
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 152 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์หม่ืนล้าน
 จากทุนด�าเนินงานเร่ิมต้น “15,570 บาท” ในปี 2521 กลาย
มาเป็น “10,092,150,200.96” บาท ในปี 2555 จากสมาชิกเริ่มต้น 
167 คน เป็นสมาชิก 13,221 คน สมาชิกสมทบอีก 11,701 คน รวม
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 24,922 คน ในวันนี้... นั่นเป็นบทพิสูจน์
การก้าวผ่านกาลเวลาที่ต้องต่อสู ้ทั้งภายในและสิ่งเร้าภายนอก 
ที่โหมกระหน�่าสู่ใจของสมาชิก เป็นการปะทะกันอย่างยิ่งใหญ่ของ
จิตและกัปดักทางสังคมโลก

                                                                                 อ่านต่อหน้า 3

ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกเงินปันผล 3 ก.พ. 56
หลังปิดประชุมใหญ่
 สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล 
เฉลี่ยคืน วันที่  23 ม.ค.56 หรือสามารถตรวจสอบผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE :025798899 ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

กิจกรรมดีๆ 
ต้อนรับปิดเทอม

29 – 31 มีนาคม 2556
ค่ายเยาวชนคนรักป่า 
ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเอราวัณ

สานรกัสานสมัพนัธ์ 
ครอบครวัฉัน
ครอบครวัเธอ

6 – 8 เมษายน 2556
ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ทั้ง 2 ค่าย สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ท่ี www.025798899.com

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นายจงเจริญ 
กิจสำาราญกุล และผู้จัดการ นายวิชิต สนธิวณิช รับมอบ
พุทธวิชิตมาร ฯ ขนาด 9 นิ้ว จาก นาย วิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่  

ยกเลกิแบบฟอร์ม
ใบค�าขอกูส้ามญัเก่าทกุแบบ  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 
3 ก.พ 56 ประชุมใหญ่ 
 สมาชิกจะได้ใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของของสหกรณ์กันให้เต็มที่ โดยการ
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ของเรา รวมทั้งการเลือก
กรรมการเข้าไปบริหารสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ที่พึงมีต่อการด�าเนินงานสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์  ก�าหนดการประชุมใหญ่ หน้า 2 

รับ SMS แจ้งผลการ
ด�าเนนิงาน เงนิปันผล-
เฉลีย่คนื 23 ม.ค. 2556
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ก�ำหนดกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี  2556 และกำรสัมมนำ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
ระหว่ำงวันที่  2 – 3  กุมภำพันธ์  2556

ณ  ห้องประชุม 1 อำคำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

วนัเสาร์ที ่ 2  กมุภาพนัธ์  2556 

ภาคเช้า            เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบยีน 
08.45 – 09.00 น. พธิเีปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2556
09.00 – 10.30 น. บรรยายพเิศษ  เรือ่ง  “ธรรมะกบัการพัฒนาชวิีตสู่เศรษฐกจิพอเพยีง”
 โดย พระมหาวฒุชัิย วชริเมธี
10.30 – 12.00 น. การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2556
 ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
 ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2555

ภาคบ่าย       เวลา 13.00 – 16.30 น.

13.00 – 16.30 น.  ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งการเลอืกต้ังประธานกรรมการเลอืกตัง้
  ระเบยีบวาระที ่3.1 จ�านวนกรรมการท่ีว่างลงและการด�ารง 
   ต�าแหน่ง
  ระเบยีบวาระที ่3.2  การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้ 
 ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
  ระเบยีบวาระที ่4.1  รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2555
  ระเบยีบวาระที ่4.2 รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ
   ประจ�าปี 2555 
  ระเบยีบวาระที ่4.3 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
   ส�านักงานสหกรณ์
 ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
  ระเบยีบวาระที ่5.1 การอนุมติังบดุล ประจ�าปี 2555
  ระเบยีบวาระที ่5.2  การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2555
  ระเบยีบวาระที ่5.3  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   เป็นกรรมการด�าเนินการ                                                                
  ระเบยีบวาระที ่5.4 การเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ
  ระเบยีบวาระที ่5.5 การอนมุติัแผนงานและงบประมาณรายจ่าย   
   ประจ�าปี 2556
16.30 น. การทดสอบและการประเมนิผลความรูผู้แ้ทนสมาชกิเกีย่วกบัสหกรณ์
 (พกัการประชมุ)

วนัอาทติย์ที ่3 กมุภาพนัธ์  2556 

ภาคเช้า       เวลา 08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น. ระเบยีบวาระที ่5  (ต่อ)
  ระเบยีบวาระที ่5.6 การก�าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
   หรอื ค�า้ประกนั ประจ�าปี 2556
  ระเบยีบวาระที ่5.7 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ 
   สหกรณ์ฯ
  ระเบยีบวาระที ่5.8 การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ  
   ประจ�าปี 2556 และก�าหนดค่าตอบแทน
  ระเบยีบวาระที ่5.9 การคดัเลอืกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ 
   ประจ�าปี 2556 และก�าหนดค่าธรรมเนยีม
  ระเบยีบวาระที ่5.10 การเลือกตัง้ประธานกรรมการด�าเนนิการ
  ระเบยีบวาระที ่5.11 ประกาศเรือ่งเงินรอจ่ายคนื และเงนิรบัโอน
  ระเบยีบวาระที ่5.12 การแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
   กรมป่าไม้ จ�ากดั
 ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
   
ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 15.00 น.

15.00  น. ปิดการประชมุสมัมนา

กลิ่นของคุณธรรม หรือกลิ่นของความดีงาม มีความหอมกว่า
ดอกไม้ชนดิไหน ๆ ทัง้สิน้  หลงัจากทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั  
เฟ้นหาและคดัเลอืกกนัคนดศีรสีหกรณ์กนัอยูน่าน ตัง้แต่วนัที1่ ม.ค. – 31 
สงิหาคม 2555  โครงการนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชดิชเูกยีรตสิมาชกิ 
เป็นแบบอย่างใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่น อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ ว่าการท�าความดี
นัน้ไม่มวีนัสญูสิน้

บดันี ้ทางสหกรณ์กไ็ด้คนทีม่คีณุสมบตัติรงใจ เพยีบพร้อมไปด้วย
คณุธรรม ประหยดั อดออม ใช้ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

นายวทิย์ ชมุภ ู  อาย ุ50 ปี เลขทีส่มาชกิ 7993 บ้านเกดิอยูจ่งัหวดั
พะเยา โดยท�างานทีอ่ทุยานแห่งชาตภิซูาง ต.ภซูาง จ.พระเยา ในต�าแหน่ง 
พนกังานพทิกัษ์ป่า ส.2

เขาผู ้นี้ เป ็นผู ้ที่ ใช ้ชี วิต
อย่างประหยัดอดออม ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตที่
ดตีามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และ
เป็นผู้ที่วางแนวทางที่มั่นคงเป็น
เสาหลกัของครอบครวัโดยน�าเงนิ
ที่กู ้จากสหกรณ์ ไปซื้อที่ดินเพื่อ
ปลูกล�าไย ปลูกยางพารา ปลูก
สวนผสมผสาน ซึ่งผลไม้ที่ปลูก
และพชืผกัสวนครวัล้วนกนิได้ทกุชนดิ โดยทีไ่ม่ต้องไปซือ้ และยงัมนี�้าใจ 
แบ่งปันให้เพ่ือนบ้าน อีกท้ังยังได้อุทิศตนเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
ใกล้เคียง โดยให้ค�าแนะน�าเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนบ้านเสมอ ว่าให้
วางแผนชีวิตในอนาคต หากปลดเกษียณแล้วจะได้สบาย  พร้อมกันนี้ 
มักจะน�าประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่ได้มา มาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ 
และใช้ความรูท้ีไ่ด้รบัมาก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ 

หลายคนอาจเคยบ่นกับคนรอบข้างว่า ท�าไมการท�าความดีนั้น
ยากนัก การท�าความดีท�าไมถึงมีแต่อุปสรรค แต่เขาผู้นี้ไม่เคยคิดหวัง 
ว่าท�าความดีแล้วจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา เขาคิดแต่เพียงว่าอยาก
จะสะสมความดอีย่างมปัีญญา และจะไม่ละเลยความดเีพยีงเลก็ ๆ น้อยๆ  
เหมือนการหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน ถึงเวลาก็เต็มโดยเราอาจ 
ไม่รูต้วั เริม่วนันีก้ย็งัไม่สาย อย่าเพิง่คดิท้อถอยหรอืถอดใจง่าย ๆ  ปลายฝัน 
อาจอยู่แค่เอื้อม อย่าอายต่อการท�าความดี แต่จงอายต่อการท�าบาป  
เป็นคนดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแบบนี้ทางสหกรณ์ก็ขอมอบรางวัล  
โล่เชดิชเูกยีรต ิและเขม็ทองค�า มลูค่า 40,000 บาท ใครอยากจะเหน็ตวัจรงิ
ของนายวิทย์ ชุมภู ผู้ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติให้เห็น 
เป็นรูปธรรมและปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง  สามารถพบเขาได้ใน 
วนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556  

กล่ินใดไหนเล่า จะหอมเท่า กล่ินความดี 
นายวิทย์ ชุมภู ผู้คว้ารางวัล 
“คนดีศรีสหกรณ์” 

นายวิทย์ ชุมภู และครอบครัว
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สรรพสิ่งเชื่อมโยง คน เทคโนโลยี ธรรมชาติ ธรรมะ ชีวิตน่าจะสมดุล... แต่การ
บริโภคอย่างไร้ขีดจ�ากัดในยุคเทคโนโลยีครองโลก เศรษฐกิจ การเมืองที่ผันแปรทุกเวลา  
องค์กรการเงินที่มุ่งเน้นการออมและชีวิตที่มีเศรษฐกิจพอเพียงน�าทางอย่างสหกรณ์ ต้อง 
ต่อสู้กับ กัปดักทางสังคม หลุมพรางการตลาด เข็มทิศในการด�าเนินชีวิต นโยบายทาง 
การเมือง น้อยคนนักที่จะก้าวผ่านหลุมพรางเหล่านี้...และเพื่อน�าพาสมาชิกสหกรณ์ให้
รอดพ้น ต้องอาศยักลวธิ ีกลยทุธ์นานา ผ่านการเชือ่มโยงจากสรรพสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั ผ่านกาล 
ผ่านเวลา ผ่านการระดมความคดิ ฝ่าลมฝนพายแุห่งจติใจสามญัของคนท�างานรุน่แล้วรุน่เล่า  
…มาร่วม 30 ปีแห่งการก่อเกดิ  

จากทนุด�าเนนิงานเริม่ต้น “15,570 บาท” ในปี 2521  กลายมาเป็น  “10,092,150,200.96”  
บาท ในปี 2555 จากสมาชกิเริม่ต้น 167 คน เป็นสมาชกิ 13,221 คน สมาชกิสมทบอกี 
11,701 คน รวมสมาชิกและสมาชิกสมทบ 24,922 คน ในวันนี้  นั่นเป็นบทพิสูจน์การ
ก้าวผ่านกาลเวลาที่ต้องต่อสู้ทั้งภายในและสิ่งเร้าภายนอกที่โหมกระหน�่าสู่ใจของสมาชิก  
เป็นการปะทะกนัอย่างยิง่ใหญ่ของจติและกปัดกัทางสงัคมโลก  

จากสหกรณ์ที่มีเงินทุนเพียง “หมื่นบาท” เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มี
สนิทรพัย์รวมหรอืทนุด�าเนนิการถงึ “หมืน่ล้านบาท” 

จ�านวนเงนิอาจมใิช่สาระส�าคญั ก่อนทีจ่ะก้าวสูอ่นาคต ทีท้่าทายมากยิง่ขึน้ เราจงึ
ควรเหลียวหลัง..แลหน้า ย้อนอดีต มองความเป็นมาของสหกรณ์ในยุคต่าง ๆ เพื่อศึกษา
พัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ส�าหรับการก�าหนดทิศทางและ
บทบาทของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

ยุคที่ 1 กำรก่อร่ำงสร้ำงตัว (ปี 2521 – 2536)
15 ปีแห่งกำรหยั่งรำกลึก

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้รบัการจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์เมือ่วนัที ่28 
กนัยายน 2521 โดยมสีมาชกิ 167 คน ทนุด�าเนนิงาน 15,570 บาท ในสมยัท่านอธบิดถีนอม 
เปรมรศัมี เป็นอธบิดกีรมป่าไม้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นแหล่งการออมทรพัย์และการกูย้มื
เงนิ และเพือ่เป็นแหล่งสวสัดกิารส�าหรบัสมาชกิทีเ่ป็นข้าราชการ พนกังานสงักดักรมป่าไม้

สหกรณ์เริม่ด�าเนินการเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2522 การด�าเนนิของสหกรณ์ในช่วงแรก 
เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ โดยจะรับค�าขอกู้ 
จากสมาชิกระหว่างวันที่ 1 – 15 ของเดือนและจะได้รับเงินกู้ประมาณเดือนถัดไป หรือ 
บางครัง้อาจต้องรอควินาน 2 – 3 เดอืน ท้ังนี ้ เพราะยังไม่มกีารการรบัเงนิฝากจากสมาชิก 
เงินทีจ่ะน�าให้สมาชกิกู้ในระยะน้ีทัง้หมด จงึน�ามาจากค่าหุน้ของสมาชกิ และค่าเกบ็หนีจ้าก
สมาชกิทีกู่ไ้ปก่อนหน้านีม้าให้สมาชกิรายใหม่กูต่้อไป

สหกรณ์มทีนุด�าเนนิการครบ 1 ล้านบาทแรก (1,380,481.04 บาท) ในปี 2525 เมือ่
ด�าเนนิงานได้ ประมาณ 4 ปี มจี�านวนสมาชกิเพิม่เป็น 419 ราย

การด�าเนนิงานผ่านไป 10 ปี ในปี 2531 สหกรณ์จงึมทีนุด�าเนนิการครบ 10 ล้านบาท 
แรก (11,680,919.80 บาท) จ�านวนสมาชิกเพิ่มเป็น 1,984 ราย เท่ากับว่าสหกรณ์มีทุน 
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 1 ล้านบาท

ในระยะแรกสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ท�าให้การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
มคีวามล่าช้า เนือ่งจากสหกรณ์บรหิารเงนิทนุด้วยทนุเรอืนหุน้จากสมาชกิเพยีงอย่างเดยีว 

ในปี 2534 สหกรณ์จึงเริ่มเปิดให้มีบริการรับฝากเงิน “ออมทรัพย์พิเศษ” จาก
สมาชิกเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวย่างท่ีส�าคัญส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการระดมเงิน
ออมจากสมาชกิครบทัง้ 2 ด้าน คอื “การออมภาคบงัคบั” ด้วยทนุเรอืนหุน้ และ “การออม
ภาคความสมัครใจ” คือการรับเงินฝากจากสมาชิก แม้ว่าในปีแรกสหกรณ์จะไม่สามารถ
ระดมเงนิฝากได้มากนกั กล่าวคอืมเีงนิฝากเพยีง 4 ล้านบาทเศษ จากทนุด�าเนนิงานทัง้หมด 
ประมาณ 48 ล้านบาท แต่กน็บัเป็นก้าวย่างส�าคญัทีท่�าให้สหกรณ์มทีนุด�าเนนิการเพิม่มากขึน้ 
ในถดัมา

ปี 2535 หลงัจาก สหกรณ์ด�าเนนิงานครบ 14 ปี สหกรณ์จงึมทีนุด�าเนนิการครบ 
100 ล้านบาทแรก (120,603,446.43 บาท) โดยมเีงนิฝากจากสมาชกิประมาณ 54 ล้านบาท 
เศษ เมือ่ทนุด�าเนินงานเพิม่ขึน้ ท�าให้การให้บรกิารเงนิกูร้วดเรว็ข้ึนเหลอืประมาณ 7 – 15 วนั  
ขณะเดียวกันในปีน้ีสหกรณ์เริ่มจัดให้มี “โครงการประกันชีวิตกลุ ่ม” ส�าหรับสมาชิก  
เพือ่เป็นสวัสดิการและลดภาระการค�้าประกนัเงนิกูส้�าหรบัสมาชกิ จ�านวนสมาชกิจงึเพ่ิมเป็น  
6,031 ราย 

สหกรณ์หมื่นล้าน 
ในปี 2536 หรอืเมือ่สหกรณ์ด�าเนนิงานมาครบ 15 ปี สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานเพิม่

เป็น 196 ล้านบาทเศษ มจี�านวนสมาชกิ 7,840 ราย
จะเห็นว่าใน 15 ปีแรกของสหกรณ์ (2521 – 2536) ทนุด�าเนินงานของสหกรณ์เพิม่ขึน้ 

แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นธรรมดาของการจัดตั้งองค์กรใด ๆ ก็ตามกว่าจะตั้งตัวได้ 
ในช่วงแรกต้องใช้เวลานานพอสมควร ยุคนี้เป็นยุคของการก่อร่างสร้างตัว เหมือนกับ 
การปลูกต้นไม้ที่ต้นกล้าที่ค่อยเติบโตและเริ่มหยั่งรากลึกและเริ่มยืนต้น กล้าท้าแดดลมฝน 
ได้ด้วยตนเอง

ยุคที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร (ปี 2537 – 2544)
สู่กำร “รีเอ็นจิเนียริ่ง” ครั้งใหญ่

ในปี 2537 สหกรณ์เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ใกล้เคียงในพื้นที่เขตจตุจักร-
บางเขน เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�างานกบัสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ ๆ ท�าให้เร่ิม 
มมีมุมองใหม่ ๆ มาประยกุต์ใช้ในการบรหิารสหกรณ์ 

ปี 2538 สหกรณ์เริ่มจัดท�า “โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” ซึ่ง
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบทะเบียนสมาชิกและหุ้น ระบบเงินฝาก 
ระบบเงนิกู ้และระบบบญัช ีโดยเสรจ็สิน้และเริม่ใช้งานในปี 2539  (ความจริงก่อนหน้านีใ้นปี 
2533 สหกรณ์เริม่ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาบ้างแล้ว แต่ใช้ส�าหรบัการพมิพ์ใบเสรจ็รบัเงนิ
เท่านัน้ยงัมไิด้น�ามาใช้ส�าหรบัระบบงานต่าง ๆ ของสหกรณ์) ท�าให้บรกิารสมาชกิได้รวดเรว็
ขึ้น ในช่วง 3 ปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่สหกรณ์มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มมากที่สุด โดยในส้ินปี 
2539 จ�านวนสมาชกิเพิม่เป็น 11,717 ราย ทนุด�าเนนิงาน 624 ล้านบาท

ในปี 2541 เป็นปีแรกทีผ่มได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการด�าเนนิการ และเป็นปีแรก
ทีส่หกรณ์แก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ซึง่เปลีย่นแปลงรปูแบบการประชมุใหญ่จากการประชมุโดย
สมาชิก เป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกซึง่จะมผีลในปีถดัไป ในขณะนัน้สหกรณ์มทีนุ 
ด�าเนินงานประมาณ 790 ล้านบาท ในปีนี้มีการจัดพิมพ์ “คู่มือสมาชิก” ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อบงัคบัและระเบยีบสหกรณ์ขึน้เป็นครัง้แรกโดยแจกจ่ายไปยงัสมาชกิทกุคน

ปี 2542 เป็นปีแรกที่ผมได้รับความไว้วางจากคณะกรรมการให้เป็นผู้จัดการ ได้มี
โอกาสร่วมงานกบัคณะกรรมการหลายท่านทีร่่วมกนัคดิร่วมกนัปฏบิตั ิน�าความเปลีย่นแปลง
มาสูส่หกรณ์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเริม่ตัง้แต่การให้บรกิาร “เงนิกูส้ามญั 1 วันได้” นบัเป็นการ
สิ้นสุดยุครอคิวเงินกู้ที่บางครั้งต้องรอนานนับเดือน รวมทั้ง 
สหกรณ์ยังได้เริ่มให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
อย่างจรงิจงั โดยจดัสมัมนาเจ้าหน้าทีส่หกรณ์เรือ่ง  " สูค่วาม
เปลีย่นแปลงแห่งความท้าทาย " เริม่โครงการ "สหกรณ์สญัจร" 
เป็นครั้งแรกที่ส�านักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี และในภาคใต้อีก 7 จังหวัดโดยคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่อยู่ 
ห่างไกลเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาสหกรณ์และทีส่�าคญัยิง่ยวด คอื ต้องการให้สมาชกิได้รูส้ทิธิ 
ทีพ่งึมแีละรูส้กึถงึความเป็นเจ้าของสหกรณ์อย่างแท้จรงิ

ในด้านฐานะการเงนิปี 2542 นบัเป็นปีแรกทีส่หกรณ์ม ีสนิทรพัย์รวม 1,000 ล้าน
บาท เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2542 นบัเป็นปีที ่21 แห่งการจดัตัง้สหกรณ์

ปี 2543 สหกรณ์ย้ายมา “ส�านกังานใหม่” ณ ชัน้ล่างอาคารศนูย์ปฏบิตักิาร กรมป่าไม้  
(เดิม) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กรครั้งส�าคัญ ไปสู่องค์กรที่ทันสมัย 
ในการบริหารจัดการมากขึ้น เริ่มใช้ระบบบัตรคิวมาจัดล�าดับการให้บริการสมาชิก มีการ
ยกเลิกการเขียนข้อมูลรายการเคลื่อนไหวแผ่นรายตัวสมาชิกโดยมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งระบบ ปรับปรุงระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยมีความทันสมัยและ
สามารถรองรับการบริการจากสมาชิกได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับการ “ปรับปรุง
โครงสร้างฝ่ายจัดการ” เริ่มเปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นคร้ังแรกภายใต้
บริการเงินกู้ "สินเชื่อวนาเคหะ" นับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้สินเชื่อที่มุ่งเน้นส่งเสริมฐานะ 
และ ความมั่นคงให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 
เกีย่วกบั “สวสัดกิารสมาชกิ” อย่างจรงิจงั ท�าให้สามารถเพิม่เตมิสวสัดกิารให้แก่สมาชกิใน 
รปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้ และในเดอืนตลุาคม นบัเป็นเดอืนแรกที ่“วารสารสหกรณ์ป่าไม้”  
ออกปรากฏโฉม และได้ออกต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุ ๆ เดอืนโดยไม่ขาดหายไปจนถงึปัจจบุนั 
ท�าให้สมาชกิได้รบัทราบข่าวสารการด�าเนนิงานของสหกรณ์อย่างต่อเนือ่ง

วิชิต สนธิวณิช
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ
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ปี2544 สหกรณ์เริ่มเปิดให้บริการ "สหกรณ์ทาง
โทรศัพท์อัตโนมัติ" ( CO-OP PHONE ) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2544 โดยสามารถอ�านวยความสะดวกให้
สมาชกิสามารถสอบถามยอด เงนิฝาก หุน้ หนี ้สทิธกิารกู ้สทิธิ

การค�า้ประกนั ยอดเงนิปันผล และการกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์โดยให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง
โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการสอบถามข้อมูลกับ
สหกรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิกต่างจังหวัด นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้เริ่มเปิดให้ 
บริการเงินฝากออมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ "ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  
6 มถินุายน 2544 ท�าให้สหกรณ์ระดมเงนิออมจากสมาชกิได้มากขึน้  จากเดมิทีส่มาชกิเปิด
บญัชเีงนิฝากไว้กบัสหกรณ์เพยีง 481 บญัช ีเพิม่เป็น 2,494 บญัชใีนปีแรก  พร้อมกบัเริม่
ให้บรกิาร "การฝาก - ถอน ด้วยเงนิสด" จากเดมิทีก่ารถอนจ่ายเป็น 
เช็คธนาคารเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงสัญญา 
เงนิกูแ้ละค�า้ประกนัจากเดมิทีม่ ี17 หน้าเป็น “ใบกูส้ามญัแผ่นเดยีว” 
2 หน้า และสหกรณ์ได้เริม่ให้บรกิารข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ เพือ่บรกิาร 
ข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็ ยิง่ขึน้ภายใต้เวบ็ไซด์ “www.025798899.com”  
เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2544 รวมทัง้ยงันบัเป็นปีแรกทีส่หกรณ์เริม่โครงการ "ค่ายเยาวชน
สหกรณ์" เพือ่ปลกูฝังเยาวชนรุน่ใหม่ท่ีเป็นบุตรสมาชกิให้มีอุดมการณ์สหกรณ์ การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

 ช่วงระยะเวลา 8 ปี ระหว่างปี 2537 – 2544 นับเป็นยุคที่สหกรณ์เริ่ม
ให้ความส�าคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหลากหลายมิติ กว่าได้ว่า 
เป็นการ “รีเอ็นจิเนียริ่ง” สหกรณ์ครั้งใหญ่ ทั้งในด้านเริ่มไปมาหาสู่กับสหกรณ ์
ออมทรัพย์อื่นเปิดกว้างสู่โลกภายนอกมากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างขั้นตอน 
ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ ปรับปรุงส�านักงานใหม่ การพัฒนาบุคลากร การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการให้บรกิารเงนิกู ้เงนิฝาก สวสัดกิาร เพิม่บรกิารใหม่ ๆ  การให้ความรู้ 
แก่สมาชิก ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่งเสริม 
การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ยุคที่ 3 ทศวรรษแห่งกำรอดออม (ปี 2545 – 2555)
จำกสหกรณ์กู้ทรัพย์ สู่..สหกรณ์ออมทรัพย์

ณ สิน้ปี 2544 สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานเพิม่เป็น 1,799 ล้านบาท จ�านวนสมาชกิ 
13,334 ราย แต่ด้วยโครงสร้างทางการเงนิท่ีท�าให้สหกรณ์มต้ีนทุนทางการเงนิสูง เนือ่งจาก
สดัส่วนของทุนเรอืนหุน้(ซึง่ต้องจ่ายเงนิปันผลในอตัราสูง)มจี�านวนมากกว่าเงนิฝาก(ซึง่จ่าย
ดอกเบี้ยต�่ากว่า) โดยมีทุนเรือนหุ้น 989 ล้านบาทและมีเงินฝาก 641 ล้านบาท ท�าให้ผล
ก�าไรของสหกรณ์น้อย จดัสรรให้แก่ทนุสวสัดกิารสมาชกิและเงนิเฉลีย่คนืได้ไม่มากนกั ถ้า 
ดตูวัเลขจ�านวนเงนิหุน้เฉล่ียต่อสมาชกิ 74,206.05 บาทกไ็ม่ได้สงูค่อนข้างต�า่ด้วย แต่เงนิฝาก 
เฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ 48,120.91 บาทยิ่งต�่ากว่ามากและมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์
เพียง 2,414 บญัชเีท่านัน้ หมายความว่าสมาชกิออมเงนิภาคความสมคัรใจหรอืฝากเงนิกบั
สหกรณ์น้อยเกนิไป ท�าให้ต้นทนุการเงนิสงู จดัสวสัดกิารได้น้อย เงนิหุน้และเงนิฝากทัง้หมด
ก็น�าไปให้สมาชิกกู้ลักษณะโครงสร้างทางการเงินบ่งบอกว่าเราเป็น “สหกรณ์กู้ทรัพย์” 
มากกว่า “สหกรณ์ออมทรพัย์” 

ดังนั้น จึงได้มีการหารือในที่ประชุมกรรมการว่า ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องก�าหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์โดยเฉพาะ “เงินฝาก” จากสมาชิกอย่างจริงจัง  
ควรมแีผนงานโครงการทีห่ลากหลายและเป็นรปูธรรม ควรมกีารก�าหนดนโยบายดอกเบีย้
เงนิฝากสงูอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้โดยมเีป้าหมายเพือ่เปลีย่นให้เราเป็น “สหกรณ์ออมทรพัย์”  
อย่างแท้จริง หากนโยบายชัดเจนก็สามารถด�าเนินการได้ทันที เนื่องจากปัจจัยภายใน 
ทัง้ส�านกังานและระบบงานมีความพร้อมหลงัจากทีม่กีารพฒันาระบบบรหิารจดัการท�าให้ระบบ 
ภายในเราเริม่เข้มแขง็ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมา  จงึมกีารก�าหนดให้ม ี “ทศวรรษแห่งการ
อดออม” โดยวางเป้าหมายเพิม่เงนิฝากจากประมาณ 600 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาทใน
ระยะเวลา 10 ปี ดเูหมือนจะเป็นป้าหมายทีท้่าทายและไม่น่าจะเป็นไปได้ เนือ่งจากจ�านวน
สมาชิกเตม็ทัง้หน่วยงานแล้ว เงนิทีฝ่ากเพิม่จงึไม่น่าจะเพิม่จากจ�านวนสมาชกิ แต่ต้องเพิม่
มาจากสมาชกิเดมิ

ปี 2545 นบัเป็นปีแห่งการเริม่ต้น "ทศวรรษแห่งการอดออม" อย่างแท้จรงิ เริม่
จากโครงการ "เรยีงร้อยใจ หนึง่ร้อยบาท" โดยมุง่หวงัให้สมาชกิสหกรณ์ “ทกุคน” มบีญัชี
เงินฝากกับสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 1 บัญชี และเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการด�าเนินการ 
มีมตกิ�าหนดให้ “สมาชกิใหม่ทกุคน” จะต้องเปิดบัญชเีงนิฝาก "ออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์" 

ไว้กับสหกรณ์ในขณะเดียวกันทางด้านฐานะการเงิน ของ
สหกรณ์ นับเป็นปีแรกท่ีสหกรณ์ได้เปลี่ยนไปสู่จากสหกรณ์
เงินขาดมาเป็นสหกรณ์ที่มีเงินล้นระบบ จึงนับเป็นครั้งแรก 
ท่ีสหกรณ์เริ่มลงทุนภายนอกโดยการซื้อ "พันธบัตร 
ออมทรพัย์ช่วยชาต"ิ ระยะเวลา 10 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 100 ล้านบาท 
และปีนีน้บัเป็นปีแรกทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ต่าง ๆ เริม่ทยอยเข้ามาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน
กบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

ในปี 2545 ยงัเป็นปีทีส่หกรณ์มสีนิทรพัย์รวมครบ 2,000 ล้านบาท เมือ่วนัที่ 
31 กรกฎาคม 2545 เป็นปีที ่24 แห่งการจดัตัง้สหกรณ์  ซึง่มรีะยะเวลาห่างเพยีง 3 ปี
จากสนิทรพัย์รวมใน 1,000 ล้านบาทแรก ในปี 2542 ซ่ึงต้องใช้เวลาถงึ 21 ปีนบัการ
วนัจดัตัง้สหกรณ์

ปี 2547 สหกรณ์ได้ส่งเสรมิการออมทรพัย์จากสมาชกิอย่างต่อเนือ่ง โดยได้เปิดให้
บรกิารรบัฝากเงนิอกี 2 ประเภท คอื บญัชเีงนิฝาก "ออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสุข" เมือ่วันท่ี  
1 เมษายน 2547 เพือ่รบัฝากเงนิ บ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหนจ็ด�ารงชีพ ส�าหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด ตามโครงการ "ทาง
เลอืกใหม่ให้ชีวติ" ของรฐับาล เนือ่งจากสหกรณ์ต้องการให้ข้าราชการทีเ่กษยีณอายรุาชการ
ยังคงเป็นสมาชิกและฝากเงินกับสหกรณ์ต่อไป นอกจากนั้นสหกรณ์ยังเปิดบริการรับเงิน
ฝากจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีเงินฝากหลายบัญชีได้ คือ บัญชีเงินฝาก "ออมทรัพย์
อเนกประสงค์" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 รวมทั้งสหกรณ์
ยังส่งเสริมการออมทรัพย์ของ “ครอบครัวสมาชิก” และ
บุคคลากรของหน่วยงาน ด้วยการเปิดรับสมัคร "สมาชิก
สมทบ" เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2547 โดยรบัสมคัร บตุร 
คู่สมรส บิดามารดา ของสมาชิก และลูกจ้างช่ัวคราว หรือ
พนกังานราชการของส่วนราชการ โดยสามารถฝากเงนิและออมทนุเรอืนหุน้ได้ผลตอบแทน
เช่นเดียวกับสมาชิก การรับสมาชิกสมทบเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เงินฝากสหกรณ์เพิ่ม 
สงูขึน้ ปัจจบุนัเงนิฝากสหกรณ์ทัง้หมดจ�านวน “1 ใน 3 เป็นเงนิฝากของสมาชกิสมทบ” 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบคุคลในครอบครวัของสมาชกิ รวมทัง้สหกรณ์ยงัเปิดให้บรกิาร "สหกรณ์
ทางธนาคาร" CO-OP@ Bank เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการฝากเงินกับ 
สหกรณ์โดยเพียงไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ทั่วประเทศ เขียนแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ก�าหนดก็สามารถฝากเงินมายังบัญชีสหกรณ์ 
ได้ทนัท ีทัง้หมดเพือ่ส่งเสรมิการออมทรพัย์ของสมาชกิให้ได้รบัความสะดวกมากขึน้ในหลาก
รปูแบบ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2547 เป็นเดอืนแรกทีส่หกรณ์ม ี เงนิฝากครบ 1 พนัล้าน 
บาท จ�านวน 14,030 บัญชี นอกจากนี้ในปี 2547 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการเร่ิมศักราช  
"เงินกู้ตามวัตถุประสงค์" ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก น�าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มฐานะและความมั่นคงของสมาชิก รวมทั้งการเพิ่มรายได้ของสมาชิกอีกทางหนึ่ง 
สหกรณ์จึงเปิดให้บริการเงินกู้เพิ่มอีก 2 ประเภท คือ "เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา" เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาของครอบครัวสมาชิก และ "เงินกู้สามัญเพื่อการประกอบอาชีพ
เสรมิ" เพือ่ส่งเสรมิการหารายได้เพิม่ของสมาชกิ ส�าหรบัการพฒันาด้านการบรหิารจัดการ
ปี 2547 ยงัเป็นการเริม่ต้น “ภาคสีหกรณ์บางเขน” เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในย่านบางเขน โดยการจัด 
สัมมนาไตรภาคี  และที่ส�าคัญก็คือคณะกรรมการด�าเนินการได้อนุมัติให้สหกรณ์ลงนาม 
ข้อตกลงใน "โครงการสหกรณ์ ATM" ร่วมกบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) เมือ่
วนัที ่19 พฤศจกิายน 2547 นบัเป็นก้าวแรกในการเริม่ด�าเนนิโครงการดงักล่าวอย่างเป็น
รปูธรรม นอกจากนีส้หกรณ์ยงัจดัท�า "แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 
ฉบบัที ่1 ปี 2548 - 2551"  นบัเป็นจงัหวะก้าวทีส่�าคญัในการก�าหนด อนาคตสหกรณ์ในระยะ
เวลา 4 ปีข้างหน้าโดยมพีนัธกจิทีส่�าคญัคอื การระดมเงนิออมจากสมาชกิ 

สิน้ปี 2547 สหกรณ์มสีนิทรพัย์รวมครบ 3,000 ล้านบาท ท�าให้มทีนุด�าเนนิงาน 
เพือ่ตอบสนองการให้บรกิารสมาชกิได้หลากหลายขึน้ นบัเป็นปีที ่26 แห่งการจดัตัง้
สหกรณ์  

ปี 2548 เป็นปีแรกที่สหกรณ์เปิดให้บริการ “สหกรณ์ 
ATM” ร่วมกบัธนาคารไทยพาณชิย์เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2548 
นับเป็น “นวัตกรรมใหม่” ที่มีเป้าหมายคือเพื่อระดมเงินฝาก
จากสมาชกิ เนือ่งจากการศกึษางานวจิยัต่างๆ พบว่าสมาชิกจะ

มาฝากเงนิกบัสหกรณ์เพิม่ขึน้หรอื “ฝากง่าย” ขึน้กต่็อเมือ่เขารูส้กึว่า “ถอนง่าย” ในปีนี้
สหกรณ์ยงัได้จดัท�าโครงการ “3 ฝันของคนช่างเกบ็” โดยการรณรงค์รบัสมาชิกและสมาชิก
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สมทบใหม่ การท�าบตัรสหกรณ์ ATM การฝากเงนิอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีม้กีารแก้ไขเพิม่
เติมข้อบังคับใหม่ให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัด “กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม” ทุกคนที่ส่วนราชการท่ีตนสังกัดไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดัได้  ด้านบรกิารอืน่ ๆ มกีารเพิม่ “เงนิกูเ้พือ่สงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย” ผู ้ช่วยเหลือสมาชิกที่ประภัยคลื่นสึนามิ บริการ “ใบแจ้งยอดบัญช ี
รายไตรมาส” ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้รับทราบยอดค่าหุ้นและเงินฝาก 
ของตนอย่างต่อเนือ่ง สมาชกิทีฝ่ากเงนิสามารถถอดเงนิสดเพิม่เป็น “1 แสนบาท” จากเดมิ 
50,000 บาท(หากเกินจ่ายเป็นเชค็) มกีารเพิม่ประกนัชวีติ “อบุตัเิหต ุ1 ล้านบาท” เพือ่
เพ่ิมทางเลือกให้กบัสมาชกิในการเพิม่ความมัน่คงให้ครอบครวั ด้านบรหิารจดัการมกีารจดั
ท�า “ระบบบริหารการจัดเก็บเอกสาร” อย่างเป็นระบบโดยติดบาร์โค๊ดท่ีกล่องเอกสาร
ทุกกล่อง สะดวกในการสืบค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ในด้านการส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิสถาบนั
ครอบครวันบัเป็นปีแรกทีเ่ริม่โครงการ “ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” เพือ่ให้สมาชิก 
คูส่มรสและบตุรเข้าร่วมกจิกรรมค่ายพร้อมกนั

ปี 2549 ต้อนรบัปีมหามงคล สู.่.เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารเิปิดบรกิาร
โครงการเงินฝาก “ออมทรัพย์กับเลข ๙” เพื่อส่งเสริมการออมตามก�าลังความสามารถ
ของสมาชกิตัง้การออมวนัละ 9 บาท เดอืนละ 999 บาทครบ 99,999 บาทร่วมสนกุรบัรางวลั  
การส่งเสรมิการออมทีม่สี�าคญัต่อการเปลีย่นโครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์ในระยะยาว
กค็อื มตขิองคณะกรรมการเกีย่วกบั “การรับเงินทุกประเภทผ่านบญัชอีอมทรพัย์” โดย
ก�าหนดให้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป การจ่ายเงนิทุกประเภท ได้แก่ เงนิกู้
ฉกุเฉิน เงนิกูส้ามญั เงนิปันผลเฉลีย่คนื เงนิทนุสวสัดกิารทัง้หมด และเงนิอืน่ใดทีส่มาชกิพงึ
ได้รบัจากสหกรณ์ ให้น�าฝากเข้าบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ทีส่มาชกิมกีบัสหกรณ์ 

เท่านัน้ ท�าให้เงนิทีจ่่ายให้สมาชกิแล้วไหลกลบัเข้ามาเป็นเงนิฝาก 
สหกรณ์อีก จากเดิมซึ่งจะไหลออกจากสหกรณ์ไปสู ่ระบบ
ธนาคารทัง้หมด ในด้านบรกิารเงนิกูน้บัเป็นการสิน้สดุยุค “เงนิ
กูส้ามญั 1 วนัได้” เป็นเงนิกู ้“ควกิเบร์ิด 3 ชัว่โมงได้” และเปิด
ให้บริการเงินกู้ใหม่อีกหลายประเภท เช่น “เงินกู้สามัญเพื่อ

ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน” เพือ่ตดิตัง้แกส็ LPG หรอื NGV และ “เงนิกูส้ามญัเพือ่
คุ้มครองชีวติและทรพัย์สนิ” ส�าหรบัการซือ้อาวธุเพือ่ประโยชน์ส�าหรบัการปฏบิติัหน้าท่ี
ราชการ ในด้านสวสัดกิารนับเป็นปีแรกทีส่หกรณ์ก�าหนดระเบยีบใหม่ “ทุนสวสัดกิารเพือ่
วนัเกดิสมาชกิ” จ่ายให้สมาชกิทกุคนในวนัเกดิและได้เริม่โครงการ “สายใยทีไ่ม่เกษยีณ” 
กจิกรรมท่องเทีย่วให้ให้ความรูเ้รือ่งการรกัษาสุขภาพส�าหรบัสมาชกิท่ีเกษยีณอายรุาชการ
ในปีนั้น ๆ และปีนี้นับเป็นก้าวแรกหนึ่งในโครงการ “e-CO-OP” โดย
เปิดให้บรกิาร “สหกรณ์ออนไลน์” ให้บรกิารข้อมลูสมาชกิผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ต พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง และในปีนี้กรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” โดยผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกรวม 16 ข้อ

ปี 2550 สหกรณ์ส่งเสริมการรับฝากเงินจากสมาขิกอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็น 
ปีแรกที ่“เงนิฝากชนะทนุเรอืนหุน้” โดยสหกรณ์มีเงนิฝาก 2,068 ล้านบาท มากกว่าทนุ
เรือนหุน้ซึง่ม ี1,997 ล้านบาท ซึง่ถือว่าแผนกลยุทธ์ในด้านการเงนิประสบความส�าเรจ็ตาม
ที่ก�าหนดไว้เพื่อลดต้นทุนการเงิน  ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการจัดท�า “แผนการบริหาร

ความเสี่ยง” เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นจากภายใน
ในภายนอกองค์กร และปีนี้นับเป็นปีที่ส�าคัญ เป็นความภาค
ภูมิใจร่วมกันของชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่
การด�าเนินงานองสหกรณ์ประสบความส�าเร็จเจริญก้าวหน้า
ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จนได้รับรางวัล

พระราชทาน “สหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นแห่งชาต”ิ ประจ�าปี 2550 และสหกรณ์ได้มกีาร
จัดงาน “จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” เพื่อเฉลิมฉลอง
การรบัรางวลั ในปีน้ีสหกรณ์ได้รบัความสนใจจากเพือ่น
ชาวสหกรณ์ออมทรพัย์ต่าง ๆ มาศกึษาดูงานท่ีสหกรณ์
เป็นจ�านวนมากและต่อเนือ่งถงึปัจจุบัน ในปลายปีแบบ
โครงสร้างหลักทางสถาปัตยกรรมของอาคารส�านักงาน
สหกรณ์หลังใหม่ “บ้านสหกรณ์” ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานก็เสร็จส้ินเหลือการ
ออกแบบรายละเอยีด และเริม่เผยแพร่ภาพอาคารในรายงานกจิการและทีป่ระชมุใหญ่ สิน้ปี
สหกรณ์มสีนิทรพัย์รวมครบ 4,474 ล้านบาท 

ปี 2551 เป็นที่สหกรณ์ปรับเพิ่มวงเงินกู้มากที่สุดตั้งแต่มีการจัดตั้งสหกรณ์ ท้ังนี้
เพือ่ให้เทยีบเท่าสถาบนัการเงนิอืน่ทีเ่ข้ามาปล่อยเงนิกูใ้ห้แก่ข้าราชการ จ�านวนเงนิให้กูแ้ก่
สมาชกิจงึเพิม่จาก 3,612 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 5,054 ล้านบาทในปี 2551 โดยท่ีเงนิฝาก
เพิม่เป็น 2,503 ล้านบาท และสนิทรพัย์รวมเพิม่เป็น 6,086 ล้านบาท จากหลกั 4 พนัล้าน
บาทในปีทีแ่ล้วข้ามหลกั 5 พนับาทสูห่ลกั 6 พนัล้านบาทในปีเดยีว

ปี 2552 เริ่ม “แผนกลยุทธ์สหกรณ์ ฉบับที่ 2 ปี 2552 – 2555” ในปีนี้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
ก่อสร้างอาคารส�านกังานใหม่ เมือ่ทีป่ระชมุอนมุ้ตแิละจดัให้มกีารประกวดราคาเพือ่หาผูรั้บ
เหมาก่อสร้างแล้ว สหกรณ์จดัให้ม ี“พธิวีางศลิาฤกษ์” เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2552 การ
วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างส�านกังานใหม่เป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าให้
สมาชิกเชื่อมั่นการด�าเนินงานของสหกรณ์มากขึ้นท�าให้
จ�านวนเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 3,302 ล้านบาทหรือเพิ่ม
เกือบ 1 ใน 3 ภายในปีเดียว  นอกจากนี้สหกรณ์ยังเริ่ม
ให้บริการ “สหกรณ์-กรุงไทย ATM” เพื่อให้สมาชิกได ้
รับความสะดวกในการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ 
สนิมธัยสัถ์ผ่านตู ้ ATM ธนาคารกรงุไทยทัว่ประเทศซึง่จะท�าให้สมาชกิมาฝากเงนิกบัสหกรณ์ 
มากขึ้น และสหกรณ์ยังเริ่มให้บริการ “SMS สหกรณ์ออนไลน์” เมื่อสมาชิกถอนเงิน 

ไม่ว่าท่ีหน้าเคาน์เตอร์หรอืท่ีตู้ ATM จะม ีSMS แจ้งไปที ่
มอืถอืสมาชกิทนัทที�าให้สมาชกิเชือ่มัน่ในการฝากเงนิกบั
สหกรณ์มากขึ้น และยังให้บริการแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ 
เงินปันผลเฉลี่ยคืน รับเงินสวัสดิการ ข่าวสารต่าง ๆ ใน
ปีนี้สหกรณ์ได้จัดท�า “ระบบส�ารองข้อมูลออนไลน์” 

(Disaster Recovery Site) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากหรือสัญญาเงินกู้ซึ่งจะไม่สูญหายอย่าง
แน่นอน ในด้านเงินกู้สหกรณ์ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ใหม่เป็น “เงินกู้สามัญ  
ควิกเบิร์ดสเปเชี่ยล” วงเงินกู้เพิ่มขึ้นตามจ�านวนเงินเดือนโดยให้กู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท  
สิน้ปี 2552 สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานเพิม่ 7,390 ล้านบาท

 ปี 2553 ทนุด�าเนนิงานหรอืสนิทรพัย์รวมของสหกรณ์เพิม่เป็น 8,156 ล้านบาท 
โดยเงนิฝากเพิม่เป็น 4,072 ล้านบาท เมือ่ทนุด�าเนนิงานเพิม่มากขึน้จากเงนิฝากทีเ่พิม่ขึน้ 
ทกุปี สหกรณ์เริม่มช่ีองทางในการแสวงหารายได้อืน่ ๆ ทีม่ใิช่ดอกเบีย้เงนิกู้จากสมาชกิเพ่ิมข้ึน 
รายได้ที่มีบทบาทส�าคัญและเพิ่มสูงขึ้นทุกปีต้ังแต่ปี 2545 ก็คือ รายได้จาก “การลงทุน
ภายนอก” ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารการเงินต่าง ๆ และมีการลงทุนเพิ่ม 
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อรายได้มากขึ้นก�าไรของสหกรณ์ก็เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งสหกรณ์
น�าไปเพิ่มเฉลี่ยคืนคือการลดดอกเบี้ยย้อนหลังให้กับผู้กู้ ส่วนหนึ่งน�าไปปรับเพิ่มเป็นทุน
สวสัดกิารต่าง ๆ และปรบัปรงุเพิม่บรกิารใหม่ ๆ ส�าหรบัสมาชกิ และบางส่วนน�าไปเพิม่ใน
ทุนขยายกิจการเพื่อสร้างส�านักงานใหม่  ในปี 2553 สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนกว่า  
72 ล้านบาทและเพิม่สงูมาขึน้ทกุปีตามจ�านวนเงนิฝากทีเ่พิม่มากขึน้

 ปี 2554 มพีธิเีปิดอาคารส�านกังานใหม่ “บ้านสหกรณ์” เมือ่วันท่ี 28 กนัยายน 
2554 ท�าให้สหกรณ์มอีาคารส�านกังานเป็นของตนเองนบัเป็นบ้านหลงัที ่6 โดยในช่วง 33 ปี  
สหกรณ์ย้ายบ้านมาแล้ว 5 ครัง้ เริม่จากอยูท่ี ่1) กองนติกิาร 9 ปี 2) มขุหลงัห้องประชุม 1  
กรมป่าไม้ 3 ปี 3) กองบ�ารงุ 6 ปี 4) ตกึ สทก. 4 ปี 5) ชัน้ล่างอาคารศนูย์ปฏบิตักิารป่าไม้ 11 ปี  
ในปีนี้กรรมการสหกรณ์ได้รับรางวัล “นักสหกรณ์ออมรัพย์ดีเด่น” สาขานักบริหารจาก
ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย ปีนีส้หกรณ์ได้จดัท�า “แผนบรหิารความเสีย่ง” 
ด้านปฏบิตักิารเสรจ็สิน้ และปีนีเ้ป็นปีทีไ่ทยประสบวกิฤต ิ“มหาอทุกภยั” คนไทยต้องประสบ
เคราะห์กรรมจากปรากฏการณ์น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ ร้านค้า ส�านกังาน ธนาคารหลายแห่งต้อง 
ปิดท�าการนานนับเดือน แต่สหกรณ์เปิดให้บริการทุกวันทั้งที่ส�านักงานและผ่านระบบ 
อเิล็กทรอนิกส์และ ATM ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของสมาชกิทีต้่องใช้จ่าย
เงนิในยามประสบภยั และยนืหยดัเคยีงข้างสมาชกิ สิน้ปี 2554 สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงาน 
ทั้งสิ้น 8,801 ล้านบาท โดยเป็นเงินฝาก 4,474 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นหุ้นและ 
ทนุสะสมต่าง ๆ

ปี 2555 เศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตัวจากวกิฤติมหาอทุกภัย ในขณะทีส่มาชกิ 
ยังใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ปีนี้สหกรณ์มีการปรับปรุงการให้บริการ 
เงนิฝาก โดย “ขยายเวลาการเปิดรบัฝาก-ถอน” เป็นระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
และปรบัปรงุระบบงานท�าให้สมาชกิทีม่าใช้บรกิารแล้วรอควิไม่เกนิ 2 ควิ และเพิม่จ�านวน
เงนิการถอนด้วยเงนิสดเป็น 1 ล้านบาท เพือ่ให้สมาชกิได้รบัความสะดวกในการใช้บรกิาร
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ฝากถอนเงินกับสหกรณ์มาขึ้น  ขณะเดียวกันสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับ
สวสัดกิารสมาชกิครัง้ใหญ่ โดยปรบัปรงุสวสัดกิารเดมิเพิม่จ�านวนเงนิ 7 สวสัดกิาร และเพิม่
สวัสดกิารใหม่อกี 4 สวสัดกิาร เมือ่รวมกบัทนุสวสัดกิารเดมิแล้ว รวมเป็นสวสัดิการท้ังสิน้ 
“18 สวสัดกิาร” ซ่ึงสหกรณ์จ่ายให้สมาชกิปีละกว่า 20 ล้านบาท ซึง่เงนิส่วนนีม้าจากทนุ
ด�าเนนิงานท่ีเพิม่ขึน้และก�าไรทีเ่พิม่ขึน้ของสหกรณ์นัน่เอง โดยส่วนหนึง่เป็นรายได้จากการ
ลงทุนในปี 2555 สหกรณ์มรีายได้จากการลงทนุกว่า 100 ล้านบาท

สิ้นปี 2555 ในปีน้ีเป็นปีแรกที่เงินฝากของสหกรณ์ครบ 5,300 ล้านบาท โดยมี
จ�านวนบัญชีเงินฝากทั้งสิ้น 24,500 บัญชีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เมื่อปี 2544 
ซึ่งขณะนั้นดูเหมือนว่าเป็นการวางเป้าหมายท่ีห่างไกลจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก 
เนือ่งจากมเีงนิฝากเพยีง 641 ล้านบาท ปี 2555 เป็นปีสดุท้ายของแผนกลยทุธ์ฉบบัที ่2 ใน
ปี 2556 สหกรณ์ก้าวสู.่. “แผนกลยทุธ์ ฉบบัที ่3 ปี 2556 – 2559” โดยในปี 2559 จะเป็นปี
ครบรอบ 100 ปีของการสหกรณ์ไทย ซึง่ระบบสหกรณ์ได้รบัการสถาปนาขึน้ในประเทศไทย
เมือ่ปี 2459

10 ปีทีผ่่านมาจงึกล่าวได้ว่าสหกรณ์ก้าวสูย่คุที ่3 “ทศวรรษแห่งการอดออม” 
อย่างแท้จรงิ มกีารก�าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกจิกรรมอนัหลากหลาย
ในการส่งเสริมสนับสนุนการระดมเงินออมจากสมาชิก ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการเงนิของสหกรณ์ ทีเ่ราสามารถกล่าวได้อย่างภาคภมิูใจว่าเราได้ถงึยคุ
ทีเ่ปลีย่นแปลงสหกรณ์ จาก“สหกรณ์กูท้รัพย์” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์”  ไปแล้ว
ตลอดกาล

และในขณะเดียวกันสิ้นปี 2555 นับเป็นก้าวย่างแรกที่ทุนด�าเนินงานของ
สหกรณ์ครบ 10,000 ล้านบาท จาก “สหกรณ์หมืน่บาท” เมือ่ปี 2521 เป็น “สหกรณ์
หมืน่ล้านบาท” เมือ่ย่างสูว่ยั 35 ปี

ยุคที่ 4 ก้ำวสู่..ควำมยั่งยืน 
ควำมท้ำทำยของ “ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่” 

แม้ว่าเราจะก้าวสู ่“สหกรณ์ออมทรพัย์หมืน่ล้าน” แต่กม็ไิด้หมายความว่าเราก้าว 
สูค่วามส�าเรจ็ในทกุ ๆ ด้าน จ�านวนทนุด�าเนนิงานทีส่งูด้านหนึง่สะท้อนภาพว่า ผลประกอบการ
หรือก�าไรของสหกรณ์ยังอยู่ในระดับสูงต่อไปซึ่งสมาชิกจะได้ประโยชน์จากผลตอบแทน 
ในรปูเงนิปันผลเฉลีย่คืน ดอกเบ้ียเงนิฝากในระดบัสงู ดอกเบีย้เงินกูท้ีต่�า่ลง สวสัดกิารในรปูแบบ 
ต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ การได้รบับรกิารท่ีหลากหลายและมีประสทิธภิาพมากข้ึน  แต่อกีด้านหนึง่ 
ยังเป็นภาพสะท้อนว่าจ�านวนเงินที่มากอาจน�าเราไปสู่ความเสี่ยงมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน 
หากขาดการสร้างภมูคิุม้กนัทีเ่หมาะสม จ�านวนเงนิทีม่ากยงัเป็นภาพสะท้อนว่าคอื “ความ 
รบัผดิชอบทีย่ิง่ใหญ่ขึน้” ของคณะผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการในอนาคต  การด�าเนนิงาน 
ของสหกรณ์จึงต้องอยู่ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ หนึ่ง ตั้งอยู ่บนรากฐานของหลัก 
ธรรมาภบิาล สอง ตัง้อยูบ่นรากฐานของการให้สมาชกิเป็นศนูย์กลาง สาม ตัง้อยูบ่นรากฐาน
ของความเป็นเอกภาพไม่แก่งแย่งแบ่งฝ่าย สี ่ตัง้อยูบ่นรากฐานของความสมดลุและความ
พอเพยีง คณะกรรมการต้องมวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นมอือาชพี ละเอยีดรอบคอบยิง่ขึน้ และ
การด�าเนนิงานต้องอยูภ่ายใต้ “อดุมการณ์ หลักการ และวธิกีารสหกรณ์” จ�านวนเงนิ 
ทีม่ากย่อมสะท้อนว่า “สมาชกิต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจสหกรณ์” และตดิตามการด�าเนนิ
กิจการของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดกว่าเดิม ด้วยเพราะเงินนับหมื่นล้านบาทนี้ ก็คือเงินของ 
สมาชกิ ทัง้ในรปูของทนุเรอืนหุน้ เงนิฝาก ทนุสวสัดกิาร ทนุสะสมต่าง ๆ ทัง้จากการเกบ็
เล็กผสมน้อยของสมาชกิ และหลายครอบครวัซึง่น�าเงนิออมท้ังหมดมาไว้ท่ีสหกรณ์  เราจงึ 
มอิาจมีความผดิพลาดใด ๆ จากเงนิจ�านวนมากของสมาชกิได้  ในขณะเดยีวกนัสมาชกิและ
ผูแ้ทนสมาชกิต้องร่วมกนัก้าวมาเป็น “ผูน้�าสหกรณ์” เพือ่เรยีนรูส่ั้งสมประสบการณ์และ
เข้ามาทดแทนเป็นผูบ้รหิารสหกรณ์ต่อไปจากรุน่สู่รุน่ ผมได้มโีอกาสด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการ
รวมท้ังสิน้ 12 ปี ซึง่อยูใ่นห้วงเวลาการเปลีย่นผ่านของสหกรณ์ ปฏบิตังิานถกูบ้างผดิพลาด
บ้างแต่กไ็ด้รบัการชีแ้นะจากสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิและคณะกรรมการและเนือ่งจากสหกรณ์
มีลกัษณะ “ท�างานเป็นทมี” จงึช่วยให้สหกรณ์เตบิโตมาได้ จงึใคร่ขอเชญิชวนมวลสมาชิก
ก้าวมาเป็นผูน้�าสหกรณ์รุน่ต่อไปในอนาคต

“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่” จึงต้องมีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้านด้วยการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นในทุกมิติ ผู้น�าสหกรณ์จึงต้องมีความรอบรู้ด้าน
อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์ ด้านนวตักรรมการบรหิารยคุใหม่ ด้านเศรษฐกจิ
การเงนิการลงทนุทัง้ภายในและภายนอก ด้านการจดัการองค์กร ด้านภาวะความเป็นผูน้�า 
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารยคุใหม่ จงึนบัเป็นความท้าทายอย่างยิง่ของผูน้�าสหกรณ์ยคุต่อไป

ความส�าเรจ็ของสหกรณ์นัน้วดัได้เป็น 2 ขัน้ตอน คอืความส�าเรจ็ทางธรุกจิซึง่วัดจาก
จ�านวนเงนิหรอืทนุด�าเนนิการทีส่งู ท�าให้สหกรณ์มรีายได้หรอืก�าไรทีส่งูข้ึนซึง่กล่าวได้ว่าเป็น
ความส�าเรจ็เบือ้งต้น แต่ความส�าเรจ็ขัน้สดุท้ายและเป็นเป้าหมายหลกัของสหกรณ์นัน้ คอื
ทกุคนเข้าถงึการบรโิภคทีจ่�าเป็น เทคโนโลย ีธรรมชาต ิธรรมะ การออมทีเ่พิม่ขึน้  หนีท่ี้ลดลง 
หรอืหมดไป  นัน่คอืยกระดบัฐานะและความเป็นอยูข่องสมาชกิให้ดขีึน้กว่าเดิม  

สุดท้ายเข้าสู่สังคมระดับ อดออม เอื้ออาทร พึ่งพากันและกัน  ก้าวสู่ความ
ยัง่ยนือย่างแท้จรงิ...

 

ข้อมูลสถิติแสดงผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ประจ�าปี 2522 - 2555

ปี สมาชิก สมทบ สินทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก

2522 232   255,315.70 239,390.00  

2523 279   553,603.90 490,080.00  

2524 400   924,336.94 775,030.00  

2525 419   1,380,481.04 1,102,500.00  

2526 554   1,846,076.04 1,536,830.00  

2527 727   2,772,193.73 2,328,140.00  

2528 785   3,771,153.35 3,144,880.00  

2529 885   4,967,435.02 4,149,630.00  

2530 1,303   7,018,238.96 5,982,590.00  

2531 1,984   11,680,919.80 9,521,160.00  

2532 2,815   19,553,221.64 15,123,890.00  

2533 3,280   30,109,336.98 23,226,260.00  

2534 4,296   48,273,520.69 34,213,580.00 4,590,941.06

2535 6,301   120,603,446.43 55,110,570.00 54,735,651.96

2536 7,840   196,411,635.60 86,637,670.00 90,040,619.86

2537 9,413   261,398,649.42 137,476,590.00 94,363,996.87

2538 10,712   447,744,195.00 208,492,290.00 192,838,906.58

2539 11,717   624,947,539.92 283,023,420.00 277,530,872.56

2540 12,401   776,217,563.59 372,712,000.00 317,375,739.24

2541 12,742   994,899,141.14 468,380,000.00 422,178,134.59

2542 13,068   1,278,019,139.58 622,566,180.00 411,772,306.28

2543 13,274   1,579,218,033.99 819,061,870.00 516,172,613.20

2544 13,334   1,799,424,182.00 989,463,550.00 641,644,259.44

2545 13,406   2,269,517,174.37 1,147,384,370.00 772,265,903.11

2546 13,397   2,517,824,695.10 1,306,526,140.00 959,230,331.44

2547 13,238 439 3,006,298,157.56 1,463,987,610.00 1,120,150,333.91

2548 13,105 1,284 3,411,446,915.47 1,638,123,390.00 1,308,843,194.78

2549 13,053 2,523 3,788,418,003.52 1,809,797,550.00 1,591,988,237.42

2550 13,154 2,858 4,474,229,663.17 1,997,780,400.00 2,068,907,435.82

2551 13,157 3,192 6,086,652,111.25 2,291,632,680.00 2,503,946,268.62

2552 13,057 3,935 7,390,075,747.74 2,581,822,990.00 3,302,522,094.78

2553 13,053 4,918 8,156,362,517.61 2,865,587,200.00 4,072,717,245.63

2554 13,201 8,990 9,289,970,425.91 3,169,733,920.00 4,665,121,426.05

 พ.ย.55 13,221 11,701 10,092,150,200.96 3,478,090,610.00 5,293,882,730.71



7

รายการ  30 พฤศจิกายน 2555  31 ตุลาคม 2555

จ�านวนสมาชิก 13,221 13,213 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 11,701 11,543 

สินทรัพย์รวม 10,092,150,200.96 9,869,422,663.18

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 341,892,280.30 229,503,690.15 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 230,081,933.47 230,071,917.49 

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 0.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 71,119,178.84 68,376,896.26 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,444,274.75 2,301,769.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,954,032,140.24 5,934,898,653.16 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 29,543,655.66 30,217,757.22 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 797,409,117.51 787,517,472.34 

เงินลงทุนระยะยาว 2,558,803,855.50 2,478,803,855.50 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,299,050.70 15,673,919.53 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 90,688,129.29 91,112,464.24 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 641,275.62 748,958.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 5,962,980,256.69 5,790,539,658.31

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 640,000,000.00 500,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,944,098,114.69 3,933,856,555.42

เงินรับฝากออมทรัพย์ 409,926,133.38 414,853,384.98 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,844,469,660.44 2,846,939,473.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 535,099,857.29 518,750,670.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 113,092,201.61 112,192,213.45 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 39,581,875.07 39,192,425.68 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,928,386.90 1,928,386.90 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,344,301,255.40 1,326,682,738.31

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 79,467,119.33 77,447,355.78 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,230,733,341.07 1,214,278,530.46 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 30,998,336.71 32,014,076.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 3,102,458.29 2,942,775.36 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 5,483,360.62 3,778,367.68 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,964,025.98 14,088,496.90 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,867,151,292.76 3,839,995,136.76

ทุนเรือนหุ้น 3,478,090,610.00 3,450,680,420.00 

ทุนส�ารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 50,548,470.69 50,802,504.69 

รายได้ 488,888,025.86 446,027,816.56

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 401,408,549.58 364,997,064.46 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 86,714,804.99 80,315,763.81 

รายได้อ่ืน 764,671.29 714,988.29 

ค่าใช้จ่าย 226,869,374.35 207,139,948.45

ดอกเบ้ียจ่าย 178,530,690.70 164,891,121.48 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 48,338,683.65 42,248,826.97 

ก�าไรสุทธิ 262,018,651.51 238,887,868.11

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญทั่วไป 6.35

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ( คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตรำดอกเบี้ยผลกำรด�ำเนินงำน

 ลมหนาวพัดพามาพร ้ อมกับก ล่ินอายของการ 
เฉลิมฉลอง ดูเหมือนว่าความสุขจะวนเวียนอยู ่ไม ่ไกลจาก 
ตัวเราเลย ใครต ่อใครจึงชื่นชอบเดือนสุดท ้ายของป ี เสีย 
เหลือเกิน ว่าแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้มองหาของขวัญ
ในวันปีใหม่ให้แด่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน นั่นคือ หมอน 
ผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์ เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าบรรดาสมาชิก
ทั้งหลายที่ได้รับหมอน สหกรณ์ก็พลอยสุขใจไปด้วยจ้า

เก็บตก ของขวัญปีใหม่ 
จากใจสหกรณ์
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

เมือ่วนัเสาร์ที ่15 ธนัวาคม 2555 ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย 
ไอซที ีจ�ากดั ได้จดัสมัมนา เรือ่งพลกิโฉมไอทสีหกรณ์ออมทรพัย์ไทย โดย
มีเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ออมทรพัย์ต่าง ๆ  ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัมนา 
จ�านวน 190 คน นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการชุมนุม ฯ 
ได้ท�าการเปิดสัมมนา และมีการบรรยายพิเศษ โดยนายธีระ อภัยวงศ์ 
อดีตประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็ก จ�ากัด อดีตรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความรู ้
เกี่ยวกับความต้องการของ Stakeholders กับระบบสหกรณ์ และ
เทคโนโลยจีะช่วยท่านได้อย่างไร ฯลฯ 

จากนัน้ นายอดศิร แก้วบชูา กรรมการและเลขานกุารชมุนมุ ฯ ให้
ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่ง โครงสร้างสถาปัตยกรรมไอทขีองสหกรณ์ และงาน 
เอทเีอม็ของสหกรณ์ บรรยายโดยนายพรชยั ปานเจริญ กรรมการด�าเนนิงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด ภายในงาน 
ได้มกีารสาธิตการกด ATM โดยใช้บัตร ATM ของ สอ.ต�ารวจแห่งชาติ  
กดถอนเงนิจากตู ้ATM ของ สอ.กรมป่าไม้  โดยพลต�ารวจเอก นพิจน์ 
วรีะสนุทร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่งชาติ

พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจแห่งชาติ สาธิตวิธีการถอนเงินข้ามสหกรณ์

พลิกโฉมไอทีสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555

ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

และหวัข้อส�าคญัทีแ่ต่ละสหกรณ์ตัง้ใจฟังกนัอย่างใจจดใจจ่อ น่ันก็ 
คือ การเตรียมการเพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ในสหกรณ์ โดยนายสิทธิชัย  
อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการชมุนมุ ฯ นายอดศิร แก้วบชูา กรรมการและ
เลขานกุารชมุนมุฯ นายวชิติ สนธวิณชิ ผูจ้ดัการชมุนมุฯ เป็นผูบ้รรยาย 
พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา   ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผูม้อบโชคให้
แต่ละสหกรณ์


