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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ประหยัดอดออม
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขนึ้ เมือ่ วันที่ 18 กันยายน
ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในระยะเริ่มแรก รัฐบาลไทยได้อาศัย
ยืมตัวเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้องั กฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วยบริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรม ระหว่างปี
พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2466 รวม 3 ท่าน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2466 เมื่อ Mr. W.F. Lloyd ได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการแล้ว รัฐบาลไทย
ได้พิจารณาเห็นว่า พระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการป่าไม้จาก
Royal Engineering College เมือง Cooper’s Hill ประเทศอังกฤษ และได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้
เมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไม่จ้างชาวต่างประเทศเป็นเจ้ากรม
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เจ้ากรมป่าไม้ก็เป็นคนไทยจนถึงปัจจุบัน
กรมป่าไม้ได้ย้ายต้นสังกัดหลายครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2464 ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปขึน้ กระทรวงเกษตราธิการ
กรมป่าไม้ได้สงั กัดอยูก่ ระทรวงเกษตราธิการ ประมาณ 13 ปี จึงได้โอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ปี ก็ได้โอนสังกัดไปขึ้นอยู่กับ
กระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 และต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2477
ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ขนึ้ อยูใ่ นสังกัดทบวงเกษตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ
เมือ่ ได้มกี ารยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ขึน้ เป็นกระทรวงเกษตราธิการ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2478
กรมป่าไม้จึงได้มาสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการ และต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และบัญญัติให้มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นแทน
กระทรวงเกษตราธิการ ส�ำหรับกรมป่าไม้กย็ งั คงสังกัดอยูใ่ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ่ ไปเช่นเดิม
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อีกครัง้ ในครัง้ นีถ้ อื ได้วา่
เป็นเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบกับกรมป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยได้มกี ารแบ่งกรมป่าไม้เดิมออกเป็น 3 กรม
หลักๆ ได้แก่ กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการย้ายกรมป่าไม้มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งกรมปาไมขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๓๙

พระราชด�ำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประวัติสหกรณ์ ไทย

ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีการติดต่อค้าขายส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ แต่หน่วยการผลิตโดยทั่วไปเป็น
ครัวเรือน ชาวนาปลูกข้าวเพือ่ เลีย้ งครอบครัวในช่วงปีหนึง่ ๆ เมือ่ สภาพทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึน้
ชาวนาจึงต้องการเงินมาลงทุนขยายการผลิต แต่การเป็นหนีท้ ำ� ให้ชาวนาตกอยูใ่ นฐานะล�ำบาก สูญเสียกรรมสิทธิท์ อดทิง้ ทีน่ า
และหลบหนีหนีส้ นิ ทางการจึงมีแนวคิดจะตัง้ ธนาคารเกษตรเพือ่ แก้ไขปัญหาแต่ตดิ ขัดเรือ่ งหลักประกันเงินกูจ้ งึ ต้องล้มเลิกไป
เมื่อ พ.ศ. 2456 แบงก์สยามกัมมาจล จ�ำกัด (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด) ประสบวิกฤตการณ์กระทรวง
พระคลังมหาสมบัตคิ ดิ จะดัดแปลงให้เป็นธนาคารราษฎรกูย้ มื แห่งชาติ โดยได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเดอร์ หัวหน้าธนาคาร
แห่งมัทราส ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาแนวทาง โดยแนะน�ำให้ประชาชนรวมกันตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินและช่วยเหลืออุตสาหกรรมชนบท ซึ่งพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงบัญญัติ
ศัพท์สมาคมชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “สหกรณ์”
ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2448 ได้มีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณ์เป็นการพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์ มีส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย์ การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์ โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ เป็นอธิบดีกรมนีเ้ ป็นพระองค์แรก รวมทัง้ การออกกฎหมาย มีบทบัญญัตกิ ารจัดตัง้ สหกรณ์ในพระราชบัญญัติ
สมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 และได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำ� กัดสินใช้ เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2459 มีสมาชิกสหกรณ์แรกตั้ง 16 คน มีทุนด�ำเนินงานฯ เป็นเงิน 3,080 บาท การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
จึงได้ขยายไปยังจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2463 มีสหกรณ์ตั้งขึ้น 60 สมาคม สมาชิก 1,190 คน
กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด รวม 303,668.77 บาท สหกรณ์หนึ่ง ๆ มีสมาชิกประมาณ 20 คน

สหกรณ์ระยะขยายตัว (ปี พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2497)

การทดลองจัดตัง้ สหกรณ์ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ ทางราชการจึงส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ สหกรณ์มากขึน้ มิได้จำ� กัด
เฉพาะสหกรณ์หาทุนเท่านัน้ มีสหกรณ์รปู อืน่ ทัง้ ในด้านการผลิต การบริโภค การบริการและการตลาด ทัง้ ในเมืองและชนบท
โดยได้ออกกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2471
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ยกฐานะงานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นเป็นกระทรวงในปี พ.ศ. 2495
ในช่วงปี พ.ศ. 2476 ถึง 2497 มีสหกรณ์ 22 ประเภท แบ่งเป็นไม่จ�ำกัดสินใช้ 5 ประเภท และจ�ำกัดสินใช้ 17 ประเภท
มีสหกรณ์จ�ำนวน 10,338 สมาคม ในท้องที่ 63 จังหวัด

สหกรณ์ ในระยะเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2498 - 2511) จ�ำนวนสหกรณ์ลดลงภายหลังยุบกระทรวงสหกรณ์ลดลง
เป็นระดับกรมในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้านชลประทานทางหลวงแผ่นดิน
และการศึกษา พร้อมทั้งยุบธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2509
การเปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2511 - 2514 ) เป็นการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากการรวบรวมสหกรณ์หาทุนเล็ก ๆ
เข้าด้วยกัน เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ในระดับอ�ำเภอ ซึ่งการควบรวมสหกรณ์เริ่มตั้งแต่ปี 2512 แล้วเสร็จในปี 2514
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2515 ถึงปัจจุบัน) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สืบเนื่องจากค�ำสั่งรัฐบาลคณะ
ปฏิวัติยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อ 30 กันยายน 2515 และตั้งเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงานด้านสหกรณ์
อยู่ 2 กรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มั่นคง

บริการอย่างมีมาตรฐาน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

สาร

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2561 และในปีที่ผ่านมาโดยตลอด เห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จนเป็นทีย่ อมรับในวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ จากการทีม่ ผี มู้ าศึกษาดูงานอย่างมาก
โดยในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะมีการพัฒนาเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ด้านสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุดท้ายนี้ ผมขอมอบความปรารถนาดีแด่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และสมาชิกสมทบทุกคน

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาร

อธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้กอ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2521 จากทีต่ งั้ ส�ำนักงานเพียงห้องท�ำงานเล็ก ๆ
ในอาคารกรมป่าไม้ จนถึงปัจจุบันสามารถมีอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ที่มีมาตรฐานสมบูรณ์แบบ จากการที่ได้ติดตาม
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เห็นการเจริญเติบโตในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสวัสดิการ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ดำ� รงความเป็นสหกรณ์ที่มั่นคง
สามารถด�ำเนินงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิก ได้ร่วมมือร่วมใจ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ทีส่ ำ� คัญได้มสี ว่ นช่วยเหลือสมาชิกทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกรมป่าไม้
ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 นี้ ผมขอ
อวยพรให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส�ำเร็จและความสุข
ตลอดไป

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดตั้งมาครบ 41 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ภายใต้
ค�ำขวัญ “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” ซึ่งจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รักษาอุดมการณ์
หลักการทีด่ มี าโดยตลอด จากสหกรณ์ทเี่ ริม่ จากทุนด�ำเนินงานเพียงเงินหลักหมืน่ จนถึงปัจจุบนั มีทนุ ด�ำเนินงานเป็นหลักหมืน่
ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ให้การสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางชีวิตและครอบครัว จึงท�ำให้สมาชิกมีขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ยังให้การสนับสนุนสถานที่ส�ำหรับการจัด
ประชุม อบรมสัมมนา ข้าราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ประสบความส�ำเร็จ ก้าวหน้า
มั่นคง รวมทั้งขอให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
ในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2521 เป็นต้นมา อันเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด นับได้
41 ปี สหกรณ์ฯ มีการเจริญเติบโตทุกด้านจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีนวัตกรรมอยู่ใน
อันดับต้นๆ โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน สวัสดิการ จนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อผู้แทนสมาชิกได้รับทราบความก้าวหน้าและผลประกอบการ และเป็นวันที่
ผู้แทนสมาชิกจะได้มารวมตัวกัน เพื่อเสนอความคิดเห็น ลงมติ ตามขบวนการสหกรณ์ ที่จะท�ำให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง
ต่อสมาชิกทุกท่าน จึงถือได้ว่าสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรเคียงคู่กับหน่วยงานราชการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพนับถือ อีกทัง้ พระบารมี
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง มีความก้าวหน้า มั่นคง และร่วมกันพัฒนาให้สหกรณ์
มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในวาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินกิจการมาครบรอบ 41 ปี ผมขอชื่นชมและยินดี
ที่การด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่เชื่อมั่นของ
มวลสมาชิก และในวงการสหกรณ์ จนอยู่ในระดับแนวหน้าภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้แทนสมาชิก บัดนี้ สหกรณ์มีการน�ำเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ยุคดิจิทัล
และในขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่ออุดมการณ์สหกรณ์ตลอดมา และให้ความเอื้ออาทร ให้การมีส่วนร่วม
ทางสังคม (CSR) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกในสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ และโรงเรียนชุมชน
รอบข้าง
โอกาสทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ผมขอฝากค�ำอวยพร
ขอให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
สุดท้ายนี้ ผมขอให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกท่าน จงประสบ
แต่ความสุข ประสงค์สิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการตลอดไป

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เลขาธิการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์
2563 ซึ่งได้ดำ� เนินงานมาครบ 41 ปี จากอดีตแรกเริ่มมีสมาชิก 167 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกว่า
3 หมื่นคน จากการที่มีการท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ ณ ปัจจุบัน สามารถท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Mobile Application
รวมถึงการถอนเงินอัตโนมัตทิ ที่ ำ� ให้สมาชิกทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ วั่ ประเทศได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ จนเป็นองค์กรทีโ่ ดดเด่น เป็นทีศ่ กึ ษาดูงานของสหกรณ์อนื่ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ทุกฝ่าย
ได้รว่ มมือร่วมใจในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์กบั มวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน จึงขอแสดงความยินดี
กับความส�ำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ไว้ ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอฝากให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัว
ตลอดไป

(นางรวีวรรณ ภูรเิ ดช)
เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ประธานกรรมการด�ำเนินการ

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสหกรณ์ได้ด�ำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 41 ปี สหกรณ์ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 32,742 คน สินทรัพย์
รวม 20,884 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคนที่สหกรณ์ได้ด�ำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง
พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2562 นับว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านธุรกิจการเงิน
ผลก�ำไรของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น 486 ล้านบาท ด้านส่งเสริมการออมทรัพย์
แก่สมาชิก มีทุนเรือนหุ้น 7,175 ล้านบาท และเงินรับฝาก 9,584 ล้านบาท ด้านสินเชื่อแก่สมาชิก มีการปรับปรุงระเบียบ
การให้เงินกู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ด้านบริหารจัดการมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ใหม่ทั้งระบบ ซึ่งจะท�ำให้สมาชิกได้รับบริการมาตรฐานที่สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการกู้ การฝาก การถอน
ตามโครงการ Forest CO-OP Digital 2020 ที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 รวมถึงการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อรองรับ
กฎกระทรวงที่จะออกตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 และอีกหนึ่งในความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ในรอบปี 2562 ก็คือ การได้รับประกาศเชิดชู
เกียรติ เป็นสหกรณ์ที่มีการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ โอกาสนี้ กระผมในนามประธานกรรมการด�ำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความส�ำเร็จ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ
และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่ตนเองและสหกรณ์ ได้ดั่งเจตนารมณ์ทุกประการ

(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562
จุดเด่นการด�ำเนินงาน
แผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2560 - 2563
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�ำปี 2562
รายนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ตั้งแต่ปี 2521 - 2562
ผู้แทนสมาชิก ประจ�ำปี 2562 - 2563
คณะกรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการ
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69
77
89
123
127
138
153

รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2562

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด บริหารงานภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์มุ่งมั่น
บริหารงานตามแนวทางทั้ง 3 ด้าน มาโดยตลอด คือ
ด้านการเป็นองค์กรที่มั่นคง สหกรณ์มีการจัดท�ำ
แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี และแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
บริหารจัดการภายใต้แผนที่ก�ำหนดไว้ และสหกรณ์มีผลการ
ด�ำเนินงานสรุปในภาพรวมแล้วเป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณประจ�ำปี ภายใต้แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี
2560 - 2563
ด้ า นการบริ ก ารอย่ า งมี ม าตรฐาน ในปี 2562
สหกรณ์มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่สมาชิก โดยเฉพาะ
การพัฒนา Application Forest co-op 4.0 ภายใต้สโลแกน
“สู่สหกรณ์ยุคใหม่ CO-OP DIGITAL 2020” โดยในอนาคต
สมาชิ ก จะสามารถท� ำ รายการกู ้ เ งิ น สามั ญ ดิ จิ ทั ล ผ่ า น
Application ได้ การโอนเงินระหว่างบัญ ชีส หกรณ์แ ละ
บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย และการเปิ ด บั ญ ชี ผ ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะช่วยให้สมาชิกเข้าถึงบริการของสหกรณ์
ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น เตรี ย มพบกั บ บริ ก าร
รูปแบบใหม่จากสหกรณ์ อีกไม่นานเกินรอ........
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล ตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์
สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ ว ย 9 หลั ก คื อ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม

หลักการมอบอ�ำนาจ หลักนิตธิ รรม และหลักความเสมอภาค
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมิน
สหกรณ์เพียง 4 หลักก่อน ในปี 2561 คณะท�ำงานตรวจ
ประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินอีก 5 หลัก และในปี 2562
คณะท�ำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดและ
ระดับกรม ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวฯ ทั้ง 9 หลัก
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ผ่านการประเมิน
และได้ รั บ ประกาศเชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ให้เป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2562
ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่ผ่านมา สหกรณ์ไม่เคยหยุด
พัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่ง
ให้กับมวลสมาชิก และสหกรณ์จะก้าวต่อไปสู่อนาคตอย่าง
ยั่งยืน

ประมาณการรายได้ - รายจ่าย
รายการ

ประมาณการ

จ�ำนวน (บาท)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

รายได้

925,454,429.00

939,473,230.19

14,018,801.19

รายจ่าย

420,775,135.00 453,448,431.90

32,673,296.90

ก�ำไรสุทธิ 504,679,294.00 486,024,798.29

(18,654,495.71)

การด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ประจ�ำปี
2562 สรุปได้ ดังนี้

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ

1.1		 สมาชิก ในระหว่างปี 2562 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
308 คน และพ้นจากสมาชิกภาพ 288 คน โดยรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี มีดังนี้
• สมาชิก ณ 1 มกราคม 2562 13,269 คน
• สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี
308 คน
• สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
288 คน
แยกเป็น
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o		 สมาชิกลาออก
187 คน
การถือหุน้ ของสมาชิกและสมาชิกสมทบในระหว่างปี
o		 สมาชิกถึงแก่กรรม
83 คน
2562 มี ก ารออมโดยส่ ง เงิ น ค่ า หุ ้ น เฉลี่ ย ต่ อ คนจ� ำ นวน
o		 สมาชิกขาดส่งหุ้น-หนี้ระหว่างปี 16 คน
219,166 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.10
o		 สมาชิกโอนย้ายสังกัด
2 คน
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 13,289 คน
การถือหุ้นของสมาชิก
1.2		 สมาชิกสมทบ ในระหว่างปี 2562 มีจ�ำนวน
ปี
จ�ำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน
เพิ่มขึ้น 1,210 คน และพ้นจากสมาชิกภาพ 816 คน โดย
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี มีดังนี้
2548
1,638,123,390.00
113,846
• สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2562 19,059 คน
2549
1,809,797,550.00
116,191
• สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี 1,210 คน
2550
1,997,780,400.00
124,768
• สมาชิกสมทบพ้นจากสมาชิกภาพ 816 คน
แยกเป็น
2551
2,291,632,680.00
140,170
o		 สมาชิกสมทบลาออก
690 คน
2552
2,581,822,990.00
151,943
o		 สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
66 คน
2553
2,865,587,200.00
159,456
o		 สมาชิกสมทบขาดส่งหุ้น			 หนี้ระหว่างปี
60 คน
2554
3,169,733,920.00
142,838
คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
2555
3,510,085,470.00
139,832
19,453 คน
2556
3,929,138,320.00
147,065

2. ทุนเรือนหุ้น

2557
4,348,140,930.00
153,449
ทุ น เรื อ นหุ ้ น นั บ ว่ า เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ของ
สหกรณ์ ซึ่งมาจากการส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่เป็นการ
2558
4,837,132,540.00
163,693
ออมภาคบังคับ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในระยะ
2559
5,405,483,380.00
176,034
ยาว โดยสมาชิกต้องส่งค่าหุ้นไม่ต�่ำกว่าที่สหกรณ์ก�ำหนดไว้
2560
5,946,400,800.00
187,969
ในระเบียบ หรือส่งมากกว่าที่สหกรณ์ก�ำหนดก็ได้ ทั้งนี้
สมาชิกทุกคนต้องมีทุนเรือนหุ้นได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
2561
6,554,225,560.00
202,741
ส�ำหรับสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเกินกว่าที่สหกรณ์ก�ำหนด
2562
7,175,950,190.00
219,166
จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และ
ไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้ ส�ำหรับทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
สมทบต้องมีค่าหุ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท
3. การรับฝากเงินจากสมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มที นุ เรือนหุน้ เพิม่ ขึน้
ในปี 2562 สหกรณ์มีก ารส่งเสริมให้สมาชิ ก และ
จากปี 2561 ดังนี้
สมาชิกสมทบออมเงิน โดยการจัดโครงการวันออมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และแก้ไขระเบียบว่าด้วยการ
การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น
รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งให้สมาชิกและ
สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
วัน เดือน ปี
จ�ำนวน (บาท)
ได้ไม่เกิน 3 บัญชี ท�ำให้สหกรณ์มีจ�ำนวนเงินรับฝากและ
31 ธันวาคม 2561
6,554,225,560.00
จ�ำนวนบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2562
7,175,950,190.00 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

621,724,630.00
9.49
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562
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3.1		 เงินฝากออมทรัพย์
3.3		 เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 13,280 บัญชี และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 800 บัญชี และมี
สมาชิกสมทบ 19,443 บัญชี ส�ำหรับจ�ำนวนเงินรับฝากของ จ�ำนวนเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ดังนี้
สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์

จ�ำนวน (บาท)

วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

สมาชิก

640,253,334.26

31 ธันวาคม 2561

1,069,014,968.01

สมาชิกสมทบ

247,593,727.19

31 ธันวาคม 2562

1,175,244,004.62

รวม

887,847,061.45

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปี 2561

855,599,905.80

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

3.77

3.4		 เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก 708 บัญชี
และสมาชิกสมทบ 264 บัญชี ส�ำหรับจ�ำนวนเงินรับฝาก
ออมทรั พ ย์ อ เนกประสงค์ ข องสมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ
มีดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

3.2		 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของสมาชิก 2,798 บัญชี และ
สมาชิกสมทบ 2,405 บัญชี ส�ำหรับจ�ำนวนเงินฝากของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้
จ�ำนวน (บาท)

สมาชิก

4,199,897,996.35

สมาชิกสมทบ

2,632,796,919.52

รวม

6,832,694,915.87

ปี 2561

6,369,199,567.44

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
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9.94

32,247,155,65

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

106,229,036.61

463,495,348.43
7.28
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จ�ำนวน (บาท)
312,104,074.25
62,608,518.02

รวม

374,712,592.27

ปี 2561

422,380,368.80

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(47,667,776.53)

ร้อยละ

(11.29)

3.5		 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียงของสมาชิก 1,891 บัญชี
และสมาชิกสมทบ 858 บัญชี ส�ำหรับจ�ำนวนเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียงของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดงั นี้

3.7		 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 11 บัญชี ดังนี้
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561

13,908,686.21

31 ธันวาคม 2562

16,860,949.03

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2,952,262.82

ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
สมาชิก

จ�ำนวน (บาท)
232,178,004.71

สมาชิกสมทบ

60,521,174.14

รวม

292,699,178.85

ปี 2561

232,006,563.08

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

60,692,615.77
26.16

3.6		 เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ 48 บัญชี และมีจ�ำนวน
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ ดังนี้
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561

3,735,979.20

31 ธันวาคม 2562

4,054,523.22

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

21.23

318,544.02
8.53

ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของสหกรณ์ในระหว่างปี 2562 สรุปได้ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
วัน เดือน ปี

จ�ำนวนเงิน (บาท)

31 ธันวาคม 2561

8,965,846,038.54

31 ธันวาคม 2562

9,584,113,225.31

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

618,267,186.77

ร้อยละ

6.90

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
รายการ

อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

2.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

2.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

3.75

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

4.00

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

4.00

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น

3.00
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4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ให้บริการเงินกูแ้ ต่ละประเภทแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ดังนี้
4.1		 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
		 เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
เป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 12 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ

4.2		 เงินกู้สามัญ
		 เป็นเงินกูร้ ะยะยาวส�ำหรับสมาชิกทีส่ ง่ คืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 144 งวด และเงินกู้
สามัญที่ใช้หุ้นค�้ำประกันจ�ำนวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้น สามารถส่งคืนได้สูงสุด 360 งวด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มจี ำ� นวนเงิน
กู้คงเหลือ ดังนี้
ประเภทเงินกู้

113,320,690.98

เงินกู้สามัญทั่วไป

6,338,122,466.35

91,448,928.93

เงินกู้สามัญหุ้นคงที่

382,677,802.66

รวม

204,769,619.91

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

31 ธันวาคม 2561

288,366,902.04

เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม

31 ธันวาคม 2562

204,769,619.91

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

(83,597,282.13)

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

(28.99)

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

10,839,567.00
1,604,176.75
272,724.25
4,727.75

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

434,940.50

เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษากรณีพเิ ศษ

215,734.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ

695,362.73

เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัว

7,883.00

เงินกู้สามัญสมทบ
(พนักงานราชการ)

152,449,639.33

เงินกู้สามัญหุ้นคงที่
(พนักงานราชการ)

115,746,732.74

เงินกู้สามัญดิจิทัล
รวม

8,788,523.00
7,011,320,280.56

สรุปการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
วัน เดือน ปี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ร้อยละ
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จ�ำนวน (บาท)
7,370,224,639.34
7,011,320,280.56
(358,904,358.78)
(4.87)

4.4		 เงินกู้สวัสดิการ
4.3		 เงินกู้พิเศษ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ให้เงินกูเ้ พือ่
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจำ� นวน
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้คงเหลือ ดังนี้
มีจำ� นวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้
ประเภทเงินกู้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ประเภทเงินกู้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (สมาชิก)
860,123,227.54
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
969,604.50
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ 231,882,970.98
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษา
45,441.25
พยาบาล
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
91,151,320.04
เงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะ
15,134,486.99
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
44,162,698.15
รวม
16,149,532.74
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงของ
13,335.50
ครอบครัว
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
3,095,610.45
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.10
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
4,245,976.75
6.10
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
31,460,513.75 เงินกู้สามัญทั่วไป
เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค�้ำประกัน
5.90
(สมาชิกสมทบ)
4.50
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
65,453,225.65 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4.50
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกิน ร้อยละ 90 ของ 86,810,839.44 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและ
4.50
มูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
ทรัพย์สิน
1,038,443.23 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
4.50
รวม
1,419,438,161.48 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
4.50
พลังงาน
สรุปการให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
4.50
วัน เดือน ปี
จ�ำนวน (บาท)
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
4.50
31 ธันวาคม 2561
1,019,995,267.41
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
4.50
กรณีพิเศษ
31 ธันวาคม 2562
1,419,438,161.48
เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว
6.10
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
399,442,894.07
ร้อยละ
39.16
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
- ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปีแรก
0.00
		 • งวดที่ 1 - 12
3.50
		 • งวดที่ 13 - 24
5.55
		 • ปีที่ 3 (ลอยตัว)
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ประเภทเงินกู้
- ประเภทที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก
		 • งวดที่ 1 - 6
		 • งวดที่ 7 - 24
		 • ปีที่ 3 (ลอยตัว)
- ประเภทที่ 3 (ลอยตัว)
เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
- ประเภทที่ 1
		 • คงที่ 2 ปีแรก
		 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป
- ประเภทที่ 2 (ลอยตัว)
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�ำนาญ
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย
0.00
4.50
5.55
5.55
5.90
4.50
5.55
5.80
5.80
4.95
4.95
6.00

4.5		 เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
		 ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ� ำ กั ด ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเงิ น กู ้ ร ะหว่ า งสหกรณ์ แก่ ส หกรณ์
ออมทรัพย์อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน
เงินกู้คงเหลือ ดังนี้
หน่วยงาน

จ�ำนวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ศรีสะเกษ จ�ำกัด

154,999,990.00
164,000,000,00
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310,333,320.00
85,333,316.00
9,166,658.00
87,000,000,00
183,000,000,00

หน่วยงาน

จ�ำนวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำ� นาจเจริญ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษา
นครพนม จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดยะลา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
มุกดาหาร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรนิ ทร์ จ�ำกัด
รวม

78,000,000.00
164,000,000.00
32,000,000.00
84,000,000.00
79,000,000.00
40,000,000.00
84,000,000.00
348,000,000.00
84,000,000.00
276,000,000.00
44,000,000.00
21,200,000.00
8,800,000.00
90,000,000.00
192,000,000.00
2,618,833,284.00

5. สินทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีแหล่งที่มาของ
เงินทุนหลายแหล่ง อาทิ เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนเรือนหุน้
ทุนส�ำรอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม

สรุปการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์
วัน เดือน ปี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

จ�ำนวน (บาท)
18,198,365,676.76
20,884,756,848.40
2,686,391,171.64
14.76

6. ก�ำไรจากการด�ำเนินการ

6.2		 รายได้จากธุรกรรมทีไ่ ม่ได้มาจากสมาชิกและ
ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด สมาชิกสมทบ
ได้นำ� เงินไปลงทุน เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่สหกรณ์ ประกอบกับ
ประเภทรายได้
จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
สหกรณ์ได้ประหยัดค่าใช้จา่ ยโดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน
ที่ น ้ อ ยกว่ า ประมาณการ 26,875,578.58 บาท ท� ำ ให้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 112,315,066.57
11.99
สหกรณ์มกี ำ� ไรจากการด�ำเนินงานสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2561
ผลตอบแทน
223,954,084.20
23.91
ดังนี้
จากเงินลงทุน
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย 12,512,279.61
1.33
เงินลงทุน
วัน เดือน ปี
จ�ำนวน (บาท)
รายได้เบ็ดเตล็ด
15,640.00
0.00
31 ธันวาคม 2561
480,947,076.55
รายได้ค่าบ�ำรุงสถานที่
0.05
395,000.00
31 ธันวาคม 2562
486,024,798.29
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
5,077,721.74 7. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
ร้อยละ
1.06
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้
ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4
ส�ำหรับแหล่งทีม่ าของก�ำไรจากการด�ำเนินการมาจาก จนมีก�ำไร และจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีคืนสู่สมาชิก ดังนี้
6.1		 รายได้จากการท�ำธุรกรรมของสมาชิกและ
7.1		 กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง
สมาชิกสมทบ
ผลตอบแทน
จ�ำนวนเงิน
ประเภทรายได้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ร้อยละ
เงินปันผล (5.25%)
355,583,144.75
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
587,989,374.35
62.77
ใช้ทุนรักษาระดับอัตรา
16,931,416.00
14,000.00
0.00
รายได้จาก
เงินปันผล (0.25%)
การตรวจสอบผลงาน
372,514,560.75
รวมจ่ายเงินปันผล (5.50%)
การก่อสร้าง
เงินเฉลี่ยคืน (14%)
71,080,538.50
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
199,500.00
0.02
369,605.46
0.04
รายได้ค่าปรับ
7.2		 เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
การไถ่ถอนหลักทรัพย์
ก่อนก�ำหนด
ผลตอบแทน
จ�ำนวนเงิน
1,600,200.00
0.17
รายได้ค่าธรรมเนียม
ทุนส�ำรอง
48,620,131.44
เอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
600,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม
92,500.00
0.01
ทุนสาธารณประโยชน์
200,000.00
เอทีเอ็ม ไอซีที
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
200,000.00
รายได้ค่าปรับการถอน
15,980.00
0.00
ทุนขยายกิจการ
200,000.00
เงินฝาก
1,000,000.00
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกสมทบ
500,000.00

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

23

8. การแก้ ไขเพิ่มเติมและก�ำหนดระเบียบสหกรณ์

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหลายระเบียบ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ซึ่งคณะ
กรรมการด�ำเนินการได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบของ
สมาชิก จ�ำนวน 7 ระเบียบ ดังนี้
8.1		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
8.2		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
8.3		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
8.4		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2562
8.5		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562
8.6		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
8.7		 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562

9. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

ในรอบปี 2562 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้อำ� นวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดยเพิม่ ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ ดังนี้
9.1		 เว็บไซต์สหกรณ์
		 สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ทาง www.025798899.com
เช่น
		 1) พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ข้ อ บั ง คั บ และ
ระเบียบสหกรณ์
		 2) วารสารสหกรณ์
		 3) ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
		 4) การค�ำนวณเงินกู้ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
		 5) Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
		 6) ตรวจสอบข้ อ มู ล หุ ้ น หนี้ เงิ น ฝาก ฯลฯ
ของตนเอง ผ่านระบบสหกรณ์ออนไลน์
		 7) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน
		 8) ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เกีย่ วกับ
สหกรณ์
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9.2		 สหกรณ์ Line Official Account
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เริ่มใช้
Line@ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบในการติดต่อกับสหกรณ์ได้อย่าง
สะดวกยิง่ ขึน้ ท�ำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รบั ข่าวสารที่
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Line
Official Account ทั้งสิ้น จ�ำนวน 16,326 ราย
9.3		 สหกรณ์ ATM
		 เป็นบริการทีส่ หกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก
อาทิ เงินกู้ เงินฝาก เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินดังกล่าวผ่านบัตร
ATM (Click coop) ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสิน และธนาคาร
กรุงไทย และบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย โดยใช้บตั รทีส่ มาชิก
มีอยูแ่ ล้วมาเชือ่ มต่อกับบัญชีสหกรณ์โดยไม่ตอ้ งท�ำบัตรใหม่
9.4		 SMS สหกรณ์ออนไลน์
		 เป็ น บริ ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
เกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมของสมาชิก และกิจกรรมโครงการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด อาทิ การถอนเงินฝาก
จากบัญชีเงินฝากทุกประเภทจ�ำนวนตัง้ แต่ 3,000 บาทขึน้ ไป
การค�ำ้ ประกันเงินกู้ การอนุมตั เิ งินกู้ การรับทุนสวัสดิการต่าง ๆ
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
9.5		 Application Forest co-op 4.0
		 สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางในการท�ำธุรกรรม โดย
การพัฒนา Application Forest co-op 4.0 เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิก
สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น เงินกู้
เงินฝาก ทุนเรือนหุ้นสะสม การค�้ำประกัน ใบเสร็จรับเงิน
รายเดือน เป็นต้น
		 นอกจากนี้ ยังสามารถท�ำรายการกู้ฉุกเฉินผ่าน
ทาง App ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ สหกรณ์
เปิดให้บริการกู้ฉุกเฉินผ่าน App ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Application ทั้งสิ้น จ�ำนวน
20,288 ราย
		 ในปี 2562 สหกรณ์อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการพัฒนา
Application ดังนี้
		 - การท� ำ รายการกู ้ เ งิ น สามั ญ ดิ จิ ทั ล ผ่ า น
Application
		 - การโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชี
ธนาคารกรุงไทย
		 - การเปิดบัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

10. ด้านวิชาการ

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้ส่งเสริมและพัฒนามวลสมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
10.1 การส่งเสริมให้สมาชิกจัดกิจกรรมกลุ่ม
		 ในรอบปี 2562 มีสมาชิก และสมาชิกสมทบ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 33 กลุม่ จ�ำนวน 4,169 คน ซึง่ สหกรณ์
ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเงินทั้งสิ้น
1,042,250.00 บาท

สรุปการจัดกิจกรรมกลุม่ ของสมาชิก
ที่

กลุ่มสมาชิก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ส�ำนักงานนโยบายและแผนฯ
รักษ์ป่าอีสานตอนล่าง
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตาก
ราชพฤกษ์ล�ำปาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดแพร่
ส�ำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำ
ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
รักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง)
ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ
ชมรมโยคะ
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดราชบุรี
ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักป้องกันปราบปรามและควบคุม
ไฟป่า
จังหวัดสงขลา
นิติการ
จังหวัดนครราชสีมา
เพชรชะอ�ำ

20.
21.
22.
23.

จ�ำนวน
(คน)
60
138
95
200
200
200
80
51
198
174
85
102
154
188
77
91
85
195
128
136
48
184
108

ที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

กลุ่มสมาชิก
สนง.ทสจ.อ่างทอง
สนง.ทสจ.ปทุมธานี
กองคลัง
จังหวัดชัยภูมิ
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขาพิษณุโลก
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
สาขานครศรีธรรมราช
ส�ำนักบริหารงานกลาง
ส�ำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดขอนแก่น
รวม

จ�ำนวน
(คน)
29
74
182
172
143
113
104
150
128
97
4,169

10.2 การสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
		 ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้จดั กิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โดยมุง่ เน้น
ให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ทีเ่ กษียณอายุราชการกับสหกรณ์ เพือ่ ให้สมาชิกทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั มากกว่าสมาชิกทีย่ งั ไม่เกษียณอายุราชการ
และให้สมาชิกได้มโี อกาสพบปะสังสรรค์ ซึง่ ในปีนสี้ หกรณ์ได้
จัดกิจกรรมจ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
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		 ครั้งที่ 1 ณ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
		 ครั้งที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศ
(อุดรธานี) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562
		 ครั้งที่ 2 ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ - พุกาม
ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562
		 ครั้งที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย
เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน
2562

		 ครั้งที่ 2 ณ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

10.3 การฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในปี 2562 สหกรณ์ได้บรู ณาการการจัดโครงการ
ฝึกอบรม 4 โครงการเข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ โครงการสหกรณ์
สัญจรพบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิก
สมทบสมัครใหม่ และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม โดยจัด
โครงการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�ำนวน
2 ครั้ง ดังนี้
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10.4 โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์
		 ในปี 2562 สหกรณ์ได้จดั โครงการค่ายครอบครัว
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามั ค คี ภ ายในครอบครั ว และสนองนโยบายของ
ส่วนราชการในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อีกทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกได้เข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึง
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วย

11. การจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนี้
11.1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ์จ่ายให้
กับสมาชิกในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก 100 บาท จ�ำนวน
13,245 ราย เป็นเงิน 1,324,500 บาท และวันคล้ายวันก่อตัง้
สหกรณ์ 28 กันยายนของทุกปี ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
1) อายุการเป็นสมาชิก 1 - 15 ปี จ่าย 100 บาท
2) อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขนึ้ ไป จ่าย 200 บาท
3) อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขนึ้ ไป จ่าย 300 บาท
จ�ำนวน 12,939 ราย เป็นเงิน 2,365,200 บาท

ซึง่ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จา่ ยสวัสดิการเพือ่
วันเกิดสมาชิกให้สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 3,689,700 บาท
11.2 สวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยให้ แ ก่ ส มาชิ ก ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาต่ อ หนึ่ ง
ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ดังนี้
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้น ถึงระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 1,000 บาท
2) ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 2,000 บาท
3) ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 3,000 บาท
ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้
สมาชิก จ�ำนวน 34 คน เป็นเงิน 34,000 บาท
11.3 สวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม หรือสัมมนา หรือ
ศึกษา หรือเรียน ทุกสาขาวิชาการที่หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในก�ำกับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผูจ้ ดั ขึน้ ตามจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 500 บาท โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปี 2562 ไม่มีผู้ขอรับสวัสดิการ
11.4 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ อุ ป สมบทหรื อ ประกอบพิ ธี
ฮัจญ์ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ลาสิกขาบท หรือเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 9 คน
เป็นเงิน 18,000 บาท
11.5 สวัสดิการเพื่อการสมรส สหกรณ์จ่ายให้กับ
สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย รายละ
1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้
สมาชิก จ�ำนวน 51 คน เป็นเงิน 51,000 บาท
11.6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่าย
ให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และ
ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ กู ้ พิ เ ศษวนาเคหะกั บ สหกรณ์ จ ่ า ยให้
ครอบครัวละ 2,000 บาท ซึง่ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จา่ ย
สวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 43 คน เป็นเงิน 60,000 บาท
11.7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ สหกรณ์
จ่ายให้กบั สมาชิกเพือ่ รับขวัญบุตรของสมาชิกซึง่ เป็นทายาท
ใหม่ ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึง่ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 67 คน เป็นเงิน 67,000 บาท
11.8 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษาของบุ ต รสมาชิ ก
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรก�ำลังศึกษาอยู่ ที่มีอายุไม่
ต�ำ่ กว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์
ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก จ�ำนวน
1,702 คน เป็นเงิน 1,675,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ทุนประเภทเรียนดี จ�ำนวน 555 ทุน เป็นเงิน
911,000 บาท โดยแยกทุนตามระดับชั้น ดังนี้
		 - ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) ทุนละ
1,200 บาท มี ผู ้ ไ ด้ รั บ ทุ น 250 ราย รวมจ� ำ นวนเงิ น
300,000 บาท
		 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ทุนละ 1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 87 ราย รวมจ�ำนวนเงิน
130,500 บาท
		 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ทุนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 109 ราย รวมจ�ำนวนเงิน
218,000 บาท
		 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3) ทุนละ
1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 6 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 9,000 บาท
		 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 - ปวส.2) ทุนละ
2,000 บาท มีผไู้ ด้รบั ทุน 8 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 16,000 บาท
		 - ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ) ทุ น ละ
2,500 บาท มีผไู้ ด้รบั ทุน 95 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 237,500 บาท
2) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ
2,500 บาท มีผไู้ ด้รบั ทุน 20 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
3) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ
1,000 บาท มีผไู้ ด้รบั ทุน 17 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 17,000 บาท
4) ทุ น ประเภทส่ ง เสริ ม การศึ ก ษากรณี พิ เ ศษ
ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 11 ราย รวมจ�ำนวนเงิน
38,500 บาท
5) ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท
มีผู้ได้รับทุน 1,099 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 659,400 บาท
11.9 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ การประกั น ชี วิ ต สมาชิ ก
สหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่ไม่ประสงค์
ช� ำ ระค่ า เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รายละ 35 บาท และสมทบ
ค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่บริษัทประกันตอบรับการ
ประกันชีวิตรายละ 50 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงิน 7,164,525 บาท
11.10 สวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
สหกรณ์จา่ ยให้กบั สมาชิกทีป่ ระสบภัยตัง้ แต่รายละ 1,000 บาท
ถึงรายละ 40,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่าย
สวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 104 คน เป็นเงิน 404,880 บาท
11.11 สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกเนือ่ งมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกเพื่อ
ช่วยเหลือ
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1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000 บาท
2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 20,000 บาท
3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 20,000 บาท
ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ
ให้สมาชิก จ�ำนวน 2 คน เป็นเงิน 40,000 บาท
11.12 สวัสดิการเพือ่ สมาชิกทีไ่ ม่มบี ตุ รหรือเป็นโสด
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่สมรสแล้วไม่มีบุตร หรือสมาชิกที่
ไม่มีการสมรสตามกฎหมาย และหมายความรวมถึงผู้ที่
หย่าร้างแล้ว ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อายุการเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 15 ปี จ่ายให้จำ� นวน 3,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 66 คน
เป็นเงิน 198,000 บาท
11.13 สวัสดิการเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก สหกรณ์จ่าย
ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุไม่น้อยกว่า
60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี โดยสหกรณ์
จ่ายให้สมาชิกตั้งแต่ 2,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งใน
รอบปี 2562 สหกรณ์จา่ ยสวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 553 คน
เป็นเงิน 4,505,358.93 บาท
11.14 สวัสดิการเพือ่ เกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส สหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ดังนี้
1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 1,500 บาท
3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท
ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ
ให้สมาชิก จ�ำนวน 2,662 คน เป็นเงิน 4,058,500 บาท
11.15 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ส มาชิ ก เมื่ อ
ทุพพลภาพ จ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพตามอายุการเป็น
สมาชิก ปีละ 8,000 บาท ไม่เกิน 80,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์ได้จา่ ยสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ�ำนวน 17 คน
เป็นเงิน 600,000 บาท
11.16 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานศพสมาชิ ก
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานศพสมาชิ ก
จ�ำนวน 3,000 บาท เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัย
และหรือเงินร่วมท�ำบุญงานศพสมาชิกในนามสหกรณ์ ซึง่ ใน
ระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก
จ�ำนวน 70 คน เป็นเงิน 210,000 บาท

11.17 สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพบิดามารดา
คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลืองานศพบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของ
สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
ได้จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ�ำนวน 244 คน เป็นเงิน
488,000 บาท
11.18 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ก ารศพส� ำ หรั บ
สมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต สหกรณ์จ่ายให้กับทายาทของ
สมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท ไม่เกิน
100,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุน
สวัสดิการให้สมาชิก จ�ำนวน 17 คน เป็นเงิน 1,650,000 บาท

12. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบ

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ ดังนี้
12.1 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกสมทบที่ส�ำเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)
ขึ้นไป จ�ำนวน 1,000 บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือ
หนึง่ ปริญญาบัตร ซึง่ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จา่ ยทุนสวัสดิการ
ให้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 76 คน เป็นเงิน 76,000 บาท
12.2 ทุ น สวัส ดิก ารเพื่ออุป สมบทหรือ ประกอบ
พิธฮี จั ญ์ สหกรณ์จา่ ยให้กบั สมาชิกสมทบทีล่ าสิกขาบท หรือ
เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ รายละ 2,000 บาท ซึง่ ในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน
12 คน เป็นเงิน 24,000 บาท
12.3 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส สหกรณ์
จ่ า ยให้ กั บ สมาชิกสมทบที่จ ดทะเบียนสมรสถูก ต้องตาม
กฎหมาย รายละ 1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 62 คน เป็นเงิน
62,000 บาท
12.4 ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่าย
ให้แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และ
ส�ำหรับสมาชิกสมทบที่กู้พิเศษวนาเคหะกับสหกรณ์จ่าย
ให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 13 คน เป็นเงิน
16,000 บาท

12.5 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ รั บ ขวั ญ ทายาทใหม่
สหกรณ์จา่ ยให้กบั สมาชิกสมทบเพือ่ รับขวัญบุตรของสมาชิก
สมทบซึ่งเป็นทายาทใหม่ ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งใน
ระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน 101 คน เป็นเงิน 101,000 บาท
12.6 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก
สมทบ สหกรณ์ จ ะจ่ า ยสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานศพ
สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 1,500 บาท เพือ่ มอบเป็นสิง่ ของแสดง
การไว้อาลัยและหรือเงินร่วมท�ำบุญงานศพสมาชิกสมทบใน
นามสหกรณ์ ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายทุน
สวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 53 คน เป็นเงิน
79,500 บาท
12.7 สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก สมทบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สหกรณ์จ่ายให้กับ
สมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือ
1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 5,000 บาท
2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 10,000 บาท
3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 10,000 บาท
ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้
สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 13 คน เป็นเงิน 95,000 บาท

13. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังนี้
13.1 ด้านสาธารณกุศล ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศลและสังคม เป็นเงิน 169,990 บาท
13.2 ด้านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้ร่วม
สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
เป็นเงิน 70,000 บาท
13.3 ด้านการศึกษา ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเงิน 225,500 บาท
13.4 ด้ า นบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ร ่ ว มช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่
ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จ�ำนวน 16 คน
เป็นเงิน 75,000 บาท
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14. การสร้างหลักประกันความมั่นคง

ส�ำหรับผลประโยชน์คุ้มครองที่สหกรณ์ได้ให้บริการ
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ให้ ท�ำประกันชีวิตแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตร
บริการท�ำประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องส�ำหรับสมาชิก สมาชิก ของสมาชิก มีดังนี้
สมทบ และการประกันชีวิตสมทบส�ำหรับคู่สมรสและบุตร
ของสมาชิก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปจ�ำนวน
ผลประโยชน์คุ้มครอง
อัตรา
สมาชิก สมาชิกสมทบ คูส่ มรส และบุตรของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
ค่าเบี้ยประกัน
เสียชีวิตทั่วไป
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
โครงการประกันชีวิต มีดังนี้
ประเภทผู้เอาประกัน
สมาชิก (35 บาท)
สมาชิก (130 บาท)
สมาชิก (210 บาท)
สมาชิก (270 บาท)
สมาชิก (400 บาท)
สมาชิก (470 บาท)
สมาชิก (540 บาท)
สมาชิก (600 บาท)
สมาชิก (900 บาท)
สมาชิก (960 บาท)
สมาชิก (1,020 บาท)
สมาชิก (1,080 บาท)
สมาชิก (1,140 บาท)
สมาชิก (1,200 บาท)
สมาชิกสมทบ (130 บาท)
สมาชิกสมทบ (210 บาท)
สมาชิกสมทบ (270 บาท)
สมาชิกสมทบ (400 บาท)
สมาชิกสมทบ (470 บาท)
สมาชิกสมทบ (600 บาท)
สมาชิกสมทบ (900 บาท)
บุตร (21 บาท)
คู่สมรส (130 บาท)
คู่สมรสและบุตร (210 บาท)
คู่สมรสและบุตร (270 บาท)
คู่สมรสและบุตร (400 บาท)
คู่สมรสและบุตร (470 บาท)
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จ�ำนวน (คน)
962
616
209
2,032
533
937
1,105
1,833
2,837
101
134
246
93
628
90
79
9,686
23
1,299
14
3
864
964
1,695
1,734
103
502

21 บาท
35 บาท
130 บาท
210 บาท
270 บาท
400 บาท
470 บาท
540 บาท
600 บาท
900 บาท
960 บาท
1,020 บาท
1,080 บาท
1,140 บาท
1,200 บาท

75,000.00
100,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
2,000,000.00

150,000.00
150,000.00
450,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,200,000.00
3,400,000.00
3,600,000.00
3,800,000.00
4,000,000.00

นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ยังให้
บริการท�ำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ส�ำหรับสมาชิกที่กู้เงินกู้
พิเศษวนาเคหะ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายเงิน
สินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน
129 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 83,892,199.78 บาท

15. การพัฒนาบุคลากร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ จึงส่งกรรมการ
และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม ในหน่วยงานของ
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
15.1 การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การเงิ น การบั ญ ชี
และการบริหาร ส�ำหรับกรรมการด�ำเนินการ และผู้จัดการ
สหกรณ์ ” รุ ่ น ที่ 2 ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด

15.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริ ห าร ส� ำ หรั บ กรรมการด� ำ เนิ น การ และผู ้ จั ด การ
สหกรณ์ ” รุ ่ น ที่ 4 ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
15.3 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริ ห าร ส� ำ หรั บ กรรมการด� ำ เนิ น การ และผู ้ จั ด การ
สหกรณ์ ” รุ ่ น ที่ 5 ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
15.4 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริ ห าร ส� ำ หรั บ กรรมการด� ำ เนิ น การ และผู ้ จั ด การ
สหกรณ์” รุ่นที่ 1 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
15.5 การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารการเงิน
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่”
15.6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมาย
ตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ. (ฉบับที่ 3)
15.7 การสัมมนา เรื่อง “กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่
กับการบริหารอย่างไรไม่ต้องรับผิดและไม่ติดคุก”
15.8 การอบรมหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาสหกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ.”
15.9 การสัมมนาพบปะสหกรณ์ผลู้ งทุนรายใหญ่ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
15.10 การอบรมหลักสูตร “แนวโน้มกฎกระทรวงกับ
การเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์”
15.11 การเสวนา เรื่อง “การบริหารเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่”
15.12 โครงการแลกเปลีย่ นผูน้ ำ� สหกรณ์ไทย - เกาหลี
ประจ�ำปี 2562
15.13 การสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก :
ผลกระทบและแนวทางปรั บ ตั ว ของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์”
15.14 การเข้าร่วมโครงการ เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พบสหกรณ์สมาชิก
15.15 การเข้าร่วมโครงการทบทวนแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 7
15.16 การอภิปรายเรือ่ ง “กฎหมายใหม่ทมี่ ผี ลกระทบ
กับสหกรณ์”
15.17 การเข้าร่วมโครงการ “สร้างความรักความ

ผู ก พั น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารงานสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ” ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รผู ้ จั ด การ
มืออาชีพ ชสอ.
15.18		 การเข้าร่วมรับฟังบรรยาย “เรือ่ ง พ.ร.บ. สหกรณ์
ฉบับใหม่มีผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไร”
15.19 การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน
สหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech ในเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล 4.0 รุ่นที่ 4”
15.20 การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ.”
15.21 การสัมมนา เรื่อง “ปล่อยเงินกู้อย่างไร ไม่ให้
เกิดหนี้สูญ”
15.22 การเข้าร่วมโครงการ “ประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”
15.23 การสัมมนา เรื่อง “บริการเชิงรุก คิดเชิงบวก”
15.24 การสัมมนาทางวิชาการ โครงการสหกรณ์
สัมพันธ์
15.25 การสัมมนารับ ฟังความคิดเห็น (ร่ าง) กฎ
กระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ระดับปานกลางและ
ระดับมาก
15.26 การสัมมนา เรื่อง “เหตุผลความจ�ำเป็นและ
สาระส�ำคัญของ (ร่าง) กฎกระทรวง 13 ฉบับ ตามมาตรา
89/2 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
15.27 การอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูลทาง
บัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 20
15.28 การเข้าร่วมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์” รุ่นที่ 2
15.29 การอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการ
หักเงินให้กับสหกรณ์-แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้”
15.30 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้น�ำสหกรณ์
หลักสูตร “ผู้นำ� สหกรณ์ชั้นสูง” รุ่นที่ 14
15.31 การสัมมนา “โครงการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นบัญชี
สหกรณ์”
15.32 การสัมมนา เรื่อง “7 ประกาศกฎกระทรวง :
กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์”
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16. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ

16.1 การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม ภาคี ส หกรณ์
บางเขน
		 ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด ซึง่ เป็นเจ้าภาพร่วม
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรมภาคี
สหกรณ์บางเขนขึ้น เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งในการ
สัมมนาครัง้ นีไ้ ด้มกี ารบรรยายเรือ่ ง “สุขภาพกับการท�ำงานและ
ความรู้เรื่องน�้ำมันกัญชารักษาโรค” โดย พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศกั ดิ์ ตัง้ คณา มีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมจ�ำนวน 12 สหกรณ์
ดังนี้
		 1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		 2) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
		 3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
		 4) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
		 5) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำกัด
		 6) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
		 7) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ำกัด
		 8) สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
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		 9) สหกรณ์ออมทรัพย์สำ� นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม จ�ำกัด
		 10) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
		 11) สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
		 12) สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด
16.2 การศึกษาดูงาน
		 ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้รบั เกียรติจากหน่วยงานและสหกรณ์ตา่ ง ๆ เข้าเยีย่ มชม
และศึกษาดูงาน ดังนี้
		 1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จ�ำกัด
		 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด
		 3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
		 4) สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด จ�ำกัด
		 5) สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด
		 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ก องการฝึก กองเรื อ
ยุทธการ จ�ำกัด
		 7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมธั ยมศึกษานครพนม
จ�ำกัด

		 8) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
		 9) คณะผู้บริหารจาก Department of Cooperative of Bangladesh (DoC) ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ
		 10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและบริหารธุรการสยาม จ�ำกัด
		 11) ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
		 12) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ�ำกัด
		 13) สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
		 14) คณะประธานกรรมการจากสภาสหกรณ์
ออมทรัพย์ชมุ ชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

17. การบริหารจัดการ

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้บริหารงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี
2560 - 2563 ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และดัชนีชี้วัด
ความส�ำเร็จ ไว้ดังนี้
17.1 วิสัยทัศน์
		 “เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
17.2 พันธกิจ
		 1) ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก
		 2) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล
		 3) พัฒนาองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์
สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
		 4) พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงของสหกรณ์
		 5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการ
สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		 6) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
17.3 ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ
		 1) มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 8 ตัวชีว้ ดั
		 2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 11 ตัวชีว้ ดั
		 3) มุมมองด้านสมาชิกและผูใ้ ช้บริการ 8 ตัวชีว้ ดั
		 4) มุมมองด้านการเงิน 12 ตัวชี้วัด

		 5) มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
6 ตัวชี้วัด
		 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุนการบริหารความเสี่ยง
ด้านการลงทุน และยังค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากผลกระทบทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสหกรณ์ จึงได้กำ� หนดแผนบริหารความเสีย่ ง 5 ด้าน
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณะกรรมการเงิ น กู ้ และคณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงาน
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สหกรณ์ และมี ก ารน� ำ เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการควบคุม ก�ำกับดูแล และติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยง
ทั้ง 5 ด้าน ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง เพื่อน�ำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อทราบ หรือ
เพื่อพิจารณากรณีวิกฤต พร้อมทั้งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ และหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึ้นต่อไป

18. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงาน

ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้จัดหาเครื่องใช้ส�ำนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาการให้
บริการของสหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
ซึง่ ในปีนสี้ หกรณ์ได้จดั หาเครือ่ งใช้สำ� นักงาน อาทิ เครือ่ งปรับ
สมุด เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการปรับสมุด
อัตโนมัติ และเครื่องท�ำน�้ำร้อน-น�้ำเย็น เพื่อให้บริการแก่
สมาชิกที่มาใช้บริการสหกรณ์ เป็นต้น
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การให้บริการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ในรอบปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
2.1		 เงินกู้ฉุกเฉิน
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
จ�ำนวน (สัญญา)
เดือน
2561 2562
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

3,788
3,786
3,777
2,286
2,589
3,894
4,400
4,589
4,260
4,809
5,262
5,113
48,553

4,796
4,149
4,525
5,129
4,713
3,021
3,075
3,482
2,828
2,838
3,212
3,342
45,110

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
139,914,900.00
140,324,100.00
138,426,700.00
87,465,200.00
99,236,800.00
149,292,600.00
158,965,400.00
164,130,400.00
155,669,600.00
176,038,400.00
189,535,200.00
191,366,200.00
1,790,365,500.00

177,123,600.00
155,064,900.00
167,077,500.00
186,644,400.00
168,430,900.00
114,045,000.00
114,479,100.00
94,665,900.00
97,663,100.00
94,923,900.00
103,234,500.00
101,895,300.00
1,575,248,100.00

2.2		 เงินกู้สามัญ
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
จ�ำนวน (สัญญา)
เดือน
2561 2562

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562

ม.ค. 498
466 428,126,375.51
ก.พ. 434
420 365,399,125.86
มี.ค. 634
533 534,546,830.93
เม.ย. 530
494 417,230,716.31
พ.ค. 604
573 520,975,150.77
มิ.ย. 590
490 491,020,476.25
ก.ค. 798
381 826,984,815.21
ส.ค. 751
335 734,475,364.70
ก.ย. 642
371 571,726,470.64
ต.ค. 643
367 544,272,551.78
พ.ย. 729
408 649,054,855.75
ธ.ค. 600
426 552,214,763.50
รวม 7,453 5,264 6,636,027,497.21
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447,672,053.50
359,152,228.71
492,104,225.75
412,407,072.12
620,561,440.00
523,389,751.72
464,756,890.65
408,318,917.78
493,242,923.07
500,540,990.52
574,988,883.25
572,580,655.25
5,869,716,032.32

2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
7
2
5
1
3
2
4
7
2
4
5
4
46

3
6
1
1
2
2
3
8
2
3
3
4
38

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
2,174,500.00
257,181.75
1,085,979.75
535,600.00
695,479.75
558,618.00
268,940.00
1,734,024.75
258,889.50
2,465,329.00
1,492,295.25
2,157,639.75
13,684,477.50

690,132.50
961,161.75
637,674.50
193,300.00
726,174.75
857,179.75
218,691.50
2,231,319.75
203,905.50
636,489.25
461,525.00
310,543.75
8,128,098.00

2.4 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540,000.00
540,000.00

2.5 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,500.00
0.00
0.00
0.00
85,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
0.00
63,000.00

2.7 เงินกู้สามัญดิจิทัล
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2.6 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
4

1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
190

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,935,038.00
8,935,038.00

2.8 เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562

เดือน

0.00
0.00
0.00
141,725.00
288,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,700.00
0.00
125,794.00
624,219.00

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

54,000.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
72,348.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
316,348.00

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
4

0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
37,200.00
0.00
19,200.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,600.00
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0.00
0.00
0.00
39,400.00
37,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,600.00

35

2.9		 เงินกู้พิเศษ (วนาเคหะ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
4
5
4
7
8
10
5
10
9
6
11
11
90

10
8
10
13
8
7
13
10
10
7
11
8
115

2.11 เงินกู้พิเศษ (เพื่อประกอบกิจการอาคาร)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562

เดือน

5,036,000.00 18,800,000.00
8,441,309.00 11,630,000.00
5,980,000.00 20,992,000.00
9,859,000.00 16,508,000.00
11,724,000.00
7,421,000.00
18,520,000.00 10,657,000.00
8,040,000.00 27,993,000.00
14,772,000.00 16,096,000.00
11,135,000.00 20,377,000.00
9,290,000.00 12,220,000.00
13,438,000.00 21,539,000.00
13,552,000.00 13,460,000.00
129,787,309.00 197,693,000.00

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
16
12
30
15
15
9
9
14
9
6
8
7
150

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

12
9
10
14
16
16
16
11
9
15
20
10
158

9,130,400.00
2,362,900.00
3,025,500.00
10,849,500.00
5,944,900.00
8,975,674.50
10,907,500.00
4,987,831.75
2,102,000.00
11,170,629.72
7,674,570.50
5,955,073.50
83,086,479.97
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13,538,900.00
5,799,000.00
11,248,421.22
11,763,700.00
2,217,000.00
2,584,000.00
2,753,400.00
4,544,572.50
4,602,000.00
2,635,232.25
4,533,500.00
3,276,900.00
69,496,625.97

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,150,000.00
0.00
5,150,000.00

0.00
0.00
2,500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00

2.12 เงินกู้พิเศษ (เพื่อซื้อที่ดิน)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.10 เงินกู้พิเศษ (เงินฝาก)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2

0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
5

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
1,256,000.00
0.00
0.00
1,556,000.00

0.00
0.00
360,000.00
0.00
1,158,000.00
0.00
600,000.00
0.00
880,000.00
0.00
0.00
0.00
2,998,000.00

2.15 เงินกู้พิเศษหุ้น (สมาชิกสมทบ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.13 เงินกู้สามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562

ม.ค. 340
200
ก.พ. 309
186
มี.ค. 132
310
เม.ย.
0
262
พ.ค.
0
262
มิ.ย.
39
0
ก.ค. 441
0
ส.ค. 490
0
ก.ย. 322
0
ต.ค. 308
0
พ.ย. 227
0
ธ.ค. 202
0
รวม 2,810 1,220

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562

เดือน

30,109,702.00 17,742,010.00
27,393,985.47 16,955,834.73
12,004,069.69 26,939,526.72
0.00 22,624,700.00
0.00 22,423,564.14
3,408,179.06
0.00
38,994,345.87
0.00
43,736,792.63
0.00
28,984,893.98
0.00
26,768,225.00
0.00
19,723,694.00
0.00
16,628,293.55
0.00
247,752,181.25 106,685,635.59

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
11

3
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
10

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
6,593,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
806,000.00
738,000.00
1,695,000.00
9,832,000.00

2,828,000.00
1,730,000.00
360,000.00
723,000.00
4,179,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,820,000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
18
63
123
179
239
309
400
1,332

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,000.00
0.00
2,587,200.00
0.00
7,270,472.50
0.00
8,872,968.75
0.00 14,654,583.50
0.00 18,053,900.72
0.00 21,092,222.16
0.00 27,398,055.75
0.00 100,010,403.38

2.16 เงินกู้พิเศษเงินฝาก (สมาชิกสมทบ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.14 เงินกู้พิเศษสมทบ (วนาเคหะ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
7
8
9
13
12
5
9
9
72

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2,364,000.00
1,765,483.75
2,786,100.00
10,376,800.00
4,338,650.00
157,400.00
732,200.00
5,211,500.00
27,732,133.75
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2.17 เงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
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จ�ำนวน (สัญญา)
2561 2562
1
1
6
2
1
0
0
0
0
0
0
1
12

1
1
1
1
4
2
3
1
1
2
1
0
18

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2561
2562
300,000,000.00
100,000,000.00
490,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
1,240,000,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00
400,000,000.00
150,000,000.00
340,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
0.00
1,830,000,000.00

กิประจ�จำกรรม
ปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 และการสัมมนา
เมื่ อ วั น ที่ 2 - 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 และการสัมมนา โดยมีผู้แทนสมาชิก
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 293 คน จากทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
การเลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี และผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2562
การสรรหาประธานกรรมการด�ำเนินการและกรรมการ
ด�ำเนินการ โดยมีผแู้ ทนสมาชิกได้รว่ มแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 42 น�ำไปพิจารณาเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก
อย่างสูงสุด

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการ
ด� ำ เนิ น การ กล่ า วเปิ ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจ�ำปี 2562

ในปีนสี้ หกรณ์ได้มอบรางวัล ผูแ้ ทนสมาชิกดีเด่น เพือ่ ยกย่องเชิดชู ผูแ้ ทนสมาชิกทีเ่ สียสละ อุทศิ ตน มีใจบริการ
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ให้เป็นผู้แทนสมาชิก
ต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการท�ำหน้าที่การเป็นผู้แทนสมาชิก
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้คัดเลือกให้
• นางยุพิน ชุ่มตา ผู้แทนสมาชิกจังหวัดล�ำปาง เลขที่สมาชิก 7347
• นายเอนก ลิ้มประเสริฐ ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก เลขที่สมาชิก 10458
• นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่สมาชิก 12579
• นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย เลขที่สมาชิก 2682
เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 – 2561

นายจงเจริ ญ กิ จ ส� ำ ราญกุ ล ประธานกรรมการ
ด� ำ เนิ น การ มอบโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละแจ็ ก เกตสู ท
ให้กับ “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 - 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รับเกียรติ
จาก นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับใหม่” ท�ำให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านทราบถึงพระราช
บัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อที่สหกรณ์น�ำมาปรับใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์
นายสมชาย รั ต นอารี เลขานุ ก าร ชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด วิทยากร บรรยายพิเศษ
เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่”

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการด�ำเนินการ
และนายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ ด�ำเนินการประชุม

ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ประจ�ำปี 2562
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด�ำเนินงานเกินกว่า 1,000
ล้ า นบาทขึ้ น ไป เข้ า ร่ ว มโครงการสหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มกี ารบริหาร
จัดการ ด้วยการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ถิ อื ใช้อย่าง
เคร่งครัด และด�ำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์
ส� ำ หรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก การตอบสนอง หลั ก ภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
มอบอ�ำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค
ซึ่ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ได้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ในปี 2560 เป็นปีแรกในการประเมินสหกรณ์สขี าว
ด้วยธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ก�ำหนดให้
ปฏิบัติและประเมินเพียง 4 หลักก่อน ได้แก่ หลักภาระ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
และหลั ก นิ ติ ธ รรม ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2560
ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ์ได้คะแนนจากการ

42

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

ตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก อยู่ในระดับสหกรณ์สีขาว ซึ่ง
สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
ทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 ได้เชิญสหกรณ์
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจงหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
สหกรณ์สีขาว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นมาใหม่
แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้ในการแนะน�ำ ส่งเสริมและประเมินสหกรณ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมคณะท�ำงาน
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้เข้า
ประเมินสหกรณ์สีขาวอีก 5 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมอบ
อ�ำนาจ และหลักความเสมอภาค
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 ได้เชิญสหกรณ์
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจงหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ให้ ส หกรณ์ น� ำ
หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้นำ� คณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด คณะ
ท�ำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด และคณะ
ท�ำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ท�ำการ
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ออกประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตร
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยประกาศเชิดชูเกียรติให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ตามทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์ได้มนี โยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มกี ารบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี ซึง่ มีหลักเกณฑ์
การประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้สหกรณ์มกี ารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีการควบคุมภายในที่ดี ด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด โดย นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร
ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะด�ำเนินงานเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาความเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อไป
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สอ.กรมป่าไม้ จก. ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายธนรัฐ โคจรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ ช�ำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจ�ำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิชิต
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด อยู่ในระดับ ดีเลิศ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้มคี วาม
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ก�ำหนดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ
ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์
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ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำ� เนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะด�ำเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์เช่นนี้ตลอดไป
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส�ำนักงานกลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจ�ำปี
2562” และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ภายใต้พระราช
บัญญัตสิ หกรณ์ฉบับใหม่” เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหาร
งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เสวนาเรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการบริ ห ารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่” โดย นายวิชิต สนธิวณิช
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล และนายณรงค์ มหรรณพ
ด�ำเนินรายการโดย นายภูดิท จันทะเรือง

นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล รองประธานกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ

นายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช ประธาน
กรรมการด�ำเนินการ กล่าวเปิด
การสัมมนา
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การบรรยายและรับสมัครสมาชิก
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ในปี 2562 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการ
ที่ดี รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 25” ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และได้ให้เกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการออมเงิน ส�ำหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่” โดย คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด” โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ให้ความสนใจและ
สมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์
ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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กิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม่

ณ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกใหม่
ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้มขี า้ ราชการ และพนักงานราชการให้ความ
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
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การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แต่ละสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดมุมมองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณ์ น�ำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ปี 2562
มีสหกรณ์ต่าง ๆ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดังนี้

สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก.

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.

สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จก.

สอ.ครูมัธยมศึกษานครพนม จก.

คณะผู ้ บ ริ ห ารจาก Department of cooperative of
Bangladesh (Doc) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562
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สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม

วันสหกรณ์แห่งชาติ

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อกราบสักการะร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา

กรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
เมือ่ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์ รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพือ่ สดุดวี รี ชนป่าไม้ ร�ำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความ
เสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้
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สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพือ่ สดุดวี รี ชนป่าไม้ ร�ำลึกถึงคุณความดีตลอดจนความเสียสละของ
เหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมือ่ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ตามที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จ� ำ กั ด มี น โยบายให้ ก ลุ ่ ม สมาชิ ก เสนอ
โครงการกิจกรรมกลุม่ สมาชิก เพือ่ ให้สมาชิก
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของ
สหกรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ มีการบรรยายถึง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ส มาชิ ก พึ ง ได้ รั บ พร้ อ ม
แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติต่อกัน ส่งเสริม
บทบาทผู้แทนสมาชิก และสร้างเครือข่าย
สมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในปี 2562
มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้น จ�ำนวน
33 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กลุ ่ ม รั ก ษ์ ป ่ า อี ส าน
ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดตาก กลุ่มราชพฤกษ์ล�ำปาง กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดแพร่
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กลุ่มส�ำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำ กลุ่มส�ำนักอนุรักษ์
สัตว์ปา่ กลุม่ รักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) กลุม่ ส�ำนักอุทยาน
แห่ ง ชาติ กลุ ่ ม ชมรมโยคะ กลุ ่ ม จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดราชบุรี กลุ่มส�ำนัก
วิ จั ย การอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ แ ละพั น ธุ ์ พื ช กลุ ่ ม เจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์ กลุม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุม่ ส�ำนักป้องกัน
ปราบปรามและควบคุ ม ไฟป่ า กลุ ่ ม จั ง หวั ด สงขลา
กลุม่ กองนิตกิ าร กลุม่ จังหวัดนครราชสีมา กลุม่ เพชรชะอ�ำ
กลุ่มส�ำนักงาน ทสจ.อ่างทอง กลุ่มส�ำนักงาน ทสจ.
ปทุมธานี กลุ่มกองคลัง กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส�ำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กลุ่มส�ำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช กลุม่ ส�ำนัก
บริหารงานกลาง กลุม่ ส�ำนักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
กลุ ่ ม จั ง หวั ด อุ ด รธานี กลุ ่ ม จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สมาชิกทัง้ สิน้ 4,169 ราย รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,042,250 บาท
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ภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและ
การให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2562
ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิก
ส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธี
การสหกรณ์ และรู้จักสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และยังได้รับ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพเสริม
ครัง้ ที่ 1 จัดโครงการ ณ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
สมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค

นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก บรรยายเรื่อง สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์
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นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง หลักการ อุดมการณ์และ
วิธีการสหกรณ์

อบรมส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ ท� ำ น�้ ำ ยาล้ า งจานและน�้ ำ ยา
อเนกประสงค์

ครัง้ ที่ 2 จัดโครงการ ณ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 15 (เชียงราย) เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

นายกมลชัย คชชา ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 15 (เชี ย งราย)
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและ
การให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค

นายสุภาพ ค�ำแฝง กรรมการ บรรยายเรื่อง
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ บรรยาย
เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
ของสหกรณ์

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ ท�ำน�ำ้ ยาล้างจาน
และน�้ำยาล้างมือ
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ปันความรักสร้างความผูกพัน ค่ายครอบครัวสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก

แม้กาลเวลาจะหมุนเวียนผ่านไป
นานแค่ไหนก็ตาม ค่ายครอบครัวสหกรณ์
ที่ ส หกรณ์ ไ ด้ จั ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมา
โดยตลอด สหกรณ์มปี ณิธานความมุง่ มัน่ ว่า
สถาบั น ครอบครั ว เป็ น สถาบั น ที่ ส� ำ คั ญ
ที่ สุ ด เราเชื่ อ ว่ า ครอบครั ว คื อ พื้ น ฐาน
ส�ำคัญทีม่ สี ว่ นช่วยสร้างสรรค์สงิ่ ดี ๆ รวมถึง
เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป
นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฝกึ อบรม
ที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก กล่าวต้อนรับทุกครอบครัว

ปีนี้สหกรณ์ได้จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์ ณ ศูนย์
ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก เมื่อวันที่ 11 - 13
ตุลาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรัก
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ เรียนรูก้ บั
ธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังเก็บเกี่ยวความรู้จาก
การเดินป่า สอดแทรกความรู้ และแง่คิดดีๆ และให้
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างท� ำกิจกรรมร่วมกัน
มีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้วยเกมต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสามัคคี
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง
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ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว 3 วัน 2 คืน ถือเป็นช่วงเวลาที่
ทุกครอบครัวมีความสุข อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม มีกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นเรื่องที่ควรเติมเต็ม
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และให้เห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
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สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน
วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 10 กั น ยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิชติ
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ มอบเงิน
สนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
จ�ำนวน 20,000 บาท โดยมี คุณยุวดี ดีงามเลิศ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารงานกลาง เป็นผูร้ บั มอบ
เงินดังกล่าว

วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด โดย นายวิ ชิ ต
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ มอบเงิน
สนั บ สนุ น วั น สถาปนา กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี จ�ำนวน
20,000 บาท โดยมี คุณสุพัตรา เวสสุนทรเทพ
ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการ ส�ำนักบริหารงาน
กลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว
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28 กันยายน 2562

วันครบรอบ 41 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์
และกิจกรรมโครงการสุขใจวัยเกษียณ
วันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ครบรอบ 41 ปี คณะกรรมการด�ำเนินการ และสมาชิกได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพรหมและ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จากนั้นมีการท�ำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้
จ�ำนวน 26 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท ทั้งนี้ สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกเนื่องในวันครบรอบ
การก่อตั้งสหกรณ์ จ�ำนวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ของสมาชิก มีการจับรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจ�ำนวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และบรรยาย
พิเศษ เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ โดยมีสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุราชการ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของตนเอง
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โครงการวันออมแห่งชาติ ปี 2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตระหนักถึงการประหยัดอดออม ตามแนวคิด “ประหยัดอดออม เอื้ออาทร
ซึง่ กันและกัน” ทีส่ หกรณ์ได้ให้ความส�ำคัญและยึดมัน่ ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งยาวนานถึง 41 ปี สหกรณ์จงึ ส่งเสริมให้
สมาชิกเห็นความส�ำคัญของการออม ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ได้จัดแคมเปญพิเศษให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิด
บัญชีใหม่ หรือฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท และการโอนเงินผ่านธนาคาร รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก” ซึ่งมีสมาชิก
และสมาชิกสมทบให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก
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สายใยที่ ไม่เกษียณ
ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ผู้ร่วมก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพื่อเสริมสร้างสายใยสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการสายใยที่ไม่เกษียณ ในปี 2562
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ย่างกุ้ง สิเรียม เดินทาง 28 - 29 ต.ค. 62 กลุ่มที่ 2 มัณฑะเลย์ - พุกาม เดินทาง
5 - 7 พ.ย. 62 กลุ่มที่ 3 ฉางซา จางเจียเจี้ย เดินทาง 3 - 6 พ.ย. 62 ในแต่ละกลุ่มมีสถานที่สำ� คัญที่เป็นจุดเด่น
อยู่มากมาย อาทิ
กลุ่มที่ 1 ย่างกุ้ง สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนิยมไปกราบไหว้ ขอพรเสริมดวง
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กลุ่มที่ 2 มัณฑะเลย์ - พุกาม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์
พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งเมืองพุกาม

กลุม่ ที่ 3 ฉางซา จางเจียเจีย้ หุบเขาอวตาร สะพานแก้วข้ามเขา
ที่ยาวที่สุดในโลก ชมระเบียงแก้วและถ�้ำประตูสวรรค์
ความสนุ ก สนานในแต่ ล ะทริ ป ไม่ แ พ้ กั น เลย
การจั ด โครงการสายใยที่ ไ ม่ เ กษี ย ณในครั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
สมาชิ ก ได้ พ บปะสั ง สรรค์ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต และเป็นการสร้างความเข้าใจ
ในสถานะการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
หลั ง จากเกษี ย ณอายุ ร าชการ การพบปะของคนวั ย
เกษียณ ต่างก็สร้างความทรงจ�ำที่ดีต่อกันได้ทุกคราเมื่อ
นึกถึง ...

62

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

กลุ่มสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน เกิดจากการรวมกลุ่มของสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ จ�ำนวน 12 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก
จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม จ�ำกัด สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด สหกรณ์
ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จ�ำกัด

พิธเี ปิดการประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�ำปี 2562
โดย นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ รองประธานกรรมการ
สอ.กรมประมง จ�ำกัด

โดยทั้ ง 12 สหกรณ์ ได้ ต กลงร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือกันภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเงิน
และสารสนเทศ และความร่วมมือด้านขบวนการ
สหกรณ์และสังคม และก�ำหนดให้มีการสัมมนา
ภาคี ส หกรณ์ บ างเขนในแต่ ล ะปี และมี ก าร
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์
ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ประมง จ�ำกัด ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�ำปี 2562
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การบรรยายเรื่อง “สุขภาพกับการท�ำงานและความรู้
เรื่องน�้ำมันกัญชารักษาโรค” โดย พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

คณะกรรมการแต่ละสหกรณ์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

พิธีมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขนให้แก่เจ้าภาพปี 2563
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตั ว์ จ�ำกัด และสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์
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โครงการ CSR ภาคีสหกรณ์บางเขน

ณ ส�ำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน เดินทาง
ไปมอบความสุขพร้อมบริจาคเงินจ�ำนวน 40,000 บาท และของใช้ที่จ�ำเป็นให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนตาบอดพิการซ�้ำซ้อน โดยมี นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ ตัวแทน
สอ.ปม. เข้าร่วมโครงการภาคีสหกรณ์บางเขน

เจ้าหน้าที่บ้านรื่นสุข น�ำคณะภาคีสหกรณ์บางเขน เยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง ๆ ของน้องบ้านรื่นสุข

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ประธานภาคีสหกรณ์บางเขน กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ CSR ในครั้งนี้

คณะภาคีสหกรณ์บางเขน ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนและของใช้
ทีจ่ ำ� เป็น ให้กบั นางสาวละออ หอมทวี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
มูลนิธิธรรมิกชนฯ สาขานครนายก

คณะภาคีสหกรณ์บางเขน เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ
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กิจกรรมรอบปี 2562
ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และขอสรุปให้ทราบดังนี้

1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
และเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 42 นอกจากได้
มีการจับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ
6 เดือนขึ้นไป รวมจ�ำนวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2562

เมือ่ วันที่ 10 พ.ค. - 30 ส.ค. 62 สหกรณ์เปิดให้สมาชิก
ยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตร 3 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนส่งเสริม
การศึกษา ทุนละ 600 บาท 2. ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 1,200
- 2,500 บาท 2.1 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท
2.2 ทุนเกียรตินยิ ม อันดับ 2 ทุนละ 1,000 บาท 3. ทุนส่งเสริม
การศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ขอรับทุนจ�ำนวน
1,702 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,900 บาท

3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 62 สหกรณ์ประกาศจัด
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและ
ผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มทั้งสิ้น
33 กลุ่ม จ�ำนวนผู้เข้าร่วม 4,169 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,042,250 บาท

4. โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. - 30 ส.ค. 62 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด เปิดรับสมัครคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความเสียสละทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าที่ ยึดมัน่
ในคุณธรรมความดี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกจะได้รบั โล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองค�ำ น�ำ้ หนัก 2 บาท
เสือ้ เกียรติยศ เงินรางวัล จ�ำนวน 20,000 บาท โดยมอบรางวัล
ในวันประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2563
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5. สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพื่อ
แสดงว่า สอ.ปม. ได้ผา่ นการคัดเลือกสหกรณ์ดเี ด่นระดับจังหวัด
ประจ�ำปี 2562

6. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิก
ส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและการให้บริการ
สมาชิกส่วนภูมิภาค เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และ
วิธีการสหกรณ์ หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(อุดรธานี) เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62
ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62

7. วันที่ 28 กันยายน 2562 ครบรอบ 41 ปี แห่งการ
ก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62 สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อ
วั น เกิ ด สมาชิ ก เนื่ อ งในวั น ครบรอบการก่ อ ตั้ ง สหกรณ์
จ�ำนวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,500 บาท
มีการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�ำนวน 33 รางวัล
เป็นเงิน 50,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
ชุมชนรอบข้าง เป็นจ�ำนวน 26 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 61,000 บาท
ในวันเดียวกัน มีการจัดโครงการสุขใจวัยเกษียณ และ
มีการบรรยายพิเศษ เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
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8. ค่ายครอบครัวสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้าง
แนวร่วมในการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม สหกรณ์ได้จดั ค่ายครอบครัว
สหกรณ์ เมือ่ วันที่ 11 - 13 ต.ค. 62 ณ ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
จ.นครนายก เรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างความผูกพันในครอบครัว
มีสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 23 ครอบครัว

9. โครงการวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค. 62

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม “วันออม”
ตามแนวคิด “ประหยัดอดออม เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน” สหกรณ์
รณรงค์ ใ ห้ ส มาชิ ก และสมาชิ ก สมทบเห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การออม โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีใหม่ หรือ
ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก”

10. กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 - 25 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม
รับสมัครสมาชิก ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้มขี า้ ราชการ และพนักงานราชการให้ความ
สนใจสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้ง
สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับสวัสดิการสมาชิก เงินฝาก อัตราดอกเบีย้
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

11. สอ.ปม. ได้รับเกียรติบัตร เป็น “สหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล”

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร
ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เป็น “สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลักธรรมาภิบาล”
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ�ำนาจ หลักนิติธรรม และ
หลักความเสมอภาค

12. ของขวัญปีใหม่ 2563 จากใจ สอ.ปม.

ปีใหม่นี้ สอ.ปม. มอบกระเป๋าโคออปดิจทิ ลั 2020 ให้กบั
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 28 ก.ย.
62 เพื่อเป็นของขวัญแทนค�ำขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่...
สหกรณ์ยุคใหม่
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จุดเด่นการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีสินทรัพย์รวม 20,884,756,848.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จ�ำนวน 2,686,391,171.64 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.76

สินทรัพย์
25,000,000,000

20,000,000,000
14,879,527,027

15,000,000,000

17,353,249,089

16,429,765,127

8,511,597,620

10,000,000,000

20,884,756,848

18,198,365,676

9,130,854,291

10,153,492,102

11,270,510,878

8,383,574,466
5,150,077,773

5,000,000,000

0

6,517,142,134

2559

2558
สินทรัพย์

6,137,034,862

5,298,259,921

2561

2560

ลูกหนี้เงินกู้

5,428,641,100

2562

เงินลงทุน

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
274,685,928

300,000,000

288,366,902

250,000,000
200,000,000

204,769,619

211,657,023
161,373,493

150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

70

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

2558

2559

2560

2561

2562

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
7,370,224,639

7,400,000,000
7,300,000,000

7,245,788,259

7,200,000,000

7,111,588,527

7,100,000,000
7,011,320,280

7,000,000,000

6,900,709,353

6,900,000,000
6,800,000,000
6,700,000,000
6,600,000,000
0

2558

2559

2560

2561

2562

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
1,419,438,161

1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000

963,981,200

992,954,888

1,015,366,615

1,019,995,267

2559

2560

2561

1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0

2558

2562
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ลูกหนี้เงินกู้แต่ละประเภท ปี 2562
0.10%

0.14%
1.82%

23.24%

12.59%
56.24%
3.40%
1.35%

1.03%

หนี้สิน

ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม “การออม” เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ โดยมุ่งเน้นที่จะด�ำเนินนโยบายอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก และสมาชิกสมทบในอนาคต จนท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน
618,267,186.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90

หนี้สิน

9,584,113,225

10,000,000,000
8,656,155,660

9,000,000,000
8,000,000,000

7,124,954,486

8,965,846,038

7,876,759,568

7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000

2,522,000,000

4,000,000,000
3,000,000,000

1,648,000,000

1,855,000,000

1,215,000,000

1,240,000,000

2560

2561

2,000,000,000
1,000,000,000
0
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2562

เงินรับฝาก
9,584,113,225
10,000,000,000

8,630,681,945

8,965,846,038

7,851,526,625

9,000,000,000

7,099,890,124

8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000

25,064,361

1,000,000,000
0

2558

25,232,943

2559
เงินรับฝากจากสมาชิก

25,473,715

2560

13,908,686

2561
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

16,860,949

2562

เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2562
0.18% 0.04%
3.06%
3.91%
9.26%
12.26%

71.29%
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ทุน

ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีทุนเรือนหุ้น ทุนส�ำรอง และทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1) ทุนเรือนหุ้น
7,175,950,190.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
9.49
2) ทุนส�ำรอง
632,559,103.10 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
8.25
3) ทุนสะสม
138,939,807.22 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
(2.96)
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีไว้เป็นทุนส�ำรอง และทุนสะสม
ตามสัดส่วนตั้งแต่ปี 2558 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนส�ำรอง และทุนสะสม จากก�ำไรสุทธิ
รายการ
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสม
รวม

2558
11.00
9.17
20.17

2559
11.00
13.14
24.14

2560
10.50
9.57
20.07

2561
10.02
3.07
13.09

2562
10.01
0.55
10.56

ทุนของสหกรณ์
8,000,000,000

6,554,225,560
5,405,483,380 5,946,400,800

7,000,000,000
6,000,000,000

7,175,950,190

4,837,132,540

5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0

632,559,103
533,813,917 584,375,883
487,408,361
443,242,690
103,952,654 112,950,381
138,939,807
80,575,509
143,184,136
2558
ทุนเรือนหุ้น

74

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

2559
ทุนส�ำรอง

2561

2560
ทุนสะสม

2562

ทุนเรือนหุ้น
8,000,000,000

6,554,225,560

7,000,000,000

7,175,950,190

5,946,400,800

5,405,483,380
4,837,132,540

6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0

2558

2559

2560

2561

2562

ทุนส�ำรอง
632,559,103
700,000,000
600,000,000

443,242,690

487,408,361

533,813,917

584,375,883

500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0

2558

2559

2560

2561

2562
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ทุนสะสม
143,184,136

160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000

103,952,654

138,939,807

112,950,381

80,575,509

80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

2558

2559

2560

ทุนสหกรณ์ ปี 2562
1.59%

3.34%

7.25%

5.57%

82.25%
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2561

2562

แผนกลยุทธ์

ประจ�ำปี 2560 - 2563

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี 2560 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน
I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์
I4: การเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
F3: การก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุน
F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
		 F1: ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
F2: ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตำ�่ กว่าธนาคาร
M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ
I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้น�ำสหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
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วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
		 S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
		 S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
		 S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)

1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
L1.1 จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์
		 โครงการ
1.		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
		 ตัวชี้วัด
L2.1 จ�ำนวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
		 โครงการ
1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบสมัครใหม่
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
		 ตัวชี้วัด
		 L3.1 จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
		 L3.2 จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
		 L3.3 จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาต่อ
		 โครงการ
		 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ
		 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
		 3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
		 4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อส�ำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
		 ตัวชี้วัด
		 L4.1 จ�ำนวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
		 โครงการ
		 1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค
2. โครงการให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์
2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพ
คล่อง และด้านกลยุทธ์
		 ตัวชี้วัด
		 I1.1 จ�ำนวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
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โครงการ
1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
		 ตัวชี้วัด
		 I2.1 จ�ำนวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
		 I2.2 จ�ำนวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์
		 I2.3 จ�ำนวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่
		 I2.4 จ�ำนวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
		 โครงการ
		 1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
		 2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
		 3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3: ความรับผิดชอบของผูแ้ ทนสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
		 ตัวชี้วัด
		 I3.1 จ�ำนวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่
		 I3.2 จ�ำนวนร้อยละของคณะกรรมการด�ำเนินการที่เข้าประชุม
		 I3.3 จ�ำนวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะท�ำงานที่เข้าประชุม
		 I3.4 จ�ำนวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม
		 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
		 ตัวชี้วัด
		 I4.1 จ�ำนวนสมาชิก
		 I4.2 จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
		 โครงการ
		 1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่
		 2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่
3. มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
		 ตัวชี้วัด
		 M1.1 จ�ำนวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก
		 M1.2 จ�ำนวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ
		 M1.3 จ�ำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
		 โครงการ
		 1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก
		 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
		 ตัวชี้วัด
		 M2.1 จ�ำนวนกลุ่มสมาชิกออนไลน์
		 M2.2 จ�ำนวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม
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M2.3 จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
M2.4 จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�ำหรับสมาชิกเกษียณ
		 โครงการ
		 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
		 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
3. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น
4. โครงการกลุ่มสมาชิกออนไลน์
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
6. โครงการสุขใจวัยเกษียณ
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
		 M3.1 จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
		 โครงการ
		 1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์
		 2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		 3. โครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์
		 ตัวชี้วัด
		 M4.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ
		 โครงการ
		 1. โครงการส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก
		 2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์
4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
		 ตัวชี้วัด
		 F1.1 จ�ำนวนเงินฝาก
F1.2 จ�ำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�ำปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
		 F1.4 สัดส่วนจ�ำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
		 โครงการ
		 1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ำกว่าธนาคาร
ตัวชี้วัด
F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต�่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
โครงการ
1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุน
		 ตัวชี้วัด
		 F3.1 จ�ำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำ� เนินการแล้ว
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F3.2 จ�ำนวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
F3.3 จ�ำนวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
โครงการ
1. การก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์
2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน
3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
ตัวชี้วัด
F4.1 อัตราการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นทุนส�ำรอง
F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ตำ�่ กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก
โครงการ
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของสหกรณ์
5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
		 S1.1 จ�ำนวนเงินและจ�ำนวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
		 S1.2 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม
		 S1.3 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
		 โครงการ
1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
S2.1 จ�ำนวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์
โครงการ
1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ตัวชี้วัด
		 S3.1 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 S3.2 จ�ำนวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 โครงการ
1. โครงการค่ายสหกรณ์
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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VISION
ด้านสังคม
และขบวนการ

เป็นองค์กรที่มั่นคง

บริการอย่างมีมาตรฐาน

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศล

ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

สมาชิก

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสมาชิก

ขบวนการสหกรณ์

1. สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

ด้านการเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากสูง

ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํา

กําหนดกรอบนโยบายการลงทุน

พัฒนาความสามารถในการบริหารการเงิน

2. ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ด้านสมาชิก
จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

ส่งเสริมวิถีชีวติ คนสหกรณ์

พัฒนาระบบสมาชิกสัมพันธ์

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ

ด้านกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยง

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบของคนสหกรณ์

ด้านองค์กรและการเรียนรู้ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ถ่ายทอดความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพิ่มพูนทักษะกรรมการและเจ้าหน้าที่

การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

5. สร้างผู้นาํ สหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ให้ความรู้แก่ผแู้ ทนสมาชิกและสมาชิก

ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
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ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2560 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด)
ลำ�ดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หน่วยวัด

1

จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
1.1 สัญจร
1.2 ออนไลน์
จำ�นวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่
สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 สัญจร
2.2 ออนไลน์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ
จำ�นวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

L1.1

คน

2

3
4
5
6

2560
200/400
(83/218)

L2.1

ครั้ง/คน

4
(2/249)

L3.1

หลักสูตร/คน

L3.2

หลักสูตร/คน

L3.3

หลักสูตร/คน

L4.1

ครั้ง

5/15
(10/14)
10/37
(21/38)
1/2
(1/1)
2
(5)

เป้าหมาย
2561
2562
100/200
300/300
(202/197)
(137/64)
100 (201)
500 (0)
4
1/100 (2/201)
(4/399)
1/500 (0/0)
5/15
(8/11)
10/41
(19/28)
2/4
(1/2)
2
(4)

5/15
(12/23)
10/41
(20/24)
2/4
(1/1)
2
(2)

2563
300/300
100
500
1/100
2/1,000
5/15
10/41
2/4
2

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ ดังนี้
ข้อ 1 ปี 2561 จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์จาก 200/400 เป็น 100/200
ปี 2562 - 2563 เปลี่ยนจาก 100/200 เป็น 300/300 (สัญจร 100 คน ออนไลน์ 500 คน)
ข้อ 2 จ�ำนวนครั้ง/คน ที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2562 สัญจร 1/100 ออนไลน์ 1/500 ปี 2563 สัญจร 1/100
		
ออนไลน์ 2/1,000
ข้อ 4 ปี 2561 จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์ จาก 10/37 เป็น 10/41
ข้อ 5 ปี 2561 จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ จาก 1/2 เป็น 2/4

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (11 ตัวชี้วัด)
ลำ�ดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หน่วยวัด

2561
12
(12)

เป้าหมาย

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

1

จำ�นวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน

I1.1

ครั้ง

2560
12
(12)

2

จำ�นวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

I2.1

ประเภท

1
(1)

1
(3)

1
(0)

1

3

จำ�นวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์

I2.2

ครั้ง

จำ�นวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่

I2.3

ครั้ง

5

จำ�นวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

I2.4

ร้อยละ

6

จำ�นวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่

I3.1

ร้อยละ

7

จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการดำ�เนินการที่เข้าประชุม

I3.2

ร้อยละ

8

จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทำ�งานที่เข้าประชุม

I3.3

ร้อยละ

9

จำ�นวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม

I3.4

ร้อยละ

10 จำ�นวนสมาชิก

I4.1

คน

11 จำ�นวนสมาชิกสมทบ

I4.2

คน

675,000
(880,172)
125,000
(3,178,191)
50
(5)
> 95
(96.58)
> 90
(88.89)
> 90
(83.77)
> 90
(93.47)
13,100
(13,269)
19,000
(19,059)

700,000
(813,741)
150,000
(2,777,081)
75
(54)
> 95
(98.65)
> 90
(91.11)
> 90
(87.12)
> 90
(94.78)
13,200
(13,289)
20,000
(19,453)

725,000

4

650,000
(842,326)
100,000
(164,980)
25
(0)
> 95
(92.47)
> 90
(93.84)
> 90
(89.76)
> 90
(88.25)
13,000
(13,212)
18,000
(18,428)

85

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
ข้อ 4 จาก “จ�ำนวนสมาชิกที่ใช้บริการช่องทางใหม่เพิ่มขึ้นสะสม” เป็น “จ�ำนวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่”

2562
12
(12)

2563
12

175,000
100
> 95
> 90
> 90
> 90
13,300
21,000

86

มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (8 ตัวชี้วัด)

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

ลำ�ดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หน่วยวัด

1

จำ�นวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

M1.1

บาท/คน

2

จำ�นวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ

M1.2

ประเภท

3

จำ�นวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้คำ�้ ประกัน

M1.3

กิจกรรม

4

จำ�นวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม

M2.2

กลุ่ม

5

จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

M2.3

6

จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำ�หรับสมาชิกเกษียณ

7
8

2560
1,800
(2,004.01)

เป้าหมาย
2561
2562
1,900
2,000
(2,002.89)
(2,248.39)

2563
2,100

2
(8)
1
(1)
40
(48)

3
(0)
2
(0)
45
(32)

4
(0)
3
(0)
50
(33)

5

คน

2,500
(6,290)

2,750
(3,770)

3,000
(4,169)

3,250

M2.4

คน

-

-

200

จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์

M3.1

กิจกรรม

2
(2)

2
(4)

200
(126)
3
(3)

ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ

M4.1

ร้อยละ

> 85
(86.63)

> 85
(85.75)

> 85
(86.76)

> 85

4
55

3

หมายเหตุ ปี 2562 - 2563 สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ ดังนี้
ข้อ 6 (เพิ่มตัวชี้วัด) จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�ำหรับสมาชิกเกษียณ 200 คน มี 2 โครงการ
ข้อ 7 จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ จาก 2 เป็น 3 (เปลี่ยนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเป็นโครงการส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มโครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก)

มุมมองด้านการเงิน (12 ตัวชี้วัด)
ลำ�ดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หน่วยวัด

1

จำ�นวนเงินฝาก

F1.1

ล้านบาท

2

จำ�นวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

F1.2

บัญชี

3

F1.3

ร้อยละ

4

ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำ�ปี 1 ปี
(เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
สัดส่วนจำ�นวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

F1.4

สัดส่วน

5

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่ำ�กว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

F2.1

ร้อยละ

6

จำ�นวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้
ดำ�เนินการแล้ว
จำ�นวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน

F3.1

ครั้ง

F3.2

ร้อยละ

จำ�นวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและ
ด้านสภาพคล่อง
อัตราการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รอง

F3.3

ครั้ง

F4.1

ร้อยละ

F4.2

ร้อยละ

F4.3

ร้อยละ

F4.4

ร้อยละ

7
8
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

9
10
11
12

87

ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้จากการให้เงินกู้
แก่สมาชิก

2560
7,600
(8,627)
2,700
(2,574)
> 1.00
(1.945)
> 1.22
(1.46)
> 0.80
(1.08)
2
(0)
100
(93.93)
12
(12)
> 15
(10.50)
<2.50
(2.85)
> 1.00
(1.43)
> 35
(42.26)

เป้าหมาย

2561
8,200
(8,948)
2,900
(2,704)
> 1.00
(1.695)
> 1.22
(1.37)
> 0.80
(1.08)
2
(2)
100
(100)
12
(12)
> 15
(10.50)
<2.50
(3.10)
> 1.00
(1.57)
> 35
(48.79)

2562
9,600
(9,584)
3,100
(2,745)
> 1.00
(1.46)
> 1.22
(1.35)
> 0.80
(0.97)
2
(2)
100
(100)
12
(12)
> 15
(10.01)
<2.50
(3.10)
> 1.00
(1.41)
> 35
(45.33)

2563
10,200
3,300
> 1.00
> 1.22
> 0.80
2
100
12
> 15
<2.50
> 1.00
> 35

88
มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (6 ตัวชี้วัด)
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

ลำ�ดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หน่วยวัด

2560

2561

เป้าหมาย

2562

2563

1

จำ�นวนเงินและจำ�นวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุน

S1.1

บาท/คน

250,000/84
(226,500/89)

250,000/84
(222,000/88)

250,000/84
(225,500/96)

250,000/84

2

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม

S1.2

บาท

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

S1.3

บาท

200,000.00
(395,734.00)
300,000.00
(70,000.00)

200,000.00
(244,990.00)
300,000.00
(70,000.00)

200,000.00

3

200,000.00
(422,480.50)
300,000.00
(375,000.00)

4

จำ�นวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

S2.1

ครั้ง

20
(18)

20
(29)

20
(26)

20

5

จำ�นวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ S3.1
สิ่งแวดล้อม

บาท

150,000.00
(453,500.00)

150,000.00
(210,000.00)

40,000.00
(92,150.00)

20,000.00

6

จำ�นวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ครั้ง/คน

2/100
(5/290)

2/100
(2/122)

1/50
(1/55)

1/50

S3.2

หมายเหตุ ปี 2562 - 2563 สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ ดังนี้
ข้อ 5 จ�ำนวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เปลี่ยนจาก 150,000 บาท เป็น 40,000 บาท
ปี 2563 เปลี่ยนจาก 150,000 บาท เป็น 20,000 บาท
ข้อ 6 จ�ำนวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก 2/100 เป็น 1/50

300,000.00

งบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี

90

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

91

92

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

93

94

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

95

96

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

97

98

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

99

100

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

101

102

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

103

104

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

105

106

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

107

108

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

109

110

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

111

112

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

113

114

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

115

116

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

117

118

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�ำปี 2562
(รวม 540,490.00 บาท)
ด้านสาธารณกุศล เป็นเงิน 169,990.00 บาท
1. สมทบการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “วนศาสตร์รวมใจ 2562”
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
10,000.00
2. ร่วมการจัดการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวนศาสตร์
ครั้งที่ 5 ปี 2562
20,000.00
3. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างพระพุทธรูป
และหอพระประจ�ำโรงเรียนบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 1,000.00
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ การศึกษา 3,000.00
5. สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
1,000.00
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์
โบสถ์ กับ สอ.วชิรพยาบาล
1,000.00
7. ร่วมสมทบทุนโครงการจัดท�ำผ้าป่าเพือ่ พัฒนาเครดิตยูเนีย่ น
อุบลรวมใจ กับเครดิตยูเนี่ยนอุบลรวมใจ
1,000.00
8. ร่วมสัง่ จองหนังสือ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 1 เล่ม
1,000.00
9. ร่วมสนับสนุนผลงานของผู้พิการโดยซื้อบัตรอวยพร 1 ชุด
กับ บริษทั จิตรกรสร้างสรรค์ดว้ ยปากและเท้า จ�ำกัด 420.00
10. ร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบกองทุนเครือข่ายป่าชุมชน
ในรูปแบบผ้าป่าสามัคคี
3,000.00
11. ร่วมบริจาคเงินโครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา กับ สอ.บริษทั วิทยุการบิน 1,000.00
12. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อน�ำไปถวายพระสงฆ์
กับส�ำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 1,000.00
13. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสุคติสถาน
ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ กับ
สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1,000.00
14. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ กับมูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ 1,000.00
15. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้าง
พระอุโบสถ ณ วัดศาลาสองพี่น้อง
กับ สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,000.00
16. ร่วมท�ำบุญสร้างกุศลทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนปีที่ 51
เพือ่ มอบทุนการศึกษา กับมูลนิธศิ รีบณ
ุ ยานนท์ 10,000.00
17. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เพื่อถวายพระสงฆ์ กับกรมทรัพยากรธรณี
1,000.00
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18. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพือ่ สมทบทุนบูรณะซ่อมแซม
ระบบประปา กับ สอ.ม.ขอนแก่น
1,000.00
19. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินเพื่อน�ำไปถวายพระสงฆ์
จ�ำพรรษากาลถ้วนไตรมาส กับ สอ.ครูยโสธร 1,000.00
20. ร่วมท�ำบุญโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ กับ สอ.มธ.
ณ วัดพระบาทน�้ำพุ กับ สอ.ม.ธรรมศาสตร์
1,000.00
21. สนับสนุนงบประมาณในการประชุมใหญ่สามัญ
ชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,000.00
22. ร่วมท�ำบุญกฐินสามัคคี และผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษา
กับ สอ.โรงพยาบาลราชวิถี
1,000.00
23. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ
ทางการแพทย์ กับ สอ.รพ. มหาราชนครราชสีมา 1,000.00
24. ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อน�ำถวาย
พระสงฆ์จำ� พรรษา จังหวัดนครนายก กับ ชสอ. 1,000.00
25. ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก
สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
กับ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1,000.00
26. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้อง
รร.บ้านแม่ลัว กับ สอ.ครูแพร่ จ�ำกัด
2,000.00
27. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี เพื่อสมทบทุนในการ
สร้างศาลาบ�ำเพ็ญกุศล กับสันนิบาตสหกรณ์ 1,000.00
28. สนับสนุนเงินสมทบภาคีสหกรณ์บางเขน ร่วมกับ สอ.ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด 20,000.00
29. สนับสนุนกิจกรรมโครงการ CSR ภาคีสหกรณ์บางเขน
โดยโอนเข้าบัญชีกองทุนภาคีสหกรณ์บางเขน 5,000.00
30. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือ
ทางการแพทย์ให้กับ รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
กับ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล
2,000.00
31. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี 2562
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ
รพ.เหนือคลอง และ รพ.เกาะลันตา
กับ สอ.สธ.กระบี่ จ�ำกัด
1,000.00
32. สนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ฝ้า เพดาน อาคารเรียน กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
500.00

33. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองส�ำพรึง กับ
สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 1,000.00
34. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพือ่ สมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดท่าซุงใหม่ กับ สอ.บริษัท ทีโอที จ�ำกัด 1,000.00
35. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี เฉลิมฉลองครบรอบ
40 ปี กับ สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด 1,000.00
36. ร่วมท�ำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมอุทยานฯ
ประจ�ำปี 2562
10,000.00
37. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี 2562
กับ สอ.พนักงานบริษทั การบินไทย จ�ำกัด
1,000.00
38. สนับสนุนงบประมาณโครงการสงเคราะห์เยาวชนผู้ยากไร้
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
จ.ราชบุรี กับ สอ.กรมการแพทย์ จ�ำกัด
1,000.00
39. ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียน
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ กับชมรมส่งเสริมการศึกษา
สู่ชนบท
1,000.00
40. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินประจ�ำปี 2562 ณ วัดสระแก้ว กับ บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) 500.00
41. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินประจ�ำปี 2562 เพือ่ สร้างอาคารอนุสรณ์
60 ปี ณ วัดศรีสว่างวงศ์ หาดใหญ่
1,000.00
42. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพือ่ สมทบทุนสร้างอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ ณ วัดวิเศษสุขาราม จ.กาญจนบุรี 1,000.00
43. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ณ วัดบุญยืน จ.น่าน
1,000.00
44. ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขก
แก้วสะพานบุญกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สอ.สาธารณสุขไทย
1,000.00
45. ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชนาธิปเฉลิม
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10,000.00
46. ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร
กับกรมป่าไม้
10,000.00
47. ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
กับ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 500.00
48. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ
วัดสุรชายาราม ราชบุรี กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000.00

49. ร่วมบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดหนองหอย กับ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000.00
50. สนับสนุนซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ จ�ำนวน 7 ใบ
กับ บริษทั จิตรกรสร้างสรรค์ดว้ ยปากและเท้า จ�ำกัด 570.00
51. สนับสนุนทุนการศึกษาอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน
แก่เด็กยากไร้ ร.ร. สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
กับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
500.00
52. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิง่ ของคลายหนาว โครงการสหกรณ์
รวมใจคลายหนาวให้นอ้ งน้อยบนดอยสูง กับส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
1,000.00
53. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์ฝกึ อาชีพคนพิการอาเซียน
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กับมูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ 500.00
54. สนับสนุนบัตรมวยการกุศล “ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง” กับ สมาคม
พยาบาลทหารบก ณ สนามมวยลุมพินี
500.00
55. ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
ใน จ.เชียงราย กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�ำจังหวัดเชียงราย
500.00
56. สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับคนตาบอดและผู้พิการ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ กับมูลนิธิคนตาบอดไทย
500.00
57. ร่วมบริจาคเงินโครงการท�ำบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสมทบทุน
ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์กับ รพ.แก่งคอย
สระบุรี กับ สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ 1,000.00
58. สนับสนุนเพื่อเป็นทุนส่งตัวแทนเข้าประกวด
ขวัญใจกาชาด กับส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,000.00
59. สนับสนุนโครงการต้านภัยยาเสพติด เพื่อน้องโรงเรียน
บ้านตูม มอบทุนการศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคาร
กับชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น
1,000.00
60. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงาน
ย่านบางเขน กับ ชมรมกีฬาฟุตบอลกรมป่าไม้ 2,000.00
61. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน
ที่อยู่ในป่าต้นน�้ำ กับมูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์ 10,000.00
62. ร่วมบริจาคเงินโครงการปันบุญ อุน่ รัก เดิน-วิง่ เพือ่ สมทบทุน
งานฝังลูกนิมิต กับ สอ.นครหาดใหญ่
1,000.00
63. สนับสนุนงบประมาณจัดท�ำถุงผ้า กับ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ส�ำหรับกิจกรรมกับเยาวชนงานวันคุม้ ครองสัตว์ปา่ 10,000.00
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สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
เป็นเงิน 70,000.00 บาท
1. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
กรมป่าไม้ ประจ�ำปี 2562
30,000.00
2. สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้
ครบรอบ 123 ปี
20,000.00
3. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสถาปนากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี 20,000.00
สนับสนุนทุนการศึกษา
เป็นเงิน 225,500.00 บาท
1. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตาก 23 ทุน
ทุนการศึกษา 34,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 20,000 บาท
54,500.00
2. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 พิษณุโลก 5 ทุน
ทุนการศึกษา 7,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 4,000 บาท
11,500.00
3. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 หนองคาย 3 ทุน
ทุนการศึกษา 4,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 2,500 บาท
7,000.00
4. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 7 อุตรดิตถ์ 2 ทุน
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 2,000 บาท
5,000.00
5. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี 5 ทุน
ทุนการศึกษา 7,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 3,500 บาท
11,000.00
6. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ร้อยเอ็ด 2 ทุน
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 2,000 บาท
5,000.00
7. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 กาญจนบุรี 18 ทุน
ทุนการศึกษา 27,000 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 15,000 บาท
42,000.00
8. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 14 กระบี่ 2 ทุน
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 2,500 บาท
5,000.00
9. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 นครราชสีมา 7 ทุน
ทุนการศึกษา 10,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 6,000 บาท
16,500.00
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10. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 ชัยภูมิ 3 ทุน
ทุนการศึกษา 4,500 บาท
และทุนอาหารกลางวัน 2,500 บาท
7,000.00
11. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2562 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
โรงเรียนบางบัว 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
และทุนส�ำหรับเด็กพิเศษ 5,000 บาท
29,000.00
12. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2562 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
โรงเรียนสารวิทยา 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 12,000.00
13. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2562 (เนือ่ งในวันก่อตัง้ สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์ 1 ทุน 10,000.00
14. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2562 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ 1 ทุน
10,000.00
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติราชการ
เป็นเงิน 75,000.00 บาท
1. นายหน้อย ไปเร็ว
2. นายศศิพงศ์ ดีจิต
3. นายเรด้า นาดี
4. นายสมชาย ศรีภา
5. นายพละเออ กาญจนเจริญชัย
6. นางสาวกฤติยา ยินดี
7. นายกิตติชัย ลลิตพิสิฐ
8. นายสุริยันต์ ศิลศาสตร์
9. นายธีรวัฒน์ นรพัฒน์
10. นายกฤษดา บุญฤทธิ์
11. นายนพนนท์ หมื่นราช
12. นายวันชัย ภูครองตา
13. นายจรูญศักดิ์ ชาญชิตร
14. นายสุไหลมัน ขาเร็มดาเมะ
15. นายวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก
16. นายเมืองมล แก้วโวหาร

10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

รายนามคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 1

ตั้งแต่ปี 2521 - 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521
ชุดที่ 3 ประจ�ำปี 2523
ประจ�ำปี 2521

1. นายถนอม
2. นายดิเรก
3. นายเต็ม
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสุนทร
6. นายส�ำลี
7. นายกัสสปะ
8. นายอุดม
9. นายสมพงษ์
10. นายไพฑูรย์

ชุดที่ 2

เปรมรัศมี
สกุณาธวงศ์
สมิตินันทน์
กิตตินันท์
โพธิ์กัน
อินทรไพโรจน์
อัคนิทัต
บูรณกานนท์
ปโชติการ
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 4

ประจ�ำปี 2522

1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายส�ำลี
6. นายอุดม
7. นายอุทัย
8. นายจ�ำนงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายกัสสปะ
11. นายสุนทร
12. นายผ่อง
13. นายสถิ
14. นายถวัลย์
15. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
บูรณกานนท์
จันผกา
โพธิสาโร
ปโชติการ
อัคนิทัต
โพธิ์กัน
เล่งอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุ่นใย

1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายส�ำลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจ�ำนงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา
บูรณกานนท์
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เล่งอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประจ�ำปี 2524

1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายส�ำลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจ�ำนงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา
บูรณกานนท์
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เล่งอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 5

1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายส�ำลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจ�ำนงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์

ชุดที่ 6

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา
บูรณกานนท์
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เล่งอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุ่นใย

ประจ�ำปี 2526

1. นายจ�ำนงค์
2. นายช�ำนิ
3. นายส�ำลี
4. นายอุดม
5. นายสวัสดิ์
6. นายสมพงษ์
7. นายอุทัย
8. นายผ่อง
9. นายสถิ
10. นายปรุง
11. นายอ�ำพล
12. นางนวลสิริ
13. นายไพฑูรย์
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ชุดที่ 7

ประจ�ำปี 2525

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
บูรณกานนท์
นิชรัตน์
ปโชติการ
จันผกา
เล่งอี้
ไชยเพชร
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประจ�ำปี 2527

1. นายจ�ำนงค์
2. นายช�ำนิ
3. นายส�ำลี
4. นายสมพงษ์
5. นายอุทัย
6. นายสวัสดิ์
7. นายผ่อง
8. นายปรุง
9. นายอ�ำพล
10. นางนวลสิริ
11. นายไพฑูรย์

ชุดที่ 8

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
ปโชติการ
จันผกา
นิชรัตน์
เล่งอี้
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประจ�ำปี 2528

ประธาน
1. นายจ�ำนงค์
รองประธาน
2. นายช�ำนิ
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ 3. นายส�ำลี
กรรมการ
4. นายอุทัย
กรรมการ
5. นายสวัสดิ์
กรรมการ
6. นายผ่อง
กรรมการ
7. นายปรุง
กรรมการ
8. นายอ�ำพล
กรรมการ
9. นางนวลสิริ
กรรมการ
10. นายไพฑูรย์
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
จันผกา
นิชรัตน์
เล่งอี้
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 9

ชุดที่ 11 ประจ�ำปี 2531

ประจ�ำปี 2529

1. นายช�ำนิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย์
7. นางนวลสิริ
8. นายไพรัช
9. นายไพฑูรย์
10. น.ส.สุภี
11. นายอ�ำพล

บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
มังกรดิน
โยธน์ชัยสาร
หุ่นใย
โกศัยเนตร
ลิ่มวงศ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจ้ ดั การ

ชุดที่ 10 ประจ�ำปี 2530
1. นายช�ำนิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย์
7. น.ส.สุภี
8. นายไพฑูรย์
9. นายไพรัช
10. นางนวลสิริ
11. นายอ�ำพล

บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
โกศัยเนตร
หุ่นใย
โยธน์ชัยสาร
มังกรดิน
ลิ่มวงศ์

1. นายช�ำนิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายถวัลย์
6. นางฉวีวรรณ
7. น.ส.กานดา
8. นางนวลสิริ
9. น.ส.สุภี
10. นายจรินทร์
11. นายอ�ำพล

บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
บุญสิทธิ์
หุตะเจริญ
ลิ่มตั้ง
มังกรดิน
โกศัยเนตร
อิฐรัตน์
ลิ่มวงศ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจ้ ดั การ

ชุดที่ 12 ประจ�ำปี 2532
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจ้ ดั การ

1. นายทิวา
2. นายธ�ำมรงค์
3. นายจรินทร์
4. นางฉวีวรรณ
5. นายอ�ำพล
6. นายพิณ
7. นายชนะ
8. นายจงเจริญ
9. นายสมศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. นางนวลสิริ

สรรพกิจ
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
ลิ่มวงศ์
เกื้อกูล
เปลี่ยนมา
กิจส�ำราญกุล
วิมลศิลป์
โกศัยเนตร
มังกรดิน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 13 ประจ�ำปี 2533
1. นายไพโรจน์
2. นายธ�ำมรงค์
3. นายจรินทร์
4. นางสุภาภรณ์
5. นางเกตุชฎา
6. นายชนะ
7. นายพิณ
8. น.ส.สุภี
9. นายจงเจริญ
10. นางฉวีวรรณ
11. นางนวลสิริ

สุวรรณกร
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์
บุนนาค
โตตาบ
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
โกศัยเนตร
กิจส�ำราญกุล
หุตะเจริญ
มังกรดิน

ชุดที่ 15 ประจ�ำปี 2535
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 14 ประจ�ำปี 2534
1. นายไพโรจน์
2. นายปรีชา
3. ร.ต.บรรณเลิศ
4. นายธ�ำมรงค์
5. นายจรินทร์
6. นางฉวีวรรณ
7. นางเกตุชฎา
8. นายประวิทย์
9. นายชนะ
10. นายจงเจริญ
11. นายพิณ
12. นางรจนา
13. นางระพินทร์
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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สุวรรณกร
อบอาย
รัชตกุล
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
โตตาบ
จิตต์จ�ำนงค์
เปลี่ยนมา
กิจส�ำราญกุล
เกื้อกูล
พันธุ์มณี
เจริญศรีทวีชัย
มังกรดิน
คัมภิรานนท์
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1. นายทิวา
2. นายธ�ำมรงค์
3. ร.ต.บรรณเลิศ
4. นายถวัลย์
5. นายจรินทร์
6. นางฉวีวรรณ
7. นางเกตุชฎา
8. นายประวิทย์
9. นายชนะ
10. นายจงเจริญ
11. นายกิติ
12. นายศักดิ์พิชิต
13. นายพิณ
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

สรรพกิจ
ประกอบบุญ
รัชตกุล
บุญสิทธิ์
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
โตตาบ
จิตต์จำ� นงค์
เปลี่ยนมา
กิจส�ำราญกุล
ศิริวัลลภ
จุลฤกษ์
เกื้อกูล
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 16 ประจ�ำปี 2536
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายผ่อง
2. ร.ต.บรรณเลิศ
3. นายธ�ำมรงค์
4. นายจรินทร์
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายวรุณ
8. นายชนะ
9. นายศักดิ์พิชิต
10. น.ส.สุภี
11. นายกิตติศักดิ์
12. นายประวิทย์
13. นายจงเจริญ
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เล่งอี้
รัชตกุล
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
โตตาบ
รตะพิพัฒน์
เปลี่ยนมา
จุลฤกษ์
โกศัยเนตร
ดวงรัตน์
จิตต์จำ� นงค์
กิจส�ำราญกุล
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 17 ประจ�ำปี 2537
1. นายผ่อง
2. นายจรินทร์
3. นายวรุณ
4. นายพิณ
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายศักดิ์พิชิต
8. นายชนะ
9. น.ส.สุภี
10. นางนวลสิริ
11. น.ส.ฉวีวรรณ

เล่งอี้
อิฐรัตน์
รตะพิพัฒน์
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ์
เปลี่ยนมา
โกศัยเนตร
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

ชุดที่ 19 ประจ�ำปี 2539
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 18 ประจ�ำปี 2538
1. นายผ่อง
2. นายจรินทร์
3. นายวรุณ
4. นายพิณ
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายศักดิ์พิชิต
8. นายชนะ
9. นายทรงศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. น.ส.อารยา
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายประวิทย์
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เล่งอี้
อิฐรัตน์
รตะพิพัฒน์
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ์
เปลี่ยนมา
วิทยอุดม
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
ดวงรัตน์
จิตต์จ�ำนงค์
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

1. นายยรรยง
2. นายจรินทร์
3. นางฉวีวรรณ
4. นายสิทธิชัย
5. นายวรุณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายประวิทย์
8. นายชนะ
9. นายวิโรจน์
10. นายพิณ
11. นายกิตติศักดิ์
12. น.ส.สุภี
13. นายธนโรจน์
14. น.ส.อารยา
15. น.ส.ฉวีวรรณ

ถนอมพิชัย
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
อึ๊งภากรณ์
รตะพิพัฒน์
โตตาบ
จิตต์จำ� นงค์
เปลี่ยนมา
รัตนพรเจริญ
เกื้อกูล
ดวงรัตน์
โกศัยเนตร
โพธิสาโร
บุญยะศิรินันท์
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 20 ประจ�ำปี 2540
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายสถิตย์
2. นางฉวีวรรณ
3. นายสิทธิชัย
4. น.ส.สุภี
5. นายวรุณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายประวิทย์
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจรินทร์
11. นายจงเจริญ
12. นายธนโรจน์
13. นายศักดิ์พิชิต
14. น.ส.อารยา
15. น.ส.ฉวีวรรณ

สวินทร
หุตะเจริญ
อึ๊งภากรณ์
โกศัยเนตร
รตะพิพัฒน์
โตตาบ
จิตต์จำ� นงค์
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
อิฐรัตน์
กิจส�ำราญกุล
โพธิสาโร
จุลฤกษ์
บุญยะศิรินันท์
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 21 ประจ�ำปี 2541
1. นายสถิตย์
2. นายวัฒนา
3. นายสิทธิชัย
4. นางฉวีวรรณ
5. น.ส.อารยา
6. นายพิณ
7. นายชนะ
8. น.ส.สุภี
9. นายจรินทร์
10. นายสมเกียรติ
11. นายธนโรจน์
12. นายจงเจริญ
13. นายน�ำศักดิ์
14. นายประดิษฐ์
15. นายวิชิต

สวินทร
แก้วก�ำเนิด
อึ๊งภากรณ์
หุตะเจริญ
บุญยะศิรินันท์
เกื้อกูล
เปลี่ยนมา
โกศัยเนตร
อิฐรัตน์
ศรีมหาบรรณ
โพธิสาโร
กิจส�ำราญกุล
ประสาร
เจริญสุข
สนธิวณิช

ชุดที่ 23 ประจ�ำปี 2543
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 22 ประจ�ำปี 2542
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นางเกตุชฎา
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจงเจริญ
11. นายธนโรจน์
12. นายวิฑูรย์
13. นายนพรัตน์
14. นายณรงค์
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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แก้วก�ำเนิด
อึ๊งภากรณ์
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
โตตาบ
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
กิจส�ำราญกุล
โพธิสาโร
ไชยเพิ่ม
นาคสถิตย์
มหรรณพ
คัมภิรานนท์
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1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นายวิชิต
7. นายชนะ
8. นายพิณ
9. นายธนโรจน์
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย์
12. นายสนิท
13. นายณรงค์
14. นายณัฐชัย
15. น.ส.ฉวีวรรณ

แก้วก�ำเนิด
อึ๊งภากรณ์
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
โพธิสาโร
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
ศรีสุระ
มหรรณพ
สุปิน
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 24 ประจ�ำปี 2544
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายจรินทร์
2. นางฉวีวรรณ
3. น.ส.สุภี
4. นายพิณ
5. น.ส.อารยา
6. นางศุภรัตน์
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายธนโรจน์
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย์
12. นายสนิท
13. นายณัฐชัย
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย์

อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
เกื้อกูล
บุญยะศิรินันท์
ชาญยุทธกูล
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
โพธิสาโร
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
ศรีสุระ
สุปิน
พิมพ์พันธุ์
ภูยาธร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 25 ประจ�ำปี 2545
1. นายจรินทร์
2. นายพิณ
3. น.ส.อารยา
4. นายจงเจริญ
5. นางเกตุชฎา
6. นายประสิทธิ์
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายสนิท
10. นางศุภรัตน์
11. นายณัฐชัย
12. นายพูลศักดิ์
13. นายทรงศักดิ์
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย์

อิฐรัตน์
เกื้อกูล
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
โตตาบ
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
ศรีสุระ
ชาญยุทธกูล
สุปิน
กางทอง
วิทยอุดม
พิมพ์พันธุ์
ภูยาธร

ชุดที่ 27 ประจ�ำปี 2547
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 26 ประจ�ำปี 2546
1. นายสิทธิชัย
2. นายจรินทร์
3. นายสนิท
4. นายณัฐชัย
5. นางเกตุชฎา
6. นายประสิทธิ์
7. นายณรงค์
8. นางศุภรัตน์
9. นายพูลศักดิ์
10. นายทรงศักดิ์
11. นายวิฑูรย์
12. นายธนโรจน์
13. นายณรงค์
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย์

อึ๊งภากรณ์
อิฐรัตน์
ศรีสุระ
สุปิน
โตตาบ
นิ่มนวลฉวี
มหรรณพ
ชาญยุทธกูล
กางทอง
วิทยอุดม
ไชยเพิ่ม
โพธิสาโร
ทองขจร
พิมพ์พันธุ์
ภูยาธร

1. นายสิทธิชัย
2. นายพิณ
3. น.ส.อารยา
4. นายจงเจริญ
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นางศุภรัตน์
8. นายวิฑูรย์
9. นายธนโรจน์
10. นายอดุลย์
11. นายณรงค์
12. นายชัยยันต์
13. นายอนุชิต
14. นายณรงค์
15. นายธวัชชัย

อึ๊งภากรณ์
เกื้อกูล
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
ชาญยุทธกูล
ไชยเพิ่ม
โพธิสาโร
ภูยาธร
ทองขจร
ค�ำป้อ
แตงอ่อน
มหรรณพ
พันธรักษ์พงษ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 28 ประจ�ำปี 2548
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายสิทธิชัย
2. นายพิณ
3. นายจงเจริญ
4. น.ส.อารยา
5. นายชนะ
6. นายณรงค์
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน์
9. นายอนุชิต
10. นายธวัชชัย
11. นายสนิท
12. นายชัยยันต์
13. นายณรงค์
14. นางเปรมพิมล
15. นายประสิทธิ์

อึ๊งภากรณ์
เกื้อกูล
กิจส�ำราญกุล
บุญยะศิรินันท์
เปลี่ยนมา
ทองขจร
สนธิวณิช
โพธิสาโร
แตงอ่อน
พันธรักษ์พงษ์
ศรีสุระ
ค�ำป้อ
มหรรณพ
พิมพ์พันธุ์
นิ่มนวลฉวี

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 29 ประจ�ำปี 2549
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายธนโรจน์
5. นายชนะ
6. นายณรงค์
7. นายวิชิต
8. นายวิฑูรย์
9. นายอนุชิต
10. นายธวัชชัย
11. นายสนิท
12. นายชัยยันต์
13. นายณรงค์
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

อึ๊งภากรณ์
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
โพธิสาโร
เปลี่ยนมา
ทองขจร
สนธิวณิช
ไชยเพิ่ม
แตงอ่อน
พันธรักษ์พงษ์
ศรีสุระ
ค�ำป้อ
มหรรณพ
พิมพ์พันธุ์
คัมภิรานนท์

ชุดที่ 31 ประจ�ำปี 2551
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 30 ประจ�ำปี 2550
1. น.ส.อารยา
2. นายพิณ
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย์
5. นายชนะ
6. นายประสิทธิ์
7. นายวิชิต
8. นายสนิท
9. นายธวัชชัย
10. นายอนุชิต
11. นายนรินทร์
12. นายสุภาพ
13. นางศุภรัตน์
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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บุญยะศิรินันท์
เกื้อกูล
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
เปลี่ยนมา
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
ศรีสุระ
พันธรักษ์พงษ์
แตงอ่อน
สายซอ
ค�ำแฝง
ชาญยุทธกูล
พิมพ์พันธุ์
คัมภิรานนท์
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1. นายพิณ
2. นายสิทธิชัย
3. นายธนโรจน์
4. นายวิฑูรย์
5. นายชนะ
6. นายณรงค์
7. นายประสิทธิ์
8. นายสนิท
9. นายสุภาพ
10. นายนรินทร์
11. นายชัยยันต์
12. นายสุเทพ
13. นางศุภรัตน์
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เกื้อกูล
อึ๊งภากรณ์
โพธิสาโร
ไชยเพิ่ม
เปลี่ยนมา
ทองขจร
นิ่มนวลฉวี
ศรีสุระ
ค�ำแฝง
สายซอ
ค�ำป้อ
บัวจันทร์
ชาญยุทธกูล
พิมพ์พันธุ์
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 32 ประจ�ำปี 2552
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย์
5. นายประสิทธิ์
6. นายโชคชัย
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน์
9. นายสุภาพ
10. นายณรงค์
11. นายชัยยันต์
12. นายณรงค์
13. นายสุเทพ
14. นางศุภรัตน์
15. น.ส.ฉวีวรรณ

อึ๊งภากรณ์
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
เลิศเกียรติวงศ์
สนธิวณิช
โพธิสาโร
ค�ำแฝง
มหรรณพ
ค�ำป้อ
ทองขจร
บัวจันทร์
ชาญยุทธกูล
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 33 ประจ�ำปี 2553
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายสนิท
5. นายประสิทธิ์
6. นายโชคชัย
7. นายวิชิต
8. นางเปรมพิมล
9. นายธนโรจน์
10. นายณรงค์
11. นายชัยยันต์
12. นายณรงค์
13. นายชุมพล
14. นางศุภรัตน์
15. นายสุภาพ

อึ๊งภากรณ์
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
ศรีสุระ
นิ่มนวลฉวี
เลิศเกียรติวงศ์
สนธิวณิช
พิมพ์พันธุ์
โพธิสาโร
มหรรณพ
ค�ำป้อ
ทองขจร
เจียมวิไล
ชาญยุทธกูล
ค�ำแฝง

ชุดที่ 35 ประจ�ำปี 2555
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 34 ประจ�ำปี 2554
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายสนิท
5. นายณรงค์
6. นายณรงค์
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน์
9. นายชุมพล
10. นายวุฒิศักดิ์
11. นายวิฑูรย์
12. นายสุเทพ
13. นายอนุชิต
14. นางเปรมพิมล
15. นายชัยยันต์

อึ๊งภากรณ์
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
ศรีสุระ
มหรรณพ
ทองขจร
สนธิวณิช
โพธิสาโร
เจียมวิไล
นราพันธ์
ไชยเพิ่ม
บัวจันทร์
แตงอ่อน
พิมพ์พันธุ์
ค�ำป้อ

1. นายจงเจริญ
2. น.ส.อารยา
3. นายสนิท
4. นายวิฑูรย์
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นายณรงค์
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นายสุเทพ
10. นายอนุชิต
11. นายแปลก
12. นายทวีศักดิ์
13. นายสุภาพ
14. นางศุภรัตน์
15. นางเปรมพิมล

กิจส�ำราญกุล
บุญยะศิรินันท์
ศรีสุระ
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
มหรรณพ
นราพันธ์
บัวจันทร์
แตงอ่อน
พิมลไทย
ธรรมนพวงศ์
ค�ำแฝง
ชาญยุทธกูล
พิมพ์พันธุ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 36 ประจ�ำปี 2556
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายสิทธิชัย
2. นายธนโรจน์
3. นางเปรมพิมล
4. นายวิฑูรย์
5. นายอนุชิต
6. นายณรงค์
7. นายประสิทธิ์
8. นายสนิท
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายสุเทพ
11. นายแปลก
12. นายทวีศักดิ์
13. นายโชคชัย
14. นางศุภรัตน์
15. นายสุภาพ

อึ๊งภากรณ์
โพธิสาโร
พิมพ์พันธุ์
ไชยเพิ่ม
แตงอ่อน
ทองขจร
นิ่มนวลฉวี
ศรีสุระ
นราพันธ์
บัวจันทร์
พิมลไทย
ธรรมนพวงศ์
เลิศเกียรติวงศ์
ชาญยุทธกูล
ค�ำแฝง

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2557
1. นายสิทธิชัย
2. นายวิฑูรย์
3. น.ส.อารยา
4. นายธนโรจน์
5. นายประสิทธิ์
6. นายน�ำศักดิ์
7. นายโชคชัย
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นายอนุชิต
10. นายสุเทพ
11. นายแปลก
12. นายวิชิต
13. นายชัยยันต์
14. นายสุภาพ
15. นายณรงค์

อึ๊งภากรณ์
ไชยเพิ่ม
บุญยะศิรินันท์
โพธิสาโร
นิ่มนวลฉวี
ประสาร
เลิศเกียรติวงศ์
นราพันธ์
แตงอ่อน
บัวจันทร์
พิมลไทย
สนธิวณิช
ค�ำป้อ
ค�ำแฝง
ทองขจร

ชุดที่ 39 ประจ�ำปี 2559
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2558
1. นายสิทธิชัย
2. นายวิชิต  
3. นางสาวอารยา  
4. นายธนโรจน์  
5. นายประสิทธิ์  
6. นายน�ำศักดิ์  
7. นายโชคชัย  
8. นายแปลก  
9. นายชัยยันต์  
10. นางศุภรัตน์  
11. นายณรงค์  
12. นายทวีศักดิ์  
13. นายณรงค์  
14. นายสุภาพ  
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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อึ๊งภากรณ์
สนธิวณิช
บุญยะศิรินันท์
โพธิสาโร
นิ่มนวลฉวี
ประสาร
เลิศเกียรติวงศ์
พิมลไทย
ค�ำป้อ
ชาญยุทธกูล
ทองขจร
ธรรมนพวงศ์
มหรรณพ
ค�ำแฝง
คัมภิรานนท์

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

1. นายสิทธิชัย
2. นายวิชิต  
3. นางสาวอารยา  
4. นายธนโรจน์  
5. นายน�ำศักดิ์  
6. น.ส.ฉวีวรรณ
7. นายโชคชัย  
8. นายชัยยันต์  
9. นางศุภรัตน์  
10. นายทวีศักดิ  ์
11. นายณรงค์  
12. นายวุฒิศักดิ  ์
13. นายวิฑูรย์  
14. นายสุเทพ  
15. นายณรงค์  

อึ๊งภากรณ์
สนธิวณิช
บุญยะศิรินันท์
โพธิสาโร
ประสาร
คัมภิรานนท์
เลิศเกียรติวงศ์
ค�ำป้อ
ชาญยุทธกูล
ธรรมนพวงศ์
มหรรณพ
นราพันธ์
ไชยเพิ่ม
บัวจันทร์
ทองขจร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 40 ประจ�ำปี 2560
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางสาวอารยา
2. นายวิชิต
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย์
5. นายน�ำศักดิ์
6. นายอนุชิต
7. นางศุภรัตน์
8. น.ส.ฉวีวรรณ
9. นายสนิท
10. นายสวัสดิ์
11. นายชัยยันต์
12. นายวุฒิศักดิ์
13. นายสุภาพ
14. นายสุเทพ
15. นายภูดิท

บุญยะศิรินันท์
สนธิวณิช
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
ประสาร
แตงอ่อน
ชาญยุทธกูล
คัมภิรานนท์
ศรีสุระ
อั้นเต้ง
ค�ำป้อ
นราพันธ์
ค�ำแฝง
บัวจันทร์
จันทะเรือง

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 41 ประจ�ำปี 2561
1. นายจงเจริญ
2. นายธนโรจน์
3. นางศุภรัตน์
4. นายสนิท
5. นายประสิทธิ์
6. น.ส.ฉวีวรรณ
7. นายสวัสดิ์
8. นายอนุชิต
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายณรงค์
11. นายโชคชัย
12. นายณรงค์
13. นายกัณฑ์พงษ์
14. นายภูดิท
15. นายสุภาพ

กิจส�ำราญกุล
โพธิสาโร
ชาญยุทธกูล
ศรีสุระ
นิ่มนวลฉวี
คัมภิรานนท์
อั้นเต้ง
แตงอ่อน
นราพันธ์
มหรรณพ
เลิศเกียรติวงศ์
ทองขจร
ดวงสินกุลศักดิ์
จันทะเรือง
ค�ำแฝง

ชุดที่ 42 ประจ�ำปี 2562
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายวิชิต
2. นายจงเจริญ
3. น.ส.อารยา
4. นายวิฑูรย์
5. นายประสิทธิ์
6. นายอนุชิต
7. นายณรงค์
8. นายณรงค์
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายสวัสดิ์
11. นายชัยยันต์
12. นายโชคชัย
13. นายสุภาพ
14. นายภูดิท
15. นายกัณฑ์พงษ์

สนธิวณิช
กิจส�ำราญกุล
บุญยะศิรินันท์
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
แตงอ่อน
ทองขจร
มหรรณพ
นราพันธ์
อั้นเต้ง
ค�ำป้อ
เลิศเกียรติวงศ์
ค�ำแฝง
จันทะเรือง
ดวงสินกุลศักดิ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562
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ผู้แทนสมาชิก
ประจ�ำปี 2562 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
ผูแ้ ทนสมาชิ กส่วนกลาง จํานวน 62 คน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (1 คน )

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
สิ่ งแวดล้อม (8 คน )
นายเทิ ดศักดิ์ พิ ทกั ษ์ธรรมคุณ
68/9 ถนนสถิตยุตธิ รรม
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

0815987105

น.ส.ฉันทนา ผิวทอง
92 ชัน้ 4 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

022656171

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์

169/19 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0894445669

สํานักผู้บริ หารกรมป่ าไม้ (1 คน )
นางเปรมพิ มล พิ มพ์พนั ธุ์
159/508 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 96/1
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

0922595599

สํานักบริ หารกลาง (2 คน )

94/246 หมูบ่ า้ นชัยพฤกษ์ ซอยA24

น.ส.มาลี ศรีรตั นธรรม

ถนนคูบ้ อน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

48/193 หมูบ่ า้ นเซ็นเตอร์เพลส ซอย
รามคําแหง 104 ถนนรามคําแหง

0922616353,0898874535

น.ส.ธนิ สร ยกย่อง
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

กรมปา่ ไม้ 61 ถนนพหลโยธิน

11/32 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1/29 ถนนงาม
วงศ์วาน

กองการอนุญาต (1 คน )
นายมนตรี นุชอนงค์
304/601 ชัน้ 2 แฟลตการเคหะบางบัว
อาคาร 14 ถนนพหลโยธิน

นายชัยพร ว่องสืบข่าว

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

92 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

022656169

0818990297

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )
นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล
88/40 หมู่บา้ นธัญรดา
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0935785587

สํานักวิ จยั และพัฒนาการป่ าไม้ (2 คน )
นายสุชาติ กัลยาวงศา

นายภูดิท จันทะเรือง

กรมปา่ ไม้ 61 ถนนพหลโยธิน

6/6 ซอยงามวงศ์วาน 55 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0804430556

แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

025614292 ต่อ 5535

นางเบญจา แท้สูงเนิ น
166/160 หมูบ่ า้ นณัฐกานต์ 3 ซอย
พหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0814400045

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข

0830179134

0814980777

สํานักจัดการป่ าชุมชน (1 คน )
นายคมสัน เรืองฤทธิ์ สาระกุล

0895120948

นางกรรณิ การ์ นพรัตน์

นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข

กรมปา่ ไม้ 61 ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0863442120

0818555214

สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า (3 คน )

ว่าที่ ร.ต.นพดล เกษจันทร์

นายชุมพล เจียมวิ ไล

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

0852005899

027295870,0817521025

แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

11/218 หมูบ่ า้ นนันทวัน ซอย12แยก1
ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

38 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก4 ถนนราม
อินทรา

022656171

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

นายประเสริ ฐ วาณิ ชย์เจริ ญ
181/357 หมูบ่ า้ นสินทรัพย์นคร ซอย20/5

กรมปา่ ไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0836556985

สํานักป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า (5 คน )
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
31/356 หมูบ่ า้ นพฤกษาวิลเลจ1 หมู1่ 7
ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0816183574

น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน
8 หมู่ 7
ต.คลองสวน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

0863898363

นายภาสกร นาชัยเวียง
888/65 หมู5่
ต.บ้านเบ็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0892442696
หน้า 1 จากำ14
รายงานกิ จ การประจ�
ปี 2562
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
น.ส.สุภาพรรณ พุ่มจันทร์

กรมปา่ ไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

025614292ต่อ5051

นายโชคชัย เลิ ศเกียรติ วงศ์
935/51 ซอยลาดพร้าว 101
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0891408957

สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ (1 คน )
นายสมเกียรติ เสนานุช
61/163 หมูบ่ า้ นแหวนยอด 2 ซอย 9 หมู1่ 8
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0851127678

สํานักผูบ้ ริ หารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื (1 คน )
นายชุมพล สุขเกษม
52/45/1 ซอยงามวงศ์วาน 18 ถนนงาม
วงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0958723399

สํานักบริ หารงานกลาง (4 คน )
นายอนุชิต แตงอ่อน
104/63 รีเจน์โฮม 15
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0928969265

ว่าที่ ร.ต. มนตรี อิ่ มชัย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

0894572636

สํานักอนุรกั ษ์และจัดการต้นนํ้า (2 คน )
นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
87/1 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาการอนุรกั ษ์
ต้นนํ้าลุม่ นํ้ายม
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0898959529,0969965953

น.ส.สุวรรณา เทียนทอง
30 หมู6่ ซอยนนทบุร9ี ถนนนนทบุร1ี
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0887212054

สํานักอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า (3 คน )
นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0819180529

นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

263 หมูบ่ า้ นไพโรจน์ ซอยบางนา-ตราด27
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

นายปรัธญานนท์ หนูไชยันต์
29 หมู3่ ต.วังอ่าง
อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180

0840931159

นางจิ นดา กุลพญา
37/34 ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

0949567744

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )
น.ส.จิ รชั ญ นามคง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0985426351

สํานักวิ จยั การอนุรกั ษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช (2 คน )
นายวรดลต์ แจ่มจํารูญ
99/28 หมู่6 หมูบ่ ้านปิ ยวัฒน์บางแสน

0818801461

ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุร ี
จ.ชลบุร ี 20130

น.ส.สุกญ
ั ญา อิ สโร

0817753364

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0865111009

สํานักอุทยานแห่งชาติ (3 คน )
นายธนโรจน์ โพธิ สาโร
70 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

0819198999

น.ส.ธนัสสรณ์ ไชยพัฒน์

นายณรงค์ ทองขจร

สํานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า
(2 คน )

61 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์
พืช
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

นางกิ ตติ มา ด้วงแค
6/1 หมู3่
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

0818028386

กองคุ้มครองพันธุส์ ตั ว์ป่าและพืชป่ าตามอนุสญ
ั ญา
(2 คน )
น.ส.ฐานิ ตย์รดา กฤตยาวรเศรษฐ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0922485055

นางวันวิ สาข์ นันทสุทธิ วารี
240/23 บ้านพักรถไฟ กม.11

0870037027

0819114953

แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

น.ส.ฐิ ศา สันโดษ

นายมาโนช ชื่นฉํ่า

0846613826

312/22 รีเจนท์โฮม1 ซอยพหลโยธิน67
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0614597568
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8/136 หมู่บา้ นศิรนิ คร
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0851550587
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กองนิ ติการ (1 คน )
นายจงเจริ ญ กิ จสําราญกุล
222/79 หมู5่
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

0819244757

สํานักฟื้ นฟูและพัฒนาพืน้ ที่อนุรกั ษ์ (5 คน )
นางณัฐณิ ชชา พุ่มพิ พฒ
ั น์
48/648 ม.เคซีการ์เดนท์โฮม15 ซ.นิมติ
ใหม่40 ถ.นิมติ รใหม่
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ั่ ่ 2
ทะเลและชายฝงที
เลขที่ 301 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุร ี 20000

0861554419

นายชัชนริ นทน์ ชัชวงศุว์ าลย์
101/34
ต.นาวุง้ อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุร ี 76000

0819564039

นายกฤษกร โนนนอก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่

นายนําศักดิ์ ประสาร

120 หมู5่ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชัน้ 5
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0813454566

นายสิ ทธิ พงษ์ มันยื
่ น
99/301 หมู4่ หมู่บา้ นยูนิโอทาวน์
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0616355566

นายธีรรัชต์ เอี่ยมเหมือน
96 สุขาภิบาล 5 ซอย5 แยก 10
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0867893482

นายอานนท์วฒ
ั น์ วงษ์แหยม
280 หมู่ 7 ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเพียง
จ.น่าน 55000

0822422041

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (5 คน )
น.ส.อุดมศรี อธิ เศรษฐ์
201/701 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-12
ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0865118483

น.ส.ดวงใจ ศรีธวัชชัย
71/6 ซอยแจ้งวัฒนะ13 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0869934261

029931871,0841547333

225/115 หมุบ่ า้ นศุภาลัยปาร์ควิลล์ ซอย
พหลโยธิน 48

กรมทรัพยากรนํ้า (1 คน )

นางปฎิ มา มันศิ
่ ลป์

ผูแ้ ทนสมาชิ กกลุ่มจังหวัด จํานวน 162 คน
จังหวัดกาญจนบุรี (1 คน )
นางสิ ริลกั ข์ จันทร์เต็มดวง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุร ี 71000

0876682109

0818274026

จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (1 คน )

นายพงษ์พนั ธุ์ กิ จไพบูลย์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
120 หมู5่ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชัน้ 5
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

0866132268

นางวัชรา มณี ก้อน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
96 ถนนอรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

0895766124

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2 คน )
นายเอกราช ขํามะโน
457 ซ.เพชรบุร ี 7 ถ.เพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

0945641639

จังหวัดกําแพงเพชร (1 คน )
นายยงยุทธ ชนะภัย
219/6 ม.5
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000

0867348637

น.ส.ประไพ ชูศรี
148/1352 ซ.รามคําแหง 190
ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุร ี
กรุงเทพฯ 10510

0817014770

กรมควบคุมมลพิ ษ (1 คน )
น.ส.สุรีย์ แสงสุขีลกั ษณ์

จังหวัดขอนแก่น (6 คน )
นายทวีศกั ดิ์ ธรรมนพวงศ์
391/6 ถนนกลางเมือง (ริมบึง)
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0818857037

นายชิ วเอ๊ก กระจายกลาง

22/172 อ.นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียมA
ถ.ติวานนท์

659 หมู1่ 4

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0982532081,0813235957

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (1 คน )
น.ส.จุฑารัตน์ สิ ริเลาหวัฒนกุล
กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม. 10900

0845160999

0961426596

นางอรทัย เมฆฉาย
659 สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 8
ขอนแก่น
ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0878521991

หน้า 3 จากำ ปี14 2562
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นางอัญชนา ไชยศิ ริ

นายกรวิ ชญ์ ศรีพทุ ธา

659 ถนนมิตรภาพ

79 หมู่ 1

ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ต.เพ อ.เมือง
จ.ระยอง 21160

0817683826

0867874442

น.ส.วราภรณ์ มาตย์ภธู ร

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิ รานนท์

659 ถนนมิตรภาพ

511 ลาดพร้าว 80

ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0819540354

0813432559

นายเรวัตร ณรงค์การดี

นายวิ ฑูรย์ ไชยเพิ่ ม

24/43 ถนนศรีมารัตน์ 30 หมู่ 16

298 สําโรงเหนือ หมู1่ ซอยสุขมุ วิท74

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

0814716099

0818618829

จังหวัดฉะเชิ งเทรา (1 คน )
น.ส.พวงเพ็ชร จาบกุล
8 ถนนมหาจักรพรรดิ ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นางสิ ริภฐั สร เวียงนาค
74 ถนนประตูเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000

นายเฉลิ ม กลิ่ นนิ่ มนวล
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0815755998,0865569731

นางสุนทรี บุบผามาศ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0819010542

น.ส.อัจฉริ ยาภรณ์ ไชยโย
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0909472029

น.ส.สายซอ ลิ้มกุล

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0944946556

0891354575

เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

053711402

นายนพพร ขันคํา

0817241533

นางนิ ชภาดา พุฒิพิริยะ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15
เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0818854162

นายวุฒิศกั ดิ์ นราพันธ์

นางราวรรณ์ ดิ ลกพิ ทยาธร

สํานักงาน ทสจ.ชัยนาท เลขที1่ 57/2 ถนน
พรหมประเสริฐ

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 77000

เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0903174938

056411013

จังหวัดชัยภูมิ (2 คน )

นางวนิ ดา อัศวชัยสัจจา
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15

น.ส.ปราณี ต เรืองศรี

เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

ถนนหฤทัย อ.เมือง
จ.ชัยภูม ิ 36000

0894297959

ศูนย์ปา่ ไม้ชยั ภูม ิ

0878725796

น.ส.สุชาวัลย์ รุจิมตั ตัญญุตกุล
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15

นายกฤษ มันป้
่ อม

เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร
จ.ชัยภูม ิ 36180

053711402ต่อ354

เขตรักษาพันธุว์ ตั ว์ปา่ ภูเขียว

0810529191

จังหวัดชุมพร (1 คน )

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

นายชูวฒ
ั น์ เขียวปัญญา
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15

เลขที7่ 75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

จังหวัดชัยนาท (1 คน )
จังหวัดชลบุรี (8 คน )

0979922695

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15

นางธัญยธรณ์ เจียมเจริ ญ

0981526455

จังหวัดเชียงราย (7 คน )

นางดวงรัตน์ พัฒนา
178/4 ถนนวานิชบํารุง
ต.นาโพธิ ์ อ.สารี
จ.ชุมพร 86130

จังหวัดเชียงใหม่ (9 คน )
นายอภิ สิทธิ์ ปันแก้วแสง
10/7 หมู่ 3
ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

0863924919

0808926453
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จังหวัดตรัง (1 คน )

นายณัฐพัชร์ จันทร์ภิรมย์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)
153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0867310629

นายประสงค์ ใจแซ่

นายพิ เชษฐ์ สงจันทร์
113/5 หมู8่
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง 93130

0817663544

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)
153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

จังหวัดตราด (1 คน )
นายวัชระ สุนทรภักดี
ส่วนทรัพยากรนํ้า อาคารแขวงทางหลวง
ชนบทตราด

นายอาทิ ตย์ สุธรรมทาน

322 หมู5่ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000

ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160

0899525486

0814299335

จังหวัดตาก (9 คน )
นายสุรพล เกวี

นายนัฐพล หน่ อคํา

15/62 ถนนพหลโยธิน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ต.เชียงเงิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000

ตูป้ ณ.2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160

0899525486

ว่าที่ ร.ต.วิ นัย เทพเสนา
10/7 หมู่ 3
ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

0615453222

0819731625

นางโสภา บุณโยประการ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0953433111

นายคมน์ เครืออยู่

น.ส.ธัญกัญจน์ นิ ตย์เจริ ญ

146 หมู6่

2/1 หมู3่

ต.วังหิน อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ลําพูน 50100

0992954691

ต.ระแหง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0818878538

นายประเทือง พรมมา

0850440622

145 หมู่ 6 ถนนจอมทอง-นํ้าตกแม่ยะ

นายสาธิ ต มณฑาทิ พย์
6/124 ถนนพหลโยธิน

0819726792

356/32 หมู5่
ต.นํ้าริม อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0806867991

นางกันติ นันท์ หมอมนต์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0873255839

จังหวัดนครนายก (1 คน )
นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์
304/1139 ถนนพโยธิน49/1 แยก4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0818090461

จังหวัดนครปฐม (1 คน )
นายสมชาย กิ ตติ ชยั ศรี
58/10 หมู3่
ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

0819435089

จังหวัดนครพนม (1 คน )
น.ส.สุจิตรา สุวรรณสาร

นายเชาว์ ดีพิน

นายสมพร เลาหะรัตน์

สํานักงาน ทสจ.นครพนม ถนนศาลากลาง

187 หมู9่

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)

ต.วังหิน อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

153 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0850298988

นางเสาวลักษณ์ บุญทาพฤกษ์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)
153 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0871987094

0817853630

นางยุวดี เขื่อนสาร
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0817402608

นายเอนก ลิ้มประเสริ ฐ

0868504697

จังหวัดนครราชสีมา (6 คน )
นางจาริ ยา ทับทิ มทอง
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0818794025

200/90 บ้านมันคง
่ หมู่ 3
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000

0896445262

หน้า 5 จากำ 14
รายงานกิ จ การประจ�
ปี 2562

143

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
นางสุนันทา อวิ คณ
ุ ประเสริ ฐ

นายฐะนะวัฒน์ เส้งส่ง

นายพรหมมาตร์ ยุทธณรงค์

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7
(นครราชสีมา)

4/4 หมู่ 1

179 หมู1่ 0 ชุมชนชอนตะวัน ซอย11

ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0896508878

0846186532

1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0872410947

นางณัฐจารีย์ วิ ชาโคตร
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

นางสมร มาสุข

นายกําพล โมลัยรักษ์

สํานักงาน ทสจ.นครศรีธรรมราช

679/17 หมู1่ 0

ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0970879440

0818880732

0879619814

นางวัลยา นุ้ยศรีราม

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสิ นกุลศักดิ์

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 5
(นครศรีธรรมราช)

259 ม.2
ต.หมืน่ ไวย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0859952065

นายกานต์นภัส ดวงกลาง
730 หมู8่
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0992697419

นางพรปวีณ์ แสงแก้ว
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0614422915

จังหวัดนครศรีธรรมราช (9 คน )
นายสุรชัย อักษรวงศ์
565/191 หมูบ่ า้ นสยามนครธานี ถนนอ้อม
ค่าย หมู5่

ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0918207127

129/12 หมู่ 5
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0898715840

144

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

สํานักงาน ทสจ.นราธิวาส ชัน้ 5 ศาลากลาง

นายภาสกร ทองคํา

0819902979

1848/10 ถนนตากสิน
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

จังหวัดบุรีรมั ย์ (1 คน )
นางจรีรตั น์ เครือแวงมนต์

0909526205

52 หมู่ 22

นายสุเทพ บัวจันทร์

ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรรี มั ย์ 31150

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 5
(นครศรีธรรมราช)
ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

075356134ต่อ351,0813968549

จังหวัดนครสวรรค์ (4 คน )

นายบุญเลิ ศ คงทอง

126/43 ถนนพัฒนาการคูขวาง

นายสมปอง สุขขะ

0857928492

นายจํานงค์ สายวงค์ปัญญา

นายจีรศักดิ์ แสงศรี

จังหวัดนราธิ วาส (1 คน )

ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96110

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 12
(นครสวรรค์)

0954211252

อาคาร5 ชัน้ 4 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0625644291

0813701591

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

นายดลธรรม กอศรีพร
สํานักงาน ทสจ.นนทบุร ี ศาลากลางจังหวัด

นายทวีศกั ดิ์ อํามะระ

ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

34/2 ซอยหัวหลาง ถนนราชดําเนิน

จังหวัดนนทบุรี (1 คน )

ถ.โกสียใ์ ต้ ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0909922012

จังหวัดปทุมธานี (1 คน )
นางกันทร แสนงาม
100 หมู1่
ต.บ้านฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

0818035073

จังหวัดระนอง (1 คน )
น.ส.อุมาภรณ์ นิ ยมไทย

0817853487

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดระนอง

นายชํานาญ พูลพังงา

เลขที2่ /81 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน้ อ.เมือง
จ.ระนอง 85000

85/28 หมู1่ 2 หมู่บา้ นริเวอร์ไซด์พาร์ควิลล์
ต.วัดไทร อ.มือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0873876893

0818885459

หน้า 6 จาก 14

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
จังหวัดระยอง (1 คน )
น.ส.ภาวิ ณี เรือนแก้ว
058 ถนนสมุทรคงคา
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

0953163242

จังหวัดราชบุรี (5 คน )
นางนภาพร ภู่เกตุ
190/2 หมู1่ 0
ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0812948199

นางรัติกาล ล่องสุวรรณ
265 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

นายภักดี กาไรภูมิ

นางศุภา ศรีสมัย

321/8 หมู่ 13 ซ.หนองละครพัฒนา 2 ถ.
พระเจ้าทันใจ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.สงขลา

ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

เลขที่ 4 ถนนชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0813792981

074316234,0945915335

นางชไมพร โยธาวุฒิ

นางอารีย์ ทองแก้วเกิ ด

397 หมู1่

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 (สงขลา )

ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลําปาง 52001

ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0898556584

0645036498

นายสุรพล ยะสิ ทธิ์

นางเพ็ญรัตน์ คงฤทธิ์

153 หมู2่

186 หมู่ 1

ต.พิชยั อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0932608116

0831846098

0819443262

น.ส.ยุพิน ชุ่มตา

น.ส.จริ นยา เขื่อนขันธ์

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (สาขา
ลําปาง)
1 ถนนปา่ ไม้เขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

120/84 หมู3่
ต.คูบวั อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

จ.ลําปาง 52000

0898556508,054226828ต่อ304

0819524486

น.ส.ญาณิ ศา ฉิ มมะ
265 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

0840557892

จังหวัดลําพูน (1 คน )
นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ
109/23 หมู1่ 1
ต.ต้นธง อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000

0818811045

นางปิ่ น บัณฑิ ตเสิ ศรักษ์
สํานักงาน ทสจ.ราชบุรี
เลขที่ 52 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0838582332

จังหวัดลพบุรี (1 คน )

จังหวัดสกลนคร (1 คน )
นายพูลศักดิ์ กางทอง

1876 ศูนย์ปา่ ไม้สกลนคร
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

0933215351

นางแสงจันทร์ เติ มลาภ
98/2 หมู9่
ต.เขาพระงาม อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15160

0806665053

จังหวัดลําปาง (5 คน )
นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์
9 ถนนวังโล้ง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0625955974

จังหวัดสงขลา (5 คน )
นางรัชนี รัตนพันธุ์

จังหวัดสตูล (1 คน )
น.ส.เบ็ญจวรรณ นวลมะโน
681 หมู4่ ถนนเขาจีน
ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000

0966346845

จังหวัดสมุทรปราการ (1 คน )
นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต์
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.สมุทรปราการ
ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

0896603856

จังหวัดสมุทรสงคราม (1 คน )
นายชุมพล ทองแท้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.สมุทรสงคราม
ชัน้ 4 ศาลากลาง ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

0891729789

จังหวัดสมุทรสาคร (1 คน )

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 (สงขลา)
60 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

นายจรัส โสมทัศน์

074311020

9/364 หมู่บา้ นนันทวัน ถนนสุขาภิบาล 5
(ซอย28)

นายปรีชา โชโต

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 (สงขลา)

0815524156

60 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0894666197
หน้า 7 จากำ14
รายงานกิ จ การประจ�
ปี 2562

145

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
จังหวัดสระบุรี (4 คน )

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 คน )

นายไพบูลย์ ขันทอง

นายธนิ ต สังขนิ ตย์

255/37 หมูบ่ า้ นอยูส่ บาย 5 ถนนเทศบาล
4 ซอย35

108/22 หมู่ 2 ถนนศรีวชิ ยั 28

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี 18000

0819466007

ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0818975213

นายสมหวัง จันทร์ฉาย

น.ส.จันทนา ไวยพารา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 11

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี

ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18240

0813855583

0625426328

นายนพดล จิ ตรเที่ยง

นายวรรณชัย รักมิ ตร

101/71 หมู่ 1 ถนนโฉลงรัฐ

31/421 หมูบ่ า้ นพฤกาวิลเลจ1 หมู1่ 7

ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0831814319

นายอําพล ศรีไหมนุ่น
1/5 หมู่ 1
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290

0815392842

นายสัจริ นทร์ ศรีเสน

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 11
5 หมู5่ ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0817877599

นายสุภาพ คําแฝง
88/32 หมู่5
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0872755282

0898736765

จังหวัดสุรินทร์ (1 คน )

นางวาสนา ไตรรัตน์

นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย

นายนที ธรรมพิ ทกั ษ์พงษ์

233/133 ม.4 ซ.ยางาม ถ.อําเภอ

45 ซอยท่าเรือจ้าง 1 ถนนท่าเรือจ้าง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี

ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฏร์ธานี 84000

ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000

0810814570

0818168487

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18240

0817019384

จังหวัดสิ งห์บรุ ี (1 คน )
นายรณชัย ปิ่ นแก้ว
6/1 หมู่ 3
ต.ทับยา อ.อินทร์บุร ี
จ.สิงห์บุรี 16110

0818523831

222/31 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ ซ.16
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0897246599

นายธนกฤต ทองหัวเตย
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 4

จังหวัดสุโขทัย (1 คน )
น.ส.เพ็ญรพี ศิ ริจีรโชติ
118 หมู3่
ต.วังพิกุล อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130

0947095075

จังหวัดสุพรรณบุรี (1 คน )
นางพิ มพ์พนิ ต พลพ์ทองคํา

ถนนกาจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0819780924,077295567

นายสมหมาย ศรีสมบัติ
218/131 ถนนตลาดใหม่ ซอย 7
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0818958386

นายชลิ น อิ นทร์สาํ ราญ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.สุพรรณบุรี

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 4

อาคารศูนย์ราชการ ชัน้ 3 ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ถนนกาจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

035-535426
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จังหวัดสระแก้ว (1 คน )

น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์

นายธนพล โนนเภา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.สระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชัน้ 3 ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

0909765019,0631872422

จังหวัดหนองคาย (1 คน )
นางนวลนาง ศรีสาํ ราญ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.หนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชัน้ 3 อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

042423971

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 คน )
นายทรงศักดิ์ สุขเกษม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
อาคาร 7 ศูนย์ราชการ ต.คองสวนพลู
จ.พระนครศรีอยธุยา 13000

0819848543

หน้า 8 จาก 14

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
จังหวัดร้อยเอ็ด (1 คน )
นางวรรณา ป้ อมสุวรรณ
299 ม.7 ต.มะอึ
อ.ธวัชบุร ี
จ.ร้อยเอ็ด 45170

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0979181352

0999641491

นางธัญญลักษณ์ อิ นทรกําแพง

จังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน )
น.ส.อาทิ ตยา จุลม่วง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.หนองบัวลําภู
ศาลากลาง ชัน้ 3 ต.ลําภู อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000

0619498751

จังหวัดพังงา (1 คน )
นายสมโพธิ์ อ่อนเกตุพล

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

055009937

0818959591

จังหวัดพิ จิตร (1 คน )
นายประสพโชค ผิวเพชร

ศูนย์ประสานงานป่าไม้พจิ ติ ร

90/2 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจติ ร
จ.พิจติ ร 66000

0831667333

น.ส.ประพิ ศ โตน้ อย
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0817853658

จังหวัดเพชรบุรี (1 คน )
นางสมบูรณ์ บุญรอด
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.เพชรบุรี
เลขที่ 87 หมู่ 1 ต.ไร่สม อ.เมือง
จ.เพชรบุร ี 76000

0819952199

จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 คน )
นายชิ ต อิ นทระนก

ศูนย์ปา่ ไม้เพชรบูรณ์

จังหวัดพิ ษณุโลก (6 คน )
น.ส.สุมาลี ใจชนะ

327 ถนนสามัคคีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

0857305627

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

จังหวัดแพร่ (2 คน )
น.ส.ศุภลักษณ์ ศิ ริมงคล

055009937

2 ถนนวัดดอนจําศีล

นายสวัสดิ์ อัน้ เต้ง

ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

นายนริ นทร์ สายซอ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.มหาสารคาม
เลขที่ 416 หมู่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

043777395

จังหวัดมุกดาหาร (1 คน )
นายวีระชัย คําเพ็ง
19 ซอยตาดแคน7 ถนนตาดแคน

106/30 ถนนนริศร
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

จังหวัดมหาสารคาม (1 คน )

นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ คุ้มคํา

ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

0818738239

จังหวัดยโสธร (1 คน )
นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
34 ถนนเทพมณี
ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร 35000

0876307028

จังหวัดยะลา (1 คน )
นายสุรเดช บือราเฮง
สํานักงาน ทสจ.ยะลา เลขที่ 35
ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000

0847501510

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (1 คน )
ส.ต.ต.(ญ)นนทิ ยา ศรวัฒนา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
18 ถนนเทศบาลบํารุง ต.ประจวบฯ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

0811785554

จังหวัดปราจีนบุรี (4 คน )

0868940433

น.ส.แสงดาว ปานแหลม

นายเดชา นาคบํารุงศรี

055009937

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13

1232/68 ซ.ปราจีนอนุสรณ์12 ถ.ปราจีน
อนุสรณ์

นายเจษฎา มากลัน่

เลขที่ 140 ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
เลขที่ 555 หมู6่ ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0872086885

0852568722

จังหวัดภูเก็ต (1 คน )
นายปรารภ หาญช้าง
21/1 หมู8่
ต.ฉลอง อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130

0817811926

นายสมยศ ไชยวงษ์
318/2 ถนนแก้วพิจติ ร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

0813732311

0864705878
หน้า 9 จากำ ปี
14 2562
รายงานกิ จ การประจ�
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นายวุฒิชยั เกตานนท์

นางสุภาวดี มณี รกั ษ์

น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)

498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

79 ถนนศรีสขุ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 9
(อุบลราชธานี)

037211140

0834644546

189 ถนนแจ้งสนิท ต.จแจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0872563883

น.ส.ทิ พวรรณ สังข์ทอง

นางศิ ริพร สุ่มมาตย์

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)

498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

79 ถนนศรีสขุ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0815780527

0817693822

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.อํานาจเจริญ

นางสิ ริพร มาตร์นอก

หมู1่ 3 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000

จังหวัดอ่างทอง (1 คน )
น.ส.วิ ชชุดา เอี่ยมชื่น
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.อ่างทอง
ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ต.บางแก้ว
จ.อ่างทอง 14000

0852892543

จังหวัดอุดรธานี (8 คน )
นายลือชัย แม้นโชติ
212/89 หมูบ่ า้ นรสิกา ถนนบางพลี-ตาหรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

0818619459

นายสมคิ ด สิ งห์สาธร
51 ซอยตต้อยลาบเป็ ด ถนนศรีชุมชืน่
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0819757860

ว่าที่ พ.ต.สมคิ ด กิ จเอื้อวิ ริยะ

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)

0817217686

จังหวัดอุตรดิ ตถ์ (1 คน )
น.ส.นุชนาถ จันทร์เพ็ง

ศูนย์ปา่ ไม้อุตรดิถต์

19 ถนนแปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิถต์ 53000

055413065,0833249897

จังหวัดอุบลราชธานี (5 คน )
นายไชยา นิ รมานสกุลพงศ์
89/106 หมูบ่ า้ นเจริญทรัพย์ 10 ซอย 12
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0897212552

นายนิ วฒ
ั น์ สงมา

ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0817398418

0812662465

นางวราภรณ์ บุญสุข

นายเตชิ นท์ เชื้อลี

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 9
(อุบลราชธานี)

นางสุมาลี วีระชาติ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0918625775

0815841502

จังหวัดบึงกาฬ (1 คน )
นางขนิ ษฐา ธรรมโรจน์

225/166 ถ.อุดร-สามพร้าว ซ.แวร์ซายส์ 6

0818774230

นางวาริ นทร์ เนื่ องภิ รมย์

79 ถนนศรีสขุ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

สถานีควบคุมและปฏิบตั กิ ารไฟป่า สบอ.9
(อุบลราชธานี)

79 ถนนศรีสขุ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

จังหวัดอํานาจเจริญ (1 คน )

ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จ.บึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชัน้ 3 ต.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

0833892729

ผูแ้ ทนสมาชิ กสหกรณ์ ฯ จํานวน 1 คน
เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
(1 คน )
นายพิ ศิษฐ จันทร์คณ
ุ าภาส

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

025797070

ผูแ้ ทนสมาชิ กกลุ่มจัดตัง้ ใหม่ จํานวน72 คน
วนวัฒนวิ จยั (กรมป่ าไม้) (2 คน )
นายพิ ณ เกื้อกูล
16/20 ซอยชมรมเกษตรนิเวศน์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ 14
เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

025734604

นายนิ กร เกลี้ยงพิ บลู ย์

0810624349

82/79 หมู่8

นางเพียงใจ เสียงหวาน

ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 9
(อุบลราชธานี)

0867870959

189 ถนนแจ้งสนิท ต.จแจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0945304785
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หน้า 10 จาก 14

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
กองคลัง (กรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช) (3 คน )
น.ส.อารยา บุญยะศิ รินันท์
5 ซอยสังคมสงเคราะห์ท่ี 6 แยก 2-5
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

0898130477

นางระพิ นทร์ เจริ ญศรีทวีชยั
106/606 เคหะชุมชนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

0890626567

นางสมคิ ด ไวยกัญหา

รักษ์ป่ากระบี่ (กระบี)่ (2 คน )

นายศึกษิ ต พันธ์ทอง
23/123 รีเจ้นท์โฮม3A
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0816516533

สํานักด่านไม้ (ส่วนกลาง) (1 คน )
นายเมทนี สีมนั ตร

นายลือสัก สักพันธ์
170/156 หมู2่ หมูบ่ า้ นสยามนครธานี
ซอย16 หมู2่
ต.น่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0898681584

นายบรรจบ เขียวน้ อย

63/32 อาคารศิรนิ เรสซิเด้นซ์ ซ.พหลโยธิน
67

229 หมู6่

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

ต.กระบีน่ ้อย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

0818609511

0611767656

วิ ชาการป่ าไม้ (ส่วนกลาง) (2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 7 ( ขอนแก่น )
(2 คน )

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

นายวิ ชิต สนธิ วณิ ช

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

181/79 หมูบ่ า้ นสินทรัพย์นคร

นายมิ ตรชัย อานันทนสกุล

พหลโยธิน 50 บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

166/395 ซ.พหลโยธิน 52 แยก 11-1
(ม.ณัฐกานต์)

0895004929

แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0898808090

ส่วนการเจ้าหน้ าที่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ืช) (1 คน )
นายธวัชชัย กิ จนิ เทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0814994951

นายประสิ ทธิ์ นิ่ มนวลฉวี
38/36 ถนนนเรศ
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0867773395

13 นําโชค (ส่วนกลาง) (2 คน )

ส่วนพัฒนาการวิ ศวกรรมป่ าไม้ ( ส่วนกลาง ) นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
802/184 หมู่ 12
(2 คน )
นายสุรพงษ์ สายณสิ ต
399/10 หมู่ 3 บ้านเซ
ต.หนองขอนาจ้าง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0972369636

นายชูศกั ดิ์ ทองไทย
58 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

0814235336

พี่น้องวนกร (ส่วนกลาง) (2 คน )
นายสัญชัย ฐิ ติธรรมจริ ยา
16/70 หมู่8 (ชุมชนบ้านริมสวน)
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0814228890

นายสนิ ท ศรีสุระ
68 หมู่ 11 ต.บ้านดง
อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170

0818861996

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาสอยดาว ( จันทบุรี )
(1 คน )
นายนาถพงศ์ สุวรรณวาทิ น

0818669622

304/9-10 หมู1่

นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล

ต.มะตง อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 22180

88/133 หมูบา้ นเฉลิมสุขฯ 6 ซอยราม
อินทรา 13 แยก12
ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0898161768

ไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง) (1 คน )
นายวรัท ตุลยธํารง
76/114 ม.เกื้อกูลนิเวศน์ ซอย3 ถ.ติวานนท์
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

0929063589

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2 ( เชียงราย )
(1 คน )
น.ส.บุษกร ธิ ศาเวช
798 ถนนสิงหไคล
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

053711445

0632695298

0812609055

หน้า 11 จากำ14
รายงานกิ จ การประจ�
ปี 2562

149

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 12
(นครศรีธรรมราช) (2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ )
(2 คน )
นางจริ ยา ไชยพิ สิทธิ์

นางโสภี บริ สทุ ธิ์

ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่
13 (แพร่) (1 คน )
น.ส.กันยา จันทร์สวุ ิ มล

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1

163/11 ซอยปานรักษ์ ถ.ปากนคร หมู4่

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ปา่ แมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0816815746

0896467901

0897595194

น.ส.เกษณี ย์ พิ ทกั ษ์

นางยุวดี เพชรย้อย

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1

42 ซอยก้าวหน้า 2 ถนนนคร-ปากพนัง

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0815952373

0848426642

สถานี พฒ
ั นาและส่งเสริ มการอนุรกั ษ์สตั ว์ป่าเขา
ช่อง (ตรัง) (1 คน )
น.ส.เกษร เล่งอี้

ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาร่อง
ตูป้ ณ.4 อ.นาโยง
จ.ตรัง 92170

กลุ่มจัดการต้นนํ้าน่ าน (น่ าน) (1 คน )
นางภิ ตินันท์ ไชยเดช
ศูนย์จดั การต้นนํ้าที่ 5
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน 55000

054771475

0925432098

สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 6 (ปัตตานี ) (2 คน )

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ (นครราชสีมา) (2 คน )

นางกรรณิ การ์ เรืองถนอม

นายณรงค์ มหรรณพ

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 สาขาปตั ตานี

9/254 ซ.ลาดปลาเค้า 78

อ.เมือง
จ.ปตั ตานี 94000

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0896690006

0812753030

ส่วนฟื้ นฟูและพัฒนาพืน้ ที่อนุรกั ษ์สาํ นักบริ หาร
พืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่) (1 คน )
น.ส.สมัย สํานวน
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)
140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ปา่ แมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0819931510

ส่วนอนุรกั ษ์สตั ว์ป่าสํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13
(แพร่) (1 คน )
น.ส.วรัญญา คําอุด
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0857100024

นิ ติธรรม สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่)
(1 คน )
นายชัยยันต์ คําป้ อ

นายชนาธิ ป ทิ พลือชา

9/1 หมู4่

นายทนู นันกลาง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 สาขาปตั ตานี

185 หมู่ 18

6/2 ถนนมะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปตั ตานี 94000

0818825999

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

0899491893

0936349295

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 3 (แพร่) (2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 8 ( นครราชสีมา ) นางดรุณี บุญถึง
(2 คน )
สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท3่ี สาขาแพร่
นายพงศ์ปณต นนท์ชยั พัฒน์

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 8
591 หมู7่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0818795782

054627143

นางจิ นดา มังมู
่ ล
26 หมู4่

นางชญาน์นันท์ ภาวารี

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 8
591 หมู7่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0918317498
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ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54000

0832296265

ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130

ลุ่มนํ้ายม สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่)
(1 คน )
นายจําเริ ญ ขันเพ็ชร
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0931391240

เพชรชะอํา (เพชรบุรี) (1 คน )
นายชนิ นทร์ อิ นทรไพโรจน์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 สาขา
เพชรบุรี
493/29 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุร ี 76120

0812576416

หน้า 12 จาก 14

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สาํ นักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 3 นายณัฐธนชัย ใจหลัก
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะ
(เพชรบุรี) (1 คน )
นายสุรเทพ ทองเสริ ม
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 สาขา
เพชรบุรี
493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุร ี 76120

0982596919

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 4 ( พิ ษณุโลก )
(2 คน )
นายปริ ญญา ศรีแก้วดี
170/14 ถนนประชาอุทศิ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0897051644

นางพิ มพ์พรรณ ประสิ ทธิ์ วิเศษ

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก
88 หมู4่ ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

055322612

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาบรรทัด (พัทลุง) (2 คน )
นางรัตนพันธ์ สะลิ มาต

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาบรรทัด
หมู1่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง 93000

0639483679

นางอรุณี สุดจันทร์

เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย หมู2่
ต.พนางตุง อ.ควนขนุ น
จ.พัทลุง 93150

0832403069

ศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา) (1 คน )
นายสุพจน์ ศรีชยั
ศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา
18 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ตํ๋า อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

0987948113

แม่นํ้ายวมแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) (2 คน )
นางจิ รภัทร์ สุรินทร์

เรียง

ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110

0843788961

แม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) (1 คน )
นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน
37/3 ถ.บางล้อนิคม ต.จองคํา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

0871721436

อนุรกั ษ์สตั ว์ป่าราชบุรี-กาญจน์ (ราชบุรี) (1 คน )
นายชุมพล แก้วเกตุ

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่น้ําภาชี 108 หมู่
13
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา
จ.ราชบุร ี 10180

0979365699

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง (เลย) (1 คน )
น.ส.นุชริ น จันทร์พาณิ ชย์
สํานักงาน ทสจ.เลย
599 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง
จ.เลย 42000

0817378265

กลุ่มพืน้ ที่อนุรกั ษ์ บ้านโป่ ง (ราชบุรี) (5 คน )
นายนพดล ฮมแสน
9/32 ม.วิศวะเพลส ซ.เพชรเกษม 1
ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0909798642

นายนิ วตั ิ นพแก้ว

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

0892601323

นายวรัญญู แสงไสสี

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

0986153542

นางปิ ยะวรรณ ศรีแดงรักษา

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

ราชพฤกษ์ (ลําปาง) (3 คน )
นายสุรชั ฐนพ สิ งหาคํา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท3่ี (ลําปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0806753348,054223291ต่อ1

นายอนันต์ ศิ ริมงคล

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท3่ี (ลําปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0841717062

นายภูษิต ระโพธิ์

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท3่ี (ลําปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0816810490

รักษ์ป่าอีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ) (2 คน )
นายภัทรชัย มีชูทรัพย์
252/4 หมู5่

0898096935

ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

นายสมศักดิ์ แย้มเยือ้ น

0850977057

จ.ราชบุร ี 70110

862/33 ซ.อุบล 4 ถ.อุบล

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่

032211025

นายไพรวัลย์ ไชยหะนาม
ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

0819662231

สถานีเพาะชํ้ากล้าไม้จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110

0861895711

หน้า 13 จากำ14
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2562 - 2563
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา) (1 คน )

ต้นนํ้าห้วยแก้ว (เชียงใหม่) (1 คน )

นายวุฒิชยั ไชยวรณ์

นางนฤมล อิ นทะพันธุ์

114/1 หมู3่

241 ถนนห้วยแก้ว(ส่วนจัดการต้นนํ้า)

ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

ต.เทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

0862856554

0819608650

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 13 ( สงขลา )
(1 คน )
นางวริ ศตาริ์ หนูแจ่ม

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 13 (สงขลา)
134 หมู1่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

074205990

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง ( อุทยั ธานี )
(1 คน )
นายยงยุทธ มีแสงพราว
99/6 ถนนบริรกั ษ์

รักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) (2 คน )
น.ส.วราภรณ์ ศิ ริประเสริ ฐ
205/27 ซ.งามวงศ์วาน 39 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0866159660,025897785

นางสุวรรณี เจริ ญกลกิ จ
105/227 หมู6่ ม.สุรสวัสดิแลนด์ ถ.มทส.1
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0969686859

ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี 61000

0989246969

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 7 (อุบลราชธานี )
(2 คน )
นายบัญชา รุ่งรจนา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 7
7 ถนนสุรศักดิ ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0856119306

นางวาสนา พรมภักดี

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 7
7 ถนนสุรศักดิ ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0894267522

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 6 ( อุดรธานี )
(1 คน )
นางพอตา สิ งห์สาธร
51 ถนนศรีชมชืน่
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0818720596
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หน้า 14 จาก 14

คณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 42

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

6

1

4

5

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจงเจริญ  กิจส�ำราญกุล
นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์
นายชัยยันต์  ค�ำป้อ
นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์
นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้

4

1

5

2
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6

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์
นายอนุชิต  แตงอ่อน
นายณรงค์  มหรรณพ
นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง
นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

4

1

3

5

2

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม
นายณรงค์  มหรรณพ
นายณรงค์  ทองขจร
นายสุภาพ  ค�ำแฝง
นายภูดิท  จันทะเรือง
นายอนุชิต  แตงอ่อน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ

นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการด�ำเนินการ

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

นายอนุชิต แตงอ่อน

นายณรงค์ ทองขจร

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการ
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นายณรงค์ มหรรณพ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายชัยยันต์ ค�ำป้อ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

นายสุภาพ ค�ำแฝง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์

กรรมการ

เลขานุการ
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ที่ปรึกษา

160

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล

นายมนตรี ช่วยชู

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
ผู้จัดการ

นางภาราดา หินอ่อน

นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส

น.ส.พิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์

รองผู้จัดการส่วนบริหาร

รองผู้จัดการส่วนการเงิน

รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. นางกุลฉัตร วรนิธิภัค

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. น.ส.พลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. น.ส.นริณี สองห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นายฉัตรพล เวชสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

6

2

1

4

3

5

6. น.ส.สุภาวดี เรืองมา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

ฝ่ายการเงิน
1. นางขวัญพนิต นุชสวาท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

2. นางจรินทร์ อินประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

3. น.ส.สุภาพ เฟื่องอักษร
เจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางณาตยา ชะเอมสินธุ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

4
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1

2

ฝ่ายเงินฝาก
1. นางปริษา เศรษฐสุข
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

2. น.ส.ดนิตา โฉมฉิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

3. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) พจนีย์ ไชยลา
เจ้าหน้าที่การเงิน  

3

1

2

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน
1. นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

2. นางรุ่งรัตน์ เอี่ยมสอาด

เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

3. น.ส.พิมพ์ทอง อ่อนน้อม

เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

2

1

3
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
1. นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

2. นางปฐมพร เอกพันธุ์

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

3. น.ส.กนกวรรณ พันธุ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

4. นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

5. น.ส.ขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

6
5

1
4

2
3

6. นายศรุต บุญมาดี

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายสวัสดิการ
1. น.ส.สายพิน จิตต์สมสุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

2. นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

3. นางลักษณา โฉมงาม
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

3
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2

ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
น.ส.ธนัชชา นนทกิติพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

ฝ่ายเงินกู้สามัญ
1. นางณภัทร อินสกุล

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ

2. น.ส.ประไพศรี ซามงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

3. น.ส.พชรมนต์ แท่งทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

4. น.ส.กนกพร บุญสร้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

5. นางสุพรรณี สมเลข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

4

3

2

5

1

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1. นายวรวิทย์ รักษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

2. นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1

2
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ฝ่ายบริหารลูกหนี้
1. น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้

2. น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้

3. นายเฉลิมพล ค�ำวิลัย
นิติกร   

2

1

3

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. น.ส.สุวารี ใยเผือก

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายพิธิวัต ถาวรกุลชัย

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

166

1

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2562

2

20
40

รับประกันถึงอายุสูงสุุด 80 ป
รับประกันโดยไมตองกรอกใบคำขอ
เอาประกันและไมตองแถลงสุขภาพ

ขยะพลาสติก ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ท�ำลายสัตว์ป่าและมนุษย์

ระยะย่อยสลายของขยะแต่ละชนิด

เศษกระดาษ
2-5 เดือน

ถ้วยกระดาษเคลือบ
5 ปี

ก้นบุหรี่
12 ปี

ถุงพลาสติก
450 ปี

กระป๋อง/อะลูมิเนียม
80-100 ปี

ขวดพลาสติก
450 ปี

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

โฟม
1,000 ปี หรือไม่ย่อยสลาย

ปัจจุบัน กทม. ต้องเก็บขยะถุงพลาสติก
มากถึง 1,008 ตัน/วัน ถ้าพวกเราร่วมกัน
ใช้ถุงผ้า จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก
ได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

