงเชื่อกับหลักฐานเท็จ ที่นายโก๋ ได้มาจาก 

นายนทั เลยล�าพองใจโอนเงนิไป แบบขาดสติ

ส่วนนายโก๋เอง ได้ทัง้ข้ึนทัง้ล่อง ไร้หลักฐาน พร้อมรบักล้อง และเงนิสด

จ�านวน 4,500 บาทตดิมอืกลบับ้าน แบบไม่ต้องรอ Jackpot…

นทิานเรือ่งนีส้อนให้รูว่้า…

หากซือ้ของ กอ็ย่าคดิโอนเงนิก่อน หากขายของ จะมคีนโอนเงินมาให้ ก็

ต้องระวงันะจ๊ะ

ปล.คห.ของผมผูท้ีเ่คยซือ้ของทางเนท็และยงัไม่เคยโดนโกง  ถ้าผมเจอ

แบบนีค้ดิว่าตวัเองกเ็สรจ็เหมอืนกนั -_-’

กลโกงการซื้อของทางอินเตอรเ์น็ท
  : นำยพอดี
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เหน็ดเหน่ือยกับการท�างานมาตลอดชีวิต ถึงคราวที่วัยเกษียณต้องเติม
สีสันและความสุขให้กับตัวเองสักที ครานี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
จดัโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ  เป็นประจ�าทกุปี ในปี 2556 นี ้ ทัศนศกึษา  
ณ อมัพวา เมือ่วันที ่6-7 กรกฎาคม 2556 จงัหวดัสมทุรสงคราม สหกรณ์มุ่งเน้น 
ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์  
และสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ งานน้ีนอกจากสมาชิกยังได้พบปะ
สังสรรค์กันแล้ว ยังได้รับฟังสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
อกีด้วย

อัมพวำ..ชมุชนรมิน�า้ทีย่งัคงมีเสน่ห์ เมือง
เล็ก ๆ น่ารักริมแม่น�้ากลอง  ดินแดนสองน�้า
ที่แม่น�้าและทะเลไหลมาบรรจบกันที่ปลายน�้า 
กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ขับ
รถมาเพยีงแค่ไม่กีช่ั่วโมง 

วันแรกของการเดินทางเราเริ่มต้น 
เดนิทางกนัด้วยรถตูมุ้ง่สูโ่รงแรมอัมพวา รีสอร์ทแอนด์ สปา เพ่ือเกบ็สัมภาระ และ
เดนิทางไปไหว้พระ ณ วัดต่างๆ อิม่บญุ อิม่ใจ พร้อมได้รบัความรูไ้ปในตวั

วัดบำงกุ้ง
วัดบางกุ ้งนอกจากจะ

ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 
Unseen Thailand ด้วย “โบสถ์
ปรกโพธิ์ ” ที่ถูกปกคลุมด ้วย 
ต้นโพธิ์ – ต้นไทรขนาดใหญ่  

ซึง่ภายใน เป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อนิลมณี และยังมหีุน่จ�าลองทหารพระเจ้าตาก 
ในค่ายบางกุง้ ได้เทีย่วสนุกองิประวตัศิาสตร์ด้วย  

วัดบำงแคน้อย
ชือ่เสยีงเลือ่งลอืไปไกลข้ามแม่น�า้ 

ความงามของโบสถ์ไม้สักทองของวัด
บางแคน้อย นอกจากจะเป็นวดัเก่าแก่อายุ
กว่าร้อยปี ผนังภายในพระอุโบสถยังท�า
จากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธ
ประวัติ ท�าได้ละเอียดงดงามมาก ทั้งยัง

หาดไูด้ยาก เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณ เวลาและฝีมอืการแกะสลกัทีป่ระณตีบรรจง 
โดยช่างที่มีความช�านาญเป็นพิเศษ อะเมซิ่งแบบนี้...มีให้เห็นที่วัดบางแคน้อย 
แห่งเดยีวเท่าน้ัน

จากน้ัน ตลำดน�ำ้ยำมเยน็ เป็นจดุทีไ่ม่ควรพลาด
แน่นอนว่า เมือ่มาเทีย่วทีอ่มัพวาแล้ว ไม่ได้มาทีต่ลาดน�า้อมัพวานี ้ถอืว่ามา

ไม่ถงึแน่นอน ยกต�าแหน่งตลาดน�า้อมัพวาทีฮ๊่อตทีส่ดุ เพราะนอกจากจะได้ชมิและ

ช้อปกันจนจุใจเต็มอิ่ม ท่ีกินขาดแบบน่ิมๆ  
เห็นจะเป็นบรรยากาศชิ๊ล..ชิล...ท่ียกเอา
ความคลาสสิคของห้องแถวไม้เก่า มาผสม
เข้ากับไอเดียก๊ิบเก๋ของที่พักและร้านค้า 
รมิคลองจนกลายมาเป็นตลาดน�า้อมัพวา

ช ่วงหัวค�่ า
นั่งเรือไปชมหิ่งห้อย 

สวยงามระยิบระยับ เสร็จแล้วก็ได้เวลาสังสรรค์ฟังเพลง 
อันไพเราะของเหล่าสมาชิก บางคนก็เต้นแบบสเต็บเท้าไฟ  
จนแดนเซอร์ตวัจรงิยงัอาย !!

วันที่2 อากาศยามเช้า สดชื่นได้ใส่บาตร เรียกได้ว่ามาทริปนี้ครบครัน
จริงๆ จากนั้น เรามีนัดกันที่ห้องประชุมของโรงแรม เพื่อไปฟังสิทธิประโยชน์ 
หลังเกษียณอายุราชการ โดยรองประธานกรรมการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ได้กล่าว 
เปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการและเลขานุการคณะศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้และค�าแนะน�าสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุ
ราชการ สมาชกิได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

จบการสัมมนาเสร็จ เก็บสัมภาระ  
เดนิทางไปชมความสวยงามของ อทุยำน ร.2 

อุทยานที่จ�าลองวิถีชีวิตคนไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นมาไว้ให้เยี่ยมชมศึกษาใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นหมู่เรือนทรงไทยทั้ง 4 หลัง 
นอกจากนี้ยังมีสวนพันธุ ์ไม้ในวรรณคดีนานา
ชนิด ภายในอุทยานริมน�้าบรรยากาศร่มรื่นไป
ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ไม้มงคลมากมาย เดนิเล่นสดู
อากาศได้ทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิใจ

จากนั้นแวะซื้อของฝากกัน เดินทาง 
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และพกพา
ความประทบัใจกบัสิง่ทีส่หกรณ์มอบให้

เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ยิ่งนัก ไม่ทันไรก็ต้องถึงเวลาบอกลา
กนัซะแล้ว สมาชกิบางท่านแอบกระซิบ
ว่า คราวหน้าขอไปอีกได้ไหม สนุกมาก 
และได้สาระดี เราก็เลยขอสัมภาษณ์
ซะเลย กับความรู้สึกท่ีผู้เกษียณได้มา
อมัพวา และความรูส้กึท่ีมีต่อสหกรณ์

เกษียณแต่ตัวแต่สายใยสหกรณ์ไม่เคยเกษียณ
ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556

: รอน แรมทาง
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นำยเลอชยั  จ�ำปำ  (จังหวดัแพร่)
เจ้ำพนกังำนป่ำไม้ ช�ำนำญงำน

“ดีใจที่ได ้มา ในโครงการสายใยไม่เกษียณในคร้ังนี้ 
ขอบคุณสหกรณ์ ที่นึกถึงสมาชิกที่เกษียณ ท�าให้รู ้สึกได้ว่า  
ถึงแม้จะเกษียณไปแล้วก็ตาม แต่สหกรณ์ก็ยังไม่ทอดทิ้งสมาชิก 
ถงึผมจะมาไกลแต่กไ็ม่ได้เป็นอปุสรรคในการมา ได้มาพบเพือ่นๆ   
รูส้กึดคีรบั แถมยังได้รบัความรูส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ด้วยครบั”

 
นำยพนมมำศ  ยอมเยำว์ (จังหวดันครรำชสมีำ)
เจ้ำหน้ำทีช่�ำนำญงำน

“สหกรณ์ให้แบบสดุ ๆ  ประทบัใจกบัการดูแลมาก ไม่เคย
ได้มโีอกาสมาร่วมแบบน้ี และทีส่�าคญัได้รูจ้กัมติรสหายใหม่ ๆ ครบั”

นำยนิกร เกลีย้งพบิลูย์  (จงัหวดัลพบรุ)ี
นักวชิำกำรป่ำไม้

“ สิง่หนึง่ทีรู่ส้กึได้ คอื สหกรณ์ ส่งเสรมิให้ผูท้ีจ่ะเกษยีณอายุ
ราชการได้มโีอกาสพบปะกนั ไปเทีย่วกนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กัน สุขใจครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาอัมพวา ถึงแม้ 
จะเป็นภายในประเทศ  แต่กป็ระทบัใจมากครบั”

นำยอสุมำน อบัดลเล๊ำะ (จังหวดัปัตตำน)ี
นำยช่ำงส�ำรวจ

ดโูครงการจากเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ครบั  ผมกก็ลบัมานัง่
คิดดูกับภรรยาว่า เราเองก็ท�างานมาทั้งชีวิต ยังไม่เคยให้รางวัล
กับตัวเองเลย ผมก็เลยตัดสินใจมาครับ ซึ่งมาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลย
ครบั สหกรณ์ต้อนรบัอย่างอบอุน่มาก ท�าให้รูจั้กเพือ่นฝงู ดีใจทีไ่ด้
เจอเพ่ือนเก่าอกีครัง้ และสหกรณ์กยั็งมีสวสัดิการให้มากมาย โดย
เฉพาะ ผมเป็นอิสลาม  อย่างเช่น ทุนสวัสดิการประกอบพิธีฮัจญ์ รู้สึกดีใจครับที่สหกรณ ์
ให้ความส�าคญั”

สุรพงษ์  วงษ์มพีนัธ์ (จงัหวดัขอนแก่น)
พนักงำนวทิยสุือ่สำร

“ดีใจที่สหกรณ์ให้อะไรดี ๆ กับผู้ที่เกษียณ  ผมก็ขอ
อวยพรให้สหกรณ์อยูคู่ก่บัสมาชกิตลอดไปครบั”

นำงนิภำ คล้อยใหญ่ (จังหวัดนนทบุรี)
ลกูจ้ำงประจ�ำ

 “ดีใจที่ได้มาท่องเที่ยวแบบน้ี รู้สึกสุขใจ บรรยากาศดี 
ขอบคณุสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ทีม่อบสิง่ด ีๆ ให้กบัสมาชกิ
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ทีแรกนึกว่าหากเกษียณไปแล้วจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ พอมาฟังการสัมมนา กรรมการบอกว่า
สทิธปิระโยชน์ยังได้เหมอืนเดมิ กร็ูส้กึว่า สหกรณ์ไม่ทอดทิง้คนที่
เกษยีณจากงานไปแล้ว ช่ืนชมสหกรณ์มากค่ะ”

 อย่างไรกต็าม นอกจากสขุภาพทางกาย ทีผู่เ้กษยีณต้องให้ความส�าคญัแล้ว สขุภาพ
ทางจติกมี็ความส�าคญัมากไม่แพ้กัน การสร้างสุขภาพจติให้ปลอดโปร่ง มองโลกในแง่ด ีย่อม
น�าความสขุใจมาให้ผู้ทีเ่กษียณอายุ 

การเดนิทางนอกจากจะสร้างความสขุใจ และความทรงจ�าทีดี่ ๆ  แล้ว สิง่หนึง่ทีไ่ด้ 
รับมาน่ันก็คือมิตรภาพจากเพื่อนๆ  คงไม่มีใครปฏิเสธว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้น 
เริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการอยู่อย่าง 
สขุกาย สบายใจ ปราศจากโรคภัย เป็นของขวญัทีว่เิศษทีส่ดุ ...จรงิมัย้คะ... 

มุมน้ีมีคำ�ตอบ : โดย...
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รู้หรือไม่ การรับโอนสมาชิกภาพ 
จากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์อื่ น  
ต้องทำาอย่างไรบ้าง?

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีการรับ

โอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ จ�านวนหลายราย 

ซึ่งบางท่านยังไม่ทราบขั้นตอนการด�าเนินการว่าจะต้องปฏิบัติ

อย่างไร ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอชี้แจงขั้นตอนให้ทราบดังนี้

1. บุคคลใดบ้ำงที่จะสำมำรถโอนย้ำยสมำชิกภำพได้
ตอบ   1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว

  2. เป็นข้ า ราชการ  ลู กจ้ า งประจ� า ในสั งกั ด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน 

ของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์  

2. กำรโอนสมำชิกภำพจำกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
มำยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด มีขั้นตอน
อย่ำงไร

ตอบ 1. ผู้ประสงค์โอนย้ายสมาชิกภาพจะต้องติดต่อกับ

สหกรณ์เดิม เพื่อให้สหกรณ์เดิมท�าหนังสือขอโอนย้ายสมาชิกภาพ

ส่งมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

    2. ผู้ประสงค์โอนย้ายสมาชิกภาพกรอกใบสมัคร

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

  3. เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้

รับหนังสือขอโอนย้ำยสมำชิกภำพและใบสมัครสมำชิกของ

ท่ำนแล้ว ทำงสหกรณ์จะน�ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำรับสมัครเป็นสมำชิก

  4. เมื่อรับเป็นสมำชิกแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่ำไม้ จ�ำกัด จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ

   - โอนหุ้นจำกสหกรณ์เดิมมำยังสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

    - ช� ำระ เงินกู้ ของสมำชิกที่ ค้ ำงอยู่ กับ

สหกรณ์เดิม (ถ้ำมี) และให้สมำชิกมำผ่อนช�ำระต่อกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้  จ�ำกัด ตำมที่ก�ำหนดใน

ระเบียบ โดยสมำชิกจะต้องมำกรอกแบบฟอร์มค�ำขอกู้

สำมัญเพื่อช�ำระหนี้ที่มีอยู่ จะต้องมีผู้ค้�าประกันและท�าประกัน

ชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด

   - อำยุกำรเป็นสมำชิกให้มีสิทธินับเวลำ

กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย
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จำกโต๊ะประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้

เมื่อพอเพยีง จงึเพยีงพอ 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่  

9 และ 10 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและเงิน 

เฟ้อ รวมท้ังแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อก�าหนดแนวนโยบายการเงิน

ที่เหมาะสม โดยมีประเด็นส�าคัญ ได้แก่เศรษฐกิจโลกโดยรวมขยายตัว 

ต�่ากว่าที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน จากการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิจนี ซึง่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออก 

ของเศรษฐกิจเอเชีย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นบ้างจาก

ภาคที่อยู่อาศัยและการจ้างงานที่มีแนวโน้มดีข้ึนเป็นล�าดับ เศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศยูโรเริ่มทรงตัว ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวดีขึ้นจาก

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลง

จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก ส่วนหนึ่งเพราะครัวเรือน

ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบาย

กระตุ้นภาครัฐที่ทยอยหมดลง การส่งออกชะลอลงจากทั้งปัญหาด้าน

อุปทานภายในประเทศและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว อุปสงค์ทั้งในและ

ต่างประเทศที่ชะลอตัวลงส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนบางส่วนล่าช้า

ออกไป ส�าหรับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต�่าลงจากอุปสงค์ภายในประเทศ

และต้นทุนการผลิตที่ลดลง คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปีต่อไป 

สมาชิกหลายท่านอาจไม่ได้สนใจหรือติดตามเรื่องที่น�าเสนอ

ตั้งแต่ฉบับท่ีแล้ว รวมท้ังไม่ได้ติดตามข่าวสารที่น�าเสนอในข้อความนี ้

แต่อย่างใด อ่านแล้วก็งงๆ อยากรู ้แค่ว่าจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้อย่างไรมากกว่า ก็เอา

เป็นว่าในครั้งนี้จะเสนอให้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบต่อดอกเบี้ยสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้หรือไม่แบบสรุปเอาแบบเข้าใจง่ายและสั้นๆ ก่อน

แล้วกันนะครับ 

จากท่ีได้กล่าวไว้ในฉบับท่ีแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ

เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั้งภาค

รัฐและเอกชน จะมีการปรับขึ้นหรือลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง แต่จนถึงปัจจุบันพบว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ของประเทศไทยยังไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินและ

เงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแต่อย่างไร ท�าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ของสหกรณ์ซึ่งเป็นต้นทุนเงินกู้ของสหกรณ์ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยยะส�าคัญ อีกทั้งช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารและ

สถาบันการเงินต่างๆกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ยังคงอยู่ในอัตรา

ที่คงที่ และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ก็ยังเองมีสภาพคล่องอยู่อย่าง

เพียงพอ แม้ว่าจะมีสมาชิกบ้างท่านจะมาถอนเงินไปลงทุนในทองค�า

ซึ่งปัจจุบันราคาลดลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้แต่อย่างใด 

สรุปง่ายๆ เพียงเท่านี้ก ่อนแล้วกันนะครับว่า ณ ปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก็จะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ในอัตรา

เดิมต่อไป หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรงก็ยังคงอัตรานี้อีก นานพอสมควรครับ 

อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
ไม่มีเงินลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน
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จากโต๊ะประชุม...คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
โดย สุภาพ คำาแฝง 

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

(เรือ่งจากปก)

ปปง.สรุปยึดอายัดทรัพย์สิน 336 รายการ 
กรณโีกงเงินสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ เลขาธกิาร 
พบความเสียหายกว่า 12,000 ล้านบาท ด้วยการท�า
หลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเท็จ พฤติการณ์ของนายศุภ
ชยัและพวก ใช้วธิที�าเอกสารเทจ็ โกงเงนิโดยท�าเอกสารทดลองจ่าย รวมถงึท�า
เชค็ไปเบกิเงนิสดแต่ไม่มกีารใช้จรงิ สร้างความเสยีหายให้กบัสมาชกิท่ีมีกว่า 
50,000 คน โดยการกระท�าผิดของนายศุภชัยและพวก เข้าข่ายมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน ฐานยักยอกทรัพย์ในลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นมูลฐาน
ใหม่และใช้เป็นครัง้แรกกบักรณทุีจริตคร้ังนี*้ 

ช่วงนีข่้าวของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นคลองจัน่ ท�าให้วงการสหกรณ์สัน่
สะเทอืนไปไม่น้อยเลยทเีดยีว และในอดตีทีผ่่านมา สมาชกิกค็งเคยได้ยนิข่าว
เก่ียวกบัสหกรณ์ออมทรพัย์มาบ้างแต่ในครัง้นีน่้าจะเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลาย
ปี และยังเกี่ยวข้องกับสมาชิกจ�านวนมาก รวมทั้งเกี่ยวข้องกับสหกรณ์อื่นๆ
อกีจ�านวนไม่น้อย ท�าให้สมาชกิหลายท่านรูสึ้กกงัวลว่าสหกรณ์ออมทรพัย์กรม
ป่าไม้จะเกดิกรณเีช่นเดยีวกบัสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่บ้างหรอืไม่ และ
อีกประเด็นคือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้มีธุรกรรมใดๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจ่ัน  หรอืไม่

ในประเด็นแรกนั้นขอเรียนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ใช้
ความระมัดระวงัในการปล่อยกูเ้งนิให้กบัสมาชกิเป็นอย่างมาก โดยผูกู้เ้งนิของ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมไปเมื่อ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 สรุปประเด็นสาระส�าคัญมีดังนี้ครับ 

1. ส�าหรับในเดือนกรกฎาคม มีกลุ ่มสมาชิกเสนอโครงการจัด

กิจกรรมกลุ่ม จ�านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 

 1.1 กลุ่มส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

 1.2 กลุ่มจังหวัดสระบุรี 

 1.3 กลุ่มราชพฤกษ์ล�าปาง 

 1.4 กลุ่มจังหวัดตาก 

 1.5 กลุ่มจังหวัดล�าปาง 

2. เปิดแล้วโครงการให้บริการสหกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อออกให้บริการสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะเริ่มครั้งแรกที่

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในวันที่ 5 

กันยายน 2556 ซึ่งจะมีการออกบูทจัดกิจกรรมต่าง เช่น เปิดรับสมาชิกใหม่ 

การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมของขวัญของที่ระลึกต่าง ๆ ส�าหรับ

ผู้มาใช้บริการท้ังสมาชิกเก่าและผู้ที่จะสมัครสมาชิกใหม่ สนใจติดตามราย

ละเอียดกันต่อไป ครับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จะต้องมีเงินเดือนเพียง
พอที่จะสามารถหัก ณ ที่จ่ายและยังต้องมีเงินเดือน
คงเหลือตามที่สหกรณ์กำาหนด อีกทั้งการอนุมัติเงิน
กู้ในลักษณะใช้หลักทรัพย์คำ้าประกันนั้น ในปัจจุบันมี
เพยีงการกูส้ามญัวนาเคหะเพือ่ซือ้หรอืสร้างทีอ่ยูอ่าศยั

เท่านัน้ 
ส�าหรับประเด็นที่ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ได้มีธุรกรรม

ใดๆท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหรือไม่นั้น ก็ขอ
เรียนให้สมำชิกทุกท่ำนสบำยใจได้ว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ไม่
ได้มีธุรกรรมทำงกำรเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่แต่อย่ำงใด แม้ว่าในอดตีทีผ่่านมาสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ 
เคยมีการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ 
แต่คณะกรรมการได้พจิารณาถงึความเสีย่งอย่างรอบด้านแล้วมคีวามเห็นร่วม
กนัทีจ่ะยงัไม่ด�าเนนิการธรุกรรมทางการเงนิร่วมกนั จงึขอให้สมาชกิสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ทุกท่านม่ันใจได้ว่าการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด�าเนินการทุกชุดที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยยึดหลักการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และปรัชญาความพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ

*สำานกัข่าวไทย TNA News | 10 ก.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
ไม่มีเงินลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน

3. สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัย, ทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ

เป็นโสด, ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก, ทุนสวัสดิการ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก และทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ เมื่อ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการก็ได้อนุมัติให้

เรียบร้อยแล้วครับ 

4. ผ่านไปแล้วครับส�าหรับโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 

ท่ีจัดขึ้นภายในประเทศ ณ บ้านอัมพวารีสอร ์ทแอนด์สปา จังหวัด

สมุทรสงคราม ท่ามกลางบรรยากาศแบบอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง

ที่ประทับใจไม่รู้ลืม ท�าให้พวกเราคิดได้ว่าเมืองไทยนั้นมีดี ที่เราไม่ไปไม่รู้

จริง ๆ เช่น การกินข้าวเที่ยงบนกระเตงเรือ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาส

เช่นนี้ นอกจากนี้เรายังได้เห็นความมีน�้าจิตน�้าใจของเพื่อนสมาชิกที่คอย

ให้การช่วย เหลือ เอื้ออาทร ดูแลกันเป็นอย่างดีด้วย 

ส่วนทริปต่อไป เป็นต่างประเทศ  ณ นครวัด นครธม ประเทศ

กัมพูชา สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมฟิตร่างกายให้แข็งแรงพร้อม

ลุยทั้งกายและใจ เดินทางช่วง 10-12 สิงหาคม 2556 แล้วพบกันนะครับ 
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เงินฝำก (เริ่มวันที่ 1 มกรำคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกรำคม 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

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ (อัตราดอกเบ้ียลอยตัว) ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตรำดอกเบี้ยผลกำรด�ำเนินงำน
รำยกำร  30 มิถุนำยน  2556  31  พฤษภำคม 2556

จ�านวนสมาชิก 13,203 13,213 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 12,676 12,536 

สินทรัพย์รวม 10,885,430,158.73 10,699,313,938.44

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 228,134,020.64 250,993,578.30 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 460,103,525.64 430,083,252.79 

เงินลงทุนระยะส้ัน 70,761,605.00 70,893,685.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,448,030.21 76,766,604.96 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 5,661,844.25 4,992,165.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,994,796,131.68 5,987,806,332.11 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 52,308,857.39 47,226,312.64 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 825,648,964.53 819,973,986.06 

เงินลงทุนระยะยาว 3,067,610,264.96 2,904,948,347.06 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13,747,796.95 14,086,999.34 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 87,817,198.60 88,243,855.31 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,196,609.80 3,103,510.79 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,532,481,439.86 6,355,764,109.02

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,065,000,000.00 905,000,000.00 

รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิก 3,969,618,335.72 3,962,696,665.31

เงินรับฝากออมทรัพย์ 408,613,454.61 405,415,861.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,810,476,878.79 2,823,238,769.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 573,582,511.93 557,745,460.03 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 128,496,315.86 129,262,174.98 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 46,377,224.28 44,984,027.76 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,071,950.25 2,050,371.72 

รวมเงินรับฝำกจำก(สมำชิกสมทบ) 1,461,486,981.21 1,448,760,119.00

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 85,036,439.59 82,494,932.01 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,336,558,992.11 1,325,307,836.31 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 35,460,566.02 36,806,994.67 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 4,430,983.49 4,150,356.01 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 7,974,860.97 7,919,406.96 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,345,161.96 17,331,817.75 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,056,100.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,215,138,257.13 4,216,862,219.39

ทุนเรือนหุ้น 3,739,613,640.00 3,706,861,980.00 

ทุนส�ารอง 366,996,732.38 366,932,419.12 

ทุนสะสม 65,685,187.09 66,099,322.09 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 42,842,697.66 76,968,498.18 

รำยได้ 277,115,588.80 221,304,927.10

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 221,300,472.07 183,602,959.83 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 50,367,535.84 32,324,527.21 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 5,447,580.89 5,377,440.06 

ค่ำใช้จ่ำย 139,305,127.06 94,617,317.07

ดอกเบ้ียจ่าย 112,105,198.19 71,320,599.00 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 27,199,928.87 23,296,718.07 

ก�ำไรสุทธิ 137,810,461.74 126,687,610.03

คำ�คมค�รมพระ
“ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน 
จะออกหัวหรือก้อยก็ได้

เพร�ะฉะนั้นแล้ว 
จงดำ�รงชีวิตอยู่บนโลกนี้

อย่�งมีสติ 
และไม่ประม�ท”
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และแล้วก็ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นโอกาสอันดีท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่ม

ภาคีสหกรณ์บางเขน ต่างเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ปีละคร้ัง  และรับ

ทราบแนวนโยบายรวมถึงทิศทางการด�าเนินงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 

12 – 14 กรกฎาคม 2556  ปัจจบุนักลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน ประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน 12 สหกรณ์ 

ได้แก่  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั, สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

การเกษตร จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด, 

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�ากดั, สหกรณ์

ออมทรพัย์กรมปศสุตัว์ จ�ากัด, สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด, 

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมพฒันาทีด่นิ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์ 

กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด, 

สหกรณ์ออมทรพัย์ดาต้าวนั เอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั และ สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่งชาต ิจ�ากดั  

ได้ตกลงร่วมมอืช่วยเหลอืกนัภายใต้กรอบวัตถปุระสงค์แห่งสหกรณ์ด้านขบวนการสหกรณ์และสงัคม ด้านการเงนิ วชิาการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั เป็นเจ้าภาพร่วมกบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพฒันาท่ีดนิ จ�ากดั ภายในงานนอกจาก

จะได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสัมพันธ์แล้ว  ยังได้รับความรู้จากการเสวนา เรื่อง “ภาวะเปลี่ยนแปลงกับความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์”   

ผูร่้วมเสวนา ประกอบด้วย

✿ ผูช่้วยศาสตราจารย์ เตม็ใจ สุวรรณทตั ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�ากดั

✿ นายยรรยง ลขิติเจรญิ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ สถาบนัเฉพาะกจิและ Non Bank สายก�ากบัสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

✿ นายเกษตร ชยัวันเพญ็ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หลกัทรัพย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ�ากดั 

ด�าเนนิรายการโดย ดร.จรีะศกัด์ิ พงษ์พษิณพุจิติร์ ประธานอนกุรรมการด้านการเงนิ วชิาการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยการสมัมนากลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี  มจีดุประสงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการของ

สหกรณ์ในกลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน และน�าความรูไ้ปประยุกต์ใช้เพือ่เป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป

โยงใยกระชบัความสมัพันธ์
กลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน



“รักเอ่ยรักแท้ รักอะไรของใครแน่ยังสงสัย
เพราะรักของสาวหนุ่มชุ่มชื่นใจ ก็ยังไม่ด�ารงคงเส้นวา
หรือรักของพี่น้องผองญาติมิตร รักชีวิต รักชาติ ศาสนา
ยังเปลี่ยนแปลงตะแบงบิดฤทธิ์เงินตรา 
แต่รักของแม่นั่นแลแน่กว่าใคร”

อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติ ที่ถูกก�าหนดขึ้นเนื่องจากวัน

ส�าคัญน้ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่  

12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติ...  ด้วยความรัก 

อันกว้างใหญ่ไม่รู้จบที่บรรจุอยู่ในหัวใจใสๆ  ความรักของแม่นี้ไม่มีท่ีสิ้นสุดเลย คนส�าคัญท่ีสุด 

ในวันแม่ กลับกลายเป็นคนที่คาดหวังต่อการรับจากคุณน้อยที่สุดในโลก ถ้าถามแม่ว่า อยากได้

อะไรเป็นของขวัญวันแม่ แม่ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่ต้องคิดเลย คือ ขอให้ลูกของ

แม่เป็นคนดีก็พอ บางคนอายที่จะกอดหรือบอกรักแม่ อยากจะบอกว่า หากคุณมีโอกาสท�าให้รีบ

ท�าเถิด เพราะกาลเวลาไม่เคยคอยใคร  

❤ ความสขุของการมชีวีติอยูอ่าจไม่ได้หมายถงึ 

การอยู่อย่างมีฐานะมีหน้าตา ในสังคมแต่บางครั้ง อาจอยู่

แค่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แค่มีกินมีใช้ไม่ขัดสน 

และอยู่อย่างที่เราเป็นความสุขคือความพอ เมื่อใดท่ีเรา

รู้สึกพอกับชีวิตเราก็จะพบความ

สุข สิ่งที่ส�าคัญก็คือ เราต้องมอง

ตัวเอง ถ้ายังมองแต่คนอื่น ยังขุดคุ้ย ไขว่คว้าหามาเรื่อย ไม่รู้จักพอ เราก็ไม่มีวันพบความ

สุขที่แท้จริงได้เลย

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ท้ายเล่ม

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

วันแม่ปีนี้ คุณมอบสิ่งดีๆ 
ให้แมห่รอืยัง?




