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9 ทีฆายุโก โหตุ 
๑๒ สิงหา มหาราชินี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล 
๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐ เป็นวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พสกนิกรชาวไทย
ต่างน้อมร�าลึกถึงพระราชกรณียกิจ ตลอด
รวมถึงโครงการในพระราชด�าริต ่างๆ ที่
พระราชทานต่อปวงชนชาวไทยในฐานะ “แม่
ของแผ่นดิน” นับอเนกอนันต์  วันที่ ๑๒ 
สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็น “วันแม่แห่ง
ชาติ” ที่ทุกคนให้ความส�าคัญ ลูก ๆ ทุกคน
ได้แสดงความกตัญญูต่อมารดา 
 “สม เ ด็ จพ ร ะน า ง เจ ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙” ทรงปฏิบตัิ 
พระราชกรณยีกจิมาตลอดพระชนมาย ุตัง้แต่ 
๑๗ พระชนัษา ในฐานะ “สมเดจ็พระราชนิ”ี  
ซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตลอด ๘๕ พรรษา ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระ
ราชกรณยีกจิโดยไม่เหน็แก่เหนด็เหนือ่ย ด้วย 
พระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ ด้วย
ขันติธรรม และด้วยพระราชปณิธาน ที่มุ่งมั่น 
ต่อประชาราษฎรซึง่เปรียบเสมอืน “ลกู” และ 
แผ่นดินใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์อย่าง
แท้จริง

 ตลอดเวลาท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ ทรงงานมา
อย่างยาวนาน ภาพที่เห็นกันชินตา คือ ท่าน
ประทับอยู่ท่ามกลางพสกนิกรและทรงงาน
โดยไม่ถือพระองค์ มีราษฎรนั่งอยู่รายล้อม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงแย้มพระสรวล ทรง
สนทนาทุกข์สุขของราษฎรอย่างตั้งพระราช
หฤทัย และด้วยพระพักตร์ที่แสดงออกถึง
ความห่วงใยในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” ที่มี 
ความห่วงใยต่อลูก ช่วยเหลือพสกนิกรไทย
นานัปการมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน  
	 “ความจริงที่ข้าพเจ้ามีก�าลังใจและ 
ก�าลังกายที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมือง	
ก็เน่ืองด้วยนึกถึงค�าของพ่อที่สอนมาต้ังแต ่
เล็กๆ	 และก็เมื่อแต่งงาน	 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วั	พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
รชักาลที	่๙	ท่านทรงสอนตลอดมาว่า	แผ่นดนินี้ 
มีบุญคุณแก่ชีวิตของพวกเรามากมายนัก	
เพราะฉะน้ันชีวิตท่ีเกิดมาน้ีอย่าได้ว่างเปล่า	 
จงตอบแทนให ้รู ้สึกตัวเสมอว ่าเป ็นหนี้ 
บุญคุณ...”	
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สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ยื่นขอรับสวัสดิกำร ด่วน!!

 เป็นเจ้าบ้านตามทะเบยีนบ้าน สหกรณ์จ่ายให้รายละ 

 40,000 บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยและมีช่ือในทะเบียนบ้าน สหกรณ ์

 จ่ายให้รายละ 30,000 บาท

 กรณีเป ็นผู ้อาศัยและไม ่มีชื่อในทะเบียนบ ้าน  

 สหกรณ์จ่ายให้รายละ 10,000 บาท

 กรณีเป ็นเจ ้าบ ้านตามทะเบียนบ้าน สหกรณ์ 

 จ่ายรายละ 4,000 บาท

 กรณีเป็นผู ้อาศัยมีชื่อในทะเบียนบ้าน สหกรณ ์

 จ่ายรายละ 3,000 บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สหกรณ ์

 จ่ายรายละ 1,000 บาท

 จากสถานการณ์น�้าท่วมจังหวัดสกลนคร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 

ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก สมาชิกที่ประสบอุทกภัย สามารถยื่น

ขอรับสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยโดยมีหลักเกณฑ์การขอรับ

สวัสดิการดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการ จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย

 2. สมาชกิคนหนึง่ มสีทิธิร์บัเงินสงเคราะห์ผูป้ระสบอทุกภยัตามระเบียบ

นี้ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง

 3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายในก�าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีสิ้นสุด 

การประสบภยั หากพ้นก�าหนดนีแ้ล้วเป็นอนัหมดสทิธ์ิในการรับสวัสดกิารดงักล่าว

 จ�านวนเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้จ่ายดังนี้

           เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มได้ท่ี www.025798899.com หวัข้อที ่4.9 ยืน่เอกสาร 

ถึงสหกรณ์ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดการประสบภัย 

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ มีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบค�าขอรับสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภยั

 2. ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีป่ระสบภยั หรอืส�าเนาทะเบียน

บ้านซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่

 3. ส�าเนาบัตรประชาชนสมาชิก หรือบัตรข้าราชการ

 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

บุคคลที่น่าเช่ือถือ กรณีเป็นผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

กรณบี้านเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
สหกรณ์จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละดังนี้

กรณีบ้านเสียหายบางส่วน สหกรณ์
จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละดังนี้

หรือบ้านพักของทางราชการ ว่าสมาชิกเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้าน 

หลังดังกล่าวพร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 5. รายการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิท่ีเสยีหายภายในบ้าน

 6. รูปถ่ายท่ีอยู่อาศัยท่ีเสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน 

และรูปถ่ายรายการทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายตามรายการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย

** สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
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สอ.ปม. เพ่ิมเงินสวัสดิกำรสมำชิก 4 ระเบียบ

 

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ สมำชิกและครอบครัว
ด้วยสวัสดิกำรที่หลำกหลำย ครอบคลุมทุกช่วง..ชีวิต

เริ่มใช้ 1 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2560
 บ้านหรือห้องชุด และมีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาทเพียงครั้งเดียว กรณีซื้อบ้านหรือห้องชุด
หรือเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พิเศษวนาเคหะจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิก 
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ครอบครัวละ  2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560
 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ป ี
การนับอายุของสมาชิกและอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เศษของปี ให้ตัดทิ้ง การคิดค�านวณ 
เงนิสวสัดกิารเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิ ให้ค�านวณจากจ�านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิ คณูด้วยจ�านวนหุ้นทีม่อียูใ่นสหกรณ์หารด้วยหนึง่ร้อย 
หากต�่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทั้งนี้จ�านวนเงินสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท 

3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560
 เมื่อสหกรณ์ทราบว่าสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช ่วยเหลืองานศพสมาชิกจ�านวน 
3,000 บาท เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัย และหรือเงินร่วมท�าบุญงานศพสมาชิกโดยให้ผู ้จัดการเบิกเงิน 
จากสหกรณ์เพื่อมอบให้แก ่ผู ้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คู ่สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิก 
ผู้น้ัน โดยจะต้องเบิกเงินดังกล่าวภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ถึงแก่กรรม ทั้งนี้เม่ือด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งส�าเนา 
ใบมรณะบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันเบิกจ่ายเงิน

4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู ่สมรส 
 และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560
 เมือ่สหกรณ์ทราบว่า  บดิา มารดา คูส่มรส หรอืบตุรของสมาชกิ ถงึแก่กรรม ให้ผูจ้ดัการเบกิเงนิจากสหกรณ์ จ�านวน 2,000 บาท 
เพ่ือมอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก โดยการเบิกเงินดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม ทั้งนี ้
เมื่อด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งส�าเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันเบิกจ่ายเงิน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการส�าหรับสมาชิก จ�านวน 4 ระเบียบ โดยแต่ละ
ระเบียบมีใจความส�าคัญดังนี้
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สอ.ปม. เพ่ิมทุนสวัสดิกำรสมำชิกสมทบ 7 ระเบียบ

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อสหกรณ์ทราบว่าสมาชิกถึงแก่กรรม 
สหกรณ์จะจ่ายสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ จ�านวน 1,500 บาท เพือ่มอบเป็นสิง่ของแสดงการไว้อาลยั และ
หรือเงินร่วมท�าบุญงานศพสมาชิกสมทบ โดยให้ผู้จัดการเบิกเงินจากสหกรณ์เพื่อมอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่
สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกสมทบผู้นั้น โดยจะต้องเบิกเงินดังกล่าวภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้เมื่อด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งส�าเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันเบิกจ่ายเงิน

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
 หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
 สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สมาชิกสมทบที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
อ�านาจหน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการได้รับอันตรายจนถึงแก่กรรม 
ทพุพลภาพ หรอืได้รบับาดเจบ็ จนไม่สามารถประกอบอาชพีใดๆ และต้องใช้เวลารกัษาหรอืจนประกอบกรณยีกจิตามปกติไม่ได้ 
ไม่น้อยกว่า 20 วนั สามารถยืน่ขอรบัเงนิสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิสมทบเนือ่งมาจากปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ ภายในก�าหนด 
180 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับอันตรายจนถึงทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส กรณีดังต่อไปนี้
	 การจ่ายเงินสวัสดิการ
 1.  กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม      จ่ายให้รายละไม่เกิน   10,000 บาท
 2.  กรณีสมาชิกสมทบทุพพลภาพ      จ่ายให้รายละไม่เกิน   10,000 บาท
 3.  กรณีสมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส   จ่ายให้รายละไม่เกิน    5,000 บาท (ใช้เวลารักษาไม่น้อยกว่า 20 วัน)

3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 สหกรณ์สนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสมทบที่ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น
หรอืชัน้สงู หรอืได้รบัอนมัุตปิรญิญาบตัร โดยสมาชิกสมทบผูข้อรบัเงนิสวัสดกิาร ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
สามารถยื่นขอรับสวัสดิการ จ�านวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ภายในก�าหนด 1 ปี นับแต่
วันที่ส�าเร็จการศึกษา

4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 สมาชิกสมทบผู้ขอรบัสวสัดกิาร ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์มอบสวสัดกิารเพือ่การมงคลสมรส 
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่สมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จ่ายให้สวัสดิการละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

5. ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วยสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพ่ืออปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ พ.ศ. 2560
 สมาชิกสมทบอุปสมบท หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ สหกรณ์จ่ายให้รายละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว โดยสมาชิก
สมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยยื่นค�าขอรับสวัสดิการพร้อมส�าเนาการอนุญาต
ให้ลาอุปสมบทตามระเบียบทางราชการ หรือส�าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมบทแล้ว หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจญ์แล้ว ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์

6. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว หากสมาชิกสมทบกู้พิเศษเพื่อการเคหะกับ
สหกรณ์ สหกรณ์จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง สมาชิกสมทบยื่นขอรับสวัสดิการภายในเวลา 120 วัน  
นับจากวันที่ย้ายเข้าอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน

7. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 เพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยสมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ยื่นขอรับสวัสดิการภายในก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร พร้อมส�าเนาสูติบัตร และส�าเนา
ทะเบียนสมรส

 ในปี 2560 สอ.ปม. ได้เพิ่มทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 7 ระเบียบ โดยแต่ละระเบียบมีใจความส�าคัญดังนี้

เริ่มใช้ 1 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป
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รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม
ประจ�าปี 2560

1. กลุ่มรำชพฤกษ์ล�ำปำง
 น.ส. อังคณา ฝั้นสืบ ประธานกลุ่มราชพฤกษ์ล�าปาง 
จัดกิจกรรมกลุ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
ศาลาราชพฤกษ์ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล�าปาง) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน โดยมีนายกนกพันธ์ุ ขึมจันทร์ 
เป็นวิทยากรให้ความรู ้ บรรยายเรื่องระเบียบสหกรณ์ 
อุดมการณ์ และสวัสดิการสหกรณ์

2. กลุ่มสมำชิกชมรมโยคะ
 น.ส. อรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ประธานกลุ ่ม 
สมาชิกชมรมโยคะ จัดกิจกรรมกลุ่มวันที่ 26 เมษายน 2560 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 118 คน โดยมีนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ เรื่องการ
หายใจที่ถูกต้อง และประโยชน์ที่ได้รับจากโยคะ
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3. กลุ่มกองคลัง
  นายวิชชา  ร่วมสุข ประธานกลุ่มกองคลัง จัดกิจกรรมกลุ่มพาสมาชิก ศึกษาระบบนิเวศ ณ สวนรุกขชาติเพ จ.ระยอง 
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน โดยมีนายสไบ เสือคง เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติเพ และนายวิชชา ร่วมสุข 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก

4. กลุ่มอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกลุ่มอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมกลุ่มพาสมาชิกเที่ยวชมสวนผลไม้ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ สวนยายดา 
พาเที่ยวชม จ.ระยอง และนายธนโรจน์ โพธิสาโร เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้แก่สมาชิก

5. กลุ่มส�ำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน�้ำ 
 กลุ่มส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า จัดกิจกรรมกลุ่มศึกษา 
ดูงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ เครือข่าย
องค์กรชุมชนบ้านจ�ารุง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยมีคุณโสภา ศิริไพรพรรณ วิทยากร 
ของศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ�ารุง 
บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก
 กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชกิ กบัผู้แทนสมาชกิได้เป็นอย่างดี  สมาชกิและผู้ร่วมกจิกรรมได้รบั
ความรู้จากการศึกษาดูงาน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และชวีติประจ�าวนัได้ ส�าหรบัใครทีย่งัไม่ได้เสนอโครงการ สามารถเสนอ
โครงการได้ไม่เกินวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 และกลุ่มสมาชิกที่ได้รับ
อนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จ
และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมแนบภาพประกอบภายใน  
15 วนั นบัจากวนัเสรจ็สิน้กจิกรรม ทัง้นี ้ภายในวนัที ่17 ธนัวาคม 2560
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เงินกู้สามัญ
การท่องเที่ยวรายงานผล

  ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั เปิดให้บริการเงินกูส้ามญัเพ่ือการท่องเทีย่ว 

อตัราดอกเบ้ีย 4.50 % ต่อปี ซึง่มสีมาชิกมาใช้บรกิารเงนิกู้ประเภทนี ้ได้แก่ นายนมิิต โห่อวยชยั 

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ได้มากู ้เงินสามัญ

เพ่ือการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ทัศนศกึษา จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัหนองคาย 

ซึ่งได้รายงานผลการท่องเที่ยวมาให้ได้ชมกันค่ะ

 นายสุภาพ ค�าแฝง สมาชิกอีกท่านที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ 

และได้กู้เงินสามัญเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปทัศนศึกษา 

ณ ประเทศรัสเซีย และได้รายงานผลการท่องเที่ยวมาให้ได้ชมกันค่ะ

วัดหนองแวง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก
มอสโคว์ไปเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

เพ่ือ

ริมฝั่งโขงท่าเสด็จ	อ.เมือง	จ.หนองคาย

จัตุรัสแดงกรุงมอสโคว์

พระราชวังเครมลิน

โบสถ์หยดเลือด

การท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง ลองหาวันว่าง 

เล็งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากไป แล้วคุณจะรู้ว่าการเดินทางท่องเที่ยว  

มีความสุขสดชื่นแค่ไหน เที่ยวสุขใจก�าไรชีวิต... 
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 การใช ้ชี วิตโดยปราศจากการ
วางแผน ถือเป็นการใช้ชีวิตท่ีค่อนข้างเสี่ยง 
โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน หากไม่ได้มีการจัด
ระบบให้ดี เมื่อรู้ตัวอีกทีก็อาจสายเสียแล้ว  
ต้องยอมรับว่ามนุษย์เงินเดือนส่วนหน่ึงยังไม่
สามารถบริหารการเงินได้ดีพอ เราจึงพบว่า
คนท�างานส่วนหน่ึงมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง  
อาทิ เป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ และ
ทีแ่ย่ท่ีสดุ คอื ไม่มเีงนิเกบ็ไว้ใช้ในยามทีจ่�าเป็น 
จะไปขอยืมใครก็ยาก
 แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาด้านการ
เงินที่เกิดจากการจัดการที่ไม่เป็นระบบ เรา
สามารถรับมือกับมันได้ หากรู้จักวางแผน 
และใส่ใจกับอนาคตทางด้านการเงินของ
ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม วิธีการวางแผน
การเงินอย่างมืออาชีพ สามารถเริ่มต้นด้วย
วิธีการออมเงินเหล่านี้ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถ
น�ามาใช้ได้จริง

ลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น
 คนท�างานหลายคนอาจจะรู้สึกว่า 
ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนแล้วแต่จ�าเป็น 
ทัง้สิน้ ยากทีจ่ะตดัสนิใจได้ว่าอนัไหนเป็นสิง่ที ่
จ�าเป็น แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องวางแผนทาง 
การเงนิแล้ว เราจะเหน็ได้อย่างง่ายดายว่าค่าใช้จ่าย 
ทีไ่ม่จ�าเป็นมาจากหลายๆ อย่าง เช่น ค่าอาหาร 
ราคาแพง ค่าช้อปปิ้ง ค่าเสื้อผ้า ค่าสังสรรค์
ในงานปาร์ตี้ ซึ่งบางครั้งอาจจะลดปริมาณ
การซือ้ หรอืใช้จ่ายให้น้อยลง หากเราสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นได้ เราก็จะมอง
เห็นเงินออมอย่างแน่นอน

ออมก่อนค่อยใช้
 หลายคนเลอืกทีจ่ะใช้เงินก่อน เหลอื
เท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออม ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่

วิธีท่ีถูกต้องนัก เราควรหันมาใช้วิธีออมก่อน
แล้วค่อยใช้ จะท�าให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น 
เพราะเราได้กนัเงนิส่วนหนึง่ออกไปแล้ว ท�าให้
เกดิความอุน่ใจมากขึน้ ขณะเดยีวกนัอาจจะใช้
วิธีเปิดบัญชีเงินฝากประจ�าร่วมด้วย เพื่อช่วย
เก็บออมเงิน โดยไม่น�าเงินส่วนนี้มาใช้และ
เป็นการสร้างวินัยการออมเงินให้กับตัวเอง

ตั้งเป้ำหมำยในกำรออมเงิน
 ในช่วงทีเ่ริม่ต้นการออมเงนิ ให้ลอง
ท�าบันทึกรายรับ-รายจ่ายด้วย เพื่อให้เห็นว่า
ในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน ใช้จ่ายเงินไป 
เท่าไหร่ และมีเงินเหลือเก็บเท่าใด แล้วให้เริ่ม
ตัง้เป้าหมายในการออมให้กบัตวัเองว่า จะน�า
เงินที่ได้ไปท�าอะไร เพื่อสร้างก�าลังใจในการ
ออมเงินให้กับตนเอง เช่น จะเก็บเงินซื้อบ้าน 
ซื้อรถ ท่องเที่ยวต่างประเทศ วิธีการนี้จะช่วย
ให้เข้าใกล้เป้าหมายในการออมได้ง่ายขึ้น  

ออกห่ำงจำกแหล่งดูดเงิน
 หลายคนไปเดนิห้างทัง้ๆ ทีไ่ม่มอีะไร
จ�าเป็นต้องซื้อ เดินไปเดินมา ได้ของติดมือ
กลับบ้าน ฉะนั้นถ้าอยากประหยัดก็ต้องแก้
ท่ีต้นเหตุค่ะ วันหยุดถ้าไม่มีความจ�าเป็นก ็
ไม่ต้องออกไปแหล่งเสียตังค์ เช่น ห้าง หรือ
งานอเีว้นท์ขายของต่างๆ ถ้ามธีรุะจ�าเป็นต้อง
ไปท�า ก็พยายามไม่วอกแวก ท�าธุระให้เสร็จ
แล้วรีบกลับ

ประหยัดจำกส่ิงใกล้ตัว
 ประหยัดจากส่ิงใกล้ตัวในบ้านเรา
นี่แหละ ง่ายและท�าได้จริง เป็นเรื่องง่ายที่ทุก
คนรูอ้ยูแ่ล้วอย่างเช่นเครือ่งใช้ไฟฟ้า เม่ือไม่ได้
ใช้งานกถ็อดปลัก๊ออกเสยีบทิง้ไว้เฉยๆ อย่าคดิ
ว่าไม่กนิไฟ เปิดแอร์ 25 องศา ตัง้เวลาก่อนตืน่
นอนสกั 1 ช่ัวโมง ให้ความเยน็ยงัคงอยูใ่นห้อง  
เปิดน�้าใช้แต่พอดี ไม่เปิดน�้าทิ้งตอนแปรงฟัน 

สูญเสียไปเทำ่ไหร่ กบัค�ำว่ำกำแฟ
 “Life Begins After Coffee” ค�านี้
คงเป็น Quote ประจ�าใจของนักดื่มคอกาแฟ
ทีข่าดกาแฟไม่ได้จรงิๆ เช้าก่อนท�างานต้องขอ 
1 แก้ว บ่ายก็ขออีกสัก 2 แก้ว แก้ง่วง มาลอง

ออมเงินแบบมืออำชีพ
เก็บมาฝาก

ค�านวณกนัดเูล่นๆ นะคะ กาแฟหรอืน�า้ชงแถว
ออฟฟิต ปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณแก้วละ 
40  บาท กินเช้า 1 แก้ว บ่าย 1 แก้ว วนันงึ 80 บาท 
ท�างาน 5 วนัต่อสปัดาห์ เดือนนงึก ็40 แก้ว คดิ 
เป็นเงนิ 1,600 บาท/เดอืน หรอื 19,200 บาท/ปี 
น่ียังไม่รวมขนมจุกจิก ผลไม้ ของกินเล่น 
เห็นแบบนี้แล้ว ลด/ละ/เลิก กันดีกว่า 

ฟติร่ำงกำยให้แข็งแรง
 ยามไม่สบาย ค่าหมอ ค่ายา หมดกนั
ไปหลายบาท ใครมีประกันก็อุ่นใจไป ถ้าไม่มี 
แทบจะต้ังตวัไม่ทันเลย ฉะนัน้ต้องดแูลร่างกาย 
ให้แขง็แรงเสมอนะคะ จะได้ไม่เจบ็ ไม่ป่วยง่าย 
ช่วยประหยดัค่ารกัษาพยาบาลไปได้มากทีเดยีว 
หาเวลาออกก�าลังกายบ้าง อย่างการเดินข้ึน
บันไดแทนการใช้ลิฟต์ วิ่งจ๊อกกิ้งในซอยบ้าน
หรือสวนสาธารณะ จ�าไว้นะค่ะ ท�างานเกบ็เงิน
มาเหนื่อยขนาดนี้ ไม่ได้มีเอาไว้ไปให้ “หมอ”

จ๊อบเสริมเพ่ิมรำยได้
 หารายได้จากสิ่งที่ตัวเองถนัด ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ รับสอนพิเศษ
เด็กๆในหมู่บ้าน รับแปลภาษา รับพิมพ์งาน 
หรือขายของออนไลน์ ช่วยเพิ่มรายได้ 

ตอบแทนผู้มีพระคุณ
 การเล้ียงดูบุพการี เป็นส่ิงที่ลูกทุก
คนควรท�าอยู ่แล้วค่ะ ถือเป็นการทดแทน
บุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต 
นอกจากเรื่องสุขภาพ การดูแลเอาใจใส่ท่าน
แล้ว ถ้าเราสามารถแบ่งเงนิในแต่ละเดอืนเป็น
สัดส่วนให้กับพ่อและแม่ได้ด้วย จะดีมากๆ 
เลยค่ะ เพราะการท�าแบบนี้จะช่วยให้เรารู้จัก
ฝึกจัดสรรเงินให้เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก
เรามีเป้าหมายแล้วว่าทุกเดือนเราจะให้ท่าน
จ�านวนเท่าน้ี เราจะรู้จักประหยัดได้เองโดย
อัตโนมัติ ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆ มีความสุข 
อิ่มใจ ได้ท�าหน้าที่ลูกที่ดีไปพร้อมๆกัน
 หากใครท�าได้ตามนี ้รบัรองเป้าหมาย 
ของการมีเงินออมสะสมรออยู่ไม่ไกล ช่วยให้
เรามีเงินสะสมเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว และจะ
เป็นประโยชน์มากขึน้ในบ้ันปลายชวีติอกีด้วย

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 9



ผลกำรด�ำเนินงำน

อัตรำดอกเบี้ย

รายการ  31 กรกฎาคม 2560  30 มิถุนายน 2560

จ�านวนสมาชิก 13,181 13,183

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,041 17,986

สินทรัพย์รวม 17,006,787,052.58 17,085,383,131.22

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 159,068,542.03 190,595,048.54

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,119,554,439.70 1,163,849,576.76

เงินลงทุนระยะสั้น 511,793,000.00 512,245,662.10

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 153,025,327.25 152,180,387.21

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 94,642,781.23 91,911,810.21

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,757,714,942.71 6,752,249,216.08

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 492,786,596.82 483,959,517.15

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 954,870,589.43 966,139,145.13

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 12,453,636.50 11,800,567.75

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 63,886,694.43 64,484,668.06

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 575,258,036.00 600,396,928.00

เงินลงทุนระยะยาว 6,031,996,229.51 6,015,538,189.22

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,874,361.64 4,844,621.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 315,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,096,681.39 4,107,599.43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,107,498,552.88 10,285,676,932.59

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,759,000,000.00 1,954,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,728,525,037.62 5,723,925,567.55

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 587,760,308.62 599,148,685.70

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,766,509,107.13 3,753,927,306.66

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 900,162,165.00 910,035,511.63

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 335,517,390.27 324,274,878.34

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 135,315,315.38 133,432,158.34

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,260,751.22 3,107,026.88

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,567,116,924.54 2,547,457,401.69

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 220,118,147.83 222,707,415.22

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,227,116,461.13 2,211,574,599.06

      - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 67,136,003.18 61,287,547.34

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 28,517,213.52 27,730,032.46

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,229,098.88 24,157,807.61

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,419,832.72 33,857,205.35

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 6,899,288,499.70 6,799,706,198.63

ทุนเรือนหุ้น 5,704,491,780.00 5,660,275,860.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91 533,787,333.42

ทุนสะสม 124,640,981.20 124,927,181.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 302,018,186.73 286,012,808.54

ก�าไรสุทธิ 234,323,633.86 194,703,015.47

รายได้ 443,822,314.40 379,431,779.83

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 293,278,877.00 247,936,843.66

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 18,900,945.79 16,093,661.77

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 97,325,327.12 81,274,555.01

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,873,726.75 2,683,281.65

ค่าใช้จ่าย 209,498,680.54 184,728,764.36

ดอกเบี้ยจ่าย 176,461,207.84 156,632,929.43

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 33,037,472.70 28,095,834.93

ก�าไรสุทธิ 234,323,633.86 194,703,015.47

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม

พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

ให้สู้
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ช่วย
เหลือผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคอสีาน โดย
บรจิาคเงนิเข้ากองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบ
สาธารณภัยของส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี จ�านวน 30,000 บาท 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	สนับสนุนปัจจัยในการท�าโรงอาหารประกอบเลี้ยง	และสนับสนุนสิ่งของจ�าเป็น	

ให้กับอุทยานแห่งชาติภูพาน	และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่	จ.สกลนคร	และพื้นที่ใกล้เคียง	จ�านวน	20,000	บาท 

เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2560

       ความทุกข์ระทมที่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยาก
ให้เกิดขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอเป็นหนึ่งก�าลังใจ 
ให้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยและพี่น้องคนไทย เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลา 
ที่ยากล�าบาก เรื่องของภัยธรรมชาติ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เรื่อง
ของน�้าใจ ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้เสมอ

 การเอาชนะความทุกข์ใจในภาวะวกิฤติ

น�้าท่วมคร้ังใหญ่น้ี  มีหลากหลายวิธีที่จะช่วย

บรรเทาความทุกข์ใจต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การยอมรับความจริง คือต ้อง

เผชญิหน้ากบัความจริง ยอมรบัว่า เราได้สญูเสยี

ทรัพย์สินไปแล้ว อย่างไรเสียไม่มทีางเอาคืนมาได้ 

และเราก็ต้อง ยอมรับตัวเรา ด้วยว่าความเศร้า

เสียใจย่อมมีเป็นธรรมดาของปุถุชน 

 2. มองส่วนดขีองสิง่ทีเ่หลอือยู่ แม้บาง

คนจะพูดว่า ไม่เหลืออะไรเลย เช่น ทรัพย์สมบัติ

ที่หามาชั่วชีวิตสลายไปหมดแล้ว ถ้ามองให้ดีจะ

เหน็ว่าท่าน ยงัเหลอืชวีติทีส่งูค่าทีส่ดุ อยู ่ทรพัย์

สมบัตินอกกายไม่ตายคงหาเอาใหม่ได้ พร้อมที่

จะลุกขึ้นสู้ใหม่..

 3. รู้จักเรียนรู้ มนุษย์ไม่ได้ฉลาดรอบรู้

ไปทุกเรื่อง มนุษย์มีชีวิตไปก็เรียนรู้ไป มีคนได้

รับผลเช่นเดียวกบัเรามากมายเป็นประวตักิารณ์ 

ครัง้นีเ้ป็นภยัธรรมชาตแิท้ ๆ  คนและสตัว์โลกทุก

ชนิดไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้ภัยธรรมชำติให้สู้
ท�ำใจ
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สมาชิก
รู้หรือไม่ 

 ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ก็จะเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะ

ให้ท่านก�าหนด

  1.4 ก�าหนดชื่อผู้ใช้ (User Name) ด้วยตัวเลข 

หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ จ�านวน 4-12 ตัวอักษร

  1.5 ก�าหนดรหัสผ่าน (Password) ด้วยตัวเลข

หรือตัวอักษร หรือผสมกัน จ�านวน 4-12 ตัวอักษร

 2. เข้าสู่ระบบ (Login) โดยป้อนข้อมูล

  2.1 ชื่อผู้ใช้ (User Name)

  2.2 รหัสผ่าน (Password)

ลงทะเบียน

        สหกรณ์ออนไลน์ เป็นการให้บริการข้อมูลสมาชิกผ่าน

เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต โดยเริ่มจากข้อมูลทั่วๆ ไป เกี่ยว

กบัการตรวจสอบหรอืพมิพ์รายการเรยีกเกบ็ประจ�าเดอืน หรือ 

ใบเสรจ็รบัเงนิประจ�าเดอืน โดยสมาชกิสามารถลงทะเบยีนเข้า

สู่ระบบเพื่อใช้งาน เรียกดูหรือพิมพ์ใบเรียกเก็บประจ�าเดือน 

หรือ ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง ดังนี้ 

  กำรลงทะเบียน
สมาชิกลงทะเบียนด้วยวิธีง่ายๆ	ตามขั้นตอน	ดังนี้

 1. ลงทะเบียนสหกรณ์ออนไลน์ โดยป้อนข้อมูล 

ลงทะเบียน

  1.1 เลขที่สมาชิก 

  1.2 เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก

  1.3 วันเดือนปีเกิด

สหกรณ์ออนไลน์

ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้
สำมำรถพิมพ์ใบเรียกเก็บและใบเสร็จ
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 3. เรียกดูใบเรียกเก็บประจ�าเดือน (แจ้งล่วงหน้า)  4. เรียกดูใบเสร็จรับเงิน (หลังช�าระเงินจริง)

  ใบเรียกเก็บ – ใบเสร็จรับเงิน
 ใบเรยีกเกบ็ประจ�าเดอืน (แจ้งล่วงหน้า) คอื ใบแจ้ง

รายการและยอดเรียกเก็บล่วงหน้าซึ่งจะท�าให้ท่านทราบว่า 

สิ้นเดือนน้ีสหกรณ์จะหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อช�าระค่า 

อะไรบ้าง รวมเป็นเงินเท่าใด คล้ายๆ กับใบแจ้งหนี้ ยังมิใช ่

ยอดช�าระจริง ข้อมูลรายการเรียกเก็บทุก ๆ สิ้นเดือนจะถูก

สร้างไว้ล่วงหน้า ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนนั้นๆ เพื่อแจ้งให้

หน่วยงานของสมาชิกทราบและท�าบัญชีสรุปยอดในการหัก

เกบ็เงนิ โดยสรปุ ใบเรยีกเกบ็นัน้ คล้าย ๆ  กบัใบแจ้งหนีน้ัน่เอง 

แต่เราไม่เรียกว่าใบแจ้งหน้ี เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีทั้ง

การออม ทั้งหุ้น  เงินฝาก และการช�าระหนี้  

 ใบเสร็จรับเงิน (หลังช�าระเงินจริง) คือ ใบสรุป

รายการและจ�านวนเงินที่สมาชิกช�าระจริงจากการหักจาก

เงินเดือน ณ ที่จ่าย ณ ส้ินเดือน เมื่อทราบยอดเงินที่หักได้

จริงแล้ว จ�านวนเงินดังกล่าวถูกน�ามาประมวลผลใหม่ โดยจัด

เรยีงล�าดบัรายการช�าระเพือ่ให้สอดคล้องกบัจ�านวนเงนิทีเ่กบ็

ได้และดอกเบี้ยที่แท้จริง

 ยกตัวอย่าง เช่น นายก. มีใบเรียกเก็บล่วงหน้ามี

รายการช�าระเงินต้นเงินกู้สามัญ 3,400 บาท ดอกเบี้ย 2,500 

บาท รวมเป็น 5,900 บาท แต่วันที่ 7 นายก. ได้กู้เงินสามัญ

เพิม่ สหกรณ์จะหกักลบหนีส้ญัญาเดมิทัง้หมด แล้วเร่ิมสัญญา

ใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าหนี้สัญญาเดิมนั้น ถูกช�าระหนี้หมดแล้ว ณ 

วันที่เริ่มสัญญาใหม่  

 พอสิ้นเดือน หากสหกรณ์หักเงินเดือนได้ตามที่เรียก

เก็บไป สหกรณ์ก็จะคืนเงินจ�านวน 5,900 บาท ให้กับนายก. 

โดยน�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ นายก. สามารถถอนได้ด้วย

บัตร สหกรณ์ ATM กรุงไทย บัตร ATM  Click CO-OP CARD  

และรายการในใบเสร็จรับเงินจะไม่ปรากฏยอดช�าหนี้เงินต้น

และดอกเบีย้จ�านวน5,900 บาท แต่จะปรากฏเป็นยอดเงนิคืน 

น�าฝากเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์จ�านวน 5,900 บาทแทน 

  กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่ำน
 สมาชิกท่ีลงทะเบียนเข้าสู ่ระบบแล้ว สามารถ

เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อให้สามารถจดจ�าได้ง่ายๆ ตลอด

เวลา โดยจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้

  กำรพิมพ์ใบเรียกเก็บ – ใบเสร็จ
 สมาชิกสามารถส่ังพิมพ์ข้อมูลใบเรียกเก็บ หรือใบ

เสร็จรับเงิน ออกทางเครื่องพิมพ์ของท่านได้ด้วย ปุ่มค�าสั่ง 

“พิมพ์หน้านี้” ที่อยู่ด้านล่างสุด

      

  ลืมรหัสผ่ำนหรือเข้ำสู่ระบบไม่ได้
 กรณีสมาชิกลืมรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ (User Name) 

หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ โปรดติดต่อสหกรณ์ CallCenter : 

0-2579-7070
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ค�ำตอบ
มุมนี้มี

1. ข้าราชการ มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
สามารถใช้ใบสมัครสมาชิกสมทบได้หรือไม่
ตอบ ข้าราชการ ไม่สามารถใช้ใบสมคัรสมาชกิสมทบได้ ให้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ ในเว็บไซต์สหกรณ์ 
www.025798899.com หัวข้อท่ี 1.1 และดูตัวอย่างการ 
กรอกเอกสารได้จากหัวข้อที่1.3

2. สมาชิกมีความประสงค์จะปรับฐานเงินเดือนใหม่ 
สามารถแจ้งสหกรณ์แล้วให้เจ้าหน้าที่แก้ไขทางโทรศัพท์ 
ได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกจะต้องส่งสลิปเงินเดือนปัจจุบัน มาทาง
โทรสาร (FAX) 0-2579-9774 หรือทางอีเมล์ (E-mail : 
forestcoop@gmail.com) เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่�าการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3. เพราะเหตุใดพนกังานราชการ จงึไม่สามารถถอนเงนิกู้
ได้เต็มจ�านวนตามที่ได้รับอนุมัติ
ตอบ เนื่องจากตามระเบียบเงินกู้สามัญส�าหรับพนักงาน 
ราชการ เมื่อพนักงานราชการกู ้สามัญแล้วจะต้องมีเงิน 
คงเหลือในบัญชีขั้นต�่า 2,000 บาท สหกรณ์จึงอายัดเงินฝาก
ในบัญชีของพนักงานราชการไว้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

4. การกู้เงินสามัญ ส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงาน
ราชการ จ�านวนเงินกู้จะค�านวณจากอะไร
ตอบ จ�านวนเงินกู ้ จะต้องอยู ่ภายในวงเงินที่ก�าหนด 
ตามอายุการเป็นสมาชิกสมทบ ดังนี้

5. การกู้เงินสามัญ ส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงาน
ราชการ จ�านวนผู้ค�้าประกันมีจ�านวนเท่าไร
ตอบ จ�านวนเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท  ต้องมผู้ีค�า้ประกัน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
 จ�านวนเงินกู ้เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
 จ�านวนเงินกู ้เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 
300,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 7 คน
 จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ขึ้นไป ต้องมี 
ผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน

อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงินกู้สูงสุด ผู้ค�้าประกัน

6 เดือน - 2 ปี 3 เท่าของเงินได้รายเดือน 3 คน

2 ปี - 3 ปี 5 เท่าของเงินได้รายเดือน 3 คน

3 ปี - 4 ปี 7 เท่าของเงินได้รายเดือน   6 คน

4 ปี - 6 ปี 9 เท่าของเงินได้รายเดือน   6 คน

6 ปี - 8 ปี 11 เท่าของเงินได้รายเดือน 6 คน

8 ปี - 10 ปี 15 เท่าของเงินได้รายเดือน   7 คน

10 ปี ขึ้นไป 20 เท่าของเงินได้รายเดือน   8 คน
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โดยอุทยานแห่งชาติทับลาน สบอ.ที่1 (ปราจีนบุรี) ร่วมกับ สอ.ปม. และ สอ.กรมชลประทาน
ณ บ้านคลองตาเบ้า จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 120 ไร่ (ปีละ40ไร่ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560)

โครงการฟื้นฟูป่าเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2558

            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ร่วมกับส�านัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ได้เล็งเห็นความส�าคัญและ

ตระหนกัดว่ีาการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

เป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กมุาร ีและเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าทีถ่กูท�าลาย ให้คนืสูส่ภาพป่า

ที่สมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ปี 2558 – 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสนิท ศรีสุระ 

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ ปฏิบัติการแทนประธาน

กรรมการด�าเนนิการ  ท�าพิธเีปิดโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี

คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี

ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมกันปลูกป่า

เพื่อเทิดพระเกียรติ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 15



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

 สมาชิกสอบถามเข ้ามาว ่า อยากจะเป ิดบัญชี 
ออมทรัพย์พิเศษ แต่อยู่ต่างจังหวัด สามารถเปิดบัญชีได ้
หรือไม่ วันนี้ เรามีค�าตอบมาฝากค่ะ เพียงท่านท�าตาม 
ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  เริ่มต้นเพียง 2,000 บาทก็สามารถเปิดบัญช ี
ออมทรัพย์พิเศษได้ เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ 
www.025798899.com (ไปที่แบบฟอร์ม หัวข้อ3.2)
  - แบบฟอร์ม ค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  -  แบบฟอร์ม ใบแจ้งช�าระเงนิ payment (หวัข้อ 
6.1) เขียนวัตถุประสงค์ 102(ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ)

ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

  น�าใบ payment พร้อมเงินไปช�าระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารธนชาต
  จากนั้นส ่งค�าขอเป ิดบัญชีพร ้อมส�าเนาใบ 
payment มาที่สหกรณ์
  เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้วจะด�าเนินการเปิด
บัญชี และส่งสมุดบัญชีเงินฝากให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับ
  การฝากเงินครัง้ต่อไปสามารถใช้ใบ payment ได้
เช่นเดียวกัน โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

ท้ายเล่ม

ง่ำยแสนสะดวก 
ไม่ต้องเดินทำงมำยังสหกรณ์

สมำชิกอยู่ต่ำงจังหวัด 
สำมำรถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้อย่ำงไร

**  เพียงท�าตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ ประหยัดค่าเดินทาง

ท่านก็สามารถเป็นเจ้าของบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.50% ต่อปี

เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ เพ่ือควำมมั่นคงในวันหน้ำ
อย่ำรอช้ำ

! ! !


