FORESTCOOP

ฉบับที่ 264 เดือนพฤษภาคม 2565

เปิดเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2566

การคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2566

โครงการคนดีศรีสหกรณ์ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เชิดชูเกียรติสมาชิกและสมาชิกสมทบ ทีม่ คี วามซือ่ สัตย์
สุจริต ทุ่มเทในการท�ำงาน ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นคนดีศรีสหกรณ์
ผู้ที่มีสิทธิค์ ัดเลือกเป็นคนดีศรีสหกรณ์ สมาชิก และสมาชิกสมทบ
เปิดเสนอชื่อ“คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 65 – 17 ส.ค. 65
วิธกี ารเสนอชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ ได้ที่ www.025798899.com
และส่งมาที่สหกรณ์ได้ทุกช่องทาง
คัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 65 – 7 ธ.ค. 65
ประกาศผล ภายในเดือน ธ.ค. 65
การมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 66 วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 66
รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566
1. โล่เชิดชูเกียรติ
2. เข็มทองค�ำ “คนดีศรีสหกรณ์” น�้ำหนัก 1 บาท
3. เสื้อเกียรติยศ
4. เงินรางวัล จ�ำนวน 25,000 บาท โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

1. สมาชิก
2. สมาชิกสมทบ
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และเสียสละ
2. เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังจิตส�ำนึก ค่านิยม และเคร่งครัดในคุณธรรม
ความดี
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีต่ ามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม
เอือ้ อาทรต่อบุคคลและสังคม โดยใช้ชวี ติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจ และความเชือ่ มัน่ ให้กบั สมาชิกและสมาชิก
สมทบ ว่าผู้ที่ท�ำดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น
5. เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำรงชีวติ ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

รางวัลส�ำหรับหน่วยงาน หน่วยงานที่ “คนดีศรีสหกรณ์” ปฏิบัติงานอยู่จะได้รับ
ของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” จ�ำนวน 1 รางวัล ดังนี้

สารบัญ

1. เสนอชื่อผู้แทนโดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ จะได้รับเสื้อแจ็กเก็ตสูท
		 ปักตราสัญลักษณ์สหกรณ์
2. เสนอชื่อผู้แทนโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยราชการ กลุ่มหรือหน่วยงาน
		 ที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท

2- 3
4-5
6		

คนดีศรีสหกรณ์
สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม
ใหม่!! ประกันชีวติ กลุม่ สมาชิกสหกรณ์
		มีเบี้ยเท่าไร? วงเงินคุ้มครองเท่าไรบ้าง?
7		 ผลการดำ�เนินงาน
8		 สอ.ปตท. ศึกษาดูงานออนไลน์

2 วารสารสหกรณ์

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

คุณสมบัติของคนดีศรีสหกรณ์

1. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม
2. เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม
3. เป็นผู้มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
4. เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการด�ำรงชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อก�ำหนดของการเสนอชื่อ

1. ผู ้ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่ อ
•		 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อตนเอง
•		 บุคคลในครอบครัวเดียวกันของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (บิดา มารดา คู่สมรส
		 และบุตร)
•		 กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ทีป่ รึกษาสหกรณ์
		 ชุดปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
2. ผู ้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่ อ
•		 กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ทีป่ รึกษาสหกรณ์
		 ชุดปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
•		 อดีตกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และทีป่ รึกษา
		 สหกรณ์ ที่พ้นจากต�ำแหน่งไม่เกิน 3 ปี

การคัดเลือกและการตัดสิน

1. การเสนอชื่ อ
ให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือหน่วยราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
วิธีการเสนอชื่ อ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สหกรณ์
ทุกช่องทางไปรษณีย์: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

E-mail : forestcoop@gmail.com
Line Official : @forestcoop
fax : 02-579-9774

“คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566
รางวัลส�ำหรับ

“คนดีศรีสหกรณ์”
ประกอบด้วย

ส�ำหรับบุคคลที่เคยได้รับการเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์” สามารถได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566 ได้อีก
2. การคัดเลือก
คณะท�ำงานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1. โดยการตรวจสอบประวัติ
ข้อมูลที่น�ำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พิจารณาตัดสินต่อไป
3. การตัดสิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่เหมาะสม
ให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จ�ำนวน 1 ท่าน
***กรณีที่ไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล

ระยะเวลาด�ำเนินการ

รางวัล

1. การเสนอชื่อ ให้เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 17 สิงหาคม
2565
2. การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 7 ธันวาคม 2565
3. 		การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์”
ปี 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565
4. การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2566 วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566

1. โล่เชิดชูเกียรติ
2. เข็ ม ทองค� ำ “คนดี ศ รี ส หกรณ์ ”
น�้ำหนัก 1 บาท
3. เสื้อเกียรติยศ
4. เงินรางวัล จ�ำนวน 25,000 บาท
โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์

รางวัลส�ำหรับหน่วยงาน

หน่ ว ยงานที่ “คนดี ศ รี ส หกรณ์ ”
ปฏิ บั ติ ง านอยู ่ จ ะได้ รั บ ของรางวั ล
มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท

รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์”
จ�ำนวน 1 รางวัล ดังนี้
1. กรณีเสนอโดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผู้เสนอ
ชื่ อ จะได้ รั บ เสื้ อ แจ็ ก เก็ ต สู ท ปั ก ตราสั ญ ลั ก ษณ์
สหกรณ์
2. กรณีเสนอโดยกลุม่ สมาชิกหรือหน่วยราชการ กลุม่
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ สนอชื่ อ จะได้ รั บ ของรางวั ล
มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

วารสารสหกรณ์

3

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 45 ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ สรุปสาระส�ำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้
1 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในเดือนมีนาคม มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�ำนวน 32,640 ราย มีสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่ จ�ำนวน 164 ราย
และพ้นสมาชิกภาพ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 170 ราย
2 การอนุมัติเงินกู้ประจำ�เดือนมีนาคม

สหกรณ์อนุมตั เิ งินกูส้ มาชิก จ�ำนวน 1,806 ราย จ�ำนวนเงินทีอ่ นุมตั ิ 330,868,461.00 บาท จ่ายจริงทัง้ สิน้ 82,304,249.64 บาท
อนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 2,947 ราย จ�ำนวนเงินที่อนุมัติ 101,803,666.75 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 26,284,290.48 บาท
อนุมตั เิ งินกูพ้ เิ ศษวนาเคหะ จ�ำนวน 18 ราย จ�ำนวนเงินทีอ่ นุมตั ิ 22,608,305.00 บาท จ่ายจริงทัง้ สิน้ 20,837,525.00 บาท และอนุมตั ิ
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 3 ราย จ�ำนวน 2,150,000.00 บาท เพื่อน�ำเงินไปช�ำระหนี้เงินกู้สถาบันอื่น
หรือบุคคลภายนอกซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละ 8.5 และร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและสมาชิกจะได้มีเงินเดือน
คงเหลือเพิ่มขึ้นด้วย
3 จ่ายทุนสวัสดิการประจำ�เดือนมีนาคม

สมาชิก 18 สวัสดิการสหกรณ์จา่ ยทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4,161,300.00 บาท และสมาชิกสมทบ 8 สวัสดิการสหกรณ์จา่ ยทัง้ สิน้ จ�ำนวน
168,500.00 บาท
4 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Line@ สหกรณ์

ตั้งแต่ที่สหกรณ์เปิดใช้บริการ Line@ สหกรณ์ ถึงเดือนมีนาคม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 25,215 ราย

5 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Application Forest Coop

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 27,539 ราย

6 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการบัตร ATM

ธนาคารกรุงไทย จ�ำนวน 23,614 บัตร บัตรธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำนวน 954 บัตร และบัตร Click Co-op จ�ำนวน 16,228 บัตร

7 รับคืนเงินให้กู้สหกรณ์อื่นก่อนกำ�หนด 309 ล้านบาท

ทีป่ ระชุมรับทราบลูกหนีเ้ งินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ คืนหนีก้ อ่ นก�ำหนด จ�ำนวน 3 สหกรณ์ รวมเงินกูค้ นื ก่อนก�ำหนด 309 ล้านบาท
คงเหลือเงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,188.92 ล้านบาท
8 โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจำ�ปี 2566

ในปีนี้คณะกรรมการด�ำเนินการมีมติเห็นชอบโครงการคนดีศรีสหกรณ์ และแต่งตั้งคณะท�ำงานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์”
ปี 2566 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ทีย่ ดึ มัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความเสียสละ ทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าที่
ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยจะประกาศรายชื่อคนดีศรีสหกรณ์ในเดือน
ธันวาคม 2565 และมอบรางวัลเป็นโล่เชิดชูเกียรติ เข็มทองค�ำ “คนดีศรีสหกรณ์” น�้ำหนัก 1 บาท เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัล
จ�ำนวน 25,000 บาท วันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรางวัลส�ำหรับหน่วยงานที่คนดี
ศรีสหกรณ์ปฏิบัติงานอยู่ และรางวัลผู้เสนอชื่อคนดี ท่านสามารถอ่านประกาศที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ค่ะ
9 โครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำ�ปี 2564 - 2565

คณะกรรมการด�ำเนินการมีมติเห็นชอบโครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�ำปี 2564 - 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยดีเสมอมา ให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการท�ำหน้าที่
การเป็นผู้แทนสมาชิก โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่นในเดือนธันวาคม 2565 และมอบรางวัลเป็นโล่เชิดชูเกียรติ
และเสือ้ สูทแจ็กเก็ต วันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถอ่านประกาศทีป่ รากฏในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ได้นะคะ
10 ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2565

ตามที่สหกรณ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปี 2565 นี้สหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรม
ระบบการขอรับทุนสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั สมาชิก และลดปัญหาเอกสารตกหล่น โดยสมาชิกสามารถเข้าสูร่ ะบบเพือ่ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้
และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์ หรือสมาชิกยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
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ส�ำหรับการยื่น 2 ช่องทางนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ
และสถานะของการขอรับสวัสดิการได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้ ทัง้ นี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชือ่ และสถานะของการขอรับสวัสดิการ
ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้หลังจากยืน่ เอกสารแล้วในสัปดาห์ถดั ไป โดยสหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกสามารถยืน่ ขอรับทุนสวัสดิการได้ตงั้ แต่
วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2565
กำ�หนดวันจ่ายสวัสดิการเพือ
่ การศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้
ลำ�ดับ

วันที่สหกรณ์ได้รับเอกสาร

วันที่สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

1

วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

2

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

3

วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

4

วันที่ 1 -15 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

11 ประกาศการให้เงินกูพ
้ เิ ศษเพือ
่ การอืน
่ กรณีซอ
ื้ ทีด
่ น
ิ และประกาศการให้เงินกูพ
้ เิ ศษเพือ
่ การอืน
่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ก�ำหนดว่า “เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น เป็นเงินกู้พิเศษที่สหกรณ์ก�ำหนด
ให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมีก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการฯ” ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับจะสิ้นสุด
ระยะเวลาในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามล�ำดับ
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสนิ ทรัพย์และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศ
การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินออกไปอีก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2567 และประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สมาชิกน�ำเงินกู้ไปใช้จ่ายตามความจ�ำเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถนุ ายน 2567 ท่านสามารถอ่านประกาศทีป่ รากฏในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ได้นะคะ
12 ประกาศประกวดราคาจัดทำ�หมอนผ้าห่ม

ตามทีส่ หกรณ์ได้สอบถามความคิดเห็นผูแ้ ทนสมาชิก เรือ่ ง การจัดท�ำของทีร่ ะลึกส�ำหรับแจกสมาชิกในวันปีใหม่ ประจ�ำปี 2566
โดยกรอกแบบส�ำรวจความคิดเห็น ผลการส�ำรวจปรากฏว่าผู้แทนสมาชิกเสียงส่วนใหญ่เลือกหมอนผ้าห่ม คณะกรรมการด�ำเนินการ
จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศประกวดราคาจัดท�ำหมอนผ้าห่ม เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศของสหกรณ์ ดังนั้น
ของขวัญส�ำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบในปีนี้สหกรณ์จัดท�ำหมอนผ้าห่มให้กับทุกท่านค่ะ
13 การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามทีส่ หกรณ์ได้กำ� หนดระเบียบสวัสดิการสมาชิกเพือ่ ช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 โดยจ่ายให้แก่สมาชิกเมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัย
โรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 รายละ 10,000 บาท เพียงครั้งเดียว วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท บัดนี้สหกรณ์ได้อนุมัติครบ
จ�ำนวนตามวงเงินทีก่ ำ� หนดดังกล่าวแล้ว และสหกรณ์ได้สรุปชีแ้ จงประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการขอรับสวัสดิการให้กบั สมาชิกได้รบั ทราบ
แล้วทุกช่องทางของสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายนนี้แล้วค่ะ
14 SMS แจ้งเตือนทันทีทุกยอดการถอน สหกรณ์ได้ปรับปรุงการให้บริการ SMS

แจ้งเตือนการท�ำธุรกรรมทางการเงิน จากเดิมจะท�ำการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกถอนเงิน 3,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น และเพื่อ
เพิม่ ความปลอดภัยและมัน่ ใจให้กบั สมาชิกมากขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน สหกรณ์ได้มกี ารปรับปรุงการให้บริการ SMS โดยแจ้งเตือน
ทุกครั้งและทุกยอดการถอนไปยังท่านทันทีเมื่อมีเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์ของท่าน นั่นหมายรวมถึงสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ที่ให้ความยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันสิ้นเดือนเพื่อช�ำระค่าหุ้นรายเดือนหรือช�ำระรายการต่าง ๆ ตามที่
ให้ความยินยอมไว้ด้วยค่ะ
ซึง่ ท่านก็จะได้รบั SMS จากเดิมทีท่ า่ นไม่เคยได้รบั SMS ก็จะได้รบั เช่นกันค่ะ ดังนัน้ หากท่านใดเปลีย่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์
มือถือขอให้ท่านแจ้งกับสหกรณ์เพื่อความปลอดภัยเงินออกรู้ทันทีทุกยอดการถอนค่ะ และสหกรณ์ยังมีการแจ้ง SMS การอนุมัติ
เงินกู้ การค�้ำประกัน การรับสวัสดิการและการท�ำรายการผ่าน Payment ด้วยค่ะ

เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ”
ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการ co-op report
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ใหม่!! ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีเบี้ยเท่าไร?
วงเงินคุ้มครองเท่าไรบ้าง?

จากที่สหกรณ์ได้มีประกาศฯ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มใหม่ แบบชั่วระยะเวลาประจำ�ปี 2565 - 2568
รวมระยะเวลา 3 ปี และมีการปรับราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
มีอัตราเบี้ยประกันและวงเงินความคุ้มครอง ดังนี้

สำ�หรับสมาชิก

**หมายเหตุ**
สำ�หรับสมาชิกที่กู้สามัญ

• การกู้สามัญต้องท�ำประกันชีวิตตามวงเงินหนี้เงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภท
• สามารถยื่นแบบฟอร์มท�ำประกันชีวิตกลุ่มพร้อมกับการยื่นกู้สามัญได้เลย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 8.1 ได้ที่ www.025798899.com โดยที่
ไม่ต้องรออนุมัติภายใน 45 วัน
มีสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่ม

• สหกรณ์สนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่มทุกเบี้ยประกัน เดือนละ 50 บาท
รวมเป็นปีละ 600 บาท
• สมาชิ ก ที่ ไ ม่ มี ค วามประสงค์ จ ะกู ้ เ งิ น หรื อ ท� ำ ประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม สหกรณ์
มีสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันให้เดือนละ 50 บาท ในวงเงินคุ้มครอง
100,000 บาท โดยไม่ได้หักช�ำระค่าเบี้ยประกัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ 8.3 ได้ที่ www.025798899.com
• การคิดยอดการหักช�ำระค่าประกันชีวติ จากสมาชิก ให้นำ� อัตราเบีย้ ประกันชีวติ
กลุ ่ ม ที่ เ ลื อ ก ลบด้ ว ย 50 บาท จะเป็ น ยอดการหั ก ช� ำ ระที่ แ ท้ จ ริ ง เช่ น
เบี้ย 385 - 50 = 335 บาท คือยอดที่สมาชิกช�ำระจริง

สำ�หรับสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ
ทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม แบบสมัครใจได้
โดยส่งเบี้ยประกันเอง ได้ดังนี้

อัตราเบี้ยประกัน

วงเงินคุ้มครอง

เสียชีวิตอุบัติเหตุ

216
271
385
539
616

300,000
300,000
500,000
700,000
800,000

450,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
1,600,000
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**หมายเหตุ**

• สหกรณ์ไม่มีสนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกสมทบ
จะถู ก หั ก ช� ำ ระค่ า เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม ตามอั ต ราเบี้ ย ประกั น ที่ เ ลื อ กเป็ น
รายเดือน
• สามารถยื่นแบบฟอร์มท�ำประกันชีวิตกลุ่มโดยส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 8.2 ได้ที่ www.025798899.com

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ

30 เมษายน 2565

จ�ำนวนสมาชิก

13,195

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)

รายการ

31 มีนาคม 2565
13,186

19,446
19,454
20,882,440,421.13 20,860,489,520.37
1,219,064,127.08
1,530,256,180.68
7,819,155,819.75
7,583,893,554.61
541,102,339.81
2,120,700,000.00
5,924.75
6,185,019.51
51,331,265.20
10,746,189.74
11,242,962,140.77

1,659,794,005.90
1,523,730,549.83
7,267,316,041.19
7,618,672,371.31
537,504,344.13
2,188,921,447.00
5,924.75
6,185,019.51
51,331,265.20
7,028,551.55
11,290,539,336.57

0.00
7,474,500,817.87
796,852,165.69
4,691,120,539.84
1,433,836,277.63
216,859,453.68
331,518,154.19
4,314,226.84
3,642,420,437.67

0.00
7,474,107,111.96
822,229,912.64
4,675,175,041.45
1,424,293,184.69
219,605,554.44
328,489,191.90
4,314,226.84
3,685,077,633.67

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

30 เมษายน 2565

31 มีนาคม 2565

335,295,183.57 336,500,918.35
3,146,961,857.79 3,188,330,563.93
63,758,354.00

65,186,675.03

96,405,042.31

95,059,476.36

36,110,137.19
53,811,444.04
36,119,304.00
9,639,478,280.36
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,506,779,040.00
ทุนส�ำรอง
792,010,955.26
ทุนสะสม
114,730,875.59
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
53,834,500.17
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
172,122,909.34
270,037,506.79
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
131,847,195.37
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
8,588,855.88
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
18,581,441.87
ผลตอบแทนจากการลงทุน
110,669,274.66
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
350,739.01
108,978,841.09
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
84,957,260.58
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
24,021,580.51
161,058,665.70
ก�ำไรสุทธิ

36,043,872.19
59,191,414.75
36,119,304.00
9,569,950,183.80
8,463,802,040.00
792,010,955.26
119,423,475.59
51,994,721.61
142,718,991.34
217,707,809.07
98,906,351.65
6,411,629.39
14,225,274.73
97,859,259.29
305,294.01
83,351,706.13
63,888,341.35
19,463,364.78
134,356,102.94

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิทัล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.00
2.00
2.25
3.00
3.25

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
3.45

5.40
5.40
5.40
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.05

เงินกู้
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
4.20
5.60
5.25

5.40
3.80
5.20
4.85

5.50

5.10

4.65

4.25

5.70

5.30

3.30

2.90

4.30

3.90

5.25

4.85

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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สอ.ปม. เปิดให้ศึกษาดูงานแบบออนไลน์

จากการปรับตัวสู่ยุค New Normal ในสังคมปัจจุบัน สอ.ปม. จึงได้
พัฒนารูปแบบการบริหารงาน การด�ำเนินงาน และการบริการสมาชิก
ให้เป็นรูปแบบ Online มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลทางการเงิน
การกู้ การฝากเงิน ฯลฯ ผ่าน App รวมถึงการขอรับสวัสดิการ หรือ
การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านทาง Line สหกรณ์ เป็นต้น

ใหม่!! เปิดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน

ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ zoom
meetings

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์
เนื่องจาก สอ.ปม. ได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดประชุมสัมมนา ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
และเอกชน รวมถึงสหกรณ์ตา่ ง ๆ มาอย่างยาวนาน แต่เนือ่ งด้วยสถานการณ์ ปตท. จ�ำกัด ในหัวข้อเรื่อง “เงินกู้และการลงทุน” โดยมี นายวิชิต
ของ COVID-19 ท�ำให้จ�ำเป็นต้องหยุดให้เข้ามาศึกษาดูงานที่ส�ำนักงาน สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ, นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ, นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2563
สหกรณ์ ให้การต้อนรับผ่านรูปแบบการศึกษาดูงานออนไลน์
โดย นางภาราดา หิ น อ่ อ น รองผู ้ จั ด การส่ ว นบริ ห าร
นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางรัตนพร
สิทธิกุลนันท์ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ
บรรยายข้อมูลการจัดการงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด พร้อมพาเยี่ยมชมส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้จ�ำกัด แบบ Online พร้อมมีการสอบถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินและ
การลงทุน โดยมี นายวิชติ สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
เป็นผู้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ
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