
ออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ลด–ละ–เลิก

เริ่มตนเดือนละ100 บาท
แตไมเกิน 3,000 บาท ครบ 6 เดือน 
ลุนรับรางวัล 5 หมื่นบาท                    

อานตอหนา  8     

สหกรณออมทรัพยเพ่ือขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ฉบับท่ี 159 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

ทุนเรียนดี 302 ทุน ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี 302 ทุน ทุนสงเสริมการศึกษา 
2,325 ทุน ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม 21 ทุน 2,325 ทุน ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม 21 ทุน 
ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 16 ทุน ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 16 ทุน 
รวมทั้งส้ิน 2,664 ทุน เปนเงิน 1,782,500 บาท รวมท้ังส้ิน 2,664 ทุน เปนเงิน 1,782,500 บาท 

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดที่ www.025798899.comสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.025798899.com
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก ประจําป 2556 นั้น 

บัดนี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดพิจารณาผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา

เสร็จสิ้นแล ว โดยโอนเงินเข าบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ ของสมาชิกท่ีบุตรได รับ

ทุนการศึกษา วันที่  9 กันยายน 2556    

สายใยไมเคยเกษียณสายใยไมเคยเกษียณ
เยือนถิ่นนครวัด นครธม 
อารยธรรมมรดกโลก

กลุมจังหวัดอุตรดิตถจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก
ณ หองประชุมศูนยประสานงานปาไมอุตรดิตถ

เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ในฉบับพบกับ
✿ ตามรอยพอ พอของแผนดิน............................ 2
✿ ภาพความประทับสายใยสหกรณไมเกษียณ .... 4                           

✿ กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ............... 8                                            

✿ ทุกคําถามมีคําตอบ ?..................................... 9

สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
เย่ียมชมชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 

นา งดว ง เ ดื อน  ส ายสม บั ติ 
รองผูจดัการรวมหารือการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของชุมนุม ฯ เม่ือวันศุกรที่ 16 
สิงหาคม 2556  

ผลทุนการศึกษาประจําป 2556
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สหกรณออมทรพัยกรมปาไม จาํกดั
สนบัสนนุงบประมาณ

ในการทําความสะอาดทอระบายน้ํา
เพือ่แกไขปญหานํา้ทวมขงับรเิวณกรมปาไม

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มอบเงิน
สนับสนุนงบประมาณการทําความสะอาดทอระบายน้ํา
ใหกับนายสุขุม มิตตัสสา ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
(เสื้อฟา) นายเสกสันต มานะอุดมสิน (เสื้อสม) ผูอํานวยการ
สวนพัสดุ สํานักบริหารกลาง เปนผูรับมอบเงินดังกลาว 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556

สหกรณสนบัสนนุเสือ้คาย Keep Thailand Green จาํนวน 200 ตวั
ใหกบัหวัหนาศนูยศกึษาธรรมชาติและสตัวปาเขาพระแทว

เพ่ือใชในโครงการอบรมคายเยาวชนอนุรกัษสตัวปา และปาไม
ศูนยศึกษาธรรมชาติ

และสัตวปาเขาพระแทว จัดให
มีการอบรมคายเยาวชนอนุรักษ
สัตวปาและปาไม ตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  สหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด โดยนาย
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธาน
กรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมอบเส้ือคาย Keep Thailand Green จํานวน 
200 ตัว ใหกับนายพงศชาติ เชื้อหอม หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา
เขาพระแทว สําหรับแจกเปนของรางวัลและของท่ีระลึกแดเยาวชน ครูผูควบคุม 
และวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556

คนไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริยที่ทรงงานหนักท่ีสุด มีพระราชดําริ
โครงการเพ่ือชวยเหลอืเหลาประชาราษฎรในแผนดิน ทรงวางแนวทางใหลูก ๆ ไดกาวเดนิอยางม่ันคงและ
ยัง่ยนื อยางปรัชญา “เศรษฐกจิพอเพยีง”  ทีแ่มแต  โคฟ อนันนั ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
ก็ไดทลูเกลา ฯ ถวายรางวัล ความสําเรจ็สงูสุดดานการพฒันามนษุยแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ฯ 
เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงวา เปนปรัชญาท่ีมีประโยชน
ตอประเทศไทยและนานาประเทศสามารถเริ่มไดจากการสรางภูมิคุมกันใหตัวเอง สูหมูบาน และ
สูเศรษฐกจิในวงกวางท่ีสดุ

จวบจนวันนี้ คําพอสอน “เศรษฐกิจพอเพียง” ไดแปรเปล่ียนวิถีชีวิตของคนไทย ไมวาจะคนรวย คนจน ใหอยูอยางมีความสุข เพียงแค
รูจกัคําวา “พอ” ตวัอยางเศรษฐกิจทีมี่คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้หลังจากเดนิตามคําพอสอน คําใหม บริบาล หมอดินนกัพฒันาชาวราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 
ในตอนแรกจากท่ีเขาเปนเพยีงเกษตรกรอยางเดียว เม่ือไดมารูจกักบัคําวาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหพลิกผนืดินของตนเองมาเปนไรผสมผสาน
ทัง้การเกษตรและปศสัุตว “เราเปนเกษตรกร เราเปนหมอดิน กเ็ลยมาคดิวาจะทาํเกษตรใหไดผลดอียางไร โดยไมตองใชยา ใชสารเคมี  
และกล็องเลีย้งกบ เล้ียงปลา เล้ียงเปด เล้ียงไก ถดัมาเปนทีอ่ยูอาศัยและโรงงานปุยอินทรยี แลวกเ็ปนนาขาว บอกบ บอปลา แปลงผกั ขอใหไดเงนิ
ทกุวนัเปนพอ สรปุปนงึเรามรีายไดมากขึน้ รายจายนอยลง ชีวิตครอบครวัดีขึน้ เพราะทาํตามเศรษฐกจิพอเพียง จะเห็นวาเปนการลด
คาใชจายจรงิๆ”

กิมฮก แซเตยี เกษตรกรดเีดน สาขาไรนาสวนผสม ป 2553 ก็เปนอกีคนหนึง่ท่ีนาํปรัชญาพอเพยีงมาปรับใช โดยการปลูกพชืทกุชนดิท่ีใช
บริโภคในชีวติประจําวัน การเล้ียงไกงวงบนบอปลา การปลูกผลไมแบบผสมผสาน การทําปุยหมักชวีภาพ จากตอนแรกท่ีเคยเปนหนี ้มาตอนนีมี้รายได
สม่ําเสมอ ถงึไมร่ํารวย แตอยูไดแบบสบาย ๆ  โดยคตปิระจาํใจท่ีกิมฮก ยดึถอื และปฏิบัตคืิอ “ความพอเพียงคือพออยู พอกนิ เห็นชางขี ้อยาขี้
ตามชาง”  ถาทกุคนทาํไดแบบน้ี กจ็ะพอมีพอกนิ กแ็ปลวา เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง

ตามรอยพอ .....พอของแผนดินตามรอยพอ .....พอของแผนดิน
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โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูนําสหกรณรุนที่ 2
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

ผานพนไปดวยดี กับโครงการฝกอบรม “หลักสูตรผูนําสหกรณรุนท่ี 2” มีผูสมัครเขารวมโครงการอบรม “หลักสูตรผูนําสหกรณรุนที่ 2” 

ประกอบดวย สมาชิก ผูแทนสมาชิก และผูแทนจากสหกรณออมทรัพยกลุมภาคีบางเขน รวมท้ังสิน้ 101 ทาน โดยโครงการดังกลาว สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จาํกัด ไดตระหนกัถงึ การท่ีจะทาํใหองคกรของเราพฒันากาวหนา และม่ันคงแข็งแกรงตอไป ผูทีส่าํคัญทีส่ดุ ในการนําพาสหกรณของเรา 

ก็คือ “ผูนาํสหกรณ” ซึง่ประกอบดวย ผูแทนสมาชิก และผูทีจ่ะกาวมาเปนคณะกรรมการดําเนนิการ เพือ่บริหารสหกรณ นาํพาสหกรณสูวสิยัทัศน

ตามหลักการ และอุดมการณในอนาคต จึงไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ผูนําสหกรณรุนท่ี 2” วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2556 เพื่อใหผูเขารับ

การฝกอบรมไดเรยีนรูบทบาท หนาทีใ่นการบริหารสหกรณออมทรัพย และนําความรูทีไ่ดมาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชวีติของสมาชกิใหมีความเปนอยู

ทีดี่ขึน้  ในงานสัมมนาไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวฒุหิลายทานท่ีมากดวยความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานตาง ๆ มาบรรยาย

ใหความรูแกผูเขารวมฝกอบรม ในเร่ือง คุณธรรมและจริยธรรมของผูนาํสหกรณ, เรือ่งปรัชญา อดุมการณ หลักการและวิธกีารสหกรณ, ภาวะผูนาํใน

สหกรณออมทรัพย, กฎหมายท่ีเกีย่วของกับสหกรณออมทรัพย, การบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย, โครงสราง บทบาท หนาท่ี การจัดการสหกรณ

ออมทรัพย

 ความรูตาง ๆ ทีมี่ในหลักสูตรท้ังหมด เปนหนาท่ีของสมาชิก ผูแทนสมาชิก คณะกรรมการ รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิาน ทีต่องนาํองคความรู

ทีไ่ดรับมาปรับใชและทําใหเกดิประโยชนตอองคกรมากท่ีสดุ เพือ่รวมกันนาํพาสหกรณใหไปสูจดุมุงหมาย และเจริญกาวหนาตอไป สาระและความรูแบบน้ี 

นานทมีีหน สมาชิกทานใดท่ีพลาดไปก็ไมตองเสยีใจ ปหนาพบกันใหมจา

นายสิทธชัิย อ๊ึงภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จาํกดั กลาวเปดโครงการ “หลกัสตูรผูนาํสหกรณรุนที ่2”  

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน ที่ปรึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ บรรยาย
เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูนาํสหกรณ”

นายสุพทิยา พกุจนิดา
ผูอํานวยการกลุมแผนพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี  บรรยายเร่ือง “ปรชัญาอุดมการณ 
หลกัการและวธิกีารสหกรณ ”

นายพิศาล อุสาหพงษ ผูอํานวยการ บริษัท พิศาล โปรเฟสช่ันแนล กรุป เทรนนิ่ง 
จาํกดั บรรยายเร่ือง “ ภาวะผูนาํในสหกรณออมทรัพย ”

นายปรเมศวร อินทรชมุนุม 
อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ
สํานกังานอยัการสงูสดุ บรรยายเร่ือง 
“กฏหมายทีเ่กีย่วของกบัสหกรณออมทรัพย”

ผูชวยศาสตราจารยนายสุชิน ปลหีะจินดา 
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสหกรณ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
บรรยายเรื่อง “การบริหารการเงินสหกรณ
ออมทรัพย”

นายวิชิต สนธิวณิช  ที่ปรึกษาสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จาํกดั ผูจดัการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซที ีจาํกดั
บรรยายเร่ือง “บทบาทหนาที่ของสมาชิก
และผูแทนสมาชิก”
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ศาสนสถานใหเป นสัญลักษณของระบบสุ ริยะจักรวาล 

ดวยความเชื่อตามทัศนคติของชาวฮินดูนั่นเอง ภาพแกะสลักอันโดงดัง

บนระเบียงคตท่ียาวเหยียดเต็มไปดวยเรื่องเลามหาภารตะ อันเกาแก

ของศาสนาฮินดู  

ปราสาทบายน เปน

ปราสาทสําคัญแหงหนึ่งของ

อาณาจักรกัมพูชา สร างข้ึน

ในปลายศตวรรษท่ี 12 เพื่อ

เปนศาสนสถานในพุทธศาสนา

นิ ก า ยมห า ย าน ใ น ยุ ค ข อ ง

พระมหากษัตรยิ พระเจาชยัวรมัน

ที่ 7 บางคนเรียกเมืองนครธม

วา “ดินแดนแหงรอยยิ้ม” ปรางคสลักใบหนาท้ัง 4 ทิศ ... ปรางคนี้ถูก

ยกยองวาเปนใบหนาท่ีออนโยนเต็มไปดวยความเมตตาเปนที่สุด เมื่อ

เทียบกับยอดปรางคอื่น ๆ 

        

 หลังชมสิ่งมหัศจรรยของโลกแลว เรา

ไปตอกันที่วิถีชุมชนขนาดใหญ โตนเลสาบ 

ทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต จากน้ันแวะตลาดเกาซาจะ แวะซ้ือ

ของฝากกัน ปดทายของวันดวยอาหารบุฟเฟต

นานาชาติ พรอมชมการแสดงระบําอัปสรา

อันเปนเอกลักษณที่ภาคภูมิใจของกัมพูชา

ทริปน้ีเปนการรวมพลพรรคของผูเกษียณท่ีมีใจเต็มรอย  เดินทาง

งาย และไดอรรถรสของการเท่ียวตางแดน ในวันหยุดสุดสัปดาห

ที่ผานมาชวงวันแม เกร่ินสักหนอยวา เนื่องจากความไมธรรมดาของ

นครวัด และนครธม อันเปยมไปดวยเร่ืองราว ความเช่ือ ความอลังการ 

ที่เปนเสนหดึงดูดผูคนจากทุกมุมโลกใหมาเยี่ยมเยือน เรียกไดวา ผูคน

ตางหลงใหลทั้งไทยและเทศ แลวเราเอง..อยูขางๆประเทศ แถมมา

งายขนาดน้ี จะพลาดกันไดไง เรานัดหมายกันที่สหกรณ พรอมข้ึน

รถ  ระหวางทางไดบรรยายสิทธิประโยชนของสมาชิกหลังเกษียณอายุ

ราชการไปแลว มีการตอบคําถามกันอยางคึกคักบนรถกันอยางเฮฮา

เมื่อมาถึงนครวัด....แมแดดจะรอนแคไหนก็ไมหวั่น ..นครวัด 
อาณาจักรท่ีเคยรุงเรืองไปดวยอารยธรรมและมรดกแหงชนชาติเขมร 

ใหญโตสมคําร่ําลือ จะสูงจะชันแคไหน ก็ไมไกลกวาความพยายามท่ีได

ขึ้นไปเห็นสถานที่ที่คร้ังหนึ่งเคยเปนเทวสถานสูงสุด ที่ตองการสราง

เทีย่วสขุใจวัยเกษยีณ
ชมอารยธรรมมรดกโลก

นครวดั นครธมนครวดั นครธม ประเทศกมัพชูา
วนัที ่10-12 สงิหาคม 2556

: รอน แรมทาง
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นายพฤต เตชะวัฒนาบวร  
เจาพนักงานปาไมอาวุโส จังหวัดตาก

“สนุ กค รับท ริปนี้  ประ ทับ ใจ ท่ี

สหกรณไดจัดกิจกรรมน้ีขึ้นมา  ผมเปนคน

ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรดวยครับ 

ถือไดวาเปนทริปท่ีถูกใจ อยากใหสหกรณจัด

ทริปแบบน้ีอีกครับ”

นายเกษม รัตนศิริ
นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
จังหวัดชลบุรี

 “เปนคร้ังแรกท่ีไดมาท่ีนี่ สหกรณ

ใหบริการ และตอนรับอยางดีมาก เอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน”

นายเขตต  ชัยพินิจ
พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา  
จังหวัดแพร

“ผมภูมิใจมากท่ีไดมา นครวัด – 

นครธม ซึ่งมีโอกาสมานอยมาก ไดเห็นความ

แตกตางความอลังการ ใหญโตมากครับ 

สําหรับสหกรณผมเคยใชบริการครับ  และถา

เราเกษียณไปแลว และยังคงเปนสมาชิกอยู 

ก็ยังคงไดรับสวัสดิการเหมือนเดิม ผมวาสิ่งนี้

เปนอะไรท่ีทําใหผูเกษียณสบายใจครับ”

นางแสงหลา  จันตะพรหม  
พนักงานทั่วไป จังหวัดเชียงใหม

“ เป นสมาชิกมา สิบกว  าป  แล  ว 
สหกรณก็ดูแลอย างดีมาตลอด ไม ว าจะ
เปนดานบริการ ดานเงินกู หรือการใชทุน
สวัสดิการตางๆ ขอบคุณสหกรณที่ดูแลกัน
อยางดีมาตลอด และจัดทริปสายใยไมเคย
เกษียณ นครวัด นครธม สนุกมากท่ีไดมา ได
มาเจอเพื่อน ๆ ถาใหมาเองก็ไมรูวาจะไดมี
โอกาสมาหรือเปลาคะ”

รอน แรมทาง รู สึกดีใจท่ีผู  เกษียณทุกทาน มีความสุข
กับส่ิงที่สหกรณมอบให  ทุกทานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวสหกรณ
เดียวกัน ถึงจะเกษียณแตตัว แตใจยังคงรักและนึกถึงกันเสมอ

สําหรับซีดีรูปภาพ นายรอนจะรีบสงไปใหทานตามที่อยู 
ที่ทานไดใหไวกับสหกรณ หากมีผูใดเปล่ียนแปลงท่ีอยูขอใหรีบโทร.
แจงสหกรณไดที่ 0-2579-7070 ขอบคุณครับ

วันรุ งข้ึน เราอําลาเมืองเสียมเรียบ และเดินทางกลับสู 

ชายแดนกัมพูชา - ไทย โดยสวัสดิภาพ แวะตลาดโรงเกลือกันสักหนอย

พรอมกับความประทับใจและความทรงจําอันดีงามของทริปคร้ังนี้

มาฟงความรูสึกท่ีผูเกษียณมีตอทริปน้ีกันดีกวาคะ

นายประยุทธ หลอสุวรรณศิริ
รองอธิบดีกรมปาไม 

“ รู  สึ ก ดี ใ จค รับ ท่ี ได  ม าท ริป กับ

สหกรณ ขอบคุณในการตอนรับท้ังกรรมการ

และเจาหนาท่ีทุกทาน ผมรูสึกวา สหกรณ

ของเราเปนสหกรณที่มีคุณภาพ ทริปน้ีผมพา

ลูกและภรรยามาดวย ก็ถือวาไดใชเวลาอยู

รวมกัน ใหความรูสึกท่ีอบอุนดีครับ ไดรูจัก

เพื่อนใหม ๆ และประทับใจกับความอลังการของนครวัด-นครธม 

แมผมจะเกษียณไปแลวแตยังคงเปนสมาชิกสหกรณเหมือนเดิมครับ 

สิทธิประโยชนมากมายครับ”

นายสิทธิชัย  หาญวณิชยเวช 
นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ 
กรุงเทพ 

“ประทับใจมากกับทริปนี้ เปนทริป

ที่กันเอง และสถานท่ีทองเที่ยวก็ไมไกลมาก  

เหมาะกับผูสูงวัย เวลายืดหยุนกันได  ดีใจ

ที่สหกรณคิดถึงผู เกษียณเสมอ  ถึงผมจะ

เกษียณไปแลว แตก็ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ

ครับ เพราะสิทธิประโยชน  ก็ยังคงมีมาก

เหมือนเชนตอนที่เรายังไมไดเกษียณ”

นายธีระ  นิ่มคํา
ลูกจางประจํา จังหวัดสุโขทัย

“ตัดสินใจไมนานครับ  อานวารสาร

แลวทําใหอยากมาดู มาเที่ยว เปนกําไรชีวิต

ของตัวเอง ขอขอบคุณสหกรณที่ทําใหผม

พึ่งพาไดในทุกเรื่อง”
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จากโตะคณะกรรมการอาํนวยการจากโตะคณะกรรมการอํานวยการ
นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ 

เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ 

ป จจุ บันสหกรณ ออมทรัพย กรมป าไม   ได  มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเปนอยางมาก สมาชิกรุ นเก าๆ 

ตั้งแต สมัยยุคเ ร่ิมก อตั้งคงสัมผัสได ถึงความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน หลายๆทานที่เป นสมาชิกตั้งแตยุคเริ่มกอตั้งและยัง

เปนสมาชิกอยูจนถึงปจจุบันนี้มีจํานวนไมนอย ทานเหลานั้น

สามารถท่ีจะถายทอดส่ิงที่เห็นและเปนไปใหกับคนรุนหลังได

เปนอยางดี สําหรับสมาชิกรุนหลังที่เพิ่งมีโอกาสเขารับราชการ

ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล อม ท่ีอยาก

รับทราบเก่ียวกับความเปนมาเปนไปของสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม ผมขอแนะนําใหทุกทานไดอานบทความท่ีอยูในหนา

เว็บไซตสหกรณออมทรัพยกรมปาไม เรื่อง สหกรณหม่ืนลาน 

เขียนโดยท่ีปรึกษาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม วิชิต สนธิวณิช 

อดีตผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ซึ่งเปนผูหนึ่งท่ีมีสวน

สําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสหกรณแหงนี้ 

บทความดังกลาวทานจะไดรับทราบขอมูล ประวัติความกาวหนา

ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไมในชวงเวลาที่ผานมาไดเปนอยางดี

เลยทีเดียว 

ที่ไดกลาวนํามาน้ัน ผมไมไดลงในรายละเอียดมากนัก อัน

จะนํามาซ่ึงความเบ่ือหนายในการอาน โดยวัตถุประสงคของผมน้ัน 

เพียงอยากกระตุนเตือนใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบวาปจจุบัน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม มีความกาวหนาและพัฒนาการ

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก และในเร็วๆนี ้จะมีกาวใหม

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ในระดับการกาวกระโดดเลยทีเดียว 

แตจะเปนอยางไรน้ันอยากใหสมาชิกทุกทานไดติดตามอยางใกลชิด 

ในฐานะหุ นส วนที่สําคัญของสหกรณออมทรัพย กรมปาไม  

ซึ่งผมก็จะนํามาแจงใหทุกทานทราบถึงความกาวหนาเปนระยะๆ 

ในเบื้องตนนี้อยากใหสมาชิกทุกทานไดรวมกันติดตามตรวจสอบ 

เสนอแนะการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการดํ า เนินงาน

อยางสม่ําเสมอ โดยการศึกษารายงานผลประกอบการประจําป

และติดตามขอมูลขาวสาร ตลอดจนถึงความเคลื่อนไหวตางๆ

ที่เกี่ยวของกับสหกรณอยางใกลชิด  

สมาชิกทุกทานครับ ขออยาไดลังเลหรือเกรงใจเม่ือทาน

พบจุดบกพรองท่ีควรจะไดรับการแกไข รวมท้ังหากมีขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนแกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ผมในนามของ

ตัวแทนคณะกรรมการทุกทานขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาส

นี้ หวังวาความรวมมือจากทุกทานนั้นจะไดเปนสวนหนึ่งของความ

กาวหนาอยางย่ังยืนของสหกรณออมทรัพยกรมปาไมนะครับ 

หลักการสหกรณ....
หัวใจของวิสาหกิจสหกรณ   

สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  (International Cooperative 

Alliance) หรือ ICA เปนองคกรกลางของสหกรณระดับชาตขิองประเทศตาง ๆ ทัง้

โลก กอตัง้ขึน้ในป ค.ศ 1895 (พ.ศ.2438) ในมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ปจจุบันมีสํานักงานใหญอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดประกาศ

หลักสหกรณรอชเดล ในศตวรรษท่ี 21 โดยออกแถลงการณวาดวยเอกลักษณ

ของสหกรณ (Statement on Cooperative Identity) ณ วนัที ่23 กันยายน 1995 

(พ.ศ. 2538) ซึง่มีเนือ้หารวม 3 สวน คือ คํานยิาม คานยิม และหลักการสหกรณ 

ดังตอไปน้ี 

คํานิยาม
สหกรณเปนองคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ 

เพื่อสนองความตองการและความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม โดยการดําเนนิวสิาหกิจทีเ่ปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามแนวทาง

ประชาธิปไตย

คานิยม
สหกรณอยู บนฐานคานิยมของการพ่ึงพา และรับผิดชอบตนเอง 

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ

ตั้งม่ันอยูในคานิยมทางจริยธรรมแหงความซ่ือสัตย เปดเผย รับผิดชอบตอสังคม  

และเอ้ืออาทรตอผูอืน่ ตามแบบแผนท่ีสบืทอดมาจากผูริเริม่การสหกรณ

หลักการสหกรณ
หลักการสหกรณ เปนแนวทางสําหรับสหกรณทั้งหลาย  ในการนํา

คานยิมของสหกรณสูการปฏิบัติ

หลักการที ่1 : การเปดรบัสมาชิกทัว่ไปและดวยความสมัครใจ
สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ  เปดรับบุคคลท้ังหลายท่ีสามารถ

ใชบริการของสหกรณ  และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก  เขาเปนสมาชิกโดย

ปราศจากการกีดกันทางเพศ   สงัคม เชือ้ชาต ิการเมือง หรือศาสนา 

หลักการที ่2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธปิไตย 
สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสมาชิก  ผูมีสวนรวม

อยางแข็งขนั ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีทีไ่ดรับการเลือก

เปนผูแทนสมาชิก ตองรบัผิดชอบตอมวลสมาชิก ในสหกรณขัน้ปฐมสมาชิกมีสทิธิ์

ในการออกเสยีงเทาเทยีมกัน (สมาชกิหนึง่คนหนึง่เสยีง) สาํหรบัสหกรณในระดับ

อืน่ใหดําเนนิการไปตามแนวทางประชาธิปไตยเชนกนั 

หลักการที ่3 : การมสีวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณพงึมีความเทีย่งธรรมในการให และควบคมุการใชเงนิทนุ

ในสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหน่ึงตอง

เปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุน

ตามเงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราท่ีจํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผล

ประโยชนสวนเกนิ เพือ่จดุมุงหมายประการใดประการหน่ึงหรือทัง้หมดจากดังตอไปน้ี 

คือ เพือ่การพฒันาสหกรณของตนโดยจัดใหเปนทุนของสหกรณ ซึง่สวนหนึง่ของ

ทนุนีต้องไมนาํมาแบงปนกนั เพือ่เปนผลประโยชนแกสมาชกิตามสวนของปรมิาณ

ธรุกิจท่ีทาํกับสหกรณ และเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมอ่ืนใดท่ีมวลสมาชิกเหน็ชอบ

จากโตะประชุม... ค
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หลกัการที ่4 : การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
สหกรณเปนองคการท่ีพึง่พาและปกครองตนเอง โดยการควบคุม

ของสมาชิก ในกรณีทีส่หกรณจาํตองมีขอตกลงหรือผกูพนักบัองคการอ่ืน ๆ 

รวมถึงองคการของรัฐ หรือจะตองแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณ

ตองกระทําภายใตเงื่อนไขอันเปนที่ม่ันใจไดวา มวลสมาชิกจะยังคงไวซึ่ง

อํานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังคงดํารงความเปน

อสิระของสหกรณ

หลกัการที ่5 : การศกึษา  การฝกอบรม  และขาวสาร
สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกมวลสมาชิก ผูแทน

จากการเลือกต้ัง ผูจดัการ พนกังาน เพือ่บุคคลเหลานัน้สามารถมีสวนชวย

พัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล และสามารถใหขาวสาร

แกสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิง่แกเยาวชนและบรรดาผูนาํทางความคดิ

ในเรือ่งคุณลกัษณะและคุณประโยชนของสหกรณได

หลกัการที ่6 : การรวมมือระหวางสหกรณ 
สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณได โดยการประสาน

. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์ โดย สุภาพ  คําแฝง  
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

ปจจบัุนกระแสมุงสูประชาคมอาเซียน เปนกระแส

หลักหน่ึงท่ีถูกนํามาใชและนําเสนอในเกือบทุกภาคสวน 

อยางไรก็ตามหลายคนยังคงมีขอสงสัยและอยากรูเชนกันวา

เมือ่ถงึเวลาทีมี่การรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีนแลวนัน้ จะ

เปนเชนไร ตางก็รอคอยดวยความระทึกอยางใจจดใจจอเลย

ทเีดยีว สาํหรับกระบวนการสหกรณก็เชนเดยีวกัน พวกเราในฐานะสมาชิก

สหกรณออมทรัพยก็คงอยากทราบวารูปแบบของสหกรณของประเทศ

อาเซียนอื่นๆเปนเชนไร รวมท้ังเมื่อเปนประชาคมอาเซียนแลวจะเปน

เชนไร มีผลกระทบประการใดตอกระบวนการสหกรณในประเทศไทย

หรือไม และในฐานะท่ีเปนผูที่มีสวนรวมอยูในขบวนการสหกรณ จึง

มีความอยากรูและอยากทราบเชนกัน โดยเฉพาะในสวนท่ีคาดวาจะ

เกี่ยวของและจะเปนประโยชนตอสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ดังนั้น

เพือ่ไมใหตกกระแสประชาคมอาเซียนและเปนการเตรียมตัวและเตรียม

ความพรอมในสวนทีเ่กีย่วของ ในเบ้ืองตนนีผ้มจงึอยากจะนาํเสนอเกีย่วกับ

ความเปนมาของประชาคมอาเซียนและรวบรวมขอมูล รูปแบบการ

ดําเนนิงานสหกรณของประเทศอาเซยีน โดยนําเสนอใหทกุทานไดรับทราบ

เพื่อเปนเกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆ เดือนละประเทศแลวกันนะครับ 

เมื่อเรามีพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและสหกรณของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนแลว เราคอยมาแลกเปล่ียนและเรียนรูรวมกัน

เกีย่วกับส่ิงทีค่าดวาจะเปนประโยชนรวมกัน

ในฉบับน้ีผมอยากนําเสนอใหทราบเก่ียวกับความเปนมาของ

อาเซยีนกอน สมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ในภาษา

อังกฤษเรียกวา Association of South East Asian Nations  หรือที่

เรียกส้ันๆกันวา อาเซียน (ASEAN) ปจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 

10 ประเทศ ไดแก กัมพชูา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซยี ลาว 

เวยีดนาม สงิคโปร และอินโดนีเซยี อาเซยีนมีพืน้ทีร่าว 4,435,670 ตาราง

ความรวมมือกันในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ

หลักการที ่7 : ความเอ้ืออาทรตอชุมชน 
สหกรณพงึดําเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของชมุชน  ตาม

นโยบายท่ีมวลสมาชิกใหความเห็นชอบ 

หลกัการสหกรณถอืเปนหวัใจของวสิาหกจิสหกรณ โดยท่ีแตละขอ

จะเปนอสิระจากขออืน่ ๆ มิได ทกุขอลวนมคีวามสัมพนัธซึง่กันและกัน หาก

หลักการขอหนึง่ขอใดถูกละเลยจะเปนผลใหหลักการขออืน่ ๆ  ลดความสําคัญ

ลงดวย “สหกรณ” จงึไมอาจไดรับการวินจิฉยัวาเปนสหกรณ  โดยพิจารณา

จากหลักการสหกรณทลีะขอ ๆ ได  หากแตตองพจิารณาจากการผนึกแนน

กับหลักการสหกรณทกุขอโดยรวมพรอมกัน ...........

ทีม่า : อภิวนัท กําลังเอก. 2554. ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สหกรณสหกรณไทยไทยสูสูสหกรณสหกรณอาเซียนอาเซียน
กิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 จดีีพี

ของอาเซยีนคิดเปนมูลคาราว 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ คิด

เปนลาํดับท่ี 9 ของโลกเรียงตามจีดีพ ีอาเซยีนมีภาษาองักฤษ

เปนภาษาทางการ ความเปนมาของอาเซียนมีจดุเร่ิมตนเมือ่

วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผูกอตัง้ประกอบดวย 

ไทย อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปปนส และสิงคโปร ตอมาในปพ.ศ.2527 

บรูไนดารุสซาลาม ไดเขามาเปนสมาชิก พ.ศ. 2538 เวียดนามเขามา

เปนสมาชิก พ.ศ.2540 พมาและลาวเขามาเปนสมาชิก และพ.ศ. 2542 

กัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียนเปนประเทศลาสุด โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อความรวมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

สังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพ

และความม่ันคงในภูมิภาค และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวาง

ประเทศสมาชิกอยางสันติ จนกระทั่งมีการลงนามรวมกันในกฎบัตร

อาเซยีนเมือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึง่ทาํใหอาเซยีนมีสถานะคลายกับ

สหภาพยุโรป สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียนไดเริ่มประกาศใชตั้งแต

ตนป พ.ศ. 2553 และปจจุบันกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน

อยางสมบูรณ ภายใตคําขวัญคือ “หนึ่งวิสัยทัศน หน่ึงเอกลักษณ หนึ่ง

ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) โดยมุงเนน

ไปท่ี 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซยีน (ASEAN 

Political Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ในป พ.ศ. 2558

ครับนับจากน้ีอกีเพยีงประมาณหารอยวันเทานัน้ การนับหน่ึง

ของประชาคมอาเซยีนกจ็ะเริม่ตนขึน้ ซึง่นบัวาเปนเวลาทีไ่มนานเกนิรอ 

ก็ขอใหทุกทานไดเตรียมความพรอมในสวนของตนเพื่อรับกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึนในเรว็วนัทีจ่ะมาถึงนีด้วยนะครับ

โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ
กรรมการดําเนินการ สอ.ปม.
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ภาพกิจกรรมกลุม 
“กลุมจังหวัดอุตรดิตถพบปะสังสรรคสมาชิก”

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมีนโยบายใหกลุมสมาชิกเสนอโครงการ

กิจกรรมกลุมสมาชิก  เพื่อใหสมาชิกไดรับความรู ความเขาใจในภาพรวมของสหกรณไดดียิ่งขึ้น  

ทําใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ และยังไดแลกเปล่ียนความรูทัศนคติตอกันอีกดวย  กลุม

จังหวัดอุตรดิตถไดจัดกิจกรรมกลุม โดยใชชื่อโครงการ “กลุมจังหวัดอุตรดิตถพบปะสังสรรค

สมาชิกกลุม” จัดข้ึน ณ หองประชุมศูนยประสานงานปาไมอุตรดิตถ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  

โดยผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัดอุตรดิตถใหความรูเกี่ยวกับขอบังคับและระเบียบสหกรณ ป 2556 

และ สิทธิประโยชนที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

กลุมสมาชิกท่ีไดรับอนุมัติโครงการ ตองจัดกิจกรรมกลุมสมาชิกใหแลวเสร็จภายในวันที่ 14 ธ.ค. 56 และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุม

พรอมแนบภาพประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม

ออมทรัพยชีวิตพอเพียงออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ลดโลกรอน..ละอบายมุข..เลิกตามกระแสนิยม
❤ เงินฝากรายเดือนดอกเบ้ียสูง
❤ ฝากขั้นตํ่าเดือนละ 100 บาท ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท
❤ ฝากครบ 6 เดือน ลุนรับรางวัล  5 หม่ืนบาท ปละ 2 ครั้ง
❤ ถาถอนตองถอนพรอมปดบัญชีและเปดใหมไดอีก 1 ครั้ง
❤ จับรางวัลครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 27 กันยายน 2556
❤ มารวมทดสอบความแข็งแกรงของจติใจ แหงการลด-ละ-เลกิ วาทานจะทาํไดหรอืไม? 
 เพ่ือรวมเดินทางสู..วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกทานใดสนใจที่จะเปดบัญชี แจงจํานวนเงินที่ตองการลดคาใชจายแตละเดือน ใหสหกรณหักเงินเดือนนําฝากเขาบัญชี 
“ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” ขั้นต่ําเดือนละ 100 บาท สูงสุดไมเกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไมได แตเพ่ิม หรือลดจํานวนเงินฝาก
รายเดือนได ถาถอนตองถอนพรอมปดบัญชี และเปดบัญชีใหมไดอีกเพียง 1 ครั้งเทานั้น รับดอกเบ้ียสูงถึง 4.25 % ตอป จายดอกเบี้ย
ทุกวันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 1 ม.ค. ของป

พิเศษ! ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิลุนเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปละ 2 คร้ัง (รวม 

100,000 บาท ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ)ของทุกป และวันประชุมใหญสามัญประจําป 

(ตนเดือนกุมภาพันธ) เงินรางวัลนําฝากเขาบัญชีที่ไดรับรางวัล สําหรับรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1    เงินฝากจํานวน 10,000 บาท (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2    เงินฝากจาํนวน 5,000 บาท ( 2 รางวัล)
รางวัลที่ 3    เงินฝากจํานวน 1,000 บาท ( 30 รางวัล)
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สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด
เยี่ยมชมงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

พลอากาศตรี โสภณ สรรพนุเคราะห กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด นําคณะกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 8 ทาน เยี่ยมชม 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ในดานของเทคโนโลยี การใหบริการทางดานการ
เงินผานระบบ ATM โดยมีนายสิทธิชัย 
อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด และ
ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด และนายประสิทธ์ิ 
นิ่มนวลฉวี ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จาํกัด ใหการตอนรบั นายวชิติ สนธวิณชิ ผูจดัการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที 
จํากัด เปนผูบรรยายสรุปภาพรวม ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด          

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด                                            
เยี่ยมชมงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

เมื่อวันศุกรที่16 สิงหาคม 2556  นางดวงเดือน สายสมบัติ  สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด นําคณะเจาหนาท่ี จํานวน 8 ทาน  ดูงาน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ในดานของเทคโนโลยี การใหบริการดานการเงินผานระบบ ATM  
การทําธุรกรรมทางดานการเงิน โดยมีนาย
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 
และประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด และนาย

ประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ใหการตอนรับ นายวิชิต 
สนธิวณิช ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที  จํากัด เปนผูบรรยายสรุปภาพรวม ของ 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด          

       

        

                

โดย...ฝายสมาชิกสัมพนัธ

1. เพราะเหตุใดสมาชิกสมทบซ่ึงเปนพนักงานราชการทีไ่ดรบัอนุมัติเงนิกูสามัญแลว จงึไมสามารถถอนเงินไดครบเต็มตามจํานวนเงนิทีมี่ยอดอยูในบัญชี
ตอบ เนื่องจากตามหลักเกณฑการกูเงินสามัญสําหรับสมาชิกสมทบซ่ึงเปนพนักงานราชการ จะตองมีเงินฝากคงไวในบัญชีไมนอยกวา 1,000 บาท ดังน้ัน

สมาชิกจงึไมสามารถถอนเงินไดครบเต็มตามจํานวนเงนิทีมี่ยอดอยูในบัญชี

2. การกูหุนมีหลักเกณฑการกูอยางไร
ตอบ การกูหุนนัน้สามารถกูไดไมเกนิ 90% ของทนุเรอืนหุนสะสมท่ีสมาชิกมอียู ซึง่สมาชิกทีจ่ะกูหุนจะตองไมมีหนีส้ามัญ หรอืมีหน้ีสามัญไมเกนิ 
90% ของทนุเรอืนหุนสะสม
3. สมาชิกและสมาชิกสมทบทียั่งไมมีความประสงคจะกูสามัญสามารถทาํประกนัชีวิตไดหรอืไม และสามารถทําประกนัสูงสุดไดวงเงินเทาไร
ตอบ สาํหรับสมาชิกท่ียงัไมมีความประสงคจะกูสามัญสามารถทําประกันชวีติไดตามความสมัครใจ ซึง่ทาํประกันไดสงูสดุท่ีเบีย้ประกัน 600 บาท วงเงนิคุมครอง

ชวีติ 1,000,000 บาท อบัุตเิหต ุ2,000,000 บาท และสําหรับสมาชิกสมทบสามารถทําประกันไดสงูสดุท่ีเบีย้ประกัน 470 บาท วงเงนิคุมครองชีวติ 800,000 บาท 

อบัุตเิหต ุ1,600,000 บาท

4. สําหรบัสมาชิกทีมี่ความประสงคจะกูสามัญซึง่จะตองปรับเพ่ิมเบ้ียประกันชีวิต สามารถทาํประกนัชีวิตไวลวงหนาไดหรอืไม
ตอบ สมาชิกท่ีมีความประสงคจะกูสามัญซึง่จะตองปรับเพิม่เบีย้ประกันชวีติควรจะทําประกันชวีติไวลวงหนา เนือ่งจากการทําประกันชวีตินัน้จะตองรอบริษทั
ประกันตอบรับการทําประกันชวีติประมาณ 45 วนั

5. สมาชิกสมทบทีเ่ปนพนกังานราชการสามารถทาํประกนัภยัผูคํา้ประกนัลวงหนาไดหรอืไม 
ตอบ สมาชิกสมทบท่ีเปนพนักงานราชการไมสามารถทําประกันภัยผูค้ําประกันลวงหนาได เนื่องจากประกันประเภทนี้จะตองทําเม่ือมีการทําสัญญาเงินกู
สามัญเทาน้ัน ซึง่จะตองย่ืนเรือ่งพรอมกับการทําสญัญาเงนิกูสามัญ หากชาํระหน้ีเงนิกูสามัญหมดแลวประกนัภยัผูค้ําประกันก็จะยกเลกิทันที 

????????มีคําตอบมีคําตอบทุกคําถามทุกคําถาม
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เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) รอยละ/ป
ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.50

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.50

ออมทรัพยพิเศษ 3.75

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.25

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 มกราคม  2556) รอยละ/ป
ฉุกเฉิน 6.35

สามัญทั่วไป 6.35

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.35

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.35

สามัญเพื่อการทองเที่ยว 4.35

สามัญเพื่อความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.25

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.35

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดําเนินงาน
รายการ  31  กรกฎาคม 2556  30 มิถุนายน  2556

จํานวนสมาชิก 13,222 13,203 

จํานวนสมาชิกสมทบ 12,807 12,676 

สินทรัพยรวม 11,196,573,804.03 10,885,430,158.73
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 417,836,951.80 228,134,020.64 

เงินฝากจากสหกรณอ่ืน 460,103,478.34 460,103,525.64 

เงินลงทุนระยะส้ัน 70,605,345.00 70,761,605.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,156,254.17 76,448,030.21

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 6,623,632.25 5,661,844.25 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 6,008,536,026.50 5,994,796,131.68 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(สามัญ) 62,569,399.00 52,308,857.39 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 832,700,389.91 825,648,964.53 

เงินลงทุนระยะยาว 3,158,211,199.98 3,067,610,264.96 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13,458,223.64 13,747,796.95 

สินทรัพยไมมีตัวตน 87,376,320.02 87,817,198.60 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,201,274.34 2,196,609.80 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,792,167,853.34 6,532,481,439.86
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 1,274,000,000.00 1,065,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,991,342,620.11 3,969,618,335.72
เงินรับฝากออมทรัพย 413,583,425.76 408,613,454.61 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,830,035,345.12 2,810,476,878.79 

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 569,111,772.05 573,582,511.93 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 129,200,211.01 128,496,315.86 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 47,339,915.92 46,377,224.28 

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 2,071,950.25 2,071,950.25 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,491,444,529.67 1,461,486,981.21
เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 87,449,336.54 85,036,439.59 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,362,727,889.55 1,336,558,992.11 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 36,632,892.00 35,460,566.02 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 4,634,411.58 4,430,983.49 

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 9,152,623.52 7,974,860.97 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,171,980.04 14,345,161.96 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 14,056,100.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ 4,240,046,948.34 4,215,138,257.13
ทุนเรือนหุน 3,774,543,030.00 3,739,613,640.00 

ทุนสํารอง 366,996,732.38 366,996,732.38 

ทุนสะสม 65,269,937.09 65,685,187.09 

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน 33,237,248.87 42,842,697.66 

รายได 324,169,963.13 277,115,588.80
ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 260,680,808.67 221,300,472.07 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 57,977,528.57 50,367,535.84 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 5,511,625.89 5,447,580.89 

คาใชจาย 159,810,960.78 139,305,127.06
ดอกเบ้ียจาย 128,021,902.73 112,105,198.19 

คาใชจายดําเนินการ 31,789,058.05 27,199,928.87 

กําไรสุทธิ 164,359,002.35 137,810,461.74

คําคมคารมพระคําคมคารมพระ
“โลกนี้มพีอสําหรับทุกคน “โลกนี้มีพอสําหรับทุกคน 

แตยังคงขัดสนสําหรับผูไมพอ”แตยังคงขัดสนสําหรับผูไมพอ”

 : ทาน ว.วชิรเมธี

การใชประโยชนจากอาคาร
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ถายละครเรื่องปกมาร
ออนแอรใหชมกันอยางสนุกสนาน สําหรับละครเร่ืองปกมาร ที่ไดพระเอก สุดหลอ

ตลอดกาล หนุม ศรราม เทพพิทักษ และ แปง อรจิรา กุลดิลก  รวมไปถึงโตโน ภาคิน คําวิลัยศักด์ิ  

นักแสดงจากละครเร่ืองปกมาร ที่ผูจัดละครไดมาขอใชสถานที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด โดยยกกองถายทํามาท่ีตึกสหกรณ จําลองเปนออฟฟต สํานักโบราณคดี เมื่อวันที่ 

6 สิงหาคม 2556  ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.10 – 21.40 น.ทางชอง 5 

การใชประโยชนจากอาคารการใชประโยชนจากอาคาร
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

กรมปาไมขอใชหองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ในวนัองัคารที ่30 กรกฎาคม 2556  เพือ่จดัการสัมมนาเรือ่ง “การวิจยัและพฒันาการปลูก 

การจดัการ รวมถงึการใชประโยชนไมสวนปาเศรษฐกจิ สูเกษตรกรและชมุชน” พธิเีปดโดย 

อธบิดีกรมปาไม นายบุญชอบ สทุธมนัสวงษ โดยมีเขารวมสัมมนาประมาณ 200 คน 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ขอใชหองประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 

อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง (ภาค ค.) โดยการสอบสัมภาษณ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการในตาํแหนงนกัวิชาการปาไม

ปฏิบัติการ ซึ่งมีผู  เข าสอบประมาณ 

300 คน วันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2556



วันที่ 28 กันยายนของทุกป เปนวันครบรอบการกอตั้งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จากจุดเร่ิมตน สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด กอตั้งเม่ือป 2521  โดยมีสมาชิก 167 คน ทุนดําเนินงาน 15,570 บาท  ในสมัยทานอธิบดีถนอม เปรมรัศมี เปน

อธิบดีกรมปาไม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนแหลงกลางการออมทรัพยและการกูยืมเงิน และเพ่ือเปนแหลงสวัสดิการสําหรับสมาชิกท่ีเปน

ขาราชการ พนักงานในสังกัดกรมปาไม 

จวบจนวันนี้ สหกรณมีทุนดําเนินงานกวาหม่ืนลานบาท และมี “บานสหกรณ” หลังนี้  คือความสําเร็จและรางวัลแหงความ
มุงม่ัน คณะกรรมการชุดแลวชุดเลา..สมาชิกรุนแลวรุนเลา ตองเสียสละ เก็บเล็กผสมนอย..อดออม ปแลวปเลา ดวยปณิธาน
และความมุงม่ันที่จะใหสหกรณมีบานเปนของตนเอง  ซึ่งเปนบานของสมาชิกทุกคนที่ไดพึ่งพาอาศัยรวมกัน ของมวลสมาชิก
สหกรณทุกทานที่รวมฟนฝา ผานรอน ผานฝน ผานหนาว เอ้ืออาทรซึ่งกนัและกัน

จากคร้ังหนึ่งท่ีเราเคยเปนเพียงตนกลาตนเล็ก ๆ คอยๆ หยั่งรากลึก งอกงาม เติบโต แผก่ิงกาน ใหรมเงา  ใหพึ่งพาอาศัย 
จนกลายเปน “ปาใหญ”  มีการดําเนินงานและพัฒนาสหกรณ ทําใหมีสินทรัพยรวมกวา 10,000 ลานบาท มีฐานะม่ันคง แข็งแกรง และ
ยังคงพัฒนาเติบโตตอไป  เพื่อเปนศูนยรวมของมวลสมาชิก เคียงขางกัน 
เปนที่พักกายพักใจ  เปนพลังขับเคล่ือนขบวนการสหกรณรวมอุดมการณ
แหงความพอเพียง เพื่อสรางสังคมแหงการเอื้ออาทร เศรษฐกิจที่ม่ันคง...และ
ชีวิตที่ยั่งยืนตอไป

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

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

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ทายเลม

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด   โทร. 0 2903 8257-9

จากวันนั้น จวบจนวันน้ี
วันครบรอบการกอตั้งสหกรณ 

28 กันยายน 2556
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