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มาพบกับช่วงเวลาดี ๆ กันอีกครั้ง ส�าหรับบุตรสมาชิกลูกหลาน 

ชาวป่าไม้ ที่สหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อส่งเสริมสมาชิกที่มีบุตรก�าลังศึกษาอยู่ 

โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สามารถย่ืนขอรับทุน

การศึกษาประจ�าปี 2558 โดยยื่นใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 31 ส.ค. 58 

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก 

เมื่อประกาศผู ้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุน 

การศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่

กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 58

    

☞ บตุรสมาชกิ 1 คน มีสิทธ์ิสมคัรขอรบัทุนได้ประเภทใดประเภทหนึง่ดังนี้      
       1. ทนุส่งเสรมิการศกึษา ทกุระดบัชัน้การศกึษา ตัง้แต่อนบุาล – ปริญญาตรี ทนุละ 600 บาท

2. ทนุประเภทเรยีนด ีระดบัชัน้ประถมศึกษา มธัยมศึกษา มผีลการศกึษาคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และระดบัอาชวีศกึษา – อุดมศกึษา  

มคีะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป (เรยีงตามคะแนน และพิจารณาจากล�าดับสงูสดุ)

 - ทุนเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัย  

  อนมุตัปิรญิญาบตัรแล้ว ในปีการศกึษา 2557 แบ่งเป็น

  - เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 ได้รบัทนุเพิม่อกี 2,500 บาท

  - เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 ได้รบัทนุเพิม่อกี 1,000 บาท

3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

ในสถานศกึษา ทัง้นีโ้รงเรยีนและสถานศกึษาดงักล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธกิาร ทนุละ 3,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้จาก www.025798899.com ประกาศผล  25 ก.ย. 58 เม่ือประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับทนุการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงนิ 

ทุนการศึกษาทุกประเภท  เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ภายในวันที่ 9 ต.ค. 58 สมาชิกสามารถเบิกถอนได้ 

ด้วยบตัร ATM CLICK COOP CARD ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันไม่มีวันหยดุ ตดิตามรายละเอียดได้ตามประกาศจาก www.025798899.com  

สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนการศึกษาปี 2558

● ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรม 

ตามกฎหมาย)

● เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

● บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่ต�่ากว่า 3 ปี 

และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 

● สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ได้ 1 คน 

● สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการที่ไม่มีบุตรหรือเป็น

โสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก

ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท  ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน
หมดเขต 31 ส.ค. 58 ประกาศผลทุน 25 ก.ย. 58
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความประสงค์จะมอบทุน
สนบัสนุนการศกึษาให้แก่บตุรของสมาชกิทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระหว่างปีการศกึษา  
2558 หรือทุนเรียนดี และทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจ�าปี 2557 โดย 
ผูป้ระสงค์จะสมคัรรบัทนุดงักล่าว จะต้องมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ ต่าง ๆ ดงันี้

1.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
 1.1 สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน
  1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรต้องเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  1.1.2 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ใน
กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงความจ�านงขอรับทุน
การศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
  1.1.3 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
แล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 1.2 บุตรผู้สมัครขอรับทุน
  1.2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด (รวมถึง
บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ที่ก�าลังศึกษาอยู่อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ 
  1.2.2 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็ก
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2.	ประเภทของทุน
 ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังนี้
 2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส ่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท 
 2.2 ทุนประเภทเรียนด ี
  โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้
  2.2.1 ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00  
ข้ึนไป ซ่ึงจะใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2557  (ตัวอย่างเช่น บุตร
ที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบคะแนนเฉลี่ยผลการ
เรียนทั้งปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ให้แนบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
พิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือ บุตรที่ขอทุนการศึกษา
อยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ให้แนบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนทั้งปีของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยการ
พิจารณาจะน�าคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงล�าดับแยกตาม
ระดับชั้นเรียน และมอบทุนให้ตามจ�านวนทุนของแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ�าปี 2558
----------------------------

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 15 2,000 30,000

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 2,500 25,000

อาชีวศึกษา (ปวช.)

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 1 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 2 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 3 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา (ปวส.)

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 1 5 3,000 15,000

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 2 5 3,000 15,000

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ปริญญาตรี ปี 1 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 2 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 3 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ต้ังแต่ ปี 4 ข้ึนไป

(ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนเรียน

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

5 3,500 17,500
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  2.2.2 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริม 
การศึกษาหรือทุนเรียนดีแล ้ว เมื่ อส� า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาบัตรแล้วมีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
เพิ่มได้อีก 1 ทุน ดังนี้
   (1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท
   (2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท
       2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  
  มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็ก
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษา 
ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท

3.	หลักฐานประกอบใบสมัคร
 สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องน�าหลักฐานต่าง ๆ  
มาประกอบการพิจารณาดังนี้
 3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
  3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด 
  3.1.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าก�าลังศึกษาอยู ่ในสถานศึกษา  
ในปี 2558
 3.2  ทุนเรียนดี
  3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด 
  3.2.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.2.3 ใบระเบยีนการศกึษาหรอืผลการเรียนเฉลีย่ทัง้ปี ของปีการศกึษา 
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) หรือส�าเนาสมุดรายงานประจ�าตัวนักเรียน (รบ.4) 
  3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยมให้ย่ืนเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดี
เพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
   - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด 
   - ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
   - หนังสือรับรองการส�าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2557 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญา
บัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปีการศึกษา 2557 
 3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
  3.3.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด 
  3.3.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ที่ได้
รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4.	เกณฑ์การพิจารณา
 การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 4.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษา 
ให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครก่อน วันที่ 31 สิงหาคม 2558  
 4.2 ทุนประเภทเรียนด ี 
  4.2.1 พิจารณาจาก หรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2557 
และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ตามที่ก�าหนดในข้อ 2.2.1 โดยสหกรณ์
จะน�าคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงล�าดับแยกตามระดับการ
ศึกษา และพิจารณาจากล�าดับสูงสุด 

  4.2.2 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มี
สิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก
  4.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้
รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน การพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุน
การศึกษาดังกล่าวให้ถือค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เป็นอันสิ้นสุด
  4.2.4 ทุนเกียรตินิยม การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก
ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2557 จากมหาวิทยาลัย 
หรือได้หนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)  ในปีการ
ศึกษา 2557 ทุกคนที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
 4.3  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพิจารณามอบทุน
การศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบ
สมัครก่อน วันที่ 31 สิงหาคม 2558  
 4.4 กรณีมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตร
สมาชิกมากกว่าจ�านวนทุนที่สหกรณ์ก�าหนดไว้  สหกรณ์อาจใช้วิธีจับสลาก
หรือวิธีอื่นใด โดยให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม

5.	ก�าหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู ้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีผู ้แทน
สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของสหกรณ์ที่ WWW.025798899.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
ผู ้สนใจส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2558 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักหากพ้นจาก
ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่น�ามาพิจารณาให้ทุนการศึกษา

6.	การตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
 สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซต์ 
ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิก 
ยื่นขอรับทุนมาแล้วเกินกว่า 10 วัน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์  
โทร. 02-579-7070

7.	การประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการ
รับเงิน
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับทุนการ
ศึกษาในวันที่ 28 กันยายน 2558 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                ประกาศ ณ วันที่  23 เมษายน พ.ศ. 2558
 
  

(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ
หลังจากท่ีสหกรณ์ได้ขยายวงเงินกู้สามัญของสมาชิกปรากฏว่ามี

สมาชิกได้สอบถามในเร่ืองวงเงินกู้ ตามฐานเงินเดือนใหม่และการท�าประกัน
ชีวิตเพ่ิมเติมเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงมีค�าตอบมาฝาก
สมาชิกกันค่ะ

1.  สมาชิกสามารถกู้ได้ตามฐานเงินเดือน ดังน้ี

เงินเดือน วงเงินกู้ใหม่
ไม่เกิน

ผ่อนช�าระ
/เดือน

ทุนเรือนหุ้น
ขั้นต�่า

 ไม่เกิน 13,000 750,000 7,360 75,000

13,001 - 15,000 850,000 8,340 85,000

15,001 - 17,000 900,000 8,830 90,000

17,001 - 21,000 950,000 9,320 95,000

21,001 - 25,000 1,000,000 9,820 100,000

25,001 - 30,000 1,250,000 12,270 187,500

30,001 - 35,000 1,500,000 14,720 225,000

35,001 - 41,000 1,750,000 17,170 262,500

41,001 - 51,000 2,000,000 19,630 300,000

51,001 - 61,000 2,250,000 22,080 337,500

61,001 - 71,000 2,500,000 24,530 375,000

71,001 ขึ้นไป 3,000,000 29,440 450,000

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ได้จัดโครงการฝึก
อบรมหลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก และมีองค์
ความรู้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสามารถน�ามา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

✿ วันอบรมหลักสูตร 
         12 – 13  กันยายน 2558   ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.

✿ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้     จ�านวน 84 คน
ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน          จ�านวน 26 คน

✿ วันเวลาสถานที่ฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

✿ วิธีการสมัคร

สมัครด่วน จ�านวนจ�ากัด!!
หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4
ส�าหรับผู้แทนสมาชิกและสมาชิก 

ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 
025797356 หรือ 025799774 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
✿ สหกรณ์จะคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้น�า
สหกรณ์ ให้ครอบคลุมทุกภาค จ�านวน 84 คน
✿ สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้น�าใบตอบรับจาก
สหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
✿ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดย
สหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
    ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับ 
ค่าพาหนะ 400 บาท
 - ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีอยู่ต่างจังหวัด ได้รับค่าพาหนะจาก
จังหวัดท่ีระบุถึงกรุงเทพฯ กิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาทและ 
ค่าที่พัก 1,000 บาท
             

2.  สมาชิกย่ืนกู้สามัญเกินกว่าวงเงินคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเดิม 
ท่ีสมาชิกท�าอยู่  จะต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ หากสมาชิกย่ืนกู้สามัญเกินกว่าวงเงินคุ้มครองประกัน
ชีวิตกลุ่มเดิม จะต้องปรับเพ่ิมวงเงินคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มใหม่ โดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่มจากเว็บไซต์สหกรณ์ 
www.025798899.com  ข้อ 7.1 แบบฟอร์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม 
(บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)  และ ข้อ 7.2 หนังสือแจ้งความประสงค์
การประกันชีวิตกลุ่ม/ปรับเบ้ีย  พร้อมแนบเอกสาร ส�าเนาบัตรประชาชน 
และรับรองส�าเนาถูกต้อง ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ ซ่ึงสมาชิกต้องรอบริษัท
ประกันตอบรับการท�าประกันชีวิตประมาณ 45 วัน จึงสามารถย่ืนกู้สามัญได้

3.  หากสมาชิกย่ืนกู้สามัญวงเงินกู้เกินกว่าวงเงินคุ้มครองประกันชีวิต
กลุ่มสูงสุด คือ  1,500,000 บาท และรวมกับทุนเรือนหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่
กับสหกรณ์แล้ว สมาชิกต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ กรณีสมาชิกกู้สามัญเกินกว่าวงเงินคุ้มครองประกัน
ชีวิตกลุ่ม รวมกับจ�านวนทุนเรือนหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์แล้ว จ�านวน
วงเงินกู้ส่วนท่ีเกินดังกล่าว สมาชิกต้องท�าประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือราย
บุคคล โดยสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ บริษัท
สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ 
สหกรณ์ www.025798899.com  ข้อ 7.5 ใบค�าขอเอาประกันคุ้มครอง 
สินเช่ือ พร้อมแนบเอกสาร ส�าเนาบัตรประชาชน และรับรองส�าเนาถูกต้อง  
ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ รอบริษัทประกันตอบรับการท�าประกันชีวิต
คุ้มครองสินเช่ือ ประมาณ 7 วัน จึงได้รับการอนุมัติเงินกู้
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น้องบิ๊ก		นายกฤษฎา	กองพรม	
อายุ	16	ปี	(ม.5)	รร.แพร่พิริยาลัย	
จ.แพร่

“ชอบกจิกรรมกวางน้อยหลงป่า ท�าให้เรยีนรู้ 
ว่า หากวันใดวันหนึ่ง ขาดพ่อแม่ไป เราคงรู ้ สึก 
เหงาเศร้า ไม่มีคนน�าทางเรา ฉะนั้น เวลาที่มีอยู่ก็ต้องท�าให้ดี ๆ   และบิ๊กอยากให ้
เราทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันให้มาก ๆ แต่ก่อนผมไม่เคย
รู้สึกว่า ต้นไม้ส�าคัญเพียงใด แต่พอมาเข้าค่ายครั้งนี้แล้ว ได้รู้ว่าต้นไม้ส�าคัญ 
ต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์มากแค่ไหน”

น้องแบงค์	นายนพรุจ	สุณะไตรย์
อายุ	15	ปี	(ม.5)	
รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์		จ.กาฬสินธุ์

“เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากครับ  ชอบ
เดินป่า และผจญภัย ท�าให้รู้ว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่
กว่าที่เราคิดไว้เยอะ  ได้รู้จักเพื่อนใหม่ มีความสุขครับที่ได้มาร่วมค่ายเยาวชน
ในครั้งนี้”

กลุ่มคนท�าค่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ได้รับรู้ว่า น้องๆ ต่างได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน และความรู ้
ที่ได้รับสามารถท�าให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ ได้ คนท�าค่าย รวมไปถึงผู้จัดค่าย 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก็รู้สึกได้ถึงความทุ่มเท ในแรงกาย
แรงใจ ที่ตั้งใจท�าค่ายนี้มา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และเห็นความส�าคัญของ
คุณค่าป่าผืนนี้  เพื่อที่ทรัพยากรป่าไม้ จะได้คงอยู่ตลอดไป   

เริ่มต้นกันที่ น้องพลอยฝน	ด.ญ.เนื้อทอง	หนองกุ่ม	
อายุ	14	ปี		(ม.3)	รร.บางบัว	กทม.

“ค่ายนี้เป็นครั้งแรกของหนูค่ะ หนูดีใจที่ได้
มาเข้าค่ายรู้สึกสนุกสนาน และได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ  
พี่วิทยากรให้ความรู้มากมาย กิจกรรมสนุกสนานคะ  
ชอบกิจกรรมเดินป่า หลังจากที่ได้มาค่ายเยาวชน 
ท�าให้ได้รับความรู้รอบตัวค่ะ”

น้องอ้อม	น.ส.พัฒนา	อ�่าพันธ์		
อายุ	18	ปี(	ม.6)	รร.มวกเหล็กวิทยา	
จ.สระบุรี

“อ้อมชอบค่ายนีม้ากค่ะ ค่ายเยาวชนคนรกัป่า 
สอนให้อ้อมได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น ชอบ
กิจกรรมปิดตาหาต้นไม้  พอได้มาท�ากิจกรรมนี้แล้ว รู้สึกได้เลยว่าต้นไม้ ส�าคัญ
กับชีวิตของเรามากแค่ไหน”

น้องปันปัน	ด.ช.ธนาวุฒิ	ตันสกุล	
อายุ	11	ปี	(ป.5)	รร.สาธิตเกษตรฯ	
ก�าแพงแสน		จ.นครปฐม

“รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ นอกจากจะ
ได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้ที่เราไม่เคย
รู้มาก่อนครับ ได้ทราบข่าวจากวารสารที่สหกรณ์ส่งมาให้พ่อครับ อยากมาอีก 
ชอบทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า  กวางน้อย และการดูนก ท�าให้ได้ 
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นครับ”

น้องนก	ด.ญ.พรชนก	ดวงวิบูลย์	
อายุ	13	ปี(ม.1)	รร.ป่าไม้อุทิศ	
จ.นนทบุรี

“เป็นครั้งแรกค่ะ ที่ได ้เข ้าค่ายเยาวชน 
คนรักป่า รู้สึกประทับใจมากค่ะ ต้องขอขอบคุณทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่ได้ให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศได้เข้าไปร่วม
กิจกรรม ชอบทุกกิจกรรมสนุกค่ะ ได้ความรู้เยอะดี”

แม ้กาลเวลาจะหมุนเวียนไป
เปลี่ยนไปนานแค่ไหนก็ตาม  ค่ายเยาวชน
คนรักป่าทุก ๆ ปีที่จัดขึ้น ต่างก็เรียกความ
ทรงจ�า  ความประทับใจ และเสียงหัวเราะ 
ทุกครั้งที่เยาวชนได้มาเข้าค่าย  สหกรณ์

ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงรวมพลังเยาวชนลูกหลาน 
ป่าไม้ และโรงเรียนรอบข้าง ไปเรียนรู้กับธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังเก็บเก่ียวความรู้จากการเดินป่า ซึ่งจะได้สอดแทรกความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศป่าไม้  
เพื่อปลูกจิตส�านึกเยาวชนให้รู้คุณค่าของป่าไม้  

โครงการนี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เขาและเธอ และเป็นประสบการณ์ครั้งส�าคัญในชีวิตซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน มาดูกันว่า เหล่าเยาวชนต่างมีความรู้สึก
อย่างไรกันบ้าง ที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนในครั้งนี้             

เยาวชนคนรักป่า ผจญภัยในโลกกว้าง
ณ อช.เขาแหลมหญ้า  หมู่เกาะเสม็ด  จ.ระยอง

24-26 เมษายน 2558 : หมูอ้วน

ดูนก กิจกรรมที่สร้างความสุขใจ 
และความรู้จากนกนานาชนิด

กิจกรรมต้นไม้เพื่อนรัก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
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 ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ ่นที่ 10  เป็นโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ให้มีภูมิคุ ้มกันที่แข็งแรง และมีคุณภาพ   
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่ สอ.ปม. ได้จัด ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ขึ้นมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด   
เห็นว่าการสร้างความรัก และความเข้าใจในครอบครัวเป็นเรื่องที่ควรเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา  

แล้วช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 
10  ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ท่ี
ครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างอยู่กันพร้อมหน้าภารกิจก็
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมต่างๆ มีท้ังให้ร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูก 

และครอบครัวอื่นๆ ได้หุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ ต้มไข่จากถุงพลาสติก โดยแต่ละครอบครัวจะต้องร่วมมือ
กัน เพื่อให้แต่ละภารกิจส�าเร็จได้ในท่ีสุด  แม้จะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น ๆ  แต่ก็อบอุ่นทุกครั้งที่นึกถึง 
บางครอบครัวถึงกับกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่  เพราะไม่เคยบอกรักกัน มารู้กันก็วันนี้แหละน่า...

ครอบครัวทองเสริม		จ.เพชรบุรี
“ผมดูจากวารสารของสหกรณ์ ก็เลยสมัคร โดยไม่ลังเลครับ  รู้สึกดีใจที่ได้มา   มีความสุขมากครับ  สนุกสนาน 

เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยครับ  เห็นน้องขนม มีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับ  และท�าให้โลกทัศน์ของ
น้องขนมกว้างขึ้นด้วย เค้าได้รู้จักเพื่อน ๆ และครอบครัวท่านอื่น  และครอบครัวของเรายังได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย  เป็นเพราะ
ความรักและสามัคคีกันครับ”

ครอบครัวปานแม้น	จ.อุทัยธานี
“ดีใจที่สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทราบข่าวจากวารสารสหกรณ์ครับ   จากที่ได้มาค่ายครอบครัวสหกรณ์

ท�าให้ครอบครัวของผมได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  ซึ่งปกติ ผมจะมีเวลาให้กับลูก ๆ น้อย ไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะต้อง
ไปท�างาน พอได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน มันก็ท�าให้เราได้คิดอะไรบางอย่างว่า จริงๆ แล้ว เวลาที่มีให้ครอบครัว  
เป็นส่วนส�าคัญมาก ที่ผมอาจจะละเลยไป  ต่อไปผมจะทะนุถนอมครอบครัวของผมให้มากกว่านี้   และขอ
ขอบคุณทางสหกรณ์ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา อยากให้จัดต่อไปทุกปีครับ”

ครอบครัวนาชัยเวียง		จ.ขอนแก่น
“รู้สึกประทับใจกับสิ่งต่างๆ ที่สหกรณ์ได้ท�าหลายๆ โครงการเพื่อสมาชิก  ส�าหรับโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์

สัมพันธ์ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากสหกรณ์ไม่ได้เล็งเห็นถึงสถาบันครอบครัว ดีใจครับที่ได้มาในครั้งนี้ เพราะได้มีโอกาส
ท�ากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เพราะเวลาว่าง จะไม่ค่อยตรงกันกับลูก ๆ  ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ท�าให้
ครอบครัวของเราได้รักและผูกพันกันมากขึ้น และได้รับรู้ความรู้สึกของลูก ว่าเขาเองก็ต้องการเรามาก จากกิจกรรม
กวางน้อยครับ”

ครอบครัวจันทร์สระคู		จ.ปทุมธานี
“รู้สึกดีใจที่ได้มาค่ายครั้งนี้ ลูกๆ สนุกกับกิจกรรมมาก ได้เห็นรอยยิ้มของลูก คนเป็นพ่อแม่ ก็มีความสุข ท�าให้

ครอบครวัของเรา จากทีไ่ม่เคยได้บอกรกักนั กพ็ดูกนั มนัปลืม้ครบั การสร้างความอบอุน่ในครอบครวัเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก”

แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และร้องไห้ ได้เห็นพลังแห่งความรัก ความเข้าใจ และ
ความเอื้ออาทรต่อกัน ครอบครัวแต่ละท่านมีความสุข ได้เปิดใจให้กันมากขึ้น บางครอบครัวก็บอกว่า ไม่อยากกลับ ขออยู่ต่อ 
อีกหน่อยนะครับ  นานๆ ผมจะมีเวลาให้กับ
ลูกๆ นับเป็นประสบการณ์ที่ดี เป็นเสมือน 
ภมูคิุม้กนัทีจ่ะเป็นพืน้ฐานทีด่สี�าหรบัการสร้าง 
ความมั่นคงให้กับสังคมได้ตลอดไป 

ค่ายครอบครัวสหกรณ์ อุ่นไอรักในพงไพร
วันที่  2 – 4 พฤษภาคม 2558
ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี

: หมูอ้วน

พิธีเปิดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 10 
โดยนายณรงค์ ทองขจร กรรมการสอ.ปม.
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คุณยังใช้บัตรสหกรณ์	ATM	ธ.ไทยพาณิชย์อยู่หรือไม่?
 หากสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตร สหกรณ์ ATM ร่วมกับ ธนาคารไทย
พาณิชย์  สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด โทร.0-2579-7070 และกรุณาแจ้ง
ไปยังธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ท่านรับบัตรด้วยค่ะ เนื่องจากธนาคารจะต้องให้สมาชิกผู้ถือบัตร เป็น
ผู้แจ้งตวามจ�านงค์ยกเลิกบัตรด้วยตนเอง ส�าหรับสมาชิกที่จะใช้บัตรสหกรณ์ ATM  ไทยพาณิชย์ต่อไป  
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท

ฝากเงินกับสหกรณ์	ผ่านบัตร	ATM	ธ.กรุงไทย	ไม่เสียค่าใช้จ่าย
✦ สมาชิกสามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้ามายังบัญชีออมทรัพย์ 
ของสหกรณ์ ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่คู่กับบัญชีสหกรณ์ สูงสุดวันละ 200,000  บาท (ไม่เสีย 
ค่าธรรมเนียมการโอน)

✦ สมาชิกท่ีโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน รายการละ 8 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

ภิกษุทั้งหลาย ! ความยากจน เป็นทุกข์ของคน ผู้บริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ย่อมกู้หนี้, การกู้หนี้ นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ กู้หนี้แล้ว ต้องใช้ดอกเบี้ย, การต้องใช้ดอกเบี้ย

นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ กู้หนี้แล้ว ต้องใช้ดอกเบี้ย ไม่อาจใช้ดอกเบี้ยตามเวลา

เจ้าหนี้ก็ทวง, การถูกทวงหนี้ นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ถูกทวงหนี้อยู่ ไม่อาจจะใช้ให้ เจ้าหนี้ย่อมติดตาม,

การถูกติดตาม นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ถูกติดตามอยู่ไม่อาจจะใช้ให้ เจ้าหนี้ย่อมจับกุม, การถูกจับกุมนั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! ความยากจน ก็ดี, การกู้หนี้ ก็ดี, การต้องใช้ดอกเบี้ย ก็ดี, การถูกทวงหนี้ ก็ดี, การถูกติดตามก็ดี, การถูกจับกุม ก็ดี,ทั้งหมด

นี้ เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ความไม่มี ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-วิริยะ-ปัญญา, ในกุศลธรรม

มีอยู่แก่ผู้ใด; เรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ ในอริยวินัย.
ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนชนิดนั้น เมื่อไม่มี ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-วิริยะ-ปัญญา, ในกุศลธรรม

เขาย่อมประพฤติ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, เรากล่าว การประพฤติทุจริต ของเขานี้ ว่าเป็น การกู้หนี้.
เพื่อจะปกปิดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเขา เขาตั้งความปรารถนาลามก ปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขา
ด�าริไม่ให้ใครรู้จักเขา พูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา ขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา, เรากล่าว การปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็น 
ดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้ เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก พากันกล่าวปรารภ เขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ท�าอะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้ มีปกติประพฤติกระท�า
อะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้”, เรากล่าว การถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็น การถูกทวงหนี้ เขาจะไปอยู่ป่าก็ตาม อยู่โคนไม้ก็ตาม อยู่เรือนว่างก็ตาม อกุศลวิตก  
อันลามกประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อม เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา, เรากล่าว อาการอย่างนี้ ว่าเป็น การถูกติดตามเพื่อทวงหนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ! คนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติกาย–วจี–มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย เพราะ
การแตกท�าลายแห่งกาย ย่อม ถูกจองจ�าอยู่ในนรก บ้าง ในก�าเนิดเดรัจฉาน บ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่มองเห็นการจองจ�าอื่น แม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นอันตรายอย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มี
ธรรมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจ�าในนรก หรือในก�าเนิดเดรัจฉานอย่างนี้.

ฉกฺก. อ�. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.

“ พุทธวจน ”
 : นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

ทุกข์
ที่เกิดจากหนี้
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ในระยะนีม้กีารพดูถงึนาโนไฟแนนซ์กนัค่อนข้างมากเลยทเีดยีว สิง่ทีก่�าลงัเกดิขึน้นีเ้ป็นสิง่ท้าทายของผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ผูต้้องการสนิเชือ่และผูท้ีจ่ะให้
สินเชือ่ โดยเฉพาะผูท้ีต้่องการหาแหล่งทนุโดยทีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ส�าหรบัค�า้ประกนั  นาโนไฟแนนซ์อาจเป็นช่องทางทีท่�าให้มโีอกาสลมืตาอ้าปากได้

เลยทเีดยีว ซึง่ตรงนีเ้ป็นเป้าหมายหรอืความคาดหวังของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และกระทรวงการคลงัในการเสนอโปรโมชัน่การปล่อยสนิเชือ่ 
แนวใหม่ล่าสุดนี้ ขณะเดียวกันนาโนไฟแนนซ์ก็เป็นช่องทางของผู้ประกอบการด้านสินเชื่อที่ได้รับโอกาสในการที่จะสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย  
ค่าปรบั ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนยีมทกุประเภทรวมกนัสูงสุดถงึร้อยละ 36 ต่อปี แต่อย่างไรกต็ามหากผูกู้น้�าเงนิทีไ่ด้มาใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัหรอื 
น�ามาหมนุเวยีนในการใช้จ่ายโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ให้สินเชือ่ Nano Finance ท่ีตัง้ไว้ กไ็ม่แน่ใจธปท.หรอืกระทรวงการคลงัจะมมีาตรการในการ
ควบคมุการปล่อยสนิเชือ่ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ได้เช่นไร  และถงึแม้ว่าอตัราดอกเบีย้ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนยีมท่ีสามารถเรยีกได้เต็มที่
จะค่อนข้างสงู  แต่หากเทยีบกบัการปล่อยกูน้อกระบบกยั็งน้อยกว่ามากเลยทีเดยีว เท่าท่ีทราบการปล่อยกูน้อกระบบคดิอตัราดอกเบีย้กนัขัน้ต�า่ทีอ่ตัรา
ร้อยละ 5-10 ต่อเดอืน  ในฉบบันีผู้เ้ขยีนจงึขอน�ารายละเอยีดสนิเชือ่ชนดิใหม่นีม้าน�าเสนอให้ทกุท่านได้รบัทราบข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบั Nano Finance 
รวมทัง้ความคดิเหน็ในส่วนทีค่าดว่าจะเกีย่วข้องกบัสหกรณ์ให้ทุกท่านรบัทราบพอเป็นสงัเขปแล้วกนันะครับ

กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชพีภายใต้การก�ากบั หรอื สินเชือ่ Nano Finance มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 20 มกราคม 2558 ก�าหนด
ให้การประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นกิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตจาก
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั พร้อมทัง้มอบอ�านาจให้ ธปท. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
ในการประกอบธรุกจิดงักล่าว ซึง่ ธปท. ได้ออกประกาศ ธปท. และน�าลงในราชกจิจานเุบกษาเล่ม 132 
ตอนพเิศษ 20 ง แล้ว โดยมผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วันที ่24 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สรปุสาระส�าคญั คอื

1. สินเช่ือ Nano Finance : เป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดา ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 
100,000 บาท มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าไปใช้ในการประกอบอาชพี โดยมกีระบวนการให้สนิเชือ่ทีย่ดืหยุน่
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของกลุม่ลกูหนี ้ เช่น ผูท้ีเ่ริม่ต้นธุรกจิใหม่ เป็นต้น และไม่มหีลกัประกนั อตัรา
ดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนยีมทกุประเภทรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 36 ต่อปี (Effective rate) 

2. ผูป้ระกอบธรุกจิ ได้แก่

 2.1 ธนาคารพาณชิย์และบรษิทัเงนิทนุ สามารถประกอบธุรกจิสนิเชือ่ Nano Finance ได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนญุาตจากรฐัมนตรว่ีาการ 
  กระทรวงการคลงั เนือ่งจากเป็นธุรกรรมทีอ่ยู่ภายใต้พระราชบญัญตัธิรุกจิธนาคารสถาบนัการเงนิอยูแ่ล้ว 

 2.2 ผูป้ระกอบธรุกจิทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ (Non-Bank) ต้องได้รบัอนญุาตจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั โดยยืน่ค�าขอรับอนุญาต 
  ผ่าน ธปท.

3. คณุสมบตัผิูป้ระกอบการ : เป็นนติบิคุคลประเภทบรษิทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดั ทีม่ทีนุจดทะเบยีนซึง่ช�าระแล้วไม่ต�า่กว่า 50 
ล้านบาท มอีตัราส่วนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)ไม่เกนิกว่าร้อยละ 7 ในกรณท่ีีมอัีตราส่วนดงักล่าวเกนิกว่าท่ีก�าหนด จะต้อง
ด�าเนนิการปรบัลดให้อยูใ่นอตัราที ่ก�าหนดภายในวันที ่23 มกราคม 2559 (1 ปีนบัแต่วนัท่ีประกาศ ธปท. มผีลบงัคบัใช้)

โดยสรปุจะเหน็ว่านาโนไฟแนนซ์เป็นสิง่ที ่ธปท. คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถงึสนิเชือ่เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพการประกอบ
อาชพีได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ หากผู้กู ้(เดิมเข้าถงึสินเชือ่ได้ยาก) สามารถเข้าถงึสนิเชือ่ได้ง่ายขึน้และใช้บรกิารนาโนไฟแนนซ์ตามวตัถปุระสงค์
ทีไ่ด้วางไว้ กจ็ะช่วยเหลอืประชาชนทัว่ไปได้เป็นอย่างดี ช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในระดบัรากหญ้าได้ไม่น้อยเลยทีเดยีว

ส�าหรบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั (สอ.ปม.) ทกุท่านนบัได้ว่าเป็นผูท้ีม่โีอกาสดกีว่าประชาชนทัว่ไปในการเข้าถงึสนิเชือ่ ใน
ขณะทีป่ระชาชนทัว่ไปเป็นเรือ่งทีค่่อนข้างยาก อกีทัง้โครงการนาโนไฟแนนซ์ให้วงเงนิสนิเชือ่เพยีงรายละไม่เกนิ 1 แสนบาท แต่ต้องแลกมาซึง่อตัรา
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมอื่นๆสูงถึงร้อยละ 36 ในขณะที่สอ.ปม.และสหกรณ์ออมทรัพย์โดยส่วนมากจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ท่ีร้อยละ 5-7 เท่านั้น 
จงึอยากให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ทกุท่านได้ตระหนกัถงึโอกาสทีไ่ด้รบัจากการทีส่ามารถเข้าถงึสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่และค่อนข้างง่ายต่อการขอรบั 
สนิเชือ่ในแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ให้เป็นไปตามหลกัการและเจตนารมณ์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อกีทัง้หากสมาชกิทกุท่านได้น้อมน�า
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�ารงชพีและรูจ้กัเกบ็ออมเพือ่อนาคตของตนเองกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมอย่างแน่นอน 

 

นาโนไฟแนนซ์ : นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

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 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.25

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.15

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  30  เมษายน  2558  31 มีนาคม 2558

จ�านวนสมาชิก 13,312.00 13,321.00

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,372.00 15,334.00

สินทรัพย์รวม 13,763,072,218.95 12,993,279,396.03

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 130,583,290.35 91,247,922.37

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,331,822,306.15 1,273,973,518.29

เงินลงทุนระยะสั้น 275,576,375.00 326,279,450.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 83,755,419.14 83,915,660.14

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 21,326,704.98 20,706,139.48

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,050,389,585.33 6,009,436,160.67

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 142,683,002.40 142,821,012.10

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 918,948,520.26 908,002,697.02

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 16,666,664.00 20,833,331.00

เงินลงทุนระยะยาว 4,698,988,975.51 4,013,605,008.38

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,828,831.38 9,211,242.78

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 78,430,405.45 78,827,848.03

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,884,829.92 14,232,096.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 8,299,753,158.48 7,640,102,628.90

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,669,000,000.00 1,069,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,619,013,266.74 4,605,540,950.84

เงินรับฝากออมทรัพย์ 490,929,785.38 474,576,552.25

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,155,334,580.79 3,152,545,017.05

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 710,566,967.58 716,450,519.17

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 189,007,454.19 190,196,200.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 70,536,129.98 69,134,312.72

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,638,348.82 2,638,348.82

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,953,283,469.85 1,910,765,916.24

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 131,532,767.24 131,966,783.04

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,773,781,209.06 1,733,518,625.90

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 36,997,982.13 34,805,656.11

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 10,971,511.42 10,474,851.19

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 20,477,426.36 20,914,230.73

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,524,180.53 12,426,716.09

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,356,819,799.97 5,285,490,027.84

ทุนเรือนหุ้น 4,544,470,550.00 4,507,505,130.00

ทุนส�ารอง 443,096,041.02 443,096,041.02

ทุนสะสม 91,697,948.11 92,014,488.11

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 277,555,260.84 242,874,368.71

รายได้ 196,484,283.39 136,401,004.10

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 145,540,862.73 108,926,767.22

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 14,953,426.39 10,761,645.13

ผลตอบแทนจากการลงทุน 35,504,904.35 16,315,643.83

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 90,804.00 67,942.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 394,285.92 329,005.92

ค่าใช้จ่าย 89,985,022.89 68,714,264.81

ดอกเบี้ยจ่าย 68,783,821.75 52,456,460.94

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 21,201,201.14 16,257,803.87

ก�าไรสุทธิ 106,499,260.50 67,686,739.29

แบบอย่างใช้ชีวิต 
“เศรษฐกิจพอเพียง”

ซื่อสัตย์-อดออม-เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ จัดท�าโครงการ “คนดี 

ศรีสหกรณ์” โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู

สมาชิก และสมาชิกสมทบที่ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเสียสละ  

ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่  และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถี

ชีวิตแบบพอเพียง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ตระหนักถึงบทบาทตามอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทร 

ต่ อ ผู้ อื่ น แ ล ะ สั ง ค ม  โ ด ย ใ ช้ ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ และ 

สร้างขวัญ ก�าลังใจ ว่าผู้ที่ท�าดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่า

ของความดีนั้น  

โดยสมาชิก/สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อ “คนด ี

ศรีสหกรณ์” ระหว่าง 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 

2558

- การคัดเลือก”คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

คนดีศรีสหกรณ์
ปฎิบัติการ ค้นหา 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร	จ�ากัด
เม่ือวันศุกร์ที่ 17 เมษายน  2558 นางสุพัตรา เปาอินทร์  

รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด  
น�าคณะกรรมการและเจ ้าหน้าที่  จ�านวน 7 คน เยี่ยมชมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในด้านระบบงานเทคโนโลยีและสารสารเทศ  
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากดั และกรรมการท่านอืน่ๆ ให้การต้อนรับ นายวชิติ สนธวิณชิ  
รองประธานกรรมการ  บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ�ากัด
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษางาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 มี 
ผู ้เข ้าเยี่ยมชมจ�านวน 12 ท่าน นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และกรรมการท่านอื่นๆ ให้ 
การต้อนรับ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ และ
นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ ร่วมกัน บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		
นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ากัด น�าคณะศึกษาดูงาน 
จ�านวน 15 ท่าน เยี่ยมชมงานด้านการบัญชี สินเชื่อ และอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ นายโชคชัย  
เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ และนายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน
กรรมการ ร่วมกันบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล	จ�ากัด
นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ครูสตลู จ�ากัด น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที ่จ�านวน 40 ท่าน  
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมี 
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้  จ�ากัด และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ  นายโชคชัย  
เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ  และนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด
นายวีรชัย  วรรณศรี รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด น�า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ และสมาชิก 

จ�านวน 100 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด ในด้านการให้สินเชื่อ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก การ 

ให้บริการด้านต่าง ๆ รวมไปถึงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี  

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ  นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  

กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ และนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ  

นายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ 

ช่วยกัน บรรยายสรุปภาพรวมของ

องค์กร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
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เยี่ยมชมงาน	สหกรณ์สู่คนสหกรณ์

นายวีรชยั  วรรณศร ีรองประธานกรรมการ สอ.คร ู สฎ. กล่าวขอบคณุ  สอ.ปม.                                                                                                                   

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กล่าวต้อนรับ
คณะเยี่ยมชม สอ.ครู สฎ.

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร     
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

เก็บตกภาพบรรยากาศ  
การฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” คร้ังที่ 1

ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี

ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ในข้อที่ 5  คือการให้การศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้
สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า
สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรม ส�าหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจ�าปี 2558 

หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยครั้งแรก จัดขึ้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 
16 และ 17 พ.ค. 58 ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ความสนใจ
เป็นจ�านวนมาก นอกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบจะได้รับความรู้แล้ว สหกรณ์มีบริการสัญจร 
พบสมาชิก เพ่ือไปให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ แบบ ONE STOP SERVICE  มีการรับสมัครสมาชิก  
การเปิดบัญชี  การบริการท�าบัตรเอทีเอ็ม  และให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ท่ีสมาชิกต้องการทราบ และมี 
เล่นเกมตอบค�าถามชิงรางวัล  ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรมมีดังนี้ 

➤ เรื่องหลักการ  อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
➤ รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
➤ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
➤ การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน  2558 ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

 เพ่ือให้สมาชิกได้น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้กับสมาชิก

นายสภุาพ ค�าแฝง กรรมการ บรรยายเรือ่ง
หลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์     

นายสุเทพ บัวจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่ม
จ.นครศรีธรรมราช บรรยายเรื่องกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ 

บรรยายเรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
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