
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5 ธันวาคม 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ร่วมกับคณะภาคีสหกรณ์บางเขน เป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัค ีเพือ่สมทบทนุ 

ในการด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่พุทธศาสนา ของ 
พระอาจารย์ มหาวฒุชิยั วชริเมธ ีณ ศนูย์วิปัสสนาสากล 
ไร่เชญิตะวนั วดัป่าวมิตุตยาลยั จ.เชยีงราย
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ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั
น�าสหกรณ์สมาชกิ 11 สหกรณ์ ชมความคบืหน้า
ระบบ ICT CCS ณ ศูนย์ข้อมูลหลกั Data Center

   

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ไทยไอซีที จ�ากัด และประธาน
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์สมาชิก จ�านวน 
11 สหกรณ์ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด,สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง,สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ 
จ�ากัด, ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ�ากัด, สหกรณ ์
ออมทรพัย์กองบญัชาการกองทพัอากาศ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
ขนส่งทางบก จ�ากดั เยีย่มชมความคบืหน้าของระบบ ICT CCS ณ 
ศนูย์ข้อมลูหลกั Data Center เมือ่วนัพธุที ่27 พฤศจกิายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 163 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

23 ม.ค. 57 รับ SMS แจ้ง เงนิปันผล – เฉลีย่คืน    
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบกิเงนิปันผลวนัที ่9 ก.พ. 57 
หลังปิดการประชุมใหญ่สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล 

– เฉลี่ยคืน วันที่ 23 ม.ค. 57 หรือตรวจสอบผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

CO-OP Phone :025798899  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ผ้าป่ารวมใจสายสัมพันธ์
ภาคีสหกรณ์บางเขน          

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมคัรแล้ว ต้อนรบัปิดเทอม

ค่ายเยาวชนคนรกัป่า และ ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์  
มีนาคมนี้อย่าพลาด กับค่ายเยาวชนคนรักป่า และ เมษายน กับค่ายครอบครัวสหกรณ์
สัมพันธ์ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนกับ 2 ค่ายดีๆ ปีละครั้ง  ค่ายที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้ 
มากมายติดตัวกลับไปกับประสบการณ์นอกห้องเรียน
** ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 57 จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี 
** ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 57 ณ อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ ทั้ง 2 ค่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 57  
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ กับประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ   
หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.57 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.025798899.com

ผลการด�าเนนิงาน 2556 ก�าไร 332 ล้าน
เสนอทีป่ระชุมใหญ่ปันผล 5.57 % เฉลีย่คนื 14 % 
สมาชกิเบกิปันผลได้ตัง้แต่ 9 ก.พ.57เวลา 16.00 เป็นต้นไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด กำาหนดให้มีการสัมมนาและประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปีในวันเสาร์ที่  8 และอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2557  สรุปผล 
การดำาเนินงานในรอบปี 2556 สหกรณ์มีผลกำาไรทั้งสิ้น  332 ล้านบาท คณะกรรมการ 
ดำาเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว 
โดยเสนอจ่ายเงินปันผล  5.57 % เฉลี่ยคืน 14 %

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของท่านได้  
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE 
: 02579-8899 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
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ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า ข้าวของเครื่องใช้พากัน 

ปรบัราคาสงูขึน้ หนทางแก้ไขเพือ่ช่วยให้เราใช้ชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสขุ  

ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ ก็เห็นจะเป็นการกินอยู่อย่างประหยัด 

ไม่ฟุ ่มเฟือย ไม่ฟุ ้งเฟ้อ สมดังปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่สอนลูกหลานอย่างเสมอ ให้รู้ซึ้งถึงความหมายของ

ค�าว่า “พอเพียง” 

ตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ฯ ไม่เพียงแต่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระ

วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นที่จะท�านุบ�ารุงบ้านเมืองและช่วยเหลือแก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามพระปฐมบรมราชโองการ 

ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 

ชาวสยาม” เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงเป็นเสมือนครูผู้เป็นพ่อพิมพ์

ของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับราษฎรไทยในเรื่องการด�ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย เพื่อความสุขอย่างแท้จริงอีกด้วย  

พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นแบบอย่างของการด�ารงชีวิตอย่างประหยัด เรียบง่าย งดงาม แจ้งประจักษ์ 

แก่สายตาพสกนิกรไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่คร้ังยังทรงพระเยาว์ ซึ่งภาพเหล่านั้นล้วนประทับอยู่ในใจของ

พสกนิกรไทยมาช้านาน

อันดับแรกคือเรื่องของ “ฉลองพระองค์” จากค�าบอกกล่าวของข้าราชบริพารท่านหนึ่ง เอ่ยว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิม และฉลองพระบาทคู่เดิมมาเป็นเวลานาน

หลายปี อาจจะเรียกได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ก็ว่าได้ นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า ทรงโปรดฉลองพระองค์ที่เป็นผ้าไทยและเคร่ืองใช้ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยมากเสียยิ่งกว่า

สิ่งของหรูหรา ที่มีตราประทับยี่ห้อดังสั่งตรงมาจากเมืองนอกเป็นไหน ๆ

สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้พระองค์จะประสูติ และเติบโตที่เมืองนอก แต่

ความเป็นไทยก็มิได้ทรงเหือดหายไปจากพระราชหฤทัยแม้แต่น้อย 

อันดับสอง “หลอดยาสีพระทนต์” พระองค์ทรงใช้จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋ม  

ลึกลงไปจนถึงเกลียวหลอด ซึ่งได้รับค�าอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้น เป็นผลมาจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีด และ

กดเป็นรอยบุ๋มอย่างที่เห็นนั่นเอง หรือจะเป็นในเรื่องของ “ดินสอไม้ในพระหัตถ์” ก็เช่นกัน ในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆ 

แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ของสิ่งหนึ่งที่จะทรงใช้จดบันทึกข้อมูลอยู่ตลอด ก็คือ ดินสอไม้ ซึ่งเหตุผลที่พระองค์ทรงใช้ดินสอไม้ราคาเยาว์ทั้ง ๆ ที่พระองค์

ทรงอยู่ในฐานะที่สามารถใช้ดินสอ หรือ ปากกา ราคาแพงได้อย่างมิต้องกังวล ก็คือ ทรงเห็นว่า การใช้ดินสอ เมื่อเขียนผิดจะสามารถลบออกได้อย่างง่ายดาย 

ไม่เลอะเทอะ หากใช้ปากกา เมื่อเขียนผิดจะลบออกไม่ได้ แถมยังสิ้นเปลืองกระดาษแผ่นใหม่ที่จะต้องน�ามาใช้แทนอีก ทั้ง ๆ ที่งานที่เราต้องการก็เพียงแค่ 

ชิ้นเดียว หรือ แผ่นเดียวเท่านั้น

 นอกจากนีใ้นเรือ่งของ “เครือ่งประดบั” พระองค์มทิรงโปรดทีจ่ะสวมใส่สกัชิน้ นอกเสยีจากว่าจะทรงแต่งองค์เพือ่เสดจ็ฯ ไปในงานพระราชพธีิต่าง ๆ  

หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น

ขณะเดียวกัน “ห้องทรงงาน” ของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้เป็นอย่างดี โต๊ะทรงงานหรือเก้าอี้โยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏ

ในห้องนี้ ดังพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “....ส�านักงานของท่าน คือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่าน

ก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น..” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้ สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านทำา ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้และเตือนใจให้คนไทย

ในยุคสมัยนี้ได้ซาบซึ้งและเห็นถึงคุณค่าของวัตถุ และการมีชีวิตอยู่อย่างประหยัดได้เป็นอย่างดี

  พระราชจริยวัตรอันงดงามที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นหนทางสำาคัญที่สามารถกระตุ้น

เตือนให้คนไทยทุกคน หันกลับมาคิดทบทวนและเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร

   การด�าเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไม่ใช่เพียงเพื่อการน�าพาตัวเราไปพบกับความสุข 

ที่แท้จริงของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการแก้ไข

ปัญหา และช่วยพัฒนา ชาติบ้านเมืองของเราให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปด้วย

ค�ำพ่อสอน “พอเพียง เยี่ยงพ่อ” 
                                 : คนหลังเลนส์
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เรื่องจากปก  (ผลการดำาเนินงาน)

หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนในวันอาทิตย์ที่  9 ก.พ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  

เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ โดยใช้บัตร ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารออมสิน ได้ทั่วประเทศ และ

บัตรสหกรณ์ ATM ถอนได้ที่ตู้ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ส�าหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นเดียวกัน

เลขที่สมาชิก - รหัสผ่าน

กด 6 คลิกเข้าสู่ระบบ

   Username - Password

www.025798899.com

2 วิธีตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน

เริ่ม 23 ม.ค. 2557

โทร . 0-2579-8899
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กรมป่าไม้ ใช้ห้องประชุม และศึกษาดูงาน “การเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
ธรรมาภิบาลชุมชน เพื่อการจัดการภูมินิเวศป่าชายเลนและทรัพยากร 
ชายฝั่ง”                                         

เมื่อวันจันทร์ที่  16 ธันวาคม 2556 กรมป่าไม้ ใช้ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงาน “การเสริมสร้างความเข้มแข็งธรรมาภิบาลชุมชน เพื่อการจัดการภูมินิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง” โดยมี  
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้เปิดการประชุม และมีตัวแทนจากกระทรวงป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนจากไจก้า ผู้แทน
จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ผู้แทนจากโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้

เมื่อวันอังคารที่  24  ธันวาคม 2556 กรมป่าไม้ โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในพิธี โครงการฝึกอบรม 
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งมีการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์   อ า ค า ร ส ห ก ร ณ์

กรมป่าไม้ ใช้ห้องประชุม โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
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กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้ห้องประชุม ชี้แจงการด�าเนินงาน ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมื่อวันอังคารที่  17 ธันวาคม 2556    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด  โดยพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน�้า โดย รองนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือ 
สสอ. กิจกรรมการจัดท�าฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Village Profile)

กรมป่าไม้ ใช้ห้องประชุม ท�าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน                                         

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 กรมป่าไม้ ใช้ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อท�าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กล่าวรายงาน และน�าถวายสัตย์
ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นร่วมกันร้องเพลง พ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์   อ า ค า ร ส ห ก ร ณ์
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ลุ้นรับโชคง่าย ๆ เพียงกรอกใบสมัครขอใช้บัตร Click CO-OP Card  และกรอก
ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนชิ้นส่วนร่วมชิงรางวัลโดนใจท้ายใบสมัครแล้ว 
ส่งถึงสหกรณ์  ส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำาทันที 

จับรางวัล จำานวน 4 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน ดังนี้

โดนใจ ครั้งที่ 1  วันที่ 25 ธันวาคม 2556
 สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่ 2  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
 สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่ 3  วันที่ 25  เมษายน 2557
 สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่ 4  วันที่ 25  มิถุนายน 2557
 สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 รางวัล

สมาชิกท่านใดท่ีได้รับใบสมัคร Click CO-OP Card   
ท่ีสหกรณ์ได้ส่งไปยังท่ีบ้านท่าน กรอกช่ือ – นามสกุล  
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนชิ้นส่วนร่วมชิงรางวัลโดนใจท้าย 
ใบสมัครแล้วส่งถึงสหกรณ์ด่วน เพื่อลุ ้นโชค สร้อยคอ
ทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง

สมัครใช้บัตร Click CO-OP Card มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล

สร้อยคอทองค�า 40 เส้น
มูลค่า 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท

สมัครด่วน!

กรรมการ สอ.ปม. มอบโชคให้กับสมาชิกที่สมัครใช้บัตร  ATM Click Co-Op Card
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับฉลากชิ้นส่วน สมัครบัตร ATM Click Co-Op Card 

(ครั้งที่1 จับฉลากในวันพุธที่ 25/12/2556 เวลา 11.30 น.)

รางวัล สร้อยคอทองค�า น�้าหนัก 1 สลึง จ�านวน 10 เส้น 
ผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ท่าน ได้แก่
1. นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 2. นางศรุชา ยิ้มละม้าย

3. นายสมบูรณ์ อื้อจรรยา 4. นายสุชาติ ขันจอก

5. นางสุดารัตน์ คงมั่น 6. นายเสมียน แก้วโย

7. นายวิเรศ ขันใจ 8. นายณรงค์ เกษสา

9. นายนันทศักดิ์ วงศ์วนากุล 10. นางจงรักษ์ ครุฑพงษ์
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การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของผู้แทนสมาชิก

ด้วยพลังของผู ้แทนสมาชิกที่ มี ศักยภาพ ไม่ว ่ามีกิจกรรมใดท่ี

เกี่ยวกับสหกรณ์  ผู้แทนสมาชิกกลุ ่มจังหวัดสุราษฎ์รธานี ,กลุ ่มจังหวัด

นครศรีธรรมราช, กลุ่มจังหวัดตาก ร่วมท�ากิจกรรมของสหกรณ์ไม่เคยขาด  

ซ่ึงมีส่วนช่วยผลักดันให้การพัฒนาสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

ครั้งนี้เองก็เช่นกัน  ผู้แทนสมาชิกกลุ่มดังกล่าวร่วมกันส่งเสริม และเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ATM  Click CO-OP Card ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่  

โดนใจ..ทุกความต้องการของสมาชิก คลิ๊ก..โดนใจ   สะดวก ถอน

คลิ๊ก..โดนใจ    สะดวก  โอน
คลิ๊ก..โดนใจ    สะดวก  กู้                   

 สหกรณ์ได้มีการเปิดการใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click  
CO - OP Card พร้อมกันท่ัวประเทศเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556  
ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจสมัครใช้บริการเป็นจ�านวนมาก แต่สมาชิก
ยังมีข้อซักถามเกี่ยวกับบัตร ATM Click CO - OP Card และบัตร 
ATM สหกรณ์ - ไทยพาณชิย์ , บตัร ATM สหกรณ์ - กรงุไทย ว่ายงั 
สามารถใช้บรกิารได้อยู่หรอืไม่ ฝ่ายสมาชกิสัมพันธ์จึงขอตอบข้อซักถาม 
ของสมาชกิ ดงันี้

1. การยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จะต้อง
ดำาเนนิการอย่างไร
ตอบ หากสมาชิกต้องการยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ โดยแจ้งยกเลกิบตัรทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2777-7777 
กด 2  หลงัจากนัน้แจ้งยกเลกิบตัรท่ีสหกรณ์ โทร. 0-2579-7070 

2. หากสมาชิกต้องการใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ - ไทย
พาณิชย์ , บัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรบ้าง
ตอบ  ส�าหรับบตัร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ และบตัร ATM  
สหกรณ์ – กรงุไทย ยงัสามารถใช้ได้ตามปกต ิแต่สมาชกิจะต้องเสยี 
ค่าใช้จ่ายดงันี้
 ●	 บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ สมาชิกจะต้องช�าระ 
ค่าธรรมเนยีมรายปี จ�านวน 200 บาท ตัง้แต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557  
เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกหลังวันประชุมสามัญประจ�าปี 2557 หาก
สมาชกิจะยกเลกิใช้บตัร โทร 02-777-7777 กด 2
 ●	 บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย สมาชิกจะต้องช�าระค่า
ธรรมเนยีมการท�ารายการครัง้ละ 8  บาท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป

3. สำาหรับการสมัครใช้บริการบัตร ATM Click CO - OP Card 
บัญชีร่วมไม่สามารถนำามาผูกการใช้บัตรเพื่อถอนได้นั้น คำาว่า 
“บญัชร่ีวม” คอืบญัชอีะไร
ตอบ บญัชร่ีวม หมายถงึ บญัชท่ีีสมาชกิเปิดโดยมชีือ่บญัชร่ีวมกบั
บคุคลอืน่ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป และมกีารก�าหนดเงือ่นไขในการถอนไว้ 
จะไม่สามารถน�ามาผกูการใช้บตัรเพือ่ถอนได้

4. สำาหรับการสมัครใช้บริการบัตร ATM Click CO - OP Card 
บญัชเีสรมิทีต้่องใช้บรกิารผ่านบตัร หมายถงึบญัชใีด
ตอบ บญัชเีสรมิ หมายถงึ บญัชอีืน่ๆทีส่มาชกิเปิดไว้กบัสหกรณ์ 
คือ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ บัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ และบัญชี
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข หากสมาชิกต้องการใช้บัตร ATM Click 
CO - OP Card ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวจะต้องระบุเลขที่บัญชีใน 
ใบสมคัร พร้อมทัง้แนบส�าเนาหน้าสมดุบญัช ีแต่บญัชเีสรมิน้ันจะถอนได้ 
เฉพาะตู ้ATM สหกรณ์ เท่านัน้

 

มุมนี้มีคำ�ตอบ
โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมาชิกสมทบท่านใด..ที่ยังไม่ได้ช�าระค่าธรรมเนียม  
ในการสมัครท�าบัตร ATM Click CO-OP Card
ช�าระได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย 

สหกรณ์ ขอให้สมาชิกสมทบ 
ที่ยังไม่ได้ชำาระเงินค่าธรรมเนียม
ในการทำาบัตร ATM  Click  CO-OP 
Card จำานวน 100 บาทได้ที่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (จำากัด) มหาชน และ 
ธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
โดยดาวน์โหลดแบบฟอรม์ (Payment) หัวข้อ 6.1 ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ 
www.025798899.com  กรอก ชื่อ – นามสกุล  เลขที่สมาชิก และระบุ
วัตถุประสงค์ 115 จำานวนเงิน 100 บาท  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้
บัตร ATM Click CO-OP – Card

กลุ่มจังหวัดตาก

กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
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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

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  31  ธันวาคม  2556  30 พฤศจิกายน 2556

จ�านวนสมาชิก 13,271 13,256 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 13,446 13,344 

สินทรัพย์รวม 11,688,175,255.57 11,553,914,917.02

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 308,835,243.30 211,237,142.42 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 485,557,883.74 462,126,442.31 

เงินลงทุนระยะส้ัน 267,635,680.00 5,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน) 80,592,729.20 78,900,754.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (ฉุกเฉิน) 11,048,158.00 10,281,248.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (สามัญ) 6,046,553,646.47 6,034,623,186.02 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (สามัญ) 102,745,707.39 98,115,317.30 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (พิเศษ) 864,510,305.91 854,263,070.30 

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 2,508,195.38 0.00

เงินลงทุนระยะยาว 3,384,020,259.76 3,696,841,293.15 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,452,602.29 12,407,913.78 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 85,200,370.87 85,641,249.45 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 36,327,164.18 4,289,991.21 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 6,961,607,800.55 6,922,831,505.84

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,310,000,000.00 1,331,000,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000,000.00 0.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,024,419,769.34 4,028,038,005.55

เงินรับฝากออมทรัพย์ 406,420,303.61 406,818,810.07 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,842,136,959.58 2,861,870,105.15 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 590,368,689.39 578,018,987.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 131,075,944.46 128,953,007.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 52,311,253.51 50,292,533.61 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,106,618.79 2,084,561.20 

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,528,244,531.71 1,517,722,381.56

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 94,496,710.25 94,066,610.41 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,399,206,944.69 1,389,888,517.46 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 29,023,344.26 28,594,470.38 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 5,517,532.51 5,172,783.31 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 14,771,939.53 12,338,575.21 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,259,909.97 19,676,443.52 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,394,497,078.29 4,336,538,163.43

ทุนเรือนหุ้น 3,929,138,320.00 3,895,895,250.00 

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

ทุนสะสม 56,500,739.48 56,814,139.48 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 41,861,286.43 16,832,041.57 

รายได้ 633,611,152.72 537,589,786.42

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 463,154,669.91 415,774,488.59 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 169,655,287.64 112,335,106.46 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 801,195.17 9,480,191.37 

ค่าใช้จ่าย 301,540,775.99 243,044,538.67

ดอกเบ้ียจ่าย 237,347,174.27 192,301,746.28 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 64,193,601.72 50,742,792.39 

กำาไรสุทธิ 332,070,376.73 294,545,247.75

คำ�คมค�รมพระ

  : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

“ในวันที่ท้อ อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร 
ส่องกระจก แล้วยิ้มเข้าไว้

ไม่เหลือใคร ก็ยังเหลือ ตัวเราเอง”
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม  2556 ภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด, สหกรณ์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด, สหกรณ์ข้าราชการ

สหกรณ์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน 

จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด, และสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการด�าเนิน

กิจกรรมเผยแพร่พุทธศาสนา ของพระอาจารย์ มหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ตามโครงการมหา

วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ทอดถวาย 

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน วัดป่า 

วิมุตตยาลัย ต�าบลห้วยสัก อ.เมือง จังหวัด

เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556  

เวลา 10.09 น. ยอดรวมจ�านวนท้ังสิ้น  

2 0 5 , 0 9 8 . 2 5  บ า ท   ข อ อ� า น า จ 

คุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ ์

ทั้งหลายให้ท่านและครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคท�าบุญสากลประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

ผ้าป่ารวมใจสายสัมพันธ์ ภาคีสหกรณ์บางเขน
ณ ศูนย์วปัิสสนาสากลไร่เชิญตะวัน วดัป่าวมิตุตยาลยั 
เพื่อสมทบทุนในการด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่พุทธศาสนา 
พระอาจารย์ มหาวุฒิชัย วชิรเมธี
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ สอ.ปม.

สะบายดี ค�าทักทายที่ชาวลาวกล่าวกับแขกเม่ือพบปะสนทนา 
เป็นค�าที่คนไทยทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจในความหมายได้ไม่ยาก จึง
กล่าวได้ว่าประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้เคียงในเร่ือง
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ประเทศลาว
เป็นประเทศที่ตั้งอยู ่ในใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นท่ีโดยรวม
ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 
กิโลเมตร ถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 
ประเทศ ประกอบด้วยทิศเหนือติดกับประเทศจีน  ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศเวียดนาม  ทิศใต้ติดกับประเทศไทย  และประเทศกัมพูชา  ทิศ
ตะวันตก ติดกับประเทศไทย และประเทศพม่า  ข้อมูลประชากรในปี  
2555 พบว่ามีประมาณ 6.8 ล้านคนเศษ ท�าให้ประเทศลาวเป็นประเทศ
ที่มีความหนาแน่นของประชากรต�่ามาก โดยลองนึกเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยได้ประมาณนี้ครับ ลาวมีพื้นที่ประเทศประมาณ สองในสาม
ของประเทศไทย แต่มีประชากรเพียงหนึ่งในสิบของประชากรไทยเท่านั้น
เอง ส�าหรับเมืองหลวงคือนครเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่อยู ่ใกล้
ชายแดนไทยมากที่สุด ห่างจากชายแดนไทยด้านจังหวัดหนองคายเพียง
ข้ามฝั่งแม่น�้าโขงเท่านั้น และหากเดินทางโดยรถยนต์ข้ามผ่านทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ก็ใช้ระยะทางเพียงประมาณสิบกิโลเมตรก็ถึงเมืองหลวง
ของประเทศลาวแล้วครับ 

ส�าหรับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในลาวนั้น ค่อนข้างใกล้เคียง
กับประเทศกัมพูชา โดยเริ่มขึ้นเม่ือประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา ส�าหรับ
การริเริ่มในประเทศลาวนั้น มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา โดย
มีสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (Association 
of Asian Confederation of Credit Unions,ACCU) เป็นผู้ริเริ่ม ท้ังนี้ได้
รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากองค์การ Agriterra of the Natherlands 
และมูลนิธิราโบแบงค์ (ธนาคารราโบเป็นธนาคารสหกรณ์ของขบวนการ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งเนเธอร์แลนด์และตั้งมูลนิธิราโบแบงค์ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทั่วโลก) ส�าหรับในประเทศลาวนั้นมีองค์กรหลัก 
ที่ส ่งเสริมด้านกิจการสหกรณ์ในภาครัฐคือธนาคารแห่งประเทศลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People’s Democratic Republic)

มีหน้าที่เป็นผู้การก�ากับและควบคุมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสหกรณ์เครดิต 
ยเูนีย่นในประเทศลาว โดยได้มกีารก�าหนดระเบยีบธนาคารว่าด้วยการออมทรพัย์ 
และเครดิตยู เนี่ยนเมื่อ 14 ตุลาคม 2542 ในส ่วนภาคเอกชนน้ัน 
มีองค์การพัฒนาเอกชนที่ชื่อว่า SACUDIL(Savings and Credit Union 
Development in Laos, องค์การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
แห่งลาว) ปัจจุบันในประเทศลาวมีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนี่ยน  
28 มีสมาชิก 13,556 คน นอกจากนี้ขบวนการสหกรณ์ในลาวยังมีการ
สนับสนุนการจัดตั้งโดยองค์การอ่ืนๆในลาว เช่น ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
สนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหลวงพระบาง  องค์การยุวชน
ปฏิรูปแห่งลาวตั้ง Micro-Finance เป็นต้น ทั้งนี้การด�าเนินงานทั้งหมด 
อยู่ภายใต้การก�ากับและควบคุมของธนาคารแห่งประเทศลาว

กล่าวโดยสรุป ลาวยังคงเป็นประเทศหนึ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือ
จากประเทศอื่นด้านขบวนการสหกรณ์อีกมาก ไม่ว่าจะในเร่ืองขององค์
ความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการและอื่นๆที่จ�าเป็น แต่อย่างไรก็ตามด้วย
วิถีชีวิตของชาวลาวที่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตในแบบสังคมชนบท อาชีพหลัก 
ยังเป็นอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบสังคมเกษตรที่มิได้มุ ่งเน้นเร่ืองของ 
การผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ท�าให้ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องดิ้นรนในเรื่องของ 
การแข่งขันมากนัก อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติท่ียังคงมีอยู่อย่างค่อนข้าง 
เหลือเฟื้อ เมื่อเทียบกับจ�านวนของประชากร ท�าให้ชาวลาวยังคงสามารถ
ด�ารงชวีติตามวถิท่ีีไม่ต่างจากในอดตีท่ีผ่านมา ซึง่หากสามารถรกัษาวถิคีวาม
เป็นอยู่เช่นปัจจุบันได้อย่างสมดุล ก็จะเป็นโอกาสและจุดแข็งของประเทศใน
การแข่งขันบนสังคมโลกได้เช่นกัน และหากมีขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 
ด้วยแล้ว จะท�าให้มีภูมิคุ ้มกันในการมีวิถีชีวิตที่เป็นอยู ่ได้อย่างมั่นคง 
เลยทีเดยีว 

ท้ายนี้ขอกล่าวค�าว่าสวัสดีปีใหม่ ขอให้ท่านสมาชิกและผู ้อ่าน 
ทุกท่านมีความสุขความเจริญ คิดและท�าสิ่งใดขอให้ประสบความสมหวัง
และส�าเร็จตลอดปี พ.ศ. 2557 

อ้างอิง : วีระ ค�าวิเศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน 
(Cooperative Movement in ASEAN Community)
http://th.wikipedia.org/wiki ค้นหา ลาว
www.bol.gov.la , www.mfclao.com
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
น�าคณะผู้ศึกษาดูงานทั้ง 11 สหกรณ์ เยี่ยมชมงานระบบ ICT CCS   

ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center  เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
           นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และประธาน
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด น�าคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ จาก 11 สหกรณ์ ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
3. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด
5. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ�ากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ�ากัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก จ�ากัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ากัด
11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด

เพื่อเยี่ยมชมระบบ ICT CCS ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center โดยมี นายเดชธนา อัศวทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด นายสันติ สงวนทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด น.ส.ไพรัตน์ เมฆาธร 
ผู้จัดการ โครงการ IT ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และทีมงาน บรรยายสรุปภาพรวมของระบบงาน  

ผู้กู้  ผู้ค�้า  ส�าคัญไฉน?
ผูกู้ก้บัผูค้�า้ประกนัเป็นของคูก่นั ในวนัทีเ่ราเป็นผูกู้ ้ เราจ�าเป็นต้องหา

บคุคลมาร่วมรบัรองการจ่ายคนืเงนิกูใ้ห้กบัเจ้าหนี ้ซึง่กค็อื ผูค้�้าประกนันัน้เอง 
ทั้งน้ี ในความหมายที่แท้จริงของผู้ค�้าประกัน หมายถึง การเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในยามทีผู่กู้ไ้ม่สามารถช�าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีไ้ด้ ผูค้�า้กจ็�าต้องรบัภาระช�าระหนี้
แทนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ทุกๆครั้งท่ีเราต้องการผู้อื่นมาค�้าประกัน เราอยากได้ผู้ค�้าที่คุยได้
ง่ายๆ ไม่เรือ่งมาก ซกัโน้น ถามนี ้แต่กลบักนัหากเราเป็นผูค้�า้เรากลบัอยากรู้ 
ไปให้ครบทกุเรือ่งว่า คนทีเ่ราจะค�า้ประกนันัน้จะกูไ้ปท�าอะไร และต้องคดิว่า
ในอนาคตเขาจะมคีวามสามารถในการช�าระหนีท้ีเ่ราเป็นผูค้�า้หรอืไม่ ในกรณี 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ทั้งผู ้กู ้และผู ้ค�้ามักจะผลัดกันกู ้ผลัดกันค�้า  
หากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องเซ็นค�้าประกันให้เพื่อนบ่อยๆ บางครั้งก็เริ่ม 
ไม่สบายใจ ปรากฏการณ์เหล่านี้ คิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านคงประสบ 
กันมาบ้างนะครบั

ในฉบับนี้ ผมขอน�ากรณีที่คณะกรรมการเงินกู ้ได้พบจากการท่ี
สมาชกิ สอ.ปม บางท่าน ทีไ่ปค�า้ประกนัสมาชกิหรอืบคุคลภายนอกในการซือ้

ทรัพย์สนิ หรอืสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิอืน่ ซึง่ในบางครัง้เป็นการค�า้ประกนั 
ในวงเงินไม่มากนัก เช่น การค�้าประกันการซื้อรถจักรยานยนต์ ประมาณ 
ห้าหม่ืนบาท แต่ปรากฏว่าผู้กู้ไม่ยอมช�าระหนี้ จนถูกยึดรถและถูกฟ้องศาล 
เมื่อศาลตัดสินให้มีการเรียกค่าเสียหายจากจ�าเลยและผู้ค�้าประกัน สมาชิก 
สอ.ปม.ท่ีเป็นผู ้ค�้าประกันก็จะถูกฝ่ายโจทก์ร้องต่อส�านักงานบังคับคดี 
ให้ด�าเนินการยึดเงินค่าหุ้นเมื่อสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก เงินปันผล  
เงินเฉลีย่คนืในแต่ละปี บางท่านทีม่กีารกู้พเิศษสินเชือ่วนาเคหะ อยูก่บัสหกรณ์  
ส�านกังานบงัคบัคดกีจ็ะสัง่ให้ สอ.ปม ส่งโฉนดเพือ่น�าไปขายทอดตลาด โดยที่
สมาชกิซึง่เป็นผูค้�า้ ไม่ทราบเลยว่าถกูบงัคบัคดแีล้ว เนือ่งจากจ�าเลยไม่เคยไป
ต่อสูใ้นชัน้ศาล ท�าให้ศาลตดัสนิคดฝ่ีายเดยีว ทัง้ ๆ ทีร่าคาบ้านของสมาชกิ 
สงูกว่ามลูค่าหนีห้ลายเท่า กรณีดงักล่าวจงึเป็นตัวอย่างให้กบัสมาชกิทกุท่าน 
ได้โปรดเพิม่ความระมดัระวงัและรอบคอบกบัการทีจ่ะเป็นผูค้ำา้ประกนั
ให้มากขึน้นะครบั เนือ่งจากสมาชกิเป็นผูท่ี้รบัราชการมหีลกัแหล่งทีแ่น่นอน 
เจ้าหนี้ก็จะติดตามหนี้ได้ง่าย ซึ่งโดยหลักแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างไรก็ตามเม่ือมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น สอ.ปม.ก็จะ 
รีบแจ้งให้กับสมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็วเพื่อให้ไปด�าเนินการประสานกับผู้กู้
เพือ่ด�าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อไป 

ในโอกาสวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะกรรมการเงินกู้ 
ทุกท่านขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ 
อ�านวยอวยพรให้สมาชิก สอ.ปม.ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ พ.ศ.2557  
ไม่เป็นหนี้ทั้งฐานะผู้กู้และผู้ค�้า มีเงินออมฝากในหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั มากๆนะครบั 

จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการเงินกู้
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

คณะกรรมการเงินกู้



เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง

ประชุมช้ัน 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ได้มีการ

แถลงข่าว การจัดงาน วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2556 ภายใต้แนวคิด “หยุดกิน หยุดล่า 

หยุดลักลอบค้า ร่วมใจรักษา สัตว์ป่าทั่วไทย” โดยม ี

นายธีรภัทร ประยูรสทิธิ รองอธิบดกีรมอทุยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการ

แถลงข่าว ซึ่งในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก�าหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด โดยนายวิฑูรย ์ ไชยเพิ่ม  

รองประธานกรรมการ ด�าเนินการ 

ได้มอบของรางวัลสนับสนุนการ 

จัดงานในครั้งนี้

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
บทบรรณาธิการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กองบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ , นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล,
 นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร   สิทธิกุลนันท์

สอ.ปม. สนับสนุนของรางวัล  
งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจ�าปี 2556


