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ประจำ� ฉบับ
เรื่องเด่น

 วันเกิดสหกรณ์ 
 ค่ายครอบครัวสหกรณ์

	 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ	์ 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด�าเนินงานเกินกว่า	1,000	ล้านบาท 
ขึ้นไป	 เข ้าร ่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการ	ด้วยการน�า
หลกัธรรมาภบิาลมาปฏบิตัถิอืใช้อย่างเคร่งครดั	และด�าเนนิงาน 
โดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์	ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย	 9	 หลัก	 ได้แก	่	
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง  
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการมอบอ�านาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้เข้าร่วมโครงการนี้
เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2560		

ส า ร บั ญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

	 ในปี	 2560	 เป็นปีแรกในการประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก�าหนดให้ปฏิบัติ
และประเมินเพียง	4	หลักก่อน	 ได้แก่	หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม  
ซึง่ส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรงุเทพมหานครพืน้ที	่2	ได้เข้าตรวจ 
ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้	 จ�ากัด	 เม่ือวันที่	 
13	 กันยายน	 2560	 ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ	์ 
ได้คะแนนจากการตรวจประเมินทั้ง	 4	 หลัก	 อยู่ในระดับ
สหกรณ์สีขาว	 ซึ่งสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล	
เป็นองค์กรที่ดี	มีการปฏิบัติตามระเบียบ	กฎหมาย	ข้อบังคับ	 
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้



วารสารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com 3

	 ต่อมาเม่ือวันท่ี	 7	 –	 8	 เมษายน	 2560	 ส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 ได้เชิญสหกรณ ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ ์
สีขาว	 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดข้ึนมาใหม่แตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์เดิมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการแนะน�า	ส่งเสริม
และประเมินสหกรณ์		
	 เม่ือวนัที	่24	สงิหาคม	2561	ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร	 พ้ืนท่ี	 2	 พร้อมคณะท�างานตรวจประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 ได้เข้าประเมินสหกรณ์สีขาว 
อีก	5	หลกั	ได้แก่	หลักประสิทธผิล หลกัประสทิธภิาพ หลกัการ 
ตอบสนอง หลักการมอบอ�านาจ และหลักความเสมอภาค 

	 ต่อมาเม่ือวันที่	23	เมษายน	2562	ส�านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรงุเทพมหานคร	พืน้ท่ี	2	ได้เชญิสหกรณ์เข้าร่วมประชมุ 
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด ้วย 
ธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์น�าหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงการด�าเนินงานท่ีดีข้ึน
	 เม่ือวันที่	 13	 มิถุนายน	 2562	 กรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
ได ้น� าคณะท�างานส ่ ง เสริมธรรมาภิบาลระดับจั งหวัด	 
คณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด	 และ 
คณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม	 ได้ท�าการ
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	ท้ัง	9	หลักของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

	 เมือ่วันที	่30	กนัยายน 
2562	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ออกประกาศ	เร่ือง	เกียรติบัตร 
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 
โดยประกาศเชิดชูเกียรติให้	
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เป็นสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล	 ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้มีนโยบาย 
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ด ี
ซ่ึงมีหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญเพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ	มีการควบคุมภายในที่ดีด�าเนินงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
	 เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2562	 นายสุรินทร์ วทัญญู  
ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พืน้ที	่2 
ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	“สหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล”	แก่	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	โดย 
นายวิชิต สนธิวณิช	ประธานกรรมการด�าเนินการ	ได้ให้เกียรติ
เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร
 ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง..
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะด�าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาความเป็นสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อไป
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สหกรณ์
รอบรั้ว

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

	 เมือ่วนัเสาร์ท่ี	28	กนัยายน	2562	นายวชิติ สนธวิณชิ	ประธานกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	มอบเงิน	สนับสนุนวันสถาปนา 
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ครบรอบ	17	ปี	จ�านวน	20,000	บาท	 
โดยม	ีคุณสุพตัรา เวสสนุทรเทพ	ผูอ้�านวยการส่วนอ�านวยการ	ส�านกับรหิารงานกลาง 
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เป็นผู้รับมอบเงิน

	 เมื่อวันพุธที่	2	ตุลาคม	2562	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	โดย	นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม	รองประธานกรรมการ	
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์	และร่วมวางพวงมาลา	เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้	ร�าลึกถึงคุณความดี 
ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้	ท่ีเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

	 เม่ือวันพุธที่	23	ตุลาคม	2562	นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม	รองประธานกรรมการ	น�าคณะเจ้าหน้าที่สอ.ปม.	ร่วมวาง 
พวงมาลา	 เน่ืองในวันปิยมหาราช	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เพ่ือเป็นการร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สอ.ปม. ร่วมท�าบุญตักบาตรและวางพวงมาลา วันสถาปนา 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
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 ตามระเบียบเงินกู้เดิม สมาชิกที่มีอายุใกล้เกษียณอายุราชการ ส่วนใหญ่
จำะกู้สามัญไม่ได้แล้วเนื่องจำากงวดผ่อนช�ระเหลือน้อย แต่ยังสามารถกู้ฉุกเฉิน
ได้อยู่ทุกเดือน แต่เมื่อระเบียบเงินกู้ใหม่มีผลบังคับใช้ พบว่าสมาชิกก็กู้ฉุกเฉิน
ไม่ได้อีก ซ่ึงท่านสมาชิกไม่ต้องกังวลใจำ เมื่อสมาชิกมายื่นกู้สามัญท่านอาจำได้รับ
เงินกู้สามัญมากกว่าเงินกู้ฉุกเฉินที่เคยกู้ทุกเดือน

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ก�าหนดให้สมาชิกมีภาระหนี้ไม่เกิน	 70%	 ต่อรายได้	 เริ่มตั้งแต ่
วันท่ี	2	กันยายน	2562	เป็นต้นมา	ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วนที่เดิมไม่สามารถยื่นกู้สามัญได้	จะกู้ได้เฉพาะเงินกู้ฉุกเฉิน 
เท่าน้ัน	 โดยกดกู้ฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกเดือน	 ต่อมาเมื่อสหกรณ์ก�าหนดระเบียบเงินกู้ใหม่	 ท�าให้สมาชิกที่มีหนี้เกิน	 70% 
ไม่สามารถกู ้ฉุกเฉินได้อีก	 ท่านสมาชิกไม่ต้องกังวลใจ	 เพราะท่านอาจกลับมายื่นกู ้สามัญได้อีกคร้ัง	 ซ่ึงโดยปกต ิ
จ�านวนเงินกู ้สามัญท่ีได ้รับอาจมากกว ่าจ�านวนเงินกู ้ ฉุกเฉินที่ท ่านเคยกู ้ เป ็นประจ�าทุกเดือน	 
โดยสหกรณ์มีค�าแนะน�าให้สมาชิกด�าเนินการดังนี้
	 1.	ให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ว่าสามารถกู ้ได้หรือไม	่ 
หรือมาติดต่อด้วยตนเองท่ีสหกรณ์
	 2.	สหกรณ์ตรวจสอบแล้วอาจมีค�าแนะน�าให้สมาชิกรวมสัญญาเงินกู้สามัญ	 ฉุกเฉิน	
เพ่ือให้สมาชิกมีสัญญาเงินกู ้สามัญเพียงสัญญาเดียวเนื่องจากการกู ้ฉุกเฉินงวดช�าระเพียง	 
12	งวดเดือน	ต้องผ่อนช�าระต่อเดือนสูงกว่า	 เงินกู้สามัญซ่ึงช�าระสูงสุดได้ถึง	144	งวดเดือน	
ซ่ึงผ่อนต่อเดือนน้อยกว่า	 เมื่อน�าหลักเกณฑ์คุมการหักช�าระหนี้ต้องไม่เกิน	 70	%	 ต่อรายได ้
อาจท�าให้สมาชิกสามารถกู้สามัญหรือกู้ฉุกเฉินได้
	 3.	ถ้ากู้สามัญไม่เต็ม	 70%	 ต่อรายได้	 ก็ยังกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา	 หากกู้เงินสามัญเต็ม	 70%	 
ต่อรายได้แล้ว	ก็จะไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีกในคราวต่อไป	ดังนั้น	หากท่านต้องการเก็บวงเงินกู้ฉุกเฉิน
เพื่อให้สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา	 ควรเหลือวงเงินผ่อนช�าระไว้บ้าง	 เช่น	 กู้สามัญผ่อนช�าระเพียง	 
60	-	65	%	ของรายได้	ทัง้นี	้ท่านควรบรหิารการเงนิของท่านอย่างระมดัระวงัและให้สอดคล้องกบั 
สถานะทางการเงินและความจ�าเป็นของท่าน
	 4.	สมาชิกสามารถกดกู้ฉุกเฉินได้อีกครั้งเมื่อได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี	 
โดยส่งสลิปเงินเดือนใหม่มาท่ีสหกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือนให้ต่อไป

สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินไม่ได้
เปลี่ยนมากู้สามัญ อาจได้ มากกว่าเดิม

BANK

123  456  789  000

	**	ตรวจสอบสิทธิ์ด่วน..โดยส่งสลิปเงินเดือนมาที่สหกรณ์**
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สหกรณ์
สัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
และโครงการสุขใจวัยเกษียณ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

พระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรน์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ กล่าวเปิดโครงการ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนรอบข้าง

 วันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัดครบรอบ 41 ปี คณะกรรมการด�าเนินการ และสมาชิกได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธ
ไตรสสตวรรษาณุสรน์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จากนั้นมีการท�าบุญเล้ียงพระภิกษุสงฆ์ 
และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ี สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบ 
การก่อตั้งสหกรณ์ จ�านวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,475,500 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืน 
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก มีการจับรางวัลบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และบรรยายพิเศษ เรื่องการดูแล
สุขภาพในวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับ 
มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของตนเอง
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สมาชิกอาวุโสในยุคบุกเบิกสหกรณ์ กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์

การถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม
แด่พระภิกษุสงฆ์

การบรรยายเรื่อง 
การดูแลสุขภาพวัยเกษียณ 

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

การบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับหลังจาก
เกษียณอายุราชการ โดยคุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ

รับมอบของที่ระลึกจากองค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วม
แสดงความยินดี
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สหกรณ์
สัมพันธ์ ปันความรักสร้างความผูกพัน

ค่ายครอบครัวสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก
 แม้กาลเวลาจะหมุนเวียนผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ค่ายครอบครัวสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
สหกรณ์มีปณิธานความมุ่งมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส�าคัญที่สุด เราเชื่อว่า ครอบครัว คือพื้นฐานส�าคัญที่มีส่วนช่วย
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ รวมถึงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป  
	 ปีน้ีสหกรณ์ได้จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมที่	 2	 (เขาใหญ่)	 เมื่อวันที่	 11	–	13	ตุลาคม	2562	 เพื่อเสริมสร้าง 
สายสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	เรียนรู้กับธรรมชาตินอกห้องเรียน	และยังเก็บเกี่ยวความรู้จาก 
การเดินป่า	สอดแทรกความรู	้และแง่คดิดีๆ 	และให้สมาชกิในครอบครวัได้ใช้เวลาว่างท�ากจิกรรมร่วมกนั	มส่ีวนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
ด้วยเกมต่าง	ๆ	ที่จะช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
รองประธานกรรมการ สอ.ปม.
กล่าวเปิดค่ายครอบครัวสหกรณ์

นายณรงค์ ทองขจร 
กรรมการ กล่าวรายงาน

กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว จากนายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และทีมงาน

นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 
(เขาใหญ่) จ.นครนายก 
กล่าวต้อนรับทุกครอบครัว

นายอนุชิต แตงอ่อน 
ประธานกรรมการเงินกู้ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
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นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 
(เขาใหญ่) จ.นครนายก 
กล่าวต้อนรับทุกครอบครัว

	 หลายๆ	ครอบครัวที่ได้มาเข้าค่ายครอบครัวสหกรณ์	ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	มีความสุขมาก	อบอุ่นและสนุกสนาน
ที่สุด	เราไปฟังเสียงความในใจของแต่ละครอบครัวกันดีกว่า

เริ่มจาก	ครอบครัวคุณธนกร  ศรีไทย
เจ้าพนักงานป่าไม้ช�านาญงาน	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	7	จ.นครราชสีมา
 “ประทบัใจทกุกจิกรรมกบัโครงการดี ๆ  ทีส่หกรณ์ได้จัดขึน้ ก่อนทีจ่ะมา 
ลูก ๆ ก็ต่ืนเต้นครับ ผมต้ังใจที่จะมาโครงการนี้มาก ทราบข่าวจาก Line@  
ของสหกรณ์ ผมสมัครเป็นครอบครัวต้น ๆ เลยครับ เพราะคิดว่าการใช้เวลา
อยู ่กับลูก ๆ เป็นสิ่งส�าคัญ อยากใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
การเดินป่า การส่องสัตว์ การเล่นเกม ทุกกิจกรรม มันต้องใช้ความรัก  
ความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละครอบครัว มันท�าให้ครอบครัว
ของเรารักกันมากขึ้นครับ”

ครอบครัวคุณโสภี  บริสุทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ	จ.นครศรีธรรมราช
 “เคยตั้งใจว่าจะมาค่ายครอบครัวไว้เมื่อหลายปีแล้ว สมัครเรียบร้อย 
พอถึงวันเดินทางก็มาประสบอุบัติเหตุ ท�าให้ไม่สามารถมาร่วมค่าย ตอนนั้น
ลูกยังเล็ก ก็เสียดายที่ไม่ได้มาช่วงนั้น ตอนนี้ลูกโตแล้ว ถามเขาเหมือนกันว่า
สนุกไหม ชอบหรือเปล่า เขาก็บอกว่าชอบ อยากมาอีก คือเรามาด้วยหัวใจ
และความตั้งใจจริง และไม่ได้คิดว่าระยะทางไกลแล้วจะไม่มา เพราะเราเห็นถึง 
ความส�าคัญของครอบครัว พฤติกรรมการแสดงออกของลูก บางอย่างเราก ็
ไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น อย่างเช่น ได้เห็นเขาเต้น เห็นเขาแสดงออก เพราะปกต ิ
ลูกไม่เคยแสดงออกให้เราเห็นเลย อยากให้สหกรณ์จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี ้
เรื่อย ๆ มันมีประโยชน์มาก เด็ก ๆ ได้รับความรู้จากการเดินป่า ดูนก และ
กิจกรรมต่าง ๆ ค่ะ”

ครอบครัวคุณธนากร  หงส์พันธ์
พนักงานส.3	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
 “ครอบครัวเราดีใจมากท่ีได้มาร่วมโครงการค่ายครอบครัวครับ  
ประทับใจทุก ๆ กิจกรรม ท�าให้เรารักกันมากยิ่งขึ้น ผมและภรรยาดีใจมาก 
ท่ีได้เห็นลูกแสดงออก ลูกผมเป็นเด็กพิเศษ ผมไม่อยากให้เค้าเก็บตัว เค้าจะชอบ
ร้องเพลง ชอบเต้น อย่างการมาค่ายครั้งนี้ดูเค้ามีความสุขมาก คนเป็นพ่อเป็นแม ่
ก็ดีใจครับ อยากให้สหกรณ์จัดทุก ๆ ปีครับ”

	 3	 วัน	 2	 คืน	 ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัว	 อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม	 สหกรณ์เห็นแต่ละครอบครัวมีความสุข	 
ทางทีมงานก็อ่ิมใจตามไปด้วย	และยังปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้	การสานรัก	สานสัมพันธ์ในครอบครัว	
ถือเป็นเร่ืองที่ควรเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา
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อัตราดอกเบี้ย

ด� เนินการ
ผลการ

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

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 (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน	 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	ประเภท	1	(0.00	%	12	เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	ประเภท	2	(0.00	%	6	เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	ประเภท	3 5.55

รายการ 30 กันยายน 2562 31  สิงหาคม  2562 

จ�านวนสมาชิก 13,270																																												 13,230																																								

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,445																																													 19,220														

สินทรัพย์รวม 20,221,526,257.80                          20,569,042,342.85                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 213,397,444.27																																	 203,014,504.12																																	

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3,280,332,921.14																														 3,301,686,979.71																															

เงินลงทุนระยะสั้น 491,630,987.17																																	 792,803,415.02																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 141,412,066.80																																	 154,231,944.80																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 107,858,335.67																																 116,327,502.63																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,731,750,770.09																														 6,754,462,186.85																															

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 359,237,156.88																																	 388,612,442.00																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 1,106,364,482.04																															 1,056,018,427.95																															

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 32,130,744.00																																		 32,362,424.00																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 30,092,728.27																																			 16,932,934.32																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,351,310.21																																		 62,760,511.21																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 4,367,542.50																																				 3,550,387.25																																				

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,284,299,956.00																														 2,287,322,180.00																														

ลูกหนี้ระยะสั้น	–	สุทธิ 381,747.14																																							 258,347.14																																							

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,911,343.69																																				 6,816,173.75																																					

เงินลงทุนระยะยาว 5,296,040,987.85																															 5,320,262,748.02																															

ลูกหนี้ระยะยาว	–	สุทธิ 1,003,968.84																																				 1,003,968.84																																				

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 6,769,779.12																																					 6,769,779.12																																					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 64,001,377.04																																		 63,654,877.04                                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08																																							 190,609.08																																							

หนี้สินรวม 11,767,914,275.91                           12,193,426,488.18                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,332,000,000.00																													 2,837,000,000.00																													

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,424,421,539.19                              6,369,877,248.62                               

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 653,066,540.64																																	 637,303,977.41																																	

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 4,104,626,442.57																															 4,057,701,584.77																															

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,113,518,883.62																															 1,110,102,722.38																															

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 330,085,416.23																																	 344,939,052.06																																	

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 219,169,262.86																																		 215,918,318.47																																	

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,954,993.27																																				 3,911,593.53																																				

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,944,973,121.29                              2,914,402,947.95                               

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 252,279,165.10																																	 248,462,609.11																																	

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,573,524,725.87																															 2,536,326,879.99																															

						-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 62,815,963.49																																		 74,463,563.68																																			

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 56,353,266.83																																			 55,149,895.17																																			

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 16,033,211.59																																			 15,192,979.68																																		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,165,943.84																																		 25,632,851.93																																			

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00																																		 31,320,460.00																																		

ทุนของสหกรณ์ 8,453,611,981.89                             8,375,615,854.67                             

ทุนเรือนหุ้น 6,997,348,200.00																														 6,950,698,410.00																													

ทุนส�ารอง 632,559,103.10																																	 632,559,103.10																																	

ทุนสะสม 150,861,136.15																																	 154,237,136.15																																	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 299,642,808.53																																	 325,003,407.53																																

ประมาณการก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์เงินสด) 373,200,734.11																																	 313,117,797.89																																	

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 693,810,519.60                               609,453,362.39                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 434,158,511.45																																	 385,313,272.08																																	

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 79,599,438.67																																			 68,976,785.34																																			

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 167,858,922.47																																		 152,521,713.62																																	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 9,793,706.63																																				 341,263.97																																							

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,399,940.38																																				 2,300,327.38																																				

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 287,206,391.44                               253,333,014.02                              

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 236,533,901.95																																	 207,494,203.22																																	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 50,672,489.49																																			 45,838,810.80																																		

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 406,604,128.16                               356,120,348.37                             
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ตอบไป
ถามมา

แนะน�าให้สมาชิกท�าตาม	3	ขั้นตอนดังนี้

**	 สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชี

ออมทรัพย์ของสหกรณ์	 ไปยัง 

บัญชีธนาคารกรุงไทย	 จะต้อง

เสียค ่ าธรรมเนียมรายการ

โอนเงิน	 รายการละ	 8	 บาท		

(สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

**	 สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชี

ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยไป

ยังบัญชีสหกรณ์	 ไม่ต ้องเสีย

ค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน	

รายการละ	 8	 บาท	 (สหกรณ์

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

1.	ใส่บัตร	ATM	กรุงไทย	
แล้วกดรหัสบัตร

1.	ใส่บัตร	ATM	กรุงไทย	
แล้วกดรหัสบัตร

5.	กดเลือก	“รับเงินฝาก”

5.	กดเลือก	“ฝากเงินฝาก”

2.	กดเลือก	“บริการอื่นๆ”

2.	กดเลือก	“บริการอื่นๆ”

6.	ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการโอน

6.	ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการโอน

3.	กดเลือก	“บริการอื่นๆ”

3.	กดเลือก	“บริการอื่นๆ”

7.	เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน

7.	เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน

4.	กดเลือก	“สหกรณ์ออมทรัพย์”

4.	กดเลือก	“สหกรณ์ออมทรัพย์”

ดาวน ์ โหลดแบบฟอร ์มค� าขอใช ้
บริการสหกรณ์	 ATM	 กรุงไทยได้ที	่
www.025798899.com	หัวข้อที่	3.1

ถ่ายส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
กรุงไทย	 และส�าเนาบัตรประชาชน
ของสมาชกิ	พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม	จาก
นั้นแนบเอกสารท้ังหมด	แล้วส่งมาท่ี
สหกรณ์

1 2 3

สมาชิกมีความประสงค์จะใช้บริการสหกรณ์ ATM กรุงไทย จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ มายังบัญชีกรุงไทย ต้องท�าอย่างไร

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีกรุงไทย ฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์
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น่ารู้
สาระ สิทธิประโยชน์

ส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ

ชีวิตหลังการท�างานประจ�า เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน เป็นช่วงชีวิตแห่งอิสระที่อยากท�าอะไรตามใจคิดได้ 

อยากไปเท่ียวก็ไปได้ อยากจะอยู่บ้านเฉยๆ ก็ท�าได้ และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความสุขนั้นไปช่วย

เหลือสังคม	เหมือนค�ากล่าวท่ีว่า	“เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร”	สหกรณ์	มีสิทธิประโยชน์

มากมาย	มอบให้แก่สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป	

ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้
รับสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

1. สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
 สหกรณ ์จะจ ่ายเงินเพื่อบ�า เหน็จสมาชิก 

เม่ืออายุครบ	60	ปี	และมีอายุการเป็นสมาชิก

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 การนับอายุการเป็นสมาชิก	 

ให้นับถึงวันที่	30	กันยายนของทุกปี	เศษของปีให้ตัดทิ้ง

 	 ค�านวณเงินบ�าเหน็จจากจ�านวนปีที่เป็นสมาชิกคูณ

ด้วยจ�านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์	หารด้วยหนึ่งร้อย	หากต�่ากว่า	

2,000	บาท	ให้จ่าย	2,000	บาท	แต่ท้ังนี้จ�านวนเงินบ�าเหน็จ	

ต้องไม่เกิน	10,000	บาท	จ่ายเพียงครั้งเดียว	

 	 กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่า

ร้อยละ	 90	 ของทุนเรือนหุ้น	 สหกรณ์จะน�ามาหักช�าระหนี้ที่

ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน

2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  
 สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

เม่ือสมาชิกมีอายุครบ	61	ปี	 ข้ึนไป	และเป็น

สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 โดยจ่ายให้ตามอายุการ

เป็นสมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี	ดังนี้

	 สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า	10	ปี 

จ่าย	1,000	บาท

	 สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	 20	 ปี											

จ่าย	1,500	บาท

	 สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	 30	 ปี											

จ่าย	2,000	บาท

      

3. สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกปีละ	2	ครั้งจ่าย

ให้ในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก	จ่าย	100	บาท	และ

วันคล้ายวันก่อต้ังสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก		

 	 อายุการเป็นสมาชิก	1-	15	ปี	จ่าย	100	บาท

 	 อายุการเป็นสมาชิก	15	ปีขึ้นไป	จ่าย	200	บาท

 	 อายุการเป็นสมาชิก	30	ปีขึ้นไป	จ่าย	300	บาท

4. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพ
ส�าหรับสมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตและมีอายุเกิน	

70	ปี	ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ	10,000	บาท	เศษของปี

เกินกว่า	6	เดือน	ให้นับเป็น	1	ปี	ท้ังนี้ต้องไม่เกิน	100,000	บาท

5. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
สหกรณ์จ่ายเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกจ�านวน	

3,000	บาท	

6. สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก
กรณีที่สมาชิกท�าประกันชีวิตกลุ่มค่าเบ้ียประกัน	 

35	 บาท	 สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน	 35	 บาท	

คุ้มครองเสียชีวิต	100,000	บาท	อุบัติเหตุ	150,000	บาท	กรณี

ที่สมาชิกท�าประกันชีวิตกลุ่ม		ค่าเบี้ยประกันเกินกว่า	35	บาท	

สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน	50	บาท/เดือน	รวม	600	บาท/ปี
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7. สวัสดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชกิทพุพลภาพ
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพ	 ตามอายุ

การเป็นสมาชิก	 ปีละ	 8,000	 บาท	 เศษของปี

เกินกว่า	6	เดือนให้นับเป็น	1	ปี	ท้ังนี้ไม่เกิน	80,000	โดยจ่าย

เป็นรายเดือน	ๆ	ละ	4,000	บาท

8. สิทธิการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณ
เปี่ยมสุข
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ	 มีสิทธิพิเศษเปิด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	 รับฝากเฉพาะเงิน

บ�าเหน็จ	บ�านาญ	กบข.	กสจ.	บ�าเหน็จด�ารงชีพ	หรือเงินที่ได้

รับจากทางราชการอื่นๆ	 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม	 ประกาศ

สหกรณ์

9. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ประสบภัย (อทุกภัย วาตภัย อคัคภัีย 
ธรณีพิบัติ)

	 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	เดือน	

 ท่ีอยู่อาศัยเสียหายทั้งหมด	ไม่อาจซ่อมแซมได้ให้จ่าย

ตามที่เสียหายจริง

	 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน	40,000	บาท

	 กรณีเป็นผูอ้าศัยและมชีือ่ในทะเบยีนบ้าน	30,000	บาท

	 กรณเีป็นผูอ้าศัยแต่ไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน	10,000	บาท

 ท่ีอยู่อาศัยเสียหายบางส่วน	จ่ายตามท่ีเสียหายจริง	

	 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน	4,000		บาท

	 กรณีเป็นผู้อาศยัและมชีือ่ในทะเบยีนบ้าน	3,000		บาท

	 กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไม่มชีือ่ในทะเบียนบ้าน	1,000		บาท

10. สิทธิการกู้หุ้น หรือ เงินฝาก
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการ	 มีสิทธิกู้หุ้นหรือเงินฝาก

ได้ไม่เกินกว่า	90%	ของเงินค่าหุ้นหรือ

เงินฝาก	ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

11. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการ	

ท่ีไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่าค่าหุ ้น

ที่ตนมีอยู ่ในสหกรณ์หรือเงินฝากที่

สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์	สามารถงดส่ง

ค่าหุ้นรายเดือนได้

12. สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการ	 มีสิทธิรับเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืน	เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

13. การจัดท�าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
บ�านาญเงินบ�าเหน็จหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน เพื่อ
ช�าระรายการต่างๆ
 สหกรณ์จัดส่งหนังสือยินยอมหักเงินบ�านาญ	 เงิน

บ�าเหน็จหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน	 (กรณีเป็นลูกจ้างประจ�า)	

ให้ท่านสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ	เพียงท่านลงนามให้ความ

ยินยอมในหนังสือ	 และแจ้งความประสงค์ในการหักเงิน	 เพื่อ

ช�าระเป็นทุนเรือนหุ้น	เงินฝาก	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	หรือหนี้สิน	

สหกรณ์จะด�าเนินการหักเงินได้รายเดือนของท่าน	 เพื่อช�าระ

รายการต่าง	 ๆ	 ต่อไป	 และส�าหรับสมาชิกที่รับเงินบ�าเหน็จ	

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ขอช�าระหนี้ท่ี

ค้างทั้งหมดได้

14. สิทธิรับใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ	โดย	

สหกรณ์จะส่ง	“ใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน”	 เพื่อแจ้ง

จ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น	 เงินฝาก	หรือ	 เงินกู้	 (ถ้ามี)	 ทุก	ๆ	 6	

เดือน	เพื่อเป็นหลักฐาน	โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

15. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิ เข ้าร ่วม

กิจกรรมชิงโชค	ลุ้นรับรางวัล	หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ	

เช่นเดียวกับสมาชิก	 และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม

ส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

	 สหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ถึงแม้ท่านสมาชิกจะ

เกษียณอายุราชการ	และหยุดพักจาก

การปฏิบัติงานแล้ว	 ท่านสามารถแวะ

เวียนมาเยี่ยม	 สหกรณ์ยินดีต้อนรับ

และพร้อมอ�านวยความสะดวกให้

กับท่านเสมอ	 และขอให้ท่านรักษา

สุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้

เจ็บ	 เพื่อร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

ไปอีกนานแสนนาน	...
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โครงการ CSR ภาคีสหกรณ์บางเขน
ณ ส�านักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

ภาพบรรยากาศโครงการวันออมแห่งชาติ 2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เจ้าหน้าที่บ้านรื่นสุข 
น�าคณะภาคีสหกรณ์บางเขน พาเยี่ยมชม

กิจกรรมต่างๆ ของน้องบ้านรื่นสุข

คณะภาคีสหกรณ์บางเขน 
ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน

และของใช้ที่จ�าเป็น

คณะภาคีสหกรณ์บางเขน 
เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำ�กดั ตระหนกัถึงการประหยดัอดออม ตามแนวคดิ “ประหยดัอดออม เอือ้อาทร 
ซึ่งกันและกัน” ที่สหกรณ์ได้ให้ความส�คัญและยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง 41 ปี ซึ่งในวันออมแห่งชาต ิ
ปี 2562 นี้ สหกรณ์จึำงได้จำัดแคมเปญพิเศษ ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท 
รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก” ซึ่งมีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้ความสนใจำกันอย่างมากมาย
 สหกรณ์จำงึได้น�ภาพบรรยากาศมาฝาก และขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านทีใ่ห้ความส�คญัและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการออม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน 
เดินทางไปมอบความสุขพร้อมบริจำาคเงินจำ�นวน 40,000 บาท และของใช้ที่จำ�เป ็นให ้กับศูนย์ส ่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ�้าซ้อน โดยมีนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายณรงค์ ทองขจำร 
กรรมการ ตัวแทน สอ.ปม. เข้าร่วมโครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
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	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ลงวันที่ 	 10	 พฤษภาคม	 2562	 เร่ือง	 การให้ทุนการศึกษา 
บุตรสมาชิก	 ประจ�าปี	 2562	 โดยก�าหนดให้ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่	 10	 พฤษภาคม	 2562	 ถึงวันที่	 30	 สิงหาคม	 2562	 นั้น	
บัดนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปี	 2562	 เสร็จสิ้นแล้ว	 จึงขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา	จ�านวน	1,702	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	1,675,900.00	บาท	(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
 1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา	 มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้น 
การศึกษา	 ตั้งแต่ระดับอนุบาล	 –	 ปริญญาตรี	 และบุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนด ี
จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน	ทุนละ	600	บาท	มีผู้ได้รับทุน	1,099	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	659,400.00	บาท
 2. ทุนประเภทเรียนดี	มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา	2561	
  2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 1,200 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.70 – 4.00  มีผู้ได้รับทุน 250 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท  
  2.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) ทุนละ 1,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.70 – 4.00  มีผู้ได้รับทุน 87 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 130,500 บาท  
  2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 – ม.6) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 109 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 218,000 บาท  
  2.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ 1,500 ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
  2.5  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.50 – 4.00  มีผู้ได้รับทุน 8 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท  
  2.6 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 2,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
   มีคะแนนเฉลี่ยระดับ  3.50 – 4.00  มีผู้ได้รับทุน 95 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 237,500 บาท  
  2.7 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม	 มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (เกียรตินิยม)	 
	 	 	 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร	ในปีการศึกษา	2562
	 	 	 (1)	 เกียรตินิยมอันดับ	1	ทุนละ	2,500	บาท	มีผู้ได้รับทุน	20	ราย
	 	 	 	 รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	50,000	บาท
	 	 	 (2)	 เกียรตินิยมอันดับ	2	ทุนละ	1,000	บาท	มีผู้ได้รับทุน	17	ราย
	 	 	 	 รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	17,000	บาท
 3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ	 มอบให้กับบุตรสมาชิก
ที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ	 หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษใน
สถานศึกษา	 ทั้งน้ี	 โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ	ทุนละ	3,500	บาท	มีผู้ได้รับทุน	11	ราย	รวมจ�านวนเงิน
ท้ังสิ้น	38,500	บาท
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
การศึกษามาโดยตลอด	 จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้น 
มาอย่างต่อเน่ือง	 ให้กับเด็ก	 เยาวชน	 นิสิต	 และนักศึกษา	 ที่มีความตั้งใจศึกษา 
เล่าเรียน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ	 ท้ังในด้านความรู้	 ศีลธรรม	
และจิตใจ	 และยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์สังคมไทย	 ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ประกาศผลทุนการศึกษาบุตร ปี 2562 
จ�านวนเงิน 1,675,900.00 บาท
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วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ ยมสุข 
ทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ 
ส�าหรับชีวิตวัยเกษียณ

การวางแผนการเงินเพื่อให้มีเงินใช้ยามเกษียณ เป็นสิ่งที่ส�คัญมาก เพราะฉะนั้น
การน�เงินที่มีไปต่อยอดจึำงเป็นการสร้างวินัยในการออม เพื่ออนาคตที่มั่นคง

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
 	 เปิดบัญชีข้ันต�่า	100	บาท	(เปิดได้คนละ	1	บัญชี	เฉพาะสมาชิกหลักที่เกษียณอายุราชการ)
 	 เงินที่น�ามาฝากจะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการเกษียณและจ่ายจากกรมบัญชีกลาง	 เช่น	 
	 	 เงินบ�าเหน็จ	บ�านาญ	กบข.	กสจ.	บ�าเหน็จด�ารงชีพ	และเงินพิเศษเพิ่ม	หรือเงินที่ได้รับจาก 
	 	 ทางราชการอื่น	ๆ
 	 สามารถหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้	(ไม่เกินเงินบ�านาญที่ได้รับ)
 	 อัตราดอกเบ้ีย	3.75	%
 	 จ่ายดอกเบ้ียทุกวันท่ี	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

  สมาชิกสามารถส่งใบค�าขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ถึง 30 สิงหาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ไม่เสียภาษี


