
สอ.ปม. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยประสานงาน
สมาชิก กลุมจังหวัดขอนแกน

นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม ผูอํานวยการสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) รวมทําบุญถวายภัตตาหาร
พระสงฆ และเปนประธานเปดศูนยประสานงานสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กลุมจังหวัดขอนแกน เพื่อ
สงเสริมใหกลุมสมาชิก และผูแทนสมาชิกไดมีสถานที่
พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
รวมวางพวงมาลาวันปยมหาราช

เม่ือวันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2556 สอ.ปม. นางเปรมพิมล 
พิมพพันธุ กรรมการ และเจาหนาท่ีสอ.ปม.รวมวางพวงมาลา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เน่ืองในวันปยมหาราช 
ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว กรมปาไม เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ของขวัญปใหม ๒๕๕๗

กระติกนํา้ “ชืน่ใจ”
แจกฟร!ี! แดสมาชกิและสมาชิกสมทบ

สหกรณออมทรัพยเพ่ือขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ฉบับท่ี 161 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

สวนกลาง รับท่ีสหกรณตั้งแตวันที่ 18 พ.ย.56 ถึงวันที่ 24 ม.ค.57 
ตางจังหวัด ดาวนโหลดแบบฟอรมใบส่ังจอง กระติกนํ้า “ชื่นใจ” ที่ 
www.025798899.com  สงใบจองถึงสหกรณไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
หมายเหตุ : สมาชิกสมทบท่ีจะไดรับกระติกนํ้า“ชื่นใจ” 
ตองสมัครเปนสมาชิกภายในวันที่ 28 ก.ย.56                  อานตอหนา 11

สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด
เยี่ยมชม ชอท.

นายสุรชาติ แสนประดิษฐ ประธานกรรมการสอ.ครูรอยเอ็ด 
จก. นําคณะกรรมการและเจาหนาท่ี เยี่ยมชมงานดาน
ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาระบบ 
ATM ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด เมื่อ
วันอังคารท่ี 24 ก.ย. 2556
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นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 
และประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ 
จากสมาชิก จํานวน 8 สหกรณไดแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด,สหกรณออมทรัพยขาราชการ
สรรพากร จํากัด,สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด, สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด,สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด, สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร จํากัด, สหกรณออมทรัพย
ครูรอยเอ็ด จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เยี่ยมชมความคืบหนาของระบบ ICT CCS  
ณ ศูนยขอมูลหลัก Data Center เม่ือวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
นําสหกรณสมาชิก 8 สหกรณ ชมความคืบหนาของระบบ ICT CCS

 ณ ศูนยขอมูลหลัก Data Center
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กรมปาไม ใชหองประชุมเอกสารเก่ียวกับที่ดินเพ่ือ
ชวยเหลอืเกษตรกร

กรมปาไม ใชหองประชุม ชั้น 4 อาคาร

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ในวันพุธท่ี 

18 กันยายน 2556 โดยประชุมเร่ือง เอกสาร

เกี่ยวกับท่ีดิน เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พิธีเปด

โดยอธิบดีกรมปาไม นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ 

นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของความเปนประเทศไทย มีชวงเวลาแหงความ

ม่ันคงอันนํามาซึ่งความสุขเกษมเปรมปรีด์ิของปวงชนชาวไทย และชวงเวลาแหงภาวะ

วกิฤตของปญหา อนัมาซึง่ความโศกเศราและส้ินหวงั แตไมวาจะเปนชวงเวลาใด บุคคล

หนึง่ซึง่ไมเคยไหวหวัน่ไปตามสถานการณตางๆ นัน่กคื็อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ภมิูพลอดลุยเดช หรือในหลวงของเรานัน่เอง ทกุหยอมหญาแหงความขาดแคลน ทกุพืน้ท่ีอนัไรซึง่ความเจรญิ ไมมีทีใ่ดท่ีพระองคเสดจ็ไปเยีย่มเยยีน

แลวจะไมมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดระยะเวลากวา 60 ป ไมมีใครสามารถจําไดวาพระองคเสดจ็ไปยังทีแ่หงใดบาง แตส่ิงหนึง่ทีป่ระชาชนทุกคนจาํไดคือ ไมวาพระองค

จะเสด็จไป ณ ทีแ่หงใด จะตองเห็นส่ิงของสามส่ิงอยูในพระหัตถของพระองคคือแผนที ่กลองถายรปู และอีกสิง่หนึง่คือดินสอ แตพระองค

มิไดทรงใชสามส่ิงนัน้เพ่ือการนนัทนาการทองเท่ียว หากแตใชเปนอปุกรณในการคดิ และหาทางพฒันาพืน้ทีท่ีป่ระทับอยูนัน้ในการคดิ 

และหาทางพัฒนาพ้ืนทีท่ีป่ระทับอยูนัน้ใหพบกับความเจริญ ทีแ่หงนีต้ั้งอยูในภูมิประเทศ และภูมิอากาศอยางไร ฟาฝนฤดกูาลเปนเชนไร 

พระองคทรงทราบไดจากแผนที ่รายละเอียดของพ้ืนทีแ่ละปญหาตางๆ ทีต่องแกไขมอีะไรบาง พระองคทรงจาํไดจากการจดบันทกึและ

การถายภาพ พระองคคือตัวอยางของนักพัฒนาอยางแทจริง ซึ่งตองเตรียมพรอมและรับรูแกไขปญหาตางๆ 

เสมอ การทําท่ีดินอนัแหงแลงแตกระแหงใหเปนผนืนาอนัอดุมสมบูรณ การทําภูเขาหวัโลนใหเปนยอดเขาอันเขยีวขจี 

ทกุส่ิงลวนไมใชเรือ่งงายทีใ่ครก็สามารถทําได หากแตในหลวงของเราสามารถทาํได พระองคไมมีอทิธฤิทธิป์าฏิหารย

ทีจ่ะดลบันดาลส่ิงใดได แตพระองคทรงมีพระอจัฉรยิภาพ มีความเอาใจใส ชางสงัเกต พระองคไมสนพระทยักับความ

เหนด็เหน่ือย และหยาดเหง่ือท่ีไหลออกมา พระองคไมทรงกลัวความยากลําบาก และทานจะเปนหวงพสกนิกรของ

ทานวา ประชาชนตองมีความเปนอยูทีดี่ มีชวีติทีพ่อเพยีง  ภายใตรมพระบารมี สิง่นีเ้อง ทาํใหในหลวงทรงเปนศนูย

รวมดวงใจของคนไทยท้ังชาต ิ จงึไมนาแปลกใจเลยวา เราคนไทย ทาํไมจึงรักในหลวง !!

: คนหลังเลนส

ในหลวงในหลวง
นักพัฒนานักพัฒนา

กรมปาไมจัดงานเลี้ยงเกษียณ 
รอยรักรวมใจ สานสายใยคนรักษปา 

เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2556 กรมปาไมขอใชสถานท่ี สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม บริเวณหนาสหกรณ และลานนํ้าพุ เพื่อเลี้ยงอําลา 

ผูเกษียณ งานนี้ นอกจากผูเกษียณจะไดพบปะสังสรรคกันแลว 

ยังมีวงดนตรีขับกลอมใหฟงเพลงเพราะๆ ชิล ๆ กันอีกดวย

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �ÍÒ¤ÒÃÍÒ¤ÒÃ
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัดชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
นําสหกรณสมาชิก 8 สหกรณนําสหกรณสมาชิก 8 สหกรณ

ชมความคืบหนาของระบบ ICT CCS   ชมความคืบหนาของระบบ ICT CCS   
ณ ศูนยขอมูลหลัก Data Centerณ ศูนยขอมูลหลัก Data Center
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย

ไอซีที จํากัด และประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นําคณะ

กรรมการและเจาหนาท่ี จากสหกรณสมาชิกจํานวน 8 สหกรณ ดังนี้

1. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

2. สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด

3. สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด

4. สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด

5. สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร จํากัด

6. สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด

7. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

8. สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เพื่อเยี่ยมชมความคืบหนาของระบบ ICT CCS ณ ศูนยขอมูล

หลัก Data Center โดยมี นายสันติ สงวนทรัพย ผูประสานงานโครงการ

ไอซีที ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด นายเดชธนา อัศวทวีกุล 

ผูประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 

และ น.ส.ไพรัตน เมฆาธร ผูจัดการโครงการ IT ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด บรรยายสรุปภาพรวมของระบบงาน  
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ผูเขารวมฝกอบรม พรอมคณะกรรมการและเจาหนาท่ี สอ.ปม. รวมกัน
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยการเดินเทาเก็บขยะตลอดเสนทาง
จากสอ.ปม. ไปยังชุมชนบางบัว เขตบางเขน และรวมกันเก็บกวาด
ทําความสะอาดบริเวณศูนยเรียนรูบานม่ันคง ชุมชนบางบัว

เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “เพื่อคนสหกรณรุนใหม” รุนที่ 1 โดยมีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ใหความสนใจสมัครเขารวมโครงการ
และใหการตอบรับเปนอยางดี ซึ่งสหกรณไดคัดเลือกผูเขารวมโครงการจากใบสมัครจํานวน 54 คน เหลือเพียง 
30 คน โดยการท่ีจะทําใหสหกรณ ดําเนินวิสาหกิจใหประสบความสําเร็จไดนั้น ตองพัฒนามวลสมาชิกท่ีมีความ
เขมแข็งใหกับขบวนการสหกรณ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จึงจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณรุนใหม”
รุนที ่1 เพือ่ใหสมาชิกและสมาชิกสมทบผูเขารับการฝกอบรม ซึง่เปนกลุมคนรุนใหม ทีมี่พลงักายและพลังความคิด
สรางสรรคไดเรียนรูงานสหกรณออมทรัพย รวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
สหกรณ 

ตลอดจนรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน และแบงปนความสุขคืนสูสังคม เพื่อใหสามารถนํา
องคความรูที่ไดรับมาผสมผสานกันและปรับใหเกิดประโยชน และรวมกันพัฒนาสหกรณของเราไปสูจุดมุงหมาย
และเจริญกาวหนาอยางม่ันคงตอไป                        

ภายหลังจากการบําเพ็ญประโยชน ผูเขารวมอบรม
ไดเรียนรูการดูงานของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มอบวุฒิบัตรใหกับผูเขารวม
อบรมหลักสูตร และถายภาพหมูรวมกันเปนที่ระลึก

ภาพบรรยากาศการอบรม “หลักสูตรเพื่อคนสหกรณรุนใหม รุนที่ 1”
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2556
ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานสอ.ปม.

นายสุเทพ บัวจันทร ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ กลาวรายงานตอทานประธาน

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการ
สอ.ปม. กลาวเปดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรเพื่อคน
สหกรณรุนใหม” รุนที่ 1

นายสุเทพ บัวจันทร เตรียมความพรอม และทํากิจกรรมกับ
ผูเขารวมฝกอบรม กอนการบรรยายของวิทยากร

การบรรยายพิเศษเรื่อง “รู จักสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด” โดย นายวิชิต สนธิวณิช  ที่ปรึกษา
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ 
สอ.ปม. รวมท้ังคณะกรรมการ และตัวแทนจากผู
เขารวมอบรมโครงการหลักสูตรเพือ่คนสหกรณ
รุนใหม รวมกันเปนผูมอบทุนให กับศูนยเรียนรู
บานม่ันคงชมุชนบางบัว โดยมีนายสงวน พลอยขาว 
ประธานชุมชนศูนยเรียนรู บานมั่นคงชุมชน
บางบัว เปนผูรับมอบทุนดังกลาว

การบรรยายพิเศษ เรื่อง สหกรณออมทรัพยให
อะไรกับสมาชิกโดย นายจงเจริญ กิจสําราญกุล 
ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

ถายภาพรวมกัน ณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด    
กอนการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่
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สนับสนุนการจัดต้ังศูนยประสานงานสมาชิกกลุมจังหวัดขอนแกน

สอ.ปม. ไดสนบัสนุนงบประมาณในการจัดต้ังศนูยประสานงานสมาชิกกลุมจงัหวดัขอนแกน โดยมีนายไพบลูย รัตนะเจรญิธรรม ผูอาํนวยการ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) รวมโครงการทําบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ  และเปนประธานเปดศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด กลุมจังหวัดขอนแกน เพื่อสงเสริมใหกลุมสมาชิกและผูแทนสมาชิกมีสถานที่ไดพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเปนสถานที่

ติดตอกิจการสหกรณกับสมาชิก ในกิจกรรมของสหกรณ  โดยมีนายทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ  กรรมการดําเนินการ สอ.ปม. เปนผูเสนอโครงการ

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมีนโยบายใหกลุมสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมกลุมสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรับความรู 

ความเขาใจในภาพรวมของสหกรณไดดียิ่งขึ้น และยังไดแลกเปล่ียนความรูทัศนคติตอกัน ถือไดวาเปนการสงเสริมและพัฒนากลุมสมาชิกและ

ผูแทนสมาชิกใหเขมแข็งมากย่ิงขึ้น  

● กลุมจังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดกิจกรรมกลุมสมาชิก ประจําป 2556  จํานวน 5 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 หนวยปองกันรักษาปาท่ี สฎ 4 (ทาชนะ) จ.สุราษฎรธานี

คร้ังที่ 2 อุทยานแหงชาติเขาสก จ.สุราษฎรธานี , คร้ังที่ 3 ศูนยประสานงานปาไม จ.ชุมพร

คร้ังที่ 4 หนวยปองกันรักษาปา รน.8 (บอนํ้ารอน) , คร้ังที่ 5 อุทยานแหงชาติแหลมสน จ.ระนอง

● กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมกลุมสมาชิก 

ประจําป 2556 จํานวน 3 คร้ัง ดังนี้

คร้ังที่ 1 อุทยานแหงชาติเขานัน 

 จ.นครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2 อุทยานแหงชาติศรีพังงา 

 จ.พังงา

คร้ังที่ 3 อุทยานแหงชาติอาวพังงา 

 จ.พังงา

นายสุภาพ นายสุภาพ คําแฝง 
เลขานุการกลุมจังหวัดสุราษฎรธานี  

บรรยายเร่ือง  หลักการ อุดมการณสหกรณ 
และสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ

ประมวลภาพกิจกรรมกลุมสมาชิก

นายสุเทพ บัวจันทร ประธานกลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
บรรยายเร่ือง สิทธิประโยชนของสหกรณ
และสวัสดิการสมาชิกท่ีสมาชิกพึงไดรับ
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สหกรณออมทรัพยการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํากัด
เย่ียมชมงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

นายณรงค เขียดเดช ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํากัด นําคณะกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 4 ทาน  

เยี่ยมชมงานดานระบบขอมูลสารสนเทศ และการดําเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกดานตางๆ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาระบบ ATM ของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด และมีการตอบขอซักถามกัน เพื่อเปนประโยชนในการท่ีจะนําความรูมาพัฒนาใหเกิดผลประโยชนตอสมาชิก

ใหมากท่ีสุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และประธานกรรมการดําเนินการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด บรรยายสรุปภาพรวม

ขององคกร  

สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด
ดูงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556

นายสุรชาติ แสนประดิษฐ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด นําคณะกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 5 ทาน  

เยี่ยมชมงานดานระบบขอมูลสารสนเทศ และการดําเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกดานตางๆ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาระบบ ATM ของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด และมีการตอบขอซักถามกัน เพื่อ

เปนประโยชนในการท่ีจะนําความรูมาพัฒนาใหเกิดผลประโยชนตอ

สมาชิกใหมากท่ีสุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และประธานกรรมการ

ดําเนนิการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีท ีจาํกัด นายวิชติ สนธิวณชิ 

ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด และนายเดชธนา 

อัศวทวีกุล ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 

บรรยายสรุปภาพรวมขององคกร 
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1. หากไมสะดวกเดินทางมายังสหกรณ สามารถสมัครสมาชิกสมทบ

ไดอยางไร

ตอบ สามารถสงไปรษณียเอกสารใบสมัครสมาชิกสมทบมายังสหกรณ

ได เมื่อทางสหกรณดําเนินการสมัครสมาชิกสมทบใหแลวจะสงสมุดบัญชี

และใบเสร็จรับเงินใหกับสมาชิกตามท่ีอยูที่แจงไวในสมัคร

2. ในใบสมัครสมาชิกสมทบหนาท่ี 2 จะตองมีผูรับรองสองคน ผูรับรองคือใคร

ตอบ ผูรับรอง คือ ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันกับผูสมัคร และ

จะตองเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ 

3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบมีอะไรบาง

ตอบ 1) ใบสมัครสมาชิกสมทบ 

   - ติดรูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

   - สําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   - สําเนาทะเบียนบาน 1 ใบ

   - สลิปเงินเดือน (กรณีเปนพนักงานราชการ)

  2) หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน

  3) คําขอใชบริการบัตร “สหกรณ ATM กรุงไทย” (กรณีตองการ

สมัครใชบริการ)

   - สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ใบ

   - สําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

  4) หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินบํานาญ หรือ

เงินอื่นใด (กรณีเปนพนักงานราชการและตองการหักคาหุน, เงินฝาก และ

ทําประกันชีวิต)

  5) ใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุม สําหรับสมาชิกผูเอาประกันภัย 

 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรวมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด จัดทําบัตรสหกรณเอทีเอ็มไทยพาณิชย เพื่อใหสมาชิก

ผูถือบัตรเอทีเอ็ม ไดรับความสะดวกในการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสหกรณ โดยคาธรรมเนียมรายปการใชบัตรสหกรณเอทีเอ็ม 

ไทยพาณิชย สหกรณเปนผูสนับสนุนจายใหสมาชิกมาโดยตลอดน้ัน

 สหกรณขอแจงใหสมาชิกผูถือบัตรสหกรณเอทีเอ็มไทยพาณิชยทราบวา สหกรณจะงดการสนับสนุนคาธรรมเนียมรายปการใชบัตรสหกรณ

เอทีเอ็มไทยพาณิชย ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป  สําหรับสมาชิกท่ีประสงคจะใชบัตรสหกรณเอทีเอ็มไทยพาณิชยตอไป จะตองจาย

คาธรรมเนียมรายปการใชบัตรดวยตนเอง จนกวาสมาชิกจะยกเลิกใชบัตรสหกรณเอทีเอ็มไทยพาณิชย โดยแจงยกเลิกใชบัตรทางหมายเลขโทรศัพท 

0-2777-7777 ตั้งแตบัดน้ีจนถึง 31 มกราคม 2557 เปนตนไป และแจงยกเลิกท่ีสหกรณ โทร. 0-2579-7070

 ทั้งนี้ หากสมาชิกท่ีประสงคจะใชบัตรสหกรณเอทีเอ็มไทยพาณิชยตอไป สหกรณจะหักคาธรรมเนียมรายป การใชบัตรจากบัญชีออมทรัพย

ของสมาชิกในวันทําการ หลังประชุมใหญสามัญประจําป วันที่ 8 กุมภาพันธ 2557

มุมนี้มีคําตอบ : โดย...ฝายประชาสัมพันธ

งดการสนับสนุนคาธรรมเนียมรายป
การใชบัตร ATM ธ.ไทยพาณิชย ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป
ท้ังน้ี สมาชิกยังสามารถใชบัตรสหกรณ ATM ไทยพาณิชย ไดปกติ หากยังไมแจงยกเลิกการใชบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย 

โดยสมาชิกจะตองจายคาธรรมเนียมดวยตัวเองปละ 200 บาท

สมาชิกสมทบตองการสมัครสมาชิกใหม  
ตองทําอยางไร??

และแบบฟอรมหนังสือแจงความประสงคการทําประกันชีวิตกลุม (กรณี

เปนพนักงานราชการและประสงคทําประกัน และกรณีตองการกูเงิน)

   - สําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   - สําเนาทะเบียนบาน 1 ใบ

4. การโอนเงินเพื่อชําระคาสมัครสมาชิกสมทบจะตองทําอยางไร

ตอบ ใชแบบฟอรมใบแจงการรับชําระเงิน Payment ระบุชื่อผูสมัคร, 

เลขที่สมาชิกสหกรณ (Ref.1) ระบุ 500000 (สําหรับผูสมัครใหมทุกราย), 

วัตถุประสงค (Ref.2) ระบุ 114 (และ/หรือ ไมตองกรอกขอมูล) และ

ระบุยอดจํานวนเงินท่ีโอน 300 บาท จากนั้นนําใบแจงการรับชําระเงิน 

Payment ไปชําระผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย 

5. เมื่อทําการโอนเงินชําระคาสมัคร โดยใชแบบฟอรมใบแจงการรับชําระ

เงิน Payment จะตองสงสําเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารมายังสหกรณ

อีกหรือไม

ตอบ หากสมาชิกสมทบไดโอนเงินชําระคาสมัครแลวใหแนบสําเนา

ใบเสร็จรับเงินของธนาคารมายังสหกรณ พรอมกับใบสมัครสมาชิกสมทบ

6. การโอนเงินเพื่อชําระคาสมัครสมาชิกสมทบสามารถแยกวัตถุประสงค 

และใชแบบฟอรมใบแจงการรับชําระเงิน Payment แยกเปน 3 ใบไดหรือไม

ตอบ ผูสมัครควรโอนโดยใชวัตถุประสงค (Ref.2) 114 เพียงวัตถุประสงค

เดียว และรวมยอดจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร, คาหุน และเปด

บัญชีเงินฝาก ไมควรแยกวัตถุประสงค หรือใชแบบฟอรมใบแจงการรับ

ชําระเงิน Payment แยกเปน 3 ใบ เนื่องจากจะทําใหเจาหนาท่ีสหกรณ

ยากตอการตรวจสอบขอมูลการโอนเงิน เพราะขอมูลจะกระจายตาม

วัตถุประสงคกันออกไป
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.50

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.50

ออมทรัพยพิเศษ 3.75

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.25

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.35

สามัญเพ่ือการทองเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.25

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.35

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดําเนินงาน
รายการ  31 ตุลาคม 2556  30 กันยายน 2556

จํานวนสมาชิก 13,240 13,227 

จํานวนสมาชิกสมทบ 13,211 13,096 

สินทรัพยรวม 11,444,152,752.97 11,222,723,543.02

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 193,130,358.55 196,763,618.78 

เงินฝากจากสหกรณอ่ืน 460,149,414.75 460,103,686.35 

เงินลงทุนระยะส้ัน 70,130,780.00 70,290,095.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,815,037.46 74,774,564.67

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 9,439,024.75 8,624,656.75 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 6,026,188,595.91 6,011,175,806.92 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(สามัญ) 91,850,126.55 81,348,879.82 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 852,984,106.98 845,213,498.88 

เงินลงทุนระยะยาว 3,562,375,817.54 3,372,384,590.54 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12,529,660.84 12,897,674.43 

สินทรัพยไมมีตัวตน 86,067,906.16 86,508,784.74 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,304,614.40 2,450,377.06 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 6,855,510,358.49 6,713,652,966.30

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 1,270,000,000.00 1,115,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,042,381,604.01 4,036,698,775.70

เงินรับฝากออมทรัพย 413,526,861.68 414,423,876.47 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,872,855,825.06 2,860,145,248.18 

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 571,230,758.40 579,585,179.40 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 133,150,397.72 131,419,458.72 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 49,552,221.60 49,059,473.38 

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 2,065,539.55 2,065,539.55 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,492,107,728.16 1,515,537,758.77

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 92,518,036.59 93,651,013.13 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,367,709,329.87 1,380,281,018.58 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 26,902,282.82 36,689,485.66 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 4,978,078.88 4,916,241.40 

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 13,800,106.07 19,062,294.18 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,164,820.25 13,298,037.65 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 14,056,100.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ 4,328,908,010.92 4,293,136,831.01

ทุนเรือนหุน 3,861,056,590.00 3,835,468,800.00 

ทุนสํารอง 366,996,732.38 366,996,732.38 

ทุนสะสม 57,415,974.48 60,543,421.59 

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน 43,438,714.06 30,127,877.04 

รายได 482,583,737.77 418,749,080.96

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 377,285,592.34 338,624,458.39 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 96,197,881.76 74,351,188.18 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 9,100,263.67 5,773,434.39 

คาใชจาย 222,849,354.21 202,815,335.25

ดอกเบ้ียจาย 177,305,946.83 161,728,032.62 

คาใชจายดําเนินการ 45,543,407.38 41,087,302.63 

กําไรสุทธิ 259,734,383.56 215,933,745.71

 : ทาน ว.วชิรเมธี

คําคมคารมพระคําคมคารมพระ
“คุณอาจไดอะไรมากมายจากการเห็นแกตวั 

แตสิง่ทีคุ่ณไมมีทางไดเลย 

คือโอกาสเขาไปน่ังในใจคน” 
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จากโตะคณะกรรมการอาํนวยการจากโตะคณะกรรมการอํานวยการ

จากโตะประชุม... 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

โดย สุภาพ  คําแฝง  
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

จากขาวท่ีเกี่ยวกับวงการสหกรณในกรณีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงหนึง่ทีมี่ขาวเปนระยะๆ ไมขาดสายบาง เกีย่วกับการลงทุนสลากกินแบงรัฐบาล
ที่สหกรณครูหลายแหงแถบภาคอีสานเขาไปมีสวนเกี่ยวของและยังประสบปญหา
คาราคาซังอยูในขณะน้ีบาง  ขาวเหลาน้ีทาํใหสมาชิกหลายทานไดมีความกังวลวา
สหกรณออมทรัพยกรมปาไมจะเกิดกรณีเชนเดียวกับสหกรณเหลานั้นหรือไม ผม
ในฐานะกรรมการอํานวยการคนหน่ึงที่เจอบอยมากๆ ในชวงนี้ สวนนี้ สอ.ปม.ได
เคยใหความม่ันใจกับสมาชิกทุกทานไปคร้ังหน่ึงแลวในวารสารสหกรณปาไมฉบับ
เดือนกรกฎาคมวา สอ.ปม. ไมไดมีธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ทีมี่ปญหาอยูในปจจบัุนแตอยางใดเลย สวนการลงทุนในลกัษณะของสลากกนิแบง
รัฐบาลนั้นคณะกรรมการ สอ.ปม. ก็ไมมีนโยบายหรือแนวคิดในการดําเนินการใน
ลักษณะกรณีขางตนแตอยางใดสําหรับในประเด็นที่สมาชิกหลายทานอยากทราบ
วา สอ.ปม.มีการลงทุนในรูปแบบใดบาง มีความเส่ียงมากนอยเพยีงใด ในฉบับนี ้ผม
ขออนญุาตนาํเสนอขอมูลซึง่จะเปนประโยชนใหกับสมาชกิรับทราบเพือ่ความเขาใจ 
รวมท้ังม่ันใจในการดําเนนิการดานการลงทุนของ สอ.ปม.นะครับ

ในการลงทุนของ สอ.ปม.นัน้ คณะกรรมการดําเนนิการ สอ.ปม.ทัง้ 15 
ทานไดมอบอํานาจใหกับคณะกรรมการอํานวยการเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับการ
ลงทุนของ สอ.ปม. ซึง่กรรมการคณะน้ีประกอบดวย นายธนโรจน  โพธสิาโร เปน
ทีป่รึกษา  นายสนทิ  ศรีสรุะ เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการ นายประสิทธิ์  
นิม่นวลฉวี นายอนุชิต  แตงออน นายวุฒศิกัด์ิ  นราพนัธ เปนกรรมการ และนาย
โชคชัย  เลิศเกียรติวงศเปนกรรมการและเลขานุการ สาํหรับกรอบและหลักเกณฑ
ในพิจารณาการลงทุนนั้น คณะกรรรมการอํานวยการจะพิจารณาจากจํานวน

โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ สอ.ปม.

เงินฝากท่ีเพิ่มข้ึนในแตละเดือนและมีเงินเหลือจากการใหสมาชิกกู คณะกรรมการ
ก็จะพจิารณานาํเงนิดงักลาวไปลงทนุภายนอกเพือ่ใหไดรับผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
ทัง้นีจ้ะยดึตามหลัก พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 โดยเครงครัด ซึง่ไดกําหนด
ไวดังนี้

มาตรา 62 เงนิของสหกรณนัน้ สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(3) ซือ้หลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการ

เงนิแกสหกรณ
(5) ซือ้หุนของชมุนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสรมิความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาตกํิาหนด

สําหรับรายละเอียดของการลงทุนในฉบับหนาผมจะนําเสนอให
ทกุทานไดมีรับทราบอีกคร้ังหนึง่นะครับ หากทานตองการทราบรายละเอียด หรอื
จะสอบถาม ก็สามารถตดิตอไดที ่สอ.ปม.ไดตลอดเวลา ขออยาไดลังเล และเกรงใจ
ทีจ่ะรวมกันตรวจสอบใหขอเสนอแนะเพือ่พฒันาสหกรณของทกุทานนะครบั

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ เม่ือวันที่ 10 ต.ค. 56 ที่ผานมา 
คณะกรรมการก็รูสกึหวงใยสมาชิกท่ีอยูในพืน้ทีน่ํา้ทวมเปนอยางมาก ซึง่ก็คาดวา
มีอยูหลายจงัหวัด และในเดือนทีผ่านมาก็มีสมาชิก ยืน่ขอทนุรับทุนสวสัดิการเพือ่
สงเคราะหสมาชกิประสบภัย จาํนวน 8 ราย และคณะกรรมการก็ไดอนมัุตใิหเปน
ทีเ่รยีบรอยแลวครับ 

สําหรับสาระสําคัญของทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย 
พ.ศ. 2555 พอสรุปได ดังนีค้รับ

1.  สมาชิกผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการ ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 
6 เดอืน  

2.  ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกที่อยูอาศัยของ
สมาชกิ อนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาต ิเชน อทุกภยั วาตภยั ธรณภีบัิตภิยั เปนตน 
และใหหมายความรวมถึงอุบัติภัยอื่น ๆ ที่เกิดแกที่อยูอาศัยดวย เชน อัคคีภัย 
เปนตน

3.  ความเสียหายท่ีจะไดรับการสงเคราะห หมายถึง ความเสียหาย
ตอบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินที่อยูภายในบาน แตไมรวมถึงยานพาหนะและ
ทรพัยสนิทีอ่ยูภายนอกบาน

4.  จาํนวนเงนิสงเคราะหแกสมาชิกผูประสบภัย ใหจายดังนี้ 
 4.1 ที่อยูอาศัยเสียหายท้ังหมดไมอาจซอมแซมได ใหจายตามท่ี

เสยีหายจริงแตไมเกนิรายละ
  1) กรณีเปนเจาบานตามทะเบียนบาน 40,000 บาท
  2) กรณีเปนผูอาศยัและมีชือ่ในทะเบียนบาน 30,000 บาท
  3) กรณีเปนผูอาศยัแตไมมีชือ่ในทะเบียนบาน  10,000 บาท

 4.2  ที่อยูอาศัยเสียหายบางสวน ใหจายตามที่เสียหายจริงแต
ไมเกินรายละ

  1) กรณีเปนเจาบานตามทะเบียนบาน 4,000 บาท
  2) กรณีเปนผูอาศยัและมีชือ่ในทะเบียนบาน 3,000 บาท
  3) กรณีเปนผูอาศยัแตไมมีชือ่ในทะเบียนบาน 1,000 บาท
5.  สมาชิกคนหนึ่ง มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัยกรณี

อทุกภัยตามระเบียบน้ีไดเพยีงปละ 1 คร้ัง 
6.  เอกสารหลักฐานท่ีใช
 6.1 สาํเนาทะเบยีนบาน
 6.2 รายการประเมินมูลคาทรัพยสนิทีเ่สยีหาย
 6.3 รูปถายท่ีอยูอาศยัท่ีเสยีหายและปรากฏเลขท่ีบาน
 6.4 รูปถายรายการทรัพยสนิทีไ่ดรับความเสียหาย
7. ยืน่คาํขอรับเงินสงเคราะห ภายใน 60 วนั นบัแตวนัทีส่ิน้สดุการ

ประสบภัย  
 สาํหรับสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอน เสยีหาย จากอุทกภัยคร้ังนี้

ก็เตรยีมหลักฐานตาง ๆ  ไวใหพรอม โดยเฉพาะรปูถาย ก็ถายเกบ็ ๆ ไว  จะได
นาํมาใชได  และขอเปนกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีเดอืดรอนจากอทุกภัย ทกุทาน
นะครับ  สู ๆ  ตอไปครับ

ทีม่า: ขอบังคบัและระเบียบสหกรณ 2556 (หนา 84-85)
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ประเทศในลําดับท่ีสองของประชาคมอาเซียนท่ีจะกลาวถึงในฉบับน้ี 

เปนประเทศท่ีมีอารยธรรม อกีท้ังความรุงเรอืงเปนอยางสงู เมือ่กวาพนัปทีแ่ลว 

ถาเทยีบในปจจบัุนจะเรยีกวาเปนประเทศท่ีเจรญิแลวก็วาได แตเมือ่มีความเจรญิ

ถึงจุดสูงสุดก็มีเหตุใหเสื่อม จนเมื่อประมาณสามสิบกวาปที่แลว ดินแดนแหงนี้

กลับกลายเปนที่มีการเข็นฆาของคนในชาติเดียวกันอยางโหดรายที่สุดแหงหนึ่ง

ของมนุษยชาต ิในยุคท่ีพอลพต ผูนาํเขมรแดง เรอืงอาํนาจระหวางป พ.ศ. 2518 

– 2522 พอลพตเชื่อวาระบบสังคมนิยมจะนํากัมพูชาไปสูความเจริญรุงเรือง

เหมือนในอดีตได และมีแนวคิดวาท่ีวา ประเทศกัมพูชาควรจะอยูอยางสันโดษ 

ไมตองพึ่งวิทยาการเทคโนโลยีใด ๆ จึงไดมีการกวาดลางผูที่เปนปฏิปกษทาง

ความคิด นักศึกษาปญญาชน แพทย วิศวกร นักปราชญ ศิลปน ตลอดจนผูที่

มีความรูอืน่ๆ โดยถอืวาเปนภยัตอความม่ันคง ปกครองยาก คนเหลานัน้จงึถกู

นําไปฆาอยางไรเหตุผล นอกจากน้ีพอลพตยังมีความตองการใหกัมพูชาเปน

ประเทศทีมี่แตคนเชือ้สายกมัพชูาเทานัน้ การฆาผูคนจาํนวนมาก จนเรยีกพืน้ที่

นัน้วา "ทุงสงัหาร" จงึเกดิข้ึน ซึง่มีการประเมินวามีผูเสยีชวีติประมาณ 1.5 - 2 

ลานคน นบัเปนการฆาลางเผาพนัธุทีเ่ลวรายท่ีสดุของศตวรรษท่ี 20 ผูทีร่อดตาย 

และไดรับผลกระทบจากเหตกุารณอนันาหวาดหวัน่นี ้หลายคนกย็งัมีชวีติอยูเพือ่

บอกเลาใหกับชนรุนหลงัไดฟงถงึเรือ่งจรงิทีเ่กิดข้ึนไดเปนอยางดี ในชวงวนัที ่10 -12 

สงิหาคมท่ีผานมา สหกรณออมทรัพยกรมปาไมไดจดัโครงการสายใยไมเคยเกษยีณ 

ปนีไ้ดไปเยอืนถิน่นครวดั นครธม แหลงอารยธรรมมรดกโลก ทกุทานทีร่วมคณะ

จึงไดสัมผัสถึงความย่ิงใหญ อีกท้ังยังไดฟงเรื่องเลาประสบการณจริงในยุคสมัย

เขมรแดงของไกดดวยความต่ืนเตน รวมท้ังการไดรวมลุนระทึกราวกับอยูใน

เหตกุารณจรงิเลยทเีดยีว

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีเนื้อที่ 181,035 

ตารางกโิลเมตร มีประชากรประมาณ 15 ลานคน ประเทศกัมพชูาเปนประเทศ

ที่มีประชาการถึงรอยละ 96 ที่นับถือพุทธศาสนา สกุลเงินของกัมพูชาคือเรียล 

แตสกุลเงนิหลกัท่ีประชาชนชาวกมัพชูานยิมใชมากท่ีสดุคือดอลลารสหรัฐ (USD) 

โดยเฉพาะการหาซ้ือสินคาท่ีมีมูลคาสูงจะใช USD เปนหลัก สกุลเงินบาทเปน

ที่นิยมเปนลําดับท่ีสอง ดังนั้นหากทานไปประเทศกัมพูชาทานไมจําเปนตอง

แลกเงินเปนเงินเรียลแตอยางไร หากทานจะแลกทานควรแลกเปน USD สวน

เงินเรียลชาวกัมพูชาจะใชสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียนของท่ีมีมูลคาเล็กๆ นอยๆ 

เทานัน้ เงนิของประเทศกัมพชูาไมมีการใชเหรยีญเหมอืนประเทศไทย ดังนัน้หาก

ทานใหเหรียญบาท หาบาทหรือสิบบาทกับเด็กๆ ที่มาขอทาน เด็กๆ ที่ไมรูจัก

เหรยีญบาทไทยอาจจะงง วาคืออะไรนะครับ

μÍ¹ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ 
(Kingdom of Cambodia)

สําหรับรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย

ของประเทศกัมพูชานั้น มีลักษณะแนวทางที่อาศัยภาคเอกชนเปนแกนนํา 

โดยมีองคการพัฒนาเอกชนของกัมพูชา 3 องคการท่ีขับเคลื่อนเรื่องสหกรณ

อยางแข็งขนัคอื

1. องคกร FLIFLY (Farmer’s Life Improvement and Future Life 

Youth Organization) องคการปรับปรุงชีวิตชาวนาและชีวิตเยาวชนในอนาคต 

องคการน้ีตัง้ขึน้ในป 2548 มีสาํนกังานต้ังอยูทีจ่งัหวัดกันดาร มีจดุมุงตัง้สหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนสรางชุมชนเกษตรย่ังยืน ฝกอาชีพและการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ

เพือ่ลดความยากจน

2. องคการ SEDOC (Socio-Economic Development Organization 

of Cambodia) องคการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงกัมพชูา

3. องคการ CCSF (Combodian Community Savings Federation) 

สหพันธการออมเพื่อชุมชนแหงกัมพูชา จุดมุงเพื่อสงเสริมการออมแบบ Micro-

Finance จดัต้ังในจงัหวัดพระตะบองและจังหวัดบันทายมาศ (เรยีกแบบไทย สวนเขมร

เรยีก บันเทยีนเมยีนเจย ) ปจจบัุนมี 34 กองทุนมีสมาชิกประมาณ 31,300 คน 

มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนโดยจัดต้ังกองทุนการเงินขนาดจิ๋ว

เพือ่ลดความยากจน 

องคกรสูงสุดของขบวนการสหกรณกัมพูชาคือ สมาคมสหกรณแหง

กัมพชูา (Co-operative Association of Cambodia) ปจจบัุนมีสมาชิก 28 องคกร

มาจากองคกรตางๆ สหกรณการเกษตร สหกรณสินเชื่อ สถาบันการเงินแบบ

สหกรณ ธนาคารหมูบาน กลุมออมทรัพย เครดิตยเูนีย่นและชุมนุมสหกรณ สวน

ราชการเพ่ิงจัดต้ังหนวยกํากับสหกรณขึ้นเมื่อป 2544 เรียกวา“หนวยสงเสริม

สหกรณ” สังกัดกรมสงเสรมิการเกษตร สงักัดกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง

การดําเนนิงานเกีย่วกับการสหกรณในประเทศกัมพชูาเทาทีไ่ดศกึษา

ขอมูลจากแหลงตางๆ พบวากัมพชูาเปนประเทศท่ีอยูในระยะเวลากอตัง้สหกรณ

หรือสถาบันการเงินขนาดเล็ก ซึ่งเริ่มข้ึนมาไดประมาณสิบปนี้เอง กัมพูชายังคง

ตองการไดรับความชวยเหลือจากประเทศตางๆท่ีจะเขามาใหการสนับสนุน

ทั้งดานวิชาการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเปนจุดเริ่มตนในขบวนการสหกรณ

ที่เขมแข็งในอนาคต และหวังวาหากประเทศกัมพูชาใหความสําคัญและสงเสริม

ระบบสหกรณอยางจรงิจงั ระบบสหกรณก็จะมีสวนชวยพฒันาประเทศใหมีความ

กาวหนาทัดเทยีมกับประเทศอ่ืนๆในวันขางหนาอยางแนนอน

ขอมูลอางองิ  วรีะ คําวเิศษณ ,
ขบวนการสหกรณในประชาคมอาเซียน 

(Cooperative Movement in ASEAN Community)

สหกรณไทยสูสหกรณไทยสูสหกรณอาเซียนสหกรณอาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ

เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ สอ.ปม.
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แดสมาชกิและสมาชกิสมทบ 
แจกฟรี!! สั่งจองดวน
ใกลวาระดิถีขึ้นปใหม 2557 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ตั้งใจมอบ

กระติกน้ํา“ชื่นใจ” เปนของขวัญปใหมแดสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่สมัครเปนสมาชิกสมทบ 

ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2556 โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมกลุมต้ังแต 24 คน ขึ้นไป 

แจงรายช่ือ และท่ีอยูจัดสงใหชัดเจนขอรับ กระติกน้ํา“ชื่นใจ” ไดตั้งแตบัดน้ี จนถึงวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไปแลว สหกรณจะจัดสงใหถึงบานสมาชิก 

ตามท่ีอยูที่ทานไดแจงไวกับสหกรณ สําหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่อยูสวนกลาง ที่มีความ

ประสงคจะมารับดวยตนเองทีส่หกรณ โปรดแสดงบัตรประจาํตวัของทาน เพือ่ขอรบักระติกนํา้“ชืน่ใจ”  

ไดตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 โดยสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรม ขอรับกระติกนํ้า“ชื่นใจ” ไดที่ www.025798899.com  

2 วิธีในการรับกระติกนํ้า“ชื่นใจ”
1.  รับดวยตนเองที่สหกรณ ฯ ไมตองกรอกเอกสารการจอง สามารถรับไดตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 

24 มกราคม 2557 

2. รับเปนกลุมผานตัวแทน หรือผูแทนสมาชิก โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบสั่งจองกระติกนํ้า“ชื่นใจ”  และสามารถ

ขอรับกระติกนํ้า “ชื่นใจ” ได 2 วิธีดังนี้

 1) รับที่สหกรณ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือช่ือในใบจองต้ังแต 2 คนขึ้นไป (รวมรายช่ือตัวแทนหรือผูแทนสมาชิกดวย) 

พรอมกําหนดวัน-เวลาที่จะมารับดวยตนเอง

 2) ใหสหกรณจัดสงไปยังสถานีขนสงของจังหวัด ใหแกตัวแทน หรือผูแทนสมาชิก โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ลงลายมือช่ือใน

ใบจอง ตั้งแต 24 คนข้ึนไป (รวมรายช่ือตัวแทน หรือผูแทนสมาชิกดวย) ซึ่งจะตองกําหนดสถานีขนสงที่จะรับของ พรอมท้ังแจงเบอร

โทรศัพทมือถือ และโทรศัพทสํานักงานใหชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานตอไป

ของขวัญปใหม ๒๕๕๗  กระตกินํา้“ชืน่ใจ” กระตกินํา้“ชืน่ใจ” 
เรื่องจากปก ของขวัญปใหม ๒๕๕๗  กระติกนํ้า“ชื่นใจ”



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

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด   โทร. 0 2903 8257-9

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ

บทบรรณาธิการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

กองบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ , นายสุภาพ คําแฝง, นางวรียพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินออน, นางณภัทร อินสกุล,

 นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร   สิทธิกุลนันท
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