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วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 โดยมีผู้แทนสมาชิกจ�านวน 270 คน  

จากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เข้าร่วมประชมุ เพือ่พจิารณางบดลุ การจัดสรรก�าไรสทุธิ 

การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบ

ประมาณประจ�าปี 2560 และสรรหากรรมการด�าเนินการ เพื่อทดแทนกรรมการ

ชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จ�านวน  8 ท่าน  โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิด

เห็นและอภิปรายในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ น�าไปพิจารณา

พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 นี้ ได้เกียรติจาก นายวิชิต  

สนธวิณชิ รองประธานกรรมการ ท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการด�าเนนิการ กล่าวถงึ 

เป้าหมาย แผนงาน และโครงการเด่นของสหกรณ์ในปี 2560  และ นายจงเจริญ  

กจิส�าราญกลุ ท่ีปรกึษาสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้เกีย่วกบัระเบยีบและกฏหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์

และในปีนี้สหกรณ์ได้มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ รางวัลอันทรงเกียรติ 

เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเท

ในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

และเป็นสมาชิกต้นแบบ  เห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้คัดเลือกให้นาย 

อ�านาจ ม่วงปรางค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หมายเลขสมาชิก 4102   เป็นคน

ดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2560 และได้มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ แจ็กเก็ตสูท และ

เข็มทองค�า มูลค่า 2 บาท 

ในปี 2560 นี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดท�าโครงการ 

“ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”ประจ�าปี 2558 - 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง

เชิดชูผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง

ขวัญและก�าลังใจให้กับผู ้แทนสมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีเสมอมา ให้เป็น

ผู้แทนสมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและ

กระตือรือร้นในการท�าหน้าท่ีการเป็นผู้แทนสมาชิก และบุคคลที่ได้รับรางวัลผู้

แทนสมาชิกดีเด่น ได้แก่ นางนุชนาถ ลอยเด่น กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์  

นางสาวอังคณา ฝั้นสืบ กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ล�าปาง นายเรวัตร ณรงค์การดี  

กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น นายชลิน อินทร์ส�าราญ กลุ่มสมาชิกจังหวัด 

สุราษฏร์ธานี   นายบุญเลิศ คงทอง กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ 

ท�าหน้าที่ประธานกรรมการด�าเนินการ  

มอบโล่รางวัล เข็มทองค�ามูลค่า 2 บาท 

และแจ็กเก็ตสูทให้กับ นายอ�านาจ ม่วงปรางค์  

“คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี 2560
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การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2560

ครอบครัวนายอ�านาจ ม่วงปรางค์ คนดีศรีสหกรณ์ประจ�าปี 2560 และ

คณะกรรมการด�าเนินการ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก 

ผู้แทนสมาชิกดีเด่นทั้ง 5 ท่าน กับโล่เชิดชูเกียรติ (เรียงจากซ้าย)

นายบุญเลิศ คงทอง  กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเรวัตร  ณรงค์การดี กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น

นางสาวอังคณา ฝั้นสืบ กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ล�าปาง

นางนุชนาถ ลอยเด่น  กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชลิน  อินทร์ส�าราญ กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560

ประธานกรรมการด�าเนินการ  เลขานุการ ผู้จัดการ และ

กรรมการท่านอื่นๆ ด�าเนินการประชุม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยนายพิศาล  อุตสาหพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

พิศาล โปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป เทรนนิ่ง จ�ากัด

นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ ท�าหน้าที่ ประธานกรรมการ

ด�าเนินการ ตอบข้อซักถามผู้แทนสมาชิก
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หลั งจาก ท่ี ได ้ มี ก ารประชุม ใหญ ่สามัญ

ประจ�าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น

ที่น่าสนใจ และพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 

แทนกรรมการชุดเดิมท่ีหมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

8 คน ในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่พร้อมเข้ามาช่วยบริหาร

สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ รวมทั้งสิ้น 16 คน ทั้ง

จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัย

ทัศน์ประชันแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์และการเอื้อ

ประโยชน์ต่อสมาชิก 

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2560
พร้อมแบ่งหน้าที่ พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 40 ประจ�าปี 2560 จ�านวน 8 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ- สกุล คะแนนรวม   

1. นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล 166

2. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล 164

3. นายสุภาพ  ค�าแฝง 156

4. นายอนุชิต  แตงอ่อน 123

5. นายสนิท  ศรีสุระ 112

6. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์ 110

7. นายภูดิท  จันทะเรือง 107

8. นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง 106

นาย ธงชัย เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก       

ประธานกรรมการเลือกตั้ง
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จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง  8  คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน 

ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ประจ�าปี 2560
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการด�าเนินการ

2. นายวิชิต สนธิวณิช   รองประธานกรรมการคนที่ 1

3. นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2

4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการคนที่ 3

5. นายน�าศักดิ์ ประสาร เหรัญญิก

6. นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ

8. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ

9. นายสนิท ศรีสุระ  กรรมการ

10. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ

11. นายชัยยันต์ ค�าป้อ กรรมการ

12. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ

13. นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ

14. นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

15. นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 40 ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ จ�านวน 3 คณะดังนี้

คณะกรรมการอ�านวยการ 

1. นายวิชิต สนธิวณิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ

2. นายสนิท ศรีสุระ   ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

3. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์  กรรมการ

4. นายน�าศักดิ์ ประสาร  กรรมการ

5. นายอนุชิต แตงอ่อน          กรรมการ

6. นายภูดิท จันทะเรือง  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.  นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

2.  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  ประธานคณะกรรมการเงินกู้

3.  นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง   กรรมการ

4.  นายวิชิต สนธิวณิช  กรรมการ

5.  นายน�าศักดิ์ ประสาร  กรรมการ

6.  นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาฯ

2.  นายชัยยันต์ ค�าป้อ   ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

3.  นายสุเทพ บัวจันทร์  กรรมการ

4.  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  กรรมการ

5.  นายภูดิท จันทะเรือง   กรรมการ

6.  นายสุภาพ ค�าแฝง      กรรมการและเลขานุการ
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การเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง เป็นการน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในเรื่องการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ด้วยการ ลด - ละ -เลิก ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ดังนี้ 

ลดโลกร้อน ได้แก่ การประหยัดค่าไฟ ค่าน�้า ค่ารถโดยสาร

ละอบายมุข ได้แก่ การประหยัดค่าบุหรี่ สุรา หวย

เลิกตามกระแสนิยม ได้แก่ การประหยัดค่าเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์

ลดน�้าหนักรักสุขภาพ ได้แก่ การประหยัดค่าขนมทานเล่น ค่างานสังสรรค์

●	 เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท  

●	 ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น เพิ่มหรือลดจ�านวนเงินฝากรายเดือนได้ ทั้งนี้จ�านวนเงินฝากอยู่ระหว่างเดือนละ 100 บาท 

 สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

●	 สมาชิกสมทบที่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ได้ สามารถเปิดบัญชีได้ 

●	 สมาชิกสมทบที่เป็นครอบครัวของสมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้ โดยหักเงินฝากรายเดือนจากสมาชิก

●	 การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

●	 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

●	 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ (ปัจจุบัน 4.25%)

        

 เมื่อเปิดบัญชีครบ 6 เดือนมีสิทธิลุ้นรับเงินฝาก จับรางวัลปีละ 2 คร้ัง เพื่อเป็นของขวัญแด่คนช่างเก็บ ในวันที่  

28 กันยายนซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ และวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของทุกปี เงินรางวัลน�าฝากเข้า 

บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง เงินรางวัลมีดังนี้

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

รางวัลที่ 2   เงินฝากมูลค่า   5,000 บาท  จ�านวน   2 รางวัล

รางวัลที่ 3   เงินฝากมูลค่า   1,000 บาท  จ�านวน 30 รางวัล

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

สิทธิพิเศษส�าหรับผู้เปิดบัญชีออมทรัพย์พอเพียง

บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
บัญชีส�าหรับนักออมตัวยง ลด - ละ - เลิก เพื่อชีวิตพอเพียง

เพียงตั้งใจในการออมเงินเดือนละเล็กละน้อย โดยลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น

เปลี่ยนมาเป็นเงินออม อนาคตก็จะมีเงินก้อนเก็บโดยไม่รู้ตัว
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 จับรางวัล วันประชุมใหญ่ วันที่ 5 ก.พ. 60
รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1. 2579 บุบผาชาติ ภู่เขียว 10,000 

รางวัลที่ 2  เงินฝาก 5,000 บาท จ�านวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1. 12255 ประกิต  มงคลชู 5,000

2. 3341 ธ�ารง  แผนสมบูรณ์ 5,000

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 
รางวัลเงินฝากชีวิตพอเพียง 

รางวลัที ่3 เลขสมาชกิ ชือ่ – สกลุ
จ�านวนเงนิ 

(บาท)

1. 9275 ชนะ สุนสาระพงั 1,000

2. 10985 อรอนงค์  ชยัชนะสุวัฒน์ 1,000

3. 9856 วรนนัท์ พนัสนทิ 1,000

4 502777 นภิาภรณ์  นามวงศา 1,000

5. 3710 ธีระวุฒ ิ คงสวัสด์ิ 1,000

6. 4693 ดวงเดือน  เศษแสงศรี 1,000

7. 8489 ค�าเผียน  คงชาลี 1,000

8. 17845 ยงยุทธ  พนิตอังกูร 1,000

9. 505577 รัชนก  เอี่ยมนุช 1,000

10. 6912 วาสนา  พรมภักดี 1,000

11. 515474 สุนันทา  พลราช 1,000

12. 4625 สมทรง  สีดารักษ์ 1,000

13. 19572 อภิสรา  คฤโฆษ 1,000

14. 7155 นิ่มนวน  กัญญาสาย 1,000

15. 19457 ธนารักษ์  ต่อสกุล 1,000

รางวลัที ่3 เลขสมาชกิ ชือ่ – สกลุ
จ�านวนเงนิ 

(บาท)

16. 503325 ธิดารัตน์  เครือพิมน 1,000

17. 506357 วาสนา  ทะนิวทอง 1,000

18. 7273 สมบูรณ์  ปานสังข์ 1,000

19. 16685 มาลัยพร  ตาเสน 1,000

20. 9893 จิดาภา  บุตรานนท์ 1,000

21. 11038 รุ่งศักดิ์  เที่ยงตรง 1,000

22. 12415 ณัฏฐภู  ภูเจริญ 1,000

23. 5058 ชาตรี  มากนวล 1,000

24. 2404 มยุรี  จิตต์แก้ว 1,000

25. 16494 วลีรัตน์  ม่วงวงษ์ 1,000

26. 503124 รัตนา  ศรีวะรมย์ 1,000

27. 15660 เบญจวรรณ  จารุทิพยคันธะ 1,000

28. 17146 อุปดิศร์  ฉัตรค�า 1,000

29. 14201 สมัชชา  สังข์ทอง 1,000

30. 18915 จุฑารัตน์  สิริเลาหวัฒนกุล 1,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จ�านวน  30 รางวัล
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1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
- อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยพิบัติอื่นๆที่ เ กิด

ความเสียหายแก ่ที่อยู ่อาศัย เสียหายบางส ่วน 

1,000 – 4,000 บาท (ตามสถานะในทะเบียนบ้าน)  

เสียหายทั้งหลัง ไม่อาจซ่อมแซมได้ 10,000 - 40,000 

บาท (ตามสถานะในทะเบียนบ้าน)

2. สิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
- ทุนละ 600 – 3,500 บาท (ตามประกาศ)แบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ 

 1.ทุนส่งเสริมการศึกษา  (ได้รับทุกคน)

 2.ทนุเรยีนด ี(เรยีงตามคะแนนผลการเรยีนแต่ละระดับช้ัน)

ทุนเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี อันดับหนึ่ง 2,500 

บาท  อันดับสอง 1,500 บาท

 3.ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ (จัดให้บุตร

สมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็ก

ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)

3. สิทธิรับทุนส่งเสริมการเรียนรู ้และการศึกษาของ
สมาชิก

-	 ทุนส่งเสริมการเรียนรู ้จากการศึกษา การสัมมนา 

อบรมจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายครั้งละไม่เกิน 500 

บาท สมาชิกคนหนึ่ง มีสิทธิรับทุนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 

ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

- ทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้น

ไป จ�านวน 1,000 บาท ต่อหน่ึงประกาศนียบัตรหรือ

หนึ่งปริญญาบัตร

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
- จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

เกิดของสมาชิก (100 บาท) และจ่ายให้แก่สมาชิก

ทุกคนในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ทุกวันที่ 28 

ก.ย.ของทุกปี ตามอายุการเป็นสมาชิก  

 อายุเป็นสมาชิก 1-15 ปี           จ�านวน  100  บาท

 อายุเป็นสมาชิก 15 ปี  ขึ้นไป    จ�านวน  200  บาท

 อายุเป็นสมาชิก 30ปี  ขึ้นไป     จ�านวน  300  บาท

การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็น

สมาชิกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (28 กันยายน) 

เศษของปีให้ตัดทิ้ง

5. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ถึงแก่กรรม ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 

 20,000 บาท

- ทุพพลภาพ ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 

 20,000 บาท 

- บาดเจ็บสาหัส  ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 

 10,000 บาท

6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
- จ ่ายให้สมาชิกเมื่อทุพพลภาพโดยค�านวณตาม 

อายุการเป็นสมาชิก ปีละ8,000 บาท ท้ังน้ีไม่เกิน 

80,000 บาท

7. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
- จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุ

การเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า10 ปี (ได้รับ

เฉพาะปีที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ปีเพียง 1 ครั้ง)  จ่าย

เงินทุนให้ภายในเดือนต.ค.ของทุกปี ค�านวณจาก

จ�านวนปีที่เป็นสมาชิก คูณด้วยจ�านวนหุ้นท่ีมีอยู่ใน

สหกรณ์ หารด้วย 100 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

และไม่เกิน 7,000 บาท

8. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
- จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุ

การเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

จ่ายให้ในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามอายุการเป็น

สมาชิก 

 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี  จ่าย 1,000 บาท

 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี  จ่าย 1,500 บาท

 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี  จ่าย 2,000 บาท

9. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกส�าหรับสมาชิก
ที่มิได้ท�าประกันชีวิต

- จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุเกิน 65 ปี หรือบริษัทปฏิเสธ

การท�าประกันชีวิต

- จ�านวนเงินที่สหกรณ์จะจ่ายคิดตามจ�านวนปีที่เป็น

สมาชิก ปีละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิประโยชน์หายไป 
เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
 สมาชิกทั้งหลาย เคยทราบกันหรือไม่ ว่าหากท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด แล้ว ท่านจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับมากมาย มาดูกันว่า สิ่งที่ท่านจะสูญเสียมีอะไรบ้าง
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15. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
- สหกรณ์มอบทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส 

ส�าหรับสมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้อง

ตามกฎหมาย สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้เพียงครั้ง

เดียว สหกรณ์จ่ายให้ 1,000 บาท ยื่นขอรับทุนภายใน

ก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

16. สิทธิรับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
- เพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งเป็นทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอก

สมรส) ครอบครัวละ 1,000 บาท ยื่นขอรับทุนภายใน

เวลา 120 วัน นับแต่วันคลอดบุตร

17. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
- มอบให้แก่สมาชิกที่ เข ้าอยู ่อาศัยบ้านหลังใหม่ 

ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ภายใน

ก�าหนดเวลา 120 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์เป็น

เจ้าของที่อยู ่อาศัย และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

หลังใหม่

18.ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
- สหกรณ์ขอสนับสนุนและร่วมแสดงแสดงความ

ยินดีกับสมาชิกท่ีส�าเร็จการศึกษา ตั้งแต ่ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น  ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบัน

การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง 

สามารถยื่นขอรับทุน จ�านวน 1,000 บาท ต่อหน่ึง

ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ภายใน

ก�าหนดเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส�าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตร  หรือได ้ รับการอนุมัติ 

ปริญญาบัตร 

19. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์ก�าหนด เช่น
- กิจกรรมกลุ่มสมาชิก การอบรมสัมมนา การร่วมชิง

รางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ 

10. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิก
- ประธานกลุ่มสมาชิก ผู้แทนสมาชิก สมาชิก คู่สมรส 

หรือบุตร สามารถมอบส่ิงแสดงการไว้อาลัย หรือร่วม

ท�าบุญในงานศพสมาชิก วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

11. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส 
และบุตรสมาชิก

- สหกรณ์มอบสิ่งแสดงการไว้อาลัยและหรือร่วม

ท�าบุญในงานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ

สมาชิก วงเงิน ไม่เกิน 1,500 บาท

12. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก
- สหกรณ์ท�าประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนเมื่อสมัคร

เป็นสมาชิกใหม่ ตามที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับการ

ประกันชีวิตในวงเงินคุ ้มครองชีวิต 100,000 บาท 

อุบัติเหตุ 150,000 (ส�าหรับสมาชิกที่ไม่สมัครใจท�า

ประกันชีวิตกลุ่ม) โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน

ชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกรายละ 50 บาท/เดือน รวม 600 

บาท / ต่อปี

13. สิทธิรับทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด

- สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการจ�านวน 3,000 บาท 

เพียงครั้งเดียว ให้แก่สมาชิกที่ไม่มีบุตร  ตามกฎหมาย

และรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือสมาชิกที่ไม่มีสามี-

ภรรยาและหมายรวมถึงผู้ที่หย่าร้างและไม่มีบุตร ที่

มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่

น้อยกว่า 15 ปี

14. สิ ทธิ รั บทุ นส วัสดิ ก าร เพื่ อ อุปสมบท หรือ 
ประกอบพิธีฮัจญ์

- สมาชิกที่อุปสมทบ หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

จ่ายให้รายละ 2,000 บาท ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน  

นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือเดินทางกลับจาก 

ประกอบพิธีฮัจญ์เพียงครั้งเดียว
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�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

รายการ  31  มกราคม  2560

จ�านวนสมาชิก 13,206

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,560

สินทรัพย์รวม 15,656,378,870.70

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 173,329,010.07

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,056,876,489.76

เงินลงทุนระยะสั้น 244,377,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 152,805,064.17

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 63,504,609.08

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,817,070,151.81

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 365,869,198.65

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 947,124,383.21

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 7,413,658.25

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 54,442,221.09

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 112,916,654.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 3,400,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,537,380,132.47

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,439,416.14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 44,665,688.06

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08

หนี้สินรวม 8,927,437,363.92

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 933,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,451,953,181.47

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ 532,982,237.03

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,623,060,470.70

     -เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 866,149,263.24

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 308,159,971.43

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 118,584,139.89

     -เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,017,099.18

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,481,118,915.76

     -เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 218,827,225.00

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,155,792,277.41

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 58,650,745.17

     -เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 23,542,091.41

     -เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,306,576.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 34,758,702.69

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,606,564.00

ทุนของสหกรณ์ 6,675,922,257.01

ทุนเรือนหุ้น 5,445,409,450.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77

ทุนสะสม 103,324,574.08

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 218,152,856.19

ก�าไรสุทธิ 421,627,014.97 

รายได้ 75,254,623.35

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 40,080,166.24

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 2,067,908.99

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 3,065,838.69

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 29,782,315.43

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 258,394.00

ค่าใช้จ่าย 22,235,373.58

ดอกเบี้ยจ่าย 18,415,523.44

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 3,819,850.14

ก�าไรสุทธิ 53,019,249.77
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการมุมนี้มีคำ�ตอบ

Íè×ªÍ×ÁÂÒÅ
¡ÔªÒÁÊ

      

ส�าหรับฉบับนี้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการได้รวบรวมค�าถามเกี่ยวกับการใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM Click 

CO-OP Card เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิก ซึ่งมีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามกันมาก ไม่ว่าจะเป็นค�าถามของการใช้

บัตร และการเปิดใช้บัตร  ดังนี้

1.  ส�าหรับสมาชิกที่มีบัตร ATM สหกรณ์-ไทยพาณิชย์ หรือบัตรATM สหกรณ์-กรุงไทยแล้ว จ�าเป็นจะต้องสมัครใช้บริการ

บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card อีกหรือไม่

ตอบ ส�าหรับบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สหกรณ์ได้อ�านวยความสะดวกในการถอน

เงินให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินได้ท่ีตู้ ATM ธนาคารออมสิน และสามารถถอนได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท 

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนทั่วประเทศ 

2. ส�าหรับสมาชิกที่สมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card ทางไปรษณีย์ เม่ือได้รับบัตรและรหัส ATM 

เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องท�าอย่างไร

ตอบ ส�าหรับสมาชิกที่ได้รับบัตรและรหัส ATM เรียบร้อยแล้ว จะต้องท�าการเปิดใช้บัตร ATM โดยสมาชกิจะต้องเป็นผู้

ท�าการเปิดบัตรด้วยตนเอง และสามารถเปิดบัตรได้ 2 ช่องทาง คือ

 - เปิดบัตรผ่านระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัติ CO-OP PHONE 02-5798899 กด 0 เปดิใช้บัตร ATM

 - ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 02-5797070

 หลังจากที่ท�าการเปิดใช้บัตรแล้วจะต้องรอรับ SMS แจ้งยืนยันการเปิดใช้บัตรจากสหกรณ์ภายใน 3 วันท�าการ  

จึงจะสามารถใช้บริการบัตร ATM ได้

3. บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถถอนไดสู้งสุดวันละเท่าไหร่

ตอบ บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถถอนได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท ท�าการถอนได้ครั้งละไม่เกิน 

20,000 บาท

4. บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถเปลี่ยนรหัส ATM ไดห้รือไม่

ตอบ บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถเปลี่ยนรหัส ATM ได้เฉพาะตู้ ATM สหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถ

เปลี่ยนรหัสที่ตู้ธนาคารออมสินได้

นานาค�าถาม 
กับบัตร ATM 

Click CO-OP Card
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของท่าน
อัพเดทหรือยัง?

         
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอ่านจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่า 

เป็นเรื่องไกลตัว หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่

ก�าหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งจะมีสิทธิ

ได้รับ ค่าหุ้น เงินฝาก และดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหมทดแทน (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อ

สหกรณ์แล้ว) และเงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ 

กาลเวลาเปล่ียนแปลงไป ท่านสมาชิกรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล หรือ 

สัดส่วนของผู้รับผลประโยชน์ได้ เนื่องจากกาลเวลาไม่เคยรอใคร อาจมีบุคคลผู้รับผลประโยชน์ถึงแก่กรรม  

การเปลี่ยนแปลงหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ จะต้องท�าเป็นหนังสือฉบับใหม่ ระบุวันเดือนปี ให้ชัดเจนแทน

ฉบับเดิมแล้วยื่นต่อสหกรณ์

ปัจจุบันมีสมาชิกส่วนหนึ่งได้แจ้งเปลี่ยนแปลง โดยท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทน

ฉบับเดิม ซ่ึงสหกรณ์ก็จะด�าเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิก แต่มีสมาชิกจ�านวนหนึ่ง ไม่เคย

เปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เลย ซึ่งบางท่านได้ท�าไว้ตั้งแต่บรรจุข้าราชการและเป็นสมาชิก

สหกรณ์ใหม่ ๆ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีครอบครัว จึงมักมอบให้บิดา มารดา เป็นผู้รับโอนประโยชน์ เมื่อเวลา

ผ่านไปสมาชิกหลายท่านมีครอบครัว และบุตร เติบโตจนจบการศึกษา และบิดาหรือมารดา อาจถึงแก่กรรม

ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เลย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่คาดคิด

สมาชิกถึงแก่กรรม ท�าให้มีผลกระทบต่อครอบครัว คู่สมรส บุตร อาจได้รับความเดือดร้อนได้

ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะเปล่ียนหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือไม่มั่นใจว่า  

หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ฉบบัปัจจบุนัถกูต้องตรงความประสงค์ของตนหรอืไม่ โปรดท�าหนงัสอืตัง้ผูร้บัโอน 

ประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ โดยระบุวันที่ ให ้ชัดเจน เพื่อให ้มี 

ผลเพิกถอนฉบับเดิม (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หัวข้อ 8.2 ได้จาก  

www.025798899.com หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-7070)
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คงปฏเิสธไม่ได้ว่า “ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ” เพราะทกุ ๆ  

คนก็อยากที่จะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวโดยปราศจากโรคภัย  

แต่ในสังคมปัจจุบันนั้น สุขภาพดีหาได้ยากยิ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่

เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาหารการกิน การใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วน ถ้าว่ากันถึง

เรื่อง “อายุ” ล่ะก็ ใคร ๆ  ก็อยากซื้อเวลาให้อายุของตัวเองน้อยลงทั้งนั้นแหละ 

เพื่อจะได้อยู่บนโลกใบนี้นาน ๆ มีสุขภาพแข็งแรง หน้าตาเต่งตึงตลอดไป  

 ฉะนั้นเรามาพูดถึงเคล็ดลับการซื้อเวลาและอายุกันดีกว่า ใครจะมาห้าม 

คงห้ามไม่อยู่แน่ 

·	 รับประทานผัก-ผลไม้ให้มาก ๆ เพราะในผักผลไม้มีวิตามินนานาชนิด รวมทั้งสารป้องกันอนุมูลอิสระด้วย ผักผลไม้

เปรียบได้ว่าเป็นอาหารผิว จ�าเป็นทั้งต่อร่างกายและผิวพรรณนั่นเอง

·	 หลีกเลี่ยงอาหารมัน ของทอด ปิ้ง ย่าง โอ้โฮ มันแสนจะอร่อยนะคะ แต่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยของมัน ๆ ถ้าทาน

มาก ๆ ก็จะไปสะสมในร่างกายท�าให้ไขมันในเส้นเลือดสูง และไปเกาะบริเวณอวัยวะภายในท�าให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา

ได้ง่าย โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุด คือปลา เพราะดีต่อระบบการย่อยอาหารและยังมีไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งมีประโยชน์ต่อ

สมองและร่างกายด้วย 

·	 บอกลากาแฟ มันยากจริง ๆ ใครที่ติดกาแฟลองเปลี่ยนมาดื่มชาแทน เพราะมีคาเฟอีนน้อยกว่าและยังมีสารป้องกัน

อนุมูลอิสระ 

·	 ขยับกาย สบายชีวี

คนส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าไม่มีเวลาออกก�าลังกาย แต่อันที่จริงแล้ว การออกก�าลังกายไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลามากมาย เพราะ

การใช้ชีวิตประจ�าวันก็สามารถน�าวิธีออกก�าลังมาปรับใช้ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการว่ิง ว่ายน�้า การเดิน รวมไปถึง

การเต้นร�า  ช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและควรตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง 

·	 เติมพลังด้วยการพักผ่อน  พยายามหาเวลาไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ หายใจให้เต็มปอด และไม่เครียด เพราะ

จิตที่แจ่มใสจะท�าให้ร่างกายสดชื่น ชีวิตก็จะยืนยาวไปอีกนาน

·	 คืนสู่สามัญด้วยการกินธัญพืชและข้าวกล้อง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วย

ลดระดับคอเลสเตอรอลและควบคุมน�้าตาลในเลือดให้สมดุลย์

·	 ดื่มน�้าอย่างสม�่าเสมอ โดยค่อยๆ จิบทีละเล็กทีละน้อย น�้าจะช่วยในปรับระดับสารเคมีในสมองและระบบประสาท 

ท�าให้สมองเปิดว่างสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี 

ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ๆ ก็ตามเพียงปฏิบัติตามนี้ โรคภัยต่าง ๆ ก็จะไม่กล้าเบียดเบียนคุณ ลองดูนะคะ

มาซื้อเวลาและอายกุันดีกว่า
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เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดการสัมมนา 

ผู้แทนศูนย์ประสานงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สอ.ปม. ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้แทนศูนย์ประสาน 

10 ศูนย์ประสานงาน  คณะท�างานด้านกลยุทธ์  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ

ด�าเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้น 45 คน   

โครงการสมัมนาผูแ้ทนศนูย์ประสานงานสมาชิก จดัขึน้เพือ่พฒันาประสิทธภิาพศนูย์ประสานงานฯ  

ให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถให้บริการสมาชิก และเชื่อมโยงการด�าเนินงาน

ต่างๆ ระหว่างสมาชิก  ผู้แทนสมาชิก และสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสริมกลไกการ

ประเมินและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์

พัฒนาการด�าเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสมาชิกในรูปแบบศูนย์ประสานงานฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

สมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ สอ.ปม. ได้รับเกียรติจาก นายธนโรจน์  โพธิสาโร รองประธานกรรมการ 

สอ.ปม. เป็นประธานในพิธีเปิด นายชัยยันต์ ค�าป้อ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนา นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ด�าเนิน

รายการ  

โครงการสมัมนาผูแ้ทนศนูย์ประสานงานสมาชกิ สอ.ปม.
วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2560

นายธนโรจน์		โพธิสาโร

รองประธานกรรมการด�าเนินการ	สอ.ปม.	

กล่าวเปิดการสัมมนา

นายชัยยันต์		ค�าป้อ

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การสัมมนา
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โครงการสมัมนาผูแ้ทนศนูย์ประสานงานสมาชกิ สอ.ปม.
วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2560

นายเรวัตร	ณรงค์การดี

น�าเสนอแผนการปฏิบัติงานกลุ่มที่	1

นายเฉลิม	กลิ่นนิ่มนวล

น�าเสนอแผนการปฏิบัติงานกลุ่มที่	2

บรรยากาศการระดมสมอง	กลุ่มที่	1	 บรรยากาศการระดมสมอง	กลุ่มที่	2	

โครงการสมัมนาผูแ้ทนศนูย์ประสานงานสมาชิก สอ.ปม. ได้แบ่งการสมัมนา และน�าเสนอผลการปฏบิติั

งานเป็น 2 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนของศูนย์ประสานงาน แนวทางการด�าเนินงาน การสื่อสาร 

กับสมาชิก การให้บริการ การประเมิน และการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
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