215 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

วันพื ชมงคล

วั น พื ช มงคล หรื อ ภาษาอั ง กฤษ
(Royal Ploughing Ceremony) หมายถึง
วั น ที่ ก� ำ หนดพระราชพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล
แรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ
ที่ เ สริ ม สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจแก่ เ กษตรกร

สารบัญ

2 ประวัติวันพืชมงคล

14 พฤษภาคม 2561

ของชาติ เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของเกษตรกรที่ มี ต ่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
การจั ด พระราชพิ ธี พื ช มงคลจรดพระนั ง คั ล
แรกนาขวั ญ มี สื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระท�ำ
ที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี
คื อ พระราชพิ ธี พื ช มงคล และพระราชพิ ธี
จรดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ พระราชพิ ธี จ รด
พระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า
พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ
ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้น
พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่
เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธี
เท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหา
กษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะ
มอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�ำเหมือนอย่างออก
อ�ำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจ�ำศีลเงียบ 3 วัน
ซึง่ วิธนี ไี้ ด้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก
4 ประกาศลดอั
- สมาชิกสมทบ
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กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
ท่านท�ำหนังสือผู้รับโอนประโยชน์แล้วรึยัง
ผลการด�ำเนินงาน
มุมนี้มีค�ำตอบ
สหกรณ์สีขาว
สอ.ปม. มีไลน์@แล้วค่ะ
รายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองค�ำ
ครั้งที่ 3

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

2

ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1
ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบ
พระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้
ถื อ ว่ า เป็ น พิ ธี ห น้ า พระที่ นั่ ง เว้ น แต่ เ มื่ อ มี
พระราชประสงค์ จ ะทอดพระเนตร สถานที
ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่
จะทรงก� ำ หนดให้ ครั้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 4
โปรดเกล้าฯ ให้จดั พิธสี งฆ์เพิม่ ขึน้ ในพระราชพิธี
ต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล”
จึ ง ได้ เริ่ ม มี ขึ้ น แต่ บั ด นั้ น มาโดยได้ จั ด รวมกั บ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมี
ชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ”

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ส่ ว นพิ ธี ก รรมนอกเหนื อ จากการ
ท�ำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจ�ำแนกไว้ 3 อย่าง
2 อย่างแรก ที่ว่า “อาศัยค�ำอธิษฐานเอาความ
สัตย์เป็นทีต่ งั้ บ้าง ท�ำการซึง่ ไม่มโี ทษนับว่าเป็น
การสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนา
บ้าง”นัน้ ทรงหมายถึง “พิธพี ชื มงคล” อันเป็น
พิธีสงฆ์ที่กระท�ำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ส่วนอีกอย่าหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มา
ทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์
ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมาย
อันเป็นมูลเหตุให้เกิด พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นีไ้ ด้วา่ พิธแี รกนามุง่
หมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักน�ำ
ให้มีความมั่นใจในการท�ำนา อันเป็น
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีท�ำขวัญเมล็ด
พืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว
ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น
ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น
ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญ
งอกงามดี
พิ ธี แ รกนาขวั ญ เป็ น พิ ธี เ ริ่ ม ต้ น
การไถนาเพือ่ หว่านเมล็ดข้าว มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะ
ให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการ
ท�ำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
พระราชพิ ธี นี้ มุ ่ ง หมายที่ จ ะให้ เ ป็ น
ตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักน�ำให้มีความ
มั่นใจในการท�ำนา อันเป็นอาชีพหลักที่ส�ำคัญ
ของคนไทยที่ มี ม าช้ า นานและสื บ ต่ อ มาจน
ปั จ จุ บั น ยั ง คงเป็ น อยู ่ เช่ น นั้ น เพราะด้ ว ย
การเกษตรที่มีการท�ำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็น
สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ แ ละ
เศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
วันที่เหมาะแก่การประกอบพิธีพืช
มงคล วันประกอบพิธีพืชมงคลนั้นต้องเป็นวัน
ที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม
และฤกษ์ ย าม ประกอบกั น ให้ ไ ด้ วั น อั น อุ ด ม
ฤกษ์ตามต�ำราโหราศาสตร์ แต่จะต้องอยู่ใน
ระหว่างเดือน 6 เพราะช่วงเดือนนี้ก�ำลังจะเริ่ม
เข้าฤดูฝน อันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับ
เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมท�ำนา เมื่อ
โหรหลวงได้ค�ำนวณวันอันอุดมมงคลพระฤกษ์
ทีจ่ ะประกอบพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว
ส�ำนักพระราชก็จะบันทึกลงไว้ในปฏิทินหลวง
ที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี รวมถึงได้
ก�ำหนดว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล และวันใดเป็น
วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไว้อย่างชัดเจน
ขอบคุณข้อมูล : www.sanook.com

ข่าวประชาสัมพั นธ์

เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ตามประกาศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด
เรื่ อ ง การให้ เ งิ น กู ้ แ ก่ ส มาชิ ก สมทบ
ต้ อ งไม่ เ กิ น มู ล ค่ า หุ ้ น รวมกั บ เงิ น ฝากที่ มี อ ยู ่ กั บ สหกรณ์
ตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ลงวั น ที่ 15 มี น าคม 2561 นั้ น
สหกรณ์ ขอเรี ย นว่ า กรณี เ รื่ อ งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจาก นายทะเบี ย นสหกรณ์
(อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ) ได้ อ อกระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก สมทบมี สิ ท ธิ์ กู ้ เ งิ น จากสหกรณ์ ไ ด้ แต่ ต ้ อ งไม่ เ กิ น มู ล ค่ า หุ ้ น
รวมกั บ เงิ น ฝากของสมาชิ ก สมทบรายนั้ น ๆ ซึ่ ง ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ดั ง กล่ า ว
เป็ น ระเบี ย บที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำ นาจ ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
สหกรณ์ จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม และสหกรณ์ อื่ น ๆ ก็ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเช่ น เดี ย วกั น
อนึ่ง ขณะนี้สหกรณ์ก�ำลังด�ำเนิ นการเพื่ อ ฟ้ อ งคดี ป กครองขอให้ ศาลพิ พ ากษา
ยกเลิ ก ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ดั ง กล่ า วต่ อ ไป

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สอ.ปม. ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกสมทบ

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ชุดที่ 41 ได้มกี ารประชุม ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
มีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เรื่อง
การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560 และก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ดังนี้
1. เงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (จ�ำนวน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)
3. เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข ร้อยละ 3.75 ต่อปี
4. เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
5. เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ชุดที่ 41 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2561 มีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2560 และก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากสมาชิกสมทบ ดังนี้
1. เงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (จ�ำนวน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)
3. เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.00 ต่อปี

-------------------------

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

-------------------------

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ท�ำไมลดดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.25 ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก
1. สหกรณ์มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนละ 65 ล้านบาทโดยเฉลี่ย
2. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้จำ� กัด เนือ่ งจากการปรับลดอัตราการรับข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำและนายทะเบียนสหกรณ์
ห้ามมิให้สมาชิกสมทบกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ มีอยู่กับสหกรณ์ (ซึ่งสหกรณ์อยู่ระหว่างด�ำเนินฟ้อง
ศาลปกครอง)
3. การน�ำเงินไปลงทุนภายนอกให้ผลตอบแทนต�ำ่ ลง (ระยะสัน้ 2-3 ปี ได้ผลตอบแทน 2.3 % ระยะยาว 5-10 ปี ได้ผลตอบแทน
2.56% - 3.5%) เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ยนโยบายของภาครัฐ
4. สหกรณ์ได้หาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์อนื่ พบว่าสหกรณ์ตา่ งๆ มีอตั ราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั แต่ทงั้ นีอ้ ตั ราดอกเบีย้ เงินรับฝากของสหกรณ์กย็ งั คงมีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าสถาบันการเงินทัว่ ไป (อัตราดอกเบีย้ สถาบัน
การเงิน 0.50% ต่อปี และเสียภาษีอีก 15%
5. หากสภาวะทางเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เหมาะสมต่อไป
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
-------------------------

อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 และมติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
เงินกู้พิเศษซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
-------------------------

อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ข้อ 39 และมติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ ดังนี้
เงินกู้พิเศษซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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รับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
กลับมาอีกครัง้ กับการจัดกิจกรรมกลุม่ สมาชิก ประจ�ำปี
2561 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ กระชับไมตรี สร้างสายใย
แห่งความเอื้ออาทรสหกรณ์ ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม
ในการรวมกลุ ่ ม กั น ปี ล ะครั้ ง เป็ น กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ อื้ อ อาทรต่ อ สมาชิ ก เพิ่ ม พู น ความรู ้
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์สมาชิก
ส�ำหรับปีนี้ รับสมัครแล้ว สมาชิกจับกลุม่ ตัง้ แต่ 10 คน
ขึน้ ไป และไม่เกิน 200 คน เสนอโครงการกิจกรรมกลุม่ สมาชิก
พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และบุคคลอืน่ ทีส่ นใจ และมีสดั ส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ส�ำหรับบุคคลอืน่
ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกสามารถเสนอโครงการ ตามแบบที่
สหกรณ์ก�ำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม
2561 (พิ จ ารณาจากวั น ประทั บ ตราไปรษณี ย ์ เ ป็ น หลั ก )
โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติวงเงิน
ไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุน
งบประมาณในการบริหารโครงการไม่เกิน 25 บาท ต่อผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ 1 คน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
จะพิจารณาอนุมัติ โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม สมาชิก ที่ไ ด้รับอนุมัติโครงการแล้ ว ต้ อ งจั ดกิ จกรรมกลุ ่ ม สมาชิ ก ให้ แ ล้ วเสร็ จภายในวั นศุ กร์ ที่ 30
พฤศจิกายน 2561 และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุม่ พร้อมแนบภาพประกอบภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิน้ กิจกรรมกลุม่
และหากกลุ่มสมาชิกรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกล่าช้าเกินระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิก หัวข้อ 9.9 ได้จาก www.025798899.com
หมายเหตุ : รูปแบบการจัดกิจกรรม
ต้องเป็นการอบรม หรือ สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จาก เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจ�ำปี 2561
-------------------------

1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยด�ำเนินการวิสาหกิจที่เป็น
เจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์วัตถุประสงค์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้มี
การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสร้างเครือข่ายในกลุ่มสมาชิก เพื่อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด
2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
2.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้างผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป
2.5 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป
3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก
3.2 ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หรือบุคคลอื่นที่สนใจในหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์
3.3 จ�ำนวนผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ส�ำหรับบุคคลอื่นที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10
		 ของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ตัวอย่าง สมาชิกลงชื่อเข้าร่วมโครงการ 50 คน สามารถมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 50 คน บุคคลอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
ได้ไม่เกิน 10 คน รวมต้องไม่เกิน 110 คน
4. วิธีการด�ำเนินการ
4.1 การเสนอโครงการ สมาชิกในสังกัดกลุม่ หรือส่วนราชการเดียวกัน หรือต่างสังกัดกลุม่ หรือต่างสังกัดส่วนราชการประสงค์จะจัดกิจกรรมกลุม่ สมาชิก ต้องลงชือ่ เพือ่ เสนอโครงการไม่นอ้ ยกว่า
		 10 คน และไม่เกิน 200 คนเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
4.2 การด�ำเนินโครงการ กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส�ำหรับกลุ่มสมาชิกที่ส่งเอกสารถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน
		 จะน�ำเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พิจารณาในเดือนถัดไป และสามารถเสนอโครงการได้ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
		 เป็นหลัก) กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินก�ำหนดจะไม่รับพิจารณา
4.3 การจัดกิจกรรม กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม
5.1 อบรม สัมมนา บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้
		 ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org
5.2 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
หมายเหตุ งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน
6. หลักฐานและเอกสารประกอบ
6.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
6.2 รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม
6.3 รายชื่อคณะท�ำงานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ
6.4 ก�ำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6.5 ก�ำหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
6.6 จ�ำนวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
6.8 ส�ำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
7.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์
		 ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาทต่อผู้เข้าร่วม
		 โครงการ 1 คน
7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมไม่เกิน 30 วัน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเกิดขึ้นก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ผู้รับผิดชอบ
		 โครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
8.1 จะประกาศผลการพิจารณาโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติ และการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษา
		 และประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด
9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้
9.1 แบบการรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
9.2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
9.3 แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลของข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2
หากกลุ่มสมาชิกรายงานผลตามข้อ 9.1 , 9.2 และ 9.3 ล่าช้าเกินก�ำหนดระยะเวลา 30 วันหรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ท่านท�ำหนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์
แล้วหรือยัง??
“การสร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ที่ สุ ด
ต้องเริม่ จากสุขภาพใจเพราะถ้าใจสมบูรณ์
กายสมบูรณ์แล้ว ก็จะมีพลังที่จะไปท�ำ
อย่างอื่นให้สมบูรณ์ได้ด้วย” ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นใครก็แล้วแต่ก็อยากมีชีวิตยืนยาว
ด้วยกันทั้งนั้น หากสมาชิกถึงแก่กรรม
ด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ต ามซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น โดย
ไม่คาดคิด เพือ่ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านท�ำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาทหรือ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ สมาชิ ก
ผู้แ สดงเจตนาเมื่ อ สมาชิก ถึงแก่ก รรม
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยค่ า หุ ้ น , เงิ น รั บ ฝาก,
เงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้
ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ จะตัง้ ใครดี ?
ผู ้ รั บ โอนประโยชน์ ค วรมี
ความเกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนา
โดยเป็นพ่อหรือแม่หรือคูส่ มรสหรือบุตร
หรือ พี่ น ้ อ งของสมาชิก ทั้งนี้ผู้รับโอน
ประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน
หรื อ หลายคนก็ ไ ด้ หากสมาชิ ก ได้ ท� ำ
หนั ง สื อ ตั้ ง ผู ้ รั บ โอนประโยชน์ ไว้ แ ล้ ว
และมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 9.2
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พินัยกรรมชีวิต...

วางแผนให้บุคคลที่เรารักอยู่อย่างมีความสุข

4/05/2553

ทะเบียนเลขที…
่ ............................
วันที่.............................................

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
วันที่...................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................สมาชิกเลขที.่ ............................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่...............หมู่ที่.......... ซอย.......................... ถนน..................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต......................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์ (บ้าน).............................. โทรศัพท์ (มือถือ).................................
ข้าพเจ้าขอตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน เงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนห
น้านี้ ( ถ้ามี )
ลาดับ

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวข้องเป็น............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวข้องเป็น............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวข้องเป็น............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวข้องเป็น............

ที่อยู่ (โดยละเอียด)

ให้ได้รับ
ร้อยละ
(%)

หมายเหตุ

ที่อยู่ ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์ .......................................................
ที่อยู่ ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์ .......................................................
ที่อยู่ ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์ .......................................................
ที่อยู่ ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์ .......................................................

เงื่อนไขอื่น ๆ .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกาหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระทาขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ทุกประการ ทั้งนี้ ได้อ่านคาแนะนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับนี้เป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................................สมาชิกผู้แสดงเจตนา
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)
หมายเหตุ

ลงชื่อ................................................................พยาน
(..................................................................)

1. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจานวน 2 คน และพยานต้องมิใช่เป็นผู้รับโอนประโยชน์
2. โปรดอ่านข้อแนะนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับนี้

สมาชิกเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการขอรับเงินสินไหม
“ความตาย”

เป็ น สิ่ ง ที่
ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ ไม่ช้าก็เร็ว
ทุกคนต้องพบเจอ ดังนั้นควรใช้ชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท และใช้ชีวิตให้
คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีโครงการ
ประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิก
และครอบครั ว หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์
ไม่คาดคิดขึ้นในอนาคต

เมื่อสมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม กรณีท�ำประกันชีวิตกลุ่ม
ทายาทของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบส่วนใหญ่ ยื่นเอกสารขอรับสินไหม
มายังสหกรณ์ไม่ครบถ้วน ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการขอรับสินไหม สหกรณ์
จึงแจ้งให้ทายาทหรือผูร้ บั โอนประโยชน์เตรียมเอกสารในการขอรับเงินสินไหม
ทดแทน ดังนี้

กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วย

กรณีเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ

เอกสารประกอบดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 2 ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
หนั ง สื อ รั บ รองการตาย กรณี เ สี ย ชี วิ ต ที่
		 โรงพยาบาล หรือหนังสือแจ้งการตายจาก
		 ผู ้ ใ หญ่บ้าน ก�ำนัน หรือนายอ�ำเภอ กรณี
		 เสียชีวิตที่บ้าน 2 ชุด
หมายเหตุ : ทายาทเซ็นรับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารประกอบดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 2 ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
บันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ 2 ชุด
รายงานการชันสูตรพลิกศพ 2 ชุด
หมายเหตุ : ทายาทเซ็นรับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
- เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
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31 มีนาคม 2561
13,192
18,665
18,391,818,064.29
191,517,617.75
1,972,809,571.72
300,000,000.00
155,293,676.61
115,707,738.21
6,710,983,118.24
505,417,679.53
931,434,869.06
22,004,909.00
63,506,089.89
1,374,666,639.00
1,920,686.61
21,378,781.22
5,953,218,382.04
5,983,843.63
65,783,852.70
190,609.08
11,085,386,790.62
2,154,000,000.00
6,064,262,536.07
646,436,364.83
3,932,216,471.35
981,785,094.16
344,406,457.80
155,851,164.31
3,566,983.62
2,808,816,512.98
237,822,427.85
2,402,224,293.60
80,347,242.00
35,859,202.65
52,563,346.88
30,247,692.57
28,060,049.00
7,306,431,273.67
6,101,181,050.00
584,334,038.26
157,836,613.74
371,648,619.59
91,430,952.08

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

28 กุมภาพันธ์ 2561
13,188
18,595
18,280,524,187.46
214,956,307.13
2,069,608,341.56
500,000,000.00
154,315,674.86
115,315,466.53
6,709,314,685.25
510,186,408.80
937,986,241.09
21,770,682.00
63,564,563.14
919,535,797.00
1,920,686.61
35,718,337.04
5,954,606,681.04
5,749,853.63
65,783,852.70
190,609.08
11,054,755,087.84
2,116,000,000.00
6,051,867,913.63
662,761,061.77
3,927,174,526.12
963,533,760.28
341,207,362.98
153,663,947.72
3,527,254.76
2,836,050,025.42
245,806,889.15
2,409,203,307.19
73,598,468.16
35,050,275.33
72,391,085.59
22,777,099.79
28,060,049.00
7,225,769,099.62
6,056,480,490.00
584,334,038.26
158,749,213.74
373,020,905.00
53,184,452.62

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

166,063,309.11
133,290,800.30
10,879,006.94
19,774,494.87
2,119,007.00
74,632,357.03
58,286,281.84
16,346,075.19
91,430,952.08

100,381,964.64
87,440,695.58
4,860,576.92
6,086,312.14
1,994,380.00
47,197,512.02
34,707,638.29
12,489,873.73
53,184,452.62

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ

4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

4.50
6.10
5.90
4.50
5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1

5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.80
4.95

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

3.50

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

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

5.55

4.95

มุมนี้มีค�ำตอบ
หลากหลายช่องทาง ในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ (บัญชีดอกกระเจียว)
ผ่าน Application Forest CO-OP 4.0, Forest CO-OP Online และ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-OP Phone)

5. เลือกหัวข้อ “เงินฝาก”เพือ่ ตรวจสอบยอด
เงินฝากของสมาชิกที่ฝากไว้กับสหกรณ์

1. ตรวจสอบโดย Application
Forest CO-OP 4.0

2. ตรวจสอบโดย Forest CO-OP
Online

1. ค้นหา APP Forest CO-OP และติดตั้ง
ระบบ IOS ไปที่ APP Store
พิมพ์ Forestco-op by upbean และติดตั้ง
ระบบ Android ไปที่ Play Store
พิมพ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
และติดตั้ง

1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.
com คลิกเมนู เข้าสู่ Forest CO-OP Online

2.

3.
2. เข้าสู่ระบบ และกรอกหมายเลขสมาชิก
ตามด้วยรหัสผ่าน กรณีเข้าระบบครัง้ แรก รหัส
ผ่านให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และกดเข้าสู่ระบบ
- เปิดแอป
- กรอกหมายเลขสมาชิก
- พิมพ์รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

3. ระบุเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ทีท่ า่ นลงทะเบียน
ไว้กับสหกรณ์

5.

4.

3. ตรวจสอบทางระบบ CO-OP
PHONE (โทรศัพท์อัตโนมัติ)

1. โทร. 02 – 579 – 8899
2. กดหมายเลขสมาชิก แล้วตามด้วย
เครื่องหมาย #

กรอกหมายเลข (OTP)
ที่ได้รับจาก SMS

ก�ำหนดรหัสผ่าน
ใหม่ด้วยตัวเลข 6 หลัก
รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการ
เข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

6.
เข้าสู่ระบบ
Forest CO-OP 4.0
จากนั้น ท่านสามารถ
ตรวจสอบยอด
เงินฝากได้จากเมนู
“เงินฝาก”
ก็สามารถดูรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชี
เงินฝากได้ และ
ดูยอดรวมทุกบัญชี
ได้จากหน้าหลัก
“บัญชีเงินฝากรวม”

3. กดยืนยันหมายเลขสมาชิก แล้วตาม
ด้วยเครื่องหมาย #
4. กรอกหมายเลข (OTP) ที่ได้รับจาก SMS
เมื่อกดยืนยันแล้ว ให้ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่
6 หลัก จากนั้นเข้าสู่ระบบ Forest CO-OP
Online

รหัสผ่าน Application Forest CO-OP 4.0
บนมือถือ เป็นรหัสเดียวกับ Forest CO-OP
Online ในเว็บไซต์สหกรณ์

4. กดรหั ส ผ่ า น 4 หลั ก แล้ ว ตามด้ ว ย
เครื่องหมาย #
5. กดเลือกหัวข้อที่ 1 เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ในบัญชี ผ่าน App ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบ หากตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีผา่ นตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย,
ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลาม สหกรณ์
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาว” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล มีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในทีด่ ี ด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
จากผลการประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำนวน 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก
ซึ่งอยู่ในระดับสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่ง 4 หลักนี้เป็นการประเมินในส่วนของการเป็นองค์กรที่ดี มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

12

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :
1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

2. จากนั้นกดค�ำว่า “ค้นหา”

สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ

Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
ที่แยกมาจาก Line บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�ำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
ทางสหกรณ์จงึ ได้จดั ท�ำวิธกี ารเข้าระบบนีด้ ว้ ยวิธงี า่ ยๆ มาดูวธิ กี ารเพิม่ Line@ สอ.ปม.กันก่อนค่ะ

วิธีการเพิ่ มเพื่ อน

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :
1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

2. จากนั้นกดค�ำว่า “คิวอาร์โค้ด”

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์
“คีย์เวิร์ด” จากค�ำเหล่านี้
ใน Line@ ครับ

ตัวอย่าง
พิมพ์ค�ำว่า บัตร
ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามนี้
เลยค่ะ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

เรื่อง

“แผนการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2561”
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สอ.ปม. กล่าวเปิดการสัมมนา

น.ส.อัปสร เสถียรทิพย์
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารภายใน
ส�ำนักสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย วิทยากร
บรรยายเรื่อง “สุขกับงาน
บริการเป็นเลิศ”

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ได้ จั ด สั ม มนา
กรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2561”
ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด โดยมี นายจงเจริ ญ
กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการด�ำเนินการ กล่าวเปิดการสัมมนา
และชีแ้ จงวัตถุประสงค์การสัมมนา จากนัน้ มีการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
“สุขกับงาน บริการเป็นเลิศ” โดยนางสาวอัปสร เสถียรทิพย์
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารภายใน ส�ำนักสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการเสวนา
เรื่อง “ผลกระทบจากเกณฑ์ก�ำกับ ดูแลกิจการทางการเงินของ
สหกรณ์” ด�ำเนินรายการโดย นายภูดทิ จันทะเรือง เลขานุการ ร่วม
เสวนาโดย นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการด�ำเนิน
การ นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ และ
นายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายจัดการ ประจ�ำปี 2560
โดยนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
ผู้จัดการ

การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากเกณฑ์ก�ำกับ ดูแลกิจการทางการเงิน
ของสหกรณ์” ด�ำเนินรายการโดย นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ
ร่วมเสวนาโดย นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการด�ำเนินการ
นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
และนายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทองค�ำ
จากการติดตั้ง App Forest CO-OP 4.0
และการเพิ่ มเพื่ อนใน line@
ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย
ครั้งที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน 2561
1. คุณวิทยา โกศรีวงศ์
เลขสมาชิก 10506
2. คุณโชติ ชั้นเจริญ
เลขสมาชิก 1406
3. คุณเพชรลดา ต้องอยวัต เลขสมาชิก 507899
4. คุณเบญจา กะหะกะสิทธิ์ เลขสมาชิก 514570
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 4 ท่านด้วยค่ะ

ได้รับทองค�ำแท่งหนัก 1 บาท
ได้รับสร้อยคอทองค�ำหนัก 2 สลึง
ได้รับสร้อยคอทองค�ำหนัก 1 สลึง
ได้รับสร้อยคอทองค�ำหนัก 1 สลึง

เช็คข้อมูลออนไลน์ สะดวก ง่าย เพี ยงปลายนิ้ว
สมาชิ ก สามารถเชื่ อ มต่ อ
เข้าระบบ Forest CO-OP 4.0 ได้ทกุ เวลา
เพียงสมาชิกมี Smartphone, Tablet
หรือ Computer ที่เชื่อมต่อ Internet
ก็ ส ามารถดู ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น หุ ้ น
เงิ น ฝาก เงิ น กู ้ สิ ท ธิ์ กู ้ ส ามั ญ คงเหลื อ
ภาระการค�้ำประกัน รายการเรียกเก็บ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
จากสหกรณ์ และข้อมูลการเป็นสมาชิก
ได้ที่ Application Forest CO-OP 4.0
หรือ www.025798899.com

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

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

