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	 แล้วเราก็ก้าวมาถึง...ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการท�าธุรกรรมทางการเงิน 

ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายสินค้าที่เริ่มต้นเข้าสู ่ยุคออนไลน์อย่างแท้จริง	 ระบบ 

การโอนเงิน	 การช�าระเงิน	 การจ่ายเงินจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ 

ภายใน	 2	 –	 3	 ปีข้างหน้า	 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เตรียมการรับมืออย่างไร 

กับการเปลี่ยนแปลง	 สู ่..ยุคดิจิตอล	 ในวันนี้เราได้สัมภาษณ์พิเศษ	 คุณวิชิต  

สนธิวณิช	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์	 และ 

รองประธานกรรมการด�าเนินการ	คนที่	1	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

มองการเปลี่ยนแปลงโลกออนไลน์อย่างไร
 “เราต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้แตกต่างจากในอดีตมาก	 เมื่อ	20	ปีก่อน

เราอาจใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ	 เดินห้าง	 ช็อปปิ้ง	 หรือดูหนัง	 แต่ตอนนี ้

เราเปลีย่นมาท�ากจิกรรมออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็นการ	เล่นไลน์	เฟสบุค๊	ดวูดิโีอออนไลน์	

หรอื	ชอ็ปป้ิงออนไลน์	ทัง้หมดนีส้ามารถท�าได้โดยใช้โทรศพัท์มอืถอืเพยีงเครือ่งเดยีว	

โลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะ	 “อินเตอร์เน็ต”	 ได้เชื่อมทุกคนเข้าหากันด้วยอุปกรณ ์

ทีท่กุคนพกพาคอื	“โทรศพัท์มอืถอื”	ตามสถติโิลกออนไลน์พบว่า	เราตดิต่อส่ือสาร

หรือแชทกันผ่านมือถือในปีที่แล้ว	 (2559)	 จ�านวน	 3	 ล้านข้อความต่อ	 1	 นาท	ี 

มาในปีนี้	 (2560)	 เพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวน	 16	 ล้านข้อความต่อ	 1	 นาที	 และ 

จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ในอัตราทวีคูณในระยะ	1	–	2	ปีข้างหน้า	และในอนาคต 

เราก�าลังจะเข้าสู่ยุค	 IoT	 หรือที่เรียกกันว่า	 Internet	 of	 Things	 เมื่ออุปกรณ์ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง	 ๆ	 จะถูกเชื่อมเข้าสู ่อินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีใหม ่

และราคาที่ถูกลงมาก	 ข้อมูลและกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของเราจะกลายเป็น

ออนไลน์แทบทั้งหมด”

สัมภำษณ์พิเศษ

วิชิต สนธิวณิช
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์

รองประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน2



การท�าธุรกรรมทางการเงินในอนาคตจะเป็นอย่างไร
	 “ส�าหรับการท�าธุรกรรมทางการเงิน	เราก�าลังก้าวถึง 

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง	 เราจะเห็นว่าในปีที่แล้ว 

และในปีนี้ธนาคารต่าง	ๆ	ของไทยปิดสาขาไปกว่า	200	สาขา

ต่อปี	 เพราะคนไทยนิยมการท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์ 

ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่าง	ๆ	มากขึ้น	การเกิดขึ้นของ

เทคโนโลยีฟินเทค	(Financial	Technology)	ทั้งการโอนเงิน	

จ่ายเงินค่าสินค้าผ่านระบบพร้อมเพย์	 หรือระบบคิวอาร์โค้ท 

ท่ีให้ความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้สอย	รวมทัง้การเกดิขึน้

ของกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนกิส์	หรอื	e-Wallet	ระบบเตมิเงนิก่อน 

จ่ายทีหลัง	 ซึ่งไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก	 ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต	 

ซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้	 จ่ายค่ารถไฟฟ้าได้	 ช็อปปิ ้ง 

ออนไลน์ได้	ทัง้หมดนีล้้วนเป็นพลงัสนบัสนนุท่ีจะท�าให้รปูแบบ 

การเก็บเงิน	 การฝากเงิน	 และการจ่ายเงินของคนไทย 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เตรียมพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร
 “ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า	 เราเสียเวลาและปรับตัวช้า 

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมานานพอสมควร	 แต่วันนี ้

เราเริ่มนับหนึ่งแล้ว	 และจะเดินหน้าต่อไปให้ทันกับยุคสมัย

แห่งการเปลี่ยนแปลงการท�าธุรกรรมการเงิน	 เราจึงได้จัดท�า

โครงการขึ้นเรียกว่า	 “Forest CO-OP 4.0” สู่..สหกรณ์ 

ออมทรพัย์ยคุใหม่ ซึง่นอกจากเป็นการปรบัปรงุข้อมลูข่าวสาร

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกครั้งใหญ่แล้ว	 ยังเป็น 

การสนับสนุนนโยบาย	Thailand	4.0	ของรัฐบาลด้วยครับ”

								“ในโครงการนี้เราจึงได้จัดท�าโปรแกรม	(Application)	

ส�าหรบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ขึน้โดยมเีป้าหมาย 

เพ่ือให้สมาชิกที่ฝากเงิน	 กู ้ เงิน	 หรือติดต่อกับสหกรณ  ์

ได้รับความสะดวกสบาย	 ทันยุคทันสมัยในการท�าธุรกรรม

ออนไลน์ผ่าน	 Application	 ที่สมาชิกสามารถติดต้ังได้ 

ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง	 ทั้งระบบ	 iOS	 และ	 Android		

โดยคณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารสหกรณ์แบ่งการพัฒนา	

Application	ดังกล่าวเป็น	3	ระยะ”

Forest CO-OP 4.0 ทั้ง 3 ระยะมีอะไรบ้าง

 “ระยะที่ 1 การดูข้อมูลออนไลน์” 

	 โดยจะเปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดแอป Forest	

CO-OP	 4.0	 ต้ังแต่วันท่ี	 4	 มกราคม	 2561	 เป็นต้นไป 

เมื่อติดต้ังโปรแกรมเสร็จแล้ว	 ในเวอร์ชั่นแรกนี้	 สมาชิก 

และสมาชิกสมทบสามารถเข้าไปดูและตรวจสอบข้อมูล 

ส�าคัญของตนเอง	 เช่น	 หุ้น เงินฝาก	 เงินกู้	 สิทธิกู้คงเหลือ 

เงินปันผล	 รายการเรียกเก็บ	 ใบเสร็จรับเงิน	 2	 ปีย้อนหลัง 

ภาระการค�้าประกัน	 สิทธิค�้าคงเหลือ	 สวัสดิการที่ได้รับ	 

การท�าประกันชีวิต	 และหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิก

แจ้งความประสงค์ไว้เพื่อมอบให้ทายาท	 ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ 

เป็นข้อมูลส�าคัญที่สมาชิกท�าธุรกรรมไว้กับสหกรณ์”

 “ระยะที ่2 การท�าธรุกรรมการเงินภายในออนไลน์”

	 หลงัจากให้บรกิารระยะที	่1	ไปแล้วประมาณ	6	เดอืน	 

การใช้งานไม่มีปัญหาและระบบมีเสถียรภาพดีแล้ว	 สหกรณ์

ก็จะปรับปรุงโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นท่ี	 2	 ซ่ึงในเวอร์ช่ันนี้ 

ขดีความสามารถโปรแกรมจะเพิม่มากขึน้	โดยสมาชกิสามารถ

ท�าธุรกรรมการเงินภายในสหกรณ์ได้	 เช่น	 การโอนเงินไปมา 

ระหว่างบัญชีเงินฝากประเภทต่าง	ๆ	ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์	

เช่น	 การโอนจากออมทรัพย์ไปออมทรัพย์พิเศษ	 หรือจาก 

ระยะที่ 1 การดูข้อมูล (เริ่ม 4 ม.ค. 2561)
	 ดูตรวจสอบ	 ทุนเรือนหุ ้น	 เงินฝาก	 เงินกู	้ 

สิทธิกู้คงเหลือ	เงินปันผล	รายการเรียกเก็บ	ใบเสร็จรับเงิน	

ภาระการค�้าประกัน	 สิทธิค�้าคงเหลือ	 สวัสดิการ	 การท�า

ประกันชีวิต	หนังสือผู้รับโอนประโยชน์

ระยะที่ 2 การท�าธุรกรรมภายใน 
 (ประมาณ ก.ค. 2561)
	 ท�าธุรกรรมโอนเงินระหว ่างบัญชีตนเอง	 

โอนไปให้สมาชิกคนอื่น	กู้ฉุกเฉิน	กู้สามัญบางประเภท

ระยะที่ 3 การท�าธุรกรรมภายนอก 
 (ประมาณปี 2562)
	 โอนเงินไปยงัธนาคาร	เพ่ือช�าระค่าน�า้	ค่าไฟฟ้า	

ค่าโทรศัพท์	หรือช็อปปิ้งออนไลน์

3 ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
Forest CO-OP 4.0
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 Forest CO-OP 4.0  นบัเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องมส่ีวนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดนัไปพร้อมๆ กัน ส่ิงส�าคัญทีส่ดุ 

ในการท�าให้ประสบความส�าเร็จ คือ “การก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลง” เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ 

ถ้าไม่เปลีย่นแปลง	กเ็หมอืนกบัเราย�า่อยูก่บัที	่การเปลีย่นแปลงจากสิง่ทีก่�าลงัพฒันาไปสู่สิง่ทีพ่ฒันาแล้วคงไม่ใช่แค่เรือ่งในฝันอกีต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

(จากซ้าย)	1.	นายวิชิต	สนธิวณิช	2.	นายสนิท	ศรีสุระ	
3.	นายสุภาพ	ค�าแฝง	4.	นายภูดิท	จันทะเรือง	

5.	นายอนุชิต	แตงอ่อน

ออมทรัพย์อเนกประสงค์	 ไปออมทรัพย์เกษียณเปี ่ยมสุข	

เป็นต้น	รวมท้ังการโอนไปให้สมาชิกหรอืสมาชิกสมทบท่านอืน่ 

ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เหมือนกัน 

และการกู้ฉุกเฉนิหรอืการกูส้ามญับางประเภทผ่าน	Application 

ออนไลน์ตลอด	24	ชั่วโมง

 “ระยะที ่3 การท�าธรุกรรมการเงนิภายนอกออนไลน์”

	 เมือ่การให้บรกิารระยะท่ี	2	มคีวามสมบูรณ์แล้ว	สหกรณ์

ก็จะให้บริการต่อเนื่องไปเป็นระยะที่	3	โดยปรับปรุงแอปใหม่

เป็นเวอร์ชัน่ที	่3	ซึง่น่าจะเปิดให้บรกิารได้ในปี	2562	ในเวอร์ชัน่นี้ 

เราคาดหวังว่าสมาชิกจะสามารถท�าธุรกรรมการเงินเชื่อมโยง 

กับสถาบันการเงิน	 หรือองค์กรต่าง	 ๆ	 ภายนอกได้	 เพ่ือให้

สมาชิกที่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ได้รับความสะดวกสบาย 

อย่างแท้จริง	 เช่น	 การท�าธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือโอนเงิน

จากสหกรณ์ไปยังธนาคาร	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ช�าระค่าน�า้	ค่าไฟฟ้า	ค่าโทรศพัท์	หรือชอ็ปป้ิงออนไลน์	เป็นต้น	

อนาคตสหกรณ์จะเป็นอย่างไร
	 “อย่างไรก็ตาม	สิ่งใหม่	ๆ	หรือนวัตกรรมทางการเงิน 

ผ่าน	 Application	 ออนไลน์ที่จะท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ก้าวสูย่คุใหม่ในการให้บรกิารทางการเงนิ	ในด้านหนึง่คอืท�าให้

สมาชิกได้ความสะดวกสบายทั้งการฝาก	ถอน	โอน	การกู้เงิน	

หรือการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	ตลอด	24	ชั่วโมง

โดยไม่มีวันหยุด	 แต่อีกด้านหนึ่งก็ย่อมส่งผลกระทบตามมา	

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์
	 “ปีนีน้บัเป็นปีท่ีย่างก้าวเข้าสูปี่ท่ี	40	ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	ซึง่เราอยูร่ะหว่าง
การก้าวผ่านยคุ	3.0	มาสูไ่ทยแลนด์	4.0	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	เช่นเดียวกนัได้เปลีย่นถ่าย	 
จากการใช้เทคโนโลยีระบบเก่ามาสู่เทคโนโลยีระบบใหม่	ไม่ว่าจะเป็น	ระบบบรหิารงานสหกรณ์ต่าง	ๆ  
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยใช้กันมายาวนานเกือบ	10	ปี	แต่ในปัจจุบัน	เราได้พัฒนาระบบใหม่	รวมถึง 
application	เพื่อให้สมาชิกมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น 
การเช็คยอดหุ้น	 บัญชีเงินฝาก	 และอื่นๆอีกมากมาย	 นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ของสมาชิกทุกท่าน	อยากให้โหลด	application	มาใช้งานกันครับ”

เช่นเดียวกับเหรียญที่มี	2	ด้าน	เมื่อมีผลดี	ย่อมมีผลเสียตามมา 

เช่น	การท�าให้สญูเสยีตนเองไปจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตามแนวพระราชด�าร	ิตามหลกัการ	และอดุมการณ์ของสหกรณ์ 

หรือผลเสียด้านอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	 ในการด�าเนินการในแต่ละ 

ขั้นตอน	 ในแต่ละระยะ	 เราจึงต้องตั้งค�าถามไว้เสมอว่า	 

ท�าอย่างไรจึงให้มีผลกระทบน้อยทีสุ่ด		โดยเฉพาะการด�าเนินงาน 

ในระยะที่	 3	 การท�าธุรกรรมกับธนาคารภายนอก	 สหกรณ ์

ควรศกึษาผลกระทบในด้านต่าง	ๆ 	ให้ชดัเจนเพ่ือความรอบคอบ 

ในการด�าเนินงาน”
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  ขั้นตอนการติดตั้ง APP 
Forest CO-OP 4.0

เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดได้
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2561

	 ค้นหา	APP	Forest	CO-OP	และติดตั้ง
  ระบบ	IOS	ไปที่	APP	Store									พิมพ์	Forestco-op	by	upbean	และติดตั้ง
 	 ระบบ	Android	ไปที่	Play	Store							พิมพ์	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้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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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 61
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 วันท่ี	 3	 -	 4 

กุมภาพันธ์	 2561	 โดยผู ้แทนสมาชิกจะได้มีส่วนร่วม	 พิจารณางบดุล	 จัดสรรก�าไรสุทธิ	 การพิจารณา 

รายชื่อที่พักใกล้กรมป่าไม้
KU HOME Kasetsart : 0-2579-0010-5 
โรงแรมมารวย การ์เด้น : 0-2561-0510-47 
พหลโยธิน พาร์ค เพลส : 0-2942-7630-8

แผนงานและงบประมาณประจ�าปี	 2560	 รวมทั้งการสรรหา 

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ซ่ึงจะเป็นบทบาทภาระหน้าที่ 

ของผูแ้ทนสมาชิก	ทีท่่านสมาชกิทัง้หลายได้เลอืกเข้ามาท�าหน้าที่

เป็นสื่อกลาง	ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
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สิทธแิละหน้าทีข่องผู้แทนสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
	 ผู ้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที	่
ดังนี้
	 1.	 มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการ
	 2.	 เป็นคณะท�างานหรือคณะ
อนุกรรมการตามที่คณะกรรมการด�าเนิน
การแต่งตั้ง	 เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนิน
กิจการของสหกรณ์
	 3.	 มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของสหกรณ์และมีอ�านาจ
หน้าที่ตามอ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ	่
ดังนี้
	 	 3.1	 รบัทราบเรือ่งรบัสมาชกิ
หรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจาก
สหกรณ์	และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
	 	 3.2	 วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือ
สมาชกิสมทบ	หรอืสมาชกิทีถ่กูให้ออกจาก
สหกรณ์
	 	 3.3	 พิจารณาเลือกต้ัง	 หรือ
ถอดถอนกรรมการด�าเนินการทัง้คณะ	หรอื
บางคน	และผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 3.4	 รบัทราบรายงานประจ�า
ปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการด�าเนนิการ	และรายงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
	 	 3.5	 พิจารณาอนุมัติงบดุล
ของสหกรณ์
	 	 3.6	 พิจารณาจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
	 	 3.7	 พจิารณาก�าหนดบ�าเหนจ็ 
และค่าตอบแทนการปฏบัิติงานของผูต้รวจ
สอบกิจการและก�าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี
	 	 3.8	 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบ
บัญชี	 เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ ์
แต่งตั้ง
	 	 3.9	 พิจารณาก�าหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน
	 	 3.10	พจิารณาอนมุตัแิผนงาน
และงบประมาณประจ�าปีของสหกรณ์
	 	 3.11	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์
	 	 3.12	พจิารณาระเบยีบว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ

	 	 3.13	รบัทราบเรือ่งการด�าเนนิ
งานของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
และหรือชุมนุมสหกรณ์	 หรือองค์การอื่นที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก	และหรือถือหุ้นอยู่
	 	 3.14	พิเคราะห์และปฏิบัติ
ตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์	หรอื
รองนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์	หรือผู้สอบบัญชี	หรือพนักงานเจ้า
หน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
	 					3.15	พิจารณาก�าหนดกรอบ
นโยบาย	ข้อเสนอแนะน�าให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการน�าไปพิจารณาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
	 4.	 ประสานงานระหว่างสมาชิก
กับสหกรณ์	และด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม	
	 5.	 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได ้ รับ
มอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่หรือคณะ
กรรมการด�าเนินการ
	 6.	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
	 7.	 รบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิ 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

	 แนวคิดในการเลอืกคณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์ชุดท่ี	 41	 และผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก
พิจารณากันแต่เนิ่น	ๆ	อาทิเช่น
	 1.	 ต้องเป็นคนดี	 มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการสหกรณ์
	 2.	 เป ็นบุคคลมีความซื่อสัตย ์
สุจริต
	 3.	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการบริหารสหกรณ์แบบมืออาชีพ
	 4.	 ไม่ควรเลอืกเพราะรู้จัก	เกรงใจ 
หรือถูกบังคับให้เลือก
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กิจกรรมรอบปี 2560
1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
	 4	-	5		ก.พ.	60	เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่	39	และนอกจากนี้ได้มีการจับฉลาก
มอบรางวัลเงินฝากให้แก่ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ	6	เดือนขึ้นไป	รวมจ�านวน	33	รางวัล	เป็นเงิน	50,000	บาท

2. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
	 27	 ก.พ.	 -	 27	 ต.ค.	 60	 สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก	 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก 
ให้เข้มแข็ง	

 3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2560
	 1	พ.ค.	–	25	ส.ค.	60	สหกรณ์เปิดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	3	ประเภททุน	คือ	ทุนส่งเสริมการศึกษา	ทุนละ	600	บาท	 
ทุนประเภทเรยีนด	ีทุนละ	2,000	-3,000	บาท	ทนุเกยีรตนิยิม	อนัดบั	1	ทนุละ	2,500	บาท		ทนุเกยีรตนิยิม	อนัดบั	2	ทนุละ	1,500	บาท 
และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ	ทุนละ	3,500	บาท	มีผู้ขอรับทุนจ�านวน	1,790	ราย	เป็นเงิน	1,589,300.00	บาท

4. สหกรณ์เริ่มใช้ Line @ อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสมาชิก
	 16		เม.ย.	60		สหกรณ์ได้สร้าง	Line	@	ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ขึ้น	เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้สมาชิก
และสมาชิกสมทบติดต่อกับสหกรณ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	ท�าให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารรวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์

5. รับสมัครคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2561
	 29	 พ.ค.	 –	 31	 ส.ค.	 60	 	 เปิดรับสมัครคนดีศรีสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2561	 เพื่อเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง		 
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองค�ามูลค่า	 หนัก	 2	 บาท	 และเสื้อเกียรติยศ	 โดยมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่
ประจ�าปี	2561

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ และโครงการสัญจรสมาชิก
 ในปีนี้สหกรณ์ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ	 และโครงการสัญจรสมาชิก	 จังหวัดเพชรบุรี			
จังหวัดก�าแพงเพชร	 จังหวัดชัยภูมิ	 และจังหวัดกระบี่	 เพื่อส่งเสริมความรู้	 และรับทราบปัญหา	 ข้อเสนอแนะ	 เพื่อน�ามาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ	และให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์มากมาย

7. สัมมนาเรื่องการบริหารงานสหกรณ์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้จัดการสัมมนาเรื่องการบริหารงานสหกรณ์	วันเสาร์ที่	9	ก.ย.	60	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 และน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต ์
ใช้ให้เกิดประโยชน์

8. ค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 20 - 23 โดยอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค
	 มิ.ย.	 -	 ก.ค.	สหกรณ์ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์	 รุ่นที่	 20	 -	 23	 โดยอุทยานแห่งชาติ	 4	ภาค	 ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตให้กับบุตรหลานสมาชิกและสมาชิกสมทบ	 ตลอดจนนักเรียน 
ในพื้นที่จัดกิจกรรม	และส่งเสริมให้เยาวชน	ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. โครงการอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้
	 จัดท�าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้	 และสร้างโอกาสและทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ	เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกทาง	และท�าให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพา
ตนเองได้	ในปี	2560	สอ.ปม.ได้จัดการฝึกอบรม	2	ครั้ง	
 	 ครั้งที่	1	วันที่	22	ก.ค.	60	ณ	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	13	จังหวัดแพร่
 	 ครั้งที่	2	วันที่	18	ส.ค.	60	ณ	ศูนย์ประสานงานสหกรณ์	กลุ่มจังหวัดเชียงราย

10.  วันที่ 28 กันยายน 2560 ครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์
	 จากวันนัน้จนถงึวันนี	้ถอืได้ว่าเป็น	39	ปีแห่งการก่อตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	มรีากฐานทีม่ัน่คง		เกือ้หนุน	ค�า้จนุ
ซึ่งกันและกัน	 เพ่ือก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก	 ดั่งค�าขวัญที่ว่า	 “ประหยัดอดออม	 เอื้ออาทร 
ซึ่งกันและกัน”

11.  กิจกรรม RoadShow สัญจรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 30	-	31	ต.ค.	60	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ได้จดักจิกรรม	RoadShow	สญัจรกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม	ณ	กรมควบคุมมลพษิ	ซ่ึงได้มข้ีาราชการ	และพนกังานราชการให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชกิและสมาชกิสมทบเป็นจ�านวน
มาก	รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	สมัครบัตร	ATM	และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	มากมาย

12.  ของขวัญปีใหม่ 2561 กระบอกน�้าออมทรัพย์
	 ปีใหม่นีส้หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ขอมอบสิง่ดีๆ 	ให้กบั	สมาชกิและสมาชกิสมทบ	(ซึง่สมคัรเป็นสมาชกิและสมาชกิ
สมทบก่อนหรือภายในวันที่	28	กันยายน	2560)

13.  Forest CO-OP 4.0 สู่....สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่ 
	 เปิดให้บริการ	application	Forest	CO-OP	4.0		สมาชิก	-	สมาชิกสมทบ	สามารถติดตั้ง	application	Forest	CO-OP	4.0 
ได้ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2561	 เพื่อให้สมาชิกที่ฝากเงิน	กู้เงิน	หรือติดต่อกับสหกรณ์ได้รับความสะดวกสบาย	สามารถท�าธุรกรรม
ออนไลน์ผ่านมือถือทั้งระบบ	ios	และ	Android	โดยมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์	

 ในรอบปี 2560 ทีก่�าลงัจะผ่านพ้นไป สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั จดักจิกรรม โครงการต่างๆ เพือ่พฒันาสหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้า และ
ให้สมาชกิได้รบัประโยชน์อย่างสงูสดุ และขอสรปุให้ทราบพอสงัเขปดงันีค่้ะ
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  30 พฤศจิกายน  2560  31 ตุลาคม  2560

จ�านวนสมาชิก 13,215 13,190

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,364 18,286

สินทรัพย์รวม 16,710,137,713.80 17,106,667,308.17

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 203,930,396.29 284,299,917.45

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,064,928,757.78 1,063,124,894.87

เงินลงทุนระยะสั้น 290,144,000.00 440,486,148.50

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 158,597,229.91 153,478,548.12

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 108,224,739.64 105,006,916.21

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,729,296,724.69 6,723,445,552.51

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 506,341,721.00 504,050,351.90

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 953,989,396.17 956,466,994.82

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 15,538,035.25 15,160,108.50

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 61,494,633.72 63,406,526.50

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 607,202,473.00 586,508,028.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,932,945,865.21 6,131,673,396.78

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 6,010,855.44 5,414,655.44

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 727,691.76 3,380,074.63

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,386,342,211.69 9,876,326,630.79

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 727,000,000.00 1,222,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,923,686,895.91 5,911,966,318.77

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 587,631,501.88 599,141,716.08

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,904,356,747.95 3,901,143,901.29

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 954,478,310.77 935,746,090.24

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 330,528,019.15 331,432,063.70

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 143,382,705.29 141,196,436.59

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,309,610.87 3,306,110.87

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,682,670,945.28 2,680,519,389.14

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 220,427,175.13 221,924,655.57

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,335,393,415.65 2,332,871,218.74

						-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 70,412,734.42 70,492,192.97

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 31,633,649.93 30,792,988.60

					-	เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,803,970.15 24,438,333.26

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,547,612.50 35,404,164.88

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 7,323,795,502.11 7,230,340,677.38

ทุนเรือนหุ้น 5,896,415,560.00 5,847,051,380.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91 533,813,917.91

ทุนสะสม 113,321,581.38 113,831,081.38

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 341,480,652.28 340,419,263.86

ก�าไรสุทธิ 438,763,790.54 395,225,034.23

รายได้ 746,009,987.13 679,694,107.50

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 470,186,094.68 426,529,276.79

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 34,543,358.88 31,735,764.19

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 206,293,737.87 186,590,838.20

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,543,357.96 3,394,790.58

ค่าใช้จ่าย 307,246,196.59 284,469,073.27

ดอกเบี้ยจ่าย 254,968,076.05 237,610,249.05

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 52,278,120.54 46,858,824.22

ก�าไรสุทธิ 438,763,790.54 395,225,034.23

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
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มุมนี้มีค�าตอบ
	 วารสารฉบับนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ขอแนะน�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทต่างๆของสหกรณ์	 
หลายท่านไม่ทราบว่า	บัญชีแต่ละบัญชีนั้นเงื่อนไขของการเปิดบัญชีมีอะไรบ้าง	จึงมีค�าตอบมาฝากกับสมาชิกค่ะ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
- สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเปิดบัญชีนี้
- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท
- ฝากเพิ่มโดยหักจากในเงินเดือนได้
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบี้ย  3.00 % ต่อปี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์
- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท 
- เปิดได้หลายบัญชี และก�าหนด เงื่อนไข
 ลงลายมือการถอนชื่อ ร่วมกันหลายคนได้
- ถอนเมื่อใดก็ได้
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เปิดบัญชีขั้นต�่า 2,000 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งถอนเกิน 1  

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท
- ฝากเฉพาะบ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหน็จด�ารงชีพ
 หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ ถอนเมื่อใดก็ได้
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31ธ.ค.
- ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น ระหว่าง 
 เดือนละ 100 - 10,000 บาท การถอน

- คร้ังคิดค่าธรรมเนยีม 1% ของยอดถอนขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 300 บาท
- ดอกเบี้ยทบต้นทุก 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกวันท่ี 31 มี.ค.,  
 30 มิ.ย., 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
- ฝากครบ 1 ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
- อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

 ต้องถอนพร้อมปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ดอกเบี้ยสูง
 **ฝากครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 5 หมื่นบาท
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การเสวนาเรือ่ง “หลกัการสหกรณ์ หลักธรุกจิ และเกณฑ์ก�ากบั จะไปด้วยกนัได้อย่างไร ในการพฒันา
สหกรณ์สูค่วามยัง่ยนื” ผศ.ดร. รงัสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�าเนนิการ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ากดั นายสพิุทยา พุกจนิดา ผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  ด�าเนนิรายการโดย นายไพรชั 
หวังดี รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

พิธีส่งมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน เจ้าภาพ ปี 2561 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร – 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด

สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน
เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
	 กลุ ่มสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน	 เกิดจากการรวมกลุ ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์	 จ�านวน 
13	 สหกรณ์	 ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 
จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก	 จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง	 จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จ�ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์	จ�ากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	ดาต้าวัน	เอเชีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สหกรณ์
ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม	 จ�ากัด	 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	 สหกรณ์
ออมทรพัย์ข้าราชการกรมตรวจบญัชสีหกรณ์	จ�ากดั	สหกรณ์ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
จ�ากัด	และสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด	ได้ตกลงร่วมมือช่วยเหลือกัน	ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ด้านการเงิน	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความร่วมมือด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม	 และด้าน 
ฝ่ายจัดการ	 โดยก�าหนดให้มีการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขนข้ึนในแต่ละปี	 โดยมีการหมุนเวียนกันเป็น 
เจ้าภาพ	ซึ่งในปี	2560	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด	และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
ขนส่งทางบก	จ�ากัด	ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

	 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน	 ร่วมสนับสนุนชุดนักเรียน	 รองเท้า	
และถุงเท้า	 และสมทบทุนพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการศึกษา	 ซึ่งมี 
สหกรณ์สมาชิกฯ	 ร่วมบริจาคสมทบทุน	 พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน 
เดก็นกัเรยีน	โรงเรียนวัดกระดงังา	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัสงิห์บุรี	เม่ือวันเสาร์ที ่
18	พฤศจิกายน	2560

ร่วมสมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนวัดกระดังงา จ.สิงห์บุรี

โครงการ CSR ภาคีสหกรณ์บางเขน

 ส�าหรับคนท�างานแล้ว คนที่มีโอกาสได้ท�าในสิ่งที่รัก และมีความสุขกับการท�างานนั้น ดูเหมือนจะเป็นพรวิเศษที่คน
ท�างานทุกคนต้องการ เพราะฉะนั้นย่อมหมายถึงเวลาเกือบ 80% ในชีวิตได้ใช้ไปอย่างมีความสุขเหมือนอย่าง คุณจักรพรรดิ  
เวียงแก้ว สมาชิกเลขที่ 13028 ได้เคยกู้เงินกับสหกรณ์เพื่อไปสร้างหอพักให้เช่า ด้วยความมีวินัย เก็บหอมรอมริบ ก่อร่างสร้าง
ฐานจนปัจจุบัน หอพักได้ท�ามาหลายปี จึงสร้างโรงแรม ชิค ลิฟวิ่ง โฮเทล คุณจักรพรรดิ เวียงแก้ว บอกกับเราว่า “ที่ผมมีวันนี้
ได้ก็เพราะสหกรณ์ ท�าให้ผมมีอาชีพที่มั่นคง และรู้จักมีวินัย ผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มากๆครับ”
 ชิค ลิฟวิ่ง โฮเทล โรงแรมน้องใหม่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นโรงแรมที่มีดีไซน์เก๋ สไตล์โม
เดร์ิน ให้บรรยากาศสงบ ร่มรืน่  ห้องใหม่ ใกล้ตวัเมอืง ใกล้ขนส่ง ราคาคุม้ค่า บรกิารด ีสะอาด หากสมาชกิแวะเวยีนไปทีจ่งัหวดั
อุบลราชธานี ไม่ควรพลาดราคาพิเศษเพียง 450 บาท รวมอาหารเช้า เพียงบอกว่ามาจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้คะ

มีวันนี้ได้เพราะสหกรณ ์Chic Living Hotel โรงแรมใหม่..ห้องพักสะอาด..บรรยากาศดี
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด รหัส 27

	 เมื่อวันพุธที่	 29	พฤศจิกายน	 2560	นายดิเรก	 เครือแปง	 รองประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 จ�ากัด	 รหัส	 27	 น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 จ�านวน	 13	 ท่าน	 เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ในด้านการบริหารงานสหกรณ์	 ด้านระบบสารสนเทศ	 	 และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
ในด้านต่างๆ	 โดยมีนางสาวอารยา	 บุญยะศิรินันท์	 ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 และ 
คณะกรรมการ	ร่วมให้การต้อนรับ

สหกรณ์ สู่ คนสหกรณ์
เยี่ยมชมงาน
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	 เริม่ต้นปีใหม่แบบน้ี	ใคร	ๆ 	กอ็ยาก	“ใช้”	และ	“ม”ี	ชวีติ
อย่างมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น	 บางทีอาจจะมองเป็นเร่ืองยาก 
เพราะชีวิตคนเราอะไรจะได้ดั่งใจไปเสียทุกเรื่อง....ไม่มีแน่	
ยกเว้นชีวิตในหนัง	ในนิยาย	แต่อย่าลืมว่า	ถ้าเรามองบางเรื่อง	 
รอบ	 ๆ	 ตัวให้ง่ายขึ้น	 คุณจะพบว่า	 ความสุขในชีวิตก็อยู่ที	่ 
“ตัวคุณ” นั่นแหละ	 ว่าเปิดใจให้และรับกับเรื่องรอบข้าง 
ได้มากน้อยแค่ไหน
	 กุญแจสร้างความสุขในชีวิต		เป็นจุดที่เราจะได้ตั้งต้น
ในการที่จะท�าอะไรใหม่ๆ	ดังนี้
 	 อย่าอายที่จะเป็นคนแรกในการเริ่มต้นพูดว่า	
สวัสดี....
 	 หาเวลาตื่นเช้าเพื่อดูแสงแรกของดวงอาทิตย์
 	 หากมีโอกาส...จงแสดงความยินดีและชื่นชม 
ต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ
 	 อย ่าปล ่อยให ้เสียเวลาและโอกาสท่ีจะบอก 
ความรู้สึกดี	ๆ	กับใครสักคน
 	 อย่าเป็นคนยอมแพ้อะไรง่าย	ๆ	

 	 จ�าชื่อคนที่เข้ามาในชีวิตให้ได้ทุกคน
 	 เริ่มต้นการท�างานในแต่ละวันด้วยความสดใส
 	 อย่าสวดมนต์เพื่อขอ	“สิ่งของ”	 แต่จงสวดมนต์
เพื่อสร้างความมั่นใจและความกล้าหาญให้ตนเอง
 	 จงเป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง	แต่ไม่ใช่แข็งกระด้าง
 	 อย่าละเลยค�าว่า	เมตตา...
 	 เรยีนรูท้ีจ่ะแสดงออกถงึความยนิดกีบัผูอ้ืน่	แม้คุณ
จะอยู่อารมณ์ที่แย่
 	 ใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองและใจปรารถนา	 แต่ต้อง 
ไม่เดือดร้อนผู้อื่น	
 	 จงเป็นคนรักษาสัญญา
 	 ยิ้มไว้	ยิ้มเป็นโรคติดต่อ	ไม่เชื่อลองยิ้มดู
	 เชื่อไหม....แค่คุณได้ลงมือท�าบางข้อ	 ความรู้สึกดี	 ๆ	
อันเป็นที่มาของความรู้สึกเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ก็จะเกิดขึ้นให้หัวใจ
ยิ้มได้ไม่ยาก....	 และจะดีท่ีสุดถ้าความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวคุณ
นั้นส่งผ่านเลยไปถึงคนรอบข้างด้วยเช่นกัน....

ปีใหม่
กุญแจความสุขแห่งชีวิต
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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

23 มกราคม 2561 
สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน 
หรือสมาชิกสามารถตรวจสอบ ผ่านช่องทางดังนี้

 วันที่ 31 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ 

“สหกรณ ์ATM และปิดระบบเงนิกูฉ้กุเฉนิอตัโนมตั”ิ เป็นการชัว่คราว สมาชกิทีใ่ช้บริการถอนเงินสดจากบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์ ตู้ ATM ธนาคารออมสิน  

ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถท�ารายการดังกล่าวได้ 

ส�าหรับในช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

Call Center: 0-2579-7070ตรวจสอบผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
CO-OP PHONE  0 - 25798899 กดข้อ 6

www.025798899.com 
สหกรณ์ออนไลน์

ปิดชั่วคราว ATM และปิดระบบเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.

เพ่ือปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

1 2
3 4

SMS สหกรณ์ออนไลน์
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