
	 เศรษฐกิจยามนี้	 ใครท่ีมีไอเดียดีๆ	

บวกกับความมุ่งม่ัน	และมีความขยันมุมานะ	

มีโอกาสกลายเป็นเถ้าแก่น้อยได้	ดังนั้น	เพื่อ

ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	 สหกรณ์มี

ความยินดี	และเป็นสื่อกลางในการที่จะท�าให้

สมาชิกมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	 เพื่อน�ารายได้

ไปจุนเจือครอบครัวของสมาชิก	 โดยสหกรณ์ได ้จัดท�าพื้นที่วางผลิตภัณฑ	์

ประชาสัมพันธ์	 ให้สมาชิกและบุคคลที่สนใจสั่งซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

โดยตรง	ณ	ห้องสโมสรสมาชิก	 สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่สหกรณ์โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 	 	 	 ฉบับท่ี	 166	 เดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2557

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 7

อาชพีเสรมิเพิม่รายได้ 
เนรมิตความรวยด้วยอาชีพเสริม

สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสอ.ปม.และชอท.

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

แจกจริง  สร้อยคอทองค�ำ 40 เส้น น�้ำหนัก 10 บำท
รวมเป็นเงนิกว่า	200,000	บาท	รีบสมัครใช้บัตร	ATM Click Co-op Card  
ส่งใบสมัครมาให้สหกรณ์ด่วน	จับรางวัลครั้งต่อไป	วันที่	25	เมษายน	57	และ	25	มิถุนายน	57	ตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้า	11 

ในฉบับพบกับ..
หน้ำ 2 ..หลักกำรทรงงำนของในหลวง
หน้ำ 3 ..เนรมิตควำมรวยด้วยอำชีพเสริม
หน้ำ 5 ..พุทธวจน

ทุกคำาถาม มีคำาตอบ
พนักงานราชการจะยื่นกู้
สามัญต้องทำาอย่างไร?

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายโชคชัย  
เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ  พร้อม
ค ณ ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ร่ ว ม ง า น วั น ส ห ก ร ณ์ แ ห่ ง ช า ติ   
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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 : คนหลังเลนส์

หลักการทรงงานของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		ทรงต้ังพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ท่ีจะทรงปฏิบัติพระราช
ภารกิจ	 เพ่ือความสุขของประชาชนชาวไทย	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ	ทรงล�าบาก
ตรากตร�า	 เสด็จ	ฯ	ไปท่ัวทุกหนทุกแห่งในพ้ืนท่ีทุรกันดาร	ท่ามกลางแสงแดดและสายฝนท่ีตกลงมา 
ไม่ขาดสาย	เพ่ือทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนท่ียากจนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	ไม่เพียงแต่จะท�าให้ 
ปวงพสกนิกรได้ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เรายังได้แนวคิด	และ
วิธีการท�างานไปใช้	เพ่ือด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท		ท่านทรงมีหลักการทรงงานดังน้ี

ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยใช้องค์ความรู้
	 เร่ืองหลักการทรงงานและแนวพระราชด�าริในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงมีหลักกว้าง	ๆ	ของ
พระองค์	 คือ	 เม่ือพระองค์ทอดพระเนตรว่ามีส่ิงอะไรท่ีควรปรับปรุงได้ดีกว่าน้ี	ท�าประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองมากข้ึนกว่าน้ี	หรือ
ประชาชนยังมีความทุกข์ในพ้ืนท่ีแบบน้ีจะท�าอย่างไร	โดยพระองค์จะทรงใช้ความรู้ท่ีมีอยู่	หรือ	หากยังทรงไม่มีความรู้ในส่ิงท่ีคิดว่า 
ส�าคัญ	พระองค์จะทรงหาความรู้	 โดยทรงศึกษาและสนทนากับผู้รู้ต่าง	ๆ	แล้วน�ามาประยุกต์ปรับปรุง	พระองค์จะทรงล�าบาก 
เดือดร้อนอย่างไร	ก็ไม่สนพระทัย	ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอท่ีจะท�า

ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ..มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน
	 ทรงน�าความรู้และวิชาการต่าง	ๆ	มาใช้ร่วมกัน	หรือสมัยน้ีเรียกว่า	“บูรณาการ”	ไม่ท้ิงแง่ใดแง่หน่ึง	

ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
	 เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		คือ	“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”		เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน	 
โดยไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม		โดยค�านึงเร่ืองสภาพภูมิศาสตร์	ความเช่ือทางศาสนา	เช้ือชาติ	แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย	แต่ท่ี
ส�าคัญคือ	นักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใย	ความรับผิดชอบและการเคารพในเพ่ือนมนุษย์	จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเก่ียวข้อง 
กับมนุษย์	เป็นเร่ืองของจิตใจ	การท�างานพัฒนาไม่ได้เป็นเร่ืองของการเสียสละเพียงอย่างเดียว	ควรมีจิตสาธารณะ	รักท่ีจะช่วยเหลือ 
ให้ผู้อ่ืนมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงสอนอยู่เสมอว่า	งานพัฒนาเป็นงานยาก	และกินเวลานาน	 
ผู้ท่ีท�างานพัฒนา	หรือท่ีเรียกว่า	นักพัฒนา	จึงต้องเป็นผู้ท่ีอดทน	เช่ือม่ันในคุณความดี	มีใจเมตตากรุณา	อยากให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์และ 
มีความสุข	ต้องมีความรู้กว้างขวางเพราะงานพัฒนาเก่ียวข้องกับเร่ืองต่างๆ	มาก	ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี	เข้าใจและยอมรับนับถือผู้อ่ืน	 
เพราะเป็นงานท่ีไม่มีทางท�าส�าเร็จได้โดยล�าพัง	และต้องมีความต้ังใจจะท�าประโยชน์ให้แก่คนอ่ืน	ตัวเองจะล�าบากเดือดร้อนไม่สนใจ	
หรือหากเห็นว่าดีแล้ว	ก็ต้องมีความเข้มแข็งและอดทนพอท่ีจะต่อไปโดยไม่ย่อท้อ

                                                                           อ่านต่อฉบับหน้า
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นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์  ประธานกรรมการดำาเนนิการ 
สอ.ปม. จุดธูปเทยีน บูชา พระรตันตรยั

เศรษฐกิจยามนี้	 ใครท่ีมีไอเดียดีๆ	บวกกับความมุ่งม่ัน	 และมีความขยัน

มุมานะ	 มีโอกาสกลายเป็นเถ้าแก่น้อยได้	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	 มีความยินดี	และเป็นสื่อกลางในการท่ีจะท�าให้

สมาชิกมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	 เพื่อน�ารายได้ไปจุนเจือครอบครัวของสมาชิก	 โดย

สหกรณ์ได้จัดท�าพื้นที่วางผลิตภัณฑ์	ประชาสัมพันธ์	ให้สมาชิกและบุคคลที่สนใจสั่งซื้อ

ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกโดยตรง	ณ	ห้องสโมสรสมาชิก	สามารถติดต่อขอใช้

บริการได้ที่สหกรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	        

และสหกรณ์กยั็งมีเงนิกูเ้พ่ือประกอบอำชีพเสรมิ  
ส่งเสริมให้สมำชิกมีรำยได้เพิ่มขึ้น
✿ ดอกเบี้ยเพียง 4.35% ต่อปี 

✿ ต้องเสนอพร้อมแผนธุรกิจ อนุมัติใน 15 วัน

✿ สำาหรับวงเงินกู ้ เม่ือรวมกับหนี้เงินกู ้สามัญเดิม จะต้องไม่เกิน 

 ตามฐานที่กำาหนดของเงินเดือน

✿ ต้องรายงานผลภาพใน 30 วัน หลังได้รับเงินกู้ 

✿ มีเงนิเหลอืหลงัชำาระเงนิสหกรณ์ทกุประเภทไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก

	 1.2	 เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม
	 2.1	 ให้กู้ได้เม่ือรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินตามฐานที่ก�าหนด

ของเงินเดือน

	 2.2	 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	6	เดือน

	 2.3	 สมาชิกสามารถยื่นค�าขอกู้	 พร้อมแผนธุรกิจขนาดย่อเข้ามาได้ท่ีสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้	

	 2.4	 ช�าระคืนไม่เกิน	144	งวด

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้
	 3.1	 แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม	(ส.03)	หัวข้อที่	2.8

	 3.2	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้าน	 ทั้งคู ่สมรสของผู ้ กู ้และ 

ผู้ค�้าประกัน

	 3.3	 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ(ถ้ามี)	เช่น	ทะเบียนการค้า	หรือทะเบียนพาณิชย์

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เนรมิตความรวยด้วยอาชีพเสริม

เรื่องจากปก
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	 3.4	 รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจตามแบบฟอร์มสหกรณ์ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวกับการ

ด�าเนินกิจการ	พร้อมภาพประกอบ	 (ระบุประเภทกิจการ	กลุ่มลูกค้า	 คู่แข่ง	จุดเด่น	–	จุดด้อยของกิจการและวิธี

ป้องกัน	ประมาณการรายได้	ค่าใช้จ่าย	ก�าไรในช่วง	6	 เดือน	ระยะเวลาคืนทุน	แผนที่	ภาพถ่ายสถานท่ีประกอบ

กิจการ)

	 3.5	 ส�าเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ	ของสหกรณ์หรือธนาคารทุกบัญชีของกิจการ

4. ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ
	 4.1	 ยื่นค�าขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สหกรณ์ฯ

	 4.2	 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบค�าขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริมครบถ้วน	จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายใน	

15	วัน	(นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร	หลักฐานครบถ้วน)

5. การจ่ายเงินกู้
สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ทั้งหมดหรือเป็นงวดๆ	ตามแต่กิจการที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร

6. อัตราดอกเบี้ย
เพื่อเป็นการส่งเสริมเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพเสริม	สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ	4.35	ต่อปี	ทั้งนี้การ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์	 และกรณีน�าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	สมาชิกจะถูกปรับ

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม	4%	ต่อปี	ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน	1	ปี	เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ	2	ปี

              

ใครมีความตั้งใจที่จะสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าให้งอกเงย	ก็สามารถท�าได้	ด้วยดอกเบี้ยต�่ากว่าสถาบันการเงินอื่น	งวด

ผ่อนช�าระนานถึง	144	เดือน	เมื่อเปรียบเทียบกับเงินกู้สามัญทั่วไปจะผ่อนช�าระรายเดือนน้อยกว่า	ขอเพียงสมาชิกที่กู้สามัญ

เพื่อประกอบอาชีพเสริม	มีความตั้งใจจริงในการท�าธุรกิจ	เชื่อแน่ว่า	ความร�่ารวย	ความสุข	และความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่	ก็จะมา

หาคุณในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง!		“ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พรแสวง ไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์”
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“ พุทธวจน ”

จากการท่ีกองบรรณาธกิารวารสารสหกรณ์ป่าไม้ได้น�า	พทุธวจน	 
ค�าสอนของพระผูมี้พระภาคเจ้ามาเผยแพร่ให้กับสมาชกิได้ศึกษา	หลายคน 
ยังมีความสงสัยอยู่ว่าการศึกษาค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความ
ส�าคัญอย่างไร	ทำาไมจึงต้องศึกษาแต่คำาสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านัน้	
ดังนั้นทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอน�า	 10	พระสูตร	ซึ่งพระตถาคต 
ทรงแสดงไว้ดีแล้ว	ซึ่งเหล่าสาวกตถาคต	คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง	
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)	 ได้ร่วมกันรวบรวมไว้	 โดยจะ 
ทยอยน�ามาเสนอจนครบท้ัง	10	พระสูตร	 	 ในฉบับนี้จะน�าเสนอจ�านวน	 
4	พระสูตร	ดังนี้

1. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ ิเมือ่จะพดู 
ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

อัคคิเวสนะ	 !	 เรานั้นหรือ,	 จ�าเดิมแต่เร่ิมแสดง	กระทั่งค�า
สุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ	ย่อมต้ังไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็น
ภายในโดยแท้ ให้จิตดำารงอยู่ให้จิตต้ังม่ันอยู่ กระทำาให้มีจิตเป็น
เอก	ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระท�าอยู่เป็นประจ�า	ดังนี้.

มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

2. แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก คอื ถกูต้องตรงจรงิ
ไม่จ�ากดักาลเวลา

ภิกษุทั้งหลาย	 !	พวกเธอท้ังหลายเป็นผู้ที่เราน�าไปแล้วด้วย
ธรรมนี้	 อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง	 (สนฺทิฏฐิโก),	 
เป็นธรรมให้ผลไม่จำากดักาล	(อกาลิโก),	เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาดู  
(เอหิปสฺสิโก),	ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	 (โอปนยิโก),	 อันวิญญูชนจะพึงรู้
ได้เฉพาะตน	(ปจฺจตฺต�	เวทิตพฺโพ	วิญฺญูหิ).

มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

3. ค�าพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู ้นั้น  
สอดรบัไม่ขดัแย้งกนั

ภิกษุทั้งหลาย	!	นับตั้งแต่ราตรี	ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีท่ีตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพ
พานธาตุ,	 ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล ่าวสอน	 พร�่าสอน	 
แสดงออก	ซึ่งถ้อยค�าใด	ถ้อยคำาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได ้
โดยประการเดียวทั้งสิ้น	ไม่แย้งกันเป็น	ประการอื่นเลย.

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

5. ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอน
เปรยีบด้วยกลองศกึ

ภิกษุท้ังหลาย	 !	 เร่ืองนี้เคยมีมาแล้ว	 :	กลองศึกของกษัตริย์
พวกทสารหะ	เรียกว่าอานกะ	มีอยู่	เมื่อกลองอานกะนี้	มีแผลแตก	หรือลิ	
พวกกษัตริย์ทสารหะ	ได้หาเนื้อไม้อ่ืนท�าเป็นลิ่ม	 เสริมลงในรอยแตกของ
กลองนั้น	(ทุกคราวไป).	ภิกษุทั้งหลาย	!	เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลาย
คราวเช่นนั้นนานเข้า	 ก็ถึงสมัยหนึ่ง	ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดส้ิน
ไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ท�าเสริมเข้าใหม่เท่านั้น

ภิกษุทั้งหลาย	!	ฉันใดก็ฉันนั้น	ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต	จักมี
ภิกษุทั้งหลาย	สุตตันตะเหล่าใด	ที่เป็นค�าของตถาคต	เป็นข้อความลึก	มี
ความหมายซึ้ง	 เป็นช้ันโลกุตตระ	ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสุญญตา	 เม่ือมีผู้น�า
สุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู;่	เธอจักไม่ฟังด้วยดี	จักไม่เงี่ยหูฟัง	จักไม่ตั้ง
จิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง	และจักไม่ส�าคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน	ส่วน 
สุตตันตะเหล่าใด	 ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่	 เป็นค�าร ้อยกรองประเภท 
กาพย์	กลอน	มีอักษรสละสลวย	มีพยัญชนะอันวิจิตร	 เป็นเรื่องนอกแนว	
เป็นค�ากล่าวของสาวก,	เมื่อมีผู้น�า

สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งข้ึนใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่	 เธอจักฟัง
ด้วยดี	จักเงี่ยหูฟัง	จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง	และจักส�าคัญว่าเป็นส่ิงท่ีตน
ควรศึกษาเล่าเรียนไป

ภิกษุทั้งหลาย	 !	ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้น	ที่เป็น
ค�าของตถาคต	เป็นข้อความลึก	 มีความหมายซึ้ง	 เป็นชั้นโลกุตตระ	ว่า
เฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา	จักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้	แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการดําเนินการ สอ.ปม.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์    	 (Republic	of	 the	Philippines)	หรือท่ีคนไทย
เรียกกันท่ัวไปว่าประเทศฟิลิปปินส์	 ต้ังอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ของทวีปเอเชีย	 (เอเชียอาคเนย์)	 เป็นการรวมหมู่เกาะน้อยใหญ่ในมหาสมุทร
แปซิฟิกทางตะวันตกแถบท่ีเรียกว่าทะเลจีนใต้	7,107	 เกาะไว้ด้วยกัน	รวม
พ้ืนท่ี	300,000	ตารางกิโลเมตร	เป็นประเทศท่ีมีจ�านวนเกาะเป็นล�าดับท่ีสอง
รองจากประเทศอินโดนีเซียซ่ึงมีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันมากถึง	17,508	เกาะ	
จึงถือว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมี	 “หมู่เกาะ”	มากท่ีสุดในโลก	และ
มีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดต่อ
ระหว่างกันยาวมากท่ีสุดในโลกในฟิลิปปินส์น้ันมีความหลากหลายชนชาติเป็น
อย่างมาก	เน่ืองจากเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนมา	300	ปี	 ผู้คนจึงเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษาสเปน	และนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก	และ 
เม่ืออเมริการบชนะสเปน	 วัฒนธรรมอเมริกันและภาษาอังกฤษจึงแผ่ผสมผสาน 
ในประเทศฟิลิปปินส์	 รวมท้ังการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแต๊นท์	 
ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นหน่ึงในสองชาติในเอเชียท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาคริสต์	(อีกชาติหน่ึงคือติมอร์-เลสเต)	จากประชากรประมาณ	99	ล้านคน	 
(2555)  ร้อยละ	83	 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก	และร้อยละ	9	 เป็นนิกาย
โปรเตสแตนต์

จากการศึกษาข้อมูลขบวนการสหกรณ์ในฟิลิปปินส์ิพบว่ามีข้อมูล
ท่ีน่าสนใจค่อนข้างมาก	 ซ่ึงประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบ
สหกรณ์มาอย่างยาวนาน	มีจุดเร่ิมต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับท่ีประเทศไทย
ได้ริเร่ิมระบบสหกรณ์	 ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอขบวนการสหกรณ์ของประเทศ 
ฟิลิปปินส์เป็นการต่อเน่ืองสองฉบับ	ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าหากมีการตัดทอน 
หรือสรุปโดยย่อเกินไป	 จะท�าให้สาระท่ีน่าสนใจบางประการขาดหายไป	 
รวมท้ังหากประเทศไทยสามารถน�าจุดแข็งท่ีพบมาปรับใช้	 ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

	ส�าหรับขบวนการสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์น้ันได้มีจุดเร่ิมต้น
เม่ือปลายศตวรรษท่ี	19	เม่ือชาวฟิลิปปินส์บางท่านท่ีได้มีโอกาสไปศึกษา
ต่อในยุโรปได้เห็นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปโดย
ใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคม	ได้แก่	ดร.โจเซ่	พี.ไรซาลและ
นายทีโอโดโร	ซานดิโก	(Dr.Jose	P.Rizal	 &	Teodoro	Sandiko) 

ดร.ไรซาลได้น�าแนวคิดของโรเบิร์ต	 โอเวน	 (บิดาแห่ง
สหกรณ์อังกฤษและบิดาแห่งสหกรณ์โลก)	 โดยจัดต้ังเป็นนิคม
สหกรณ์ข้ึนท่ีเมืองดาปิตัน  	 ต้ังโรงเรียนส�าหรับผู้คนท่ียากจนให้
เรียนรู้เร่ืองสหกรณ์ 	และต้ังร้านค้าสหกรณ์ข้ึน	โดยอาสาสมัคร 
จากนักเรียน	และต้ังสมาคมผู้ผลิตปอแก้วข้ึน	(สหกรณ์ยุคแรก
ของทุกประเทศจัดต้ังภายใต้	พ.ร.บ.สมาคม	เพราะสหกรณ์เป็น
นวัตกรรมทางสังคมยังไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรง	เหมือนเดียว 
กับประเทศไทยซ่ึงไ ด้ ต้ังสหกรณ์แห่งแรก ข้ึนอ ยู่ภายใต้ 	 
พ.ร.บ.สมาคมเช่นกัน)	และมีการถือหุ้น	ท�าธุรกิจร่วมกันและจ่าย
เงินปันผลให้กับสมาชิก

ส่วนนายแซนดิโก	ได้น�ารูปแบบของสหกรณ์ในประเทศ
เยอรมัน	มาเป็นต้นแบบของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์  
(Republic of the Philippines)

ในฟิลิปปินส์	 ในช่วงท่ีสหรัฐอเมริกายึดครองฟิลิปปินส์	 เขาได้รับการแต่งต้ัง
เป็นผู้ว่าราชการรัฐในช่วงน้ัน	นายแซนดิโกได้เสนอ	พ.ร.บ.สหกรณ์เครดิต
ชนบท	พ.ศ.2457	ต่อรัฐสภา	ท�าให้ต่อมานายแซนดิโกได้รับการยกย่องให้เป็น
บิดาแห่งสหกรณ์ฟิลิปปินส์	ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ดังกล่าวฟิลิปปินส์ 
ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์เครดิตเพ่ือการเกษตรคาบานาตวนข้ึนคร้ังแรก 
เม่ือ	16	 ตุลาคม	2459	 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกับการจัดต้ังสหกรณ์ 
วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ของประเทศไทยท่ีจัดต้ังข้ึนเม่ือ	26	กุมภาพันธ์	2459	 
ต่อมาในปี	 2469	 ได้มีการขยายการจัดต้ังไปถึง	 544	 สหกรณ์	กระจาย 
ใน	42	 จังหวัด	และในปี	2473	 ได้มีสหกรณ์ท่ัวประเทศถึง	 571	สหกรณ์  	
อย่างไรก็ตามในปี	2478	ได้มีการประเมินผลพบว่า	 มีสหกรณ์ถึงร้อยละ	90	
ขาดแคลนเงินทุน	จนท�าให้ได้ข้อสรุปว่าสินเช่ือเพ่ือชนบทท่ีผ่านขบวนการ
สหกรณ์ประสบความล้มเหลว

ในขณะเดียวกันปี	2470	 รัฐสภาได้ออกกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
การตลาด	 (ฉบับท่ี	2425)	 (The	Cooperative	Marketing	Law	1927)	 จุด
มุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ให้เพ่ิมผลการผลิต	 ช่วยในเร่ืองตลาดสินค้า
การเกษตร	และต้ังสหกรณ์การตลาดท่ีสหกรณ์สมาชิกเป็นเจ้าของ 	สรุปผล
การด�าเนินการดังกล่าวพบว่าสหกรณ์ร้อยละ	20	ประสบผลส�าเร็จ	สหกรณ์ 
ท่ีเหลือประสบความล้มเหลวเช่นเดียวกัน

ต่อมาปี	2495	 รัฐสภาได้ประกาศใช้กฎหมายสาธารณรัฐท่ี	821	 
เพ่ือจัดต้ังสถาบันเครดิตเพ่ือเกษตรกรรมและสหกรณ์การเงินข้ึนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินชนบทใน	4	ด้าน	ได้แก่

1.	เพ่ือช่วยเหลือชาวนาขนาดเล็กให้ได้สินเช่ือท่ีเป็นธรรม	
2.	เพ่ือส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มจัดต้ังสหกรณ์	
3.	เพ่ือจัดต้ังกลไกการตลาดท่ีเป็นธรรมส�าหรับชาวนารายย่อย	
4.	เพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจการเกษตรให้เท่าเทียมกับอุตสาหกรรม/ 

เศรษฐกิจสาขาอ่ืน	
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวนับได้ว่าเป็นรากฐานของกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ของฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบัน	น้ันก็คือ	The	Philippines	Code	of	2008	
กฎหมายฉบับน้ีมีการประกาศใช้นโยบายสหกรณ์	ความหมายของสหกรณ์	
หลักการสหกรณ์	 (โดยได้น�าหลักการสหกรณ์สากล	7	ประการมาใส่ไว้
ในกฎหมาย)	รวมท้ัง	องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์	 (Cooperative	
Development	Authority,CDA	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	

สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ	ชุมนุมสหกรณ์การจัดต้ังสหกรณ์ปฐมภูมิ	
โดยสมาชิกต้องผ่านหลักสูตรเตรียมสมาชิก	 (Pre-Membership	
Education	Seminar	-	PMES)	เป็นต้น	

ในฉบับน้ีได้รับรู้เก่ียวกับข้อมูลความเป็นมาของ 
สหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์	 ในฉบับหน้าจะน�าเสนอข้อมูล 
ท่ีเป็นปัจจุบันให้กับท่านสมาชิกทุกท่านทราบต่อไป	อดใจรอนิด
นะครับ	แล้วติดตามต่อในฉบับหน้าครับ	

อ้างอิง	:	วีระ	ค�าวิเศษณ์	,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคม
อาเซียน	(Cooperative	Movement	in	ASEAN	Community)

www.cda.gov.ph			http://th.wikipedia.org/wiki	
ค้นหา	ฟิลิปปินส์
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มุมนี้มีคำ�ตอบ โดย...ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์

	 พนักงานราชการสอบถามเรื่องเงินกู ้สามัญซึ่งสอบถาม

มายังสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	การย่ืนกู้ใหม่,	 เอกสารประกอบ

การกู้,	 การถอนเงินกู้	 เป็นต้น	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอรวบรวม

ค�าถามเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญส�าหรับพนักงานราชการ	ดังนี้

1. พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญแล้ว และต้องการ
กู้ใหม่  เมื่อใดจึงจะยื่นกู้ได้

ตอบ	 พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญแล้ว	และต้องการกู้ใหม่	 	จะ

ต้องช�าระหนี้เดิมมาแล้ว	6	งวด	จึงจะสามารถยื่นเรื่องกู้สามัญใหม่ได้

2. การย่ืนเรื่องกู ้ เงินสามัญสำาหรับพนักงาน
ราชการจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง

ตอบ	 -	 แบบฟอร์มค�าขอกู้เงินสามัญส�าหรับสมาชิกสมทบ

-	 ส�าเนาบัตรพนักงานราชการของผู้กู้	และผู้ค�้าประกัน

-	 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้	และผู้ค�้าประกัน	

-	 สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้	และผู้ค�้าประกัน

-	 ส�าเนาหนังสือสัญญาจ้างงานของผู้กู้

-	 ประกันภัยผู้ค�้าประกัน	(บริษัทอินทรประกันภัย	)

-	 ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

	 (เฉพาะสมาชิกที่ยังไม่เคยท�าประกัน)

3. เม่ือเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้วสหกรณ์จะโอนเงิน
เข้าบัญชีใด

ตอบ	 สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 (บัญชี

ดอกกระเจียว)	 เท่านั้น	 สมาชิกสมทบสามารถถอนได้โดยใช้บัตร	

ATM	สหกรณ์	-	ไทยพาณิชย์	,	บัตร	ATM	สหกรณ์	-	กรุงไทย	และ

บัตร	ATM	Click	CO-OP	Card	

4. เพราะเหตุใดพนักงานราชการ จึงไม่สามารถถอน
เงินกู้ได้เต็มจำานวนตามที่ได้รับอนุมัติ

ตอบ	 เนื่องจากตามหลักเกณฑ์เงินกู ้สามัญส�าหรับพนักงาน

ราชการ	 เม่ือพนักงานราชการกู้สามัญแล้วจะต้องมีเงินคงเหลือใน

บัญชีข้ันต�่า	 1,000	 บาท	 สหกรณ์จึงอายัดเงินฝากในบัญชีของ

พนักงานราชการไว้	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

5. เพราะเหตุใดพนักงานราชการเมื่อยื่นกู้สามัญใหม่
จะต้องทำาประกันภัยผู้คำ้าประกันใหม่

ตอบ	 เนื่องจากตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ค�้าประกันจะคุ้มครอง

วงเงินกู้ของสมาชิกสมทบตามเลขท่ีสัญญาเงินกู้	 ดังนั้นเม่ือสมาชิก

สมทบยื่นขอกู้สามัญคร้ังใหม่	และสหกรณ์ได้ท�าการหักกลบลบหน้ี

เงินกู้สามัญเดิม	จึงท�าให้เลขที่สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมเป็นอันสิ้นสุด	

และเกิดเป็นเลขที่สัญญาเงินกู้ใหม่	ฉะนั้นจึงต้องท�าประกันภัยผู้ค�้า

ประกันใหม่	และรอประกันตอบรับ	45	วัน	จึงจะได้รับอนุมัติเงินกู้
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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

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ   28  กุมภาพันธ์ 

25557
 31  มกราคม  

2557

จ�านวนสมาชิก 13,282	 13,279	

จ�านวนสมาชิกสมทบ 13,665	 13,568	

สินทรัพย์รวม 11,483,092,140.08 11,623,018,659.39

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 253,435,875.92	 236,983,314.50	

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 504,728,878.32	 483,528,422.38	

เงินลงทุนระยะส้ัน 266,457,100.00	 267,054,060.00	

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 75,990,391.64 79,712,022.47

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 11,570,487.09	 11,157,321.50	

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,016,083,475.96	 6,040,194,881.13	

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 108,649,058.08	 106,630,456.01	

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 887,202,598.16	 871,717,420.30	

เงินลงทุนระยะยาว 3,240,582,124.18	 3,399,665,870.00	

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 11,766,603.01	 12,074,543.78	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 84,361,279.37	 84,759,492.29	

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 22,076,959.27	 29,353,545.95	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08	 187,309.08	

หน้ีสินรวม 6,848,051,313.82 6,841,717,489.13

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 943,000,000.00	 1,121,200,000.00	

เงินกู้ยืมระยะยาว 47,222,200.00	 48,611,100.00	

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,217,703,046.02 4,070,127,309.68

เงินรับฝากออมทรัพย์ 474,982,258.06	 397,130,035.93	

เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 2,904,231,128.43	 2,853,625,550.29	

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 636,533,597.16	 633,010,543.26	

เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 145,632,796.73	 131,154,558.20	

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 54,151,734.02	 53,100,003.21	

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,171,531.62	 2,106,618.79	

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,590,095,456.03 1,548,968,312.13

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 105,272,928.37	 96,021,971.39	

เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,449,747,878.77	 1,418,494,906.60	

เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 29,031,894.64	 28,652,170.56	

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 6,042,754.25	 5,799,263.58	

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 15,884,917.43	 15,419,947.04	

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,234,044.34	 20,479,170.28	

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00	 16,911,650.00	

ทุนของสหกรณ์ 4,593,186,386.89 4,762,545,976.52

ทุนเรือนหุ้น 4,026,235,220.00	 3,957,602,270.00	

ทุนส�ารอง 403,524,473.82	 366,996,732.38	

ทุนสะสม 80,168,755.77	 56,028,658.48	

ก�าไรสุทธิ	(รอการจัดสรร) 0.00 332,070,376.73	

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 83,257,937.30	 49,847,938.93	

รายได้ 81,003,501.83 38,220,647.97

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 73,239,155.47	 36,861,713.16	

ผลตอบแทนจากการลงทุน 6,959,641.17	 1,216,549.62	

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 804,705.19	 142,385.19	

ค่าใช้จ่าย 39,149,062.46 19,465,454.23

ดอกเบ้ียจ่าย 28,848,815.45	 15,123,573.38	

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 10,300,247.01	 4,341,880.85	

กำาไรสุทธิ 41,854,439.37 18,755,193.74
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โดนใจครั้งที่ 2 	 เม่ือวันอังคารที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2557	 	กรรมการ
สอ.ปม.	มอบโชคให้กับสมาชิกที่สมัครใช้บัตร	ATM	Clik	Co-op	Card		

ท�าเอาสมาชิกดีใจกันถ้วนหน้า	บางท่านมาจากภาคใต้	บางท่านมาจาก

เหนือ	 มีทุกภาค	 ใครอยากลุ้นโชคดีๆ	แบบนี้	 รีบสมัครขอใช้บัตร	Click	

CO-OP	Card		และกรอกชื่อ	–	นามสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	บนชิ้นส่วน

ร่วมชิงรางวัลโดนใจท้ายใบสมัครแล้วส่งถึงสหกรณ์	 	ส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับ

โชคสร้อยคอทองค�าทันที	

คงเหลือจับรางวัลโดนใจอีก	2	ครั้ง	ดังนี้

โดนใจ  ครัง้ที ่3  วันที ่25  เมษายน 2557
  สร้อยคอทองคำา นำา้หนกั 1 สลงึ จำานวน 10 รางวัล

โดนใจ  ครัง้ที ่4  วันที ่25  มิถนุายน 2557
 สร้อยคอทองคำา นำา้หนกั 1 สลงึ จำานวน 10 รางวลั

สมัครใช้บัตร Click CO-OP Card มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล

สร้อยคอทองค�า 40 เส้น
นำ้าหนัก 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท
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นายเกรียงศักดิ์	บุณยะสุต	ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	จ�ากัด	น�าคณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และสมาชิก		จ�านวน	14	ท่าน	เยี่ยมชมการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก	ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	พร้อมกันนี้	 ได้เย่ียมชมดูงาน	
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบ	ATM	ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที	จ�ากัด	และดูงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบบริหารงานสหกรณ์	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละ 
สหกรณ์	โดยมี	นางสาวอารยา	บุญยะศริินนัท์	รองประธานกรรมการ	สอ.ปม.นายโชคชยั	เลศิเกียรตวิงศ์	 
กรรมการท�าหน้าที่ผู ้จัดการ	สอ.ปม.	นายสมศักด์ิ	 อังศุโกมุทกุล	 รองประธานกรรมการ	ชอท. 
นายอนุสรณ์	 จันทนโรจน์	 กรรมการ	
ชอท.	นายกอบเกียรติ	บันสิทธิ์	กรรมการ	
ชอท.	 ร ่วมให้การต้อนรับ	 นายวิชิต	 
สนธิวณิช 	 กรรมการ	 สอ .ปม.และ 
ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ไอซีที	 จก.	บรรยายสรุปภาพรวมของ	
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที	จก.

เย่ียมชมงาน จากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.

เย่ียมชม สอ.ปม. และ ชอท.
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

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

    (ครั้งที่ 2 จับฉลากวันอังคารที่ 25/2/2557 เวลา 11.30 น.)

รางวัล สร้อยคอทองคำา นำ้าหนัก 1 สลึง จำานวน 10 เส้น 
ผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ท่าน ได้แก่

1. น.ส.ศิริรัตน์   พัฒนสุพงษ์  2. น.ส.อังสนา   มองทรัพย์ 3. น.ส.ชุติญา   สุขสวัสดิ์ 4. นายพงศ์อมร   คชศิลา
5. นายเชิดชัย      ยศไกร 6. นายสุรเทพ  ทองเสริม 7. นายอรัญ    โนจิตร 8.  นายเลิศชัย   สุขปื้อ
9. นางฐิตินันท์  เหมือนญาติ 10.  นางอัญชลี   จันทร์สง่า
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นายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว  
	 “จากท่ีได้รับการอบรมในวันนี	้

รู้สึก	 ดีใจที่ได้รับการฝึกอบรมและท�าให้รู้
ว่าสหกรณ์มีสวัสดิการมากมายให้สมาชิก		
และท�าให้ได้คิดว่า	 เราคงต้องรีบออมเงิน
แล้ว	 เพราะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็ว	ถ้าเร่ิม
เก็บออมตั้งแต่วันน้ี	อนาคตข้างหน้าจะได้
สบาย”

นายชลิต สินโรจน์ธนากร 
“ก่อนที่เข้ารับการอบรม	บอก

ตามตรงว่า	ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่า	สหกรณ์
มีสวัสดิการมากมายขนาดนี้	 	 ประทับใจ
มากครับ	ที่ผมได้เข้ามาฟัง	และสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์อย่างไม่ลังเลใจ	สหกรณ์
เป็นองค์กรท่ีม่ันคง	ผมอยากให้จัดอบรม
แบบนี้ตลอดไป	ท�าให้ข้าราชการบรรจุใหม่	
เข้าใจสหกรณ์มากข้ึน	และจะได้วางแผนว่า	ควรจะเก็บออมอย่างไรกับ
อนาคตที่ก�าลังจะใกล้เข้ามา	เหมือนสหกรณ์มาช่วยชี้ทางให้ครับ”

เมื่อวันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	
และวันเสาร์ท่ี	 1	 มีนาคม	 2557	 นาย
โชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการท�า
หน้าท่ีผู้จัดการ	สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้	จ�ากัด	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอ.ปม.	

เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์	 และ	 รับ
สมัครสมาชิกข้าราชการบรรจุใหม่	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ	พันธุ์พืช		ซึ่งการเป็น
สมาชิกสหกรณ์นั้น	สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์	 เช่น	สิทธิการฝากเงินดอกเบี้ยสูง	สิทธิการกู้
เงินดอกเบ้ียต�่ า	 และ	 สิทธิการขอรับทุนสวัสดิการมากมาย		
ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต	การเป็นสมาชิกสหกรณ์	คงไม่ได้มีดีแค่การกู้
เงิน	แต่สหกรณ์ยังสอนให้รู้จักความพอเพียง	การออมเงิน	และความ
เอื้ออาทรต่อกัน	

สอ.ปม.รับสมัครสมาชิก ข้าราชการบรรจุใหม่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำา) จ.เพชรบุรี

นานาทัศนะ 
การเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้

นางสาวเกษรา วงษ์เจริญ 
“ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ	์

ก่อนท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมคะ	 เพราะ
เห็นถึงประโยชน์ต่างๆ	 ท่ีสหกรณ์มอบให้
สมาชิก	 จุดประสงค์หลักท่ีสมัครสมาชิก	
คือ	 เพื่อการออมคะ	 อยากมีเงินออมใน
อนาคต	และสหกรณ์ก็ให้ดอกเบ้ียสูงกว่า
ธนาคารอื่นๆ	 และมีสวัสดิการมากมาย	
ดีใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้คะ”

นางสาวรัชนี  โชคเจริญ
“เท่าท่ีได้ฟังการอบรมในคร้ังนี	้

รู้สึกประทับใจ	และคิดว่าเป็นสวัสดิการท่ี
ช่วยเหลือข้าราชการเป็นอย่างมาก	 เลย
ตัดสินใจในการสมัครสมาชิก	 อยากจะ
สมัครเป็นสมาชิกมานานแล้วค่ะ	แต่ไม่เคย
มีใครมาให้ข้อมูลกระจ่างแบบนี้ค่ะ	ท�าให้
เข ้าใจระบบเก่ียวกับการกู ้ 	 การออม	
สวัสดิการต่างๆ”



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

ทีป่รึกษา	 นายสิทธชิยั	อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร	 นายโชคชยั	เลิศเกียรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร	 นายสุภาพ	ค�าแฝง,	นางวรีย์พรรณ		โหมดเทศ,	นางภาราดา	หนิอ่อน,	นางณภทัร	อนิสกุล,	นางสาวขนษิฐา	จติต์ประเสริฐศรี,	 
	 นางสาวรตันพร			สิทธิกุลนนัท์

เนื่องด้วยวันที่	26	กุมภาพันธ์	ของทุกปี	เป็นวันสหกรณ์
แห่งชาติ	 สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ถือ

ก�าเนิดขึ้น	 คือ	 สหกรณ์	 “วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช้”	 ที่
อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ได้รับการจดทะเบียนในวันที่	 
26	กุมภาพันธ์	2459	สมาชิกสหกรณ์จ�านวนนับพันจะรวมตัว 
กันเพื่อวางพานพุ่มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ของ 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ	“พระบิดาแห่ง 
การสหกรณ์ไทย”	ณ	สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 
ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	
พระโอรสองค์สุดท้อง	ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยา
ลงกรณ		พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	เสด็จเป็นประธาน
ในทุกๆปี	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	 โดย	นาย

โชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์	กรรมการ
ท�าหน้าที่ผู้จัดการ		และเจ้าหน้าที่	 
ร่วมวางพานพุ่มเพ่ือถวายสักการะ 
และร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์	 “พระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย”
 

สอ.ปม. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ก.พ. 2557


