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ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

กองบรรณาธิการ

	 เมื่อวันท่ี	 3	 -	 4	 กุมภาพันธ์	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จัดการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี	2561	และการสมัมนาสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	โดยมผีูแ้ทนสมาชกิจ�านวน	282	คน	จากทกุจังหวดั 
ทั่วประเทศ	เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล	การจัดสรรก�าไรสุทธิ	การเลือกผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบกิจการ	
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี	 2561	 และสรรหากรรมการด�าเนินการเพื่อทดแทนกรรมการ 
ชุดเดิมซึ่งหมดวาระ	 จ�านวน	 7	 คน	 โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง	 ๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่	 ชุดที่	 41	 น�าไปพิจารณาเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและ 
ก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด
	 พร้อมเปิดตวัโครงการ	“Forest	CO-OP	4.0 
สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่”	 สมาชิกหลายท่าน 
ได้ติดตั้ง	 Application	Forest	CO–OP	4.0	ตั้งแต่ 
วนัที	่4	มกราคม	2561	และลงทะเบยีนในระบบ	Line@ 
ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย 
เพ่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	เพือ่รบัสทิธิล์ุน้ทองค�า 
เดือนละ	 4	 เส้น	 จับรางวัลทุกวันที่	 4	 ของเดือน 

การประชุมใหญ่ ประจ�าปี 2561

สารบัญ
ผลการประชุมใหญ่ประจ�าปี 2561

โฉมใหม่เว็บไซส์สหกรณ์

ขั้นตอนการติดตั้ง Application 
Forest CO-OP 4.0

มุมนี้มีค�ำตอบ

ผลการด�าเนินงาน

กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ภำพบรรยำกำศโครงกำรสัมมนำเพื่อ
ประเมินประสิทธิภำพ ศูนย์ประสำนงำน
สหกรณ์ปี 2561

เยี่ยมชมงำนสหกรณ์
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นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด กล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2561

ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ 

มอบเข็มทองค�า 
โล่รางวัล และ 

เสื้อเกียรติยศ ให้กับ 
นายเรืองเดช 
ร่วมชัยภูมิ 

“คนดีศรีสหกรณ์” 
ประจ�าปี 2561 

นายสมชาย 
วิเชียรกัลยารัตน์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า 

เป็นตัวแทนรับมอบ
รางวัล

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
และคณะกรรมการด�าเนินการ ด�าเนินการประชุม

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561

เป็นเวลา	4	เดอืน	เร่ิม	4	ก.พ.,	4	ม.ีค.,	4	เม.ย.	และ	4	พ.ค.	โดยกจิกรรมครัง้นี ้
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย 
เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	(ICM	Center)		
	 ในปีน้ีสหกรณ์ได้มอบรางวัล	 คนดี	 ศรีสหกรณ์เพ่ือยกย่องเชิดชู
สมาชิก	ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	มีความเสียสละ	ทุ่มเทในการปฏิบัติ
หน้าที่	 และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง	 ให้เป็น
สมาชิกต้นแบบ	 และเสริมสร้างปลูกฝังจิตส�านึก	 และค่านิยมแห่งความ
พอเพียง	 ให้สมาชิก	 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบ
คุณงามความดี	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้
จ�ากัด	 ได้คัดเลือกให้	 นายเรืองเดช	 ร่วมชัยภูมิ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เลขที่สมาชิก	 7921	 เป็น	 “คนดีศรีสหกรณ์”	 ประจ�าปี 
2561	และได้มอบรางวัลเป็น	โล่เชิดชูเกียรติ	เสื้อเกียรติยศ	และเข็มทองค�า	
“คนดีศรีสหกรณ์”	 น�้าหนัก	 2	 บาท	 และมอบรางวัลหน่วยงานที่เสนอชื่อ
คนดีศรีสหกรณ์	มูลค่า	6,000	บาท	และรางวัลหน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ 
ปฏิบัติงานอยู่	 มูลค่า	 10,000	 บาท	 ให้กับ	นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล
	 และในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 นี้	 สหกรณ  ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้มีการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การบริหารงาน
สหกรณ์ในศตวรรษใหม่	Thailand	4.0”	โดยได้รับเกยีรตจิาก	ดร.พนม	ปีย์เจรญิ 
วิทยากรช่ือดังท้ังภาครัฐและเอกชน	ท�าให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านได้ข้อคิด
และนวัตกรรมใหม่ๆ	มากขึ้น
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ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2561
	 หลังจากที่ ได ้ มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2561	ในวันเสาร์ที่	3	และวัน
อาทิตย์ท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 2561ผู้แทนสมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ	และพร้อมใจ
เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	 แทนกรรมการ
ชดุเดมิทีห่มดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	7	คน	ใน
ปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่พร้อมเข้ามาช่วยบริหาร
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	โดยสนใจสมัครรับ
เลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการด�าเนนิการ	รวมทัง้
สิ้น	13	คน	ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	 ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์และ
แนวคดิในการพัฒนาสหกรณ์	ให้เอ้ือประโยชน์
ต่อสมาชิก	โดยมี	นายวาที วีรกิโกศล ผู้แทน
สมาชิก ส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 
(พิษณุโลก) เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง 

รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 
ประจ�าปี 2561
	 1.	 นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล
	 	 ประธานกรรมการด�าเนินการ
	 2.	 นายธนโรจน์	โพธิสาโร
	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	1
	 3.	 นางศุภรัตน์	ชาญยุทธกูล
	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	2
	 4.	 นายสนิท	ศรีสุระ
	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	3
	 5.	 นายประสิทธ์		นิ่มนวลฉวี
	 	 เหรัญญิก
	 6.	 นางสาวฉวีวรรณ	คัมภิรานนท์	
	 	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	 นายสวัสดิ์	อั้นเต้ง
	 	 กรรมการ
	 8.	 นายอนุชิต	แตงอ่อน		
	 	 กรรมการ			
	 9.	 นายณรงค์	ทองขจร		
	 	 กรรมการ
	 10.	นายณรงค์	มหรรณพ	
	 	 กรรมการ
	 11.	นายวุฒิศักดิ์	นราพันธ์		
	 	 กรรมการ
	 12.	นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์	
	 	 กรรมการ
	 13.	นายกัณฑ์พงษ์	ดวงสินกุลศักดิ์	
	 	 กรรมการ
	 14.	นายภูดิท	จันทะเรือง		
	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 15	 นายสุภาพ		ค�าแฝง
	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	 41	 ได้จัด 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยจัดแบ่งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จ�านวน	3	คณะดังนี้

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ 41 

ประจ�าปี 2561 จ�านวน 7 คนดังนี้

ล�าดับ ชื่อ- สกุล คะแนนรวม

1 นายกณัฑ์พงษ์	ดวงสินกลุศกัดิ์ 174

2 นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์ 169

3 นายวุฒิศักดิ์	นราพันธ์ 160

4 นายธนโรจน์	โพธิสาโร 158

5 นายณรงค์	มหรรณพ 	147

6 นายณรงค์	ทองขจร 139

7 นายประสิทธิ์	นิ่มนวลฉวี 121

	 จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
ทั้ง	7	คน	ดังกล่าว	 เมื่อรวมกับกรรมการเดิม 
ท่ียงัไม่ครบวาระอกี	8	คน	รวมเป็นคณะกรรมการ 
15	คน	ดังนี้

 คณะกรรมการอ�านวยการ 
	 1.	 นายธนโรจน์		โพธิสาโร
	 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ
	 2.	 นายณรงค์	มหรรณพ
	 	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ
	 3.	 นายวุฒิศักดิ์		นราพันธ์
		 	 กรรมการ
	 4.	 นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์	
	 	 กรรมการ
	 5.	 นายภูดิท		จันทะเรือง	
	 	 กรรมการ
	 6.	 นายประสิทธิ์		นิ่มนวลฉวี	
	 	 กรรมการและเลขานุการ

  คณะกรรมการเงินกู้
	 1.	 นางศุภรัตน์	ชาญยุทธกูล
	 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
	 2.	 นายอนุชิต	แตงอ่อน
	 	 ประธานคณะกรรมการเงินกู้
	 3.	 นายสวัสดิ์	อั้นเต้ง	
	 	 กรรมการ
	 4.	 นายประสิทธิ์	นิ่มนวลฉวี	
	 	 กรรมการ
	 5.	 นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์	
	 	 กรรมการ
	 6.	 นางสาวฉวีวรรณ	คัมภิรานนท์	
	 	 กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
	 1.	 นายสนิท	ศรีสุระ
	 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา
	 	 และประชาสัมพันธ์
	 2.	 นายสุภาพ	ค�าแฝง
	 	 ประธานคณะกรรมการศึกษา
	 	 และประชาสัมพันธ์
	 3.	 นายณรงค์	มหรรณพ		
	 	 กรรมการ
	 4.	 นายภูดิท	จันทะเรือง		
	 	 กรรมการ
	 5.	 นายกัณฑ์พงษ์	ดวงสินกุลศักดิ์	
	 	 กรรมการ
	 6.	 นายณรงค์	ทองขจร		
	 	 กรรมการและเลขานุการ
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บัญชีส�าหรับนักออมตัวยง ลด - ละ - เลิก เพ่ือชีวิตพอเพียง
บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

 การเป ิดบัญชีออมทรัพย ์ชี วิตพอเพียงเป ็นการน�าแนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในเรื่องการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 
ด้วยการ	ลด	-	ละ	-เลิก	ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ	ดังนี้	
 ลดโลกร้อน	ได้แก่	การประหยัดค่าไฟ	ค่าน�้า	ค่ารถโดยสาร
 ละอบายมุข	ได้แก่	การประหยัดค่าบุหรี่	สุรา	หวย
 เลิกตามกระแสนิยม	 ได้แก่	 การประหยัดค่าเส้ือผ้า	 ค่า
โทรศัพท์
 ลดน�้าหนักรักสุขภาพ	 ได้แก่	 การประหยัดค่าขนมทานเล่น	
ค่างานเลี้ยงสังสรรค์

	 เปิดบัญชีขั้นต�่า	100	บาท		
	 ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่าน้ัน	 เพ่ิมหรือลดจ�านวนเงินฝาก 

	 รายเดอืนได้	ทัง้นีจ้�านวนเงนิฝากอยูร่ะหว่างเดอืนละ	100	บาท	 
	 สูงสุดไม่เกิน	10,000	บาท	
	 สมาชิกสมทบที่สามารถหักเงินได้รายเดือน	ณ	 ท่ีจ่ายให้แก่ 

	 สหกรณ์ได้	สามารถเปิดบัญชีได้	
	 สมาชิกสมทบทีเ่ป็นครอบครวัของสมาชกิสามารถเปิดบญัชไีด้	 

	 โดยหักเงินฝากรายเดือนจากสมาชิก
	 การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี	 และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ 

	 ได้อีก	1	ครั้ง
	 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

	 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์	(ปัจจุบัน	4.25%)
	 เพียงตั้งใจในการออมเงินเดือนละเล็กละน้อย	โดยลดรายจ่าย
ที่ไม่จ�าเป็น	 เปล่ียนมาเป็นเงินออม	 อนาคตก็จะมีเงินก้อนเก็บ 
โดยไม่รู้ตัว

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 จ�านวน 2 รางวัล

ล�าดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1. 11594 คุณชม	มาแดง 5,000

2. 12586 คุณบรรเจิด	พวงเงิน 5,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 จ�านวน 30 รางวัล

ล�าดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1. 13334 คุณเจริญ	ใจชน 1,000

2. 14788 คุณสนิท	บุญพิทักษ์ 1,000

3. 19457 คุณธนารักษ์	ต่อสกุล 1,000

4. 10347 คุณมุกดา	พงษ์เพ็ชร 1,000

5. 18283 คุณณภัทร	ตั้งกิจวานิชย์ 1,000

6. 13800 คุณมาศสุภา	โตวิวัฒน์ 1,000

7. 3907 คุณสมาน	วาฤทธิ์ 1,000

8. 517625 คุณธนาภรณ์		เนติ 1,000

9. 504617 คุณสุภาพร	หิรัญศรี 1,000

10. 514481 คุณรุจิรา	ศาสนา 1,000

11. 2295 คุณอุไรรัตน์	แย้มสาขา 1,000

12. 19032 คุณกาญจนาวดี		พวงชื่น 1,000

13. 500037	 คุณสุรีย์พร	สวัสดี 1,000

14. 513022 คุณนุสรา	อยู่เมฆะ 1,000

15. 11550 คุณอิสระ	ศิริไสยาสน์ 1,000

16. 9599 คุณพีรวัฒิ	สิโรตม์พิพัฒ 1,000

17. 18549 คุณยุลี	มีวงษ์ 1,000

18. 10475 คุณสมฤทธิ์	คงเมือง 1,000

19. 12672 คุณประไพย์ศักดิ์	สุขย้อย 1,000

20. 712 คุณณรงศักดิ์	ศุนวัต 1,000

21. 506088 คุณประเสริฐ	ชาติกานนท์ 1,000

22. 19255 คุณจุฑามาส	พัฒนวัชรกุล 1,000

23. 500219 คุณล�าดวน	ศรีสังวาลย์ 1,000

					24. 13208 คุณคมชาญ		ขวัญจ�าเริญ 1,000

25. 4458 คุณสามารถ		มุนินทร์นพมาศ 1,000

26. 19167 คุณปรารถนา	มีสินเจริญ 1,000

27. 16641 คุณอัจฉรา	เหมือนประสงค์ 1,000

28. 16192 คุณสายสุดใจ	ชุนเชาวฤทธิ์ 1,000

29. 500002 คุณวัจนา		สนธิวณิช 1,000

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
	 ขอแสดงความยนิดกัีบสมาชิกและสมาชกิสมทบ	ทีไ่ด้รบัรางวลั
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	 ซ่ึงทางสหกรณ์ได้ท�าการสุ่มรายชื่อ 
แบบอตัโนมตั ิหาผูโ้ชคด ีในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่
4 กุมภาพันธ์ 2561 และสหกรณ์จะมอบโชคดี	ๆ	แบบนี้ปีละ	2	ครั้ง 
ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ	6	เดือน	ครั้งละ	50,000	บาท	ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 และวันก่อตั้งสหกรณ์วันท่ี	 28	 กันยายน 
ของทกุปี	(รวม	100,000	บาท)	ส�าหรบัท่านใดทีย่ังไม่มบีญัชอีอมทรพัย์
ชีวิตพอเพียง	 สามารถมาเปิดบัญชีได้ท่ีสหกรณ์	 หรือดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้ที่	www.025798899.com	หัวข้อ	7.4

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1 18193 	คุณสิทธิศักดิ์	คุ้มค�า 10,000
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 	รองรบัการแสดงผลทกุหน้าจอทัง้มอืถอื	และแทบ็เลต็ท�าให้
สมาชิกดูข้อมูลง่ายขึ้น	ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดๆ
 	ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข่าวและกิจกรรมของสหกรณ
									หลังจากที่สอ.ปม.	ได้เปิดตัว	Application	Forest	CO	-	OP	
Online	4.0	สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่	และให้สมาชิกท�าการติดตั้ง 
Application	 Forest	 CO	 –	 OP	 4.0	 และเพิ่มเพื่อนใน	 Line	 @	 
ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย	 ฯ	 (ICM	 CENTER)	 
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับสร้อยคอทองค�า

โฉมใหม่!!
เว็บไซต์สหกรณ์
	 ในยคุทีเ่ทคโนโลยทีางดจิติอลก้าวหน้าและพฒันาอย่างรวดเรว็				
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ได้พฒันาเว็บไซต์ใหม่		เพ่ือให้ง่ายต่อผู้
ใช้งาน	ในการเช่ือมต่อทกุที	่ทกุอปุกรณ์	หากใครทีเ่ข้าเวบ็ไซต์ของสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	จะเห็นหน้าเว็บไซต์โฉมใหม่ของสหกรณ์	เพือ่
สมาชกิจะได้ตดิตามข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด	 และสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบ	 Online	 ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ 
	 เพียงเข้าไปที่	 www.025798899.com คล๊ิกเมนู เข้าสู่  
Forest CO - OP Online เข้าสู ่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเดียว
กับ Application ท่ีสมาชิกได้ติดตั้งไว้บนมือถือ โดยสามารถ 
ดขู้อมลูทางการเงนิ หุน้ เงินฝาก 
เงินกู้ สิทธิ์กู ้ สามัญคงเหลือ 
ภาระการค�้าประกัน รายการ
เรี ยก เก็ บ  ใบ เสร็ จ รั บ เ งิ น 
สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์ 
และข ้อมูลการเป ็นสมาชิก 
เป็นต้น

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับสร้อยคอทองค�า
จับรางวัล วันที่ 4 ก.พ. 2561

 สอ.ปม. ได้ท�าการจับรางวัลหาผู้โชคดี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  
โดย สอ.ปม.จะแจกสร้อยคอทองค�า เดอืนละ 4 เส้น จบัรางวลัทกุวนัท่ี 4 ของเดอืน 
เดือนต่อไป วันที่ 4 มี.ค., 4 เม.ย., และ 4 พ.ค. ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน  
รีบลงทะเบียนนะคะ ไม่แน่ผู้โชคดีอาจเป็นคุณ

คุณรัดเกล้า	อู่เงิน
ได้รับสร้อยคอทองค�า	1	บาท

คุณสมัย	ส�านวน
ได้รับสร้อยคอทองค�า	1	สลึง

คุณวลัย	เจริญทองพูน
ได้รับสร้อยคอทองค�า	1	สลึง

คุณกรรณิการ์	พลอยชื่น
ได้รับสร้อยคอทองค�า	1	สลึง
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น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย  เลขสมาชิก 17683
ผู้แทนสมาชิก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 “Application	Forest	CO-OP	4.0	นวตักรรมตัวนีเ้ป็นสิง่
ทีร่อคอยนานมาก	พอเปิดตวัว่ามนีวตักรรมนี	้ดใีจมากค่ะ	ช่วยท�าให้
ทราบข้อมลูทางบญัชขีองตวัเอง	และเป็นอะไรทีใ่ช้งานง่าย	สะดวก	
รวดเรว็	แทบจะไม่ต้องโทรหาสหกรณ์เลย	เรากส็ามารถทราบได้ว่า	
ข้อมลูส่วนตวัมอีะไรบ้าง	ไม่ว่าจะเป็นดขู้อมลูทางการเงนิ	สวสัดกิาร	
การประกันชวีิตฯลฯ	ถือได้วา่	ปลอดภัย		ทนัสมยั	อยากใหส้หกรณ์
พัฒนาไปเรื่อยๆ	ค่ะ”

นายเรวัตร ณรงค์การดี เลขสมาชิก 17794
ผู้แทนสมาชิก ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
	 “ผมรูส้กึว่า	สหกรณ์ของเรา	พฒันาไปไกล	ทนัสมยั	ท�าให้ 
เข้าถงึข้อมลูได้รวดเรว็	รูร้ายละเอยีดของตนเอง	ถงึแม้จะเป็นระยะแรก 
ดูข้อมูลได้	ผมก็รู้สึกว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	เป็นสหกรณ์ 
ทีน่�านวัตกรรมใหม่ๆ	มาพฒันาให้สมาชกิได้ใช้เสมอ	เยีย่มมากครบั”

น.ส.สุกัญญา อิสโร เลขสมาชิก 16025
ผู้แทนสมาชิก ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
	 “Application	Forest	CO-OP	4.0	สามารถน�ามาใช้งาน
ได้จริง	เช็คข้อมูลส่วนบุคคลได้		ทันสมัย	และใช้งานง่ายมากค่ะ”

นายสุรพล ยะสิทธิ์ 
เลขสมาชิก 14416
ผู้แทนสมาชิก ส�านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ล�าปาง)
	 “ไว้ดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ท�าให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวก
ยิ่งขึ้น	 ผมก็พยายามบอกต่อให้
เพื่อนๆ	 ไปสมัคร	 Application	
Forest	CO-OP	4.0	เพราะจะได้ 

รู้ข้อมูลของตัวเอง	 ว่ามีเงินฝากเท่าไหร่	 สหกรณ์หักอะไรไปบ้าง 
ในแต่ละเดือน	มีประโยชน์มาก	ๆ	ครับ”

นายนาถพงศ์ สุวรรณวาทิน เลขสมาชิก 960
ผู้แทนสมาชิก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี
	 “ผมคิดว่า	Application	Forest	CO-OP	4.0	เป็นอะไร
ที่เยี่ยมมาก	ยกตัวอย่างง่ายๆ	เลย	กรณีสมาชิกที่ท�างานพิทักษ์ป่า	
อยูไ่กล	ไม่สามารถโทรหาสหกรณ์ได้บ่อยๆ	เพราะสหกรณ์มสีมาชิก
โทรเข้ามาตลอดเวลา	สายจะตดิยาก	สมาชกิกส็ามารถดขู้อมลูผ่าน	
Application	Forest	CO-OP	4.0	ได้เลย	สหกรณ์พฒันานวตักรรม
ได้ดีมาก	และอยากให้รักษาสิ่งดีๆ	นี้ไว้ตลอดไปครับ”

จากที่ได้มีการเปิดตัว Application 
Forest CO-OP 4.0 ไปแล้วนั้น 
เรามาฟังเสียงสะท้อนว่าสมาชิก
มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
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ขั้นตอนการติดตั้ง Application Forest CO-OP 4.0

	 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�ากัด	
	 	 และติดตั้ง	หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

เข้าสู่ระบบ	Forest	CO-OP	ท่านสามารถดู
รายละเอียดในหวัข้อต่างๆ	ตามหน้าจอข้างต้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์เปิดแอป	 กรอกหมายเลขสมาชิก	 รหัสผ่าน	

กรณเีข้าครัง้แรกคอืเลขบตัรประชาชน	13	หลกั

หากเบอร์ที่กรอกไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
ต้องแจ้งสหกรณ์เพื่อลงทะเบียนเบอร์ใหม่

กรอกหมายเลย	OTP	ที่ได้รับจาก	SMS		
ก�าหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข	6	หลัก	

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้จะเป็นรหัสที่ใช้ในการ
เข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

2

5 6
7

3 4

1
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มุมนี้มีค�าตอบ
    วารสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
การเข้าระบบ Application Forest CO-OP 4.0 และ 
Forest CO-OP Online มาให้กับสมาชิกค่ะ

 1. กรณทีีส่มาชกิลงทะเบยีนเข้าระบบ Application Forest CO-OP 4.0 ในโทรศพัท์มอืถอืเรยีบร้อยแล้ว สามารถ 
น�ารหัสผ่านนั้นมาเข้าระบบ  Forest CO-OP Online ในเว็บไซต์ www.025798899.com ได้หรือไม่
 ตอบ สมาชิกสามารถน�าหมายเลขสมาชิก	และรหัสผ่านตัวเลข	6	หลัก	ที่ลงทะเบียนไว้ในโทรศัพท์มือถือ	มาเข้าระบบ	
Forest	CO-OP	Online	ทางเว็บไซต์www.025798899.com	ได้เพราะเป็นรหัสเดียวกัน

 2. หากสมาชิกที่ไม่เคยลงทะเบียนในระบบ Application Forest CO-OP 4.0 สามารถลงทะเบียนในระบบ 
Forest CO-OP Online ในเว็บไซต์สหกรณ์ได้หรือไม่
 ตอบ กรณีที่สมาชิกไม่เคยลงทะเบียนใน	 Application	 Forest	 CO-OP	 4.0	 สมาชิกสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ	
Forest	CO-OP	Online	ในเว็บไซต์สหกรณ์ได้	มีขั้นตอนดังนี้	

	 2.	 เข้าสู่ระบบ	และกรอกหมายเลขสมาชิก	ตามด้วย
รหัสผ่าน	 กรณีเข้าระบบคร้ังแรก	 รหัสผ่านให้ระบุหมายเลข 
บัตรประชาชน	13	หลัก	และกดเข้าสู่ระบบ

	 1.	คลิกเมนู	เข้าสู่	Forest	CO-OP	Online

	 3.	ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ	 ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับ
สหกรณ์

	 4.	ระบบจะจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราว(OTP)	 ให้ท่าน 
ทางโทรศัพท์มือถือ	 และให้กรอกหมายเลข	 OTP	 ที่ได้รับ
จาก	 SMS	 แล้วสมาชิกสามารถท�าการเปล่ียนรหัสผ่านใหม่	 
ตามที่ท่านต้องการ	(ระบุตัวเลข	6	หลัก)
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	 5.	ระบบจะแจ้งว่า	เปลีย่นรหสัผ่านเรยีบร้อย	จากนัน้คลกิท่ี	เข้าสูร่ะบบสมาชิก	Online	สมาชกิก็จะสามารถเข้าสูร่ะบบ		
Forest	CO-OP	online		เพื่อดูข้อมูลต่างๆของท่านได้

 3. กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน หรือ ไม่ทราบรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ Forest CO-OP Online สมาชิกจะต้อง
ด�าเนินการอย่างไร
 ตอบ	สมาชิกลืมรหัสผ่าน	หรือไม่ทราบรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ		Forest	CO-OP	Online	ให้ท่านท�าตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	คลิกที่เมนู	เข้าสู่ระบบ		Forest	CO-OP	online		
แล้วเลือกที่	ลืมหรือไม่ทราบรหัสผ่าน	คลิกที่นี่

	 2.	 เข้าสู่เมนู	ลืมรหัสผ่าน		ระบุเลขที่สมาชิก	6	หลัก	
ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์	แล้วกด	ลืมรหัสผ่าน

	 3.	ระบบจะท�าการจดัส่งรหสัชัว่คราว	(OTP)	ให้ท่าน
ทางโทรศัพท์มือถอื	จากนัน้น�าเลข	OTP	มากรอกในระบบ	และ
กดยืนยัน

	 4.	 เปล่ียนรหสัผ่านใหม่	ระบเุลข	6	หลัก	และกดยนืยัน
เลข	6	หลักอีกครั้ง	จากนั้นกดเลือก	เปลี่ยนรหัสผ่าน
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 31 มกราคม 2561

จ�านวนสมาชิก 13,199

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,474

สินทรัพย์รวม 17,265,615,623.75

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 128,599,926.98

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,164,177,394.10

เงินลงทุนระยะสั้น 500,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 160,749,486.86

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 112,838,975.74

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,752,607,893.03

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 509,430,186.35

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 927,443,362.14

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 15,598,983.25

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 63,580,309.26

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 849,424,689.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 507,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,920,686.61

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 47,901,248.14

เงินลงทุนระยะยาว 5,959,293,066.88

อาคารและอุปกรณ์	–	สุทธิ 5,567,953.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08

หนี้สินรวม 9,743,443,373.91

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 969,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,952,672,268.16

					-เงินรับฝากออมทรัพย์ 568,610,541.71

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,922,925,887.43

					-เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 974,299,305.73

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 331,895,331.30

					-เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 151,589,172.94

					-เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,352,029.05

เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ 2,762,263,971.44

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	สมาชิกสมทบ 232,822,764.73

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	สมาชิกสมทบ 2,373,204,849.94

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	–	เอนกประสงค์	สมาชิกสมทบ 71,459,637.53

					-เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	สมาชิกสมทบ 34,186,434.10

					-เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 50,590,285.14

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31,447,085.31

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,522,172,249.84

ทุนเรือนหุ้น 5,988,334,700.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91

ทุนสะสม 112,830,045.38

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 377,707,290.84

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2560) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ 3.25

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

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 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

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

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

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

ก�าไรสุทธิ 28,342,292.39

ก�าไรรอการจัดสรร 481,144,003.32

รายได้ 50,518,923.49

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 45,460,513.32

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 2,099,170.92

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,859,602.25

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 99,637.00

ค่าใช้จ่าย 22,176,631,.10

ดอกเบี้ยจ่าย 17,546,315.05

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 4,630,316.05

ก�าไรสุทธิ 28,342,292.39
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สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของท่าน	ไม่ว่าจะเป็น
 	 การเปลี่ยนแปลงชื่อ	–	สกุล	(กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อ	–	สกุล	พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชนมาด้วย)		
 	 เบอร์โทรศัพท์มือถือ	 							 	E-mail	 								 		ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
 	 รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า	1	นิ้ว	(กรณีต้องการเปลี่ยนรูปในระบบสหกรณ์)
 	 การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น	(ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรองมาด้วย)

ใหม่แบบฟอร์ม
ค�าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูส่วนบคุคล
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณากรอกแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงฯ ส่งมายังสหกรณ์ฯ

ดาวโหลดแบบฟอร์มข้อที่ 6.1 ในเว็บไซต์ สอ.ปม.

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล 

 
 
เรื่อง ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล 
เรยีน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่มาชกิ/สมาชกิสมทบ...........................................................  
ขอแจง้สหกรณ์เพื่อเป็นหลกัฐานในการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันี ้
   กรณีเปลีย่นแปลงชื่อสกุล,ค าน าหน้านาม (กรอกเฉพาะสว่นทีต่อ้งการแกไ้ขเท่านัน้) 
       ค าน าหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล............................................................... 
(แนบส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารในสว่นทีร่าชการออกให)้ 

  เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืเบอรเ์ดมิ...................................................เปลีย่นเป็นเบอร.์...................................................................... 
        E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  รปูถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้งการเปลีย่นรปูในระบบสหกรณ์) 
 ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร  

       บา้นเลขที.่..........................หมู่ที.่..............................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............................................................................
อ าเภอ/เขต.................................................... ..............จงัหวดั........................................... ..................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

  เปลีย่นแปลงลายมอืชื่อ 

 
                                                                                             ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

    

  ลงชื่อ  ....................................................................ผูข้อ 
                        (..............................................................) ตวับรรจง 
 
 

                                                                                         
หมายเหตุ การขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลทุกกรณตีอ้งแนบ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ลายมือช่ือเดิม เปล่ียนเป็น-ตวัอย่างลายมือช่ือใหม่ ดงัน้ี 
      
       
 

 
      
 

                              เจา้หน้าที ่

.........................................................................(ผูต้รวจสอบ) 
     ( .................................................................... ) 

                                  ผูจ้ดัการ 
 อนุมตั ิ                          ไม่อนุมตั ิ

......................................................................................  

 

ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อของผูข้อจรงิ 

 
ลงชื่อ...................................................................................  
      ( ................................................................................. )  
ต าแหน่ง........................................................... ................... 
วนัที.่...................................................................................  
หมายเหต ุเฉพาะกรณีเปล่ียนแปลงลายมือช่ือเท่านัน้ 
 
 
 

       วนัที.่.....................................................  

 
ตดิรปูถ่าย 

ไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว 

 

 

 …………………………………………  (ตวับรรจง) 
 
 

 ………………………………………….  (ตวับรรจง) 

 (ลายเซน็) 

 (ลายเซน็) 

	 ขอให้สมาชกิ	ใส่เครือ่งหมาย	3	ตรงข้อมลูส่วนทีท่่านต้องการเปลีย่นแปลงเท่านัน้	ท่านสามารถเข้าไปที	่เวบ็ไซส์	www.025798899.com 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล	หัวข้อ	6.1	
	 ส่งเอกสารมาที่	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900 หรือยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในวันและเวลาราชการ
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โครงการสัมมนาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ปี 2561

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้จัดการสัมมนาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์	ปี	2561		มีผู้แทนจากศูนย์ประสาน	
11	ศูนย์	ศูนย์ละ	2	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน	ฯและ
แนวทางการพฒันาศนูย์ประสานงาน	ฯ	มกีารประเมินผล	และ
ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงาน	ฯ	
ของสหกรณ์		ในการสัมมนาครั้งนี้	มีการแบ่งกลุ่มเป็น	2	กลุ่ม	

เพื่อระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนของศูนย์	 การประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์	 การติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้	สอ.ปม.	ได้รับเกียรติจากนางสาวอารยา	บุญยะศิรินันท์	ประธานกรรมการด�าเนินการ	กล่าว
เปิดโครงการ		นายชัยยันต์	ค�าป้อ	ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การสัมมนา		

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จะน�าผลจากการ
สัมมนาไปประเมิน	 และติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนิน
งานของศูนย์ประสานงานสหกรณ์

ภาพบรรยากาศการสัมมนา



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด 
ศึกษาดูงาน

	 เมื่อวันอังคารที่	30	มกราคม	2561	ข้าราชการบรรจุใหม่	กรมป่าไม้	จ�านวน	18	คน	เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	 
ในเรือ่ง	สทิธปิระโยชน์และสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ตามโครงการฝึกอบรม	หลกัสตูร	“ปฐมนเิทศข้าราชการบรรจใุหม่” 
ของกรมป่าไม้	ในโอกาสนี้	นางสาวอารยา	บุญยะศิรินันท์	ประธานกรรมการด�าเนินการ	และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ

	 เมื่อวันพุธที่	7	กุมภาพันธ์	2561	นายบุญรอด	พลเสน	รองประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี	จ�ากัด	น�าคณะกรรมการและ 
เจ้าหน้าท่ี	จ�านวน	8	คน	เยีย่มชมดงูานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ในด้านการบรหิารงานสหกรณ์	ด้านระบบสารสนเทศ	และการจัดสวสัดกิาร 
ให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ	โดยมีนายสนิท	ศรีสุระ	รองประธานกรรมการด�าเนินการ	คนที่	3	และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ

ข้าราชการบรรจุใหม่กรมป่าไม้ 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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1. คัดสรรส่ิงดีๆ เข้าบ้าน 
	 เริม่ต้นสขุภาพดง่ีายๆ	ด้วยการเลอืก
ซือ้อาหาร	ขนม	ผลไม้ทีม่ปีระโยชน์กบัร่างกาย
ไว้ให้ทุกคนในบ้านได้รับประทานกัน	 เพราะ
อย่างน้อยคุณก็จะมั่นใจได้ว่าครอบครัวจะได้
รบัคณุค่าจากอาหารทีร่บัประทานในแต่ละมือ้
       
2. ดื่มน�้าให้มากขึ้น
 ตามมาด้วยการดื่มน�้าบ่อยๆ	 ให้ได้
วนัละ	2	ลติรเป็นอย่างน้อย	(ยกเว้นในรายทีไ่ต
ท�างานผดิปกต)ิ	เพือ่หล่อเลีย้งเซลล์ในร่างกาย	
ฟื้นฟูระบบขับถ่าย	 รักษาระดับความเข้มข้น
ของเลือด	จะท�าให้สดชื่นตลอดวันเลยทีเดียว
       
3. กินอาหารให้ครบทุกส่ิง
   (ที่ธรรมชาติมี) 
	 การรบัประทานอาหารให้ครบทกุสิง่
ที่ธรรมชาติมีนั้น	หมายถึง	การรับประทานผัก
ผลไม้ต่างๆ	ให้หลากสี	เป็นต้นว่า	สีแดงมะเขือ
เทศ	 สีม่วงองุ่น	 สีเขียวผักคะน้า	 สีส้มแครอท	
อย่ายึดติดอยู่กับการรับประทานเฉพาะสิ่งที่
ชอบเพยีงอย่างเดยีว	เพราะพชืต่างสกีนั	มสีาร
อาหารต่างชนิดกัน	 แถมยังเป็นการเพิ่มสีสัน
การกินให้กับคุณได้อีกด้วย
       

4. กินอาหารที่มีประโยชน์
	 ควรเลือกรับประทานปลา	เนื้อสัตว์
ไม่ตดิมนั	ไข่	และถัว่เมลด็แห้งเป็นประจ�า	ปลา
เป็นโปรตนีคุณภาพด	ีและย่อยง่าย	เป็นอาหาร
ที่หาง่ายและเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
       
     
5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย
	 การดืม่นม	นมช่วยให้กระดกูและฟัน
แข็งแรง	เด็กควรดื่มนมวันละ	1-2	แก้ว	ผู้ใหญ่
ควรดืม่นมพร่องมนัเนย	วนัละ	1-2	แก้ว	เพราะ
นมคือสิ่งที่มีประโยชน์ส�าหรับทุกเพศทุกวัย
       
6. เลือกกินให้เป็น
	 การกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี	 ควรรับ
ประทานอาหารที่มีไขมัน	และอาหารประเภท
ทอด	 ผัด	 หรือแกงกะทิแต่พอควร	 รวมไปถึง
อาหารประเภท	ต้ม	นึ่ง	ย่าง	(ที่ไม่ไหม้เกรียม)	
ด้วย
       
7. พอประมาณหวานและเค็ม
 หลีกเล่ียงการรบัประทานอาหารรส
จดั	หวานจดั	เคม็จดั	เนือ่งจากการรบัประทาน
อาหารท่ีมีรสหวานมาก	 เส่ียงต่อการเกิดโรค
อ้วน	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	และหลอดเลือด	
รสเค็มจัดก็เช่นกัน	 เส่ียงต่อการเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง	โรคไต	เป็นต้น
       

สุขภาพดี เริ่มต้นง่าย ๆ
ด้วยเคล็ดลับ 11 ประการ

      การจะไปสู่จุดหมายที่คาดหวังไว้นั้น สิ่งส�าคัญที่สุด คือ การเริ่มต้นอย่างถูก
ต้อง และถูกวิธี เพื่อจะน�าเราไปสู่เส้นทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรื่องของสุขภาพก็เช่น
เดียวกัน หากต้องการมีสุขภาพดีก็ต้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธี วันนี้ วารสารสหกรณ์ มี
เคล็ดลับ 11 ประการเพื่อการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีมากฝากกันคะ

		ขอขอบคุณ:		www.manager.co.th	

8. งดเหล้าต่ออายุ
	 ค ว ร ง ดห รื อ ล ด เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์	 เพราะท�าให้มีความเสี่ยงต่อการ
เกดิโรคความดนัโลหติสูง	โรคตบัแข็ง	โรคมะเร็ง
ในหลอดอาหาร	และโรคร้ายอีกมาก

9. ใส่ใจน�้าหนักตัว
	 การควบคุมน�้าหนักตัวให ้อยู ่ ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม	 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค
ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากความอ้วน
       
10. พักผ่อนให้เพียงพอ
	 รู ้จักบริหารจัดการกับความวิตก
กงัวล	และพักผ่อนอย่างเพยีงพอ	การพกัผ่อนมี
ความส�าคญัมากกบัอวยัวะทกุส่วนของร่างกาย
คนเรา	เพราะเมือ่ได้รบัการพกัผ่อนอย่างเตม็ที่	
ร่างกายก็จะมีความสดชื่น	 พร้อมส�าหรับการ
ท�างาน	สมองมีความปลอดโปร่ง	ก็จะสามารถ
คิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ	ได้ดี

11. ให้เวลาดีๆ กับตัวเอง
	 ในยุคที่รายล้อมไปด้วยความกดดัน	
และความวุน่วายต่างๆ	เราควรหาช่วงเวลาดีๆ 	
ในการหยดุพกัความวุน่วายจากภารกิจประจ�า
วัน	หยุดพักชีวิตจากเทคโนโลยี	และลองมอง
กลับเข้าหาธรรมชาติรอบๆ	 ตัวกันดูบ้าง	 เช่น	
การนัง่พกัผ่อนกบัพืน้หญ้า	เดนิบนพืน้ดนิด้วย
เท้าเปล่าในสถานที่อากาศถ่ายเทดี	 อย่างเช่น	
สวนสาธารณะยามเช้า	หยดุคดิเรือ่งของตวัเอง
และคนรอบข้าง	 เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนทั้ง
กายและใจอย่างแท้จริง
 นบัเป็นเทคนคิทีผู้่อ่านหลายๆ ท่าน
ทราบกนัดอียูแ่ล้ว แต่หากต้องการมีสขุภาพ
ที่ดี ควรเริ่มต้ังแต่วันน้ี ดูแลตัวเองในทุกๆ 
ด้านอย่างครบถ้วนทั้งการบริโภค การพัก
ผ่อน การออกก�าลังกาย การตรวจสุขภาพ 
และใส่ใจกบัเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ในชวีติประจ�า
วัน เพราะสิ่งเหล่านี้คือส่วนหน่ึงของการมี
สุขภาพที่ดีคะ
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PA Family

1 นผแ ylimaF AP บบแ งอรคมุ้คมาวคะลแ ์นชยโะรปลผ

งอรคมุ้คมาวค นักะรปาอเู้ผ สรมสู่ค  รตุบ )นค 4 ดุสงูส(

ะวยัวอยีสเญูสราก ติวีชยีสเราก .1

 งยีสเกออดูพราก งยีสเงัฟบัราก าตยาส

)2.บ.อ( รวาถพาภลพพุทอืรห

อืรหมรรกตาฆกูถรากีณรก -  

 ำทบอลกูถ า ยากงา่รยา้ร

200,000

200,000

100,000

100,000

20,000

20,000

ง้ัรคอ่ตุตหเิตับุอกาจลาบายพาษกัรา่ค .2

ำจมาวคมาตลาบายพาษกัรา่ค 1.2 า น็ปเ  

 ทางการแพทย

วัตาษกัรา้ขเีณรก ๆน่ือยา่จ้ชใา่ค 2.2  

 ลาบายพงรโนใ้ขไนคน็ปเ

 ) 1.2 อ้ขงอข %3 ดุสงูส(

20,000

600

10,000

300

2,000

60

พศงลปา่คยชเดช.3

บ็จเดาบรากกาจติวีชยีสเ 1.3

ยว่ปบ็จเรากกาจติวีชยีสเ 2.3

5,000
5,000

2,500
2,500

500
500

งอรคมุ้คมาวคยายข.4

์ตนยนายรกัจราสยดโอืรห่ีขบัขราก 1.4

่ีทราก ลจาลจราก นางดุยหดันราก 2.4  

 ดานขงึถยาวนุ่วมาวคอ่กนชาชะรป  

 ลาบฐัรนา้ตอ่ตอืฮกุล

200,000
200,000

100,000
100,000

20,000
20,000

ทาบ 003,1  งยีพเ ีปอ่ตยัภนักะรปย้ีบเ

งยีสเงัฟบัรราก าตยาส ะวยัวอยีสเญูสราก ติวีชยีสเราก .1

)2.บ.อ( รวาถพาภลพพุทอืรห งยีสเกออดูพราก

ุยาออ่ต่ีทีป  ยัภนักะรปาอเู้ผ สรมสู่ค รตุบ

1 220,000 110,000 22,000

2 240,000 120,000 24,000

3 260,000 130,000 26,000

4 280,000 140,000 28,000

ปไน้ตน็ปเ 5 ่ีทีป่ตแง้ัต 300,000 150,000 30,000

มาวคะลแ ์นชยโะรปลผมาตปไน็ปเ ๆนื่องอรคมุ้คมาวคะลแ ์นชยโะรปลผนว่ส  กรแีปงอรคมุ้ค

%01 ะลีปน้ึขม่ิพเงอรคมุ้คมาวคบัร้ดไะจ 5 ่ีทีปงึถ 1 ่ีท ีปุยาออ่ตีณรก
ของจำ ทาบ 000,003 นิกเ่มไดุสงูสกรแีปยัภนักะรปาอเนิงเนวน

ประกันอุบัติเหตุสำหรับครอบครัว

คุมครองมากกวา ใหคุณอุนใจไดทั�งครอบครัว

เบี้ยประกันเพ�ยง 1,300 บาท / ป

@icminsurance

ICM Insurance Center

icm_insurance_center

Call Center  0-2191-9988



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่	บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง	จ�ากัด	โทร.	0	2903	8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม
วันสหกรณ์แห่งชาติ

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้  จ�ากัด โดย 

นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธานกรรมการ 

สอ.ปม. และเจ้าหน้าที ่ร่วมวางพานพุม่เพือ่ถวาย

สักการะและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระราชวงวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

หม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี ร่วมวางพานพุ่มสักการะ 
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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