
สหกรณ์มอบเงนิทุนสวัสดิการเพือ่วนัเกดิสมาชกิ เนือ่งในวนัครบรอบการก่อตัง้สหกรณ์  
เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,263,800บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาท)

รวม 12,943 คน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่ 
กับสหกรณ ์ในวันที่ 28 กันยายน 2556

และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
บริเวณชุมชนรอบข้างได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จ�านวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียน
บางบัว 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทุนการศึกษาพิเศษ (ส�าหรับเด็กออทิสติก) 5,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาสหกรณ์ จ�านวน 2 ทุน ๆ  ละ 5,000 บาท  
คณะวนศาสตร์ 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงสมาชิก
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในหน้าที่ 10 หรือ www.025798899.com

สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับท่ี 160 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

เกษียณอย่างเกษม 
กับบัญชีออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ร่วมวางพวงมาลาพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ 

ครบรอบ 117 ปี

กรมอุทยานฯ ครบรอบ 11 ปี

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 สอ.ปม. ร่วมพิธ ี
วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 117 ปี  
กรมอุทยานฯ ครบรอบ 11ปี และวางพวงมาลาสดุดี
วรีชนป่าไม้ ร�าลึกถงึคณุความดี ตลอดจนความเสียสละของ 
เหล่าวรีชนป่าไม้ ทีเ่สียชวีติจากการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) และดำารงตำาแหน่งรองประธาน 
คณะกรรมการดำาเนินการ ตัวแทนสอ.ปม. เข้าเย่ียม
เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้านตะวันออก ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงปะทะ 
กับพรานล่าเสือโคร่ง เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556

ตุลาคมนี้ ผู้เกษียณหลายๆท่าน จะได้มีโบนัสเป็นก�าไรชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ เป็นรางวลัแห่งความขยัน หลังจาก 
รับใช้ราชการมานาน การด�ารงชีวิตในวัยเกษียณจ�าเป็นต้องมี
การวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านสุขภาพท้ังร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะการวางแผนด้านการเงินทั้งนี้สหกรณ์ยังมอบทุน

สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิกและทุนสวัสดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส  โดยน�าฝากเข้าบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ วันท่ี 8 ตุลาคม 2556                                         (อ่านต่อหน้า 3)     

 28 กันยายน 2556 ครบรอบ 35 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
เยี่ยมชมงำนสหกรณ์สำธำรณสุขเพชรบุรี จ�ำกัด

 นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจำากดั และประธานกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรม
ป่าไม้ จำากัด และคณะกรรมการ เย่ียมชมงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ  
สอ. สาธารณสุขเพชรบุร ีจำากดั โดยมีนายประดิษฐ์ ฤาเดช ประธานกรรมการดำาเนนิการ 
ให้การต้อนรบัและบรรยายสรปุภาพรวมขององค์กร เม่ือวันจันทร์ที ่5 กนัยายน 2556

เก็บตก Roadshow สัญจร 
กระทรวงทรัพยำกร ฯลฯ

  (อ่านต่อหน้า 4)

สอ.ปม.ช่วยเหลอืสมาชกิทีเ่สยีชีวติและบาดเจ็บสาหสั
เนือ่งมาจากปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
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พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 117 ปี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 11 ปี ประจำาปี 2556

เม่ือวันพุธท่ี 18 กันยายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลา เน่ืองในโอกาสกรมป่าไม้ ครบรอบ 117 ปี และกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 11 ปี ประจ�าปี 2556 เพ่ือสดุดีวีรชนป่าไม้ ร�าลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้  
ท่ีเสียสละจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ณ วันน้ี มีวีรชนป่าไม้ ผู้อุทิศตนเพ่ือปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
ได้รับการจารึกนามไว้ ณ อนุสาวรีย์แห่งน้ี จ�านวนท้ังส้ิน  79 ท่าน

เรื่องมันเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหาร ม้ือค�่าค่ะ....วันนั้นมีนัดทานข้าวกับเพื่อนชาวอังกฤษ และเพื่อนคนไทย 

อกี 1 คน เราก็ทานกันไปตามปรกตมิาตอนท้ายๆการสนทนา...จ�าได้ว่า เราคุยกนัเร่ืองการลงทุนนีแ่หละคะ...อยู่ดีๆ  

ฝรั่งตาน�้าข้าวก็พูดขึ้นมา ว่า..."คุณรู้ไหมท�าไมคนต่างชาติหลายๆประเทศถึงตัดสินใจมาลงทุนท่ีเมืองไทย" 

..ดิฉนัก็ตอบไปตามสไตล์ว่า ...ไม่รู ้ เข้าทางฝรัง่เลยค่ะ เขาพดูข้ึนมาว่า  "ส่วนมากแล้วจะประเมินกันว่าแรงงาน

ประเภทงานฝีมือคนไทยมีศักยภาพสูงสดุในแถบเอเซยี สงูกว่าญีปุ่่นเสียอกี ตอนนีจ้ะพอมีใช้ได้ก็เวยีดนาม แต่

ไม่กระตอืรือร้นเท่าท่ีควรจงึยังห่าง"....แต่นัน้ไม่ใช่เหตผุลหลกันะค่ะ เพราะสิง่ทีเ่พือ่นนกัธรุกิจคนนีพ้ดูต่อออกมา 

คือ....."ปัจจัยหลักที่พวกเขาตัดสินใจมาลงทุนที่เมืองไทยเป็นเพราะ "ในหลวงฯ.."..เร่ิมอึ้งไปชั่วขณะ 

เพราะงง..จงึถามกลับไปว่าท�าไมจงึเป็นเพราะ ในหลวงฯ...มาฟังค�าตอบชดัๆเลยค่ะ..

 "ก็เพราะประเทศคุณมี King of King...(แปลไม่ถกูเพราะหวัใจมันพองโตข้ึนมาในทนัใด)...พวกเราเป็นทีรู้่กันมาตลอดว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะมีเร่ืองเลวร้าย

แค่ไหน มันจะผ่านไปได้ทุกคร้ัง แม้กระท่ังความรุนแรงหรือความแตกแยกทางความคิดใดๆ หากเกิดข้ึน...เพยีงในหลวงฯของคุณบอกให้จบทุกอย่างจะจบ ด้วยความสงบ

สนัต"ิ...

ในตอนทีเ่อาเงินส่งให้พนกังาน...ฝร่ังคนเดิมพดูขึน้มาอกีว่า....

"คนไทยนีโ่ชคดีจริงๆนะ จะอยูท่ี่ไหน จะท�าอะไร มีในหลวงฯคอยตดิตามเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชดิตลอดเวลา"....ฉนัและเพือ่นหนัไปมอง คราวนีฉ้นัถามเองเลย

ว่า..คุณรูไ้ด้อย่างไร เขาตอบกลับทันทีเลยว่า...."ก็ผมเหน็ธนบัตรไทยมีรปูในหลวงฯของพวกคุณอยู ่ ทุกๆใบแม้กระท่ังในเหรียญทีมี่ค่าน้อยทีส่ดุถงึมีค่ามากท่ีสุดใน

ธนบัตร เห็นเป็นอย่างน้ีมาหลายสิบปีแล้ว ดังนัน้เวลาคนไทยไปไหน ในหลวงฯจะอยู่กับคนไทยตลอดเวลา ไม่เคยห่างกัน ผมยังสงสัยเลยว่า ท�าไมรัฐบาลคณุไม่พมิพ์

ค�าว่า.."เรารักในหลวง" ลงไปในธนบัตร..".

 ส่งแขกเสรจ็กลบับ้านกับเพือ่น ตลอดทางไม่พดูกันซกัค�า ต่างคนต่างเงยีบ ฉนักไ็ด้แต่นัง่คิดถงึค�าพดูของเพือ่นฝร่ังคนนีม้าตลอดทาง มันเป็นความสขุท่ีได้

รับแบบคาดไม่ถงึจรงิๆค่ะ 

เพิ่งรู้ และสัมผัสกับค�าว่า หัวใจพองโต...มันคับฟ้าคับแผ่นดิน..จริงๆ ท่ีส�าคัญคือ..การที่รู้สึกแบบนี้ได้เป็นเพราะ..ดิฉันเป็นคนไทยท่ีมีพระมหากษัตริย์ 

ทีป่ระเสริฐท่ีสดุเป็น "พ่อของแผ่นดิน"..พระองค์ฯต้องอยูเ่ป็นม่ิงขวญัให้คนไทยท้ังแผ่นดินตลอดไป ....จริงไหมค่ะ..                                    

: คนหลังเลนส์

ในหลวงในสายตาชาวต่างชาติ

นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช  กล่าวรายงาน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลา
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ตุลาคมนี ้ผูเ้กษยีณหลาย ๆ ท่าน จะได้มีโบนสั เป็นก�าไรชวีติ ไม่ว่าจะเป็นเงินบ�าเหนจ็ บ�านาญ เป็นรางวลัแห่งความขยัน หลงัจากรับใช้
ราชการ รับใช้ประชาชนมาเนิน่นานเหลือเกิน ได้เวลาเกษยีณอายุราชการ เป็นความโล่ง ปนความเหงานดิๆ แต่ชวิีตก็ต้องด�าเนนิต่อไป หากท่านใด
เหงา สหกรณ์ยนิดีต้อนรับท่านทกุเวลา สหกรณ์จะขอเป็นเพือ่นท่ีคอยห่วงใยและเอือ้อาทรท่าน ผ่านวารสารสหกรณ์ท่ีจะแวะเวยีนไปเยีย่มท่านท่ีบ้าน  
ทุก ๆ เดือน และท่ีแน่ ๆ หลังเกษียณอายุราชการ สหกรณ์มีสิทธิประโยชน์ให้ท่านมากมาย และสิทธิพิเศษท่ีมากกว่าสมาชิกท่ัวไป คือ เงินฝาก 
เกษยีณเป่ียมสขุท่ีให้อตัราดอกเบ้ียสูง และสวัสดิการเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิ และทุนสวสัดิการเพือ่เก้ือกูลสมาชกิอาวโุส  

บญัชอีอมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ
● รับฝากเฉพาะเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหนจ็ด�ารงชพี หรอืเงนิท่ีได้รับจากทางราชการอืน่ ๆ 
● เปิดบัญชขีัน้ต�า่ 100 บาท 
● ถอนท่ีสหกรณ์เม่ือใดก็ได้
● อัตราดอกเบ้ียสูงกว่าทุกประเภทบัญชี โดยจ่ายดอกเบ้ียทุกวันที่  

 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
● อตัราดอกเบ้ีย 4.25%
● สามารถเปิดบัญชไีด้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เปิดบัญชอีอมทรัพย์เกษยีณเป่ียมสขุได้จาก 

www.025798899.com หรอื สมัครได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
คนทีว่างแผนชวีติหลงัเกษยีณไว้อย่างรอบคอบ ท�าให้ชวีติไม่สะดุด ไม่เป็นภาระลกูหลาน ควร

วางแผนไว้แต่เนิน่ ๆ ประมาณ 5-6 ปีก่อนเกษยีณ  ชวิีตหลังเกษยีณท่ีมีเงนิพอ ไม่มีหนี ้มีรายจ่ายน้อย มี
งานทีช่อบ และมีสุขภาพดี เป็นผลจากการเตรียมการล่วงหน้าอย่างมีระบบระเบียบ ขออวยพรให้ทุกท่าน
เกษยีณอย่างเกษม 

 

ทนุสวัสดกิำรเพือ่บ�ำเหนจ็สมำชกิ 
● สมาชกิต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชกิตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนบัอายกุารเป็น

สมาชกิ ให้นบัถงึวันที ่30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตดัท้ิง 
● สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดิการให้สมาชกิในเดือนตลุาคมของทุกปี 
● ค�านวณเงนิบ�าเหนจ็สมาชกิจากจ�านวนปีท่ีเป็นสมาชกิ คณูด้วยจ�านวนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์หารด้วยหนึง่ร้อย  

หากต�า่กว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ท้ังนีจ้�านวนเงนิบ�าเหนจ็ต้องไม่เกนิ 7,000 บาท จ่ายเพยีงครัง้เดียว 
เม่ือสมาชกิอายุครบ 60 ปี

● กรณสีมาชกิยงัมีหนีค้้างช�าระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ให้สหกรณ์น�าเงนิท่ีค�านวณได้มาช�าระหนีข้องสมาชกิทีค้่าง
ช�าระอยู่ทัง้หมดก่อน

● สหกรณ์จะน�าฝากเงนิทนุสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชอีอมทรัพย์สนิมัธยสัถ์ของสมาชกิท่ีมีอยู่กับสหกรณ์

ทนุสวัสดกิำรเกือ้กูลสมำชกิอำวโุส
● สมาชกิต้องมีอายตุัง้แต่ 61 ปี และมีอายุการเป็นสมาชกิตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนบัอายุของสมาชกิ

และอายุการเป็นสมาชกิให้นบัถงึวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตดัท้ิง

● สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดิการให้สมาชกิในเดือนตลุาคมของทุกปี 

● จ่ายเงนิทนุสวัสดิการตามอายกุารเป็นสมาชกิดังนี้

● สมาชกิอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า  10 ปี    จ่าย 1,000 บาท

● สมาชกิอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชกิตัง้แต่    20 ปี     จ่าย 1,500 บาท

● สมาชกิอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชกิตัง้แต่   30 ปี     จ่าย 2,000 บาท

● สหกรณ์จะน�าฝากเงนิทนุสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชอีอมทรัพย์สนิมัธยสัถ์ของสมาชกิท่ีสมาชกิมีอยูกั่บสหกรณ์ 

เกษียณอย่างเกษม กับบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
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เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัด 

กิจกรรม Road show สัญจร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรม

ทรัพยากรน�้า กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีข้าราชการ

และพนักงานราชการให้ความสนใจสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวน

มาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก สวัสดิการสมาชิก และ 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ผู้ที่สมัครสมาชิก ในวันนั้นยังได้รับของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น 

ผ้าขนหนผูนืใหญ่  แก้วน�า้  ปากกา   

และในการ Roadshow 

คร้ังนี้  มีอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีน ่า 

เอาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ ๆ  และมีข้อคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียว

นางบงกช ใจดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พี่ท�างานอยู่ที่กระทรวงมาก็นาน แต่

ไม่เคยได้สมัครสมาชิก เพราะไม่รู้ว่า การสมัครสมาชิกมันดีอย่างไร?  พอน้องๆ ได้มาออกบูธ ได้มา

แนะน�าว่า มีสวัสดิการอะไรบ้าง ท�าให้พี่ไม่ต้องตัดสินใจนานเลย ที่จะสมัครสมาชิก เพราะสวัสดิการ

ดีจริง ๆ และยังสอนให้เรารู้จักการออม ส่ิงนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะจะท�าให้เกิดเป็นนิสัย คน

ส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่า มีงานท�ามีเงินเดือนทุกเดือน ท�าไปเรื่อยๆ เงินเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ลืม

มองอีกด้านหน่ึงว่า เราก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวัน อาจเจ็บป่วยไม่สามารถท�างานได้ หรือบริษัท

มีปัญหาอาจลดพนักงาน เราก็มีสิทธิตกงานได้ งานใหม่ก็ใช่ว่าจะหาได้ทันควัน ช่วงนั้นจะ

ท�าอย่างไรถ้าไม่มีเงินเก็บไว้บ้าง วงจรของชีวิตคนเราจะไปอีกไกล และตลอดเส้นทาง..เงินเป็นปัจจัยส�าคัญพอสมควรทีเดียวท่ีจะพา

ชีวิตเราด�าเนินไปอย่างมีความสุข คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอ เรามาตัดสินใจออมกันต้ังแต่วันน้ีดีกว่า ไม่มีค�าว่าสายส�าหรับการ 

เริ่มต้นออมในขณะที่ยังมีรายได้อยู่ แต่อาจจะต้องหนักหน่อยกว่าจะถึงเป้าหมาย เริ่มช้า แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่ม และเพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายการออมคงต้องใช้กฎเหล็กกันหน่อยจะได้เป็นกติกาช่วยให้เราไปถึงดวงดาว พี่ดีใจที่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้รับสิทธิ 

ประโยชน์มากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิตค่ะ”

เป็นข้อคิดที่ดีมาก ซึ่งบางครั้งคนเราก็คาดไม่ถึงจริง ๆ  คะ ใครจะน�าข้อคิดนี้ไปใช้ก็ไม่หวงนะจ้ะ 

Road show สัญจร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผู้เกษียณใช้ห้องประชุมชั้น 2 “เรียนร้องเพลงเพื่อสุขภำพกำยและใจ”
ผู้ท่ีอยู่ในวัยเกษียณควรท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่บวก ปรับความคิด 

ปรับมุมมอง และยอมรับการเปล่ียนแปลง จะท�าให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมี
ความสุข

การหางานอดิเรก หรือหาสิ่งที่เราชอบท�าในเวลาว่าง อาทิ  การร้องเพลง เช่น  
ผู้เกษียณกลุ่มนี้ได้มาเรียนร้องเพลง ไม่ปล่อยชีวิตให้เงียบเหงา  โดยขอใช้สถานท่ีชั้น 2  
ให้อาจารย์มาสอนร้องเพลง เปิดรับความร่ืนรมย์ของชีวิตด้วยเสียงเพลง ของตัวเราเอง  
ได้พักกายและใจ เห็นไหมคะ ว่าชีวิตยังมีอะไรสนุก ๆ ให้ท�าอีกตั้งเยอะ...

กรมป่ำไม้ ปฐมนิเทศพนักงำนรำชกำรบรรจุใหม่
กรมป่าไม้ ขอใช้ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ในวันที่  

21 สิงหาคม 2556 เวลา 07.30 – 17.00 น. เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
พนักงานราชการบรรจุใหม่” ประจ�าปี พ.ศ.
2556 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556  พิธีเปิดโดย
อธิบดีกรมป่าไม้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ จ�านวน 210 คน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระเบียบงาน 
สารบรรณ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  

รวมทั้งให้ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ของพนักงานราชการตามกฎหมาย

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ประชุมเรื่อง “กำรท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีคุณธรรม”

เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ขอใช้ห้องประชุม 1  
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การท�างานเป็นทีมอย่างมี
คุณธรรม  ตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พิธีเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการท�างานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรม  โดยนายธีรภัทร ประยูทธสิทธิ รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสุตัว์ จ�ำกดั ดงูำนสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั  
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด  วันอังคำรที่ 27 สิงหำคม 2556

นายทองทวี ดีมะการ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด  
น�าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสมาชิกจ�านวน 29 ท่าน  เยี่ยมชมงานด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และการด�าเนินธุรกรรมการเงิน
ของสมาชิกด้านต่างๆ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาระบบ ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ไทยไอซีที จ�ากัด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ไทยไอซีที จ�ากัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด 
บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด  เยี่ยมชมงำนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้ำนทับคำง จ�ำกัด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2556

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 11 ท่าน  เยี่ยมชมงานด้านระบบ ATM ระบบการกู้เงิน และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตอบข้อซักถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด 
โดยมี นายสุริยา มนตรีภักดิ์  ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จ�ากัด บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
เยี่ยมชมงำนสหกรณ์สำธำรณสุขเพชรบุรี จ�ำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2556

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 11 ท่าน  เยี่ยมชมงานด้านระบบ ATM ระบบการกู้เงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน ์
ในการที่จะน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมี นายประดิษฐ์ ฤาเดช ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์สาธารณสุข
เพชรบุรี จ�ากัด บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร  
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จากโต๊ะประชุม... 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์

โดย สุภาพ  ค�าแฝง  
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

 ในปี 2556 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนรอบข้าง ตามหลักการและ          

อุดมการณ์ของสหกรณ์ ในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก บุตรสมาชิก และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน โดยสามารถสรุปได้ 

ดังต่อไปนี้ ครับ

กำรมอบทุนกำรศึกษำของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2556
ล�าดับ รายการ จ�านวนทุน รวมจ�านวนเงิน อาหารกลางวัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

1 งานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายสุภาพ ค�าแฝง

1 39,500.00 0.00 39,500.00

2 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (ขอนแก่น) 2 3,000.00 3,000.00 6,000.00

3 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (ชัยภูมิ) 5 7,500.00 5,000.00 12,500.00

4 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 (ตาก) 13 22,500.00 10,000.00 32,500.00

5 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (พิษณุโลก) 4 6,000.00 5,000.00 11,000.00

6 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 7 (อุตรดิตถ์) 3 4,500.00 5,000.00 9,500.00

7 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 (หนองคาย) 4 6,000.00 5,000.00 11,000.00

8 มอบทุนการศึกษามูลนิธิศรีบุญยานนท์ - 10,000.00 0.00 10,000.00

9 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 (นครราชสีมา) 11 18,000.00 5,000.00 23,000.00

10 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 (นนทบุรี) 4 6,000.00 5,000.00 11,000.00

11 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 (ร้อยเอ็ด) 4 6,000.00 5,000.00 11,000.00

12 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 14 (กระบ่ี) 3 4,500.00 3,000.00 7,500.00

13 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (กาญจนบุรี) 11 18,000.00 5,000.00 23,000.00

14 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบางบัว 16 27,000.00 0.00 27,000.00

15 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 6 10,000.00 0.00 10,000.00

16 มอบทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
- คณะวนศาสตร์

1 10,000.00 0.00 10,000.00

17 มอบทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

1 10,000.00 0.00 10,000.00

18 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1.) ทุนส่งเสริมการศึกษา จ�านวน 2,325 คน
2.) ทุนเรียนดี
    2.1 ทุนเรียนดี จ�านวน 302 คน
    2.2 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จ�านวน 21 คน
3.) ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ จ�านวน 16 คน

2,664 1,782,500.00 - 1,782,500.00

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,047,000.00

ที่มา: ฝ่ายจัดการ
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สหกรณไ์ทยสูส่หกรณอ์าเซียน โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ตอน ประเทศบรูไน 
(Brunei Darussalam)

ประเทศแรกท่ีจะน� า เสนอคือ
ประเทศบรูไนครับ โดยธรรมเนยีมของการ
อยู่ร่วมกันเป็นประชาคมที่มีเกิดจากการ
รวมตวัของหลายชาต ิจะมีการจดัล�าดับใน
พิธีการต่างๆ โดยอาศัยอักษรตัวแรกของ
ช่ือประเทศเป็นตัวก�าหนด (ชื่อประเทศใน
ภาษาอังกฤษ) ยกตัวอย่างการจัดล�าดับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม 
การจัดล�าดับการนั่งในท่ีประชุมหรือล�าดับในการยืนถ่ายรูปหมู่ เป็นต้น 
ผมจงึขอน�าธรรมเนยีมนีม้าใช้ในการจดัล�าดับการเขียนเก่ียวกับสหกรณ์
ของแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยแล้วกันนะครับ 

ประเทศบรูไน มีชือ่เป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” 
เมืองหลวงคือ “บันดาร์เสรีเบกาวัน”ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ  
และเป็นประเทศท่ีมีพระมหากษตัริย์ (สลุต่าน) ทรงเป็นประมุขเช่นเดียว 
กับประเทศไทย มาเลเซียและกัมพูชา แต่เป็นประเทศเดียวในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนท่ียงัคงรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ 
บรูไนมีเนื้อท่ีมากกว่าประเทศสิงคโปร์ประมาณ 8 เท่าโดยมีเนื้อที่ 
5,770 ตารางกิโลเมตร แต่เป็นประเทศทีมี่ประชากรน้อยทีส่ดุในบรรดา
ประเทศอาเซยีน จากการประมาณเม่ือปี 2554 คาดว่ามีประชากรทัง้ส้ิน  
428,000 คน อย่างไรก็ตาม บรูไนเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรน�้ามัน 
และก๊าซธรรมชาตเิป็นสนิค้าออก ท�าให้รัฐมีรายได้เป็นจ�านวนมาก จงึได้
จดัระบบเศรษฐกิจเป็นแบบรัฐสวสัดิการ ซึง่ท�าให้ประชาชนชาวบรูไนนัน้
ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน  แต่จากการคาดว่าน�้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติจะหมดในเร็วๆนี้ ท�าให้บรูไนจ�าเป็นท่ีจะต้องมี 
นโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มรายได้จากภาคการท่องเท่ียวและการลงทุน
ด้านอืน่ๆ โดยให้ภาคเอกชนมีบทบาทมาก รวมท้ังได้ส่งเสริมให้ภาคสหกรณ์ 
มีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากข้ึนเช่นกัน

ขบวนการสหกรณ์ในบรูไนขับเคล่ือนโดยภาคประชาชนคือเป็น
ไปตามธรรมชาติของสังคม ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสหกรณ์ขึ้น 

เรียกว่า Cooperative Development Center,CDC 
เทียบเท่ากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ของไทย สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน 
(Ministry of Industry and Primary ) 

ประเทศบรูไนก�าหนดลักษณะสหกรณ์ไว้ชดั
ว่า ไม่เป็นองค์กรทางการเมือง /ไม่ใช่สมาคมการค้า/ 

ไม่ใช่องค์การสวัสดิการ(บรูไนจัดสวัสดิการโดยรัฐอยู่แล้ว)/ไม่ใช่บริษัท
เอกชน และต้องมีค่านยิมในเร่ืองความรับผดิชอบ การพึง่ตนเอง คณุภาพ 
ยตุธิรรม และความเข้มแข็ง

องค์การสูงสุดของขบวนการสหกรณ์เรียกว่า สหพันธ์สหกรณ์
แห่งชาติ (National Cooperation Federation) เรียกเป็นภาษามลาย ู
ว่า Gabunggan Koperasi Nasional,GKN ซึง่ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 9 สิงหาคม 
2534 (1991) เหน็ได้ว่าขบวนการสหกรณ์ของประเทศบรูไนนัน้เพิง่เกิดได้ 
ไม่นานนกั อาจจะด้วยความทีภ่าครัฐสามารถจดัสวสัดิการในรูปแบบรัฐ
สวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ท�าให้การรวมตัวใน 
รูปแบบสหกรณ์จงึไม่ได้มีผลต่อวถิชีวีติของชาวบรไูนก็เป็นได้ 

ในเร็วๆนี้ พ.อ.สรวัฒน์ ปฏิมาคม นายทหารประจ�ากอง
บัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้ศึกษาในวิทยาลัย
เสนาธิการทหารด้วยกันกับผมจะเดินไปปฏิบัติ
หน้าทีผู่ช่้วยทตูทหารประจ�าประเทศบรูไน ผมจงึ 
ได้ทาบทามให้ช่วยเสาะหาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ 
ประเทศบรูไนในแง่มุมต่างๆ มาน�าเสนอให้
สมาชิกรับทราบเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์ของประเทศบรไูน
ในโอกาสต่อไปด้วยครับ 

ขอขอบคุณข ้อมูลจากสหกรณ์ไทย 
Thaicooperative.org
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตรำดอกเบี้ยผลกำรด�ำเนินงำน
รายการ  31  สิงหาคม 2556  31  กรกฎาคม 2556

จ�านวนสมาชิก 13,224 13,222 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 12,942 12,807 

สินทรัพย์รวม 11,029,812,207.97 11,196,573,804.03

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 216,138,855.36 417,836,951.80 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 460,103,506.59 460,103,478.34 

เงินลงทุนระยะส้ัน 70,440,570.00 70,605,345.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,183,510.42 76,156,254.17

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 7,586,679.50 6,623,632.25 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,016,370,505.78 6,008,536,026.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 72,375,963.71 62,569,399.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 839,561,480.52 832,700,389.91 

เงินลงทุนระยะยาว 3,168,649,143.04 3,158,211,199.98 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13,102,836.23 13,458,223.64 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 86,935,441.44 87,376,320.02 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,168,406.30 2,201,274.34 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,621,338,090.52 6,792,167,853.34

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,065,000,000.00 1,274,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,006,306,832.44 3,991,342,620.11

เงินรับฝากออมทรัพย์ 409,355,482.17 413,583,425.76 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,847,916,526.26 2,830,035,345.12 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 568,489,086.32 569,111,772.05 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 130,372,465.52 129,200,211.01 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 48,129,624.86 47,339,915.92 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,043,647.31 2,071,950.25 

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,502,361,683.98 1,491,444,529.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 88,766,988.91 87,449,336.54 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,369,215,195.92 1,362,727,889.55 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 39,678,586.00 36,632,892.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 4,700,913.15 4,634,411.58 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 19,352,475.87 9,152,623.52 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,260,998.23 12,171,980.04 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,056,100.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,218,069,060.90 4,240,046,948.34

ทุนเรือนหุ้น 3,802,679,360.00 3,774,543,030.00 

ทุนส�ารอง 366,996,732.38 366,996,732.38 

ทุนสะสม 64,882,009.59 65,269,937.09 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน (16,489,041.07) 33,237,248.87 

รายได้ 370,287,858.57 324,169,963.13

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 299,658,459.80 260,680,808.67 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 64,936,364.38 57,977,528.57 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 5,693,034.39 5,511,625.89 

ค่าใช้จ่าย 179,882,802.02 159,810,960.78

ดอกเบ้ียจ่าย 143,134,361.07 128,021,902.73 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 36,748,440.95 31,789,058.05 

ก�าไรสุทธิ 190,405,056.55 164,359,002.35

 : ท่าน ว.วชิรเมธี

คำ�คมค�รมพระ
“ลดความอยากให้เหลือน้อยที่สุด 

แล้วปริมาณความสุขจะเพิ่มขึ้นมาเอง” 
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน
ราชการ กู้เงินสามัญอย่างไร ?  

ให้ได้รับกำรอนุมัติไว
สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ได้สอบถามเข้ามาที่สหกรณ์

เป็นจ�านวนมากในเรื่องของการกู้สามัญของพนักงานราชการ ซึ่ง

ก่อนที่พนักงานราชการจะกู้สามัญนั้น ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน

การกู้ว่าสามารถกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนดหรือไม่ ซึ่งฝ่าย

สมาชิกสัมพันธ์มีค�าตอบมาฝากค่ะ

1. ตรวจสอบว่าพนักงานราชการได้กรอกหนังสือยินยอมหัก
เงนิเดือนเพ่ือหักทนุเรอืนหุน้จากเงนิเดือนแล้วหรอืไม่
ตอบ หากพนักงานราชการท่านใดที่ยังไม่ได้กรอกหนังสือยินยอมหัก 

เงินเดอืนขอให้กรอกหนงัสอืยินยอมหกัเงนิเดือนเพือ่สหกรณ์จะได้หกัทุนเรือนหุน้ 

จากเงินเดือน ณ ที่จ่าย

 

2. จะตรวจสอบการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้อย่างไรบ้าง
ตอบ พนักงานราชการจะต้องตรวจสอบว่าปัจจุบันส่งค่าหุ้นรายเดือนๆละ

ไม่น้อยกว่า 500 บาท และส่งโดยหักจากเงินเดือนติดต่อกันครบ 6 เดือน แล้ว

หรือไม่ ส�าหรับการตรวจสอบการส่งค่าหุ้นรายเดือนนั้นสามารถตรวจสอบได้

จากระบบสหกรณ์ออนไลน์ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.025798899.com    

หรือสอบถามข้อมูลจากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เบอร์ 02-5798899 กดหัวข้อ 

บริการ 5 รายการหักเงินเดือน หรือโทรศัพท์สอบถามจากเจ ้าหน้าท่ี  

Call Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5797070

3. เม่ือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าส่งทุนเรือนหุ ้นยังไม่ถึง 
เดือนละ 500 บาทจะต้องด�าเนินการอย่างไร
ตอบ พนักงานราชการที่ประสงค์จะเพิ่มหุ้น สามารถด�าเนินการได้ดังนี้ 

          - กรอกแบบฟอร์มใบเพิ่มหุ้นส่งมาทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ สหกรณ์ www.025798899.com   

          - ท�ารายการเพิ่มหุ้นผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 

เบอร์ 02-5798899 กดหัวข้อบริการ 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และกด 2 

เปลี่ยนการระดมหุ้นรายเดือน

4.  ตรวจสอบว่ามีบัตรพนักงานราชการแล้วหรือไม่
ตอบ หากพนักงานราชการที่ยังไม่มีบัตรพนักงานราชการต้องด�าเนินการ

ท�าบัตรพนักงานราชการก่อน เนื่องจากจะต้องใช้บัตรพนักงานราชการตาม

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญส�าหรับพนักงานราชการ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

(จับฉลากในวันครบรอบ 35 ปี 
วันที่ 28 กันยายน 2556)

รางวัลที่1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล
รางวัล

ที่ 1
เลขที่

สมาชิก ชื่อ- สกุล จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. 16958 น.ส.สุญาณี  เกียรติสิน 10,000

รางวัลที่2 เงินฝาก 5,000 บาท จ�านวน 2 รางวัล
รางวัล

ที่ 2
เลขที่

สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน
(บาท)

1. 11033 นายกรภัทร์  ภู่ชยังกูร 5,000

2. 14651 นายสงกรานต์  เกตุทับทิม 5,000

รางวัลที่3 เงินฝาก 1,000 บาท จ�านวน 30 รางวัล
รางวัล

ที่ 3
เลขที่

สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน
(บาท)

1. 7921 นายเรืองเดช  ร่วมชัยภูมิ 1,000

2. 4557 นายไตรรงค์  โพธิศาล 1,000

3. 14201 นายสมัชชา  สังข์ทอง 1,000

4. 17674 นางสุปริญญา  เติมต้น 1,000

5. 513264 น.ส.ชุลินนา  ลาภส่งผล 1,000

6. 7821 นายสมนึก  พันธะพุมมี 1,000

7. 17823 น.ส.ปัทมา  เลาเก็ง 1,000

8. 17707 น.ส.ระวิพรรณ  จินดาดวง 1,000

9. 18229 นางรุ่งทิพย์  ถาวงษ์กลาง 1,000

10. 4384 นายปรีชา  อิทธิกุล 1,000

11. 5690 นางเพียงใจ  เสียงหวาน 1,000

12. 17302 นางสุวิมล  ถนอมเผ่า 1,000

13. 1750 นางสุนันท์  พิพัฒนสมบุญ 1,000

14. 504264 นางกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์ 1,000

15. 17788 นางอภิญญา  นราธนากร 1,000

16. 3204 นางภาวันสินี  น�้าแก้ว 1,000

17. 12380 นางนลฐญา  ภักดีกุล 1,000

18. 11208 นายอุดมพร  แก้วประภาพร 1,000

19. 500875 นางวลัยพรรณ  ปิ่นเลิศ 1,000

20. 3881 นางถนอม  ทองก�าเหนิด 1,000

21. 15851 น.ส.ปฤษฎี  ค�านนท์ 1,000

22. 501533 น.ส.ชุลีรัตน์  เต็มเมธาวิทยาเลิศ 1,000

23. 17127 น.ส.พชรวรรณ  ธัญญาดี 1,000

24. 1263 นายสังเวียน  พาลีตา 1,000

25. 17930 นางพรทิพย์  นาควิโรจน์ 1,000

26. 5273 น.ส.รัตนา  ลักขณาวรกุล 1,000

27. 18569 น.ส.พัสชญาพร  พินิจพุทธพงศ์ 1,000

28. 503470 นางนิตยา  สุขวัฒน์นิจกูล 1,000

29. 8026 นายธวัชชัย  ปุริเกษม 1,000

30. 17777 น.ส.บุหงา  รองไชย 1,000
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ทองขจร  
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไปมอบทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือ 
เจ ้าหน้าที่ที่ มิได้เป็นสมาชิกที่เสียชีวิตเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
โดยวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เดินทางจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพื่อเดินทางไปร่วมดับไฟป่าทางภาคเหนือ ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุรถ
บรรทุกพลิกคว�่า โดย
สหกรณ์มอบเงินให้
ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
ครอบครัวละ10,000 
บาท ให้แก่ครอบครัว

นายสุทิน โยงรัมย์ และนายอ�านาจ ดวงสวัสด์ิ  และเจ้าหน้าที่ที่มิได้เป็นสมาชิก  
ที่บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แก่ นายทองจันทร์ โสมนัส   
นายวินัย สิทธิ์ขอนทด นายนรินทร์ อ�่าพริ้ง และนายวิรุณ มาตรบุตร คนละ  
5,000 บาท โดยมีนายอมร ต่อเจริญ ผู ้อ�านวยการส�านักป้องกันปราบปราม
และควบคุมไฟป่า เป็นตัวแทนรับมอบทุนสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เม่ือวันท่ี  
1 สิงหาคม 2556

จากการที่ได้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ�านวน 
13 คน ได้ปะทะกับพรานล่าเสือโคร่ง จ�านวน 5 คน 
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ผลปรากฏว่า  
นายพรานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 คน เจ้าหน้าที ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 คน โดยเป็นพนักงานราชการ 

และ ลูกจ้าง TOR คือ นายบุญศิล อินทะปัญญา สมาชิกสมทบ ได้ท�าประกันชีวิตหมู่ไว้กับ สอ.ปม. ซึ่ง
สหกรณ์จะด�าเนินการขอรับสินไหมให้กับครอบครัว นายบุญศิล อินทะปัญญา โดยจะได้รับสินไหม มูลค่า  
1,000,000 บาท และจะได้รบัทุนสาธารณประโยชน์จ�านวน  10,000 บาท และนายอานทอง งามยิง่  ซึง่มิได้เป็น 
สมาชิก จะได้รับทุนสาธารณประโยชน์ จ�านวน 10,000 บาท

ส�าหรับ นายพิริยะ เขาหลวง และนายสนั่น องค์การ สมาชิกสมทบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับ
ทุนสาธารณประโยชน์ รายละ 5,000 บาท

ทั้งนี้นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) และด�ารง
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการด�าเนินการ ตัวแทนสอ.ปม.เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงปะทะกับพรานล่าเสือโคร่ง เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม ้ จ�ากัด ต ้องขอแสดง
ความเสียใจ ต ่อครอบครัวของ 
ผู ้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส และ
สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือมอบ
ทุนสาธารณประโยชน์ให้กับทายาท
ของผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสต่อไป 

นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานฯ และนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และ
และด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการด�าเนินการ ตัวแทนสอ.ปม. เยี่ยมผู้บาดเจ็บสาหัส

สอ.ปม.ช่วยเหลือสมาชิกที่เสยีชวีติและบาดเจบ็สาหสั
เนือ่งมาจากปฏบิตัหิน้าท่ีราชการ



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

ฤกษ์งามยามดีวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 สหกรณ์ก็ถึงวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 35 ปี  แห่งการ
ก่อตั้งสหกรณ์  โดย นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ  น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ปม. 
ไหว้พระไตรสสตวรรษานุสรณ์ หน้ากรมป่าไม้ และไหว้พระพรหม และสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5. จากนั้นมีพิธี
ท�าบุญเลี้ยงพระ  โดยมีอดีตคณะกรรมการ  และสมาชิกได้มาร่วมงานวันเกิดสหกรณ์ด้วย

พิธีทำาบุญครบรอบวันเกิด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด


