FORESTCOOP ฉบับที่ 245 เดือนตุลาคม 2563

วันออมแห่งชาติ
เรื่องเด่นฉบับนี้

• กิจกรรมวันออมแห่งชาติ
26-31 ต.ค. 63
• ร่วมท�ำแบบประเมินศูนย์ประสานงาน
พร้อมลุ้นรับรางวัล
• เป็นสมาชิ กสมทบกับสหกรณ์ ดีอย่างไร?
รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

คิดถึงพ่อ ร้อยดวงใจ

รำ�ลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน
วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) แม้ประชาชนชาวไทยจะผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียมาแล้วกว่า 4 ปี แต่ทุกคนต่างยังร�ำลึกถึงพระองค์เสมอมา
ตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยประชาชนจากความยากไร้ ผู้ที่ท�ำให้
แผ่นดินของเราน่าอยู่ ผู้ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขของราษฎร ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมตรงที่เราไม่มีพระองค์
อยู่เคียงข้างแล้ว แต่ความประทับใจและความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน จะไม่มีวันจางหาย
หากจดจ�ำภาพของพระราชาในนิทานหรือละคร พระองค์คือเจ้าของแผ่นดินที่อยู่กินอย่างหรูหรา แต่ส�ำหรับภาพของในหลวง
ของชาวไทยนั้น ช่างห่างไกลกับภาพเหล่านั้น เวลาที่พระองค์ทรงงานตามชนบทพร้อมกับกล้องถ่ายรูป โดยที่ไม่ได้สวมชุดหรูหรา ทั้ง ๆ
ที่ทรัพย์สมบัติและบารมีของพระองค์ที่มีนั้น พระองค์ไม่จ�ำเป็นต้องเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร จนต้องล�ำบากพระวรกาย
เช่นนั้น แต่พระองค์ท่านต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ อีกทั้งพระองค์
ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในการเดินทางสายกลาง และด�ำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง
พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาประเทศไทย ทัง้ เรือ่ งการแปลงผลผลิตการเกษตร โครงการต่าง ๆ และทีส่ ำ� คัญพระองค์
ทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยทุกคน ทรงเป็นเสมือนครูในยามที่พระองค์สอนการอยู่แบบพอเพียงด้วยตนเอง พระองค์
ทรงเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งปวงยามที่ทุกคนมีทุกข์ พระองค์ทรงแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองในบางโอกาส พร้อมทั้งตรัสให้ทุกคนสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน ทุกลมหายใจของพระองค์
ทรงนึกถึงแต่ทุกข์สุขของราษฎรเท่านั้น ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ค�ำสอนพ่อหลวง
และเรื่องราวของพ่อ จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบนานเท่านาน
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โครงการ “วันออมแห่งชาติ”
		 26-31 ต.ค. 63
รายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์
		ชีวิตพอเพียง
ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์
		และลุ้นรับรางวัล
เป็นสมาชิกสมทบดีอย่างไร?
		รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?
สอ.ปม. สัญจรรับสมัครสมาชิก
		 ณ จังหวัดพิษณุโลก
อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี ผู้ก่อตั้ง สอ.ปม.
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ์
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด
และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยก�ำหนดครัง้ แรกเมือ่
วันที่ 31 ตุลาคม 2467 ส�ำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�ำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความส�ำคัญ และประโยชน์
ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตที่จะต้องกระท�ำอย่าง
ต่อเนื่องขาดมิได้
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ขบวนการสหกรณ์ สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ รวมถึงสหกรณ์
ทัง้ 7 ประเภท ต่างตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับวันออมแห่งชาติ
และจากข้อมูลการออมในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์ไทย มีเงินออม
และเงินออมเฉลีย่ ต่อสมาชิกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสหกรณ์กว่า
8,000 แห่ง จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน เงินออมกว่า
2.3 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท
โดยมีทิศทางเงินออมภาคสหกรณ์ไทยเมื่อปี 2562 ที่เพิ่มมากขึ้น
สอ.ปม. เองก็ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการออม และ
ในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเงิน ได้ด�ำเนินกิจกรรมสนับสนุน
ให้ ส มาชิ ก ได้ อ อมเงิ น มาโดยตลอดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกั บ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในทุก ๆ ปี ในปี 2563 นี้
สอ.ปม. จึงได้มโี ครงการ “วันแห่งการออม” เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ
และเชิ ญ ชวนให้ ส มาชิ ก หั น มาฝากเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น โดยกิ จ กรรมนี้
จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้มีสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัลจากสหกรณ์มากมาย ตามเงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• เปิดบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ หรือ บัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
• เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข หรือบัญชีออมทรัพย์
อเนกประสงค์ ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
• ฝากเงินทุกบัญชี (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง)
จ�ำนวน 10,000 บาท
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สมาชิกที่ฝากเงินตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ์
ตลอดโครงการ โดยสามารถมาเปิดบัญชี หรือฝากเงินเพิ่มได้ที่ท�ำการสหกรณ์ หรือส่ง
เอกสารค�ำขอเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ แต่สำ� หรับเอกสารค�ำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ
สหกรณ์ก็มีอีกช่องทาง คือ Line Official Account (ID : @forestcoop) ของสหกรณ์
ที่สมาชิกสามารถส่งค�ำขอเปิดบัญชีมาได้ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และส่งเอกสาร
ฉบับจริงตามมาให้สหกรณ์ภายหลัง
ส�ำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกมาฝากเงินที่สหกรณ์ สามารถช�ำระ Payment
ผ่านสมาร์ทโฟน ดูวธิ กี ารช�ำระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ www.025798899.com
ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ก็มสี ทิ ธิร์ ว่ มลุน้ รางวัลจากสหกรณ์ได้อกี เช่นกัน ซึง่ สหกรณ์
จะจับรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ของรางวัลมีดังนี้

•
•
•
•

รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม หรือแม้ว่า
กิจกรรมนี้จะมีเพียงแค่ปีละครั้ง แต่ก็เป็นเพียง
จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการสร้ า งนิ สั ย ให้ ป ระหยั ด อดออม
สหกรณ์ อ ยากให้ ส มาชิ ก มองเห็ น ความสำ�คั ญ
ของการออมเงิน เพราะนอกจากการหาเงินให้ได้มาก
เพื่อใช้ในการดำ�รงชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่สำ�คัญกว่า
ก็คอ
ื “การออม” เพือ
่ รักษาเงินทีห
่ าได้มา จนสามารถ
นำ�ไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในยามที่มีเหตุ
จำ�เป็น และทำ�ให้เกิดความมัน
่ คงทางการเงิน เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป
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ผ้าขนหนูสีฟ้า
กระบอกน�้ำร้อนน�้ำเย็น
ชุดกล่องถนอมอาหาร
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รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

ประมวลภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี คณะกรรมการด�ำเนินการ และสมาชิก
ได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ท�ำบุญถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม
พระภิกษุสงฆ์ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�ำนวน 33 รางวัล รวมเงินรางวัล 50,000 บาท มีการเสวนาพิเศษ
เรือ่ ง ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยมี นายภูดทิ จันทะเรือง เลขานุการ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมเสวนา นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ นายอนุชิต แตงอ่อน ประธานกรรมการเงินกู้ และนายชัยยันต์ ค�ำป้อ ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ได้มกี ารถ่ายทอดสดพิธกี าร และภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม ให้สมาชิกทีอ่ ยูท่ างบ้าน
ได้รับชมตลอดทั้งงานผ่านทาง Facebook ของสหกรณ์ และในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องใน
วันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ จ�ำนวน 12,956 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,392,900 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.ปม. ร่วมสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ กล่าวเปิดโครงการ

การมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชน
รอบข้าง กรมป่าไม้

การสัมภาษณ์อดีตกรรมการ สอ.ปม. คุณบรรณเลิศ รัชตกุล และ
สมาชิกอาวุโส คุณวราภรณ์ ศิริประเสริฐ ผ่านการถ่ายทอดสด
ทาง Facebook สอ.ปม.

แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายสังฆทาน
เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

การจับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง

การเสวนา เรื่อง ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการ
บริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยกรรมการด�ำเนินการ สอ.ปม.

สมาชิกสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live พิธีการทั้งหมด
ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ได้รับรางวัลบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำ�นวน 33 รางวัล
สอ.ปม. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงแล้ว

และแล้วเราก็ได้ผโู้ ชคดี ในการจับรางวัลส�ำหรับสมาชิกทีม่ บี ญ
ั ชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง จ�ำนวน
33 รางวัล รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563 หรือวันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์
โดยใช้โปรแกรม Random สุ่มรายชื่อผู้โชคดี มีจ�ำนวนเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�ำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จ�ำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จ�ำนวน 30 รางวัล
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
• เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
• ฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน เงินบ�ำนาญ หรือบ�ำเหน็จรายเดือน
• การถอน ต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิ์เปิดบัญชีใหม่ ได้อีก 1 ครั้ง
• อัตราดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี ตามประกาศสหกรณ์
• ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล ปีละ 2 ครั้ง โดยจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี)
และในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์)

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วมลุ้นรางวัลกัน ไม่แน่ผู้โชคดี
ครั้งหน้า อาจเป็นคุณ...

รายชื่อผู้โชคดีรับเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
รางวัลรวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท
เลขที่สมาชิก 16713
เลขที่สมาชิก 18692
เลขที่สมาชิก 20574
เลขที่สมาชิก 502920
เลขที่สมาชิก 12416
เลขที่สมาชิก 510898
เลขที่สมาชิก 8686
เลขที่สมาชิก 18927
เลขที่สมาชิก 4915
เลขที่สมาชิก 20349
เลขที่สมาชิก 19171
เลขที่สมาชิก 511827
เลขที่สมาชิก 513917
เลขที่สมาชิก 520529
เลขที่สมาชิก 8599
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เลขที่สมาชิก 17037 คุณสุดา โตรส
เลขที่สมาชิก 7452 คุณโสภา ศริไฟพรรณ
เลขที่สมาชิก 19693 คุณมหศักดิ์สกล สมโสภาพ

สุมน อภินันทนพงศ์
ทัศนีย์ เดชปรารมย์
พิมพ์ชนก บูรณะพิทักษ์
อัญชนา พงษ์ศักดิ์ชาติ
เฉลิมชัย ปาปะทา
สนทนา อะโนสัก
บรพัฒน์ โชติศรีพันธุ์พร
วิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร
จรัส ช่วยนะ
วรางคณา สาธุพันธุ์
พิริยะ จิตติ
ภัททิยา หมื่นถา
อรุณี คุณธรรม
ภัควรภัทร ค�ำหารพล
วารินทร์ ยุทธแสน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

เลขที่สมาชิก 521896
เลขที่สมาชิก 516541
เลขที่สมาชิก 3021
เลขที่สมาชิก 19028
เลขที่สมาชิก 18613
เลขที่สมาชิก 3655
เลขที่สมาชิก 12758
เลขที่สมาชิก 518825
เลขที่สมาชิก 507283
เลขที่สมาชิก 516453
เลขที่สมาชิก 510565
เลขที่สมาชิก 13400
เลขที่สมาชิก 511226
เลขที่สมาชิก 18551
เลขที่สมาชิก 18918

กิตติศักดิ์ เพื่อนใจมี
วาสิตา ชินรัตน์
สุชีลา ธีราภรณ์
กัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
พิษณุพงษ์ สาเขตร์
อุทุมพร ถาวร
พิทักษ์ พรมเวียง
เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์
โชคชัย พ่อค้า
พรกมล ราชิวงค์
สาวิตรี แจ้งกลิ่น
สุรชัย สีหวงษ์
ขวัญเรือน ชัยกิ่ง
กาญจนา วีระวงศ์
พรศรี มิ่งขวัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ของพวกเรานั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรือ่ งต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างทัว่ ถึง เช่น การยืน่ ค�ำขอกู้
การจัดท�ำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทน ร่วมประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์
สมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้น�ำสหกรณ์
พร้อมลุ้นรับรางวัลไปด้วยกัน
โดยปั จ จุ บั น สหกรณ์ไ ด้ท�ำการเปิดศูนย์ป ระสานงานไปแล้ว ทั้งสิ้น 10 ศูนย์
กติกาการร่วมสนุก
ประสานงานครอบคลุม ทุกภูมิภาค สามารถดูชื่อและที่ตั้งศูนย์ประสานทั้ง 10 แห่ง ได้ที่
ร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่
www.025798899.com
1 ต.ค. - 30 พ.ย. 63
(ส�ำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ประสานงานบริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการ
ที
ใ
่
ช้
บ
ริ
ก
ารศูนย์ประสานงานสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง)
ก�ำหนดการประเมินศูนย์ประสานงานขึ้นมาเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป
ขั้นตอนที่ 1 : ทำ�แบบประเมินออนไลน์ ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ
โดยศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่งของสหกรณ์ จะมีแผ่นโปสเตอร์ QR CODE เพื่อท�ำแบบสอบถามออนไลน์ ให้สมาชิก
ใช้โทรศัพท์มือถือ สแกน QR CODE แล้วท�ำแบบประเมินได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 : ลงลายมือชื่อผู้ทำ�แบบประเมิน ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ
เมื่อท่านท�ำแบบประเมินออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสมาชิก “เซ็นชื่อ ผู้ท�ำแบบประเมิน”
ที่ศูนย์ประสานงานจัดเตรียมไว้
ของรางวัลส�ำหรับผู้ตอบแบบประเมิน
• ล�ำดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร
• ล�ำดับที่ 9 และ ล�ำดับที่ 19 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital
• ล�ำดับที่ 29 และ ล�ำดับที่ 39 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระบอกน�้ำออมทรัพย์
• ล�ำดับที่ 49 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเดินทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์

ดีอย่างไร?

รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

ใครบ้างเป็นสมาชิ กสมทบกับสหกรณ์ได้ ?

สหกรณ์์ออมทรััพย์์
กรมป่่ า ไม้้ จำำกัั ด คำำนึึ ง ถึึ ง
หลัักการ อดออม และเอื้้อ
� อาทร
ซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อให้้สมาชิิก
ทุุก ๆ ท่่าน ไม่่ว่่าจะเป็็น
ข้้าราชการ พนัักงานราชการ
หรืือลููกจ้้างชั่่�วคราว
ในสัังกััดกระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้มีีความเป็็นอยู่่�และ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

1. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้าง
ชัว่ คราวรายวัน หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือต�ำแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
อื่นที่ปฏิบัติงานในท�ำนองเดียวกันของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ หรือส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เป็นบุตร (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือคู่สมรส หรือบิดา มารดา
ของสมาชิก หรือบิดา มารดา ของคู่สมรสสมาชิก (ดูวิธีการสมัครสมาชิก
สมทบได้ที่ www.025798899.com)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิ กสมทบ

1

สิทธิ์รับฝากเงิน พร้อมดอกเบี้ยสูง
เพราะการออมเป็็น หลัักแห่่งการสร้้างความสุุข สมาชิิกสมทบสามารถ
น�ำเงินมาฝาก กับ สหกรณ์  ในประเภทบัญชีเงินฝากต่างๆ ทีค่ รอบคลุมและ
เหมาะสมกัับทุุกการออม เช่่นบััญชีีออมทรััพย์์พิิเศษ ที่่�เปิิดได้้สููงสุุด 3 บััญชีี
หรืือบััญชีีออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียง ที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยสููงถึึง 3.80 % ต่่อปีี
(อ่่านรายละเอีียดประเภทบััญชีีต่่าง ๆ ได้้ที่่� www. 025798899.com)
สิทธิ์การกู้หุ้น หรือ เงินฝาก ของสมาชิก
ในยามจำำ�เป็็นที่่�สมาชิิกต้้องการจะใช้้เงิิน สมาชิิกสมทบก็็ยัังสามารถ
กู้้�เงิิน มาใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อีีกด้้วย โดยสมาชิิกสมทบสามารถ
กู้้�ฉุุกเฉิิน กู้้�หุ้้�น หรืือ กู้้�เงิินฝาก กู้้�ได้้ไม่่เกิิน 90 % ของหุ้้�น และเงิินฝาก

2
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ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ำกัด โทร. 0-2282-6033-4

3

สิทธิ์การซื้อหุ้น และ รับเงินปันผล
สมาชิิกสมทบสามารถ ซื้้�อหุ้้�นและรัับผลตอบแทน เป็็นเงิินปัันผลได้้  สามารถถืือหุ้้�น
สููงสุุดถึึง 1 ล้้านบาท และ ซื้้�อหุ้้�นขั้้�นต่ำำ�� ครั้้�งละ 100 บาท (10 หุ้้�น)

4
5

สิทธิ์ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์
ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจกรรม การเข้้าค่่ายครอบครััว การฝึึกอบรม
วิิชาชีีพ   โครงการวัันออม โครงการอบรมสััมมนาให้้ความรู้้� หรืือ
กิิจกรรมร่่วมชิิงโชคต่่าง ๆ สมาชิิกสมทบก็็มีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมได้้เช่่นกััน

รับ 7 สวัสดิการ ครบทุกความต้องการ
สหกรณ์์มอบสวััสดิิการต่่าง ๆ ที่่�ครอบคลุุมทุุกช่่วงชีีวิติ เพื่่�อช่่วยเหลืือเอื้้อ� อำำ�นวย
แก่่สมาชิิกสมทบ ให้้มีีคุุณภาพชีีวิติ  ที่่�ดียิ่่ี งขึ้้
� น� (อ่่านรายละเอีียดสวััสดิิการทั้้�งหมดได้้ที่่�
www.025798899.com)

เกร็ดน่ารู้

*** จากที่สมาชิกสมทบ ที่เป็น
พนักงานราชการ แล้วได้ต่อสัญญาจ้าง
ใหม่นนั้ ได้สอบถามเรื่องการกูส้ ามัญ กับ
ทางสหกรณ์ ว่า “ต่อสัญญาใหม่แล้วจะ
ท�ำการกู้สามัญแบบมีวงเงินได้ไหมนั้น”
ซึ่่�งคำำ�ตอบก็็คืือ สิิทธิ์์�การกู้้�ของสมาชิิก
สมทบ จะกู้้�ได้้ไม่่เกิิน 90 % ของหุ้้�นและ
เงินฝาก เช่นเดิม ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
สิินทรััพย์์ที่่�ต้้องติิดตามเป็็นพิิเศษ - สุุทธิิ
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้อื่น
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิินทรััพย์์อื่่�น

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
-เงิินรัับฝากออมทรััพย์์
-เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ พิิเศษ
-เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
-เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
-เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
-เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)

-เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ)

30 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563

13,271
13,284
19,400
19,436
19,375,297,531.26 20,343,918,485.27
364,975,699.98 1,043,760,444.88
2,414,083,965.36 2,409,700,188.35
760,000,000.00
0.00
5,244,053,259.04 6,166,376,529.23
7,983,339,109.67 8,019,187,683.70
482,181,740.05
483,474,061.04
2,053,831,977.98 2,148,827,871.00
3,242,106.17
3,222,202.08
9,057,633.75
8,937,633.75
59,877,572.36
59,877,572.36
654,466.90
554,298.88
10,831,986,023.70 11,788,922,877.23
895,000,000.00 1,896,000,000.00
6,625,419,783.52 6,595,899,307.70
672,977,033.78
667,499,270.27
4,280,313,286.42 4,259,877,369.81
1,183,941,311.47 1,181,256,116.22
224,520,319.97
226,726,433.03
259,531,298.09
256,445,772.42
4,136,533.79
4,094,345.95
3,224,166,878.12 3,206,891,199.55
263,837,667.45

261,818,151.76

รายการ
-เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
-เงินรับฝากออมทรัพย์ เอนกประสงค์
(สมาชิกสมทบ)
-เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์
เงินสด)

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

30 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563

2,811,056,560.37

2,796,038,895.24

75,493,596.91

76,564,339.98

73,779,053.39

72,469,812.57

23,649,087.32
23,593,833.14
30,774,657.74
33,562,919.84
32,975,617.00
32,975,617.00
8,543,311,507.56 8,554,995,608.04
7,575,939,320.00
681,179,534.54
118,192,749.22
(305,890,748.39)

7,538,810,050.00
681,179,534.54
121,170,149.22
(212,089,939.07)

473,890,652.19

425,925,813.35

791,529,596.15
351,957,606.85
16,362,131.51
89,411,987.34
331,382,717.17
2,415,153.28
306,229,939.10

724,629,129.25
314,324,642.06
14,690,644.82
81,662,038.29
311,591,653.55
2,360,150.03
274,974,168.40

257,324,272.26
231,003,329.02
48,905,666.84
43,970,839.38
485,299,657.05 449,654,960.85

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน
2561) ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

10 วารสารสหกรณ์

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน
2560) ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

(เริ่มวันที่ 1
พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
2.55
2.55
2.80
3.55
3.80
(เริ่มวันที่ 1
พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญดิจิตอล
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพ
ระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ

4.50
6.10
3.75
6.10
5.90
4.50
5.90

4.20
5.80
3.45
5.80
5.60
4.20
5.60

5.55

5.25

5.80

5.50

4.95

4.65

4.95

4.65

6.00
5.70
(เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน (เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2561) ร้อยละ/ปี
2563) ร้อยละ/ปี

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

3.50

3.30

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

4.50

4.30

5.55

5.25

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
ประเภท 3
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สมาชิิกสมทบเมื่่�อออกจาก
หน่่วยงานราชการแล้้ว
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สมาชิิกสมทบหลายท่่านเมื่่�อต้้อง
มีี ก ารโยกย้้ า ยไปยัั ง หน่่ ว ยงานอื่่� น มีี เ หตุุ
จำำ�เป็็นที่่�ต้้องลาออกจากหน่่วยงานราชการ
หรืือแม้้กระทั่่�งเกษีียณอายุุแล้้วก็็ตาม เกิิด
ความสงสััยว่่าจะต้้องลาออกจากการเป็็น
สมาชิิ ก สมทบกัั บ สหกรณ์์ ด้้ ว ยหรืือไม่่
ซึ่่�งความจริิงแล้้ว สมาชิิกสมทบที่่�ออกจาก
หน่่ ว ยงานเดิิ ม ไปแล้้ ว ก็็ ยัั ง สามารถคง
สถานะความเป็็นสมาชิิกสมทบกัับสหกรณ์์
ต่่ อ ไปได้้ และถ้้ า ต้้ อ งการจะเป็็ น สมาชิิ ก
สมทบต่่อไป จะต้้องทำำ�อย่่างไร? ในวัันนี้้�
สหกรณ์์จะมาชี้้แ� จงไขข้้อสงสััย โดยแยกออก
เป็็นกรณีีได้้ ดัังนี้้�

2. กรณีีพนัักงานราชการ “ย้้ายไป
ยัังหน่่วยงานภายนอก”

เมื่่อ� พนัักงานราชการมีีการเปลี่่ย� น
หรืือย้้ า ยหน่่ ว ยงานไปยัั ง หน่่ ว ยงานอื่่� น
ภายนอกกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม หรืือมีีเหตุุให้้ลาออกจากหน่่วย
เดิิม สมาชิิกสมทบรายนั้้�นจะต้้องแจ้้งมายััง
สหกรณ์์ด้ว้ ย โดยกรอกแบบฟอร์์ม หนัังสืือ
ยิินยอมให้้หัักบััญชีีเงิินฝาก (ดาวน์์โหลด
ได้้ที่่� www.025798899.com หััวข้้อ 9.7)
แนบสำำ� เนาบัั ต รประชาชน และสำำ� เนา
หนัังสืือขออนุุมัติั ลิ าออกจากหน่่วยงาน แล้้ว
ส่่งมาให้้สหกรณ์์ เพื่่�อให้้สหกรณ์์ได้้ทราบ
สถานะของท่่านและภาระการหัักรายเดืือน
ต่่าง ๆ ก็็จะหัักชำำ�ระจากบััญชีีเงิินฝากออม
ทรััพย์์สินิ มััธยััสถ์์แทน (ดููวิธีิ กี ารโอนเงิินได้้ที่่�
www.025798899.com)

3. กรณีีเป็็นพนัักงาน “จ้้างเหมา
ชั่่�วคราว (TOR)”

เช่่นเดีียวกัันกัับพนัักงานราชการ
1. กรณีีพนัักงานราชการ “เกษีียณ
ที่่�หากมีีการย้้ายหน่่วยงาน หรืือเกษีียณอายุุ
อายุุงาน”

สมาชิิ ก สมทบที่่� เ ป็็ น พนัั ก งาน
ราชการ ที่่� ทำำ� งานครบอายุุ 60 ปีี และ
เกษีียณอายุุงาน จากเดิิมที่่�สหกรณ์์สามารถ
หัักชำำ�ระรายเดืือนจากเงิินเดืือนได้้ แต่่เมื่่�อ
เกษีี ย ณแล้้ ว สหกรณ์์ จ ะย้้ า ยไปหัั ก จาก
บััญชีีออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์โดยอััตโนมััติิ
ซึ่่� ง หากสมาชิิ ก สมทบที่่� ยัั ง มีี ภ าระส่่ ง ราย
เดืือนอยู่่� เช่่น ค่่าประกัันชีีวิิต หรืือเงิินกู้้�หุ้้�น
ก็็สามารถโอนเข้้าบััญชีีเงิินสหกรณ์์ได้้เลย
เพื่่อ� ให้้สามารถหัักเป็็นรายเดืือนต่่อไป (ดููวิธีิ ี
การโอนเงิินได้้ที่่� www.025798899.com)

งานก็็ ต าม ก็็ ยัั ง คงเป็็ น สมาชิิ ก สมทบกัั บ
สหกรณ์์ อ ยู่่�ได้้ แ ละยัั ง ได้้ สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์
เหมืือนเดิิม ซึ่่�งสมาชิิกสมทบประเภทนี้้�จะ
ต้้องเป็็นผู้้�ทำำ�การโอนเงิินฝาก หรืือชำำ�ระค่่า
หุ้้�นเอง ไม่่ได้้หััก ณ ที่่�จ่่ายเป็็นรายเดืือน ต่่อ

ให้้ไม่่ได้้ทำ�ำ งานให้้กัับหน่่วยงานเดิิม ก็็ยัังคง
ปฏิิบััติิเหมืือนเดิิมต่่อไป
อย่่างไรก็็ตาม สหกรณ์์อยากให้้
สมาชิิกสมทบทุุกท่่านได้้มองเห็็นประโยชน์์
และผลดีี ของการเป็็ นสมาชิิ กสมทบกัั บ
สหกรณ์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นผลตอบแทนจากการ
ถืือหุ้้�น สิิทธิ์์ก� ารขอรัับสวััสดิิการ รวมถึึงมอง
เห็็นโอกาสในการเก็็บออม ที่่�สามารถเปิิด
บััญชีีเงิินฝากและได้้รัับดอกเบี้้�ยที่่�สููงกว่่า
สถาบัันการเงิินภายนอก (ดููรายละเอีียด
สิิทธิิประโยชน์์สมาชิิกสมทบได้้ที่่� www.
025798899.com) และพิิจารณาให้้ดีก่ี อ่ น
ที่่�จะตััดสิินใจลาออกจากการเป็็นสมาชิิก
สมทบ เพราะถ้้าหากท่่านได้้ลาออกจาก
หน่่วยงานไปแล้้ว และวัันข้้างหน้้าอยากที่่�
จะกลัับเข้้ามาเป็็นสมาชิิกสมทบอีีกครั้้ง� ก็็จะ
ไม่่สามารถสมััครสมาชิิกสมทบได้้อีกี แล้้ว 
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สอ.ปม.

สััญจร
รัับสมััครสมาชิิกและ
สมาชิิกสมทบ
ณ จัังหวััดพิิษณุุโลก
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออม
ทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ได้้จัดั กิิจกรรมสััญจรพบปะ
สมาชิิก ณ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม จ.พิิษณุุโลก และสำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ที่่� 11 (พิิษณุุโลก)  โดยวััตถุุประสงค์์ใน
การจััดโครงการนี้้�  สหกรณ์์ได้้มุ่่�งเน้้นการให้้
บริิการแก่่สมาชิิก สมาชิิกสมทบ ข้้าราชการ
และพนัักงานราชการ หน่่วยงานในสัังกััด
กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ นายธีรชั สิทธิ์ วงศ์วาน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ
สิ่่�งแวดล้้ อ ม ซึ่่�งสมาชิิ ก ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ใน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ปม.
ส่่วนภููมิิภาค อาจจะไม่่ได้้รัับความสะดวก
ในการติิดต่่อหรืือใช้้บริิการต่่าง ๆ รวมถึึงไม่่
ได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารจากสหกรณ์์เท่่าที่่�ควร
หรืืออาจมีีข้้าราชการบรรจุุใหม่่และพนัักงาน
ราชการเข้้ามาใหม่่ แต่่ยังั ไม่่ทราบสิิทธิิประโยชน์์
ที่่�จะได้้รัับจากสหกรณ์์ ทำำ�ให้้ยัังไม่่ได้้สมััครเป็็น
สมาชิิกและสมาชิิกสมทบกัับสหกรณ์์
สหกรณ์์ จึึ ง เดิิ น ทางไปสัั ญ จรเพื่่�อรัั บ สมัั ค ร
สมาชิิ ก และสมาชิิ ก สมทบ และให้้ บ ริิ ก ารในด้้ า น
ต่่ าง ๆ อย่่ า งครบวงจร โดยมีี นายวิิ ฑููรย์์ ไชยเพิ่่�ม
รองประธานกรรมการ สอ.ปม. และนายชััยยัันต์์ คำำ�ป้้อ
ประธานกรรมการศึึกษาและประชาสััมพัันธ์์ พร้้อมเจ้้า
หน้้าที่่� ร่่วมเดิินทางในครั้้�งนี้้�
ซึ่่�งได้้มีีข้้าราชการและพนัักงานราชการให้้ความสนใจ
สมััครเป็็นสมาชิิกและสมาชิิกสมทบเป็็นจำำ�นวนมาก รวมทั้้�ง
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) กล่าว
สอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการสมาชิิก อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก   ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ปม.
การรัับฝากเงิิน และสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ มากมาย
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สอ.ปม.

มอบเงินสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 28 กัันยายน 2563 นายวิิชิติ สนธิิวณิิช ประธานกรรมการดำำ�เนิินการ สหกรณ์์
ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด มอบเงิินสนัับสนุุนวัันคล้้ายวัันสถาปนากรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช ครบรอบ 18 ปีี จำำ�นวน 20,000 บาท โดยมีี นายธััญญา เนติิธรรมกุุล อธิิบดีี
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช เป็็นผู้้�รัับมอบเงิิน

สอ.ปม.

ร่วมวางพวงมาลา กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการด�ำเนินการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึง
คุณงามความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชน
ป่าไม้ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี
ผู้ก่อตั้ง สอ.ปม. ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
ในวัย 100 ปี

เ

มื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2563 เป็น
วั น แห่ ง การสู ญ เสี ย บุ ค คลส� ำ คั ญ ครั้ ง
ใหญ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ส�ำหรับการจากไปของ “ผู้ก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด” ท่าน
ถนอม เปรมรัศมี ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 รวมสิริอายุ 100 ปี
2 เดือน 24 วัน
ท่าน ถนอม เปรมรัศมี ท่านเป็นผู้ที่
สร้างคุณูประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการป่าไม้ ให้มีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
โดยในปีี 2521 ท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
“อธิิบดีีกรมป่่าไม้้” และได้้มีีบัันทึึกกรม
ป่่าไม้้ ข้้าราชการกรมป่่าไม้้ แจ้้งให้้ทราบถึึง
หลักการและผลดีตา่ ง ๆ ของสหกรณ์ ทีช่ ใี้ ห้
เห็นทางออกในการแก้ปญ
ั หาเมือ่ ต้องเผชิญ
ยามขัดสน ซึง่ สมัยนัน้ ข้าราชการและลูกจ้าง
เมื่ อ คราวอั บ จน มั ก กู ้ ห นี้ ยื ม สิ น ในอั ต รา
ดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว ซึ่งกรมป่าไม้ในสมัยนั้น
เอง ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ
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บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนีเ้ องจึงนับเป็น
“จุดเริม่ ต้นอย่างแท้จริง ของ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด” บันทึกฉบับนีบ้ อก
กล่าววัตถุประสงค์ ในการขอจัดตั้งสหกรณ์
จากนัน้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน
สหกรณ์์ เมื่่�อวัั น ที่่�  28 กัั น ยายน 2521
จึึ ง ถืื อ เป็็ น วัั น ก่่ อ ตั้้�งสหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์
กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ส�ำหรับประวัตขิ องท่านถนอม เปรม
รัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ท่ า นเกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม
2463 ที่บ้านตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัด
นนทบุรี เป็นบุตรชายคนโตในจ�ำนวนพีน่ อ้ ง
5 คน
ประวัติการศึกษา
• โรงเรียนศรีบุณยานนท์
• โรงเรียนอ�ำนวยศิล ป์ปากคลอง
ตลาด
• โรงเรียนป่าไม้แพร่รุ่นที่ 3 ได้รับ
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ประกาศนี ย บั ต รเกี ย รติ นิ ย ม
เหรียญเงิน วิชาวนศาสตร์
• สอบชิ ง ทุ น ไปศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทที่
มหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กนประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปี พ.ศ. 2509 เข้ารับการศึกษาที่
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจั ก ร
วปอ.รุน่ ที่ 9 ซึง่ เป็นรุน่ เดียวกับพล
เอกเปรมติณสูลานนท์
ประวัติการงาน
• ปี พ.ศ. 2483 เข้าบรรจุที่กอง
ค้นคว้ากรมป่าไม้ โดยต�ำแหน่ง
พนั ก งานป่ า ไม้ ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง ให้
ไปด� ำ เนิ น การ จั ด สร้ า งสวน
พฤกษศาสตร์พแุ ค จังหวัดสระบุรี
ซึ่ ง เป็ น สวนพฤกษศาสตร์ แ ห่ ง
แรกของประเทศไทย
• ต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญทาง
ผลิตผล

• รองอธิบดีกรมป่าไม้
• ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ด�ำ รง
ต�ำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้นบั เป็นอธิบดีกรมป่าไม้คน
ที่ 15
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บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ สำ�หรับชีวิตวัยเกษียณ
การเกษียณอายุราชการ หากเราได้วางแผนไว้ก่อน ทั้งเรื่องการเงิน
เวลา และการใช้ชีวิต ท�ำให้เรามีโอกาสในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราอยากเป็น
ถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ มีสทิ ธิพเิ ศษ สามารถเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

• เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี เฉพาะสมาชิกหลักที่เกษียณอายุราชการ)
• เงินที่น�ำมาฝากจะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการเกษียณ และจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เช่น เงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. กสจ.
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ และเงินพิเศษเพิ่ม หรือเงินที่ได้รับจากทางราชการอื่น ๆ
• สามารถหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้ (ไม่เกินเงินบ�ำนาญที่ได้รับ)
• อัตราดอกเบี้ย 3.55 %
• จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

• ค�ำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 7.5
• ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
• ส�ำเนาหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เช่น บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. ฯลฯ
• ส�ำเนาใบโอนเงินค่าเปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท (กรณีส่งค�ำขอทางไปรษณีย์)
ช�ำระวัตถุประสงค์ 103 ตรวจสอบวิธีการโอนช�ำระเงินได้ที่
www.025798899.com
• มายื่นที่สหกรณ์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึงอย่างไรก็ดี แม้สิทธิประโยชน์และเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุ
จะมีจ�ำนวนมากเพียงใดก็ตามแต่ผู้เกษียณ ก็ควรใช้เงินอย่างรอบคอบเพื่อให้
เงินจ�ำนวนนี้ สร้างประโยชน์ได้สูงสุด

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ช�ำระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร
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