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ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึน้เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 

ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในระยะเริ่มแรก รัฐบาลไทยได้อาศัย 
ยมืตวัเจ้าหน้าทีป่่าไม้อังกฤษจากรฐับาลอนิเดีย มาช่วยบรหิารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรม 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) ซ่ึงจบการศึกษาวิชาการป่าไม้จาก 
Royal Engineering College เมือง Cooper’s Hill ประเทศอังกฤษ และได้กลับมารบัราชการกรมป่าไม้ 
เม่ือปี พ.ศ. 2446 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไม่จ้างชาวต่างประเทศเป็นเจ้ากรม
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เจ้ากรมป่าไม้ก็เป็นคนไทยจนถึงปัจจุบัน

กรมป่าไม้ได้ย้ายต้นสังกัดหลายครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2464 ได้ม ี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปขึน้กระทรวงเกษตราธกิาร 
กรมป่าไม้ได้สังกดัอยูก่ระทรวงเกษตราธกิาร ประมาณ 13 ปี จงึได้โอนกลับไปสังกดักระทรวงมหาดไทย
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 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ขึน้อยูใ่นสงักดัทบวงเกษตราธกิารของกระทรวงเศรษฐการ 
เมือ่ได้มกีารยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ขึน้เป็นกระทรวงเกษตราธกิาร เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2478 
กรมป่าไม้จึงได้มาสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการ และต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และบัญญัติให้มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นแทน 
กระทรวงเกษตราธิการ ส�าหรบักรมป่าไม้กย็งัคงสงักดัอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปเช่นเดมิ 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2545 รฐับาลมกีารปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม อีกครัง้ ในครัง้นีถ้อืได้ว่า 
เป็นเหตกุารณ์ทีมี่ผลกระทบกบักรมป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยได้มกีารแบ่งกรมป่าไม้เดมิออกเป็น 3 กรม
หลักๆ ได้แก่ กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการย้ายกรมป่าไม้มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งกรมปาไมขึ้น  

 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๓๙
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พระราชด�ารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



รายงานกิจการประจ�าปี 2562 5

ประวัติสหกรณ์ไทย
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีการติดต่อค้าขายส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ แต่หน่วยการผลิตโดยทั่วไปเป็น 

ครวัเรือน ชาวนาปลกูข้าวเพ่ือเลีย้งครอบครวัในช่วงปีหนึง่ ๆ  เม่ือสภาพทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงปัจจัยการผลิตมรีาคาสูงขึน้ 
ชาวนาจงึต้องการเงินมาลงทนุขยายการผลติ แต่การเป็นหนีท้�าให้ชาวนาตกอยูใ่นฐานะล�าบาก สญูเสยีกรรมสทิธิท์อดทิง้ทีน่า
และหลบหนหีนีส้นิ ทางการจงึมีแนวคดิจะตัง้ธนาคารเกษตรเพือ่แก้ไขปัญหาแต่ตดิขดัเรือ่งหลกัประกนัเงนิกูจึ้งต้องล้มเลกิไป

เมื่อ พ.ศ. 2456 แบงก์สยามกัมมาจล จ�ากัด (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด) ประสบวิกฤตการณ์กระทรวง 
พระคลงัมหาสมบตัคิดิจะดดัแปลงให้เป็นธนาคารราษฎรกูย้มืแห่งชาต ิโดยได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด ฮนัเดอร์ หัวหน้าธนาคาร
แห่งมัทราส ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาแนวทาง โดยแนะน�าให้ประชาชนรวมกันตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินและช่วยเหลืออุตสาหกรรมชนบท ซึ่งพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงบัญญัติ
ศัพท์สมาคมชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “สหกรณ์”

ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2448  ได้มีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณ์เป็นการพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์ มีส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย์ การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์ โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 
พทิยาลงกรณ เป็นอธิบดกีรมนีเ้ป็นพระองค์แรก รวมทัง้การออกกฎหมาย มบีทบญัญตักิารจัดตัง้สหกรณ์ในพระราชบัญญตัิ
สมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 และได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2459  มีสมาชิกสหกรณ์แรกตั้ง 16 คน มีทุนด�าเนินงานฯ เป็นเงิน 3,080 บาท การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ
จึงได้ขยายไปยังจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2463 มีสหกรณ์ตั้งขึ้น 60 สมาคม สมาชิก 1,190 คน 
กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด รวม 303,668.77 บาท สหกรณ์หนึ่ง ๆ มีสมาชิกประมาณ 20 คน

สหกรณ์ระยะขยายตัว (ปี พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2497)
การทดลองจดัตัง้สหกรณ์ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ ทางราชการจงึส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้สหกรณ์มากขึน้ มไิด้จ�ากดั

เฉพาะสหกรณ์หาทนุเท่านัน้ มสีหกรณ์รปูอืน่ทัง้ในด้านการผลติ การบรโิภค การบรกิารและการตลาด ทัง้ในเมอืงและชนบท 
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�ากัดสินใช้ 5 ประเภท และจ�ากัดสินใช้ 17 ประเภท  
มีสหกรณ์จ�านวน 10,338 สมาคม ในท้องที่ 63 จังหวัด

สหกรณ์ในระยะเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2498 - 2511) จ�านวนสหกรณ์ลดลงภายหลังยุบกระทรวงสหกรณ์ลดลง 

เป็นระดับกรมในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติท่ีตั้งขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้านชลประทานทางหลวงแผ่นดิน  
และการศึกษา พร้อมทั้งยุบธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2509

การเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2511 - 2514 ) เป็นการเปล่ียนแปลงเนือ่งจากการรวบรวมสหกรณ์หาทุนเลก็ ๆ  
เข้าด้วยกัน เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ในระดับอ�าเภอ ซึ่งการควบรวมสหกรณ์เริ่มตั้งแต่ปี 2512 แล้วเสร็จในปี 2514

การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2515 ถึงปัจจุบัน) การเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้สืบเนื่องจากค�าสั่งรัฐบาลคณะ
ปฏิวัติยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อ 30 กันยายน 2515 และตั้งเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงานด้านสหกรณ์ 
อยู่ 2 กรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



เป็นองค์กรที่ม่ันคง
บริการอย่างมีมาตรฐาน

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)
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จากการติดตามรายงานกิจการประจ�าปี 2561 และในปีที่ผ่านมาโดยตลอด เห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากดั มกีารพฒันาในทกุ ๆ  ด้าน จนเป็นทีย่อมรบัในวงการสหกรณ์ออมทรพัย์ จากการทีม่ผีูม้าศกึษาดงูานอย่างมาก  
โดยในปีนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ในวันท่ี 1 - 2 กุมภาพนัธ์ 2563 
ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการบรหิารงานของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะมกีารพัฒนาเพือ่เป็นส่วนหนึง่ด้านสวสัดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ ผมขอมอบความปรารถนาดีแด่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และสมาชิกสมทบทุกคน

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาร
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาร
อธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 จากทีต่ัง้ส�านกังานเพยีงห้องท�างานเลก็ ๆ  
ในอาคารกรมป่าไม้ จนถึงปัจจุบันสามารถมีอาคารส�านักงานสหกรณ์ที่มีมาตรฐานสมบูรณ์แบบ จากการที่ได้ติดตาม 
การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เห็นการเจริญเติบโตในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสวัสดิการ 
ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับรางวัลสหกรณ ์
ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�ารงความเป็นสหกรณ์ที่มั่นคง 
สามารถด�าเนินงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังสมาชิก ได้ร่วมมือร่วมใจ สนับสนุน
การด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ท่ีส�าคญัได้มส่ีวนช่วยเหลอืสมาชกิทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมป่าไม้  
ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 นี้ ผมขอ 
อวยพรให้คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส�าเร็จและความสุข 
ตลอดไป

 

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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สาร
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดตั้งมาครบ 41 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ภายใต้
ค�าขวัญ “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” ซึ่งจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รักษาอุดมการณ์ 
หลกัการทีด่มีาโดยตลอด จากสหกรณ์ทีเ่ริม่จากทนุด�าเนนิงานเพยีงเงนิหลกัหมืน่ จนถงึปัจจบุนั มทีนุด�าเนนิงานเป็นหลกัหมืน่
ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ให้การสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด และยังสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางชีวิตและครอบครัว จึงท�าให้สมาชิกมีขวัญและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งข้ึน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสวัสดิการที่มอบให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังให้การสนับสนุนสถานท่ีส�าหรับการจัด
ประชุม อบรมสัมมนา ข้าราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

สดุท้ายนี ้ผมขออวยพรให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ประสบความส�าเรจ็ ก้าวหน้า 
มั่นคง รวมทั้งขอให้คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
ในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2521 เป็นต้นมา อันเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด นับได้  
41 ปี สหกรณ์ฯ มีการเจริญเติบโตทุกด้านจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีนวัตกรรมอยู่ใน 
อันดับต้นๆ โดยเฉพาะการท�าธุรกรรมด้านการเงิน สวัสดิการ จนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อผู้แทนสมาชิกได้รับทราบความก้าวหน้าและผลประกอบการ และเป็นวันที่ 
ผู้แทนสมาชิกจะได้มารวมตัวกัน เพื่อเสนอความคิดเห็น ลงมติ ตามขบวนการสหกรณ์ ที่จะท�าให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง
ต่อสมาชิกทุกท่าน จึงถือได้ว่าสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรเคียงคู่กับหน่วยงานราชการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง

ในโอกาสนี ้ผมขออาราธนาคณุพระศรีรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายท่ีท่านเคารพนบัถอื อกีทัง้พระบารมี
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน 
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง มีความก้าวหน้า มั่นคง และร่วมกันพัฒนาให้สหกรณ์ 
มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สาร
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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 ในวาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการมาครบรอบ 41 ปี ผมขอชื่นชมและยินดี 
ที่การด�าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ีเชื่อมั่นของ 
มวลสมาชิก และในวงการสหกรณ์ จนอยู่ในระดับแนวหน้าภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่และ 
ผู้แทนสมาชิก บัดนี้ สหกรณ์มีการน�าเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ยุคดิจิทัล  
และในขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ได้ให้ความส�าคัญต่ออุดมการณ์สหกรณ์ตลอดมา และให้ความเอื้ออาทร ให้การมีส่วนร่วม 
ทางสังคม (CSR) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกในสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ และโรงเรียนชุมชน
รอบข้าง

 โอกาสทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดัการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2563  ผมขอฝากค�าอวยพร
ขอให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

 สดุท้ายนี ้ผมขอให้คณะกรรมการด�าเนนิการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สมาชกิและสมาชกิสมทบ ทกุท่าน จงประสบ
แต่ความสุข ประสงค์สิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการตลอดไป 

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาร
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ในโอกาสทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2563 ในวนัที ่1 - 2 กมุภาพนัธ์ 
2563 ซึ่งได้ด�าเนินงานมาครบ 41 ปี จากอดีตแรกเริ่มมีสมาชิก 167 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกว่า  
3 หมื่นคน จากการที่มีการท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ ณ ปัจจุบัน สามารถท�าธุรกรรมผ่านระบบ Mobile Application 
รวมถงึการถอนเงินอัตโนมัตทิีท่�าให้สมาชกิทีป่ฏิบัตงิานอยูท่ั่วประเทศได้รบัความสะดวก รวดเรว็ ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
ของสหกรณ์ จนเป็นองค์กรทีโ่ดดเด่น เป็นทีศ่กึษาดงูานของสหกรณ์อืน่ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ทุกฝ่าย
ได้ร่วมมอืร่วมใจในการด�าเนนิงานทีเ่ป็นประโยชน์กบัมวลสมาชกิและขบวนการสหกรณ์ในทกุ ๆ  ด้าน จงึขอแสดงความยนิดี
กับความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไว้ ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอฝากให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งหลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัว
ตลอดไป

(นางรววีรรณ ภรูเิดช)
เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

สาร
เลขาธิการส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง  
ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสหกรณ์ได้ด�าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 41 ปี สหกรณ์ได้รับ 
ความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมท้ังส้ิน 32,742 คน สินทรัพย์
รวม 20,884 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคนท่ีสหกรณ์ได้ด�าเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง  
พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�าเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย

การด�าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2562 นับว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ท้ังในด้านธุรกิจการเงิน  
ผลก�าไรของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีก�าไรสุทธิท้ังส้ิน 486 ล้านบาท ด้านส่งเสริมการออมทรัพย ์
แก่สมาชิก มีทุนเรือนหุ้น 7,175 ล้านบาท และเงินรับฝาก 9,584 ล้านบาท ด้านสินเชื่อแก่สมาชิก มีการปรับปรุงระเบียบ
การให้เงินกู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ด้านบริหารจัดการมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ใหม่ทั้งระบบ ซ่ึงจะท�าให้สมาชิกได้รับบริการมาตรฐานท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ท้ังการกู้ การฝาก การถอน  
ตามโครงการ Forest CO-OP Digital 2020 ที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 รวมถึงการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อรองรับ 
กฎกระทรวงที่จะออกตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 และอีกหนึ่งในความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในรอบปี 2562 ก็คือ การได้รับประกาศเชิดชู
เกียรติ เป็นสหกรณ์ที่มีการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จาก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ณ โอกาสนี้ กระผมในนามประธานกรรมการด�าเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้าง 
ความส�าเร็จ ความก้าวหน้า ความม่ันคง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  
ความส�าเร็จ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ 
และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่ตนเองและสหกรณ์ ได้ดั่งเจตนารมณ์ทุกประการ

(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สาร
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั บรหิารงานภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ม่ันคง บริการอย่างมีมาตรฐาน 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์มุ่งมั่น
บริหารงานตามแนวทางทั้ง 3 ด้าน มาโดยตลอด คือ

ด้านการเป็นองค์กรที่มั่นคง สหกรณ์มีการจัดท�า
แผนการปฏิบัติงานประจ�าปี และแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
บริหารจัดการภายใต้แผนที่ก�าหนดไว้ และสหกรณ์มีผลการ
ด�าเนินงานสรุปในภาพรวมแล้วเป็นไปตามแผนงานและ 
งบประมาณประจ�าปี ภายใต้แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�าปี 
2560 - 2563 

ด้านการบริการอย่างมีมาตรฐาน ในปี 2562 
สหกรณ์มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่สมาชิก โดยเฉพาะ
การพัฒนา Application Forest co-op 4.0 ภายใต้สโลแกน 
“สู่สหกรณ์ยุคใหม่ CO-OP DIGITAL 2020” โดยในอนาคต
สมาชิกจะสามารถท�ารายการกู ้เงินสามัญดิจิทัล ผ่าน  
Application ได้ การโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และ 
บัญชีธนาคารกรุงไทย และการเปิดบัญชีผ่านช่องทาง
อเิล็กทรอนกิส์ ซึง่จะช่วยให้สมาชกิเข้าถึงบรกิารของสหกรณ์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เตรียมพบกับบริการ 
รูปแบบใหม่จากสหกรณ์ อีกไม่นานเกินรอ........

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภิบาล ตามนโยบาย
ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยหลกัเกณฑ์การประเมินสหกรณ์
สีขาวด ้วยธรรมาภิบาล ประกอบด ้วย 9 หลัก คือ  
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง  
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

หลักการมอบอ�านาจ หลักนติธิรรม และหลักความเสมอภาค 
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งส�านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมิน
สหกรณ์เพียง 4 หลักก่อน ในปี 2561 คณะท�างานตรวจ 
ประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินอีก 5 หลัก และในปี 2562 
คณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดและ
ระดับกรม ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวฯ ท้ัง 9 หลัก  
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ผ่านการประเมิน  
และได้รับประกาศเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ให้เป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2562

ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่ผ่านมา สหกรณ์ไม่เคยหยุด
พัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคง ความเช่ือมั่น และเป็นที่พึ่ง 
ให้กับมวลสมาชิก และสหกรณ์จะก้าวต่อไปสู่อนาคตอย่าง
ยั่งยืน

รายการ ประมาณการ จ�านวน (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�าไรสุทธิ 504,679,294.00 486,024,798.29 (18,654,495.71)

ประมาณการรายได้ - รายจ่าย

การด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ประจ�าปี  
2562 สรุปได้ ดังนี้

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1  สมาชิก ในระหว่างปี 2562 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น  

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
 o  สมาชิกถึงแก่กรรม 83 คน
 o  สมาชิกขาดส่งหุ้น-หนี้ระหว่างป ี 16 คน
 o  สมาชิกโอนย้ายสังกัด 2 คน

คงเหลอืสมาชิก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 13,289 คน
1.2  สมาชิกสมทบ ในระหว่างปี 2562 มีจ�านวน 

เพิ่มขึ้น 1,210 คน และพ้นจากสมาชิกภาพ 816 คน โดย
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี มีดังนี้

• สมาชกิสมทบ ณ 1 มกราคม 2562 19,059 คน
• สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี   1,210 คน
• สมาชิกสมทบพ้นจากสมาชิกภาพ   816 คน
 แยกเป็น
 o  สมาชิกสมทบลาออก   690 คน
 o  สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม   66 คน
 o  สมาชิกสมทบขาดส่งหุ้น-
   หนี้ระหว่างปี 60 คน

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 
19,453 คน

2. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของ

สหกรณ์ ซ่ึงมาจากการส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่เป็นการ
ออมภาคบังคับ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในระยะ
ยาว โดยสมาชิกต้องส่งค่าหุ้นไม่ต�่ากว่าที่สหกรณ์ก�าหนดไว้
ในระเบียบ หรือส่งมากกว่าที่สหกรณ์ก�าหนดก็ได้ ทั้งนี้ 
สมาชิกทุกคนต้องมีทุนเรือนหุ้นได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
ส�าหรับสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเกินกว่าที่สหกรณ์ก�าหนด  
จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และ
ไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้  ส�าหรับทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
สมทบต้องมีค่าหุ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีทุนเรอืนหุน้เพิม่ข้ึน 
จากปี 2561 ดงัน้ี

การถอืหุน้ของสมาชกิและสมาชกิสมทบในระหว่างปี 
2562 มีการออมโดยส่งเงินค่าหุ ้นเฉลี่ยต่อคนจ�านวน 
219,166 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.10

3. การรับฝากเงินจากสมาชิก
ในปี 2562 สหกรณ์มีการส่งเสริมให้สมาชิกและ

สมาชิกสมทบออมเงิน โดยการจัดโครงการวันออมแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 และแก้ไขระเบียบว่าด้วยการ 
รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ซ่ึงให้สมาชิกและ
สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ได้ไม่เกิน 3 บัญชี ท�าให้สหกรณ์มีจ�านวนเงินรับฝากและ
จ�านวนบัญชีเงินฝากเพ่ิมขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 6,554,225,560.00

31 ธันวาคม 2562 7,175,950,190.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 621,724,630.00

ร้อยละ 9.49

การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น

ปี จ�านวนเงิน เฉลี่ยต่อคน

2548 1,638,123,390.00 113,846

2549 1,809,797,550.00 116,191

2550 1,997,780,400.00 124,768

2551 2,291,632,680.00 140,170

2552 2,581,822,990.00 151,943

2553 2,865,587,200.00 159,456

2554 3,169,733,920.00 142,838

2555 3,510,085,470.00 139,832

2556 3,929,138,320.00 147,065

2557 4,348,140,930.00 153,449

2558 4,837,132,540.00 163,693

2559 5,405,483,380.00 176,034

2560 5,946,400,800.00 187,969

2561 6,554,225,560.00 202,741

2562 7,175,950,190.00 219,166

การถือหุ้นของสมาชิก



รายงานกิจการประจ�าปี 256218

เงินฝากออมทรัพย์ จ�านวน (บาท)

สมาชิก 640,253,334.26

สมาชิกสมทบ 247,593,727.19

รวม 887,847,061.45

ปี 2561 855,599,905.80

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 32,247,155,65

ร้อยละ 3.77

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�านวน (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) 463,495,348.43

ร้อยละ 7.28

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 1,069,014,968.01

31 ธันวาคม 2562 1,175,244,004.62

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 106,229,036.61

ร้อยละ 9.94

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ จ�านวน (บาท)

สมาชิก 312,104,074.25

สมาชิกสมทบ 62,608,518.02

รวม 374,712,592.27

ปี 2561 422,380,368.80

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (47,667,776.53)

ร้อยละ (11.29)

3.1  เงินฝากออมทรัพย์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 13,280 บัญชี และ
สมาชิกสมทบ 19,443 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินรับฝากของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้

3.2  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์พเิศษของสมาชกิ 2,798 บญัช ีและ
สมาชิกสมทบ 2,405 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินฝากของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้

3.3  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 800 บัญชี และมี
จ�านวนเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ดังนี้

3.4  เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์อเนกประสงค์ของสมาชกิ 708 บญัชี
และสมาชิกสมทบ 264 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินรับฝาก 
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
มีดังนี้

3.5  เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บญัชเีงินฝากออมทรพัย์ชวีติพอเพียงของสมาชกิ 1,891 บัญชี 
และสมาชิกสมทบ 858 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินรับฝาก 
ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีงของสมาชกิและสมาชกิสมทบ มดีงันี้
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3.6  เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ 48 บัญชี และมีจ�านวน
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ ดังนี้

3.7  เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 11 บัญชี ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน (บาท)

สมาชิก 232,178,004.71

สมาชิกสมทบ 60,521,174.14

รวม 292,699,178.85

ปี 2561 232,006,563.08

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 60,692,615.77

ร้อยละ 26.16

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 3,735,979.20

31 ธันวาคม 2562 4,054,523.22

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 318,544.02

ร้อยละ 8.53

วัน เดือน ปี จ�านวนเงิน (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

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 13,908,686.21

31 ธันวาคม 2562 16,860,949.03

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,952,262.82

ร้อยละ 21.23

รายการ อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงนิฝากออมทรพัย์เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 4.00

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 3.00

ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของสหกรณ์ในระหว่างปี 2562 สรุปได้ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
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4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้ให้บรกิารเงนิกู้แต่ละประเภทแก่สมาชกิและสมาชกิสมทบ 
ดังนี้

4.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เป็นงวดรายเดอืนไม่เกนิ 12 งวด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562     
มีจ�านวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้  

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก 113,320,690.98

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ 91,448,928.93

รวม 204,769,619.91

31 ธันวาคม 2561 288,366,902.04

31 ธันวาคม 2562 204,769,619.91

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (83,597,282.13)

ร้อยละ (28.99)

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้สามัญทั่วไป 6,338,122,466.35

เงินกู้สามัญหุ้นคงที่ 382,677,802.66

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 10,839,567.00

เงนิกูส้ามญัเพ่ือประกอบอาชพีเสรมิ 1,604,176.75

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิต 
และทรัพย์สิน

272,724.25

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย

4,727.75

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 434,940.50

เงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษากรณพิีเศษ 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 8,788,523.00

รวม 7,011,320,280.56

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 7,370,224,639.34

31 ธันวาคม 2562 7,011,320,280.56

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (358,904,358.78)

ร้อยละ (4.87)

สรุปการให้เงนิกูส้ามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

4.2  เงินกู้สามัญ
  เป็นเงนิกูร้ะยะยาวส�าหรบัสมาชกิทีส่่งคนืเงนิต้น

พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 144 งวด และเงินกู้
สามัญที่ใช้หุ้นค�า้ประกันจ�านวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้น สามารถส่งคืนได้สูงสุด 360 งวด 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สหกรณ์มจี�านวนเงนิ
กู้คงเหลือ ดังนี้
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4.3  เงินกู้พิเศษ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีจ�านวน 

เงินกู้คงเหลือ ดังนี้

4.4  เงินกู้สวัสดิการ
  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ให้เงนิกู้เพือ่

สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีจ�านวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (สมาชิก) 860,123,227.54

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

231,882,970.98

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

91,151,320.04

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ 44,162,698.15

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงของ
ครอบครัว

13,335.50

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

3,095,610.45

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 4,245,976.75

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
(สมาชิกสมทบ)

31,460,513.75

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์

65,453,225.65

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกิน ร้อยละ 90 ของ
มลูค่าหุน้ทีส่มาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์

86,810,839.44

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 1,038,443.23

รวม 1,419,438,161.48

สรุปการให้เงนิกูพ้เิศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 1,019,995,267.41

31 ธันวาคม 2562 1,419,438,161.48

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 399,442,894.07

ร้อยละ 39.16

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.10

เงินกู้สามัญทั่วไป 6.10

เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค�้าประกัน 5.90

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีพิเศษ

4.50

เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั 6.10

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 
 - ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปีแรก
  • งวดที่ 1 - 12
  • งวดที่ 13 - 24
  • ปีที่ 3 (ลอยตัว)

0.00
3.50 
5.55

อตัราดอกเบ้ียเงนิกู้

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 969,604.50

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษา
พยาบาล

45,441.25

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะ 15,134,486.99

รวม 16,149,532.74
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หน่วยงาน จ�านวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด 154,999,990.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

164,000,000,00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด 310,333,320.00

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จ�ากัด 

85,333,316.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ากัด 

9,166,658.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ�ากัด 87,000,000,00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
ศรีสะเกษ จ�ากัด

183,000,000,00

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

 - ประเภทที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก
  • งวดที่ 1 - 6
  • งวดที่ 7 - 24
  • ปีที่ 3 (ลอยตัว)
 - ประเภทที่ 3 (ลอยตัว)

0.00
4.50
5.55
5.55

เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค�า้ประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค�า้ประกัน 4.50

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
 - ประเภทที่ 1
  • คงที่ 2 ปีแรก
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป
 - ประเภทที่ 2 (ลอยตัว)

5.55
5.80
5.80

เงนิกูพ้เิศษเพือ่ความม่ันคงของครอบครวั 
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�านาญ

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

หน่วยงาน จ�านวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ากัด 78,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด 164,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จ�ากัด

32,000,000.00

สหกรณ์ออมทรพัย์ครอู�านาจเจรญิ จ�ากดั 84,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด 79,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จ�ากัด

40,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 84,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ�ากัด 348,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ากัด 84,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ากัด

276,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษา
นครพนม จ�ากัด

44,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดยะลา จ�ากัด

21,200,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
มุกดาหาร จ�ากัด

8,800,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร จ�ากัด

90,000,000.00

สหกรณ์ออมทรพัย์อนามยัสรุนิทร์ จ�ากดั 192,000,000.00

รวม 2,618,833,284.00

สรุปการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 18,198,365,676.76

31 ธันวาคม 2562 20,884,756,848.40

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,686,391,171.64

ร้อยละ 14.76

4.5  เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
  ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้ให้บริการเงินกู ้ระหว่างสหกรณ์ แก่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 
เงินกู้คงเหลือ  ดังนี้

5. สินทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีแหล่งที่มาของ

เงินทนุหลายแหล่ง อาท ิเงนิรบัฝากจากสมาชกิ ทุนเรือนหุน้   
ทุนส�ารอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม
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7. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้

ด�าเนนิงานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ ฉบับท่ี 4  
จนมีก�าไร และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีคืนสู่สมาชิก ดังนี้

7.1  กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง

ก�าไรสทุธปิระจ�าปี

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2561 480,947,076.55

31 ธันวาคม 2562 486,024,798.29

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,077,721.74

ร้อยละ 1.06

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 587,989,374.35 62.77

รายได้จาก
การตรวจสอบผลงาน 
การก่อสร้าง

14,000.00 0.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 199,500.00 0.02

รายได้ค่าปรับ
การไถ่ถอนหลักทรัพย์
ก่อนก�าหนด

369,605.46 0.04

รายได้ค่าธรรมเนียม
เอทเีอม็ ธ.ไทยพาณิชย์

1,600,200.00 0.17

รายได้ค่าธรรมเนียม 
เอทีเอ็ม ไอซีที

92,500.00 0.01

รายได้ค่าปรับการถอน
เงินฝาก

15,980.00 0.00

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 112,315,066.57 11.99

ผลตอบแทน
จากเงินลงทุน

223,954,084.20 23.91

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุน

12,512,279.61 1.33

รายได้เบ็ดเตล็ด 15,640.00 0.00

รายได้ค่าบ�ารุงสถานที่ 395,000.00 0.05

6. ก�าไรจากการด�าเนินการ
ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้น�าเงนิไปลงทนุ เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่สหกรณ์ ประกอบกับ
สหกรณ์ได้ประหยดัค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน
ที่น้อยกว่าประมาณการ 26,875,578.58 บาท ท�าให ้
สหกรณ์มกี�าไรจากการด�าเนนิงานสูงขึน้ เม่ือเทยีบกบัปี 2561 
ดังนี้ 

ส�าหรบัแหล่งท่ีมาของก�าไรจากการด�าเนนิการมาจาก
6.1  รายได้จากการท�าธุรกรรมของสมาชิกและ

สมาชิกสมทบ

6.2  รายได้จากธรุกรรมทีไ่ม่ได้มาจากสมาชกิและ
สมาชิกสมทบ

ผลตอบแทน จ�านวนเงิน

เงินปันผล (5.25%) 355,583,144.75

ใช้ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล (0.25%)

16,931,416.00

รวมจ่ายเงินปันผล (5.50%) 372,514,560.75

เงินเฉลี่ยคืน (14%) 71,080,538.50

ผลตอบแทน จ�านวนเงิน

ทุนส�ารอง 48,620,131.44

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 600,000.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 200,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 200,000.00

ทุนขยายกิจการ 200,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 1,000,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกสมทบ 500,000.00

7.2  เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
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8. การแก้ไขเพิ่มเติมและก�าหนดระเบียบสหกรณ์
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหลายระเบียบ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ซึ่งคณะ
กรรมการด�าเนนิการได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบของ
สมาชิก จ�านวน 7 ระเบียบ ดังนี้

8.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด     
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

8.2  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด     
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562

8.3  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด     
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562

8.4  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2562       

8.5  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว่าด้วยสวสัดกิารเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2562     

8.6  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วย 
การรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2562     

8.7  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562     

9. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ในรอบปี 2562 นี ้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชกิ โดยเพิม่ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ ดังนี้

9.1  เว็บไซต์สหกรณ์ 
  สมาชกิสามารถสบืค้นข้อมลูต่าง ๆ  หรือตรวจสอบ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ทาง www.025798899.com 
เช่น

  1) พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข ้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ 

  2) วารสารสหกรณ์
  3) ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์
  4) การค�านวณเงินกู ้ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่  

เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
  5) Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
  6) ตรวจสอบข้อมูลหุ ้น หนี้ เงินฝาก ฯลฯ  

ของตนเอง ผ่านระบบสหกรณ์ออนไลน์
  7) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน
  8) ข่าวประชาสมัพันธ์และกจิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบั 

สหกรณ์ 

9.2  สหกรณ์ Line Official Account
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เริ่มใช้ 

Line@ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบในการติดต่อกับสหกรณ์ได้อย่าง
สะดวกยิง่ขึน้ ท�าให้สมาชกิและสมาชกิสมทบได้รบัข่าวสารที่
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Line 
Official Account ทั้งสิ้น จ�านวน 16,326 ราย

9.3  สหกรณ์ ATM 
  เป็นบรกิารทีส่หกรณ์อ�านวยความสะดวกในการ

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก 
อาทิ เงินกู้ เงินฝาก เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินดังกล่าวผ่านบัตร 
ATM (Click coop) ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสิน และธนาคาร
กรงุไทย และบตัร ATM  ธนาคารกรงุไทย โดยใช้บตัรทีส่มาชกิ
มอียูแ่ล้วมาเชือ่มต่อกบับญัชสีหกรณ์โดยไม่ต้องท�าบัตรใหม่

9.4  SMS สหกรณ์ออนไลน์
  เป็นบริการแจ้งข้อมูลให้สมาชิกได้รับทราบ 

เกีย่วกบัการท�าธรุกรรมของสมาชกิ และกจิกรรมโครงการของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อาทิ การถอนเงินฝาก
จากบญัชเีงนิฝากทกุประเภทจ�านวนตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป 
การค�า้ประกนัเงินกู ้การอนมุตัเิงินกู ้การรบัทุนสวสัดกิารต่าง ๆ  
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

9.5  Application Forest co-op 4.0
  สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางในการท�าธุรกรรม โดย

การพัฒนา Application Forest co-op 4.0 เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิก
สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น เงินกู้  
เงินฝาก ทุนเรือนหุ้นสะสม การค�้าประกัน ใบเสร็จรับเงิน 
รายเดือน เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ยังสามารถท�ารายการกู้ฉุกเฉินผ่าน
ทาง App ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่สหกรณ์
เปิดให้บริการกู้ฉุกเฉินผ่าน App ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2561 ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Application ทั้งสิ้น จ�านวน 
20,288 ราย

  ในปี 2562 สหกรณ์อยู่ระหว่างด�าเนนิการพฒันา 
Application ดังนี้

  - การท�ารายการกู ้ เ งินสามัญดิจิทัล ผ ่าน  
Application 

  - การโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชี
ธนาคารกรุงไทย

  - การเปิดบัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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10. ด้านวิชาการ
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้ส่งเสริมและพัฒนามวลสมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
10.1 การส่งเสริมให้สมาชิกจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  ในรอบปี 2562 มีสมาชิก และสมาชิกสมทบ  

เข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 33 กลุม่ จ�านวน 4,169 คน  ซึง่สหกรณ์
ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเงินท้ังส้ิน 
1,042,250.00 บาท

ที่ กลุ่มสมาชิก
จ�านวน

(คน)

1. ส�านักงานนโยบายและแผนฯ 60

2. รักษ์ป่าอีสานตอนล่าง 138

3. จังหวัดชลบุรี 95

4. จังหวัดตาก 200

5. ราชพฤกษ์ล�าปาง 200

6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 200

7. จังหวัดแพร่ 80

8. ส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า 51

9. ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 198

10. รักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) 174

11. ส�านักอุทยานแห่งชาติ 85

12. ชมรมโยคะ 102

13. จังหวัดอุตรดิตถ์ 154

14. จังหวัดอุบลราชธานี 188

15. จังหวัดราชบุรี 77

16. ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 91

17. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 85

18. จังหวัดนครศรีธรรมราช 195

19. ส�านักป้องกันปราบปรามและควบคุม
ไฟป่า

128

20. จังหวัดสงขลา 136

21. นิติการ 48

22. จังหวัดนครราชสีมา 184

23. เพชรชะอ�า 108

สรุปการจดักจิกรรมกลุ่มของสมาชิก

ที่ กลุ่มสมาชิก
จ�านวน

(คน)

24. สนง.ทสจ.อ่างทอง 29

25. สนง.ทสจ.ปทุมธานี 74

26. กองคลัง 182

27. จังหวัดชัยภูมิ 172

28. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  
สาขาพิษณุโลก

143

29. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12  
สาขานครศรีธรรมราช

113

30. ส�านักบริหารงานกลาง 104

31. ส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 150

32. จังหวัดอุดรธานี 128

33. จังหวัดขอนแก่น 97

รวม 4,169

10.2  การสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
   ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้จดักิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ โดยมุง่เน้น
ให้ความส�าคญัในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชกิ
ท่ีเกษยีณอายุราชการกบัสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชกิทราบถงึสทิธิ
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัมากกว่าสมาชกิทีย่งัไม่เกษยีณอายรุาชการ 
และให้สมาชกิได้มโีอกาสพบปะสงัสรรค์ ซึง่ในปีนีส้หกรณ์ได้
จัดกิจกรรมจ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้
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  ครั้งที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศ
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 1  ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 
(อุดรธานี) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

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

10.3  การฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
    ในปี 2562 สหกรณ์ได้บรูณาการการจดัโครงการ

ฝึกอบรม 4 โครงการเข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ โครงการสหกรณ์
สัญจรพบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิก
สมทบสมคัรใหม่ และโครงการฝึกอบรมวชิาชพีเสรมิ โดยจดั
โครงการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�านวน  
2 ครั้ง ดังนี้
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10.4  โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ 
   ในปี 2562 สหกรณ์ได้จดัโครงการค่ายครอบครวั

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีภายในครอบครัว และสนองนโยบายของ 
ส่วนราชการในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
อีกทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกได้เข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึง
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วย 

 
 

11. การจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนี้
11.1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ์จ่ายให้

กับสมาชิกในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก 100 บาท จ�านวน 
13,245 ราย เป็นเงิน 1,324,500 บาท และวันคล้ายวนัก่อตัง้ 
สหกรณ์ 28 กนัยายนของทกุปี ตามอายกุารเป็นสมาชกิ ดงันี้

 1) อายกุารเป็นสมาชกิ 1 - 15 ปี จ่าย 100 บาท
 2) อายกุารเป็นสมาชกิ 15 ปีข้ึนไป จ่าย 200 บาท
 3) อายกุารเป็นสมาชกิ 30 ปีข้ึนไป จ่าย 300 บาท

จ�านวน 12,939 ราย เป็นเงิน 2,365,200 บาท

 ซึง่ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเพ่ือ
วันเกิดสมาชิกให้สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 3,689,700 บาท

11.2 สวสัดกิารเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ 
สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู ้ส�าเร็จการศึกษาต่อหนึ่ง
ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ดังนี้ 

 1) ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ต้น ถึงระดบั
ปริญญาตรี จ�านวน 1,000 บาท

 2) ระดับปริญญาโท จ�านวน 2,000 บาท
 3) ระดับปริญญาเอก จ�านวน 3,000 บาท 
 ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้

สมาชิก จ�านวน 34 คน เป็นเงิน 34,000 บาท 
11.3 สวสัดกิารเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ 

สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม หรือสัมมนา หรือ
ศึกษา หรือเรียน ทุกสาขาวิชาการที่หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในก�ากบัของรฐั หรอืสหกรณ์เป็นผูจ้ดัขึน้ ตามจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 500 บาท โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปี 2562 ไม่มีผู้ขอรับสวัสดิการ

11.4 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธี
ฮัจญ์ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ลาสิกขาบท หรือเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่าง 
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 9 คน  
เป็นเงิน 18,000 บาท 

11.5 สวัสดิการเพื่อการสมรส สหกรณ์จ่ายให้กับ
สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย รายละ 
1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้
สมาชิก จ�านวน 51 คน เป็นเงิน 51,000 บาท 

11.6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่าย 
ให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และ
ส�าหรับสมาชิกที่กู ้พิ เศษวนาเคหะกับสหกรณ์จ ่ายให้
ครอบครวัละ 2,000 บาท ซึง่ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่าย
สวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 43 คน เป็นเงิน 60,000 บาท

11.7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ สหกรณ์
จ่ายให้กบัสมาชกิเพือ่รบัขวญับตุรของสมาชกิซึง่เป็นทายาท
ใหม่ ครอบครวัละ 1,000 บาท ซึง่ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายสวสัดกิารให้สมาชกิ จ�านวน 67 คน เป็นเงนิ 67,000 บาท

11.8 สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรก�าลังศึกษาอยู่ ที่มีอายุไม่
ต�่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์
ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก จ�านวน 
1,702 คน เป็นเงิน 1,675,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 1) ทนุประเภทเรยีนด ีจ�านวน 555 ทนุ เป็นเงนิ 
911,000 บาท โดยแยกทุนตามระดับชั้น ดังนี้

  - ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) ทุนละ 
1,200 บาท มีผู ้ได ้รับทุน 250 ราย รวมจ�านวนเงิน  
300,000 บาท

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  
ทุนละ 1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 87 ราย รวมจ�านวนเงิน 
130,500 บาท

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
ทุนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 109 ราย รวมจ�านวนเงิน 
218,000 บาท

  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3) ทุนละ 
1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 6 ราย รวมจ�านวนเงิน 9,000 บาท

  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 - ปวส.2) ทุนละ 
2,000 บาท มผู้ีได้รบัทนุ 8 ราย รวมจ�านวนเงนิ 16,000 บาท 

  -  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ  
2,500 บาท มผีูไ้ด้รบัทนุ 95 ราย รวมจ�านวนเงนิ 237,500 บาท

 2) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 
2,500 บาท มีผูไ้ด้รบัทนุ 20 ราย รวมจ�านวนเงิน 50,000 บาท

 3) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 
1,000 บาท มีผูไ้ด้รบัทนุ 17 ราย รวมจ�านวนเงิน 17,000 บาท

 4) ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  
ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 11 ราย รวมจ�านวนเงิน 
38,500 บาท

 5) ทนุประเภทส่งเสรมิการศกึษา ทนุละ 600 บาท 
มีผู้ได้รับทุน 1,099 ราย รวมจ�านวนเงิน 659,400 บาท

11.9 สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก 
สหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่ไม่ประสงค์
ช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายละ 35 บาท และสมทบ 
ค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่บริษัทประกันตอบรับการ
ประกันชีวิตรายละ 50 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงิน 7,164,525 บาท

11.10 สวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชกิประสบภยั 
สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชกิทีป่ระสบภยัต้ังแต่รายละ 1,000 บาท 
ถึงรายละ 40,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่าย
สวสัดิการให้สมาชกิ จ�านวน 104 คน เป็นเงนิ 404,880 บาท

11.11 สวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลือสมาชกิเน่ืองมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกเพื่อ
ช่วยเหลือ 

 1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000 บาท
 2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 20,000 บาท
 3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 20,000 บาท
 ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ

ให้สมาชิก จ�านวน 2 คน เป็นเงิน 40,000 บาท
11.12 สวสัดกิารเพือ่สมาชกิทีไ่ม่มีบตุรหรอืเป็นโสด 

สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกท่ีสมรสแล้วไม่มีบุตร หรือสมาชิกที่
ไม่มีการสมรสตามกฎหมาย และหมายความรวมถึงผู้ที ่
หย่าร้างแล้ว ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อายุการเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 15 ปี จ่ายให้จ�านวน 3,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 66 คน 
เป็นเงิน 198,000 บาท

11.13 สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก สหกรณ์จ่าย
ให้กับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ หรืออายุไม่น้อยกว่า  
60 ปี และเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยสหกรณ์
จ่ายให้สมาชิกตั้งแต่ 2,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งใน
รอบปี 2562 สหกรณ์จ่ายสวสัดกิารให้สมาชกิ จ�านวน 553 คน 
เป็นเงิน 4,505,358.93 บาท

11.14 สวสัดกิารเพือ่เก้ือกลูสมาชกิอาวโุส สหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ดังนี้

 1) เป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 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�านวน 2,662 คน เป็นเงิน 4,058,500 บาท
11.15 สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห ์สมาชิกเ ม่ือ

ทุพพลภาพ จ่ายให้แก่สมาชกิทพุพลภาพตามอายกุารเป็น
สมาชิก ปีละ 8,000 บาท ไม่เกิน 80,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายสวัสดกิารให้แก่สมาชิก จ�านวน 17 คน 
เป็นเงิน 600,000 บาท

11.16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
จ�านวน 3,000 บาท เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัย
และหรอืเงนิร่วมท�าบญุงานศพสมาชกิในนามสหกรณ์ ซึง่ใน
ระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
จ�านวน 70 คน เป็นเงิน 210,000 บาท
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11.17 สวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลืองานศพบิดามารดา    
คูส่มรส และบตุรของสมาชกิ สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิาร
เพื่อช่วยเหลืองานศพบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของ
สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
ได้จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ�านวน 244 คน เป็นเงิน 
488,000 บาท

11.18 สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพส�าหรับ
สมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต สหกรณ์จ่ายให้กับทายาทของ
สมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท ไม่เกิน 
100,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุน
สวัสดิการให้สมาชกิ จ�านวน 17 คน เป็นเงิน 1,650,000 บาท

12. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบ
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ ดังนี้
12.1 ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของ

สมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกสมทบที่ส�าเร็จ 
การศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) 
ขึ้นไป จ�านวน 1,000 บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือ 
หนึง่ปรญิญาบตัร ซึง่ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุนสวสัดิการ 
ให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 76 คน เป็นเงิน 76,000 บาท 

12.2 ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ 
พิธฮีจัญ์ สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชกิสมทบทีล่าสกิขาบท หรอื
เดนิทางไปประกอบพธิฮัีจญ์ รายละ 2,000 บาท ซึง่ในระหว่าง 
ปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 
12 คน เป็นเงิน 24,000 บาท 

12.3 ทุนสวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส สหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาย รายละ 1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 62 คน เป็นเงิน 
62,000 บาท 

12.4 ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่าย
ให้แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และ
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่กู ้พิเศษวนาเคหะกับสหกรณ์จ่าย 
ให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 13 คน เป็นเงิน 
16,000 บาท

12.5 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม ่ 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชกิสมทบเพือ่รบัขวญับตุรของสมาชกิ
สมทบซึ่งเป็นทายาทใหม่ ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งใน
ระหว่างปี 2562 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ 
จ�านวน 101 คน เป็นเงิน 101,000 บาท

12.6 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก
สมทบ สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
สมาชกิสมทบ จ�านวน 1,500 บาท เพ่ือมอบเป็นสิง่ของแสดง
การไว้อาลยัและหรอืเงินร่วมท�าบญุงานศพสมาชกิสมทบใน
นามสหกรณ์ ซึ่งในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายทุน
สวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ จ�านวน 53 คน เป็นเงิน  
79,500 บาท

12.7 สวัสดิการเพื่อช ่วยเหลือสมาชิกสมทบ 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 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�านวน 13 คน เป็นเงิน 95,000 บาท

13. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด 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 ด้านบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี จ�านวน 16 คน 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
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14. การสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ให้

บริการท�าประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องส�าหรับสมาชิก สมาชิก
สมทบ และการประกันชีวิตสมทบส�าหรับคู่สมรสและบุตร
ของสมาชิก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปจ�านวน
สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบตุรของสมาชกิทีเ่ข้าร่วม
โครงการประกันชีวิต มีดังนี้

ประเภทผู้เอาประกัน จ�านวน (คน)

สมาชิก (35 บาท) 962
สมาชิก (130 บาท) 616
สมาชิก (210 บาท) 209
สมาชิก (270 บาท) 2,032
สมาชิก (400 บาท) 533
สมาชิก (470 บาท) 937
สมาชิก (540 บาท) 1,105
สมาชิก (600 บาท) 1,833
สมาชิก (900 บาท) 2,837
สมาชิก (960 บาท) 101
สมาชิก (1,020 บาท) 134
สมาชิก (1,080 บาท) 246
สมาชิก (1,140 บาท) 93
สมาชิก (1,200 บาท) 628
สมาชิกสมทบ (130 บาท) 90
สมาชิกสมทบ (210 บาท) 79
สมาชิกสมทบ (270 บาท) 9,686
สมาชิกสมทบ (400 บาท) 23
สมาชิกสมทบ (470 บาท) 1,299
สมาชิกสมทบ (600 บาท) 14
สมาชิกสมทบ (900 บาท) 3
บุตร (21 บาท) 864
คู่สมรส (130 บาท) 964
คู่สมรสและบุตร (210 บาท) 1,695
คู่สมรสและบุตร (270 บาท) 1,734
คู่สมรสและบุตร (400 บาท) 103
คู่สมรสและบุตร (470 บาท) 502

อัตรา 

ค่าเบี้ยประกัน

ผลประโยชน์คุ้มครอง

เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

21 บาท 75,000.00 150,000.00

35 บาท 100,000.00 150,000.00

130 บาท 300,000.00 450,000.00

210 บาท 300,000.00 1,000,000.00

270 บาท 500,000.00 1,000,000.00

400 บาท 700,000.00 1,400,000.00

470 บาท 800,000.00 1,600,000.00

540 บาท 900,000.00 1,800,000.00

600 บาท 1,000,000.00 2,000,000.00

900 บาท 1,500,000.00 3,000,000.00

960 บาท 1,600,000.00 3,200,000.00

1,020 บาท 1,700,000.00 3,400,000.00

1,080 บาท 1,800,000.00 3,600,000.00

1,140 บาท 1,900,000.00 3,800,000.00

1,200 บาท 2,000,000.00 4,000,000.00

ส�าหรับผลประโยชน์คุ้มครองท่ีสหกรณ์ได้ให้บริการ 
ท�าประกันชีวิตแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตร
ของสมาชิก มีดังนี้

นอกจากนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ยงัให้
บริการท�าประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ส�าหรับสมาชิกที่กู้เงินกู้
พิเศษวนาเคหะ ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ได้จ่ายเงิน 
สนิไหมทดแทนให้แก่ทายาทของสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 
129 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 83,892,199.78 บาท

15. การพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ตระหนกัถึงความ

ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ จึงส่งกรรมการ 
และเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมสมัมนาและฝึกอบรม ในหน่วยงานของ
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

15.1 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี  
และการบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการ
สหกรณ์” รุ ่นท่ี 2 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด
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15.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู ้จัดการ
สหกรณ์” รุ ่นที่ 4 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด

15.3 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู ้จัดการ
สหกรณ์” รุ ่นที่ 5 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด

15.4 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู ้จัดการ
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 การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ.”

15.9 การสมัมนาพบปะสหกรณ์ผูล้งทุนรายใหญ่ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

15.10 การอบรมหลกัสตูร “แนวโน้มกฎกระทรวงกบั
การเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์”

15.11 การเสวนา เร่ือง “การบริหารเงินสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่”

15.12 โครงการแลกเปลีย่นผู้น�าสหกรณ์ไทย - เกาหลี 
ประจ�าปี 2562

15.13 การสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีเปล่ียนโลก : 
ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการสหกรณ ์
ออมทรัพย์”

15.14 การเข้าร่วมโครงการ เขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ 
ชุมนุมสหกรณ ์ออมทรัพย ์แห ่ งประเทศไทย จ�ากัด 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พบสหกรณ์สมาชิก

15.15 การเข้าร่วมโครงการทบทวนแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ส�าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 7

15.16 การอภปิรายเรือ่ง “กฎหมายใหม่ท่ีมผีลกระทบ 
กับสหกรณ์”

15.17 การเข้าร่วมโครงการ “สร้างความรักความ

ผูกพันเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสหกรณ ์
ออมทรัพย์” ส�าหรับผู ้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู ้จัดการ 
มืออาชีพ ชสอ.

15.18  การเข้าร่วมรับฟังบรรยาย “เร่ือง 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 “ประชมุช้ีแจงหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”

15.23 การสัมมนา เรื่อง “บริการเชิงรุก คิดเชิงบวก”
15.24 การสัมมนาทางวิชาการ โครงการสหกรณ์

สัมพันธ์
15.25 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎ

กระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลกระทบกับสหกรณ์ระดับปานกลางและ
ระดับมาก

15.26 การสัมมนา เรื่อง “เหตุผลความจ�าเป็นและ
สาระส�าคัญของ (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�าสหกรณ์ 
หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ชั้นสูง” รุ่นที่ 14

15.31 การสมัมนา “โครงการเพิม่พนูความรูด้้านบัญชี
สหกรณ์”

15.32 การสัมมนา เรื่อง “7 ประกาศกฎกระทรวง : 
กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์”
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16. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
16.1 การสัมมนาเครือข่ายกลุ ่มภาคีสหกรณ์

บางเขน
  ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากดั ซึง่เป็นเจ้าภาพร่วม
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมภาคี
สหกรณ์บางเขนขึ้น เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562  
ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งในการ
สมัมนาคร้ังนีไ้ด้มกีารบรรยายเรือ่ง “สขุภาพกบัการท�างานและ 
ความรู้เรื่องน�้ามันกัญชารักษาโรค” โดย พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศกัดิ ์ตัง้คณา มสีมาชกิสหกรณ์ เข้าร่วมจ�านวน 12 สหกรณ์ 
ดังนี้

  1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
  2) สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั
  3) สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากดั
  4)  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด
  5) สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จ�ากัด
  6) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด
  7) สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากดั
  8) สหกรณ์ออมทรพัย์ดาต้าวนั เอเชยี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

  9)  สหกรณ์ออมทรพัย์ส�านกังานการปฏิรปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด

  10) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
  11) สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด
  12) สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
16.2 การศึกษาดูงาน
  ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 

จ�ากดั ได้รบัเกยีรตจิากหน่วยงานและสหกรณ์ต่าง ๆ  เข้าเย่ียมชม 
และศึกษาดูงาน ดังนี้

  1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด

  2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ากัด
  3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด
  4) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จ�ากัด
  5) สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จ�ากัด
  6) สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือ

ยุทธการ จ�ากัด
  7) สหกรณ์ออมทรพัย์ครมูธัยมศกึษานครพนม 

จ�ากัด
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  8) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด 
  9) คณะผู้บริหารจาก Department of Coop-

erative of Bangladesh (DoC) ประเทศสาธารณรฐัประชาชน
บังกลาเทศ

  10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและบริหารธุรการสยาม จ�ากัด

  11) ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
  12) สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงแรงงาน จ�ากดั
  13) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
  14) คณะประธานกรรมการจากสภาสหกรณ์

ออมทรพัย์ชมุชนมหานครอุลซนั ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

17. การบริหารจัดการ
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้บริหารงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�าปี 
2560 - 2563 ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และดัชนีชี้วัด 
ความส�าเร็จ ไว้ดังนี้

17.1 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรท่ีมั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
17.2 พันธกิจ
  1) ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิก
  2) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล
  3) พัฒนาองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์

สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
  4) พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพ

และความมั่นคงของสหกรณ์
  5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการ

สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม
17.3 ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ
  1) มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู ้8 ตวัชีว้ดั
  2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 11 ตวัชีวั้ด
  3) มมุมองด้านสมาชกิและผูใ้ช้บรกิาร 8 ตวัชีว้ดั
  4) มุมมองด้านการเงิน 12 ตัวชี้วัด

  5) มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์  
6 ตัวชี้วัด

  นอกจากนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 
ได้ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนการบริหารความเส่ียง
ด้านการลงทุน และยังค�านึงถึงความส�าคัญของการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบท้ังภายในและ
ภายนอกสหกรณ์ จงึได้ก�าหนดแผนบรหิารความเสีย่ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านสินเชื่อ 
ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ และความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการ 
คณะกรรมการเงินกู ้  และคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ และมีการน�าเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการควบคุม ก�ากับดูแล และติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเส่ียง
ทั้ง 5 ด้าน ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 
ปีละสองครั้ง เพื่อน�าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เพ่ือทราบ หรือ
เพื่อพิจารณากรณีวิกฤต พร้อมทั้งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณ์ และหาแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะ
เกิดขึ้นต่อไป

18. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน
ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จัดหาเครื่องใช้ส�านักงานใหม่ เพื่อพัฒนาการให้
บรกิารของสหกรณ์ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลมากขึน้ 
ซึง่ในปีนีส้หกรณ์ได้จัดหาเครือ่งใช้ส�านกังาน อาท ิเครือ่งปรบั
สมุด เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการปรับสมุด
อัตโนมัติ และเครื่องท�าน�้าร้อน-น�้าเย็น เพ่ือให้บริการแก่
สมาชิกที่มาใช้บริการสหกรณ์ เป็นต้น
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การให้บริการเงินกู้

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 3,788 4,796 139,914,900.00 177,123,600.00

ก.พ. 3,786 4,149 140,324,100.00 155,064,900.00

มี.ค. 3,777 4,525 138,426,700.00 167,077,500.00

เม.ย. 2,286 5,129 87,465,200.00 186,644,400.00

พ.ค. 2,589 4,713 99,236,800.00 168,430,900.00

มิ.ย. 3,894 3,021 149,292,600.00 114,045,000.00

ก.ค. 4,400 3,075 158,965,400.00 114,479,100.00

ส.ค. 4,589 3,482 164,130,400.00 94,665,900.00

ก.ย. 4,260 2,828 155,669,600.00 97,663,100.00

ต.ค. 4,809 2,838 176,038,400.00 94,923,900.00

พ.ย. 5,262 3,212 189,535,200.00 103,234,500.00

ธ.ค. 5,113 3,342 191,366,200.00 101,895,300.00

รวม 48,553 45,110 1,790,365,500.00 1,575,248,100.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 7 3 2,174,500.00 690,132.50

ก.พ. 2 6 257,181.75 961,161.75

มี.ค. 5 1 1,085,979.75 637,674.50

เม.ย. 1 1 535,600.00 193,300.00

พ.ค. 3 2 695,479.75 726,174.75

มิ.ย. 2 2 558,618.00 857,179.75

ก.ค. 4 3 268,940.00 218,691.50

ส.ค. 7 8 1,734,024.75 2,231,319.75

ก.ย. 2 2 258,889.50 203,905.50

ต.ค. 4 3 2,465,329.00 636,489.25

พ.ย. 5 3 1,492,295.25 461,525.00

ธ.ค. 4 4 2,157,639.75 310,543.75

รวม 46 38 13,684,477.50 8,128,098.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 540,000.00

รวม 0 1 0.00 540,000.00

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 498 466 428,126,375.51 447,672,053.50

ก.พ. 434 420 365,399,125.86 359,152,228.71

มี.ค. 634 533 534,546,830.93 492,104,225.75

เม.ย. 530 494 417,230,716.31 412,407,072.12

พ.ค. 604 573 520,975,150.77 620,561,440.00

มิ.ย. 590 490 491,020,476.25 523,389,751.72

ก.ค. 798 381 826,984,815.21 464,756,890.65

ส.ค. 751 335 734,475,364.70 408,318,917.78

ก.ย. 642 371 571,726,470.64 493,242,923.07

ต.ค. 643 367 544,272,551.78 500,540,990.52

พ.ย. 729 408 649,054,855.75 574,988,883.25

ธ.ค. 600 426 552,214,763.50 572,580,655.25

รวม 7,453 5,264 6,636,027,497.21 5,869,716,032.32

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ในรอบปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

2.1  เงินกู้ฉุกเฉิน
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.2  เงินกู้สามัญ
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.3  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.4  เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
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เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 2 0 85,500.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 1 0.00 63,000.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 2 0 85,500.00 63,000.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 190 0.00 8,935,038.00

รวม 0 190 0.00 8,935,038.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 1 0.00 54,000.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 1 0 141,725.00 0.00

พ.ค. 1 1 288,000.00 140,000.00

มิ.ย. 0 1 0.00 72,348.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 1 1 68,700.00 50,000.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 1 0 125,794.00 0.00

รวม 4 4 624,219.00 316,348.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 1 0.00 39,400.00

พ.ค. 2 2 37,200.00 37,200.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 19,200.00 0.00

ส.ค. 1 0 19,200.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 4 3 75,600.00 76,600.00

2.5  เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.6  เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.7  เงินกู้สามัญดิจิทัล
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.8  เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
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เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 4 10 5,036,000.00 18,800,000.00

ก.พ. 5 8 8,441,309.00 11,630,000.00

มี.ค. 4 10 5,980,000.00 20,992,000.00

เม.ย. 7 13 9,859,000.00 16,508,000.00

พ.ค. 8 8 11,724,000.00 7,421,000.00

มิ.ย. 10 7 18,520,000.00 10,657,000.00

ก.ค. 5 13 8,040,000.00 27,993,000.00

ส.ค. 10 10 14,772,000.00 16,096,000.00

ก.ย. 9 10 11,135,000.00 20,377,000.00

ต.ค. 6 7 9,290,000.00 12,220,000.00

พ.ย. 11 11 13,438,000.00 21,539,000.00

ธ.ค. 11 8 13,552,000.00 13,460,000.00

รวม 90 115 129,787,309.00 197,693,000.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 1 0.00 2,500,000.00

เม.ย. 0 1 0.00 1,000,000.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 1 0 5,150,000.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 1 2 5,150,000.00 3,500,000.00

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 12 16 9,130,400.00 13,538,900.00

ก.พ. 9 12 2,362,900.00 5,799,000.00

มี.ค. 10 30 3,025,500.00 11,248,421.22

เม.ย. 14 15 10,849,500.00 11,763,700.00

พ.ค. 16 15 5,944,900.00 2,217,000.00

มิ.ย. 16 9 8,975,674.50 2,584,000.00

ก.ค. 16 9 10,907,500.00 2,753,400.00

ส.ค. 11 14 4,987,831.75 4,544,572.50

ก.ย. 9 9 2,102,000.00 4,602,000.00

ต.ค. 15 6 11,170,629.72 2,635,232.25

พ.ย. 20 8 7,674,570.50 4,533,500.00

ธ.ค. 10 7 5,955,073.50 3,276,900.00

รวม 158 150 83,086,479.97 69,496,625.97

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 1 0.00 360,000.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 2 0.00 1,158,000.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 1 0.00 600,000.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 1 1 300,000.00 880,000.00

ต.ค. 1 0 1,256,000.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 2 5 1,556,000.00 2,998,000.00

2.9  เงินกู้พิเศษ (วนาเคหะ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.10 เงินกู้พิเศษ (เงินฝาก) 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.11 เงินกู้พิเศษ (เพื่อประกอบกิจการอาคาร)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.12 เงินกู้พิเศษ (เพื่อซื้อที่ดิน)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
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เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 340 200 30,109,702.00 17,742,010.00

ก.พ. 309 186 27,393,985.47 16,955,834.73

มี.ค. 132 310 12,004,069.69 26,939,526.72

เม.ย. 0 262 0.00 22,624,700.00

พ.ค. 0 262 0.00 22,423,564.14

มิ.ย. 39 0 3,408,179.06 0.00

ก.ค. 441 0 38,994,345.87 0.00

ส.ค. 490 0 43,736,792.63 0.00

ก.ย. 322 0 28,984,893.98 0.00

ต.ค. 308 0 26,768,225.00 0.00

พ.ย. 227 0 19,723,694.00 0.00

ธ.ค. 202 0 16,628,293.55 0.00

รวม 2,810 1,220 247,752,181.25 106,685,635.59

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 1 0.00 81,000.00

มิ.ย. 0 18 0.00 2,587,200.00

ก.ค. 0 63 0.00 7,270,472.50

ส.ค. 0 123 0.00 8,872,968.75

ก.ย. 0 179 0.00 14,654,583.50

ต.ค. 0 239 0.00 18,053,900.72

พ.ย. 0 309 0.00 21,092,222.16

ธ.ค. 0 400 0.00 27,398,055.75

รวม 0 1,332 0.00 100,010,403.38

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 3 0.00 2,828,000.00

ก.พ. 7 2 6,593,000.00 1,730,000.00

มี.ค. 0 1 0.00 360,000.00

เม.ย. 0 1 0.00 723,000.00

พ.ค. 0 3 0.00 4,179,000.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 1 0 806,000.00 0.00

พ.ย. 1 0 738,000.00 0.00

ธ.ค. 2 0 1,695,000.00 0.00

รวม 11 10 9,832,000.00 9,820,000.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 7 0.00 2,364,000.00

มิ.ย. 0 8 0.00 1,765,483.75

ก.ค. 0 9 0.00 2,786,100.00

ส.ค. 0 13 0.00 10,376,800.00

ก.ย. 0 12 0.00 4,338,650.00

ต.ค. 0 5 0.00 157,400.00

พ.ย. 0 9 0.00 732,200.00

ธ.ค. 0 9 0.00 5,211,500.00

รวม 0 72 0.00 27,732,133.75

2.13 เงินกู้สามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.14 เงินกู้พิเศษสมทบ (วนาเคหะ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.15 เงินกู้พิเศษหุ้น (สมาชิกสมทบ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

2.16 เงินกู้พิเศษเงินฝาก (สมาชิกสมทบ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562
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2.17 เงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2561 2562 2561 2562

ม.ค. 1 1 300,000,000.00 100,000,000.00

ก.พ. 1 1 100,000,000.00 100,000,000.00

มี.ค. 6 1 490,000,000.00 40,000,000.00

เม.ย. 2 1 200,000,000.00 100,000,000.00

พ.ค. 1 4 50,000,000.00 400,000,000.00

มิ.ย. 0 2 0.00 150,000,000.00

ก.ค. 0 3 0.00 340,000,000.00

ส.ค. 0 1 0.00 50,000,000.00

ก.ย. 0 1 0.00 50,000,000.00

ต.ค. 0 2 0.00 300,000,000.00

พ.ย. 0 1 0.00 200,000,000.00

ธ.ค. 1 0 100,000,000.00 0.00

รวม 12 18 1,240,000,000.00 1,830,000,000.00



กิจกรรม 
ประจ�ำปี 2562
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เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2562 และการสัมมนา โดยมีผู้แทนสมาชิก 
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 293 คน จากทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรก�าไรสุทธิ  
การ เ ลือกผู ้ สอบบัญชี  และผู ้ ตรวจสอบกิจการ  
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2562 
การสรรหาประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการ
ด�าเนนิการ โดยมผู้ีแทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคดิเหน็
และอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดใหม่ชุดที่ 42 น�าไปพิจารณาเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชกิ
อย่างสูงสุด

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี 2562

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการ 
ด�าเนินการ มอบโล่เชิดชูเกียรติและแจ็กเกตสูท  
ให้กับ “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”  ประจ�าปี 2560 - 2561

กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 และกำรสัมมนำ

ในปีนีส้หกรณ์ได้มอบรางวลั ผูแ้ทนสมาชกิดีเด่น เพือ่ยกย่องเชดิช ูผู้แทนสมาชกิทีเ่สียสละ อุทศิตน มใีจบรกิาร 
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ให้เป็นผู้แทนสมาชิก
ต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการท�าหน้าที่การเป็นผู้แทนสมาชิก  
ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 ได้คัดเลือกให้  
• นางยุพิน ชุ่มตา ผู้แทนสมาชิกจังหวัดล�าปาง  เลขที่สมาชิก 7347 
• นายเอนก ลิ้มประเสริฐ ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก เลขที่สมาชิก 10458  
• นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่สมาชิก 12579
• นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย เลขที่สมาชิก 2682 

เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�าปี 2560 – 2561
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นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั วทิยากร บรรยายพเิศษ 
เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่”

ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ประจ�าปี 2562

นายจงเจริญ กจิส�าราญกลุ ประธานกรรมการด�าเนินการ  
และนายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ ด�าเนินการประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับเกียรติ
จาก นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด บรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับใหม่” ท�าให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านทราบถึงพระราช
บัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อที่สหกรณ์น�ามาปรับใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด 
เป็นสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด�าเนินงานเกินกว่า 1,000 
ล้านบาทขึ้นไป เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย 
ธรรมาภบิาล เพือ่ส่งเสรมิพฒันาสหกรณ์ให้มกีารบริหาร
จดัการ ด้วยการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาปฏบิตัถิอืใช้อย่าง
เคร่งครัด และด�าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ 
ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย 
ธรรมาภบิาล ประกอบด้วย 9 หลกั ได้แก่  หลกัประสทิธผิล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ 
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
มอบอ�านาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค  
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เข้าร่วม
โครงการนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  

ในปี 2560 เป็นปีแรกในการประเมนิสหกรณ์สขีาว
ด้วยธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ก�าหนดให้
ปฏิบัติและประเมินเพียง 4 หลักก่อน ได้แก่ หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักนิติธรรม ซึ่ งส�านักงานส ่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เมือ่วนัที ่13 กันยายน 2560  
ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ์ได้คะแนนจากการ 

ตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก อยู่ในระดับสหกรณ์สีขาว ซึ่ง
สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
ทีดี่ มกีารปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย ข้อบงัคบั มคีวาม
โปร่งใสและตรวจสอบได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 - 8  เมษายน 2561 ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่2  ได้เชญิสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดข้ึนมาใหม่ 
แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ใช้ในการแนะน�า ส่งเสริมและประเมินสหกรณ์
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ส�านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมคณะท�างาน
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้เข้า
ประเมินสหกรณ์สีขาวอีก 5 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมอบ
อ�านาจ และหลักความเสมอภาค 

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ส�านักงาน 
ส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2  ได้เชญิสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพ่ือให้สหกรณ์น�า 
หลกัเกณฑ์และข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุการด�าเนนิงานทีด่ขีึน้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้น�าคณะท�างานส่งเสรมิธรรมาภบิาลระดบัจงัหวดั คณะ
ท�างานตรวจประเมนิธรรมาภบิาลระดบัจงัหวดั และคณะ
ท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ท�าการ
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด   

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ออกประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตร
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยประกาศเชิดชูเกียรติให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
ตามทีก่รมส่งเสรมิสหกรณ์ได้มนีโยบายส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มกีารบริหารจดัการองค์กรทีด่ ีซึง่มหีลกัเกณฑ์
การประเมนิสหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภบิาลเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัเพือ่ให้สหกรณ์มกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ  
มีการควบคุมภายในที่ดี ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด โดย นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร

ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะด�าเนินงานเพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาความเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อไป
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สอ.กรมป่ำไม้ จก.  ผ่ำนกำรคัดเลือก 
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายธนรัฐ โคจรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ ช�านาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจ�าปี  พ.ศ. 2562  โดยมี นายวิชิต 
สนธิวณิช  ประธานกรรมการด�าเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร                                                                               

ด้วยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ มนีโยบายการจดั
มาตรฐานสหกรณ์ เพือ่พฒันาสหกรณ์ให้มคีวาม
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ก�าหนดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ 
ระดบัดมีาก ระดบัด ีและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์

ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด อยู่ในระดับ ดีเลิศ
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ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะด�าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์เช่นนี้ตลอดไป
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เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและ 
เจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจ�าป ี
2562” และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้พระราช
บญัญตัสิหกรณ์ฉบบัใหม่” เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร
งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต ส�ำนักงำนกลำง

อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี

นายณรงค์ มหรรณพ  
ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

เสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่”  โดย นายวิชิต สนธิวณิช 
นายจงเจรญิ กจิส�าราญกลุ และนายณรงค์ มหรรณพ 
ด�าเนินรายการโดย นายภูดิท จันทะเรือง

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธานกรรมการ 
ให้ข้อเสนอแนะ

นายวิชิต สนธิวณิช ประธาน
กรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิด
การสัมมนา 
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กำรบรรยำยและรับสมัครสมำชิก
ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้น กรุงเทพมหำนคร

ในปี 2562 ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จดัอบรมหลกัสตูร “การเป็นข้าราชการ
ที่ดี รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 25” ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และได้ให้เกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการออมเงิน ส�าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่” โดย คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ 
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด” โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ให้ความสนใจและ 
สมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์

ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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กิจกรรมรับสมัครสมำชิกใหม่
ณ กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกใหม่  

ณ กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ซึง่ได้มข้ีาราชการ และพนกังานราชการให้ความ
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก เงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่แต่ละสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดมุมมองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาสหกรณ์ น�าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ปี 2562  
มีสหกรณ์ต่าง ๆ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดังนี้

กำรศึกษำดูงำนจำกสหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก.      

คณะผู ้บริหารจาก Department of cooperative of  
Bangladesh (Doc) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ

สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จก.

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.

สภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

สอ.ครูมัธยมศึกษานครพนม จก.   
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สอ.ปม. ร่วมวำงพำนพุ่ม
วันสหกรณ์แห่งชำติ

ณ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สอ.ปม. ร่วมวำงพวงมำลำ
กรมป่ำไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อกราบสักการะร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ  
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

เมือ่วันพธุที ่18 กนัยายน 2562 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั โดย นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท์  รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่ร่วมวางพวงมาลาเพือ่สดดุวีรีชนป่าไม้ ร�าลกึถงึคณุความด ีตลอดจนความ
เสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้
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สอ.ปม. ร่วมวำงพวงมำลำ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่ร่วมวางพวงมาลาเพือ่สดดุวีรีชนป่าไม้ ร�าลกึถงึคณุความดตีลอดจนความเสยีสละของ
เหล่าวีรชนป่าไม้  ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมือ่วนัพธุที ่23 ตลุาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั โดย นายวฑิรูย์ ไชยเพ่ิม รองประธานกรรมการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สอ.ปม. ร่วมวำงพวงมำลำวันปิยมหำรำช
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เอื้ออำทรต่อสมำชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมำชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด มีนโยบายให้กลุ ่มสมาชิกเสนอ
โครงการกจิกรรมกลุม่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของ
สหกรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ มีการบรรยายถึง
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ พร้อม 
แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติต่อกัน ส่งเสริม
บทบาทผู้แทนสมาชิก และสร้างเครือข่าย
สมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในปี 2562 
มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้น จ�านวน 

33 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ ่มรักษ์ป่าอีสาน 
ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดตาก กลุ่มราชพฤกษ์ล�าปาง กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดแพร่  
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กลุ่มส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า กลุ่มส�านักอนุรักษ์ 
สัตว์ป่า กลุ่มรกัษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) กลุม่ส�านักอุทยาน 
แห่งชาติ กลุ ่มชมรมโยคะ กลุ ่มจังหวัดอุตรดิตถ ์  
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดราชบุรี กลุ่มส�านัก
วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ ์พืช กลุ ่มเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ กลุ่มจงัหวดันครศรธีรรมราช กลุม่ส�านักป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กลุ ่มจังหวัดสงขลา  
กลุม่กองนติกิาร กลุม่จงัหวดันครราชสมีา กลุม่เพชรชะอ�า 
กลุ่มส�านักงาน ทสจ.อ่างทอง กลุ่มส�านักงาน ทสจ.
ปทุมธานี กลุ่มกองคลัง กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส�านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กลุ่มส�านัก
จดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่12 นครศรธีรรมราช กลุม่ส�านกั
บรหิารงานกลาง กลุม่ส�านักฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรัุกษ์ 
กลุ ่มจังหวัดอุดรธานี กลุ ่มจังหวัดขอนแก่น โดยม ี
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกลุม่สมาชกิทัง้สิน้ 4,169 ราย รวมเป็นเงนิ
ทั้งสิ้น 1,042,250 บาท
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ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิก 
ส่วนภูมิภาค จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธี
การสหกรณ์ และรู้จักสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และยังได้รับ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพเสริม 

ครัง้ที ่ 1 จดัโครงการ ณ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่10 (อดุรธาน)ี เมือ่วันพฤหสับดีที ่29 สิงหาคม 2562

ภำพโครงกำรฝึกอบรมสมำชิกและ
กำรให้บริกำรสมำชิกส่วนภูมิภำค ประจ�ำปี 2562

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
สมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค 

นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง หลักการ อุดมการณ์และ
วิธีการสหกรณ์  

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ ท�าน�้ายาล ้างจานและน�้ายา
อเนกประสงค์  

นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก บรรยายเรื่อง สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์   
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ครัง้ที ่ 2 จดัโครงการ ณ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่15 (เชยีงราย) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่5 กนัยายน 2562

นายกมลชัย คชชา ผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)   
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและ
การให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค

นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ บรรยายเรื่อง 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ บรรยาย
เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ 
ของสหกรณ์    

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ ท�าน�้ายาล้างจาน
และน�้ายาล้างมือ 
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แม้กาลเวลาจะหมุนเวียนผ่านไป
นานแค่ไหนกต็าม ค่ายครอบครวัสหกรณ์
ที่สหกรณ์ได ้จัดขึ้นอย่างต ่อเนื่องมา 
โดยตลอด สหกรณ์มีปณิธานความมุ่งม่ันว่า 
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส�าคัญ
ที่สุด เราเชื่อว่าครอบครัวคือพื้นฐาน
ส�าคญัทีม่ส่ีวนช่วยสร้างสรรค์สิง่ด ีๆ  รวมถงึ
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป  

ปันควำมรักสร้ำงควำมผูกพัน ค่ำยครอบครัวสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลำคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่ี 2 (เขำใหญ่) จ.นครนำยก

นายเกรยีงศกัดิ ์ จตรุสขุสกลุ   ผูอ้�านวยการศนูย์ฝึกอบรม
ที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก กล่าวต้อนรับทุกครอบครัว

ปีนี้สหกรณ์ได้จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์ ณ ศูนย์
ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก เมื่อวันที่ 11 - 13 
ตุลาคม 2562  เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรัก
ระหว่างสมาชกิในครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน เรยีนรูก้บั
ธรรมชาตินอกห้องเรียน  และยังเก็บเกี่ยวความรู้จาก 
การเดินป่า สอดแทรกความรู้ และแง่คิดดีๆ  และให้
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างท�ากิจกรรมร่วมกัน  
มส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ด้วยเกมต่าง ๆ   ทีจ่ะ
ช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสามัคคี
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง
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 กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว 3 วัน 2 คืน ถือเป็นช่วงเวลาท่ี 
ทุกครอบครัวมีความสุข อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม   มีกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นเรื่องที่ควรเติมเต็ม
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

ภำพกิจกรรม
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เมื่อวันอังคารที่  10 กันยายน 2562  
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั โดย นายวชิติ  
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ มอบเงิน
สนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี 
จ�านวน 20,000 บาท โดยมี คุณยุวดี ดีงามเลิศ  
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารงานกลาง เป็นผูร้บัมอบ
เงินดังกล่าว

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน
วันสถำปนำกรมป่ำไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นายวิชิต  
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ มอบเงิน
สนับสนุนวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี จ�านวน 
20,000 บาท  โดยมี คุณสุพัตรา เวสสุนทรเทพ  
ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ ส�านักบริหารงาน
กลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

วันสถำปนำกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  ครบรอบ 17 ปี
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วันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ครบรอบ 41 ปี คณะกรรมการด�าเนินการ และสมาชิกได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพรหมและ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จากนั้นมีการท�าบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ 
จ�านวน 26 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท ทั้งนี้  สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกเนื่องในวันครบรอบ 
การก่อตั้งสหกรณ์ จ�านวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ของสมาชิก มีการจับรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และบรรยาย
พิเศษ เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ โดยมีสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของตนเอง

28 กันยำยน 2562
วันครบรอบ 41 ปีแห่งกำรก่อตั้งสหกรณ ์

และกิจกรรมโครงกำรสุขใจวัยเกษียณ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตระหนักถึงการประหยัดอดออม ตามแนวคิด “ประหยัดอดออม เอื้ออาทร
ซึง่กันและกนั” ทีส่หกรณ์ได้ให้ความส�าคญัและยดึมัน่ปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งยาวนานถงึ 41 ปี สหกรณ์จงึส่งเสรมิให้
สมาชิกเห็นความส�าคัญของการออม ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ได้จัดแคมเปญพิเศษให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิด
บัญชีใหม่ หรือฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท และการโอนเงินผ่านธนาคาร รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก” ซึ่งมีสมาชิก
และสมาชิกสมทบให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

โครงกำรวันออมแห่งชำติ ปี 2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562
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สำยใยที่ไม่เกษียณ 
ประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ผู้ร่วมก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 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 ในแต่ละกลุ่มมีสถานที่ส�าคัญที่เป็นจุดเด่น  
อยู่มากมาย อาทิ                

กลุ่มที่ 1  ย่างกุ้ง สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนิยมไปกราบไหว้ ขอพรเสริมดวง 
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กลุ่มที่ 2 มัณฑะเลย์ - พุกาม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ 
พระมหามัยมุนี  1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งเมืองพุกาม

กลุม่ท่ี 3 ฉางซา จางเจียเจ้ีย หุบเขาอวตาร สะพานแก้วข้ามเขา
ที่ยาวที่สุดในโลก ชมระเบียงแก้วและถ�า้ประตูสวรรค์ 

ความสนุกสนานในแต่ละทริปไม ่แพ้กันเลย  
การจัดโครงการสายใยที่ไม่เกษียณในคร้ังน้ี เพื่อให้
สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต และเป็นการสร้างความเข้าใจ
ในสถานะการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 
หลังจากเกษียณอายุราชการ การพบปะของคนวัย
เกษียณ ต่างก็สร้างความทรงจ�าที่ดีต่อกันได้ทุกคราเมื่อ
นึกถึง ...
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สำนสัมพันธ์ภำคีสหกรณ์บำงเขน ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกำยน 2562

ณ โรงแรมดีวำรี จอมเทียนบีช พัทยำ จ.ชลบุรี
กลุ่มสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน เกิดจากการรวมกลุ่มของสหกรณ์ประเภท 

ออมทรัพย์ จ�านวน 12 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก 
จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
ส�านักงานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม จ�ากดั สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากดั สหกรณ์
ออมทรพัย์ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรพัย์
สื่อสารทหาร จ�ากัด

โดยทั้ง 12 สหกรณ์ ได้ตกลงร่วมมือ 
ช่วยเหลอืกนัภายใต้กรอบความร่วมมอืด้านการเงิน
และสารสนเทศ และความร่วมมือด้านขบวนการ
สหกรณ์และสังคม และก�าหนดให้มีการสัมมนา
ภาคีสหกรณ์บางเขนในแต่ละปี และมีการ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์
ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ประมง จ�ากัด ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

พธีิเปิดการประชมุสมัมนาภาคสีหกรณ์บางเขน ประจ�าปี 2562 
โดย นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ รองประธานกรรมการ 
สอ.กรมประมง จ�ากัด

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�าปี 2562  
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การบรรยายเรื่อง “สุขภาพกับการท�างานและความรู้
เรื่องน�้ามันกัญชารักษาโรค” โดย พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

คณะกรรมการแต่ละสหกรณ์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

พิธีมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขนให้แก่เจ้าภาพปี 2563 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสุตัว์ จ�ากดั และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
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เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน เดินทาง 
ไปมอบความสุขพร้อมบริจาคเงินจ�านวน 40,000 บาท และของใช้ที่จ�าเป็นให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
คนตาบอดพิการซ�้าซ้อน โดยมี นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ ตัวแทน 
สอ.ปม. เข้าร่วมโครงการภาคีสหกรณ์บางเขน 

โครงกำร CSR ภำคีสหกรณ์บำงเขน 
ณ ส�ำนักงำนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตำบอดในประเทศไทย  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำนครนำยก (บ้ำนรื่นสุข)

เจ้าหน้าที่บ้านรื่นสุข น�าคณะภาคีสหกรณ์บางเขน เยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง ๆ ของน้องบ้านรื่นสุข

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ประธานภาคีสหกรณ์บางเขน กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ CSR ในครั้งนี้

คณะภาคสีหกรณ์บางเขน ร่วมกนัมอบเงนิสนบัสนุนและของใช้
ทีจ่�าเป็น ให้กบั นางสาวละออ หอมทว ีผูอ้�านวยการส�านักงาน
มูลนิธิธรรมิกชนฯ สาขานครนายก

คณะภาคีสหกรณ์บางเขน เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ
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ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสหกรณ ์

ให้เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และขอสรุปให้ทราบดังนี้

1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
เมื่อวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี

และเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 นอกจากได้
มีการจับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ  
6 เดือนขึ้นไป รวมจ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท 

2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2562
  เมือ่วนัที ่10 พ.ค. - 30  ส.ค. 62 สหกรณ์เปิดให้สมาชกิ

ย่ืนขอรับทนุการศกึษาบตุร 3 ประเภททนุ ได้แก่ 1. ทนุส่งเสรมิ
การศกึษา ทนุละ 600 บาท 2. ทนุประเภทเรยีนด ีทนุละ 1,200 
- 2,500 บาท 2.1 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท  
2.2 ทนุเกยีรตนิยิม อนัดบั 2 ทนุละ 1,000 บาท  3. ทนุส่งเสรมิ
การศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ขอรับทุนจ�านวน 
1,702 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,900 บาท

4.  โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2563
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. - 30 ส.ค. 62 สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด เปิดรับสมัครคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2563 
เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความ
ซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเสยีสละทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าที ่ยดึม่ัน
ในคุณธรรมความดี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่ได้รับ 
คดัเลอืกจะได้รบัโล่เชดิชเูกยีรตแิละเขม็ทองค�า น�า้หนกั 2 บาท 
เส้ือเกยีรตยิศ เงินรางวลั จ�านวน 20,000 บาท โดยมอบรางวัล
ในวันประชุมใหญ่ประจ�าปี 2563

3.  กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 62 สหกรณ์ประกาศจัด

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและ 
ผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซึ่งปีน้ีมีการจัดกิจกรรมกลุ่มทั้งสิ้น 
33 กลุ่ม จ�านวนผู้เข้าร่วม 4,169 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,042,250 บาท

กิจกรรมรอบปี 2562
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5. สอ.กรมป่าไม้ จก.  ได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อ 
แสดงว่า สอ.ปม. ได้ผ่านการคดัเลือกสหกรณ์ดเีด่นระดบัจงัหวัด 
ประจ�าปี 2562 

6. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิก
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562

สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและการให้บริการ
สมาชิกส่วนภูมิภาค เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้รบัความรูค้วามเข้าใจในหลกัการ อดุมการณ์และ 
วิธีการสหกรณ์ หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ 

คร้ังที่ 1 จัดข้ึน ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 
(อุดรธานี)  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62

คร้ังที่ 2 จัดข้ึน ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 
(เชียงราย)  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62

7. วันท่ี 28 กันยายน 2562 ครบรอบ 41 ปี แห่งการ 
ก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62 สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อ 
วันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 
จ�านวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,500 บาท  
มีการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน 33 รางวัล  
เป็นเงิน 50,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
ชมุชนรอบข้าง เป็นจ�านวน 26 ทนุ เป็นจ�านวนเงิน 61,000 บาท  

ในวันเดียวกัน มีการจัดโครงการสุขใจวัยเกษียณ และ
มีการบรรยายพิเศษ เร่ืองการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย 
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
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9. โครงการวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค. 62
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม “วันออม”  

ตามแนวคดิ “ประหยดัอดออม เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั” สหกรณ์
รณรงค์ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบเห็นความส�าคัญของ 
การออม โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีใหม่ หรือ 
ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก” 

10. กิจกรรมการรับสมคัรสมาชกิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  24 - 25 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม  
รบัสมัครสมาชกิ ณ กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ซึง่ได้มข้ีาราชการ และพนักงานราชการให้ความ
สนใจสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก รวมท้ัง
สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัสวสัดกิารสมาชกิ เงนิฝาก อตัราดอกเบีย้
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

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

เมื่อวันที่  28 ต.ค. 62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็น “สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลักธรรมาภิบาล”  

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์การประเมนิสหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ�านาจ หลักนิติธรรม และ 
หลักความเสมอภาค

12. ของขวัญปีใหม่ 2563  จากใจ สอ.ปม. 
ปีใหม่น้ี สอ.ปม. มอบกระเป๋าโคออปดจิทิลั 2020 ให้กบั

สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 28 ก.ย. 
62 เพื่อเป็นของขวัญแทนค�าขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่...
สหกรณ์ยุคใหม่

8. ค่ายครอบครัวสหกรณ์ ประจ�าปี 2562
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้าง

แนวร่วมในการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม สหกรณ์ได้จดัค่ายครอบครัว
สหกรณ์ เมือ่วนัที ่11 - 13 ต.ค. 62  ณ ศนูย์ฝึกอบรมที ่2 (เขาใหญ่) 
จ.นครนายก เรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างความผูกพันในครอบครัว  
มสีมาชกิและสมาชกิสมทบเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 23 ครอบครวั



จุดเด่นกำรด�ำเนินงำน
ประจ�ำปี 2562
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สินทรัพย์

สินทรัพย์
ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสินทรัพย์รวม 20,884,756,848.40 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561  

จ�านวน  2,686,391,171.64 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.76  
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หนี้สิน
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม “การออม” เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมของสมาชิก

และสมาชิกสมทบ โดยมุ่งเน้นที่จะด�าเนินนโยบายอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก และสมาชิกสมทบในอนาคต จนท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 
618,267,186.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90

7,124,954,486
7,876,759,568

1,648,000,000
1,855,000,000

1,215,000,000

8,656,155,660 8,965,846,038

1,240,000,000

2,522,000,000

9,584,113,225

56.24%

1.82%

0.14%
0.10%

23.24%

12.59%

3.40%

1.03%

1.35%

ลูกหนี้เงินกู้แต่ละประเภท ปี 2562

เงินฝาก																	เงินกู้ยืมภายนอก
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เงินรับฝาก

2558 2559 2560 2561 2562
0

7,099,890,124

7,851,526,625

8,630,681,945
8,965,846,038

9,584,113,225

25,064,361 25,232,943 25,473,715 13,908,686 16,860,949

เงินรับฝากจากสมาชิก เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2562
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ทุน
ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง และทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) ทุนเรือนหุ้น 7,175,950,190.00 บาท    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  9.49
2) ทุนส�ารอง 632,559,103.10 บาท    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  8.25 
3) ทุนสะสม 138,939,807.22 บาท    ลดลงจากปีก่อนร้อยละ  (2.96)  
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีไว้เป็นทุนส�ารอง และทุนสะสม  

ตามสัดส่วนตั้งแต่ปี 2558 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนส�ารอง และทุนสะสม จากก�าไรสุทธิ

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562

ทุนสำ�รอง 11.00 11.00 10.50 10.02 10.01

ทุนสะสม 9.17 13.14 9.57 3.07 0.55

รวม 20.17 24.14 20.07 13.09 10.56

ทุนของสหกรณ์

2558 2559 2560 2561 2562

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

0

4,837,132,540

5,405,483,380 5,946,400,800

6,554,225,560
7,175,950,190

584,375,883 632,559,103

143,184,136 138,939,807
443,242,690

80,575,509

487,408,361 533,813,917

103,952,654 112,950,381

ทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง ทุนสะสม
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ทุนเรือนหุ้น

2558 2559 2560 2561 2562
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ทุนสะสม

2558 2559 2560 2561 2562

20,000,000

40,000,000
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ทุนสหกรณ์ ปี 2562

82.25%

7.25%

1.59%
3.34%

5.57%



แผนกลยุทธ์
ประจ�ำปี 2560 - 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�าปี 2560 - 2563

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

   

2. พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
4. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์ (Objective)
วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

I1:  การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์
I4:  การเพิ่มจ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
F3:  การก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน
F4:  การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
  F1:  ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

F2:  ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�า่กว่าธนาคาร
M1:  ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
M3:  ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
L2:  ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
L3:  ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
I3:  ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ

วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ
I2:  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
M4:  การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้น�าสหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
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�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์
  โครงการ

1.  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด

L2.1 จ�านวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
  โครงการ

1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบสมัครใหม่
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัด
  L3.1  จ�านวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
  L3.2  จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
  L3.3 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที ่
ได้ศึกษาต่อ
  โครงการ
  1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ
  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
  3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
  4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
  ตัวชี้วัด
  L4.1 จ�านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
  โครงการ
  1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค
  2. โครงการให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective: I)
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด  ด้านสภาพ
คล่อง และด้านกลยุทธ์
  ตัวชี้วัด
  I1.1 จ�านวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
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  โครงการ
1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  ตัวชี้วัด
  I2.1 จ�านวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
  I2.2 จ�านวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์
  I2.3 จ�านวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่
  I2.4 จ�านวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
  โครงการ
  1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
  3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
       วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ I3: ความรบัผดิชอบของผูแ้ทนสมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการและฝ่ายจดัการ
  ตัวชี้วัด
  I3.1 จ�านวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่
  I3.2 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุม
  I3.3 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะท�างานที่เข้าประชุม
  I3.4 จ�านวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม
  โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
  ตัวชี้วัด
  I4.1 จ�านวนสมาชิก
  I4.2 จ�านวนสมาชิกสมทบ
  โครงการ
  1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่
  2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่
 3. มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)
      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
  ตัวชี้วัด
  M1.1 จ�านวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก
  M1.2 จ�านวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ
  M1.3 จ�านวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน
  โครงการ
  1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก
  2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
  ตัวชี้วัด
  M2.1 จ�านวนกลุ่มสมาชิกออนไลน์
  M2.2 จ�านวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม
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  M2.3 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 M2.4 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�าหรับสมาชิกเกษียณ

  โครงการ
  1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
  2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

3. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น
4. โครงการกลุ่มสมาชิกออนไลน์
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
6. โครงการสุขใจวัยเกษียณ

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
  ตัวชี้วัด
  M3.1 จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
  โครงการ
  1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์
  2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. โครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ ์
  ตัวชี้วัด
  M4.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
  โครงการ
  1. โครงการส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก
  2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์
 4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
  ตัวชี้วัด
  F1.1 จ�านวนเงินฝาก
  F1.2 จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
  F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�าปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
  F1.4 สัดส่วนจ�านวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
  โครงการ
  1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ากว่าธนาคาร

ตัวชี้วัด
F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต�า่กว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
โครงการ
1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน
  ตัวชี้วัด
  F3.1 จ�านวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ด�าเนินการแล้ว
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F3.2 จ�านวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
F3.3 จ�านวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
โครงการ
1. การก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์
2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน
3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
ตัวชี้วัด
F4.1 อัตราการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง
F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก
โครงการ
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของสหกรณ์

 5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
  ตัวชี้วัด
  S1.1 จ�านวนเงินและจ�านวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
  S1.2 จ�านวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม
  S1.3 จ�านวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
  โครงการ

1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
S2.1 จ�านวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์
โครงการ
1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด
  S3.1 จ�านวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  S3.2 จ�านวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โครงการ

1. โครงการค่ายสหกรณ์
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ด้านสังคม 

และขบวนการ 
 

 

 

 

 
 

ด้านการเงิน 

 

 

 

ด้านสมาชิก 
 
 

 

ด้านกระบวนการ 
 

 

 

ด้านองค์กรและการเรยีนรู ้

เป็นองคก์รที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

4.พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและบรกิารอย่างมีคุณภาพ 

5. สร้างผู้นําสหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

6. สง่เสริมขบวนการสหกรณแ์ละสนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสังคม 

ส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศล 

1. สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงนิ 

ดอกเบี้ยเงินฝากสูง กําหนดกรอบนโยบายการลงทุน 

2. ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชวีิตสมาชกิ 

จดัสวสัดกิารอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก 

3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล

การบริหารความเสี่ยง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 

เพิ่มพูนทักษะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความรู้แก่ผูแ้ทนสมาชิกและสมาชิก 

VISION

ส่งเสริมวิถีชีวติคนสหกรณ ์ พัฒนาระบบสมาชิกสมัพันธ์ 

พัฒนาความสามารถในการบริหารการเงิน 

ความรับผิดชอบของคนสหกรณ์ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํา 

สมาชิก กลุ่มสมาชิก ขบวนการสหกรณ ์

ส่งเสริมการปฏิบัตติามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
1.1 สัญจร
1.2 ออนไลน์

L1.1 คน 200/400
(83/218)

100/200
(202/197)

300/300
(137/64)
100 (201)
500 (0)

300/300

100
500

2 จ�านวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่
สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 สัญจร
2.2 ออนไลน์

L2.1 ครั้ง/คน 4
(2/249)

4
(4/399)

1/100 (2/201)
1/500 (0/0)

1/100 
2/1,000 

3 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.1 หลักสูตร/คน 5/15
(10/14)

5/15
(8/11)

5/15
(12/23)

5/15

4 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.2 หลักสูตร/คน 10/37
(21/38)

10/41
(19/28)

10/41
(20/24)

10/41

5 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ

L3.3 หลักสูตร/คน 1/2
(1/1)

2/4
(1/2)

2/4
(1/1)

2/4

6 จ�านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก L4.1 ครั้ง 2
(5)

2
(4)

2
(2)

2

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ดังนี้
  ข้อ 1  ปี 2561 จ�านวนสมาชกิและสมาชกิสมทบทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัหลกัการและอดุมการณ์ของสหกรณ์จาก 200/400 เป็น 100/200
          ปี 2562 - 2563 เปลี่ยนจาก 100/200 เป็น 300/300 (สัญจร 100 คน ออนไลน์  500  คน)
  ข้อ 2 จ�านวนครั้ง/คน ที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2562 สัญจร 1/100 ออนไลน์ 1/500 ปี 2563 สัญจร 1/100   
  ออนไลน์  2/1,000
  ข้อ 4  ปี 2561 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์ จาก 10/37 เป็น 10/41
  ข้อ 5  ปี 2561 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ จาก 1/2 เป็น 2/4
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ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จแผนกลยุทธ์ ประจ�าปี 2560 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
1.1 สัญจร
1.2 ออนไลน์

L1.1 คน 200/400
(83/218)

100/200
(202/197)

300/300
(137/64)
100 (201)
500 (0)

300/300

100
500

2 จ�านวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่
สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 สัญจร
2.2 ออนไลน์

L2.1 ครั้ง/คน 4
(2/249)

4
(4/399)

1/100 (2/201)
1/500 (0/0)

1/100 
2/1,000 

3 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.1 หลักสูตร/คน 5/15
(10/14)

5/15
(8/11)

5/15
(12/23)

5/15

4 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.2 หลักสูตร/คน 10/37
(21/38)

10/41
(19/28)

10/41
(20/24)

10/41

5 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ

L3.3 หลักสูตร/คน 1/2
(1/1)

2/4
(1/2)

2/4
(1/1)

2/4

6 จ�านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก L4.1 ครั้ง 2
(5)

2
(4)

2
(2)

2

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ดังนี้
  ข้อ 1  ปี 2561 จ�านวนสมาชกิและสมาชกิสมทบทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัหลกัการและอดุมการณ์ของสหกรณ์จาก 200/400 เป็น 100/200
          ปี 2562 - 2563 เปลี่ยนจาก 100/200 เป็น 300/300 (สัญจร 100 คน ออนไลน์  500  คน)
  ข้อ 2 จ�านวนครั้ง/คน ที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2562 สัญจร 1/100 ออนไลน์ 1/500 ปี 2563 สัญจร 1/100   
  ออนไลน์  2/1,000
  ข้อ 4  ปี 2561 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์ จาก 10/37 เป็น 10/41
  ข้อ 5  ปี 2561 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ จาก 1/2 เป็น 2/4

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (11 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน I1.1 ครั้ง 12
(12)

12
(12)

12
(12)

12

2 จ�านวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น I2.1 ประเภท 1
(1)

1
(3)

1
(0)

1

3 จ�านวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์ I2.2 ครั้ง 650,000
(842,326)

675,000
(880,172)

700,000
(813,741)

725,000

4 จ�านวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่ I2.3 ครั้ง 100,000
(164,980)

125,000
(3,178,191)

150,000
(2,777,081)

175,000

5 จ�านวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ I2.4 ร้อยละ 25
(0)

50
(5)

75
(54)

100

6 จ�านวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ I3.1 ร้อยละ > 95
(92.47)

> 95
(96.58)

> 95
(98.65)

> 95

7 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุม I3.2 ร้อยละ > 90
(93.84)

> 90
(88.89)

> 90
(91.11)

> 90

8 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะท�างานที่เข้าประชุม I3.3 ร้อยละ > 90
(89.76)

> 90
(83.77)

> 90
(87.12)

> 90

9 จ�านวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม I3.4 ร้อยละ > 90
(88.25)

> 90
(93.47)

> 90
(94.78)

> 90

10 จ�านวนสมาชิก I4.1 คน 13,000
(13,212)

13,100
(13,269)

13,200
(13,289)

13,300

11 จ�านวนสมาชิกสมทบ I4.2 คน 18,000
(18,428)

19,000
(19,059)

20,000
(19,453)

21,000

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดความส�าเร็จ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
  ข้อ 4 จาก “จ�านวนสมาชิกที่ใช้บริการช่องทางใหม่เพิ่มขึ้นสะสม” เป็น “จ�านวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่”
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มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (8 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก M1.1 บาท/คน 1,800
(2,004.01)

1,900
(2,002.89)

2,000
(2,248.39)

2,100

2 จ�านวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ M1.2 ประเภท 2
(8)

3
(0)

4
(0)

5

3 จ�านวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้�าประกัน M1.3 กิจกรรม 1
(1)

2
(0)

3
(0)

4

4 จ�านวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม M2.2 กลุ่ม 40
(48)

45
(32)

50
(33)

55

5 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม M2.3 คน 2,500
(6,290)

2,750
(3,770)

3,000
(4,169)

3,250

6 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�าหรับสมาชิกเกษียณ M2.4 คน - - 200
(126)

200

7 จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์

M3.1 กิจกรรม 2
(2)

2
(4)

3
(3)

3

8 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ M4.1 ร้อยละ > 85
(86.63)

> 85
(85.75)

> 85
(86.76)

> 85

หมายเหตุ ปี 2562 - 2563 สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ดังนี้
  ข้อ 6 (เพิ่มตัวชี้วัด) จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�าหรับสมาชิกเกษียณ 200 คน มี 2 โครงการ
  ข้อ 7 จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ จาก 2 เป็น 3 (เปลี่ยนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเป็นโครงการส่งเสริม
         การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มโครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก)    
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มุมมองด้านการเงิน (12 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนเงินฝาก F1.1 ล้านบาท 7,600
(8,627)

8,200
(8,948)

9,600
(9,584)

10,200

2 จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง F1.2 บัญชี 2,700
(2,574)

2,900
(2,704)

3,100
(2,745)

3,300

3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�าปี 1 ปี
 (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)

F1.3 ร้อยละ > 1.00
(1.945)

> 1.00
(1.695)

> 1.00
(1.46)

> 1.00

4 สัดส่วนจ�านวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น F1.4 สัดส่วน > 1.22 
(1.46)

> 1.22
(1.37)

> 1.22
(1.35)

> 1.22

5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่�ากว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร F2.1 ร้อยละ > 0.80
(1.08)

> 0.80
(1.08)

> 0.80
(0.97)

> 0.80

6 จ�านวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้
ด�าเนินการแล้ว

F3.1 ครั้ง 2
(0)

2
(2)

2
(2)

2

7 จ�านวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน F3.2 ร้อยละ 100
(93.93)

100
(100)

100
(100)

100

8 จ�านวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและ
ด้านสภาพคล่อง

F3.3 ครั้ง 12
(12)

12
(12)

12
(12)

12

9 อัตราการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง F4.1 ร้อยละ > 15
(10.50)

> 15
(10.50)

> 15
(10.01)

> 15

10 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ

F4.2 ร้อยละ <2.50
(2.85)

<2.50
(3.10)

<2.50
(3.10)

<2.50

11 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่�ากว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

F4.3 ร้อยละ > 1.00
(1.43)

> 1.00
(1.57)

> 1.00
(1.41)

> 1.00

12 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้จากการให้เงินกู้   
แก่สมาชิก  

F4.4 ร้อยละ > 35
(42.26)

> 35
(48.79)

> 35
(45.33)

> 35
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มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (6 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563

1 จ�านวนเงินและจ�านวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการ

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 จ�านวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม S1.2 บาท 200,000.00

(422,480.50)

200,000.00

(395,734.00)

200,000.00

(244,990.00)

200,000.00

3 จ�านวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก S1.3 บาท 300,000.00

(375,000.00)

300,000.00

(70,000.00)

300,000.00

(70,000.00)

300,000.00

4 จ�านวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ S2.1 ครั้ง 20

(18)

20

(29)

20

(26)

20

5 จ�านวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

S3.1 บาท 150,000.00

(453,500.00)

150,000.00

(210,000.00)

40,000.00

(92,150.00)

20,000.00

6 จ�านวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

S3.2 ครั้ง/คน 2/100

(5/290)

2/100

(2/122)

1/50

(1/55)

1/50

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



งบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
ประจ�าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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(รวม 540,490.00 บาท)

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�าปี 2562

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�าบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างพระพุทธรูป	

	 และหอพระประจ�าโรงเรยีนบ้านขุน	จ.เชยีงใหม่		 1,000.00

4.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคเีพือ่การศกึษา	 3,000.00

5.	 สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการบรรพชาสามเณร

	 และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน		 1,000.00

6.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์

	 โบสถ์	กับ	สอ.วชิรพยาบาล		 1,000.00	

7.	 ร่วมสมทบทุนโครงการจัดท�าผ้าป่าเพือ่พฒันาเครดติยเูนีย่น

	 อุบลรวมใจ	กับเครดิตยูเนี่ยนอุบลรวมใจ	 1,000.00

8.	 ร่วมสัง่จองหนังสอื	150	ปี	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

	 เจ้าอยู่หัว	จ�านวน	1	เล่ม	 1,000.00

9.	 ร่วมสนับสนุนผลงานของผู้พิการโดยซื้อบัตรอวยพร	1	ชุด

	 กับ	บริษัท	จติรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้า	จ�ากดั	 420.00	

10.	ร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบกองทุนเครือข่ายป่าชุมชน

	 ในรูปแบบผ้าป่าสามัคคี		 3,000.00

11.	ร่วมบริจาคเงินโครงการ	CSR	เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด	

	 ณ	โรงเรียนธรรมิกวทิยา	กบั	สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิ		 1,000.00	

12.	ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์	

	 กบัส�านักส่งเสริมสหกรณ์กรงุเทพมหานคร	พืน้ที	่2	 1,000.00

13.	ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	สร้างสุคติสถาน	

	 ณ	วัดชลประทานรังสฤษฎ	์กับ	

	 สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 1,000.00

14.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนา

	 คณุภาพชวีติคนพกิาร	กบัมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร	 1,000.00

15.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้าง

	 พระอุโบสถ	ณ	วัดศาลาสองพี่น้อง	

	 กับ	สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		 1,000.00

16.	ร่วมท�าบุญสร้างกุศลทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนปีที	่51	

	 เพือ่มอบทนุการศกึษา	กับมลูนธิศิรีบณุยานนท์		 10,000.00

17.	ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 เพื่อถวายพระสงฆ์	กับกรมทรัพยากรธรณ	ี	 1,000.00

18.	ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่าสามคัค	ีเพือ่สมทบทนุบรูณะซ่อมแซม

	 ระบบประปา	กับ	สอ.ม.ขอนแก่น	 1,000.00

19.	ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินเพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์

	 จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	กับ	สอ.ครูยโสธร		 1,000.00

20.	ร่วมท�าบุญโครงการอิ่มบุญ	อิ่มใจ	กับ	สอ.มธ.	

	 ณ	วัดพระบาทน�้าพุ	กับ	สอ.ม.ธรรมศาสตร์	 1,000.00

21.	สนับสนุนงบประมาณในการประชุมใหญ่สามัญ	

	 ชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย		 1,000.00

22.	ร่วมท�าบุญกฐินสามัคค	ีและผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษา	

	 กับ	สอ.โรงพยาบาลราชวิถี	 1,000.00

23.	ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคค	ีเพื่อสนับสนุนเครื่องมือ

	 ทางการแพทย์	กบั	สอ.รพ.	มหาราชนครราชสมีา	 1,000.00

24.	ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	เพื่อน�าถวาย

	 พระสงฆ์จ�าพรรษา	จงัหวัดนครนายก	กบั	ชสอ.	 1,000.00

25.	ร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ	เวสสันดรชาดก	

	 สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	

	 กับ	สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 	1,000.00

26.	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้อง	

	 รร.บ้านแม่ลัว	กับ	สอ.ครูแพร่	จ�ากัด	 2,000.00

27.	ร่วมท�าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคค	ีเพื่อสมทบทุนในการ

	 สร้างศาลาบ�าเพ็ญกุศล	กับสันนิบาตสหกรณ์	 1,000.00

28.	สนบัสนนุเงนิสมทบภาคสีหกรณ์บางเขน	ร่วมกบั	สอ.ธนาคาร

	 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด	 20,000.00

29.	สนับสนุนกิจกรรมโครงการ	CSR	ภาคีสหกรณ์บางเขน	

	 โดยโอนเข้าบัญชีกองทุนภาคีสหกรณ์บางเขน	 5,000.00

30.	ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือ

	 ทางการแพทย์ให้กับ	รพ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	

	 กับ	สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	 2,000.00

31.	ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�าป	ี2562	

	 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ	

	 รพ.เหนือคลอง	และ	รพ.เกาะลันตา	

	 กับ	สอ.สธ.กระบี่	จ�ากัด	 1,000.00

32.	สนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา

	 ฝ้า	เพดาน	อาคารเรียน	กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

	 การไฟฟ้านครหลวง	 500.00
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33.	ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคค	ีณ	วัดคลองส�าพรึง	กับ	

	 สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	 1,000.00

34.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามคัคีเพือ่สมทบทนุสร้างอุโบสถ	

	 ณ	วัดท่าซุงใหม่	กับ	สอ.บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	 1,000.00

35.	ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคค	ีเฉลิมฉลองครบรอบ	

	 40	ป	ีกับ	สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	จ�ากัด		1,000.00

36.	ร่วมท�าบญุในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมอทุยานฯ	

	 ประจ�าปี	2562	 10,000.00

37.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�าปี	2562	

	 กบั	สอ.พนักงานบรษิทั	การบินไทย	จ�ากดั	 1,000.00

38.	สนับสนุนงบประมาณโครงการสงเคราะห์เยาวชนผู้ยากไร้	

	 ณ	สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา	

	 จ.ราชบุร	ีกับ	สอ.กรมการแพทย	์จ�ากัด	 1,000.00

39.	ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อสื่อการเรียนการสอน	ให้เด็กนักเรียน

	 ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยิน	กบัชมรมส่งเสรมิการศกึษา

	 สู่ชนบท	 1,000.00

40.	ร่วมท�าบุญทอดกฐนิประจ�าปี	2562	ณ	วดัสระแก้ว	กบั	บรษิทั

	 หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	เอม็เอฟซี	จ�ากดั	(มหาชน)	 500.00

41.	ร่วมท�าบญุทอดกฐนิประจ�าปี	2562	เพือ่สร้างอาคารอนุสรณ์	

	 60	ป	ีณ	วัดศรีสว่างวงศ์	หาดใหญ่	 1,000.00

42.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามัคคเีพ่ือสมทบทุนสร้างอโุบสถ	

	 ศาลาการเปรยีญ	ณ	วัดวเิศษสขุาราม	จ.กาญจนบรุ	ี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	

	 กับกรมป่าไม	้	 10,000.00

47.	ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการถวาย

	 ผ้าพระกฐินพระราชทาน	ณ	วัดเศวตฉัตรวรวิหาร	

	 กบั	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	 500.00

48.	ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ณ	

	 วดัสรุชายาราม	ราชบรุ	ีกบั	กรมตรวจบญัชสีหกรณ์		1,000.00	

49.	ร่วมบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	

	 ณ	วดัหนองหอย	กบั	สอ.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	1,000.00

50.	สนับสนุนซื้อบัตรอวยพรปีใหม่	จ�านวน	7	ใบ	

	 กบั	บรษิทั	จติรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้า	จ�ากดั	 570.00

51.	สนบัสนุนทนุการศกึษาอาหารกลางวนัและอุปกรณ์การเรยีน

	 แก่เด็กยากไร้	ร.ร.	สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง	

	 กับมูลนิธิไพศาล	ธวัชชัยนันท์	 500.00

52.	ร่วมบรจิาคทนุทรพัย์และสิง่ของคลายหนาว	โครงการสหกรณ์

	 รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสงู	กบัส�านกังาน

	 ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	2	 1,000.00

53.	ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพกิารอาเซยีน	

	 อ.นครชัยศร	ีจ.นครปฐม	กบัมลูนธิสิากลเพ่ือคนพกิาร	 500.00

54.	สนับสนุนบัตรมวยการกุศล	“ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง”	กับ	สมาคม

	 พยาบาลทหารบก	ณ	สนามมวยลุมพิน	ี	 500.00	

55.	ร่วมเป็นเจ้าภาพท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ

	 ใน	จ.เชียงราย	กับ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	

	 ประจ�าจังหวัดเชียงราย	 500.00

56.	สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี	เพื่อส่งเสริม

	 การศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับคนตาบอดและผู้พิการ

	 ทางสื่อสิ่งพิมพ์	กับมูลนิธิคนตาบอดไทย	 500.00

57.	ร่วมบริจาคเงินโครงการท�าบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสมทบทุน

	 ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์กับ	รพ.แก่งคอย	

	 สระบรุ	ีกบั	สอ.สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร์		1,000.00

58.	สนับสนุนเพื่อเป็นทุนส่งตัวแทนเข้าประกวด

	 ขวัญใจกาชาด	กับส�านักนโยบายและแผนทรัพยากร

	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	1,000.00

59.	สนับสนุนโครงการต้านภัยยาเสพติด	เพื่อน้องโรงเรียน

	 บ้านตูม	มอบทุนการศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคาร	

	 กับชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น		 1,000.00

60.	สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงาน

	 ย่านบางเขน	กับ	ชมรมกีฬาฟุตบอลกรมป่าไม	้	 2,000.00

61.	สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน

	 ที่อยู่ในป่าต้นน�้า	กับมูลนิธิสมเพิ่ม	กิตตินันท์	 10,000.00

62.	ร่วมบรจิาคเงนิโครงการปันบญุ	อุ่นรกั	เดิน-วิง่	เพือ่สมทบทนุ

	 งานฝังลูกนิมิต	กับ	สอ.นครหาดใหญ่	 1,000.00

63.	สนบัสนนุงบประมาณจดัท�าถงุผ้า	กบั	กรมอทุยานแห่งชาตฯิ	

	 ส�าหรบักจิกรรมกบัเยาวชนงานวนัคุม้ครองสตัว์ป่า	10,000.00
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สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก 
เป็นเงิน 70,000.00 บาท
1.	 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

	 กรมป่าไม	้ประจ�าปี	2562	 30,000.00

2.	 สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม	้

	 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	อุตรดิตถ	์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

10.	ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ	3	ชัยภูม	ิ3	ทุน	

	 ทุนการศึกษา	4,500	บาท	

	 และทุนอาหารกลางวัน	2,500	บาท	 7,000.00

11.	มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง	

	 ประจ�าปี	2562	(เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)	

	 โรงเรียนบางบัว	12	ทุน	ทุนละ	2,000	บาท	

	 และทุนส�าหรับเด็กพิเศษ	5,000	บาท		 29,000.00	

12.	มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง	

	 ประจ�าปี	2562	(เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)	

	 โรงเรียนสารวิทยา	6	ทุน	ทุนละ	2,000	บาท	 12,000.00

13.	มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง	

	 ประจ�าปี	2562	(เนือ่งในวนัก่อตัง้สหกรณ์)	

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์	1	ทนุ	 10,000.00

14.	มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง	

	 ประจ�าปี	2562	(เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร	์

	 ภาควิชาสหกรณ์	1	ทุน		 10,000.00

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติราชการ 
เป็นเงิน 75,000.00 บาท
1.	 นายหน้อย	ไปเร็ว	 10,000.00

2.	 นายศศิพงศ์	ดีจิต	 10,000.00

3.	 นายเรด้า	นาดี		 10,000.00

4.	 นายสมชาย	ศรีภา		 5,000.00

5.	 นายพละเออ	กาญจนเจริญชัย		 2,500.00

6.	 นางสาวกฤติยา	ยินดี	 5,000.00

7.	 นายกิตติชัย	ลลิตพิสิฐ	 2,500.00

8.	 นายสุริยันต์	ศิลศาสตร์	 2,500.00

9.	 นายธีรวัฒน์	นรพัฒน์		 2,500.00

10.	นายกฤษดา	บุญฤทธิ์		 2,500.00

11.	นายนพนนท์	หมื่นราช		 2,500.00

12.	นายวันชัย	ภูครองตา	 2,500.00

13.	นายจรูญศักดิ์	ชาญชิตร		 2,500.00

14.	นายสุไหลมัน	ขาเร็มดาเมะ	 5,000.00

15.	นายวิษณุ	เคลื่อนเมืองปัก		 5,000.00

16.	นายเมืองมล	แก้วโวหาร	 5,000.00
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 ชุดที่ 3  ประจ�าปี 2523

	 1.	นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน
	 2.	นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน
	 3.	นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน
	 4.	นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน
	 5.	นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 6.	นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ	
	 7.	นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 8.	นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.	นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	10.		นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 กรรมการ
	11.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	12.		นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ
	13.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 เลขานุการ
	14.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที่ 4  ประจ�าปี 2524

	 1.		นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน
	 2.		นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน
	 3.		นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน
	 4.		นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน
	 5.		นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 6.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 7.		นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 8.		นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.		นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	10.		นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 กรรมการ
	11.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	12.		นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ
	13.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	14.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

 ชุดที่ 1 ประจ�าปี 2521

	 1.	นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน
	 2.	นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน
	 3.	นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน
	 4.	นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน
	 5.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 รองประธาน
	 6.	นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 7.	นายกัสสปะ	 อัคนิทัต	 กรรมการ
	 8.	นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 9.	นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	10.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

 ชุดที่ 2  ประจ�าปี 2522

	 1.	นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน
	 2.		นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน
	 3.		นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน
	 4.		นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน
	 5.		นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 6.		นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 7.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 8.		นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.		นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	10.	นายกัสสปะ	 อัคนิทัต	 กรรมการ
	11.		นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 กรรมการ
	12.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	13.		นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ
	14.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	15.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

ตั้งแต่ปี 2521 - 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521

รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ
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 ชุดที่ 5 ประจ�าปี 2525

	 1.	นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน
	 2.	นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน
	 3.	นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน
	 4.	นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน
	 5.	นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 6.	นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 7.	นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 8.	นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.	นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	10.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 กรรมการ
	11.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	12.		นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ
	13.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	14.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

 ชุดที่ 7 ประจ�าปี 2527

	 1.	นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน
	 2.	นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน
	 3.	นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 4.	นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	 5.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 6.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 กรรมการ
	 7.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	 8.		นายปรุง	 โชติช่วง	 กรรมการ
	 9.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 กรรมการ
	10.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	11.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

 ชุดที่ 6  ประจ�าปี 2526

	 1.	นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน
	 2.		นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน
	 3.		นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 4.		นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ
	 5.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 กรรมการ
	 6.		นายสมพงษ์	 ปโชติการ	 กรรมการ
	 7.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 8.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	 9.		นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ
	10.		นายปรุง	 โชติช่วง	 กรรมการ
	11.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 กรรมการ
	12.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	13.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ

 ชุดที่ 8  ประจ�าปี 2528

	 1.		นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน
	 2.		นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน
	 3.		นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
	 4.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 5.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 กรรมการ
	 6.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 กรรมการ
	 7.		นายปรุง	 โชติช่วง	 กรรมการ
	 8.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 กรรมการ
	 9.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	10.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 เลขานุการ



รายงานกิจการประจ�าปี 2562 129

 ชุดที่ 11  ประจ�าปี 2531

	 1.		นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน
	 2.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน
	 4.		น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก
	 5.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	 6.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 กรรมการ
	 7.		น.ส.กานดา	 ลิ่มตั้ง	 กรรมการ
	 8.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	 9.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	10.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ
	11.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 เลขานกุาร/ผูจ้ดัการ

 ชุดที่ 12  ประจ�าปี 2532

	 1.		นายทิวา	 สรรพกิจ	 ประธาน
	 2.		นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน
	 3.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 4.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 5.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 ผู้จัดการ
	 6.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	 7.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 กรรมการ
	 8.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	 9.		นายสมศักดิ์	 วิมลศิลป์	 กรรมการ
	10.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	11.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

 ชุดที่ 9 ประจ�าปี 2529

	 1.		นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน
	 2.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน
	 4.		น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก
	 5.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 6.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	 7.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	 8.		นายไพรัช	 โยธน์ชัยสาร	 กรรมการ
	 9.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 กรรมการ
	10.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	11.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 เลขานกุาร/ผูจ้ดัการ

 ชุดที่ 10  ประจ�าปี 2530

	 1.		นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน
	 2.		นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน
	 4.		น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก
	 5.		นายอุทัย	 จันผกา	 กรรมการ
	 6.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ
	 7.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	 8.		นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 กรรมการ
	 9.		นายไพรัช	 โยธน์ชัยสาร	 กรรมการ
	10.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ
	11.		นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 เลขานกุาร/ผูจ้ดัการ
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 ชุดที ่13  ประจ�าปี 2533

	 1.		นายไพโรจน์	 สุวรรณกร	 ประธาน
	 2.		นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน
	 3.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 4.		นางสุภาภรณ์	 บุนนาค	 เหรัญญิก
	 5.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้จัดการ
	 6.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 7.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	 8.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	 9.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	10.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เลขานุการ
	11.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่14  ประจ�าปี 2534

	 1.		นายไพโรจน์	 สุวรรณกร	 ประธาน
	 2.		นายปรีชา	 อบอาย	 รองประธาน
	 3.		ร.ต.บรรณเลิศ	 รัชตกุล	 รองประธาน
	 4.		นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน
	 5.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 6.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 7.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 8.		นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ
	 9.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	10.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ	
	11.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	12.		นางรจนา	 พันธุ์มณี	 กรรมการ
	13.		นางระพินทร์	 เจริญศรีทวีชัย	 กรรมการ
	14.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่15  ประจ�าปี 2535

	 1.		นายทิวา	 สรรพกิจ	 ประธาน
	 2.		นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน
	 3.		ร.ต.บรรณเลิศ	 รัชตกุล	 รองประธาน
	 4.		นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 รองประธาน
	 5.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 6.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 7.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 8.		นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ
	 9.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	10.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	11.		นายกิติ	 ศิริวัลลภ	 กรรมการ
	12.		นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 กรรมการ
	13.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	14.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่16  ประจ�าปี 2536

	 1.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 ประธาน
	 2.		ร.ต.บรรณเลิศ	 รัชตกุล	 รองประธาน
	 3.		นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน
	 4.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 5.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 6.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	10.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	11.		นายกิตติศักดิ์	 ดวงรัตน์	 กรรมการ
	12.		นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 กรรมการ
	13.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	14.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่18  ประจ�าปี 2538

	 1.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 ประธาน
	 2.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 รองประธาน
	 4.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 5.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 6.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		นายทรงศักดิ์	 วิทยอุดม	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	10.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	11.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 กรรมการ
	12.		นายกิตติศักดิ์	 ดวงรัตน์	 กรรมการ
	13.		นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 กรรมการ
	14.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่20  ประจ�าปี 2540

	 1.		นายสถิตย์	 สวินทร	 ประธาน
	 2.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 3.		นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 4.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน
	 5.	นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 เหรัญญิก
	 6.	นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ
	 8.	นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	10.	นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ
	11.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	12.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	13.	นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 กรรมการ
	14.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่19  ประจ�าปี 2539

	 1.		นายยรรยง	 ถนอมพิชัย	 ประธาน
	 2.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 4.		นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 5.		นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 เหรัญญิก
	 6.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		นายวิโรจน์	 รัตนพรเจริญ	 กรรมการ
	10.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	11.		นายกิตติศักดิ์	 ดวงรัตน์	 กรรมการ
	12.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	13.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	14.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่17  ประจ�าปี 2537

	 1.		นายผ่อง	 เล่งอี้	 ประธาน
	 2.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 รองประธาน
	 4.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 5.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก
	 6.		นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	10.		นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ
	11.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่21 ประจ�าปี 2541

	 1.		นายสถิตย์	 สวินทร	 ประธาน
	 2.		นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 รองประธาน
	 3.		นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 4.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 5.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก
	 6.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 ผู้จัดการ
	 7.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 8.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ
	 9.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ
	10.		นายสมเกียรติ	 ศรีมหาบรรณ	 กรรมการ
	11.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	12.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	13.		นายน�าศักดิ์	 ประสาร	 กรรมการ
	14.		นายประดิษฐ์	 เจริญสุข	 เลขานุการ
	15.		นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่22 ประจ�าปี 2542

	 1.	นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 ประธาน
	 2.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 3.	นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 4.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน
	 5.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก
	 6.	นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	11.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	12.		นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	13.		นายนพรัตน์	 นาคสถิตย์	 กรรมการ
	14.		นายณรงค์	 มหรรณพ	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่23  ประจ�าปี 2543

	 1.		นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 ประธาน
	 2.		นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 3.		นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 4.		น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน
	 5.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก
	 6.		นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 7.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 8.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ
	 9.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	10.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	11.		นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	12.		นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ
	13.		นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ
	14.		นายณัฐชัย	 สุปิน	 เลขานุการ
	15.		น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่24  ประจ�าปี 2544

	 1.	นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 ประธาน
	 2.	นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน
	 3.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน
	 4.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 5.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก
	 6.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	10.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ
	11.		นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	12.		นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ
	13.		นายณัฐชัย	 สุปิน	 กรรมการ
	14.		นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.		นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่26  ประจ�าปี 2546

	 1.		นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน
	 3.		นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธาน
	 4.		นายณัฐชัย	 สุปิน	 รองประธาน
	 5.		นางเกตุชฎา		 โตตาบ	 เหรัญญิก
	 6.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายณรงค์	 มหรรณพ	 ผู้จัดการ
	 8.		นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	 9.		นายพูลศักดิ์	 กางทอง	 กรรมการ
	10.	นายทรงศักดิ์	 วิทยอุดม	 กรรมการ
	11.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	12.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	13.		นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่27 ประจ�าปี 2547

	 1.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 3.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 4.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 5.	นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 7.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	 8.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	 9.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	10.		นายอดุลย์	 ภูยาธร	 กรรมการ
	11.		นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ
	12.		นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ
	13.		นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ
	14.		นายณรงค์	 มหรรณพ	 เลขานุการ
	15.		นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่28  ประจ�าปี 2548

	 1.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 3.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.	น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 5.	นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก
	 6.	นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.	นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ
	10.	นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ
	11.	นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ
	12.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ
	13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่25  ประจ�าปี 2545

	 1.		นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 ประธาน
	 2.		นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 3.		น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 4.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 5.		นางเกตุชฎา		 โตตาบ	 เหรัญญิก
	 6.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.		นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.		นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
	 9.		นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ
	10.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	11.		นายณัฐชัย	 สุปิน	 กรรมการ
	12.		นายพูลศักดิ์	 กางทอง	 กรรมการ
	13.		นายทรงศักดิ์		 วิทยอุดม	 กรรมการ
	14.		นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.		นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่29 ประจ�าปี 2549

	 1.		นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 3.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 5.		นายชนะ		 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก
	 6.	นายณรงค์		 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	 9.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 กรรมการ
	10.	นายธวัชชัย		 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ
	11.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 กรรมการ
	12.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่30  ประจ�าปี 2550

	 1.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 ประธาน
	 2.		นายพิณ		 เกื้อกูล	 รองประธาน
	 3.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.		นายวิฑูรย	์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.		นายชนะ		 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก
	 6.	นายประสิทธิ์		 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 กรรมการ
	 9.	นายธวัชชัย		 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ
	10.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 กรรมการ
	11.	นายนรินทร์		 สายซอ	 กรรมการ
	12.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 กรรมการ
	13.	นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่31  ประจ�าปี 2551

	 1.	นายพิณ		 เกื้อกูล	 ประธาน
	 2.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน
	 3.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 4.		นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.		นายชนะ		 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก
	 6.	นายณรงค	์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้จัดการ
	 8.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 กรรมการ
	 9.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 กรรมการ
	10.	นายนรินทร	์	 สายซอ	 กรรมการ
	11.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	12.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	13.	นางศุภรัตน	์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่32  ประจ�าปี 2552

	 1.		นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 3.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.		นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.		นายประสิทธิ์		 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 กรรมการ
	10.	นายณรงค	์	 มหรรณพ	 กรรมการ
	11.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	12.	นายณรงค	์	 ทองขจร	 กรรมการ
	13.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	14.	นางศุภรัตน	์	 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่36  ประจ�าปี 2556

	 1.		นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 3.		นางเปรมพิมล		 พิมพ์พันธุ์	 รองประธาน
	 4.		นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.		นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 เหรัญญิก
	 6.	นายณรงค์		 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้จัดการ
	 8.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 กรรมการ
	 9.	นายวุฒิศักดิ์		 นราพันธ์	 กรรมการ
	10.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	11.	นายแปลก		 พิมลไทย	 กรรมการ
	12.	นายทวีศักดิ์		 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ
	13.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการ
	14.	นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ
	15.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่33  ประจ�าปี 2553

	 1.		นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 3.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.		นายสนิท		 ศรีสุระ	 รองประธาน
	 5.		นายประสิทธิ์		 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นางเปรมพิมล		 พิมพ์พันธุ์	 กรรมการ
	 9.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	10.	นายณรงค์		 มหรรณพ	 กรรมการ
	11.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	12.	นายณรงค์		 ทองขจร	 กรรมการ
	13.	นายชุมพล		 เจียมวิไล	 กรรมการ
	14.	นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ
	15.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่34  ประจ�าปี 2554

	 1.		นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 3.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.		นายสนิท		 ศรีสุระ	 รองประธาน
	 5.		นายณรงค์		 มหรรณพ	 เหรัญญิก
	 6.	นายณรงค์		 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 8.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ
	 9.	นายชุมพล		 เจียมวิไล	 กรรมการ
	10.	นายวุฒิศักดิ	์	 นราพันธ์	 กรรมการ
	11.	นายวิฑูรย	์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	12.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	13.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 กรรมการ
	14.	นางเปรมพิมล		 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ
	15.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่35  ประจ�าปี 2555

	 1.		นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 ประธาน
	 2.		น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 3.		นายสนิท		 ศรีสุระ	 รองประธาน
	 4.		นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.		นายประสิทธิ์		 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ
	 7.	นายณรงค์		 มหรรณพ	 กรรมการ
	 8.	นายวุฒิศักดิ์		 นราพันธ์	 กรรมการ
	 9.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	10.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 กรรมการ
	11.	นายแปลก		 พิมลไทย	 กรรมการ
	12.	นายทวีศักดิ์		 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ
	13.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 กรรมการ
	14.	นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ
	15.	นางเปรมพิมล		 พิมพ์พันธุ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ



รายงานกิจการประจ�าปี 2562136

 ชุดที ่37  ประจ�าปี 2557

	 1.	นายสิทธิชัย		 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.	นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 3.	น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 4.	นายธนโรจน์		 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 5.	นายประสิทธิ์		 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายน�าศักดิ์		 ประสาร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้จัดการ
	 8.	นายวุฒิศักดิ์		 นราพันธ์	 กรรมการ
	 9.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 กรรมการ
	10.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 กรรมการ
	11.	นายแปลก		 พิมลไทย	 กรรมการ
	12.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 กรรมการ
	13.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	14.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 เลขานุการ
	15.	นายณรงค์		 ทองขจร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่38  ประจ�าปี 2558

	 1.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.	นายวิชิต			 สนธิวณิช	 รองประธาน
	 3.	นางสาวอารยา			 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 4.	นายธนโรจน์			 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 5.	นายประสิทธิ์			 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	นายน�าศักดิ์			 ประสาร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายโชคชัย			 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้จัดการ
	 8.	นายแปลก			 พิมลไทย	 กรรมการ
	 9.	นายชัยยันต์			 ค�าป้อ	 กรรมการ
	10.	นางศุภรัตน์			 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	11.	นายณรงค์			 ทองขจร	 กรรมการ
	12.	นายทวีศักดิ์			 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ
	13.	นายณรงค์			 มหรรณพ	 กรรมการ
	14.	นายสุภาพ			 ค�าแฝง	 เลขานุการ
	15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่39  ประจ�าปี 2559

	 1.	นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน
	 2.	นายวิชิต			 สนธิวณิช	 รองประธาน
	 3.	นางสาวอารยา			 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน
	 4.	นายธนโรจน	์		 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 5.	นายน�าศักดิ์			 ประสาร	 เหรัญญิก
	 6.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายโชคชัย			 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้จัดการ
	 8.	นายชัยยันต์			 ค�าป้อ	 กรรมการ
	 9.	นางศุภรัตน	์		 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ
	10.	นายทวีศักดิ	์		 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ
	11.	นายณรงค	์		 มหรรณพ	 กรรมการ
	12.	นายวุฒิศักดิ	์		 นราพันธ์	 กรรมการ
	13.	นายวิฑูรย	์		 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ
	14.	นายสุเทพ			 บัวจันทร์	 เลขานุการ
	15.	นายณรงค	์		 ทองขจร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่40  ประจ�าปี 2560

	 1.	นางสาวอารยา		 บุญยะศิรินันท์	 ประธาน
	 2.	นายวิชิต		 สนธิวณิช	 รองประธาน
	 3.	นายจงเจริญ		 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน
	 4.	นายวิฑูรย	์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน
	 5.	นายน�าศักดิ์		 ประสาร	 เหรัญญิก
	 6.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นางศุภรัตน	์	 ชาญยุทธกูล		 กรรมการ
	 8.	น.ส.ฉวีวรรณ		 คัมภิรานนท์	 กรรมการ	
	 9.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 กรรมการ
	10.	นายสวัสดิ	์	 อั้นเต้ง	 กรรมการ
	11.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ	 กรรมการ
	12.	นายวุฒิศักดิ	์	 นราพันธ์	 กรรมการ
	13.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง		 กรรมการ
	14.	นายสุเทพ		 บัวจันทร์	 เลขานุการ
	15.	นายภูดิท		 จันทะเรือง	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที ่41  ประจ�าปี 2561

	 1.	นายจงเจริญ		 กิจส�าราญกุล	 ประธาน
	 2.	นายธนโรจน์		 โพธิสาโร	 รองประธาน
	 3.	นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล		 รองประธาน
	 4.	นายสนิท		 ศรีสุระ	 รองประธาน
	 5.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก
	 6.	น.ส.ฉวีวรรณ		 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายสวัสดิ์		 อั้นเต้ง		 กรรมการ
	 8.		นายอนุชิต		 แตงอ่อน		 กรรมการ
	 9.	นายวุฒิศักดิ	์	 นราพันธ์	 กรรมการ
	10.	นายณรงค์		 มหรรณพ	 กรรมการ
	11.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการ
	12.	นายณรงค์		 ทองขจร	 กรรมการ
	13.	นายกัณฑ์พงษ์		 ดวงสินกุลศักดิ์		 กรรมการ
	14.	นายภูดิท		 จันทะเรือง	 เลขานุการ
	15.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที ่42  ประจ�าปี 2562

	 1.	นายวิชิต		 สนธิวณิช		 ประธาน	
	 2.	นายจงเจริญ		 กิจส�าราญกุล		 รองประธาน	
	 3.	น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท	์	 รองประธาน
	 4.	นายวิฑูรย์		 ไชยเพิ่ม		 รองประธาน
	 5.	นายประสิทธิ	์	 นิ่มนวลฉวี		 เหรัญญิก
	 6.	นายอนุชิต		 แตงอ่อน		 ผู้ช่วยเหรัญญิก
	 7.	นายณรงค์		 ทองขจร		 กรรมการ
	 8.	นายณรงค์		 มหรรณพ		 กรรมการ
	 9.	นายวุฒิศักดิ์		 นราพันธ์		 กรรมการ
	10.	นายสวัสดิ	์	 อั้นเต้ง		 กรรมการ
	11.	นายชัยยันต์		 ค�าป้อ		 กรรมการ
	12.	นายโชคชัย		 เลิศเกียรติวงศ์		 กรรมการ
	13.	นายสุภาพ		 ค�าแฝง		 กรรมการ	
	14.	นายภูดิท		 จันทะเรือง		 กรรมการ
	15.	นายกัณฑ์พงษ	์	 ดวงสินกุลศักดิ์		 เลขานุการ



ผู้แทนสมาชิก 
ประจ�าปี 2562 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



ผู้แทนสมาชิก 
ประจ�าปี 2562 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

ผูแ้ทนสมาชิกส่วนกลาง จาํนวน 62 คน

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (8 คน )

68/9 ถนนสถติยตุธิรรม
ต.พมิาน อ.เมอืง

0815987105
จ.สตูล   91000

นายเทิดศกัด์ิ พิทกัษ์ธรรมคณุ

92 ชัน้ 4 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656171
กรุงเทพฯ   10400

น.ส.ฉันทนา ผิวทอง

94/246 หมูบ่า้นชยัพฤกษ์ ซอยA24
ถนนคูบ้อน แขวงบางชนั เขตคลองสามวา

0922616353,0898874535
กรุงเทพฯ   10510

นายเกรียงศกัด์ิ นพนนท์

92 ซอยพหลโยธนิ 7 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656171
กรุงเทพฯ   10400

น.ส.ธนิสร ยกยอ่ง

11/32 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1/29 ถนนงาม
วงศว์าน

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

0895120948
กรุงเทพฯ   10210

นายชุมพล เจียมวิไล

11/218 หมูบ่า้นนนัทวนั ซอย12แยก1 
ถนนกาญจนาภเิษก

ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่

0818555214
จ.นนทบุร ี  11140

นายชยัพร ว่องสืบข่าว

92 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656169
กรุงเทพฯ   10400

นางกรรณิการ ์นพรตัน์

6/6 ซอยงามวงศว์าน 55 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0804430556
กรุงเทพฯ   10900

นายภดิูท จนัทะเรือง

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม (1 คน )

169/19 ซอยบุญอยู ่ถนนดนิแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

0894445669
กรุงเทพฯ   10400

นายธีรพงษ์ เหล่าพงศพิ์ชญ์

สาํนักผู้บริหารกรมป่าไม ้(1 คน )

159/508 ซอยจรลัสนิทวงศ์ 96/1
แขวงบางออ้ เขตบางพลดั

0922595599
กรุงเทพฯ   10700

นางเปรมพิมล พิมพพ์นัธุ์

สาํนักบริหารกลาง (2 คน )

48/193 หมูบ่า้นเซน็เตอรเ์พลส ซอย
รามคาํแหง 104 ถนนรามคาํแหง
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู

027295870,0817521025
กรุงเทพฯ   10240

น.ส.มาลี ศรีรตันธรรม

กรมปา่ไม ้ 61 ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0863442120
กรุงเทพฯ   10900

ว่าท่ี ร.ต.นพดล เกษจนัทร์

กองการอนุญาต (1 คน )

304/601 ชัน้2 แฟลตการเคหะบางบวั 
อาคาร 14 ถนนพหลโยธนิ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

0818990297
กรุงเทพฯ   10210

นายมนตรี นุชอนงค์

สาํนักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )

88/40 หมู่บา้นธญัรดา
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0935785587
กรุงเทพฯ   10220

นางจีระพงษ์ สมัผสัชยัมงคล

สาํนักวิจยัและพฒันาการป่าไม้ (2 คน )

กรมปา่ไม ้ 61 ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0830179134
กรุงเทพฯ   10900

นายสุชาติ กลัยาวงศา

181/357 หมูบ่า้นสนิทรพัยน์คร ซอย20/5
แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0852005899
กรุงเทพฯ   10220

นายประเสริฐ วาณิชยเ์จริญ

สาํนักส่งเสริมการปลกูป่า (3 คน )

กรมปา่ไม ้ 61 ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

025614292 ต่อ 5535
กรุงเทพฯ   10900

นายหงษ์พิจารณ์ บวัไข

166/160 หมูบ่า้นณฐักานต ์3 ซอย
พหลโยธนิ52 ถนนพหลโยธนิ
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0814400045
กรุงเทพฯ   10220

นางเบญจา แท้สูงเนิน

38 ซอยลาดปลาเคา้ 72 แยก4 ถนนราม
อนิทรา

แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0814980777
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.ศภุวรรณ ทองสขุ

สาํนักจดัการป่าชุมชน (1 คน )

กรมปา่ไม ้ 61 ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0836556985
กรุงเทพฯ   10900

นายคมสนั เรอืงฤทธ์ิสาระกลุ

สาํนักป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า (5 คน )

31/356 หมูบ่า้นพฤกษาวลิเลจ1 หมู1่7
ต.บงึคาํพรอ้ย อ.ลาํลูกกา

0816183574
จ.ปทุมธานี   12150

นายสมชาย นุชนานนทเ์ทพ

8 หมู ่7 
ต.คลองสวน อ.บางบ่อ

0863898363
จ.สมทุรปราการ   10560

น.ส.นฤมล นุชเปล่ียน

888/65 หมู5่
ต.บา้นเบด็ อ.เมอืง

0892442696
จ.ขอนแก่น   40000

นายภาสกร นาชยัเวียง

หนา้ 1 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562 139



ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

กรมปา่ไม ้ 61 ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

025614292ต่อ5051
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.สุภาพรรณ พุ่มจนัทร์

935/51 ซอยลาดพรา้ว 101
แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง

0891408957
กรุงเทพฯ   10310

นายโชคชยั เลิศเกียรติวงศ์

สาํนักจดัการท่ีดินป่าไม้ (1 คน )

61/163 หมูบ่า้นแหวนยอด 2 ซอย 9 หมู1่8
 ต.คคูต อ.ลาํลกูกา

0851127678
จ.ปทุมธานี   12130

นายสมเกียรติ เสนานุช

สาํนักผูบ้ริหารกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ

พนัธุพ์ชื (1 คน )

52/45/1 ซอยงามวงศว์าน 18 ถนนงาม
วงศว์าน 
ต.บางเขน อ.เมอืง

0958723399
จ.นนทบุร ี  11000

นายชุมพล สขุเกษม

สาํนักบริหารงานกลาง (4 คน )

104/63 รเีจน์โฮม 15
แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน

0928969265
กรุงเทพฯ   10220

นายอนุชิต แตงอ่อน

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

0894572636
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ   10900

ว่าท่ี ร.ต. มนตรี อ่ิมชยั

263 หมูบ่า้นไพโรจน์ ซอยบางนา-ตราด27
แขวงบางนา เขตบางนา

0870037027
กรุงเทพฯ   10260

นายณรงค ์ทองขจร

312/22 รเีจนทโ์ฮม1 ซอยพหลโยธนิ67
แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0614597568
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.ฐิศา สนัโดษ

สาํนักอนุรกัษ์และจดัการต้นน้ํา (2 คน )

87/1 ศูนยศ์กึษาการพฒันาการอนุรกัษ์
ตน้น้ําลุม่น้ํายม 
ต.ในเวยีง อ.เมอืง

0898959529,0969965953
จ.แพร่   54000

นายประสงคโ์ชติ ไพรวลัย์

30 หมู่6 ซอยนนทบุร9ี ถนนนนทบุร1ี
ต.บางกระสอ อ.เมอืง

0887212054
จ.นนทบุร ี  11000

น.ส.สุวรรณา เทียนทอง

สาํนักอนุรกัษ์สตัวป่์า (3 คน )

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0819180529
กรุงเทพฯ   10900

นายธงชยั เส่ียงเทียนชยั

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0818801461
กรุงเทพฯ   10900

นายศภุากร ปทุมรตันาธาร

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0865111009
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.สุกญัญา อิสโร

สาํนักอทุยานแห่งชาติ (3 คน )

70 ซอยอนิทามระ 22 ถนนสทุธสิาร
แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง

0819198999
กรุงเทพฯ   10400

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

61 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุ์
พชื

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0819114953
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.ธนัสสรณ์ ไชยพฒัน์

8/136 หมู่บา้นศรินิคร
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0851550587
กรุงเทพฯ   10220

นายมาโนช ช่ืนฉ่ํา

    สาํนักป้องกนั  ปราบปราม   และควบคมุไฟป่า 

(2 คน )

29 หมู3่  ต.วงัอ่าง
อ.ชะอวด

0840931159
จ.นครศรธีรรมราช   80180

นายปรธัญานนท์ หนูไชยนัต์

37/34  ต.ลาดสวาย
อ.ลาํลกูกา

0949567744
จ.ปทุมธานี   

นางจินดา กลุพญา

สาํนักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0985426351
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.จิรชัญ นามคง

สาํนักวิจยัการอนุรกัษ์ป่าไม้และพนัธุพ์ืช (2 คน )

99/28 หมู่6 หมูบ่้านปิยวฒัน์บางแสน
ต.บา้นปึก อ.เมอืงชลบุรี

0817753364
จ.ชลบุร ี  20130

นายวรดลต ์แจ่มจาํรญู

6/1 หมู3่
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกรด็

0818028386
จ.นนทบุร ี  11120

นางกิตติมา ด้วงแค

กองคุ้มครองพนัธุส์ตัวป่์าและพชืป่าตามอนุสญัญา

 (2 คน )

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0922485055
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.ฐานิตยร์ดา กฤตยาวรเศรษฐ์

240/23 บา้นพกัรถไฟ กม.11
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร

0846613826
กรุงเทพฯ   10900

นางวนัวิสาข ์นันทสทุธิวารี
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กองนิติการ (1 คน )

222/79 หมู5่
ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง

0819244757
จ.นครราชสมีา   30130

นายจงเจริญ กิจสาํราญกลุ

สาํนักฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ท่ีอนุรกัษ์ (5 คน )

48/648 ม.เคซกีารเ์ดนทโ์ฮม15 ซ.นิมติ
ใหม4่0 ถ.นิมติรใหม่
แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา

029931871,0841547333
กรุงเทพฯ   10510

นางณัฐณิชชา พุ่มพิพฒัน์

225/115 หมุบ่า้นศุภาลยัปารค์วลิล ์ซอย
พหลโยธนิ 48
 แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน

0813454566
กรุงเทพฯ   10220

นายนําศกัด์ิ ประสาร

99/301 หมู4่ หมู่บา้นยนูิโอทาวน์
ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา

0616355566
จ.ปทุมธานี   12150

นายสิทธิพงษ์ มัน่ยืน

96 สขุาภบิาล 5 ซอย5 แยก 10
แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน

0867893482
กรุงเทพฯ   10220

นายธีรรชัต์ เอ่ียมเหมอืน

280 หมู ่7   ต.ฝายแกว้
อ.ภเูพยีง

0822422041
จ.น่าน   55000

นายอานนท์วฒัน์ วงษ์แหยม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ (5 คน )

201/701 ซอยพหลโยธนิ 54/1 แยก 4-12 
ถนนพหลโยธนิ

แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

0865118483
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.อดุมศรี อธิเศรษฐ์

สาํนกังานบรหิารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝ ัง่ที ่2 
เลขที ่301 หมู่ 2 ต.เสมด็ อ.เมอืง

0861554419
จ.ชลบุร ี  20000

นางปฎิมา มัน่ศิลป์

101/34
ต.นาวุง้ อ.เมอืงเพชรบุรี

0819564039
จ.เพชรบุร ี  76000

นายชชันรินทน์ ชชัวงศุว์าลย์

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่

120 หมู5่ ศูนยร์าชการฯ อาคารบ ีชัน้5

0818274026
ทุ่งสองหอ้ง หลกัสี ่กรงุเทพฯ   10210

นายกฤษกร โนนนอก

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่

120 หมู5่ ศูนยร์าชการฯ อาคารบ ีชัน้5

0866132268
ทุ่งสองหอ้ง หลกัสี ่กรงุเทพฯ   10210

นายพงษ์พนัธุ ์กิจไพบลูย์

กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (2 คน )

457 ซ.เพชรบุร ี7 ถ.เพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

0945641639
กรุงเทพฯ   10400

นายเอกราช ขาํมะโน

148/1352 ซ.รามคาํแหง 190
ถ.รามคาํแหง แขวงมนีบุรี

0817014770
กรุงเทพฯ   10510

น.ส.ประไพ ชูศรี

กรมควบคมุมลพิษ (1 คน )

22/172 อ.นนทท์าวเวอรค์อนโดมเินียมA 
ถ.ตวิานนท์
ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง

0982532081,0813235957
จ.นนทบุร ี  11000

น.ส.สุรีย ์แสงสขีุลกัษณ์

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล (1 คน )

กรมหมอ่นไหม เลขที ่2175 ถ.พหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0845160999
กทม.   10900

น.ส.จฑุารตัน์ สิริเลาหวฒันกลุ

กรมทรพัยากรน้ํา (1 คน )

71/6 ซอยแจง้วฒันะ13 ถนนแจง้วฒันะ
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

0869934261
กรุงเทพฯ   10210

น.ส.ดวงใจ ศรีธวชัชยั

ผูแ้ทนสมาชิกกลุ่มจงัหวดั จาํนวน 162 คน

จงัหวดักาญจนบรุี (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุร ี
ถนนแสงชโูต ต.ปากแพรก อ.เมอืง

0876682109
จ.กาญจนบุร ี  71000

นางสิริลกัข ์จนัทรเ์ตม็ดวง

จงัหวดักาฬสินธุ ์(1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดักาฬสนิธุ์

96 ถนนอรรถเปศล ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืง

0895766124
จ.กาฬสนิธุ ์  46000

นางวชัรา มณีก้อน

จงัหวดักาํแพงเพชร (1 คน )

219/6 ม.5
ต.นครชุม อ.เมอืง

0867348637
จ.กําแพงเพชร   62000

นายยงยทุธ ชนะภยั

จงัหวดัขอนแก่น (6 คน )

391/6 ถนนกลางเมอืง (รมิบงึ)
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0818857037
จ.ขอนแก่น   40000

นายทวีศกัด์ิ ธรรมนพวงศ์

659 หมู1่4
ต.ศลิา อ.เมอืง

0961426596
จ.ขอนแก่น   40000

นายชิวเอก๊ กระจายกลาง

659 สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่8 
ขอนแก่น

ต.ศลิา  อ.เมอืง

0878521991
จ.ขอนแก่น   40000

นางอรทยั เมฆฉาย

หนา้ 3 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562 141
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659 ถนนมติรภาพ
ต.ศลิา อ.เมอืง

0817683826
จ.ขอนแก่น   40000

นางอญัชนา ไชยศิริ

659 ถนนมติรภาพ
ต.ศลิา อ.เมอืง

0819540354
จ.ขอนแก่น   40000

น.ส.วราภรณ์ มาตยภ์ธูร

24/43 ถนนศรมีารตัน์ 30 หมู ่16
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0814716099
จ.ขอนแก่น   40000

นายเรวตัร ณรงคก์ารดี

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (1 คน )

8 ถนนมหาจกัรพรรดิ ์
ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0981526455
จ.ฉะเชงิเทรา   24000

น.ส.พวงเพช็ร จาบกลุ

จงัหวดัชลบรุี (8 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา)
16 ถนนสขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา 

0815755998,0865569731
จ.ชลบุร ี  20110

นายเฉลิม กล่ินน่ิมนวล

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา)
16 ถนนสขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา 

0819010542
จ.ชลบุร ี  20110

นางสนุทรี บบุผามาศ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา)
16 ถนนสขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา 

0909472029
จ.ชลบุร ี  20110

น.ส.อจัฉริยาภรณ์ ไชยโย

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา)
16 ถนนสขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา 

0891354575
จ.ชลบุร ี  20110

น.ส.สายซอ ล้ิมกลุ

79 หมู่ 1
ต.เพ อ.เมอืง

0867874442
จ.ระยอง   21160

นายกรวิชญ ์ศรีพทุธา

511 ลาดพรา้ว 80
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง

0813432559
กรุงเทพฯ   10310

น.ส.ฉวีวรรณ คมัภิรานนท์

298 สาํโรงเหนอื หมู1่ ซอยสขุมุวทิ74 
อ.เมอืง

0818618829
จ.สมทุรปราการ   

นายวิฑูรย ์ไชยเพ่ิม

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา)
16 ถนนสขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา 

0944946556
จ.ชลบุร ี  20110

นางธญัยธรณ์ เจียมเจริญ

จงัหวดัชยันาท (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.ชยันาท เลขที1่57/2 ถนน
พรหมประเสรฐิ

ต.ในเมอืง อ.เมอืง

056411013
จ.ชยันาท   77000

นายวฒิุศกัด์ิ นราพนัธ์

จงัหวดัชยัภมิู (2 คน )

ศูนยป์า่ไมช้ยัภมู ิ
ถนนหฤทยั อ.เมอืง

0878725796
จ.ชยัภมู ิ  36000

น.ส.ปราณีต เรืองศรี

เขตรกัษาพนัธุว์ตัวป์า่ภเูขยีว

ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร

0810529191
จ.ชยัภมู ิ  36180

นายกฤษ มัน่ป้อม

จงัหวดัชุมพร (1 คน )

178/4 ถนนวานชิบํารุง
ต.นาโพธิ ์อ.สารี

0808926453
จ.ชมุพร   86130

นางดวงรตัน์ พฒันา

จงัหวดัเชียงราย (7 คน )

74 ถนนประตูเชยีงใหม ่
อ.เมอืงเชยีงราย

0979922695
จ.เชยีงราย   57000

นางสิริภฐัสร เวียงนาค

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

053711402
จ.เชยีงราย   57000

นายชูวฒัน์ เขียวปัญญา

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

0817241533
จ.เชยีงราย   57000

นายนพพร ขนัคาํ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

0818854162
จ.เชยีงราย   57000

นางนิชภาดา พฒิุพิริยะ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

0903174938
จ.เชยีงราย   57000

นางราวรรณ์ ดิลกพิทยาธร

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

0894297959
จ.เชยีงราย   57000

นางวนิดา อศัวชยัสจัจา

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่15 
เลขที7่75 ถนนสงิหไคล ต.เวยีง อ.เมอืง

053711402ต่อ354
จ.เชยีงราย   57000

น.ส.สุชาวลัย ์รจิุมตัตญัญตุกลุ

จงัหวดัเชียงใหม่ (9 คน )

10/7 หมู ่3
ต.หนองหอย อ.เมอืง

0863924919
จ.เชยีงใหม ่  50000

นายอภิสิทธ์ิ ปันแก้วแสง

หนา้ 4 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562142
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สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่
153 ถ.เจรญิประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0867310629
จ.เชยีงใหม ่  50100

นายณัฐพชัร ์จนัทรภิ์รมย์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่
153 ถ.เจรญิประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0850440622
จ.เชยีงใหม ่  50100

นายประสงค ์ใจแซ่

145 หมู ่6 ถนนจอมทอง-น้ําตกแมย่ะ
ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง

0899525486
จ.เชยีงใหม ่  50160

นายอาทิตย ์สธุรรมทาน

อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์

ตูป้ณ.2 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง

0899525486
จ.เชยีงใหม ่  50160

นายนัฐพล หน่อคาํ

10/7 หมู ่3
ต.หนองหอย อ.เมอืง

0615453222
จ.เชยีงใหม ่  50000

ว่าท่ี ร.ต.วินัย เทพเสนา

2/1 หมู3่
ต.อุโมงค ์อ.เมอืง

0992954691
จ.ลาํพนู   50100

น.ส.ธญักญัจน์ นิตยเ์จริญ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่
153 ถนนเจรญิประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0850298988
จ.เชยีงใหม ่  50100

นายเชาว ์ดีพิน

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม)่
153 ถนนเจรญิประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0871987094
จ.เชยีงใหม ่  50100

นางเสาวลกัษณ์ บญุทาพฤกษ์

จงัหวดัตรงั (1 คน )

113/5 หมู8่ 
ต.เขาชยัสน อ.เขาชยัสน

0817663544
จ.พทัลุง   93130

นายพิเชษฐ ์สงจนัทร์

จงัหวดัตราด (1 คน )

ส่วนทรพัยากรน้ํา อาคารแขวงทางหลวง
ชนบทตราด 
322 หมู5่ ต.หนองเสมด็ อ.เมอืงตราด

0814299335
จ.ตราด   23000

นายวชัระ สนุทรภกัดี

จงัหวดัตาก (9 คน )

15/62 ถนนพหลโยธนิ
ต.เชยีงเงนิ อ.เมอืง

0819731625
จ.ตาก   63000

นายสุรพล เกวี

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่14 (ตาก)
ต.ปา่มะมว่ง อ.เมอืงตาก

0953433111
จ.ตาก   63000

นางโสภา บุณโยประการ

146 หมู6่ 
ต.วงัหนิ อ.เมอืงตาก

0819726792
จ.ตาก   63000

นายคมน์ เครอือยู่

187 หมู9่
ต.วงัหนิ อ.เมอืงตาก

0817853630
จ.ตาก   63000

นายสมพร เลาหะรตัน์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่14 (ตาก)
ต.ปา่มะมว่ง อ.เมอืงตาก

0817402608
จ.ตาก   63000

นางยวุดี เข่ือนสาร

200/90 บา้นมัน่คง หมู่ 3
ต.ปา่มะมว่ง อ.เมอืงตาก

0896445262
จ.ตาก   63000

นายเอนก ล้ิมประเสริฐ

6/124 ถนนพหลโยธนิ
ต.ระแหง อ.เมอืงตาก

0818878538
จ.ตาก   63000

นายสาธิต มณฑาทิพย์

356/32 หมู5่ 
ต.น้ํารมิ อ.เมอืงตาก

0806867991
จ.ตาก   63000

นายประเทือง พรมมา

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่14 (ตาก)
ต.ปา่มะมว่ง อ.เมอืงตาก

0873255839
จ.ตาก   63000

นางกนัตินันท์ หมอมนต์

จงัหวดันครนายก (1 คน )

304/1139 ถนนพโยธนิ49/1 แยก4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

0818090461
กรุงเทพฯ   10210

นายศภุชยั จรรยาสวสัด์ิ

จงัหวดันครปฐม (1 คน )

58/10 หมู3่ 
ต.บางกระเบา อ.นครชยัศรี

0819435089
จ.นครปฐม   73120

นายสมชาย กิตติชยัศรี

จงัหวดันครพนม (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.นครพนม ถนนศาลากลาง
อ.เมอืง

0868504697
จ.นครพนม   48000

น.ส.สุจิตรา สวุรรณสาร

จงัหวดันครราชสีมา (6 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่7 
(นครราชสมีา)
1393 ถ.จอมสุรางคย์าตร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0818794025
จ.นครราชสมีา   30000

นางจาริยา ทบัทิมทอง
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สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่7 
(นครราชสมีา)
1393 ถ.จอมสุรางคย์าตร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0872410947
จ.นครราชสมีา   30000

นางสนัุนทา อวิคณุประเสริฐ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่7 
(นครราชสมีา)
1393 ถ.จอมสุรางคย์าตร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0879619814
จ.นครราชสมีา   30000

นางณัฐจารีย ์วิชาโคตร

259 ม.2 
ต.หมืน่ไวย อ.เมอืง

0859952065
จ.นครราชสมีา   30000

นายกณัฑพ์งษ์ ดวงสินกลุศกัด์ิ

730 หมู8่
อ.เมอืง

0992697419
จ.นครราชสมีา   30000

นายกานต์นภสั ดวงกลาง

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่7 
(นครราชสมีา)
1393 ถ.จอมสุรางคย์าตร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0614422915
จ.นครราชสมีา   30000

นางพรปวีณ์ แสงแก้ว

จงัหวดันครศรีธรรมราช (9 คน )

565/191 หมูบ่า้นสยามนครธานี ถนนออ้ม
ค่าย หมู5่
ต.ปากพนู อ.เมอืง

0813701591
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายสุรชยั อกัษรวงศ์

34/2 ซอยหวัหลาง ถนนราชดาํเนิน
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0954211252
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายบญุเลิศ คงทอง

126/43 ถนนพฒันาการคูขวาง
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0898715840
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายจีรศกัด์ิ แสงศรี

4/4 หมู ่1
ต.ชา้งซา้ย อ.พระพรหม

0896508878
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายฐะนะวฒัน์ เส้งส่ง

สาํนกังาน ทสจ.นครศรธีรรมราช 
ถนนพระเงนิ ต.คลงั อ.เมอืง

0970879440
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นางสมร มาสุข

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่5 
(นครศรธีรรมราช)
ถนนพระเงนิ ต.คลงั อ.เมอืง

0918207127
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นางวลัยา นุ้ยศรีราม

129/12 หมู ่5
ต.ปากนคร อ.เมอืง

0857928492
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายทวีศกัด์ิ อาํมะระ

1848/10 ถนนตากสนิ
ต.ท่าวงั อ.เมอืง

0909526205
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายภาสกร ทองคาํ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่5 
(นครศรธีรรมราช) 
ถนนพระเงนิ ต.คลงั อ.เมอืง

075356134ต่อ351,0813968549
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายสุเทพ บวัจนัทร์

จงัหวดันครสวรรค ์(4 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่12 
(นครสวรรค)์ 
ถ.โกสยีใ์ต ้ ต.ปากน้ําโพ อ.เมอืง

0817853487
จ.นครสวรรค ์  60000

นายจาํนงค ์สายวงคปั์ญญา

85/28 หมู่12 หมู่บา้นรเิวอรไ์ซดพ์ารค์วลิล์
ต.วดัไทร อ.มอืง

0818885459
จ.นครสวรรค ์  60000

นายชาํนาญ พลูพงังา

179 หมู1่0 ชุมชนชอนตะวนั ซอย11
ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง

0846186532
จ.นครสวรรค ์  60000

นายพรหมมาตร ์ยุทธณรงค์

679/17 หมู1่0 
ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง

0818880732
จ.นครสวรรค ์  60000

นายกาํพล โมลยัรกัษ์

จงัหวดันนทบุรี (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.นนทบุร ีศาลากลางจงัหวดั
อาคาร5 ชัน้ 4  ต.บางกระสอ อ.เมอืง

0625644291
จ.นนทบุร ี  11000

นายดลธรรม กอศรีพร

จงัหวดันราธิวาส (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.นราธวิาส ชัน้ 5 ศาลากลาง
ถ.ศูนยร์าชการ ต.โคกเคยีน อ.เมอืง

0819902979
จ.นราธวิาส   96110

นายสมปอง สขุขะ

จงัหวดับรุีรมัย ์(1 คน )

52 หมู่ 22 
ต.นิคม อ.สตกึ

0909922012
จ.บุรรีมัย ์  31150

นางจรีรตัน์ เครือแวงมนต์

จงัหวดัปทุมธานี (1 คน )

100 หมู1่ 
ต.บา้นฉาง อ.เมอืง

0818035073
จ.ปทุมธานี   12000

นางกนัทร แสนงาม

จงัหวดัระนอง (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัระนอง

เลขที2่/81 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน้ อ.เมอืง

0873876893
จ.ระนอง   85000

น.ส.อมุาภรณ์ นิยมไทย
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จงัหวดัระยอง (1 คน )

058 ถนนสมทุรคงคา
ต.ท่าประดู่ อ.เมอืง

0953163242
จ.ระยอง   21000

น.ส.ภาวิณี เรือนแก้ว

จงัหวดัราชบรีุ (5 คน )

190/2 หมู1่0 
ต.ดอนตะโก อ.เมอืง

0812948199
จ.ราชบุร ี  70000

นางนภาพร ภู่เกตุ

265 ถนนคา่ยหลวง
ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

0819443262
จ.ราชบุร ี  70110

นางรติักาล ล่องสวุรรณ

120/84 หมู3่
ต.คบูวั อ.เมอืง

0819524486
จ.ราชบุร ี  70000

น.ส.จรินยา เข่ือนขนัธ์

265 ถนนคา่ยหลวง
ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

0840557892
จ.ราชบุร ี  70110

น.ส.ญาณิศา ฉิมมะ

สาํนกังาน ทสจ.ราชบุร ี
 เลขที ่52 ถนนวรเดช ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0838582332
จ.ราชบุร ี  70000

นางป่ิน บณัฑิตเสิศรกัษ์

จงัหวดัลพบรุี (1 คน )

98/2 หมู9่
ต.เขาพระงาม อ.เมอืง

0806665053
จ.ลพบุร ี  15160

นางแสงจนัทร ์เติมลาภ

จงัหวดัลาํปาง (5 คน )

9 ถนนวงัโลง้
ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืง

0625955974
จ.ลาํปาง   52000

นายกนกพนัธุ ์ขึมจนัทร์

321/8 หมู ่13 ซ.หนองละครพฒันา 2 ถ.
พระเจา้ทนัใจ

ต.ตน้ธงชยั อ.เมอืง

0813792981
จ.ลาํปาง   52000

นายภกัดี กาไรภมิู

397 หมู1่ 
ต.ชมพ ูอ.เมอืง

0898556584
จ.ลาํปาง   52001

นางชไมพร โยธาวฒิุ

153 หมู2่ 
ต.พชิยั อ.เมอืง

0932608116
จ.ลาํปาง   52000

นายสุรพล ยะสิทธ์ิ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (สาขา
ลาํปาง)
1 ถนนปา่ไมเ้ขต ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืง

0898556508,054226828ต่อ304
จ.ลาํปาง   52000

น.ส.ยุพิน ชุ่มตา

จงัหวดัลาํพนู (1 คน )

109/23 หมู1่1 
ต.ตน้ธง อ.เมอืงลาํพนู

0818811045
จ.ลาํพนู   51000

นายพนูสวสัด์ิ ภทัรอนันตนพ

จงัหวดัสกลนคร (1 คน )

1876 ศูนยป์า่ไมส้กลนคร 
ต.ธาตุเชงิชุม อ.เมอืง

0933215351
จ.สกลนคร   47000

นายพลูศกัด์ิ กางทอง

จงัหวดัสงขลา (5 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่6 (สงขลา) 
60 ถนนรามวถิ ีต.บ่อยาง อ.เมอืง

074311020
จ.สงขลา   90000

นางรชันี รตันพนัธุ์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่6 (สงขลา) 
60 ถนนรามวถิ ีต.บ่อยาง อ.เมอืง

0894666197
จ.สงขลา   90000

นายปรีชา โชโต

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.สงขลา
เลขที ่4 ถนนชลเจรญิ  ต.บ่อยาง อ.เมอืง

074316234,0945915335
จ.สงขลา   90000

นางศภุา ศรีสมยั

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่6 (สงขลา )
ถนนรามวถิ ีต.บ่อยาง อ.เมอืง

0645036498
จ.สงขลา   90000

นางอารีย ์ทองแก้วเกิด

186 หมู ่1 
ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืง

0831846098
จ.สงขลา   90000

นางเพญ็รตัน์ คงฤทธ์ิ

จงัหวดัสตลู (1 คน )

681 หมู4่ ถนนเขาจนี
ต.คลองขดุ อ.เมอืง

0966346845
จ.สตูล   91000

น.ส.เบญ็จวรรณ นวลมะโน

จงัหวดัสมุทรปราการ (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.สมุทรปราการ
ศูนยเ์บญจบูรพาสุวรรณภมู ิต.บางปใูหม่

0896603856
อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ   10280

นายเจษฎา อ๊ึงเหมอนันต์

จงัหวดัสมุทรสงคราม (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.สมุทรสงคราม
ชัน้ 4 ศาลากลาง ต.แมก่ลอง อ.เมอืง

0891729789
จ.สมทุรสงคราม   75000

นายชุมพล ทองแท้

จงัหวดัสมุทรสาคร (1 คน )

9/364 หมู่บา้นนนัทวนั ถนนสุขาภบิาล 5 
(ซอย28) 
แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน

0815524156
กรุงเทพฯ   10220

นายจรสั โสมทศัน์
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จงัหวดัสระบรุี (4 คน )

255/37 หมูบ่า้นอยูส่บาย 5 ถนนเทศบาล 
4 ซอย35
ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบุรี

0819466007
จ.สระบุร ี  18000

นายไพบูลย ์ขนัทอง

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่1 สาขาสระบุรี
ต.เฉลมิพระเกยีรต ิอ.พระพทุธบาท

0813855583
จ.สระบุร ี  18240

น.ส.จนัทนา ไวยพารา

31/421 หมูบ่า้นพฤกาวลิเลจ1 หมู1่7
ต.บงึคาํพรอ้ย อ.ลาํลูกกา

0831814319
จ.ปทุมธานี   12150

นายวรรณชยั รกัมิตร

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่1 สาขาสระบุรี
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลมิพระเกยีรติ

0817019384
จ.สระบุร ี  18240

นางวาสนา ไตรรตัน์

จงัหวดัสิงหบ์รุี (1 คน )

6/1 หมู ่3 
ต.ทบัยา อ.อนิทรบ์ุรี

0818523831
จ.สงิหบ์ุร ี  16110

นายรณชยั ป่ินแก้ว

จงัหวดัสโุขทยั (1 คน )

118 หมู3่
ต.วงัพกุิล อ.วงัทอง

0947095075
จ.พษิณุโลก   65130

น.ส.เพญ็รพี ศิริจีรโชติ

จงัหวดัสพุรรณบรีุ (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.สุพรรณบุรี

อาคารศูนยร์าชการ ชัน้ 3 ต.สนามชยั

035-535426
อ.เมอืง จ.สพุรรณบุร ี  72000

นางพิมพพ์นิต พลพท์องคาํ

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (11 คน )

108/22 หมู ่2 ถนนศรวีชิยั 28
ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง

0818975213
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายธนิต สงัขนิตย์

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่11
ต.บางกุง้ อ.เมอืง

0625426328
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายสมหวงั จนัทรฉ์าย

101/71 หมู ่1 ถนนโฉลงรฐั
ต.บางกุง้ อ.เมอืง

0898736765
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายนพดล จิตรเท่ียง

233/133 ม.4 ซ.ยางาม ถ.อาํเภอ
ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง

0810814570
จ.สรุาษฏรธ์านี   84000

นายเกรียงศกัด์ิ คงคาช่วย

222/31 หมู ่4 ถนนโฉลกรฐั ซ.16
ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง

0897246599
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

น.ส.จติุพร ศรีสวสัด์ิ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษที ่4 
ถนนกาจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง

0819780924,077295567
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายธนกฤต ทองหวัเตย

218/131 ถนนตลาดใหม่ ซอย 7
ต.ตลาด อ.เมอืง

0818958386
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายสมหมาย ศรีสมบติั

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษที ่4 
ถนนกาจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง

0980633766
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายชลิน อินทรส์าํราญ

1/5 หมู ่1 
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดษิฐ์

0815392842
จ.สรุาษฎรธ์านี   84290

นายอาํพล ศรีไหมนุ่น

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่11
5 หมู5่ ถนนกาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง

0817877599
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายสจัรินทร ์ศรีเสน

88/32 หมู่5
ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง

0872755282
จ.สรุาษฎรธ์านี   84000

นายสุภาพ คาํแฝง

จงัหวดัสริุนทร ์(1 คน )

45 ซอยท่าเรอืจา้ง 1 ถนนท่าเรอืจา้ง
ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด

0818168487
จ.ตราด   23000

นายนที ธรรมพิทกัษ์พงษ์

จงัหวดัสระแก้ว (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.สระแกว้
ศาลากลางจงัหวดัสระแกว้ ชัน้ 3 ต.ท่าเกษม

0909765019,0631872422
อ.เมอืง จ.สระแกว้   27000

นายธนพล โนนเภา

จงัหวดัหนองคาย (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.หนองคาย
ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย ชัน้ 3 อ.เมอืง

042423971
จ.หนองคาย   43000

นางนวลนาง ศรีสาํราญ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.พระนครศรอียธุยา
อาคาร 7 ศูนยร์าชการ ต.คองสวนพลู

0819848543
จ.พระนครศรอียธุยา   13000

นายทรงศกัด์ิ สขุเกษม
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จงัหวดัร้อยเอด็ (1 คน )

299 ม.7 ต.มะอ ึ
อ.ธวชับุรี

0999641491
จ.รอ้ยเอด็   45170

นางวรรณา ป้อมสวุรรณ

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู(1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.หนองบวัลําภู
ศาลากลาง ชัน้ 3 ต.ลาํภ ูอ.เมอืง

0619498751
จ.หนองบวัลาํภ ู  39000

น.ส.อาทิตยา จลุม่วง

จงัหวดัพงังา (1 คน )

106/30 ถนนนรศิร
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง

0818959591
จ.ภเูกต็   83000

นายสมโพธ์ิ อ่อนเกตพุล

จงัหวดัพิจิตร (1 คน )

ศูนยป์ระสานงานป่าไมพ้จิติร

90/2 ถนนศรมีาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร

0831667333
จ.พจิติร   66000

นายประสพโชค ผิวเพชร

จงัหวดัพิษณุโลก (6 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
 เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

055009937
จ.พษิณุโลก   65000

น.ส.สุมาลี ใจชนะ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
 เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

055009937
จ.พษิณุโลก   65000

นายสวสัด์ิ อัน้เต้ง

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
 เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

0872086885
จ.พษิณุโลก   65000

นายเจษฎา มากลัน่

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
 เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

0979181352
จ.พษิณุโลก   65000

นายสิทธิศกัด์ิ คุ้มคาํ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
 เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

055009937
จ.พษิณุโลก   65000

นางธญัญลกัษณ์ อินทรกาํแพง

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่11 
เลขที ่555 หมู6่  ต.ท่าทอง อ.เมอืง

0817853658
จ.พษิณุโลก   65000

น.ส.ประพิศ โตน้อย

จงัหวดัเพชรบรุี (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.เพชรบุรี
เลขที ่87 หมู ่1 ต.ไร่สม อ.เมอืง

0819952199
จ.เพชรบุร ี  76000

นางสมบูรณ์ บุญรอด

จงัหวดัเพชรบรูณ์ (1 คน )

ศูนยป์า่ไมเ้พชรบูรณ์ 
327 ถนนสามคัคชียั ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0857305627
จ.เพชรบูรณ์   67000

นายชิต อินทระนก

จงัหวดัแพร่ (2 คน )

2 ถนนวดัดอนจาํศลี
ต.พระบาท อ.เมอืง

0868940433
จ.ลาํปาง   52000

น.ส.ศภุลกัษณ์ ศิริมงคล

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13
 เลขที ่140 ถนนยนัตรกจิโกศล อ.เมอืง

0852568722
จ.แพร่   54000

น.ส.แสงดาว ปานแหลม

จงัหวดัภเูกต็ (1 คน )

21/1 หมู8่ 
ต.ฉลอง อ.เมอืง

0864705878
จ.ภเูกต็   83130

นายปรารภ หาญช้าง

จงัหวดัมหาสารคาม (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.มหาสารคาม
เลขที ่416 หมู่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมอืง

043777395
จ.มหาสารคาม   44000

นายนรินทร ์สายซอ

จงัหวดัมุกดาหาร (1 คน )

19 ซอยตาดแคน7 ถนนตาดแคน
ต.มกุดาหาร อ.เมอืง

0818738239
จ.มกุดาหาร   49000

นายวีระชยั คาํเพง็

จงัหวดัยโสธร (1 คน )

34 ถนนเทพมณี 
ต.ในเมอืง อ.เมอืงยโสธร

0876307028
จ.ยโสธร   35000

นางกนกวรรณ พลูสวสัด์ิ

จงัหวดัยะลา (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.ยะลา เลขที ่35
ถ.สขุยางค ์อ.เมอืงยะลา

0847501510
จ.ยะลา   95000

นายสุรเดช บอืราเฮง

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.ประจวบครีขีนัธ์
18 ถนนเทศบาลบํารุง ต.ประจวบฯ อ.เมอืง

0811785554
จ.ประจวบครีขีนัธ ์  77000

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวฒันา

จงัหวดัปราจีนบุรี (4 คน )

1232/68 ซ.ปราจนีอนุสรณ์12 ถ.ปราจนี
อนุสรณ์

ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0817811926
จ.ปราจนีบุร ี  25000

นายเดชา นาคบาํรงุศรี

318/2 ถนนแกว้พจิติร 
ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0813732311
จ.ปราจนีบุร ี  25000

นายสมยศ ไชยวงษ์
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สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่1 
498/1 ถนนหน้าเมอืง ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

037211140
จ.ปราจนีบุร ี  25000

นายวฒิุชยั เกตานนท์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่1 
498/1 ถนนหน้าเมอืง ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0815780527
จ.ปราจนีบุร ี  25000

น.ส.ทิพวรรณ สงัขท์อง

จงัหวดัอ่างทอง (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.อ่างทอง
ชัน้ 3 ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ต.บางแกว้ 

0852892543
จ.อ่างทอง   14000

น.ส.วิชชุดา เอ่ียมช่ืน

จงัหวดัอดุรธานี (8 คน )

212/89 หมูบ่า้นรสกิา ถนนบางพล-ีตาหรุ
ต.แพรกษาใหม ่อ.เมอืง

0818619459
จ.สมทุรปราการ   10280

นายลือชยั แมน้โชติ

51 ซอยตตอ้ยลาบเป็ด ถนนศรชีุมชืน่
ต.หมากแขง้ อ.เมอืง

0819757860
จ.อุดรธาน ี  41000

นายสมคิด สิงหส์าธร

225/166 ถ.อุดร-สามพรา้ว ซ.แวรซ์ายส ์6
ต.หมากแขง้ อ.เมอืง

0817398418
จ.อุดรธาน ี  41000

ว่าท่ี พ.ต.สมคิด กิจเอ้ือวิริยะ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธาน)ี
79 ถนนศรสีขุ อ.เมอืง

0818774230
จ.อุดรธาน ี  41000

นางวราภรณ์ บญุสขุ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธาน)ี
79 ถนนศรสีขุ อ.เมอืง

0918625775
จ.อุดรธาน ี  41000

นางสมุาลี วีระชาติ

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธาน)ี
79 ถนนศรสีขุ อ.เมอืง

0834644546
จ.อุดรธาน ี  41000

นางสภุาวดี มณีรกัษ์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธาน)ี
79 ถนนศรสีขุ อ.เมอืง

0817693822
จ.อุดรธาน ี  41000

นางศิริพร สุ่มมาตย์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธาน)ี
79 ถนนศรสีขุ อ.เมอืง

0817217686
จ.อุดรธาน ี  41000

นางสิริพร มาตรน์อก

จงัหวดัอตุรดิตถ ์(1 คน )

ศูนยป์า่ไมอุ้ตรดถิต์

19 ถนนแปดวา ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง

055413065,0833249897
จ.อุตรดถิต ์  53000

น.ส.นุชนาถ จนัทรเ์พง็

จงัหวดัอบุลราชธานี (5 คน )

89/106 หมูบ่า้นเจรญิทรพัย ์10 ซอย 12
ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

0897212552
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นายไชยา นิรมานสกลุพงศ์

สถานีควบคมุและปฏบิตักิารไฟป่า สบอ.9 
(อุบลราชธาน)ี
ต.แจระแม อ.เมอืง

0812662465
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นายนิวฒัน์ สงมา

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่9 
(อุบลราชธาน)ี
ต.แจระแม อ.เมอืง

0810624349
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นายเตชินท ์เช้ือลี

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่9 
(อุบลราชธาน)ี
189 ถนนแจง้สนิท ต.จแจระแม อ.เมอืง

0945304785
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นางเพียงใจ เสียงหวาน

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่9 
(อุบลราชธาน)ี
189 ถนนแจง้สนิท ต.จแจระแม อ.เมอืง

0872563883
จ.อุบลราชธาน ี  34000

น.ส.วนัเพญ็ จนัทโชติ

จงัหวดัอาํนาจเจริญ (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.อาํนาจเจรญิ
หมู1่3 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง

0815841502
อ.เมอืง จ.อาํนาจเจรญิ   37000

นางวารินทร ์เน่ืองภิรมย์

จงัหวดับงึกาฬ (1 คน )

สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.บงึกาฬ
ศาลากลางจงัหวดับงึกาฬ ชัน้3 ต.บงึกาฬ

0833892729
อ.เมอืง จ.บงึกาฬ   38000

นางขนิษฐา ธรรมโรจน์

ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จาํนวน 1 คน

    เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้  จาํกดั 

(1 คน )

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

025797070
กรุงเทพฯ   10900

นายพิศิษฐ จนัทรค์ณุาภาส

ผูแ้ทนสมาชิกกลุ่มจดัตัง้ใหม่ จาํนวน72 คน

วนวฒันวิจยั (กรมป่าไม)้  (2 คน )

16/20 ซอยชมรมเกษตรนิเวศน์ ถนนแจง้
วฒันะ 14
เขตหลกัสี่

025734604
กรุงเทพฯ   10210

นายพิณ เกื้อกลู

82/79 หมู่8 
ต.ท่าศาลา อ.เมอืง

0867870959
จ.ลพบุร ี  15000

นายนิกร เกลี้ยงพิบลูย์

หนา้ 10 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562148



ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

กองคลงั (กรมป่าไม ้และกรมอทุยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธุพื์ช)  (3 คน )

5 ซอยสงัคมสงเคราะหท์ี ่6 แยก 2-5
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว

0898130477
กรุงเทพฯ   10230

น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์

106/606 เคหะชุมชนร่มเกลา้
แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั

0890626567
กรุงเทพฯ   10520

นางระพินทร ์เจริญศรีทวีชยั

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0898808090
กรุงเทพฯ   10900

นางสมคิด ไวยกญัหา

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี (กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธุพื์ช) (1 คน )

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื
61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

0814994951
กรุงเทพฯ   10900

นายธวชัชยั กิจนิเทศ

      ส่วนพฒันาการวิศวกรรมป่าไม้    ( ส่วนกลาง )

 (2 คน )

399/10 หมู ่3 บา้นเซ
ต.หนองขอนาจา้ง อ.เมอืง

0972369636
จ.อุดรธาน ี  41000

นายสุรพงษ์ สายณสิต

58 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

0814235336
กรุงเทพฯ   10250

นายชูศกัด์ิ ทองไทย

พ่ีน้องวนกร (ส่วนกลาง)  (2 คน )

16/70 หมู่8 (ชุมชนบา้นรมิสวน)
ต.บางเขน อ.เมอืง

0812609055
จ.นนทบุร ี  11000

นายสญัชยั ฐิติธรรมจริยา

23/123 รเีจน้ทโ์ฮม3A 
แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0816516533
กรุงเทพฯ   10220

นายศึกษิต พนัธท์อง

สาํนักด่านไม้ (ส่วนกลาง)  (1 คน )

63/32 อาคารศรินิเรสซเิดน้ซ ์ซ.พหลโยธนิ
 67
แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0818609511
กรุงเทพฯ   10220

นายเมทนี สีมนัตร

วิชาการป่าไม้ (ส่วนกลาง)  (2 คน )

181/79 หมูบ่า้นสนิทรพัยน์คร
พหลโยธนิ 50 บางเขน

0895004929
กรุงเทพฯ   10220

นายวิชิต สนธิวณิช

38/36 ถนนนเรศ
แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั

0867773395
กรุงเทพฯ   10500

นายประสิทธ์ิ น่ิมนวลฉวี

13 นําโชค (ส่วนกลาง)  (2 คน )

802/184 หมู ่12 
ต.คคูต อ.ลาํลกูกา

0818669622
จ.ปทุมธานี   12130

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ

88/133 หมบูา้นเฉลมิสขุฯ 6 ซอยราม
อนิทรา 13 แยก12 
ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน

0898161768
กรุงเทพฯ   10220

นางศภุรตัน์ ชาญยุทธกลู

ไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง)  (1 คน )

76/114 ม.เกื้อกูลนิเวศน์ ซอย3 ถ.ตวิานนท์
ต.ปากเกรด็ อ.ปากเกรด็

0632695298
จ.นนทบุร ี  11120

นายวรทั ตลุยธาํรง

รกัษ์ป่ากระบี ่(กระบี)่  (2 คน )

170/156 หมู2่ หมูบ่า้นสยามนครธานี 
ซอย16 หมู2่
ต.น่าซกั อ.เมอืง

0898681584
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นายลือสกั สกัพนัธ์

229 หมู6่ 
ต.กระบีน้่อย อ.เมอืง

0611767656
จ.กระบี ่  81000

นายบรรจบ เขียวน้อย

    สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 7   ( ขอนแก่น ) 

(2 คน )

166/395  ซ.พหลโยธนิ 52 แยก 11-1 
(ม.ณฐักานต)์
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

0814228890
กรุงเทพฯ   10220

นายมิตรชยั อานันทนสกลุ

68 หมู่ 11 ต.บา้นดง
อ.ชาตติระการ

0818861996
จ.พษิณุโลก   65170

นายสนิท ศรีสุระ

     เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาสอยดาว   ( จนัทบรุี ) 

(1 คน )

304/9-10 หมู1่ 
ต.มะตง อ.สอยดาว

0929063589
จ.จนัทบุร ี  22180

นายนาถพงศ ์สุวรรณวาทิน

    สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 2   ( เชียงราย ) 

(1 คน )

798 ถนนสงิหไคล 
ต.เวยีง อ.เมอืง

053711445
จ.เชยีงราย   57000

น.ส.บษุกร ธิศาเวช

หนา้ 11 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562 149



ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

      สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 1   ( เชียงใหม่ )

 (2 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่1
ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0816815746
จ.เชยีงใหม ่  50100

นางจริยา ไชยพิสิทธ์ิ

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่1
ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง

0815952373
จ.เชยีงใหม ่  50100

น.ส.เกษณีย ์พิทกัษ์

สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรกัษ์สตัวป่์าเขา

ช่อง (ตรงั)  (1 คน )

ศูนยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัวป์่าเขาร่อง

ตูป้ณ.4 อ.นาโยง

0925432098
จ.ตรงั   92170

น.ส.เกษร เล่งอ้ี

อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นครราชสีมา) (2 คน )

9/254 ซ.ลาดปลาเคา้ 78
แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน

0896690006
กรุงเทพฯ   10220

นายณรงค ์มหรรณพ

185 หมู ่18 
ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง

0899491893
จ.นครราชสมีา   30130

นายทนู นันกลาง

สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 8  ( นครราชสีมา ) 

(2 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่8
591 หมู7่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมอืง

0818795782
จ.นครราชสมีา   30000

นายพงศป์ณต นนท์ชยัพฒัน์

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่8
591 หมู7่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมอืง

0918317498
จ.นครราชสมีา   30000

นางชญาน์นันท์ ภาวารี

สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 12 

(นครศรีธรรมราช) (2 คน )

163/11 ซอยปานรกัษ์ ถ.ปากนคร หมู4่
ต.ท่าซกั อ.เมอืง

0896467901
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นางโสภี  บริสทุธ์ิ

42 ซอยกา้วหน้า 2 ถนนนคร-ปากพนัง
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0848426642
จ.นครศรธีรรมราช   80000

นางยวุดี เพชรย้อย

กลุ่มจดัการต้นน้ําน่าน (น่าน)  (1 คน )

ศูนยจ์ดัการตน้น้ําที ่5 
ต.ดู่ใต ้อ.เมอืง

054771475
จ.น่าน   55000

นางภิตินันท์ ไชยเดช

สาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 6 (ปัตตานี)  (2 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่6 สาขาปตัตานี
อ.เมอืง

0812753030
จ.ปตัตานี   94000

นางกรรณิการ ์เรืองถนอม

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่6 สาขาปตัตานี
6/2 ถนนมะกรดู ต.สะบารงั อ.เมอืง

0936349295
จ.ปตัตานี   94000

นายชนาธิป ทิพลือชา

สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 3 (แพร่) (2 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี3่ สาขาแพร่
140 ถ.ยนัตรกจิโกศล อ.เมอืง

054627143
จ.แพร่   54000

นางดรณีุ บญุถึง

26 หมู่4 
ต.เวยีงทอง อ.สงูเมน่

0832296265
จ.แพร่   54000

นางจินดา มัง่มูล

ส่วนอทุยานแห่งชาติ สาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 

13 (แพร่) (1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (แพร่)
140 ถนนยนัตรกจิโกศล ต.ปา่แมต อ.เมอืง

0897595194
จ.แพร่   54000

น.ส.กนัยา จนัทรส์วิุมล

ส่วนฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ท่ีอนุรกัษ์สาํนักบริหาร

พืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 13 (แพร่) (1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (แพร่)
140 ถนนยนัตรกจิโกศล ต.ปา่แมต อ.เมอืง

0819931510
จ.แพร่   54000

น.ส.สมยั สาํนวน

ส่วนอนุรกัษ์สตัวป่์าสาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 13

 (แพร่) (1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (แพร่)
140 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ป่าแมต อ.เมอืง

0857100024
จ.แพร่   54000

น.ส.วรญัญา คาํอดุ

   นิติธรรม สาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 13   (แพร่)

 (1 คน )

9/1 หมู4่ 
ต.ดอนมลู อ.สงูเมน่ 

0818825999
จ.แพร่   54130

นายชยัยนัต ์คาํป้อ

   ลุ่มน้ํายม สาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 13  (แพร่) 

(1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (แพร่)
140 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ป่าแมต อ.เมอืง

0931391240
จ.แพร่   54000

นายจาํเริญ ขนัเพช็ร

เพชรชะอาํ (เพชรบรุี)  (1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 สาขา
เพชรบุร ี
493/29 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ

0812576416
จ.เพชรบุร ี  76120

นายชนินทร ์อินทรไพโรจน์

หนา้ 12 จาก 14รายงานกิจการประจ�าปี 2562150



ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

ส่วนอทุยานแห่งชาติสาํนักบริหารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ท่ี 3

 (เพชรบรุี) (1 คน )

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 สาขา
เพชรบุร ี
493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา

0982596919
จ.เพชรบุร ี  76120

นายสุรเทพ ทองเสริม

    สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 4   ( พิษณุโลก ) 

(2 คน )

170/14 ถนนประชาอุทศิ
ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0897051644
จ.พษิณุโลก   65000

นายปริญญา ศรีแก้วดี

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่4 สาขา
พษิณุโลก

88 หมู่4 ต.หวัรอ อ.เมอืง

055322612
จ.พษิณุโลก   65000

นางพิมพพ์รรณ ประสิทธ์ิวิเศษ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาบรรทดั (พทัลงุ)  (2 คน )

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาบรรทดั 
หมู1่ ต.บา้นนา อ.ศรนีครนิทร์

0639483679
จ.พทัลุง   93000

นางรตันพนัธ ์สะลิมาต

เขตหา้มล่าสตัวป์า่ทะเลน้อย หมู2่
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

0832403069
จ.พทัลุง   93150

นางอรณีุ สดุจนัทร์

ศนูยป์ระสานงานจงัหวดัพะเยา (พะเยา)  (1 คน )

ศูนยป์ระสานงานจงัหวดัพะเยา

18 ถนนพหลโยธนิ ต.แมต่ํ๋า อ.เมอืง

0987948113
จ.พะเยา   56000

นายสุพจน์ ศรีชยั

แม่น้ํายวมแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)  (2 คน )

สถานีเพาะชํ้ากลา้ไมจ้งัหวดัแมฮ่่องสอน

ต.แม่สะเรยีง อ.แม่สะเรยีง

0861895711
จ.แมฮ่่องสอน   58110

นางจิรภทัร ์สริุนทร์

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 สาขาแมส่ะ
เรยีง

ต.แม่สะเรยีง อ.แม่สะเรยีง

0843788961
จ.แมฮ่่องสอน   58110

นายณัฐธนชยั ใจหลกั

แม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน)  (1 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่1 สาขา
แมฮ่่องสอน

37/3 ถ.บางลอ้นิคม ต.จองคาํ อ.เมอืง

0871721436
จ.แมฮ่่องสอน   58000

นายพงศก์ร เสมมหาศกัด์ิ

กลุ่มพืน้ท่ีอนุรกัษ์ บา้นโป่ง (ราชบรุี)  (5 คน )

9/32 ม.วศิวะเพลส ซ.เพชรเกษม 1
ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง

0909798642
จ.ราชบุร ี  70000

นายนพดล ฮมแสน

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 (บา้นโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

0892601323
จ.ราชบุร ี  70110

นายนิวติั นพแก้ว

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 (บา้นโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

0986153542
จ.ราชบุร ี  70110

นายวรญัญ ูแสงไสสี

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 (บา้นโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

0898096935
จ.ราชบุร ี  70110

นางปิยะวรรณ ศรีแดงรกัษา

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่3 (บา้นโป่ง)
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่

032211025
จ.ราชบุร ี  70110

นายสมศกัด์ิ แย้มเยือ้น

อนุรกัษ์สตัวป่์าราชบรุี-กาญจน์ (ราชบรุี)  (1 คน )

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่แมน้ํ่าภาช ี108 หมู ่
13
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา

0979365699
จ.ราชบุร ี  10180

นายชุมพล แก้วเกตุ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภหูลวง (เลย)  (1 คน )

สาํนกังาน ทสจ.เลย
599 ม.7 ต.เมอืง อ.เมอืง

0817378265
จ.เลย   42000

น.ส.นุชริน จนัทรพ์าณิชย์

ราชพฤกษ์ (ลาํปาง)  (3 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี3่ (ลาํปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืง

0806753348,054223291ต่อ1
จ.ลาํปาง   52000

นายสุรชัฐนพ สิงหาคาํ

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี3่ (ลาํปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืง

0841717062
จ.ลาํปาง   52000

นายอนันต ์ศิริมงคล

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี3่ (ลาํปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืง

0816810490
จ.ลาํปาง   52000

นายภษิูต ระโพธ์ิ

รกัษ์ป่าอีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ)  (2 คน )

252/4 หมู5่ 
ต.หนองครก อ.เมอืง

0850977057
จ.ศรสีะเกษ   33000

นายภทัรชยั มีชูทรพัย์

862/33 ซ.อุบล 4 ถ.อุบล
ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง

0819662231
จ.ศรสีะเกษ   33000

นายไพรวลัย ์ไชยหะนาม
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ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ประจาํปี 2562 - 2563

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าโตนงาช้าง (สงขลา)  (1 คน )

114/1 หมู3่
ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่

0862856554
จ.สงขลา   90110

นายวฒิุชยั ไชยวรณ์

    สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 13    ( สงขลา ) 

(1 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่13 (สงขลา)
134 หมู1่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่

074205990
จ.สงขลา   90110

นางวริศตาร์ิ หนูแจ่ม

  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าห้วยขาแข้ง   ( อทุยัธานี ) 

(1 คน )

99/6 ถนนบรริกัษ์
ต.อุทยัใหม ่อ.เมอืง

0989246969
จ.อุทยัธานี   61000

นายยงยทุธ มีแสงพราว

  สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ 7 (อบุลราชธานี) 

(2 คน )

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่7
7 ถนนสุรศกัดิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0856119306
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นายบญัชา รุ่งรจนา

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่7
7 ถนนสุรศกัดิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง

0894267522
จ.อุบลราชธาน ี  34000

นางวาสนา พรมภกัดี

    สาํนักจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 6   ( อดุรธานี ) 

(1 คน )

51 ถนนศรชีมชืน่
 ต.หมากแขง้ อ.เมอืง

0818720596
จ.อุดรธาน ี  41000

นางพอตา สิงหส์าธร

ต้นน้ําห้วยแก้ว (เชียงใหม่)  (1 คน )

241 ถนนหว้ยแกว้(สว่นจดัการตน้น้ํา)
ต.เทพ อ.เมอืง

0819608650
จ.เชยีงใหม ่  50200

นางนฤมล อินทะพนัธุ์

รกัษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง)  (2 คน )

205/27 ซ.งามวงศว์าน 39 ถ.งามวงศว์าน
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

0866159660,025897785
กรุงเทพฯ   10210

น.ส.วราภรณ์ ศิริประเสริฐ

105/227 หมู6่ ม.สรุสวสัดแิลนด ์ถ.มทส.1
ต.สรุนาร ีอ.เมอืง

0969686859
จ.นครราชสมีา   30000

นางสวุรรณี เจริญกลกิจ
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คณะกรรมการด�าเนินการ
และฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



คณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ 42

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



1.	 นายจงเจริญ		กิจส�าราญกุล		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ
2.	 นายประสิทธิ์		นิ่มนวลฉวี		 ประธานกรรมการอ�านวยการ
3.	 นายวุฒิศักดิ์		นราพันธ์		 กรรมการ	
4.	 นายชัยยันต์		ค�าป้อ		 กรรมการ
5.	 นายกัณฑ์พงษ์		ดวงสินกุลศักดิ	์	 กรรมการ
6.	 นายโชคชัย		เลิศเกียรติวงศ์		 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอ�านวยการ

1
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1.	 นางสาวอารยา		บุญยะศิรินันท์		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
2.	 นายอนุชิต		แตงอ่อน		 ประธานกรรมการเงินกู้
3.	 นายณรงค	์	มหรรณพ		 กรรมการ
4.	 นายสวัสดิ์		อั้นเต้ง		 กรรมการ
5.	 นายประสิทธิ์		นิ่มนวลฉวี		 กรรมการ
6.	 นายโชคชัย		เลิศเกียรติวงศ์		 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ 

1

64 5

2 3

รายงานกิจการประจ�าปี 2562156



คณะกรรมการเงินกู้ 

1.	 นายวิฑูรย์		ไชยเพิ่ม		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.	 นายณรงค์		มหรรณพ		 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.	 นายณรงค์		ทองขจร		 กรรมการ
4.	 นายสุภาพ		ค�าแฝง		 กรรมการ
5.	 นายภูดิท		จันทะเรือง		 กรรมการ	
6.	 นายอนุชิต		แตงอ่อน		 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์
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นายวิชิต  สนธิวณิช

ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล

รองประธานกรรมการ	คนที่	1

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์

รองประธานกรรมการ	คนที	่2

นายอนุชิต  แตงอ่อน
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม 

รองประธานกรรมการ	คนที่	3

นายณรงค์  ทองขจร
กรรมการ

คณะกรรมการด�าเนินการ 
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นายณรงค์  มหรรณพ

กรรมการ

นายชัยยันต์  ค�าป้อ

กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง

กรรมการ

นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง

กรรมการ

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์

เลขานุการ

นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์

กรรมการ

นายสุภาพ  ค�าแฝง

กรรมการ
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นายธนโรจน์  โพธิสาโร นายสมศักดิ์  อังศุโกมุทกุล

นายมนตรี  ช่วยชู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์
ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษา
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ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางภาราดา  หินอ่อน

รองผู้จัดการส่วนบริหาร

นายพิศิษฐ  จันทร์คุณาภาส

รองผู้จัดการส่วนการเงิน

นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ
ผู้จัดการ

น.ส.พิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์

รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการเงิน

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.  น.ส.สุภาวดี  เรืองมา
	 เจ้าหน้าที่ทั่วไป

1. นางขวัญพนิต  นุชสวาท
	 หัวหน้าฝ่ายการเงิน

2. นางจรินทร์  อินประสิทธิ์
	 เจ้าหน้าที่การเงิน	

3. น.ส.สุภาพ  เฟื่องอักษร
	 เจ้าหน้าที่การเงิน

4.  นางณาตยา  ชะเอมสินธุ์
	 เจ้าหน้าที่การเงิน

1

1
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ฝ่ายเงินฝาก

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน

1. นางปริษา  เศรษฐสุข 
	 หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก	

2.  น.ส.ดนิตา  โฉมฉิน 
	 เจ้าหน้าที่การเงิน	

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

1. นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล 
	 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

2. นางรุ่งรัตน์  เอี่ยมสอาด
	 เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

3. น.ส.พิมพ์ทอง  อ่อนน้อม
	 เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

1
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3
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายสวัสดิการ

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.  นายศรุต  บุญมาดี
		 เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

1. น.ส.สายพิน  จิตต์สมสุข 
		 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

2. นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช
	 เจ้าหน้าที่สวัสดิการ	

3. นางลักษณา  โฉมงาม 
	 เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
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ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

ฝ่ายเงินกู้สามัญ

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

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

1

1

4 5
2

2

3

น.ส.ธนัชชา  นนทกิติพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

1. นายวรวิทย์  รักษาแก้ว
	 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

2. นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย์

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
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40

20

รับประกันถึงอายุสูงสุุด 80 ป�

รับประกันโดยไม�ต�องกรอกใบคำขอ
เอาประกันและไม�ต�องแถลงสุขภาพ

ฝ่ายบริหารลูกหนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. น.ส.ฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์
		 หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้

2. น.ส.ธนิตา  ศรีสมบูรณ์
	 เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้

3. นายเฉลิมพล  ค�าวิลัย 
	 นิติกร			

1. นายวีระชัย  ข่ายสุวรรณ์
	 หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	

2. น.ส.สุวารี  ใยเผือก
	 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	

3. นายพิธิวัต  ถาวรกุลชัย
	 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	
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ขยะพลาสติก ท�าลายสิ่งแวดล้อม ท�าลายสัตว์ป่าและมนุษย์

ปัจจุบัน กทม. ต้องเก็บขยะถุงพลาสติก

มากถึง 1,008 ตัน/วัน ถ้าพวกเราร่วมกัน 

ใช้ถุงผ้า จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก 

ได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ระยะย่อยสลายของขยะแต่ละชนิด

เศษกระดาษ
2-5 เดือน

ถ้วยกระดาษเคลือบ
5 ปี

ก้นบุหรี่
12 ปี

ถุงพลาสติก
450 ปี

โฟม
1,000 ปี หรือไม่ย่อยสลาย 

กระป๋อง/อะลูมิเนียม
80-100 ปี

ขวดพลาสติก
450 ปี
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