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เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9
ทรงมีพระราชดํารัส ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิต ใหแกพสกนิกรชาวไทย
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ, เกษตรกร ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือรับจางทั่วไป
ควรทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ ในขณะนี้คนไทยสวนใหญเขาใจผิด เขาใจวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชาวนา ชาวไร หรือเขาใจวาทําแคพอมี พอกิน
เทานั้น ไมตองรํ่ารวยมากนัก ที่จริงพระองคสอนใหเราดําเนินชีวิตไปในทาง
สายกลาง และยึดหลักธรรมดานความมีคุณธรรม และจริยธรรมอยางมั่นคง
ทางสายกลาง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล
และการมี ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ดี พ อสมควร ทั้ ง นี้ ต  อ งอาศั ย สติ ป  ญ ญา ความรอบรู 
รอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตากรุณา ชวยเหลือ
ผูที่ดอยโอกาส และไมฝกใฝอบายมุข ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอแนวทางความคิด และการปฏิบัติตนในการ
ดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยไมมากไมนอยเกินไป ดังกลาวคือ
1. ความพอประมาณ เปนทางสายกลางอันดับแรก ถาความพอประมาณ
มากเกิ น ไป เราก็ จ ะเป น คนตระหนี่ ถี่ เ หนี ย ว อดๆ อยากๆ แทบจะกิ น ข า ว
คลุก นํ้าปลา กลายเปนคนขาดสารอาหาร ด านความเป นอยู  เสื้ อผา สกปรก จะ
ซักก็กลัวสิ้นเปลือง จะรีดก็กลัวเปลืองไฟฟา ซักรีดบอยก็จะขาดงาย บานชํารุดก็
ไม ย อมซ อ ม เจ็ บ ป ว ยก็ ไ ม รั ก ษา ด า นสั ง คมก็ ไ ม เ อา ตั ด สั ง คมทุ ก อย า งจนกลาย
เป น ผู  โ ดดเดี่ ย ว ความพอประมาณน อ ยเกิ น ไป เราก็ จ ะกลายเป น คนสุ รุ  ย สุ ร  า ย
ฟุ  ม เฟ อ ย ไม รู  จั ก ความพอดี ไม รู  จั ก ความประหยั ด กิ น ทิ้ ง กิ น ขว า ง ใช ข อง
แบรนดเนม ยอมเปนหนี้ ซื้อของเงินผอน ผลที่สุด ดํารงชีวิตอยูดวยความเดือดรอน ตกอยูในความทุกข
2. การมีภูมิคุมกัน เปนทางสายกลางอันดับที่สาม พระองคสอนวา ใหเรารูจักเตรียมความพรอมรับผลที่จะมากระทบ เพราะ
ในปจจุบันบานเมืองเราอยูในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ทุกคนตองรูจักแกปญหา และรูจักชวยตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
4 ประการ คือ
การออม หมายถึง การรูจักกิน รูจักใช และรูจักเหลือเก็บ คือ การประหยัด จะมีกินเหลือมาก เหลือนอย ก็ใหนําฝากธนาคาร
เพื่ออนาคต
การรักษาสุขภาพ ดวยการออกกําลังกาย ทีถ่ กู วิธอี ยางสมํา่ เสมอ ไมเสพสุรา ยาเสพติดทุกชนิด ไมเทีย่ วกลางคืน กินอาหารครบ
5 หมู รางกายจะแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ ไมตองเสียเงินคายาคารักษา
การสรางครอบครัวที่อบอุน เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดี เมื่อครอบครัวไมแตกแยก ก็ถือวาสถาบันครอบครัวดีอยางยิ่ง เพราะ
ฉะนั้นคนในครอบครัวทุกคนตองมีความเอื้ออาทรตอกัน มีความเคารพนับถือผูอาวุโส มีความรักสามัคคีกัน
การมีสังคมที่ดี รูจักเขากลุม และการมีเครือขาย มนุษยเปนสัตวสังคม ถาเราไมผิดปกติยอมไมอยากอยูคนเดียว โดยเฉพาะ
ผูส งู อายุจะเขาสูช มรมผูส งู อายุเพือ่ มีเพือ่ น และชมรมผูส งู อายุกเ็ ขาเปนเครือขายของสภาผูส งู อายุแหงประเทศไทยหรือสหพันธชมรมผูส งู อายุ
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดมีเพื่อน และปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทานจะไม
พบกับความเดือดรอน ไมพบกับความยากจน และเปนผูที่มีเมตตากรุณา ชวยเหลือผูที่
ดอยโอกาส
จากพระปณิธานของพระองคในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มิไดเปน
เพียงแคขอคิด แตยังทรงปฏิบัติดวยพระองคเอง ดังนั้น คนไทยทุกคนที่ตางพูดเปน
เสียงเดียวกันวา “เรารักในหลวง” ก็สมควรที่จะนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติตาม ใหสมกับที่เกิดมาอยูใตเบื้องพระบรมโพธิสมภารของพระองค

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ
»ÃÐ¨Ó»‚ 2559

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ การกู้เงิน เงินนัéนต้องให้เกิดประโยªน์
มิใª‹กู้สา� หรับäปเล‹น äปท�าอะäรที่äม‹เกิดประโยªน์
¶ŒÒ¡ÙŒà§Ô¹áÅŒÇ ·íÒãËŒÁÕÃÒÂä´Œ ¡çà·‹Ò¡ÑºãªŒË¹Õéä´Œ
äÁ‹µŒÍ§µÔ´Ë¹Õé äÁ‹µŒÍ§à´×Í´ÃŒÍ¹ äÁ‹µŒÍ§àÊÕÂà¡ÕÂÃµÔ ”

พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540
เกี่ยวกับการด�าเนินชี วิตส�าหรับประชาชนปี 2541

“สหกรณ์เป็นวิธีจดั การรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสทิ ธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบ�ำรุงตัวเองให้เกิดความจ�ำเริญในทางทรัพย์”

พระราชด�ำรัส
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประวัติสหกรณไทย
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีการติดตอคาขายสงออกขาวไปขายตางประเทศ แตหนวยการผลิตโดยทั่วไปเปน
ครัวเรือน ชาวนาปลูกขาวเพื่อเลี้ยงครอบครัวในชวงปหนึ่ง ๆ เมื่อสภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น ชาวนาจึงตองการเงินมาลงทุนขยายการผลิต แตการเปนหนี้ทําใหชาวนาตกอยูในฐานะลําบาก สูญเสียกรรมสิทธิ์
ทอดทิ้งที่นาและหลบหนีหนี้สิน ทางการจึงมีแนวคิดจะตั้งธนาคารเกษตรเพื่อแกไขปญหาแตติดขัดเรื่องหลักประกันเงินกู
จึงตองลมเลิกไป
เมือ่ พ.ศ. 2456 แบงคสยามกัมมาจล จํากัด (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน) ประสบวิกฤตการณกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัตคิ ดิ จะดัดแปลงใหเปนธนาคารราษฎรกูย มื แหงชาติ โดยไดเชิญเชอรเบอรนารด ฮันเดอร หัวหนาธนาคารแหงมัทราส
ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาแนวทาง โดยแนะนําใหประชาชนรวมกันตั้งสมาคมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปน
หลักประกันการกูยืมเงินและชวยเหลืออุตสาหกรรมชนบท ซึ่งพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงบัญญัติศัพท
สมาคมชนิดนี้เปนภาษาไทยวา “สหกรณ”
ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2548 ไดมกี ารเปลีย่ นกรมสถิตพิ ยากรณเปนการพาณิชยและสถิตพิ ยากรณ
มีสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณและการสหกรณ โดยพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
เปนอธิบดีกรมนี้เปนพระองคแรก รวมทั้งการออกกฎหมาย มีบทบัญญัติการจัดตั้งสหกรณในพระราชบัญญัติสมาคมแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2459 และไดจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณแหงแรก คือ สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2459 มีสมาชิกสหกรณแรกตั้ง 16 คน มีทุนดําเนินงานฯ เปนเงิน 3,080 บาท การดําเนินงานประสบผลสําเร็จจึงไดขยาย
ไปยังจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยาเมื่อสิ้นป พ.ศ. 2463 มีสหกรณตั้งขึ้น 60 สมาคม สมาชิก 1,190 คน กูเงินจาก
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน รวม 303,668.77 บาท สหกรณหนึ่ง ๆ มีสมาชิกประมาณ 20 คน
สหกรณระยะขยายตัว (ปพ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2497)
การทดลองจัดตั้งสหกรณไดผลเปนที่นาพอใจ ทางราชการจึงสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณมากขึ้น มิไดจํากัด
เฉพาะสหกรณหาทุนเทานัน้ มีสหกรณรปู อืน่ ทัง้ ในดานการผลิต การบริโภค การบริการและการตลาด ทัง้ ในเมืองและชนบท
โดยไดออกกฎหมายสหกรณฉบับแรกขึ้นในป พ.ศ. 2471
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 สหกรณไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม ไดยกฐานะงานสหกรณจากระดับกรมขึ้นเปนกระทรวงในป พ.ศ. 2495 ในชวง
ป พ.ศ. 2476 ถึง 2497 มีสหกรณ 22 ประเภท แบงเปนไมจํากัดสินใช 5 ประเภท และจํากัดสินใช 17 ประเภท มีสหกรณ
จํานวน 10,338 สมาคม ในทองที่ 63 จังหวัด
สหกรณในระยะเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2498 – 2511) จํานวนสหกรณลดลงภายหลังยุบกระทรวงสหกรณลดลง
เปนระดับกรมในกระทรวงพัฒนาการแหงชาติที่ตั้งขึ้นใหม โดยมุงเนนพัฒนาประเทศดานชลประทานทางหลวงแผนดิน
และการศึกษาพรอมทั้งยุบธนาคารเพื่อการสหกรณ ในป พ.ศ. 2509
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2511 - 2514) เปนการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวบรวมสหกรณหาทุนเล็ก ๆ
เขาดวยกัน เปนสหกรณการเกษตรขนาดใหญในระดับอําเภอ ซึง่ การควบรวมสหกรณเริม่ ตัง้ แตป 2512 แลวเสร็จในป 2514
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2515 ถึงปจจุบัน) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สืบเนื่องจากคําสั่งรัฐบาลคณะปฏิวัติยุบ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2515 และตั้งเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณมีงานดานสหกรณอยู
2 กรม คือ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
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สารจาก

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เนื่องในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ใน
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2560 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบปที่ผานมาใหสมาชิกไดรับทราบ รวมถึง
การรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของสมาชิก ถือไดวาเปนการสงเสริมใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการบริหารงานสหกรณ
ตามหลักประชาธิปไตยโดยระบบผูแทนสมาชิก
การดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ในปที่ผานมา จะเห็นไดวาสหกรณไดบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส มุง เนนผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ แมวา จะมีความผันผวนทางดานเศรษฐกิจ และ
การเมือง แตสหกรณสามารถผานพนวิกฤตและมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว อีกทั้งยังคงพัฒนาองคกร
ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคงตอไป
สุดทายนี้ ผมขอฝากใหคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ธํารงไวซึ่งหลักการ และอุดมการณของสหกรณ และ
ขออวยพรใหคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ของสหกรณทุกทาน ประสบแดความสุข ความเจริญ มีกําลังกายและ
กําลังใจที่เขมแข็ง ในการปฏิบัติหนาที่ตอไป

(ดร.วิจารย สิมาฉายา)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สารจาก

อธิบดีกรมปาไม

เนื่องในป 2560 เปนปที่เริ่มตนเขาสูศตวรรษที่สองของขบวนการสหกรณ และเปนปที่ครบรอบ 39 ปของสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นับไดวาเปนโอกาสและเวลาที่เหมาะสมอยางยิ่ง ที่ขบวนการสหกรณในประเทศไทย และ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะดําเนินการไปอยางมั่นคง เปนที่พึ่งของมวลสมาชิก และเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศชาติ ความสําเร็จของสหกรณนนั้ จะเกิดขึน้ ไดกด็ ว ยความเขาใจทีด่ ขี องสมาชิกทุกทาน ดังนัน้ จึงขอใหคณะกรรมการ
เจาหนาที่ และสมาชิกทุกทาน ไดตระหนักถึงหลักการของสหกรณทั้ง 7 ประการ ไดแก การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและ
เปดกวาง การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การปกครองตนเองและ
ความเปนอิสระ การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ การรวมมือระหวางสหกรณ และการเอื้ออาทรตอชุมชน
ในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ผมขอสงความปรารถนาดี
ใหกับคณะกรรมการ เจาหนาที่และสมาชิกทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ ในการรวมกันสรางสรรคองคกร
แหงนี้ของพวกเราใหกาวหนาและเปนที่พึ่งหวังไดในทางเศรษฐกิจ และสังคมของหมูมวลสมาชิกไดอยางยั่งยืน

(นายชลธิศ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม

สารจาก

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ในป 2559 นี้ เปนปที่สหกรณไทยครบรอบ 100 ป และกาวสูปที่ 39 ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ที่ดําเนินกิจการเจริญเติบโตอยางกาวหนา มั่นคง โดยยึดมั่นในอุดมการณที่มุงเนนสงเสริมใหสมาชิก “ประหยัดอดออม
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”
ทั้งนี้ การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ยังคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ ไมวา
จะเปนสมาชิกผูฝากเงินที่ตองการความมั่นใจและความนาเชื่อถือ หรือสมาชิกผูกูที่ตองไดรับการดูแลชวยเหลือ เพราะ
งานสหกรณเปนงานที่ตองทําดวยใจ และมีความเชื่อมั่นวาวิธีการสหกรณจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น
ถึงแมสถานการณเศรษฐกิจอาจมีความผันผวนดานการเงิน และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ แตการ
บริหารงานที่อยูบนพื้นฐานของความโปรงใส ความมีธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการทุกยุคทุกสมัยก็สะทอนใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการที่เปนรูปธรรมที่ทําใหสหกรณเจริญกาวหนามาโดยลําดับ
ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ
2560 นี้ ผมตองขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา เจาหนาที่ และสมาชิกทุกทาน ที่ใหความรวมมือทําให
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีความเจริญกาวหนามาตลอด
สุดทายนี้ ผมขออวยพรใหการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ประสบความสําเร็จ กาวหนา
ดวยความมั่นคง และเปนหลักประกันที่มั่นคงของสมาชิกตอไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

สารจาก

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 มีอายุครบ 38 ป และปนี้ยางเขาปที่ 39
สหกรณไดดําเนินการโดยเนนใหสมาชิก ประหยัด อดออม และเอื้ออาทรตอกัน ทําใหสหกรณมีความเขมแข็ง มีการบริหาร
งานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนเรือ่ งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตถู อนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนของ
ตนเอง สมาชิกทําธุรกรรมกับสหกรณผานทางโทรศัพทและผานเคานเตอรธนาคาร เอื้อประโยชนใหสมาชิกประหยัดเวลา
ประหยัดคาใชจาย โดยไมตองเดินทางมาที่สหกรณ ทําใหสหกรณเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกอยางแทจริง
ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ
2560 นี้ ดิฉันขอขอบคุณสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ไดชวยเหลือและเปนที่พึ่งทางการเงินของสมาชิกในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สุดทายนี้ขออวยพรใหคณะกรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่สหกรณทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ
มีความกาวหนา มั่นคง ในหนาที่การงานและครอบครัวตลอดไป

(นางสาวสุทธิลักษณ ระวิวรรณ)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

สารจาก

อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในโอกาสประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ซึ่งไดกําหนดใหมีการประชุม
ในวันเสารที่ 4 และวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560 ขาพเจาขอแสดงความยินดีตอคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา
สมาชิก และเจาหนาทีข่ องสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ทุกทาน ทีไ่ ดยดึ มัน่ ในหลักการและอุดมการณ พัฒนาสหกรณ
จนประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไว
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ถือเปนองคกรทีเ่ ปนศูนยรวมของสมาชิกในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนที่ออมเงิน การใหสินเชื่อ และสวัสดิการตางๆใหแกสมาชิก รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก
เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอนาคต
ขาพเจาไดทราบวามีสหกรณหลายสหกรณไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนภาคีสหกรณในพื้นที่บางเขน โดยมีแนวทาง
ในการชวยเหลือในดานการเงิน การใหความรู การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มอบทุนการศึกษา เปนตน ซึ่งเปนการ
สรางความเขมแข็งในขบวนการสหกรณ
ในโอกาสนี้ ขาพเจาขออวยพรใหคณะกรรมการดําเนินการ ทีป่ รึกษา สมาชิก และเจาหนาทีข่ องสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ทุกทาน มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด รวมกันพัฒนาสหกรณใหมีความเจริญกาวหนาตอไป

(นายสากล ฐินะกุล)
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป 2559
ในป 2559 เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนคนไทยทุกคนมีความรูส กึ โศกเศรา เมือ่ มีประกาศสํานักพระราชวัง
วาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จสวรรคต เพราะประชาชนคนไทยทุกคนอาลัยพระองคทานเสมือนพระบิดาอันยิ่งใหญ เพราะคนไทยเกือบทุก
คนที่ดํารงชีวิตอยู ไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัสกับพระองคทาน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกปวงชนชาวไทยมาเปนระยะ
เวลานาน เพื่อมุงใหพสกนิกรไดดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใตความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตามกระแสโลกาภิวัฒน
ดังนั้น การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําไดโดยยึดหลักสายกลาง ไมประหยัดจนตระหนี่
ถี่เหนียว หรือฟุงเฟอจนเกินความจําเปน กลาวคือ ประหยัดในทางที่ถูกตอง และลดละความฟุมเฟอย รวมทั้งตองประกอบ
อาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูใ นภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพ ตองขวนขวายใฝหาความรูใ หเกิดรายไดเพิม่ พูน
ขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมาย และตองไมเปนการแกงแยงผลประโยชน หรือแขงขันกันในทางการคาหรือประกอบ
อาชีพแบบตอสูกัน เนื่องจากสังคมไทยที่ลมสลายลงเพราะมีบุคคลจํานวนไมนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอาย
ซึง่ เศรษฐกิจพอเพียงจะดําเนินไปไดดี ดวยการประชาสัมพันธใหทกุ คนรวมมือ รวมใจ ปฏิบตั ติ ามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงตั้งแตยังเด็ก แลวจะติดเปนนิสัยความพอเพียงไปตลอดชีวิต สามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนาประเทศชาติใหเจริญ
กาวหนา เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนคนดีของสังคม
สําหรับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยสงเสริมให
สมาชิกรูจักประหยัด อดออม และเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน จนในป 2559 ผลการดําเนินงานของสหกรณ สรุปในภาพรวม
แลวเปนไปตามแผนกลยุทธ ฉบับที่ 3 ประจําป 2556 – 2559 โดยแผนงานและงบประมาณประจําป 2559 สหกรณได
ประมาณการรายได รายจาย และกําไรประจําป ไว ดังนี้
รายการ
รายได
รายจาย
กําไรสุทธิประจําป

ประมาณการ
779,368,000.00
398,368,000.00
381,000,000.00

การดําเนินงานของสหกรณในรอบป 2559 ในดาน
ตาง ๆ สรุปได ดังนี้
1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก ในระหวางป 2559 มีจํานวนเพิ่มขึ้น
270 คน และขาดสมาชิกภาพ 302 คน ตามทะเบียนสมาชิก
ดังนี้

14

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

จํานวน (บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
842,973,823.15 63,605,823.15
421,346,808.18 22,978,808.18
421,627,014.97 40,627,014.97

สมาชิก ณ 1 มกราคม 2559 13,254 คน
สมาชิกเขาใหมระหวางป
270 คน
สมาชิกลาออกระหวางป
183 คน
สมาชิกถึงแกกรรม
91 คน
สมาชิกขาดสงหุน-หนี้ระหวางป
27 คน
สมาชิกโอนยายสังกัด
1 คน
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
13,222 คน

1.2 สมาชิกสมทบ ในระหวางป 2559 มีจํานวน
เพิ่มขึ้น 1,718 คน และขาดสมาชิกภาพ 529 คน ตาม
ทะเบียนสมาชิก ดังนี้
สมาชิก ณ 1 มกราคม 2559 16,296 คน
สมาชิกเขาใหมระหวางป
1,718 คน
สมาชิกลาออกระหวางป
414 คน
สมาชิกถึงแกกรรม
61 คน
สมาชิกขาดสงหุน-หนี้ระหวางป
54 คน
คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
17,485 คน
2. ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุนของสหกรณมาจากการสงเงินคาหุน
ของสมาชิกซึง่ ถือเปนการบังคับออม เพือ่ กอใหเกิดประโยชน
แกสมาชิกในระยะยาว โดยการสงเงินคาหุน ของสมาชิกตอง
ไมตํ่ากวาที่สหกรณกําหนดไวในระเบียบ หรือสงเงินคาหุน
มากกวาทีส่ หกรณกาํ หนดได แตสมาชิกทุกคนตองมีทนุ เรือน
หุนไมเกิน 2,500,000.00 บาท สําหรับสมาชิกที่มีทุนเรือน
หุน เกินกวาทีส่ หกรณกาํ หนด จะสงเงินคาหุน รายเดือนไดไม
เกินเดือนละ 200 บาท และไมสามารถระดมหุน เพิม่ ได และ
ทุนเรือนหุนของสมาชิกสมทบตองมีไมเกิน 1,000,000.00
บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีทุนเรือนหุน
เพิ่มขึ้นจากป 2558
การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุน
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
4,837,132,540.00
5,405,483,380.00
568,350,840.00
11.75

โดยสรุปแลว ณ สิ้นป 2559 สมาชิกและสมาชิก
สมทบมี ก ารออมโดยส ง เงิ น ค า หุ  น เฉลี่ ย ต อ คนจํ า นวน
176,034 บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับป 2558 การสงเงินคาหุน
ตอคนจํานวน 163,693 บาท จะเห็นวาเงินออมของสมาชิก
และสมาชิกสมทบในระยะยาวเฉลีย่ แลวเพิม่ ขึน้ จากปทผี่ า น
มาคนละ 12,341 บาท

การถือหุนของสมาชิก
ป
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จํานวนเงิน
1,638,123,390.00
1,809,797,550.00
1,997,780,400.00
2,291,632,680.00
2,581,822,990.00
2,865,587,200.00
3,169,733,920.00
3,510,085,470.00
3,929,138,320.00
4,348,140,930.00
4,837,132,540.00
5,405,483,380.00

เฉลี่ยตอคน
113,846
116,191
124,768
140,170
151,943
159,456
142,838
139,832
147,065
153,449
163,693
176,034

3. สินทรัพยและกําไรสุทธิ
สหกรณมแี หลงทีม่ าของเงินทุนจากหลายแหง อาทิ
เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ เงินกูย มื ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง และทุนสะสมอืน่ ๆ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สหกรณมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 16,429,765,127.80 บาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากจากป 2558 จํานวน 1,550,238,099.98 บาท
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
14,879,527,027.82

16,429,765,127.80
1,550,238,099.98
10.42

สํ า หรั บ กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นป 2559 คณะกรรมการ
ดําเนินการไดบริหารสินทรัพยและกอใหเกิดกําไร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 421,627,014.97 บาท โดยมี
แหลงที่มา

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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การเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

1) รายไดจากการทําธุรกรรมของสมาชิก
ประเภทรายได
จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
483,825,253.75 57.66
รายไดจากการตรวจ
22,000.00
0.00
สอบผลงานการกอสราง
รายไดคาธรรมเนียมแรก
226,800.00
0.03
เขา
รายไดคาปรับการไถถอน
321,328.40
0.04
หลักทรัพยกอนกําหนด
รายไดคาธรรมเนียม
2,280,000.00
0.27
เอทีเอ็ม
รายไดคาปรับการถอน
46,384.00
0.01
เงินฝาก

วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
7,124,954,486.10
7,876,759,568.65
751,805,082.55
10.55

2) รายไดจากธุรกรรมที่ไมไดมาจากสมาชิก
ประเภทรายได
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน
กําไรจากการจําหนาย
เงินลงทุน
กําไรขาดทุนจากการ
จําหนายสินทรัพย
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดคาบํารุงสถานที่

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
52,206,573.40
6.22
267,552,675.43
31.89
35,472,848.52

4.23

8,080.55

0.00

16,829.10
622,250.00

0.00
0.07

4. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในรอบป 2559 ทีผ่ า นมาการใหบริการเงินฝากของ
สหกรณไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก ทัง้ ในดานจํานวน
เงินรับฝากที่เพิ่มสูงมากขึ้น และจํานวนบัญชีเงินฝากที่เพิ่ม
ขึน้ จํานวนมาก โดยเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณรบั
เงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบเพิ่มถึงรอยละ 10.55
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โดยมีการเปลีย่ นแปลงเงินฝากแตละประเภท ดังนี้
4.1 เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินรับฝาก
ออมทรัพยสินมัธยัสถ 753,895,136.65 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
668,004,658.08
753,895,136.65
85,890,478.57
12.86

4.2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินรับฝาก
ออมทรัพยพิเศษรวม 5,724,836,532.87 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
5,293,942,220.62
5,724,836,532.87
430,894,312.25
8.14

4.3 เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินรับฝาก
ออมทรัพยเกษียณเปยมสุขรวม 863,814,780.56 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
777,081,582.71
863,814,780.56
86,733,197.85
11.61

4.4 เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินรับฝาก
ออมทรัพยเอนกประสงครวม 366,628,434.72 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
255,400,978.79
366,628,434.72
111,227,455.93
43.55

4.5 เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินรับฝาก
ออมทรัพยชีวิตพอเพียงรวม 139,338,271.36 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
102,718,785.39
139,338,271.36
36,619,485.97
35.65

4.6 เงินฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินฝาก
ออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณรวม 3,013,468.85 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
2,741,899.22
3,013,468.85
271,569.63
9.90

4.7 เงินฝากจากสหกรณอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงินฝาก
จากสหกรณอื่นรวม 25,064,361.29 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
รอยละ

จํานวน (บาท)
25,064,361.29
25,232,943.64
168,582.35
0.67

สําหรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของสหกรณ ในรอบป
2559 มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ 1 ครัง้ โดยเงินฝากแตละ
ประเภทมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
รายการ
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข
เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค
เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
เงินฝากออมทรัพยเจาหนาที่
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น

อัตราดอกเบี้ย (%)
3.25
3.50
4.00
3.25
4.25
4.25
3.50

5. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
มีการปรับปรุงเอกสารคําขอกูและสัญญาเงินกูใหม เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะสัญญาผูค าํ้
ประกัน และยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู เพื่อชวยเหลือ
สมาชิก ดังนี้
ประเภทเงินกู
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและ
ทรัพยสิน
เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย

อัตราดอกเบี้ย
5.90
5.90
4.50
4.50
4.50
4.50
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เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัด
พลังงาน
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบ
ภัยกรณีพิเศษ
เงินกูสามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกูพิเศษวนาเคหะ
- คงที่ 2 ปแรก
- ปที่ 3
- ลอยตัว
เงินกูพิเศษโดยใชหุนคํ้าประกัน
เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากคํ้าประกัน
เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการ
- คงที่ 2 ปแรก
- ปที่ 3
- ลอยตัว
เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกูพิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช
สิทธิในบํานาญ
เงินกูสามัญระหวางสหกรณ
- ไมเกิน 12 เดือน
- ไมเกิน 24 เดือน
- ไมเกิน 48 เดือน

4.50
4.50
4.50
4.50
5.90
3.50 / 4.50
5.55
5.55
5.90
5.00
5.55
5.80
5.80
4.95
4.95
4.10
4.25
4.80

โดยเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะอัตราดอกเบี้ย 3.50
ตอป คงที่ 2 ปแรก สมาชิกจะไดรับการอัตราดอกเบี้ย 0.00
ตอปในชวง 6 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 4.50 ตอป
คงที่ 2 ปแรก สมาชิกจะไดรับการอัตราดอกเบี้ย 0.00 ตอป
ในชวง 3 เดือนแรก
สําหรับจํานวนเงินกูที่ใหบริการแกสมาชิกแตละ
ประเภทในรอบป 2559 สรุปรายละเอียดดังนี้
5.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนเงินกูร ะยะสัน้ เพือ่ บรรเทาความเดือนรอน
ใหสมาชิก กูไดไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน ระยะเวลา
การผอนชําระไมเกิน 12 งวด ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีจํานวนเงินกูที่เพิ่มขึ้น 50,283,529.48 บาท
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วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหวางป
รอยละ

จํานวน (บาท)
161,373,493.54
211,657,023.02
50,283,529.48
31.16

5.2 เงินกูสามัญ
สําหรับเงินกูสามัญเปนสินเชื่อที่สหกรณให
บริการสมาชิกและสมาชิกสมทบเปนจํานวนมากที่สุดของ
เงินกูทุกประเภท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมี
จํานวนเงินกูที่เพิ่มขึ้น 210,879,173.91 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหวางป
รอยละ

จํานวน (บาท)
6,900,709,353.56
7,111,588,527.47
210,879,173.91
3.06

5.3 เงินกูพิเศษ
ในรอบป 2559 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบใช
บริการเงินกูพิเศษของสหกรณ เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน
28,973,687.61 บาท
วัน เดือน ป
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหวางป
รอยละ

จํานวน (บาท)
963,981,200.66
992,954,888.27
28,973,687.61
3.01

5.4 เงินกูสวัสดิการ
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ใหเงินกูเพื่อสวัสดิการเจาหนาที่
ประเภทเงินกู
เงินกูสวัสดิการเพื่อการศึกษา
เงินกูสวัสดิการเพื่อการรักษา
พยาบาล
เงินกูสวัสดิการเพื่อการเคหะ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
343,104.50
57,600.00
17,010,380.24
17,411,084.74

5.5 เงินกูระหวางสหกรณ
ในรอบป 2559 มีสหกรณอนื่ มาใชบริการเงินกู
ระหวางสหกรณ จํานวน 3 สหกรณ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีจํานวนเงินกูระหวางสหกรณ ดังนี้
หนวยงาน
สหกรณเคหะเวลเนส
สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี
สอ.ครูสุพรรณบุรี
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด

จํานวนเงินกูคงเหลือ
40,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00

6. การคืนประโยชนสูสมาชิก
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ฉบับที่ 3 ประจําป 2556 –
2559 จนมีกําไรสุทธิ 421,627,014.97 บาท และนําไป
จัดสรรคืนสูสมาชิก ดังนี้
6.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง
ผลตอบแทน
เงินปนผล (5.25%)
เงินเฉลี่ยคืน (10.00%)

จํานวนเงิน
266,356,412.00
46,956,549.00

6.2 เปนประโยชนและสวัสดิการแกสมาชิก
ผลตอบแทน
ทุนสํารอง
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนขยายกิจการ
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก

จํานวนเงิน
46,378,971.65
32,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
13,375,999.87

7. การแกไขเพิ่มเติมและกําหนดระเบียบสหกรณ
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบ และกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
เพือ่ ใหสอดคลองกับกฎหมาย และขอบังคับ จํานวน 5 ฉบับ
ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559
2. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วาดวยหุน พ.ศ. 2559
3. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วา
ดวยการจายเงินโบนัสเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2559
4. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วาดวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ
อัตราเงินเดือน ของเจาหนาทีส่ หกรณ พ.ศ. 2557 แกไขเพิม่
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
พ.ศ. 2559 วาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559
8. การใหบริการดานระบบสารสนเทศ
ในรอบป 2559 นี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ไดอาํ นวยความสะดวกใหแกสมาชิก โดยมีชอ งทางใน
การทําธุรกรรมกับสหกรณ ดังนี้
8.1 สหกรณออนไลน
ป 2559 ถือไดวาเปนปที่ 15 ที่สหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดเปดใหบริการสหกรณออนไลนทาง
เว็บไซตสหกรณ www.025798899.com เพื่อใหสมาชิก
ที่ใช Internet ไดรับความสะดวกในการรับขอมูลขาวสาร
กิจกรรม หรือรับทราบผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
สหกรณไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ
1) พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับและ
ระเบียบสหกรณ
2) วารสารสหกรณ
3) ผลการดําเนินงานของสหกรณ
4) การคํานวณเงินกู ทัง้ 3 ประเภท ไดแก เงิน
กูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ
5) Download แบบฟอรมตาง ๆ
6) พิมพใบเสร็จรับเงินรายเดือน
7) การประชาสัมพันธเกีย่ วกับขาวสารสหกรณ
และกิจกรรมตาง ๆ
8.2 สหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ (CO-OP
PHONE)
นั บ เป น ป ที่ 16 ของการให บ ริ ก ารระบบ
สหกรณทางโทรศัพทอตั โนมัติ (CO-OP PHONE) ทีส่ หกรณ
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ใหบริการสมาชิกในการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเปดใช
บริการบัตรสหกรณเอทีเอ็ม จํานวนทุนเรือนหุน เงินกูและ
เงินฝากคงเหลือ สิทธิการกูเงินสามัญ สิทธิการคํ้าประกัน
เงินกู ผลการอนุมัติเงินกู รายการหักเงินเดือน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน นอกจากนี้ระบบ CO-OP PHONE ยัง
ใหบริการถอนเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ และบริการ
เงินกูฉุกเฉินแกสมาชิกโดยโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยสินมัธยัสถของผูกู

8.3 สหกรณ ATM
เปนบริการที่สหกรณอํานวยความสะดวกใน
การถอนเงินของสมาชิก อาทิ เงินกู เงินฝาก เงินสวัสดิการ
ตาง ๆ เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่สหกรณโอนเขาบัญชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย สิ น มั ธ ยั ส ถ ข องสมาชิ ก โดยสมาชิ ก
สามารถถอนเงินดังกลาว ดวยบัตรสหกรณ ATM (Click
co-op) จากบัญชีเงินฝากผานตู ATM สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ตู ATM ธนาคารออมสิน ตู ATM ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย และตู ATM ธนาคารกรุงไทย ซึ่ง
ปจจุบันมีสมาชิกและสมาชิกสมทบใชบริการบัตรสหกรณ
ATM (Click co-op) จํานวน 14,145 ราย โดยสมาชิกและ
สมาชิกสมทบที่สนใจสมัครใชบริการนี้ เพียงกรอกขอมูลใน
แบบคําขอใชบริการ สหกรณเอทีเอ็ม พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนและสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณสง
มายังสหกรณ
8.4 สหกรณ SMS
เปนบริการที่สหกรณแจงขอมูลขาวสารให
สมาชิกไดรับทราบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของสมาชิกกับ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด อาทิ การถอนเงินฝาก
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จากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสนิ มัธยัสถตงั้ แตจาํ นวน 3,000
บาทขึ้นไป การคํ้าประกันเงินกู การอนุมัติเงินกู การรับทุน
สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งการแจงขอมูลเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืน
9. วารสารสหกรณปาไมรายเดือน
ป 2559 นับเปนปที่ 16 ที่สหกรณไดจัดทําวารสาร
สหกรณปาไมรายเดือนตอเนื่องกันทุกเดือน และจัดสง
วารสารสหกรณปาไมใหสมาชิกที่สมัครเปนสมาชิกวารสาร
เนื่องจากขาวสารสหกรณนับวาเปนสื่อที่มีความจําเปนตอ
การดําเนินงานของสหกรณ เพราะสมาชิกสวนใหญกระจาย
อยูใ นสวนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ และเพือ่ ใหสมาชิกใชขา วสาร
เพื่อประโยชนในการรับบริการตาง ๆ จากสหกรณ ดังนั้น
วารสารสหกรณปาไมรายเดือน จึงเปนสื่อที่มีความสําคัญ
ยิง่ ในการประชาสัมพันธขา วสารสหกรณตา ง ๆ ไปสูส มาชิก
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดรับรูความเคลื่อนไหว และ
สามารถใชบริการตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมจากสหกรณอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
10. ดานวิชาการ
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดสงเสริมและพัฒนามวลสมาชิกในดานตาง ๆ ดังนี้
10.1 การสงเสริมใหสมาชิกจัดกิจกรรมกลุม
ในรอบป 2559 มี ส มาชิ ก รวมกลุ  ม จั ด
กิจกรรมกลุม จํานวน 46 กลุม จํานวน 6,285 คน โดย
สหกรณไดสนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมกลุมเปน
เงินทั้งสิ้น 2,042,625.00 บาท
การจัดกิจกรรมกลุมของสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5

กลุมสมาชิก
ราชพฤกษลําปาง
จังหวัดอุตรดิตถ
ชมรมโยคะ
สํานักอนุรักษสัตวปา
สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ

จํานวน
(คน)
200
126
121
178
200

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุเทพ)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นางวัลยา)
สํานักอุทยานแหงชาติ
แมนํ้ายวมแมสะเรียง
ชมรมผูสูงอายุปาไม
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
วิชาการปาไม
จังหวัดพิษณุโลก
กองคลัง (นายกวี)
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า ครั้งที่ 1
(นายประสงคโชติ)
จังหวัดนครสวรรค
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า
(นางสุพัตรา)
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
(นายโชคชัย)
จังหวัดแพร
จังหวัดปราจีนบุรี
รักษธรรมชาติ
จังหวัดราชบุรี
กองคลัง (นางระพินทร)
กองนิติการ
สวนฝกอบรม
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุดรธานี
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า ครั้งที่ 2
(นายประสงคโชติ)
ตนนํ้า
จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธและเผยแพร กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

949
115
47
101
192
99
83
310
387
200
28
118
155

36 กองคลัง (นางอินทิพร)
37 สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
(นายปรัธญานนท)
38 จังหวัดปทุมธานี
39 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12
40 จังหวัดสระบุรี
41 ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สบอ.6
42 กองคลัง (นางสาวอัจฉรา)
43 จังหวัดตาก
44 สํานักบริหารงานกลาง
45 จังหวัดขอนแกน
46 เจาหนาที่สหกรณ
รวม

61
91
21
59
59
35
19
600
27
200
74
6,285

73
160
26
60
122
200
52
33
153
56
35
195
121
27
26
64
27

10.2 การสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ไดจัดกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณไมเกษียณ
สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในป 2559 และ
สมาชิกที่เกษียณราชการกอนกําหนดและมีอายุครบ 60 ป
ในป 2559 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก
ซึ่งในปนี้สหกรณไดจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง
เบย) ระหวางวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2559

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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นอกจากโครงการฝกอบรมผูน าํ สหกรณ รุน ที่ 5
แลว สหกรณไดจดั โครงการฝกอบรมหลักสูตร “สหกรณกบั
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ” รุน ที่ 2 สําหรับสมาชิกและสมาชิก
สมทบ จํานวน 5 ครั้ง
โครงการฝกอบรมสมาชิกสมทบ

ครัง้ ที่ 2 จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันที่ 24 – 26
ตุลาคม 2559

10.3 การฝกอบรมสมาชิกและผูแทนสมาชิก
ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ไดจัดการฝกอบรมผูนําสหกรณ รุนที่ 5 ขึ้น ในวันที่
3 – 4 กันยายน 2559 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
ขบวนการสหกรณ โดยมีผูแทนสมาชิกและสมาชิก สนใจ
เขารวมอบรม จํานวน 78 คน
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ครั้งที่

สถานที่

1
2
3
4
5

จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดมุกดาหาร –
สกลนคร

จํานวน(คน)
สมาชิก สมาชิกสมทบ
28
110
55
66
92
77
-

146

11. การใหทุนสวัสดิการแกสมาชิก
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดจายทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก ดังนี้
11.1 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ
จายใหกับสมาชิกในวันคลายวันเกิดสมาชิก 100.00 บาท
และวันคลายวันกอตั้งสหกรณ 28 กันยายน ของทุกป ตาม
อายุการเปนสมาชิก ดังนี้
1) อายุการเปนสมาชิก 1 – 15 ป จาย
100.00 บาท
2) อายุการเปนสมาชิก 15 ปขึ้นไป จาย
200.00 บาท
3) อายุการเปนสมาชิก 30 ปขึ้นไป จาย
300.00 บาท

ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการ
เพื่อวันเกิดสมาชิกใหสมาชิก จํานวน 26,162 คน เปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,632,800.00 บาท
11.2 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของ
สมาชิก สหกรณจายใหกับสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน (ปวช.) ขึ้นไป จํานวน
1,000.00 บาทตอหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญา
บัตร ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการใหสมาชิก
จํานวน 32 คน จํานวนเงิน 32,000.00 บาท
11.3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
สมาชิก สหกรณจายใหกับสมาชิกที่เขารวมอบรม หรือ
สัมมนา หรือศึกษา หรือเรียน ทุกสาขาวิชาการที่หนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรในกํากับของรัฐ หรือสหกรณเปนผูจ ดั ขึน้
ตามจายจริงแตไมเกิน 500.00 บาท โดยสมาชิกคนหนึ่งมี
สิทธิ์ขอรับทุนไดไมเกิน 3 ครั้ง ซึ่งในรอบป 2559 สหกรณ
ไมมีการจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก
11.4 ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ สหกรณจายใหกับสมาชิกที่ลาสิกขาบท หรือเดิน
ทางไปประกอบพิธฮี จั ญ รายละ 2,000.00 บาท ซึง่ ในรอบป
2559 สหกรณจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 13 คน
เปนเงิน 26,000.00 บาท
11.5 ทุนสวัสดิการเพือ่ การมงคลสมรส สหกรณ
จายใหกับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย
รายละ 1,000.00 บาท ซึ่งในรอบป 2559 สหกรณจายทุน
สวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 25 คน เปนเงิน 25,000.00 บาท
11.6 ทุนสวัสดิการเพื่อบานหลังใหม สหกรณ
จายใหกับสมาชิกผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบานและมีชื่อ
ในทะเบียนบาน ครอบครัวละ 1,000.00 บาท ซึ่งในรอบป
2559 สหกรณจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 15 คน
เปนเงิน 15,000.00 บาท
11.7 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ รั บ ขวั ญ ทายาทใหม
สหกรณจายใหกับสมาชิกเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกซึ่ง
เปนทายาทใหม ครอบครัวละ 1,000.00 บาท ซึ่งในรอบป
2559 สหกรณจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 43 คน
เปนเงิน 43,000.00 บาท
11.8 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษาของบุ ต ร
สมาชิก สหกรณจายใหกับสมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาอยู
ที่มีอายุไมตํ่ากวา 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ ซึ่งในป

2559 สหกรณไดมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร
สมาชิก จํานวน 1,953 คน เปนเงิน 1,744,900.00 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ทุนประเภทเรียนดี จํานวน 280 ทุน
เปนเงิน 643,000.00 บาท โดยแยกทุนตามระดับชั้น ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
จํานวน 168 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บาท
เปนเงิน 336,000.00 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
จํานวน 66 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท
เปนเงิน 165,000.00 บาท
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – ปวช.3)
จํานวน 14 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท
เปนเงิน 35,000.00 บาท
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 – ปวส.2)
จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท
เปนเงิน 30,000.00 บาท
- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
จํานวน 22 ทุน ๆ ละ 3,500.00 บาท
เปนเงิน 77,000.00 บาท
2) ทุ น ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1
จํานวน 18 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท เปนเงิน 45,000.00 บาท
3) ทุ น ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2
จํานวน 13 ทุน ๆ ละ 1,500.00 บาท เปนเงิน 19,500.00 บาท
4) ทุนประเภทสงเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
จํานวน 18 ทุน ๆ ละ 3,500.00 บาท เปนเงิน 63,000.00 บาท
5) ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน
1,624 ทุน ๆ ละ 600.00 บาท เปนเงิน 974,400.00 บาท
11.9 ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก สหกรณ
จายใหกับสมาชิกที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับการประกัน
ชีวิตรายละ 50 บาท ซึ่งในรอบป 2559 สหกรณจายทุน
สวัสดิการใหสมาชิกเปนเงิน 7,179,295.00 บาท
11.10 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห ส มาชิ ก
ประสบภัย สหกรณจายใหกับสมาชิกที่ประสบภัยตั้งแต
รายละ 1,000.00 บาท ถึงรายละ 40,000.00 บาท ซึ่งใน
รอบป 2559 สหกรณจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน
27 คน เปนเงิน 88,600.00 บาท
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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11.11 ทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกเนื่อง
มาจากการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ สหกรณจา ยใหกบั สมาชิก
เพื่อชวยเหลือ
1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000.00 บาท
2) กรณีทพุ พลภาพ รายละ 20,000.00 บาท
3) กรณีถงึ แกกรรม รายละ 20,000.00 บาท
ซึ่งในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด จายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 5 คน เปนเงิน
80,000.00 บาท
11.12 ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไมมีบุตร
หรือเปนโสด สหกรณจา ยใหสมาชิกทีไ่ มมบี ตุ ร หรือสมาชิก
ที่ไมมีสามีหรือภรรยา หรือผูที่หยาราง ที่มีอายุตั้งแต 50 ป
ขึ้นไป และเปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป จํานวน 3,000.00
บาท ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการใหสมาชิก
จํานวน 29 คน เปนเงิน 87,000.00 บาท
11.13 ทุนสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จสมาชิก สหกรณ
จายใหกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ (อายุไมนอยกวา
60 ป) และเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป โดย
สหกรณจายใหสมาชิกเกษียณตั้งแต 2,000.00 บาท ไมเกิน
7,000.00 บาท ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการ
ใหสมาชิก จํานวน 371 คน เปนเงิน 2,102,854.21 บาท
11.14 ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
สหกรณจายใหกับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป และ
เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป ดังนี้
1) เป น สมาชิ ก ไม น  อ ยกว า 10 ป จ า ย
1,000.00 บาท
2) เปนสมาชิกตัง้ แต 20 ป จาย 1,500.00 บาท
3) เปนสมาชิกตัง้ แต 30 ป จาย 2,000.00 บาท
ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการ
ใหสมาชิก จํานวน 1,750 คน เปนเงิน 2,499,500.00 บาท
11.15 ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห ส มาชิ ก
ทุพพลภาพ จายใหแกสมาชิกทุพพลภาพตามอายุการเปน
สมาชิก ปละ 8,000.00 บาท ไมเกิน 80,000.00 บาท ซึ่งใน
รอบป 2559 สหกรณไมมีการจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก
11.16 ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะหการศพสมาชิก
สหกรณมอบใหผูจัดการหรือผูแทนสมาชิกเปนผูมอบเงิน
หรื อ สิ่ ง ของแสดงการไว อ าลั ย ในงานศพสมาชิ ก ศพละ
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1,500.00 บาท ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุนสวัสดิการ
ใหสมาชิก จํานวน 78 คน เปนเงิน 117,000.00 บาท
11.17 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพบิดา
มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก สหกรณจายใหกับ
สมาชิกเพื่อแสดงการไวอาลัยศพละ 1,500.00 บาท ซึ่งใน
รอบป 2559 สหกรณจายทุนสวัสดิการใหสมาชิก จํานวน
196 คน เปนเงิน 294,000.00 บาท
11.18 ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะหการศพสําหรับ
สมาชิกที่มิไดประกันชีวิต สหกรณจายใหกับทายาทของ
สมาชิกตามอายุการเปนสมาชิกปละ 10,000.00 บาท
ไมเกิน 100,000.00 บาท ซึง่ ในรอบป 2559 สหกรณจา ยทุน
สวัสดิการใหสมาชิก จํานวน 17 คน เปนเงิน 1,700,000.00
บาท
12. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดสง เสริมกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน โดยมีรายละเอียด
การใชทุนสาธารณประโยชน ดังนี้
12.1 ด า นสาธารณกุ ศ ล สหกรณ ไ ด ร  ว ม
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลและสั ง คม เป น เงิ น
333,346.80 บาท
12.2 ด า นหน ว ยงานต น สั ง กั ด ของสมาชิ ก
สหกรณไดรวมสนับสนุนงบประมาณใหสวนราชการตน
สังกัดของสมาชิก เปนเงิน 60,000.00 บาท
12.3 ด า นการศึ ก ษา สหกรณ ไ ด ร  วมมอบทุ น
การศึ ก ษาให แ ก ผู  ด  อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา เป น เงิ น
223,000.00 บาท
12.4 ดานบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สหกรณไดรวมชวยเหลือเจา
หนาที่ที่ประสบอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติหนาที่ จํานวน
16 คน เปนเงิน 89,000.00 บาท
12.5 ด า นสงเคราะห ก ารศพสมาชิ ก สมทบ
สหกรณไดรว มสนับสนุนเพือ่ แสดงการไวอาลัยสมาชิกสมทบ
ที่เสียชีวิต จํานวน 50 คน เปนเงิน 75,000.00 บาท

13. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จึงรวมกับอุทยานแหงชาติ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนในพื้นที่รอบอุทยานแหงชาติ ไดรูถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 รุน
รุน ที่ 16 ณ อุทยานแหงชาติภเู วียง จังหวัดขอนแกน
ในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2559 โดยมีนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) จากโรงเรียนเวียงวงกต
วิทยาคม และโรงเรียนชุมชนภูเวียง รวมจํานวน 60 คน
เขารวมโครงการ
รุ  น ที่ 17 ณ อุ ท ยานแห ง ชาติ เขาพนมเบญจา
จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 11 – 13 มิถนุ ายน 2559 โดยมีนกั เรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) จากโรงเรียนบาน
ทับปริก รวมจํานวน 77 คน เขารวมโครงการ
รุนที่ 18 ณ อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน
ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 โดยมีนักเรียนในระดับ
ชั้ น ประถม และมั ธ ยมศึ ก ษา จากโรงเรี ย นศรั ท ธาศิ ล า
เพชรรังสรรค โรงเรียนมัธยมปากลาง โรงเรียนบานปางแก
โรงเรียนบอเกลือ โรงเรียนบอหยวก โรงเรียนสบมวง โรงเรียน
ภูคาพิทยาคม โรงเรียนมณีพฤกษ และโรงเรียนบานสวา
รวมจํานวน 60 คน เขารวมโครงการ
รุนที่ 19 ณ ศูนยฝกอบรมที่ 2 (เขาใหญ) จังหวัด
นครนายก ในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียน
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษา (ม.4 – ม.6) จากโรงเรียนนครนายก
วิทยาคม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม และโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม รวมจํานวน 58 คน เขารวมโครงการ

14. การสรางหลักประกันความมั่นคง
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดใหบริการทําประกันชีวิตกลุมตอเนื่องสําหรับสมาชิก
คูสมรส บุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ซึ่งสรุปจํานวน
สมาชิก คูสมรส บุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่เขา
รวมโครงการประกันชีวิตไดดังนี้
ประเภทผูเอาประกัน
สมาชิก (35 บาท)
สมาชิก (130 บาท)
สมาชิก (210 บาท)
สมาชิก (270 บาท)
สมาชิก (400 บาท)
สมาชิก (470 บาท)
สมาชิก (540 บาท)
สมาชิก (600 บาท)
สมาชิก (900 บาท)
สมาชิกสมทบ (130 บาท)
สมาชิกสมทบ (210 บาท)
สมาชิกสมทบ (270 บาท)
สมาชิกสมทบ (400 บาท)
สมาชิกสมทบ (470 บาท)
สมาชิกสมทบ (600 บาท)
สมาชิกสมทบ (900 บาท)
บุตร (21 บาท)
คูสมรส (130 บาท)
คูสมรสและบุตร (210 บาท)
คูสมรสและบุตร (270 บาท)
คูสมรสและบุตร (400 บาท)
คูสมรสและบุตร (470 บาท)

จํานวน (คน)
634
705
231
2,067
722
1,114
1,521
2,787
2,366
117
93
8,423
22
891
2
2
912
1,090
1,921
1,841
121
496
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สําหรับผลประโยชนคมุ ครองทีส่ หกรณไดใหบริการ
ทําประกันแกสมาชิก สมาชิกสมทบ คูสมรส และบุตรของ
สมาชิก มีดังนี้
ผลประโยชนคุมครอง
อัตราคาเบี้ย
ประกัน
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

นอกจากนี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ยัง
ใหบริการทําประกันชีวติ คุม ครองหนีส้ าํ หรับสมาชิกทีก่ เู งินกู
พิเศษวนาเคหะ และสมาชิกสมทบที่กูเงินกูสามัญ
โดยในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํ า กั ด ได จ  า ยเงิ น สิ น ไหมให แ ก ท ายาทของสมาชิ ก ที่ ถึ ง
แกกรรม จํานวน 139 คน เปนเงินทัง้ สิน้ 104,650,177.46 บาท
15. การพัฒนาบุคลากร
สําหรับการพัฒนาบุคลากรในรอบป 2559 สหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดสงกรรมการ และเจาหนาที่
สหกรณเขารวมสัมมนาและฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพือ่
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อยก
ระดับมาตรฐานของการใหบริการแกสมาชิก ดังนี้
1) การฝกอบรมหลักสูตร “ผูบ ริหารสหกรณออม
ทรัพยระดับสูง”
2) การสัมมนา “ศักยภาพของสหกรณออมทรัพย
กับการบริหารความเสี่ยง”
3) การฝกอบรมหลักสูตร “ภาวะผูนํากับการ
ตัดสินใจแกปญหา รุนที่ 1”
4) การฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปรับ
โครงสรางหนี้หลังศาลมีคําพิพากษา”
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5) การฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสินเชือ่
และพระราชบัญญัติการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู”
6) การฝกอบรมหลักสูตร “รูลึก การทําบัญชี
สหกรณออมทรัพย”
7) การฝกอบรมหลักสูตร “โครงการผูน าํ สหกรณ
รุนที่ 12 หลักสูตร การพัฒนาผูนําองคกร”
8) การสัมมนา “ธนาคารสหกรณ จุดเปลีย่ นระบบ
การเงินสหกรณไทย”
9) การฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่การเงินสหกรณแบบมืออาชีพ”
10) การสัมมนา “หนาที่ สิทธิ ผูคํ้าประกัน และ
การดําเนินคดีกับผูคํ้าประกัน”
11) การฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสีย่ ง
ของสหกรณออมทรัพย”
12) การฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่การเงินสหกรณแบบมืออาชีพ
รุนที่ 2”
13) การฝกอบรมหลักสูตร “ การจัดการขอมูลทาง
บัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ รุนที่ 17”
14) การฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคลัดการประยุกต
ใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 และ Microsoft
Excel 2010”
15) การสัมมนา “KTAM – Exclusive Talk Start
up กับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทย”
16) การฝกอบรมหลักสูตร “ขอมูลเครดิตแหงชาติ
จํากัด”
17) การฝกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือและ
การเขียนรายงานการประชุม”
16. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
16.1 การสัมมนาเครือขายกลุมภาคีสหกรณ
บางเขน
ในป 2559 กลุม สมาชิกภาคีสหกรณบางเขน
ซึ่งประกอบสมาชิกจากสหกรณตาง ๆ จํานวน 14 สหกรณ
โดยมีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และสหกรณ
ออมทรัพยดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด เจาภาพ
ประจําป 2559 ไดเชิญผูแทนแตละสหกรณมารวมประชุม

หารื อ และร ว มกํ า หนดกิ จ กรรม
พรอมดําเนินการ ไดแก กิจกรรม
ลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 20
มิ ถุ น ายน 2559 กิ จ กรรม CSR
บริ จ าคป จ จั ย และสิ่ ง ของให แ ก วั ด
และมอบทุ น การศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่
10 กันยายน 2559 นอกจากนี้ยัง
ไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “กาวสู
ศตวรรษใหมสหกรณไทย” เมื่อวัน
ที่ 8 ตุลาคม 2559 และรวมสมทบทุนโครงการไถชีวิตโค –
กระบือ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
สํ า หรั บ กิ จ กรรมโครงการสั ม มนาภาคี ส หกรณ
บางเขน ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
และสหกรณออมทรัพยดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
เจาภาพรวม ไดกําหนดจัดในวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2559
ณ ศุภาลัย ปาสัก รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสระบุรี โดยมี
สมาชิกกลุมภาคีสหกรณบางเขนเขารวม 12 สหกรณ และ
สหกรณอื่นเขารวมสังเกตการณ 2 สหกรณ ดังนี้
1) สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
2) สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
3) สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
4) สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
5) สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาทีด่ นิ จํากัด
6) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จํากัด
7) สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด
8) สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด
9) สหกรณออมทรัพยดาตาวัน เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด
10) สหกรณออมทรัพยสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด
11) สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
12) สหกรณ อ อมทรั พ ย ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
13) สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด
14) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด

16.2 การศึกษาดูงาน
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํ า กั ด ได รั บ เกี ย รติ จ ากหน ว ยงานและสหกรณ ต  า ง ๆ
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
1) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
2) สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
3) สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด
4) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
5) สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
6) อาจารย แ ละนิ สิ ต ภาควิ ช าสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โคงขอย จํากัด
8) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
9) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด
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17. การบริหารจัดการ
ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ไดบริหารงานตามแผนกลยุทธ ฉบับที่ 3 ประจําป 2556
– 2559 โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดังนี้
17.1 วิสัยทัศน
“เปนองคกรการเงินที่มั่นคง กาวลํ้าดาน
เทคโนโลยี สูวิถีชีวิตพอเพียง”
17.2 พันธกิจ
1) ธํารงไวซึ่งหลักการ อุดมการณ และ
จรรยาบรรณแหงสหกรณ
2) พัฒนาองคกรใหเปนศูนยกลางทางการ
เงินของสมาชิก
3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวน
การสหกรณสูมาตรฐานสากล
4) เสริมสรางองคความรูดานสหกรณแก
สมาชิก
5) สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
6) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
17.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1) มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ
7 ตัวชี้วัด
2) มุมมองดานการเงิน 10 ตัวชี้วัด
3) มุ ม มองด า นสมาชิ ก และผู  ใช บ ริ ก าร
11 ตัวชี้วัด
4) มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน 8 ตัวชี้วัด
5) มุมมองดานองคกรและ
การเรียนรู 10 ตัวชี้วัด
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18. การจัดหาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ไดจัดหาเครื่องใชสํานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร
ใหมเพือ่ ทดแทนเครือ่ งเดิมทีห่ มดอายุการใชงาน เพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยในปนี้สหกรณไดจัดหาเครื่องใชสํานักงานและเครื่อง
คอมพิวเตอร อาทิ เครื่อง Projector เครื่องนับธนบัตร
เครื่องพับกระดาษ เครื่องพิมพ Laser ขนาดใหญ เครื่อง
ฟอกอากาศ และเครื่อง Application Server
19. การบริหารความเสี่ยง
ในรอบป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ไดคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอกสหกรณ
จึงใหฝายจัดการจัดทําขอมูลความเสี่ยงในแตละดานเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู และคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบใหเกิดความเสี่ยง และมี
แนวทางปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยในแตละเดือน
ฝายจัดการจะนําเสนอขอมูลความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้
19.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
19.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
19.3 ความเสี่ยงดานตลาด
19.4 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
19.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

การใหบริการเงินกู
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ใหบริการเงินกูแกสมาชิก และสมาชิกสมทบ ในรอบป 2559 สรุปได ดังนี้
2.1 เงินกูฉุกเฉิน
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

2558

2559

ม.ค.

2,423

2,712

47,550,200.00

83,108,800.00

ก.พ.

2,053

3,370

40,091,600.00

มี.ค.

2,969

3,391

เม.ย.

2,953

พ.ค.

2.3 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

13

7

2,376,556.00

1,332,548.75

104,298,600.00

ก.พ.

12

10

2,064,375.75

2,109,114.75

58,755,600.00

111,319,900.00

มี.ค.

9

5

1,563,908.50

1,006,659.50

3,481

58,442,000.00

115,032,600.00

เม.ย.

7

4

958,338.50

1,124,900.00

2,684

3,584

53,605,900.00

119,492,800.00

พ.ค.

14

5

2,307,465.75

1,066,895.00

มิ.ย.

2,632

3,663

50,513,300.00

125,649,400.00

มิ.ย.

7

5

1,234,885.75

781,140.00

ก.ค.

2,765

3,645

52,645,200.00

123,784,500.00

ก.ค.

6

8

1,193,550.00

1,277,611.25

ส.ค.

2,703

3,793

51,585,200.00

128,382,900.00

ส.ค.

9

6

911,627.75

796,917.00

ก.ย.

3,448

3,625

104,004,100.00

123,272,100.00

ก.ย.

15

5

3,060,322.75

917,070.25

ต.ค.

2,746

4,005

78,971,100.00

134,061,100.00

ต.ค.

9

6

1,694,150.00

1,554,475.00

พ.ย.

3,066

4,349

90,924,500.00

148,334,300.00

พ.ย.

6

3

792,480.75

602,270.00

ธ.ค.

3,121

4,479

94,532,400.00

153,223,200.00

ธ.ค.

7

7

2,013,300.00

1,626,598.25

รวม

36,121 44,097

781,621,100.00 1,469,960,200.00

รวม

114

71

20,170,961.50

14,196,199.75

2.2 เงินกูสามัญ
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

2558

2559

ม.ค.

502

469

347,782,266.20

360,481,979.99

ก.พ.

427

454

278,903,877.70

มี.ค.

670

720

เม.ย.

924

พ.ค.

2558

2559

2.4 เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

2558

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

319,479,025.91

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

475,916,884.44

535,293,333.64

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

574

762,796,836.27

436,085,799.60

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

964

626

829,386,734.50

456,298,889.34

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

1,137

693

1,062,424,430.08

531,684,517.48

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

956

592

863,071,741.57

478,382,360.01

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

841

680

710,900,510.90

536,397,903.22

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

677

618

558,478,644.83

462,531,256.75

ก.ย.

1

0

534,900.00

0.00

ต.ค.

619

624

464,527,068.39

431,190,112.35

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

662

752

514,797,039.27

584,365,229.00

พ.ย.

1

0

500,000.00

0.00

ธ.ค.

672

761

506,215,834.94

611,955,177.25

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

รวม

9,051

7,563 7,375,201,869.09 5,744,145,584.54

รวม

2

0

1,034,900.00

0.00
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2.5 เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2.7 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน (บาท)
2558

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

มี.ค.

0

1

เม.ย.

0

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

0

1

0.00

57,112.75

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

0.00

94,000.00

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

1

0.00

62,000.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

1

0

60,000.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

1

0.00

46,000.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

รวม

1

3

60,000.00

202,000.00

รวม

0

1

0.00

57,112.75

2.6 เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2559

2.8 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน (บาท)

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

2

2

98,100.00

78,650.50

ก.พ.

1

0

119,600.00

มี.ค.

0

0

เม.ย.

1

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

1

0

121,008.00

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

1

100,000.00

100,000.00

เม.ย.

1

0

151,051.00

0.00

1

0

110,000.00

0.00

พ.ค.

0

1

0.00

141,755.75

มิ.ย.

0

1

0.00

101,400.00

มิ.ย.

1

0

49,896.75

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

1

0

154,339.50

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

2

0

88,000.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

1

0

121,353.00

0.00

รวม

7

4

515,700.00

280,050.50

รวม

5

1

597,648.25

141,755.75

30

2558

2558
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2558

2559

2.11 เงินกูพิเศษ (วนาเคหะ)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

2.9 เงินกูสามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)
2558

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

มี.ค.

0

0

เม.ย.

0

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

5

14

6,830,000.00

14,967,000.00

0.00

ก.พ.

6

6

7,935,000.00

8,470,000.00

0.00

0.00

มี.ค.

3

7

6,150,000.00

5,330,000.00

0

0.00

0.00

เม.ย.

7

13

6,599,000.00

21,177,000.00

3

3

133,700.00

133,700.00

พ.ค.

6

11

8,592,000.00

14,378,000.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

10

9

11,756,000.00

13,004,000.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

8

9

10,193,000.00

11,552,000.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

7

11

8,058,000.00

12,898,000.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

4

6

4,655,000.00

6,700,000.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

4

9

4,410,000.00

10,972,000.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

8

11

8,718,000.00

8,974,000.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

11

6

22,524,000.00

7,362,000.00

รวม

3

3

133,700.00

133,700.00

รวม

79

112

106,420,000.00

135,784,000.00

2.12 เงินกูสามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2559

2.12 เงินกูพิเศษ (เงินฝาก)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน (บาท)
2558

2558

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

175

60

11,340,000.00

3,509,000.00

ก.พ.

150

22

9,849,000.00

มี.ค.

195

0

เม.ย.

206

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

2558

2559

ม.ค.

7

13

3,774,090.33

6,296,212.25

1,021,000.00

ก.พ.

9

10

3,739,000.00

3,468,200.00

12,782,000.00

0.00

มี.ค.

13

10

8,387,810.25

3,672,700.00

0

13,675,000.00

0.00

เม.ย.

15

8

14,274,600.00

2,810,200.00

129

0

8,805,000.00

0.00

พ.ค.

14

9

4,612,230.00

8,515,000.00

มิ.ย.

137

0

8,854,000.00

0.00

มิ.ย.

20

12

11,960,679.25

8,229,000.00

ก.ค.

134

0

8,933,000.00

0.00

ก.ค.

12

10

17,379,360.45

1,760,972,.75

ส.ค.

94

0

5,905,000.00

0.00

ส.ค.

16

9

10,176,553.50

2,804,513.00

ก.ย.

108

0

7,109,000.00

0.00

ก.ย.

8

8

7,600,600.00

5,312,000.00

ต.ค.

81

0

5,752,900.00

0.00

ต.ค.

2

14

460,000.00

7,310,596.50

พ.ย.

65

953

3,951,800.00

87,464,070.00

พ.ย.

15

7

16,343,000.00

5,350,000.00

ธ.ค.

53

1,498

3,017,000.00

139,391,867.25

ธ.ค.

9

10

9,675,929.50

3,991,500.00

รวม

1,527

2,533

99,973,700.00

231,385,937.25

รวม

140

120

108,383,853.28

59,520,894.50
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2.13 เงินกูพิเศษ (เพื่อความมั่นคงครอบครัว)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2.15 เงินกูพ เิ ศษ (เพือ่ การอืน่ กรณีกลับไปใชสทิ ธิบาํ นาญ)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน (บาท)
2558

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

มี.ค.

0

0

เม.ย.

0

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

1

0.00

19,200.00

มิ.ย.

54

0

16,149,139.93

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

1

0

19,200.00

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

รวม

1

1

19,200.00

19,200.00

รวม

54

0

16,149,139.93

0.00

2.14 เงินกูพิเศษ (เพื่อประกอบกิจการอาคาร)
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2559

2.16 เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน (บาท)

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

1

0.00

มี.ค.

1

0

เม.ย.

1

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

1,600,000.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

1,330,000.00

0.00

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

0

1,500,000.00

0.00

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

0

1

0.00

4,000,000.00

ส.ค.

0

1

0.00

44,300.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

1

0

500,000.00

0.00

ธ.ค.

1

1

32,300.00

57,600.00

รวม

3

2

3,330,000.00

5,600,000.00

รวม

1

2

32,300.00

101,900.00

32
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2558
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2558

2559

2.17 เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาเจาหนาที่
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2.19 เงินกูสามัญระหวางสหกรณ
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559

จํานวนเงิน( บาท)
2558

เดือน

2558

2559

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

มี.ค.

1

1

เม.ย.

0

พ.ค.

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

2558

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

130,818.50

88,000.00

มี.ค.

0

1

0.00

40,000,000.00

0

0.00

0.00

เม.ย.

0

2

0.00

100,000,000.00

0

0

0.00

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

2

0

130,000,000.00

0.00

ส.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

5

0

150,000,000.00

0.00

ก.ย.

0

1

0.00

130,000.00

ก.ย.

1

0

30,000,000.00

0.00

ต.ค.

1

0

44,700.00

0.00

ต.ค.

3

0

80,000,000.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

1

0.00

49,000.00

ธ.ค.

1

1

50,000,000.00

50,000,000.00

รวม

2

3

175,518.50

267,000.00

รวม

12

4

440,000,000.00

190,000,000.00

2.18 เงินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อการเคหะเจาหนาที่
เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2559
เดือน

จํานวน (สัญญา)

2559

2.20 เงินกูพิเศษสมทบ (วนาเคหะ)
ป 2559

จํานวนเงิน (บาท)
2558

2558

2559

เดือน

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

ก.ค.

1

1,100,000.00

2558

2559

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

3

2,473,000.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

ก.ย.

1

635,000.00

มี.ค.

2

1

1,597,000.00

812,000.00

ต.ค.

3

3,045,000.00

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0.00

มิ.ย.

1

0

1,500,000.00

0.00

รวม

8

7,253,000.00

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

3,040,000.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

รวม

4

1

6,137,000.00

812,000.00

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

33

34

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จแผนกลยุทธ ประจำป 2556 – 2559
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (7 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

รหัส

หนวยวัด

S1.1

บาท/คน

2

จํานวนเงินและจํานวนผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไดรับการ
สนับสนุน
จํานวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม

S1.2

บาท

3

จํานวนเงินที่สนับสนุนสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก

S1.3

บาท

4

จํานวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวนครั้ง/คนที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวนครั้งที่จัดและเขารวมกิจกรรมสงเสริมขบวนการสหกรณ

S2.1

บาท

S2.2

ครั้ง/คน

S3.1

ครั้ง

ถือหุนในชุมนุมสหกรณที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
รวมจัดตั้ง

S3.2

รอยละ

1

5
6
7

ตัวชี้วัด

2556
250,000/84
(255,000/87)
200,000.00
(317,148.00)
300,000.00
(230,000.00)
150,000.00
(150,000.00)
2/100
(5/559)
15
(22)
> 15
(15.93)

เปาหมาย
2557
2558
250,000/84 250,000/84
(299,520/90) (223,000/86)
200,000.00 200,000.00
(407,137.00) (547,531.75)
300,000.00 300,000.00
(326,400.00) (246,000.00)
150,000.00 150,000.00
(110,000.00) (150,000.00)
2/100
2/100
(2/114)
(2/108)
15
15
(26)
(27)
> 15
> 15
(13.85)
(17.12)

2559
250,000/84
(223,000/88)
200,000.00
(333,346.80)
300,000.00
(60,000.00)
150,000.00
(150,000.00)
2/100
(4/257)
15
(26)
> 15
(17.09)

มุมมองดานการเงิน (10 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

1

จํานวนเงินฝากเพิ่มขึ้น

F1.1

ลานบาท

2

รอยละของจํานวนสมาชิกที่ฝากบัญชีออมทรัพยพิเศษ

F1.2

รอยละ

3

F1.3

รอยละ

4

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสูงกวาเงินฝากประจํา 1 ป
เฉลี่ย 4 ธนาคาร
ผลตางดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

F2.1

รอยละ

5

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปตํ่ากวา MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

F2.2

รอยละ

6

จํานวนเงินลงทุนภายนอก

F3.1

ลานบาท

7

ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกทั้งหมดเฉลี่ยไมตํ่ากวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
สัดสวนรายไดจากการลงทุนภายนอกตอรายไดจากการใหเงินกู
แกสมาชิก
อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง

F3.2

รอยละ

F3.3

รอยละ

F4.1

รอยละ

10 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบกับสหกรณที่ดีที่สุด
(THRIFT DEACE 2009)

F4.2

รอยละ

8
9

เปาหมาย
2556
2557
2558
2559
600
600
600
600
(312.30)
(897.62)
(659.89)
(751.80)
14
16
18
20
(13.75)
(12.95)
(13.68)
(13.97)
> 1.00
> 1.00
> 1.00
> 1.00
(1.42)
(2.02)
(2.23)
(1.35)
< 2.55
< 2.55
< 2.50
< 2.50
(2.60)
(2.60)
(1.52)
(2.40)
< 0.80
< 0.80
< 0.80
< 0.80
(1.04)
(2.1745)
(2.62)
(1.721)
3,500
4,500
5,500
6,500
(3,651)
(5,103)
(6,266)
(7,552)
> 1.00
> 1.00
> 1.00
> 1.00
(1.33)
(1.46)
(1.34)
(1.15)
20/80
25/75
30/70
35/65
(31.24/68.76) (35.30/64.70) (39.17/60.83) (42.34/57.66)
> 15
> 15
> 15
> 15
(11)
(11)
(11)
(11)
90
90
90
90
(100)
(95.90)
(-)
(-)

35

36

มุมมองดานสมาชิกและผูใชบริการ (11 ตัวชี้วัด)

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

1

จํานวนเงินสวัสดิการตอสมาชิก

M1.1

บาท

2

รอยละความพึงพอใจของสมาชิกในระดับมากขึ้นตอการจัด
สวัสดิการ
จํานวนสมาชิกที่เขารวมฝกอบรมวิชาชีพเสริมหรือขอรับทุน
สวัสดิการเพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับสมาชิก

M1.2

รอยละ

M2.1

คน

4

จํานวนศูนยประสานงานที่ใหบริการสมาชิก

M3.1

แหง

5

จํานวนกลุมสมาชิกที่จัดกิจกรรม

M3.2

ครั้ง

6

จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมกลุม

M3.3

คน

7

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

M4.1

กิจกรรม

8

จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง

M4.2

บัญชี

9

จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

M5.1

คน

10 จํานวนกิจกรรมที่รณรงคการรับสมัครสมาชิกและ
สมาชิกสมทบใหม (รับราชการ/เกษียณอายุราชการแลว)

M5.2

ครั้ง

11 จํานวนกิจกรรมพบสมาชิกอาวุโส

M5.3

ครั้ง

3

เปาหมาย
2556
1,500
(1,309)
85
(71.97)
100
(113)

2557
1,500
(1,333)
85
(76.05)
150
(103)

2558
1,500
(1,422)
85
(76.41)
200
(44 )

2559
1,500
(1,478)
85
(74.81)
250
(149)

4
(7)
20
(47)
2,500
(5,914)
2
(2)

5
(9)
25
(37)
2,750
(5,411)
2
(2)

6
(9)
30
(48)
3,000
(6,433)
2
(2)

7
(9)
35
(46)
3,250
(6,285)
2
(2)

1,500
1,750
2,000
2,250
(1,838)
(2,053)
(2,274)
(2,426)
13,200/12,000 13,250/13,000 13,300/14,000 13,350/15,000
(13,271/13,446) (13,331/15,005) (13,254/16,296) (13,222/17,485)
3/2
3/2
3/2
3/2
(12/1)
(7/1)
(6/0)
(5/0)
1
(2)

1
(2)

1
(2)

1
(2)

มุมมองดานกระบวนการภายใน (8 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

1

จํานวนประเภทงานที่ไดมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง

I1.1

ประเภท

2

จํานวนประเภทหรือชองทางการใหบริการที่เพิ่มขึ้น

I2.1

ประเภท

3

จํานวนครั้งที่สมาชิกใชบริการ กู ฝาก ถอน กับสหกรณ

I2.2

ครั้ง

4

I3.1

รอยละ

5

จํานวนรอยละของระบบงานที่ไดรับการพัฒนาสูระบบของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
จํานวนรอยละของผูแทนสมาชิกที่เขาประชุมใหญ

I4.1

รอยละ

6

จํานวนรอยละของคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม

I4.2

รอยละ

7

จํานวนรอยละของคณะกรรมการอื่น คณะทํางานที่เขาประชุม

I4.3

รอยละ

8

จํานวนรอยละของเจาหนาที่ที่เขาประชุม

I4.4

รอยละ

2556
4
(1)
1
(1)
550,000
(543,926)
60
(20)
> 90
(95)
> 90
(89.74)
> 90
(86.56)
> 90
(90.84)

เปาหมาย
2557
2558
4
4
(5)
(5)
1
1
(2)
(2)
575,000
600,000
(652,478)
(706,734)
75
100
(20)
(20)
> 90
> 90
(95.99)
(96.67)
> 90
> 90
(92.22)
(94.76)
> 90
> 90
(93.32)
(95.47)
> 90
> 90
(93.06)
(90.66)

2559
4
(5)
1
(2)
625,000
(792,081)
100
(20)
> 90
(95.33)
> 90
(93.33)
> 90
(88.09)
> 90
(88.30)

37

38

มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (10 ตัวชี้วัด)

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ลําดับ
1

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

L1.1

คน

2

จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมในการใหความรูเกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณของสหกรณ
จํานวนครั้งที่เผยแพรหลักจรรยาบรรณของสหกรณ

L2.1

ครั้ง

3

จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

L3.1

4

จํานวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

L3.2

5

จํานวนครั้ง/คน ที่กรรมการและเจาหนาที่สัมมนารวมกัน

L3.3

หลักสูตร/
คน
หลักสูตร/
คน
ครั้ง/คน

6

จํานวนเจาหนาที่ที่มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝายตาง ๆ

L3.4

รอยละ

7

จํานวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับของ
กรรมการและเจาหนาที่
จํานวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน
ของกรรมการและเจาหนาที่
จํานวนสมาชิกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูนําสหกรณ

L4.1

ครั้ง

L5.1

ครั้ง

L6.1

คน

L6.2

ครั้ง

8
9

10 จํานวนกิจกรรมที่ใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก

2556
70
(102)
3
(4)
10/34
(10/11)
5/15
(5/11)
2/49
(1/47)
80
(82)
1
(0)
>1
(0)
70
(72)
2
(2)

เปาหมาย
2557
2558
70
70
(75)
(154)
3
3
(3)
(3)
10/34
10/34
(27/32)
(25/28)
5/15
5/15
(9/12)
(9/11)
2/49
2/49
(2/49)
(2/47)
80
80
(90.78)
(91.50)
1
1
(0)
(0)
>1
>1
(1)
(0)
70
70
(46)
(81)
2
2
(2)
(3)

2559
70
(78)
3
(3)
10/34
(34/21)
5/15
(8/5)
2/49
(3/52)
80
(90)
1
(0)
>1
(1)
70
(78)
2
(1)

กิจกรรม
ประจําปี 2559

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

39

ประชุมใหญ ประจำป 2559
เดือนกุมภาพันธ ของทุกป เปนเดือนที่สหกรณฯ มีการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรร
กําไรสุทธิ การเลือกผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําป 2559 และสรรหาคณะ
กรรมการดําเนินการ ผูแ ทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จํานวน 286 คน จากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศเขารวม
ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 และการสัมมนา เมื่อวันเสารที่ 6 และ วันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2559 ณ ชั้น 4 อาคาร
สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไม และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง 100 ปสหกรณไทย โดย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด
ปนี้มีผูแทนสมาชิกสนใจสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 14 คน ทั้งจากสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค ทุกทานตางก็แสดงแนวคิดและวิสยั ทัศน อุดมการณ ในการพัฒนาสหกรณ และพรอมใจเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จํานวน 7 ทาน โดยมี นางตวงรัตน โพธิ์เที่ยง ผูแทนสมาชิก สํานัก
อนุรักษสัตวปา เปนประธานกรรมการเลือกตั้ง
และมีการมอบรางวัล “คนดีศรีสหกรณ” ใหกับนายมานะ บุดดี ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ส.2 ประจําหนวย
จัดการตนนํา้ ภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนผูท ใี่ ชชวี ติ อยางประหยัดอดออม ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางในการดํารงชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากโลรางวัล เข็มทองคํา คนดีศรีสหกรณ มูลคา 40,000 บาท และเสื้อเกียรติยศ ที่นายมานะ บุดดี
ไดรับแลว ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดคนดีศรีสหกรณปฏิบัติงานอยู (หนวยจัดการตนนํ้าภูเวียง สวนจัดการตนนํ้าภูเวียง) ยังได
รับรางวัลมูลคา 10,000 บาท และรางวัลผูเสนอรายชื่อคนดีศรีสหกรณ ไดแก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน)
ก็ไดรับรางวัลมูลคา 6,000 บาทดวย

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ
กลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
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บรรยายพิเศษ เรื่อง 100 ป สหกรณไทย
โดย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา
สํานักงานอัยการสูงสุด

ประธานกรรมการดําเนินการ มอบโลรางวัล
เข็มทองคํา “คนดีศรีสหกรณ” มูลคา 40,000 บาท
และเสื้อเกียรติยศ ใหกับ นายมานะ บุดดี

นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการดําเนินการ
นายสุภาพ คําแฝง เลขานุการ
และนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ผูจัดการดําเนินการประชุม

บรรยากาศการประชุมใหญ ประจําป 2559

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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การศึกษาดูงานจากสหกรณ
สูคนสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด รูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีแ่ ตละสหกรณไดใหความสนใจ เยีย่ มชม แลกเปลีย่ น
ความรูซึ่งกันและกัน และศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ดานการใหบริการ
เงินกู เงินฝาก ดานสวัสดิการสมาชิก และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึง่ มีแวดวงสหกรณจากทัว่ ทุกภาคมาศึกษา
ดูงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด

สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร โคงขอย จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด

18 พฤษภาคม 2559 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
31 พฤษภาคม 2559 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
11 สิงหาคม 2559 สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด
7 กันยายน 2559 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
13 กันยายน 2559 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
15 กันยายน 2559 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
11 ตุลาคม 2559 อาจารย และนิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11 พฤศจิกายน 2559 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร โคงขอย จํากัด
24 พฤศจิกายน 2559 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
25 พฤศจิกายน 2559 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุมสมาชิก
ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีนโยบายใหกลุมสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมสมาชิก เพื่อใหสมาชิก
ไดรับความรู ความเขาใจในภาพรวมของสหกรณยิ่งขึ้น พรอมกันนี้ มีการบรรยายถึงสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ
พรอมแลกเปลี่ยนความรูทัศนคติตอกัน โดยป 2559 มีการจัดกิจกรรมกลุมสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 46 กลุม ไดแก กลุมสํานัก
อนุรักษและจัดการตนนํ้า (3 กลุม) กลุมสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (2 กลุม) กลุมกองคลัง (4 กลุม) กลุมสํานัก
วิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กลุมสํานักอุทยานแหงชาติ กลุมสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ กลุมสํานักอนุรักษ
สัตวปา กลุมชมรมผูสูงอายุชาวปาไม กลุมชมรมโยคะ กลุมสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม (2 ครั้ง) กลุมวิชาการปาไม
(2 ครั้ง) กลุมจังหวัดสุราษฏรธานี (4 ครั้ง) กลุมแมนํ้ายวม - แมสะเรียง กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 ครั้ง) กลุมจังหวัด
อุตรดิตถ กลุมราชพฤกษลําปาง กลุมจังหวัดพิษณุโลก กลุมจังหวัดชัยภูมิ กลุมจังหวัดอุบลราชธานี กลุมจังหวัดราชบุรี
กลุมจังหวัดแพร กลุมจังหวัดปราจีนบุรี กลุมรักษธรรมชาติ กลุมกองนิติการ กลุมสวนฝกอบรม กลุมจังหวัดเชียงราย
กลุม จังหวัดอุดรธานี กลุม ตนนํา้ กลุม จังหวัดมุกดาหาร กลุม ประชาสัมพันธและเผยแพร กรมอุทยานแหงชาติ กลุม ปทุมธานี
กลุมสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 กลุมจังหวัดสระบุรี กลุมฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สบอ.ที่ 6 กลุมจังหวัดตาก
กลุมสํานักบริหารงานกลาง กลุมจังหวัดขอนแกน กลุมสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
ไดรบ
ั รางวัล 100 สหกรณดีเดน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับชุมนุมสหกรณระดับ
ประเทศ และกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนด
จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ป สหกรณไทย วันที่ 26
กุมภาพันธ 2559 โดยกําหนดใหมีการคัดเลือก 100 สหกรณดีเดน
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับรางวัล สหกรณดีเดน
ในโอกาส 100 ป สหกรณ ไ ทย ในโอกาสนี้ นายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช
รองประธานกรรมการ เปนผูแ ทนเขารับรางวัลโลเกียรติยศ 100 สหกรณ
ดีเดน จาก หมอมเจาภีศเดช รัชนี ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ
2559

ดร.กก ดอนสําราญ
ประธานกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
กลาวเปดงาน

นายวิชิต สนธิวณิช
รองประธานกรรมการดําเนินการ
ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
รับโลเกียรติยศ 100 สหกรณดีเดน
จาก หมอมเจาภีศเดช รัชนี
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อบรมขาราชการบรรจุใหม

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรบรรยายใหความรูแกขาราชการใหม เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของสมาชิกสหกรณ การออมอยางไรใหมีเงินเก็บ
และสวัสดิการตางๆ ที่สมาชิกพึงไดรับเมื่อเขามาเปนสมาชิก ตลอดจนตอบขอซักถามแกขาราชการผูเขารับการอบรม
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ หองบอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมกานตมณี กทม. ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันจันทรที่ 7 กรกฎาคม
2559 ณ อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญีป่ นุ )

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

47

โครงการฝกอบรมหลักสูตร
“ผูนำสหกรณ รุนที่ 5”
เมือ่ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจดั โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูน าํ สหกรณ รุน ที่ 5 โดยมีผสู มัคร
เขารวมโครงการฝกอบรม ซึง่ ประกอบดวย สมาชิก ผูแ ทนสมาชิก และผูแ ทนจากสหกรณออมทรัพยกลุม ภาคีบางเขน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 105
ทาน โดยโครงการดังกลาว สหกรณไดเรียนเชิญวิทยากรที่มากดวยความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานตาง ๆ มาบรรยายใหความ
รูแ กผเู ขารวมฝกอบรม ในเรือ่ ง คุณธรรมและจริยธรรมของผูน าํ สหกรณ เรือ่ งปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธกี ารสหกรณ เรือ่ งภาวะผูน าํ
ในสหกรณออมทรัพย เรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับสหกรณออมทรัพย เรือ่ งการบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย และเรือ่ งโครงสราง บทบาท
หนาที่ การจัดการสหกรณออมทรัพย ซึ่งความรูตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น เปนหนาที่ของสมาชิก ผูแทนสมาชิก คณะกรรมการ และรวม
ถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ที่ตองนําองคความรูที่ไดรับมาผสมผสานกันสามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงาน และยังเปนการเตรียมความ
พรอมหากสมาชิกตองการสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ รวมถึงนําความรูที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อรวมกันนําพาสหกรณของเราไปสูจุดมุงหมายและเจริญกาวหนาตอไป

นายธนโรจน โพธิสาโร รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
กลาวเปดการอบรมหลักสูตร
ผูนําสหกรณ รุนที่ 5

อาจารยสุรวัฒน ชมภูพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน นักสหกรณดเี ดนแหงชาติ
บรรยายเรือ่ ง ปรัชญา อุดมการณ หลักการ
ดานการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และวิธีการสหกรณ
บรรยายเรือ่ ง ธรรมาภิบาลในสหกรณออมทรัพย
และภาวะผูนําในสหกรณออมทรัพย

นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
นอกจากจะไดรับสาระความรูจากวิทยากรแลว
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
ยังไดรับความสนุกสนานเปนของแถมอีกดวย
ผูจ ดั การฝายบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
บรรยายเรื่อง การวิเคราะห
บรรยายเรือ่ ง การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
งบการเงินอยางงาย

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ขอขอบพระคุณผูเขารวมโครงการฝกอบรม
ทุกทานที่ใหความสนใจ และรวมรับฟงการบรรยายจากทานวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วัน
จึงทําใหการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร ผูนําสหกรณ รุนที่ 5 ประสบความสําเร็จเปน
ไปดวยดี และสหกรณหวังเปนอยางยิ่งวา ในโอกาสหนา หากมีโครงการฝกอบรมหลักสูตร
อื่น ๆ อีก จะไดรับความรวมมือจากทานสมาชิก ผูแทนสมาชิกและผูแทนจากสหกรณ
ออมทรัพยกลุมภาคีสหกรณบางเขนอีกตอไป ขอขอบพระคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้คะ

การสรางผูนำสหกรณ
เปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาสหกรณ
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นายปรเมศวร อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ
สํานักงานคดีอาญา บรรยายเรื่อง กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย

โครงการฝกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำป 2559
หลักสูตร “สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
จากหลักการสหกรณ ขอ 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ (Education,
Training and Information) ซึ่งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดใหความ
สําคัญมากและไดบรรจุไวในแผนกลยุทธ ฉบับที่ 3 (2556-2559) ในมุมมองการเรียน
รูแ ละการพัฒนานัน้ เพือ่ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม สหกรณจงึ ไดกาํ หนดจัดโครงการฝก
อบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2559 โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหสมาชิก และสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ เขาใจหลักการ
อุดมการณและวิธีการสหกรณ รวมถึงบทบาท หนาที่ของสมาชิกสหกรณ
2. เพือ่ ใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทีเ่ ปนพนักงานราชการ ไดนาํ ความรูม าประยุกตใชใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. เพือ่ ใหสมาชิกไดมคี วามรูเ กีย่ วกับสหกรณ และสามารถเขาอบรมหลักสูตรผูน าํ สหกรณ
หรือหลักสูตรที่สูงขึ้นตอไปโดยมีหัวขอการฝกอบรมที่นาสนใจ ไดแก
1. หลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
2. รูจักสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และบทบาทหนาที่ของสมาชิกสหกรณ
3. กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
4. การบริหารการเงินของตนเองตามวิธกี ารสหกรณ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในป 2559 สหกรณไดจัดอบรมหลักสูตร “สหกรณกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” สําหรับสมาชิกสมทบ จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม – ลําพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (สําหรับสมาชิก) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 (สําหรับสมาชิกสมทบ)
จัดที่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2559 (สําหรับสมาชิก) และวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (สําหรับสมาชิกสมทบ)
จัดที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา)
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 จัดที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดกาญจนบุรี – ราชบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 จัดที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดมุกดาหาร – สกลนคร วันที่ 24 ธันวาคม 2559 จัดทีโ่ รงแรมมุกดาหารแกรนด และวันที่ 25 ธันวาคม 2559 จัดที่
อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
นอกจากสหกรณจะไปใหความรูสมาชิกถึงที่แลว ยังไดจัดโครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิกอีกดวย เพื่อสงเสริมความรู และรับ
ทราบปญหา ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการใชบริการในดานตางๆ ของสหกรณ เพือ่ นํามาพัฒนาปรับปรุงบริการ ให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก จากการใชบริการในทุก ๆ ดาน ในการสัญจรพบสมาชิก จะมีการรับ
สมัครสมาชิกใหม การรับฝากเงิน การทําบัตรสหกรณ ATM (Click co-op Card) และรับทราบสิทธิประโยชนมากมาย พรอมทั้งรูจักการใช
เทคโนโลยีในงานบริการของสหกรณ รวมถึงการพัฒนาเครือขายกลุมสมาชิกและผูแทนสมาชิกใหเข็มแข็ง และสงเสริมความรูตามหลักการ
และอุดมการณของสหกรณ
พืน้ ฐานความรูด า นสหกรณของสมาชิก มีความสําคัญอยางยิง่ ตอการพัฒนาสหกรณใหกา วหนาอยางมัน่ คงและยัง่ ยืนตอไปในอนาคต
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28 กันยายน 2559
พิธีทำบุญครบรอบ 38 ป
แหงการกอตั้งสหกรณ
วันที่ 28 กันยายน ของทุกป ถือเปนวันครบรอบ
วันกอตั้งสหกรณ ซึ่งในปนี้ ถือเปนปที่ 38 แหงการกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชวงเชา คณะกรรมการ
ไดนําสมาชิกและเจาหนาที่ ไหวพระไตรสสตวรรษานุสรณ
หนากรมปาไม และไหวพระพรหม และสักการะพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากนั้นไดมีการทําบุญ
เลี้ยงพระ ในงานนี้มีทั้งอดีตกรรมการ-กรรมการปจจุบัน
สมาชิ ก สหกรณ ภ าคี บ างเขน และผู  บ ริ ห ารหน ว ยงาน
ตนสังกัด และหนวยงานตางๆ ไดใหเกียรติมารวมแสดง
ความยินดีในงาน
หลังจากนัน้ ไดมกี ารมอบทุนการศึกษาใหกบั สถาน
ศึกษารอบขาง ไดแก โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางบัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาสหกรณ และคณะ
วนศาสตร
พรอมกันนี้สหกรณไดจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อ
วันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการกอตั้งสหกรณ เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,311,800 บาท (สองลานสามแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) โดยโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ เพื่อมอบใหเปนของขวัญวันเกิด
แกสมาชิก และมีการจับรางวัลออมทรัพยชีวิตพอเพียง
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ถือไดวาเปน 38 ปแหงความ
สํ า เร็ จ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมป า ไม จํ า กั ด ได เ ติ บ โต
มีรากฐานทีม่ นั่ คง เกือ้ หนุน คํา้ จุนซึง่ กันและกัน เพือ่ กาวเดิน
ตอไปสูเสนทางแหงความพอเพียงรวมกันของมวลสมาชิก
ดัง่ คําขวัญทีว่ า “ประหยัดอดออม เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน”

50

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

51

ภาพบรรยากาศ
“คายเยาวชนสหกรณ”
โดยอุทยานแหงชาติ 4 ภาค
คายเยาวชนสหกรณ อีกหนึ่งกิจกรรมสรางสรรคสังคม ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดขึ้นทุกป
สําหรับในปนี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด รวมกับอุทยานแหงชาติ 4 ภาค จัดคายเยาวชนสหกรณ รุนที่ 16 – 19
เพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับพระราชดําริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม เพื่อใหเยาวชนเห็นถึงคุณคาของ
ทรัพยากรปาไม และสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนการสนองนโยบายของสวนราชการในการสรางแนวรวม
ในการใหความรูเ ชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทัง้ นีส้ หกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ขอขอบคุณหัวหนาอุทยานแหงชาติ และเจาหนาที่ทุกทานทั้ง 4 ภาค ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ในปนี้มี 4 คาย แบงเปน
- ภาคเหนือ วันที่ 23 – 25 พ.ค. 59 ณ อุทยานแหงชาติดอยภูคา จ.นาน
- ภาคใต วันที่ 11 – 13 มิ.ย. 59 ณ อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่
- ภาคกลาง/ภาคตะวันออก วันที่ 19 – 21 ส.ค. 59 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครนายก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 – 17 ก.ค. 59 ณ อุทยานแหงชาติภูเวียง จ.ขอนแกน
กิจกรรมกลุมสัมพันธ

ภาคเหนือ : ณ อุทยานแหงชาติดอยภูคา จ.นาน

ภาคใต :
อุทยานแหงชาติ
เขาพนมเบญจา
จ.กระบี่
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ภาคกลาง/ภาคตะวันออก : อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุทยานแหงชาติภูเวียง จ.ขอนแกน

แมวา โครงการคายเยาวชนสหกรณทงั้ 4 ภาค จะใชเวลาเพียง 3 วัน
แตดว ยเนือ้ หาและกระบวนการในคาย ทีส่ อนใหเรียนรูถ งึ ความสําคัญของ
ระบบนิเวศนปา ไม เพือ่ ปลูกจิตสํานึกเยาวชนใหตระหนักถึงพระราชดําริที่
ไดพระราชทานความชวยเหลือในพื้นที่ตางๆ เพื่อที่จะสรางคนรุนใหมให
ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดเรียนรูธ รรมชาติ
นอกหองเรียน และยังเก็บเกี่ยวความรูจากการเดินปา สอดแทรกความรู
เกี่ยวกับระบบนิเวศนปาไม พอพลบคํ่าก็เฮฮาไปกับกิจกรรมที่แตละกลุม
สรางสรรคในเรือ่ งอนุรกั ษทรัพยากรปาไม แมจะตางคนตางทีม่ า แตถา ใน
หัวใจของเยาวชนจะมีความรักปาไมเหมือนกัน ทุกอยางก็คือจุดมุงหมาย
เดียวกัน ปดทายดวยรอยยิ้มใสๆ และความอิ่มเอมใจ เมื่อจบคาย นองๆ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะนําความรูท ไี่ ดไปบอกตอเพือ่ น ๆ ใหรจู กั ดูแลและหวงแหน
ธรรมชาติ ความสุขที่เกิดจากการให และการชวยเหลือสังคม เปนสิ่งที่
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ใหความสําคัญมาโดยตลอดแมจะเปน
สวนเล็กๆ ในสังคมก็ตาม
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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สายใยไมเกษียณ ป 2559
ทริปในประเทศและตางประเทศ
โบนัสแหงวัย สุขใจเกษียณราชการ

ทริปตางประเทศ ทัศนศึกษา ฮานอย
นิงหบิงค 17 - 20 ต.ค. 59

ครั้ ง นี้ เ ป น อี ก ป ที่ ถึ ง เวลาเกษี ย ณอายุ ข องสมาชิ ก
ที่ไดเวลาอําลาจากการทํางานหลายทานทีเดียว ที่รวมชวยกัน
ทํางานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ถึงเวลาพักผอนกายและใจ
วัยสูงอายุมิใชชวงเวลาแหงการทอถอย แตเปนชวงอายุของการ
กาวเขาสูบทบาทใหมของชีวิต จงใชชวงเวลาที่มีอยูอยางคุมคา
ใหมากที่สุด
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดโครงการสายใย
สหกรณไมเกษียณประจําป 2559 เพื่อใหสมาชิกไดพบปะ
สังสรรค และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน และทัศนศึกษา รวมทัง้
เพิ่มพูนประสบการณชีวิต และมีการบรรยายถึงสิทธิประโยชน
ใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไดทราบ ในปนี้จัดทัศนศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ

สอ.ปม. พาผูเกษียณบินลัดฟาทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม ฮานอย นิงหบิงห เมื่อวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2559
นําทานเดินทางสู จังหวัดนิงหบิงห เมืองเกาแกท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูก
ขนานนามวา “อาวฮาลองบนแผนดิน” หรือ “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีความสวยงาม ธรรมชาติ ทั้งเทือกเขา เนินเขา หินปูน
เราไมพลาดที่จะลองเรือพาย ซึ่งเปนเสนหของทริปนี้เลยก็วาได สองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศนเขียวขจี และ
บรรยากาศอันแสนสดชื่น จากนั้นชมถํ้าตํากอก เปนถํ้าที่มีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของ
เทือกเขา ภูเขาและทะเล เปนอันหนึ่งอันเดียวกันราวกับภาพวาด และพาชอปปงถนน 36 สาย มีสินคาใหเลือกสรรมากมาย
กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตาง ๆ ชอปปงเสร็จชมการแสดงหุนกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติเอกลักษณของ
ประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ
เครื่องดนตรีเวียดนาม และพากยสด ๆ ของคณะละคร และอีกที่หนึ่งที่หากใครมาเวียดนามแลวไมไดมาที่นี่ ถือไดวายังมาไมถึง
เวียดนาม นั่นก็คือ จัตุรัสบาดิงห สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห และบานพักลุงโฮ ผูที่เปนวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
ถึงเวลาที่ผูเกษียณตองอําลาฮานอยกลับกรุงเทพกันซะแลว บางคนก็ไดมารูจักกันในทริปนี้ ในชีวิตเราจะมีสักกี่ครั้งที่ได
เจอมิตรภาพดี ๆ เจอเพื่อน เจอความจริงใจ

เมื่อความเหงาเขามาเยือน ยังมีสหกรณคอยเคียงขาง
เมื่อวันใดที่อางวาง ยังมีสหกรณคอยปลอบโยน
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ทริปในประเทศ จังหวัดจันทบุรี
24 - 26 ต.ค. 59

สมาชิกออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัสปรับอากาศ นําทาน
ไหวพระ อิม่ บุญอิม่ ใจทีว่ ดั เขาสุกมิ เปนวัดทีม่ ชี อื่ เสียงของเมืองจันท สราง
ขึ้นเมื่อป 2509 จากนั้นชมวัดคาทอลิกจันทบุรี เปนวัดที่มีประวัติการ
กอสรางยาวนานถึง 275 ป และไมพลาดที่จะแวะชมวัดมังกรบุปผาราม
วันรุงขึ้นออกเดินทางชมศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดซึมซับธรรมชาติ บรรยากาศดี ๆ ความอุดม
สมบูรณของแหลงอนุบาลสัตวทะเลตัวนอย ๆ จากนัน้ ชมถนนบูรพาชลทิศ
เนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก
ภาคบาย รับฟงการสัมมนา ดูแลกายและใจอยางไร ใหพรอมรับมือ
กับวัยเกษียณ วิทยากรโดย นายพิณ เกือ้ กูล อดีตประธานกรรมการสอ.ปม.
ผูที่ใชชีวิตอยางมีความสุข ดวยความประหยัด อดออม
หลังจากนั้น รับฟงการบรรยาย
สิ ท ธิ ป ระโยชน ต  า ง ๆ ที่ ส หกรณ มี ใ ห
สมาชิ ก ผู  เ กษี ย ณอายุ ร าชการ โดย
นายชัยยันต คําปอ ประธานกรรมการ
ศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ถึ ง เกษี ย ณ
ไปแลวยังคงเปนสมาชิกสหกรณไดสิทธิ
รั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารมากกว า สมาชิ ก ที่ ยั ง
ไมเกษียณอายุราชการ
มาจันทบุรีทั้งที เราไมพลาดชม
โอเอซีส ซี เวิลด ฟารมปลาโลมาแหงแรก
ของประเทศไทยและใหญทสี่ ดุ ในโลก ตืน่
ตาตืน่ ใจกับความแสนรูข องปลาโลมาจาก
อาวไทย บนเนื้อที่กวา 50 ไร หลังจากนั้น
เดินทางมุงสูกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
มอบเครื่องคอมพิวเตอร
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรบั หนังสือจากหนวยงานตางๆ เพือ่ ขอความอนุเคราะหสนับสนุนคอมพิวเตอร
ของสหกรณที่ครบอายุการใชงาน แตยังสามารถใชงานได ใหกับหนวยงานที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู โดยสหกรณไดมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง มีหนวยงานที่รับมอบดังนี้ อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ สวนรุกขชาติ
อุบลวนารมย จ.อุบลราชธานี สวนรุกขชาติถํ้าจอมพล จ.ราชบุรี สวนพฤกษศาสตรเขาชอง จ.ตรัง

อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่

สวนรุกขชาติถํ้าจอมพล จ.ราชบุรี

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย จ.อุบลราชธานี

สวนพฤกษศาสตรเขาชอง จ.ตรัง
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ
เปนประจําทุกปที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดให
มี ก ารมอบทุ น การศึ ก ษาให กั บ โรงเรี ย นป า ไม อุ ทิ ศ สหกรณ ไ ด ม อบ
ทุ น การศึ ก ษาและทุ น อาหารกลางวั น แก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นป า ไม อุ ทิ ศ
จํานวน 11 โรงเรียน 67 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 164,000 บาท
(หนึ่ ง แสนหกหมื่ น สี่ พั น บาทถ ว น) และมู ล นิ ธิ ศ รี บุ ณ ยานนท จํ า นวน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เพราะสหกรณ ต ระหนั ก เสมอว า
การใหการศึกษานั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง นอกจากจะสรางอนาคตใหเด็กแลว
ยังเปนการใหโอกาสทางการศึกษาอีกดวย

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มอบเงินสนับสนุน

ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¡ÃÁ»†ÒäÁŒ ¤ÃºÃÍº 120 »‚
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ
ออมทรั พ ย ก รมป า ไม จํ า กั ด มอบเงิ น สนั บ สนุ น รางวั ล
ในการประกวดคํ า ขวั ญ เนื่ อ งในวั น สถาปนากรมป า ไม
ครบรอบ 120 ป ในวันที่ 18 กันยายน 2559 โดยมี
นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท กรรมการ สอ.ปม. เปน
ผูแ ทนสหกรณ ใ นการมอบเงินสนับสนุนรางวัล ดั ง กล า ว
ใหกับนางอํานวยพร ชลดํารงกุล ผูตรวจราชการกรมปาไม
เปนผูรับมอบ

ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ ÊÑµÇ»†Ò
áÅÐ¾Ñ¹¸Ø¾×ª ¤ÃºÃÍº 14 »‚
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 สหกรณ
ออมทรั พ ย ก รมป า ไม จํ า กั ด มอบเงิ น สนั บ สนุ น
วันสถาปนากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ครบรอบ 14 ป เพื่อสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั นธุ  พื ช เพื่ อ ช ว ยเหลื อ
เจาหนาที่ที่ไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน
20,000 บาท โดยมี น ายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช รองประธาน
กรรมการ สอ.ปม. เป น ผู  แ ทนสหกรณ ใ นการมอบเงิ น
ดังกลาว ใหกับ นางสาวกษมา กองทรัพยโต นักจัดการงาน
ทั่วไปชํานาญการ สํานักบริหารงานกลาง เปนผูรับมอบ
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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สัมมนากรรมการและเจาหนาที่
เรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำป 2559
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดใหมีการ
สัมมนากรรมการและเจาหนาที่ เรือ่ งแผนปฏิบตั งิ านสหกรณ
ประจําป 2559 ณ โรงแรมศุภาลัย ปาสัก รีสอรท แอนด สปา
จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559 โดยมีเปาหมาย
เพือ่ ใหการดําเนินงานสหกรณเปนไปตามแผนกลยุทธประจําป
2556 - 2559 สําหรับในปนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย
ทีเ่ จาหนาทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ อ สมาชิก อันไดแก การใหบริการ
ตอสมาชิกอยางมีมาตรฐาน อีกทัง้ ยังตองพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการตอสมาชิกเพือ่ ตอบสนองใหตรงตามความตองการ
ของสมาชิกอยางดีทสี่ ดุ และอยูใ นหลักการ อุดมการณ และ
วิธีการสหกรณ ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดแบงเจาหนาที่ออก
เปนฝายตางๆ เพือ่ ใหมคี วามชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน อยาง
มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดตามกลุมภารกิจ

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ
กลาวเปดการสัมมนา
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
ชี้แจงแผนของฝายจัดการและแผนกลยุทธ ป 2559

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2559 ในแตละฝาย

การแบงกลุมพิจารณาแผนของฝายจัดการ และแผนกลยุทธป 2559
ซึ่ ง การสั ม มนาในครั้ ง นี้ ค ณะกรรมการ และเจ า หน า ที่ ไ ด ร  ว มกั น กํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ง านโครงการต า งๆ
ทีจ่ ะดําเนินการในป 2559 เพือ่ บริการสมาชิกในดานการเงิน ดานสวัสดิการทีเ่ ปนประโยชนแกสมาชิกใหไดรบั ความพึงพอใจ
สูงสุด การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูใ นหลักการและอุดมการณของสหกรณ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึง
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการสัมมนาในครั้งนี้ สอ.ปม. มั่นใจวา การดําเนินงานในป 2559 จะสําเร็จลุลวงไปตามแผนปฏิบัติงาน
ที่ประชุมใหญไดใหความเห็นชอบ
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สัมมนาแผนกลยุทธ ฉบับที่ 4
ประจำป 2560 – 2563
วันเสารที่ 24 กันยายน 2559
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดสัมมนาแผน
กลยุทธฉบับที่ 4 ป 2560-2563 เมื่อวันเสารที่ 24 กันยายน
2559 โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ
เปนผูกลาวรายงาน และนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธาน
กรรมการ กลาวเปดโครงการ
ป 2559 แผนกลยุทธฉบับที่ 3 ของสหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด จะครบ 4 ป สหกรณจึงไดจัดทํา
แผนกลยุทธฉบับที่ 4 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการสหกรณ ป 2560 - 2563 โดยมีสมาชิก และผูแทน
สมาชิก คณะกรรมการ และเจาหนาที่ ไดรว มกันแสดงความ
คิดเห็น โดยแบงกลุมออกเปน 3 กลุม เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมและกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
รวมวางพานพุม วันสหกรณแหงชาติ

เนือ่ งดวยวันที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันสหกรณแหงชาติ สหกรณแหงแรกในประเทศไทยทีไ่ ดถอื กําเนิดขึน้
คือ สหกรณ “วัดจันทรไมจํากัดสินใช” ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459
โดยมีสหกรณทั่วประเทศรวมกันวางพานพุมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
“พระบิดาแหงการสหกรณไทย” โดยมีหมอมราชวงศภัทรชัย รัชนี เสด็จเปนประธานในพิธี ณ สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด โดย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ และเจาหนาที่
รวมวางพานพุมเพื่อถวายสักการะและรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดา
แหงการสหกรณไทย”
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สอ.ปม. รวมวางพวงมาลา
กรมปาไม ครบรอบ 120 ป
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และพันธุพืช ครบรอบ 14 ป
เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธาน
กรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ พรอมดวยเจาหนาที่ รวมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสกรมปาไม ครบรอบ 120 ป
และวันอาทิตยที่ 2 ตุลาคม 2559 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครบรอบ 14 ป เพื่อสดุดีวีรชน
ปาไม รําลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหลาวีรชนปาไมที่เสียสละจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
กรมปาไม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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กลุมภาคีสหกรณบางเขน รวมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
และกลุมภาคีสหกรณบางเขน รวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
เมื่อวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2559
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กลุมภาคีสหกรณบางเขน จัดกิจกรรม CSR
บริจาคปจจัยสิ่งของใหแกวัดคลองปลาดุกลาย
มอบทุนการศึกษา อุปกรณกีฬา สมทบทุนทําฝาเพดานให
รร.สหกรณนิคม บานคลองปลาดุกลาย จังหวัดปราจีนบุรี
กลุม ภาคีสหกรณบางเขนทัง้ 14 สหกรณ ไดรว มกันจัด
กิจกรรม CSR ดวยการบริจาคสิ่งของใหแกวัด และมอบทุนการ
ศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา และสมทบทุน
ในการทําฝาเพดานหองเรียนชั้นอนุบาลใหแก โรงเรียนสหกรณ
นิคมบานคลองปลาดุกลายอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช เนือ่ งในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ป
และเนือ่ งในวโรกาสสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ
มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีนายธนโรจน โพธิสาโร
รองประธานกรรมการดําเนินการ สอ.ปม. และผูอํานวยการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี เปนผูแทนใน
การมอบของดังกลาว เมื่อวันเสารที่ 10 กันยายน 2559
กิจกรรมครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปดวยรอยยิ้มทั้งผูให
และผูร บั เด็ก ๆ สงรอยยิม้ ใหกบั พวกเรา เสมือนเปนการขอบคุณ
ทีม่ าสรางความสุขใหกบั พวกเขา ผูร บั สุขใจเพียงใด ผูใ หสขุ ใจยิง่ กวา

กลุมภาคีสหกรณบางเขน รวมสมทบทุน
โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กลุมภาคีสหกรณ
บางเขน ร ว มสมทบทุ น โครงการไถ ชี วิ ต โค-กระบื อ เพื่ อ ถวาย
พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยกลุ  ม ภาคี ส หกรณ บ างเขน มอบเงิ น จํ า นวน 30,000 บาท
สอ.กรมชลประทาน จก. มอบเงิน จํานวน 2,000 บาท สอ.กรมการ
ขนสงทางบก จก. มอบเงิน จํานวน 2,000 บาท ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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รอ

ยใ

จ ภ า คี บ า ง เ

สัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน
“รอยปสหกรณไทย รอยใจภาคีบางเขน”

นับเปนโอกาสอันดีที่ผูบริหารและเจาหนาที่จากกลุมภาคีสหกรณบางเขน ตางเดินทางมารวมแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณปละครั้ง และรับทราบแนวนโยบายรวมถึงทิศทางการดําเนินงาน ซึ่งในป 2559 สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด เปนเจาภาพรวมกับ สหกรณออมทรัพย ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
ปน้ี ครบรอบ 100 ปสหกรณไทย ทางเจาภาพไดเล็งเห็นความสําคัญของผูร เิ ริม่ การกอตัง้ สหกรณในประเทศไทย คือ
กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย ผูก อ ตัง้ สหกรณไทยเปนแหงแรก จึงไดเกิดธีมงาน “รอยปสหกรณไทย
รอยใจภาคีบางเขน” จัดขึ้น วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศุภาลัย ปาสัก รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสระบุรี
ภายในงานยังไดรบั สาระความรูแ ละความสนุกสนาน จากการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “สูศ ตวรรษ แหงความพอเพียง”
โดย อ.จตุพล ชมภูนิช และมีการเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณฉบับใหม..จุดเปลี่ยนสหกรณไทย” โดย ดร.กก ดอนสําราญ
จากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นายอนันต ชาตรูปะชีวนิ จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และ
นายคันศร คมภักดี จากชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารยสุชิน
ปลีหะจินดา ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขนที่เกิดขึ้นในแตละป มีจุดประสงคเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
กรรมการและฝายจัดการของสหกรณในกลุม ภาคีสหกรณบางเขน และชวยเหลือซึง่ กันและกันในดานการเงิน ดานวิชาการ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําความรูไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานสหกรณ การพัฒนาดาน
นโยบายการดําเนินงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยของตนเองใหเกิดประโยชนตอ
สมาชิกใหมากที่สุด สําหรับเจาภาพปหนา ไดแก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพย
กรมการขนสงทางบก จํากัด
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การเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณฉบับใหม ...จุดเปลี่ยนสหกรณไทย”

นายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน
กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด และนายอดิศร แกวบูชา
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
รวมกันมอบธงใหกับ นายไพรัช หวังดี กรรมการและเหรัญญิก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
จํากัด และ นางทองเปลว สุภาคม สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด เจาภาพป 2560

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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พิธีลงนามเซ็นสัญญาใหบริการ
ระหวางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
และบริษท
ั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ (กลาง) ประธาน
กรรมการดําเนินการ นายโชคชัย เลิศ
เกียรติวงศ (ซาย) กรรมการทําหนาที่
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด และ นายสุรพล โอภาสเสถียร
(ขวา) ผูจัดการใหญ บริษัท ขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด ถายภาพรวมกันใน “พิธี
ลงนามลงนามในสัญญาใหบริการสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ลงนามเซ็นสัญญาใหบริการระหวาง ออมทรัพยพลเรือนรายแรก” ณ สหกรณ
สอ.ปม.กั บ บริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ จํ า กั ด เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 กรกฏาคม 2559 ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
การเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโรในครั้งนี้จะเปนการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณออมทรัพยใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น มีความมั่นคงและเปนมาตรฐานเทียบไดกับ
สถาบันการเงินชั้นนําในระบบการเงินไทย

พิธีลงนามสัญญาจางบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ตามแผนการการจัดหารายไดประจําป 2559 กําหนดใหสหกรณฯ ลงทุน
ในกองทุนสวนบุคคลประมาณ 700 ลานบาท โดยคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนที่
รอยละ 4.0 ตอป และใหจัดหาบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณและมีศักยภาพ
บริหารจัดการใหเปนไปตามความตองการของสหกรณฯ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ในการประชุมครัง้ ที่ 5 เมือ่ 19 พฤษภาคม
2559 อนุมัติใหสหกรณฯ ทําสัญญาจาง บลจ.ธนาคารกรุงไทย บลจ.ธนาคารไทย
พาณิชย และ บลจ.ธนาคารกสิกรไทย บริหารจัดการการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
กําหนดวงเงินกองทุนแหงละ 250 ลานบาท ระยะเวลาสัญญา 1 ป โดยไดจัดใหมีพิธี (ในภาพ) นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ กลาง
ลงนามสัญญาจางกับ บริษัทหลักทรัพยทั้งสามแหง เมื่อวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2559 ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.ปม.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ
(เรียงจากขวา) คุณชวินดา หาญรัตนกุล
บลจ.กรุ ง ไทย คุ ณ เกษตร ชั ย วั น เพ็ ญ
บลจ. กสิกรไทย และคุณสมิทธ พนมยงค
บลจ.ไทยพาณิชย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ผูจัดการ สอ.ปม.
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จุ ดเด่นการดําเนินงาน
ประจําปี 2559
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ขอมูลฐานะการเงิน
สินทรัพย

ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากสหกรณใหเงินกู
แกสมาชิกเพิ่มขึ้น รองลงมาเปนการนําเงินไปลงทุน จนทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพยเพิ่มขึ้น จํานวน
1,550,238,099.98 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.42
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ÅÙ¡Ë¹Õ้à§Ô¹¡ÙŒáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·
»‚ 2559
0.01%

11.67%
2.64%

0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.22%

2.09%

0.20%
2.49%

80.58%

หนี้สิน

เงินกูฉุกเฉิน 211,657,023.02 (2.49%)
เงินกูสามัญ 6,858,779,322.39 (80.58%)
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 18,267,576.75 (0.22%)
เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 1,713,920.25
(0.02%)
เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 134,558.25
(0.00%)
เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน
237,599.75 (0.00%)
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว 113,167.25 (0.00%)
เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ
6,364,247.63 (0.08%)
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 1,085,359.00
(0.01%)
เงินกูสามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
224,892,776.20 (2.64%)
เงินกูพิเศษ 992,954,888.27 (11.67%)
เงินกูสามัญระหวางสหกรณ 177,986,097.00
(2.09%)
เงินกูสวัสดิการเจาหนาที่ 17,411,084.74 (0.20%)

ป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ใหความสําคัญกับการออมเงินและไดสงเสริมใหสมาชิกและ
สมาชิกสมทบเขารวมโครงการระดมเงินฝากเพื่ออนาคตที่มั่นคง โดยสงเสริมใหสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไมได
เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงเปดบัญชี ทําใหสหกรณมีเงินรับฝาก
เพิ่มขึ้น จํานวน 751,805,082.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.55
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»‚ 2559
10.97%

1.77%
4.65%

0.32%
0.04%

9.57%

เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ 753,895,136.65
(9.57%)
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 5,724,836,532.87
(72.68%)
เงินฝากออมทรัพยเกษียนเปยมสุข 863,814,780.56
(10.97%)
เงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค 366,628,434.72
(4.65%)
เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 139,338,271.36
(1.77%)
เงินฝากจากสหกรณอื่น 25,232,943.64 (0.32%)
เงินฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรรณ 3,013,468.85
(0.04%)

72.68%

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

71

ทุน

ป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีทุนเรือนหุน ทุนสํารอง และทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดังนี้

1) ทุนเรือนหุน
5,405,483,380.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.75
2) ทุนสํารอง
487,408,361.77 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.97
3) ทุนสะสม
103,952,654.58 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 29.01
นอกจากนี้สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ไวเปนทุนสํารอง และทุนสะสม ตาม
สัดสวนตั้งแตป 2555 – 2559 ดังมีรายละเอียดนี้
ตารางแสดงรอยละของการจัดสรรทุนสํารอง และทุนสะสม จากกําไรสุทธิ : รอยละ
รายการ
2555
2556
2557
ทุนสํารอง
10.00
11.00
11.00
ทุนสะสม
6.12
7.37
6.64
รวม
16.12
18.37
17.64
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2558
11.00
9.17
20.17

2559
11.00
13.14
24.14
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·Ø¹¢Í§ÊË¡Ã³ »‚ 2559
8.13%

1.74%
90.13%

ทุนเรือนหุน 5,405,483,380.00 (90.13%)
ทุนสะสม 103,952,654.58 (1.74%)
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ทุนสํารอง 487,408,361.77 (8.13%)

แผนกลยุ ทธ์
ประจําปี 2560-2563

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

75

แผนกลยุทธ ฉบับที่ 4
ประจำป 2560 – 2563
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

1. วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่มั่นคง บริการอยางมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2. พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาองคความรูหลักการ อุดมการณสหกรณแกมวลสมาชิก
4. พัฒนาธุรกิจสหกรณเพื่อสรางเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. สงเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค (Objective)
วัตถุประสงคที่ 1 สรางความเขมแข็งมั่นคงทางการเงิน
I1 : การรายงานการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ดานสินเชื่อ ดานการตลาด ดานสภาพคลอง และดาน
กลยุทธ
I4 : การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
F3 : การกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน
F4 : การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ
วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
F1 : กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร
F2 : กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหตํ่ากวาธนาคาร
M1 : ใหสมาชิกและสมาชิกสมทบไดรับสวัสดิการอยางเหมาะสม
M3 : สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
วัตถุประสงคที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
L2 : สงเสริมความรูการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
L3 : สงเสริมความรูและเพิ่มพูนทักษะใหกรรมการและเจาหนาที่
I3 : ความรับผิดชอบของผูแทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ
วัตถุประสงคที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการบริการอยางมีคุณภาพ
I2 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
M4 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ
วัตถุประสงคที่ 5 สรางผูนําสหกรณสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารสหกรณ
L1 : สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ
L4 : การใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก
M2 : การสงเสริมเครือขายกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
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วัตถุประสงคที่ 6 สงเสริมเชื่อมโยงเครือขายและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ
S1 : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
S2 : สงเสริมขบวนการสหกรณใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
S3 : สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategy)
1. มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (Learning and Growth Perspective: L)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L1: สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ
ตัวชี้วัด
L1.1 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เขารวมกิจกรรมในการใหความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของ
สหกรณ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L2: สงเสริมความรูการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
L2.1 จํานวนครั้งที่ใหความรูการบริหารจัดการสหกรณแกสมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
L2.2 จํานวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหมที่ผานการฝกอบรม
โครงการ
1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L3: สงเสริมความรูและเพิ่มพูนทักษะใหกรรมการและเจาหนาที่
ตัวชี้วัด
L3.1 จํานวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ
L3.2 จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ
L3.3 จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจาหนาที่ระดับบริหารไดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณระดับสูง/เจาหนาที่
ไดศึกษาตอ
โครงการ
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของกรรมการ
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของเจาหนาที่
3. โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่
4. โครงการสงเสริมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณระดับสูงและการศึกษาตอสําหรับเจาหนาที่สหกรณ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ L4: การใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก
ตัวชี้วัด
L4.1 จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ
L4.2 จํานวนกิจกรรมที่ใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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โครงการ
1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ
2. โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก
2. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I1: การรายงานการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ดานสินเชื่อ ดานการตลาด
ดานสภาพคลอง และดานกลยุทธ
ตัวชี้วัด
I1.1 จํานวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแตละดาน
โครงการ
1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ตัวชี้วัด
I2.1 จํานวนประเภทหรือชองทางการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
I2.2 จํานวนครั้งในการกู ฝาก ถอน กับสหกรณ
I2.3 จํานวนครั้งที่สมาชิกใชบริการในประเภทหรือชองทางใหม
I2.4 จํานวนรอยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
2. โครงการพัฒนาการบริการผานโทรศัพทมือถือและแทปเล็ต
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I3: ความรับผิดชอบของผูแทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ
ตัวชี้วัด
I3.1 จํานวนรอยละของผูแทนสมาชิกที่เขาประชุมใหญ
I3.2 จํานวนรอยละของคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม
I3.3 จํานวนรอยละของคณะกรรมการอื่น คณะทํางานที่เขาประชุม
I3.4 จํานวนรอยละของเจาหนาที่ที่เขาประชุม
โครงการ
1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการสหกรณ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ I4: การเพิ่มจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตัวชี้วัด
I4.1 จํานวนสมาชิก
I4.2 จํานวนสมาชิกสมทบ
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โครงการ
1. โครงการรณรงคการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม
2. โครงการปรับปรุงระเบียบขอบังคับเพื่อสงเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม
3. มุมมองดานสมาชิกและผูใชบริการ (Member Perspective: M)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M1: ใหสมาชิกไดรับสวัสดิการอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
M1.1 จํานวนเงินสวัสดิการตอสมาชิก
M1.2 จํานวนประเภทของสวัสดิการที่ใหกับสมาชิกสมทบ
M1.3 จํานวนกิจกรรมที่สหกรณชวยเหลือผูคํ้าประกัน
โครงการ
1. โครงการใหความรูเรื่องสวัสดิการแกสมาชิก
2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M2: การสงเสริมเครือขายกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตัวชี้วัด
M2.1 จํานวนศูนยประสานงานที่ใหบริการสมาชิกและสมาชิกสมทบ
M2.2 จํานวนกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม
M2.3 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เขารวมกิจกรรมกลุม
โครงการ
1. โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
2. โครงการติดตามและประเมินผลศูนยประสานงาน
3. โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
4. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
5. โครงการผูแทนสมาชิกดีเดน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M3: สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตัวชี้วัด
M3.1 จํานวนกิจกรรม/คนที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
โครงการ
1. โครงการคนดีศรีสหกรณ
2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเสริม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ
ตัวชี้วัด
M4.1 รอยละความพึงพอใจการใหบริการดานตางๆแกสมาชิก
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โครงการ
1. โครงการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการแกสมาชิก
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ
4. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective: F)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F1: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร
ตัวชี้วัด
F1.1 จํานวนเงินฝาก
F1.2 จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกวาเงินฝากประจําป 1 ป (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
F1.4 สัดสวนจํานวนเงินฝากตอทุนเรือนหุน
โครงการ
1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ
2. โครงการเพิ่มชองทางการใหบริการรับฝากเงิน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F2: กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหตํ่ากวาธนาคาร
ตัวชี้วัด
F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปตํ่ากวา MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
โครงการ
1. โครงการศึกษาและวิเคราะหตลาดการเงิน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F3: การกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน
ตัวชี้วัด
F3.1 จํานวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ไดดําเนินการแลว
F3.2 จํานวนเงินลงทุนที่อยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุน
F3.3 จํานวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและดานสภาพคลอง
โครงการ
1. การกําหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ
2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน
3. การมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
4. การใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ
ตัวชี้วัด
F4.1 อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง
F4.2 ผลตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
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F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
F4.4 สัดสวนรายไดจากการลงทุนภายนอกตอรายไดเงินใหกูแกสมาชิก
โครงการ
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ
5. มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
S1.1 จํานวนเงินและจํานวนผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุน
S1.2 จํานวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม
S1.3 จํานวนเงินที่สนับสนุนสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก
โครงการ
1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ
2. โครงการมอบทุนการศึกษาใหสถานศึกษาในชุมชนรอบขาง
3. โครงการชวยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
4. โครงการสนับสนุนหนวยราชการตนสังกัด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S2: สงเสริมขบวนการสหกรณใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
S2.1 จํานวนครั้งที่จัดและเขารวมกิจกรรมสงเสริมขบวนการสหกรณ
โครงการ
1. โครงการภาคีสหกรณบางเขน
2. โครงการสัมมนารวมกับสหกรณอื่น
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S3: สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
S3.1 จํานวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
S3.2 จํานวนครั้ง/คนที่เขารวมกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ
1. โครงการคายเยาวชนและหรือคายครอบครัวสหกรณ
2. โครงการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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มุมมองดานองคกรและการเรียนรู (8 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

2559

เปาหมาย
2561
2562
200/400
200/400

1

จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เขารวมกิจกรรมในการ L1.1
ใหความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ

คน

-

2560
200/400

2

จํานวนครั้งที่ใหความรูการบริหารจัดการสหกรณแก
สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหมที่ผานการฝก
อบรม

L2.1

ครั้ง

-

4

4

5

5

L2.2

คน

-

50/250

50/250

50/250

50/250

L3.1 หลักสูตร/คน

5/15

5/15

5/15

5/15

5/15

L3.2 หลักสูตร/คน

10/34

10/37

10/37

10/37

10/37

จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจาหนาที่ระดับบริหารไดฝก
อบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณระดับสูง/เจาหนาที่ได
ศึกษาตอ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานสหกรณ

L3.3 หลักสูตร/คน

-

1/2

1/2

1/2

1/2

L4.1

คน

70

70

70

80

80

จํานวนกิจกรรมที่ใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก

L4.2

ครั้ง

2

2

2

2

2

3
4
5
6
7
8

จํานวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ
จํานวนหลักสูตร/คน ที่เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ

2563
200/400

มุมมองดานกระบวนการภายใน (11 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2561
2562
12
12
1
1
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รหัส

หนวยวัด

2559

1
2

จํานวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแตละดาน I1.1
จํานวนประเภทหรือชองทางการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
I2.1

ครั้ง
ประเภท

4 ประเภท
1

2560
12
1

3

จํานวนครั้งในการกู ฝาก ถอน กับสหกรณ

ครั้ง

625,000

650,000

675,000

700,000

725,000

4
5

ครั้ง
รอยละ

-

100,000
25

125,000
50

150,000
75

175,000
100

6

จํานวนครั้งที่สมาชิกใชบริการในประเภทหรือชองทางใหม I2.3
จํานวนรอยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน I2.4
สหกรณ
จํานวนรอยละของผูแทนสมาชิกที่เขาประชุมใหญ
I3.1

รอยละ

> 90

> 95

> 95

> 95

> 95

7

จํานวนรอยละของคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม I3.2

รอยละ

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

8

จํานวนรอยละของคณะกรรมการอื่น คณะทํางานที่เขา
ประชุม

I3.3

รอยละ

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

9

จํานวนรอยละของเจาหนาที่ที่เขาประชุม

I3.4

รอยละ

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

10 จํานวนสมาชิก

I4.1

คน

13,350

13,000

13,100

13,200

13,300

11 จํานวนสมาชิกสมทบ

I4.2

คน

15,000

18,000

19,000

20,000

21,000

I2.2

2563
12
1
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มุมมองดานสมาชิกและผูใชบริการ (8 ตัวชี้วัด)
เปาหมาย
2561
2562
1,900
2,000
3
4
2
3
10
11

ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

2559

1
2
3
4

M1.1
M1.2
M1.3
M2.1

บาท/คน
ประเภท
กิจกรรม
แหง

1,500

7

5

จํานวนเงินสวัสดิการตอสมาชิก
จํานวนประเภทของสวัสดิการที่ใหกับสมาชิกสมทบ
จํานวนกิจกรรมที่สหกรณชวยเหลือผูคํ้าประกัน
จํานวนศูนยประสานงานที่ใหบริการสมาชิกและสมาชิก
สมทบ
จํานวนกลุมสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม

2560
1,800
2
1
9

M2.2

ครั้ง

35

40

45

50

55

6

จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เขารวมกิจกรรมกลุม

M2.3

คน

2,250

2,500

2,750

3,000

3,250

7

จํานวนกิจกรรม/คนที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
M3.1 กิจกรรม/คน
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
รอยละความพึงพอใจการใหบริการดานตางๆ แกสมาชิก M4.1 รอยละ

2

2

2

2

2

-

> 85

> 85

> 85

> 85

8

2563
2,100
5
4
12

มุมมองดานการเงิน (12 ตัวชี้วัด)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

รหัส

หนวยวัด

2559

เปาหมาย
2561
2562
8,200
8,800
2,900
3,100

2563
9,400
3,300

1
2

จํานวนเงินฝาก
จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง

F1.1
F1.2

ลานบาท
บัญชี

7,000
2,524

2560
7,600
2,700

3

ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกวาเงินฝากประจําป 1 ป
(เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
สัดสวนจํานวนเงินฝากตอทุนเรือนหุน

F1.3

รอยละ

> 1.00

> 1.00

> 1.00

> 1.00

> 1.00

F1.4

รอยละ

-

55/45

60/40

65/35

70/30

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปตํ่ากวา MRR เฉลี่ย
4 ธนาคาร
6 จํานวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได
ดําเนินการแลว
7 จํานวนเงินลงทุนที่อยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุน
8 จํานวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาดและดานสภาพคลอง
9 อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง
10 ผลตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปกับเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ
11 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไมตํ่ากวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
12 สัดสวนรายไดจากการลงทุนภายนอกตอรายไดจากการ
ใหเงินกูแกสมาชิก

F2.1

รอยละ

< 0.80

< 0.80

< 0.80

< 0.80

< 0.80

F3.1

ครั้ง

-

2

2

2

2

F3.2
F3.3

รอยละ
ครั้ง

-

100
12

100
12

100
12

100
12

F4.1
F4.2

รอยละ
รอยละ

> 15
<2.50

> 15
<2.50

> 15
<2.50

> 15
<2.50

> 15
<2.50

F4.3

รอยละ

> 1.00

> 1.00

> 1.00

> 1.00

> 1.00

F4.4

รอยละ

35/65

35/65

40/60

45/55

50/50

4
5
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ลําดับ

รหัส

หนวยวัด

1

จํานวนเงินและจํานวนผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไดรับ S1.1
การสนับสนุน

บาท/คน

2
3
4

จํานวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม
จํานวนเงินที่สนับสนุนสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก
จํานวนครั้งที่จัดและเขารวมกิจกรรมสงเสริมขบวนการ
สหกรณ
จํานวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนครั้ง/คนที่เขารวมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5
6

ตัวชี้วัด

2560
250,000/84 250,000/84

เปาหมาย
2561
2562
2563
250,000/84 250,000/84 250,000/84

2559

S1.2
S1.3
S2.1

บาท
บาท
ครั้ง

200,000.00
300,000.00
15

200,000.00
300,000.00
20

200,000.00 200,000.00 200,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00
20
20
20

S3.1

บาท

150,000.00

150,000.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

S3.2

ครั้ง/คน

2/100

2/100

2/100

2/100

2/100

งบการเงิน
และรายงานผู ้สอบบัญชี
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สหกรณออมทรัพ ยกรมปาไม จํากัด

61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.0 2579 7070 โทรสาร 0 2579 9774 www.025798899. com

ROYAL FOREST DEPARTMENT SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED. 61 PHAHOLYOTIN RD. BANGKOK 10900

หนังสือรับรองของสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วันที่ 13 มกราคม 2560
เรียน นางกรรณิการ กลิ่นขจร (ผูสอบบัญชี)
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพือแสดงความเห็
อ่ แสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทา น
ตรวจสอบ ซึ่งงบดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทา นตรวจสอบตามที่ขาพเจา
ทราบ และคิดวาควรจะเปนดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึง
การละเวนการแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังกลาวตอไปนี้ใหทา นตรวจสอบ
ครบถวนแลวคือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูล
อื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ ผูซ่งึ มีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือ
รายการผิดปกติที่มผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด
ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะ
มิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและ
เหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มกี ับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการ
ใชเงินกู
6.3 สินทรัพยท่ใี ชเปนหลักประกัน
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมภี าระ
ผูกพันหรือขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตท่ไี ดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลว
และอาจะเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมกี ารเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟอ งรองอื่น
และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวไมมเี หตุการณใด
เกิดขึ้น หรือไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มผี ลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามา
ปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต สนธิวณิช)
รองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ)
กรรมการทําหนาที่ผูจดั การ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ป 2558
บาท

2
3
4
5
6
7
8

146,628,595.42
1,097,331,789.18
994,782,000.00
1,330,248,090.01
20,178,849.99
1,957,857.37
59,723,670.68
3,650,850,852.65

108,061,206.79
1,097,128,616.03
81,729,380.00
1,457,817,944.26
0.00
1,700,122.11
56,542,648.86
2,802,979,918.05

4
5

5,522,360,134.58
7,181,349,530.49
4,439,416.14
70,574,584.86
190,609.08
12,778,914,275.15
16,429,765,127.80

5,068,348,393.27
6,925,756,521.74
6,855,391.21
75,399,494.47
187,309.08
12,076,547,109.77
14,879,527,027.82

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกยู ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น
ดอกเบี้ยเงินใหกคู างรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกยู ืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

(ลงชื่อ)

ป 2559
บาท

9
10

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต สนธิวณิช)
รองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานกรรมการดําเนินการ

เลขานุการ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

วันที่ 13 มกราคม 2560
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(นายสุเทพ บัวจันทร)
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

11
12
13

1,855,000,000.00
7,876,759,568.65
29,389,725.53
9,761,149,294.18

1,648,000,000.00
7,124,954,486.10
26,736,581.80
8,799,691,067.90

14

26,606,564.00
26,606,564.00
9,787,755,858.18

24,606,129.00
24,606,129.00
8,824,297,196.90

5,405,483,380.00
487,408,361.77
103,952,654.58
223,537,858.30
421,627,014.97
6,642,009,269.62
16,429,765,127.80

4,837,132,540.00
443,242,690.03
80,575,509.13
293,144,739.63
401,134,352.13
6,055,229,830.92
14,879,527,027.82

หมายเหตุ

หนี้สนิ และทุนของสหกรณ

หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สนิ และทุนของสหกรณ

15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต สนธิวณิช)

(นายสุเทพ บัวจันทร)

รองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานกรรมการดําเนินการ

เลขานุการ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

วันที่ 13 มกราคม 2560
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ป 2558
บาท

%

483,825,253.75 57.66 468,566,060.76
52,206,573.40
6.22 50,747,193.85
267,552,675.43 31.89 237,463,412.39
35,472,848.52
4.23
1,672,094.40
839,057,351.10 100.00 758,448,761.40

61.78
6.69
31.31
0.22
100.00

ป 2559
บาท
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
รายละเอียด 1
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
รายละเอียด 2
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายละเอียด 3
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจา ยดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจา ยดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดจากการตรวจสอบผลงานการกอสราง
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดคาปรับการไถถอนหลักทรัพยกอ นกําหนด
รายไดคาธรรมเนียมเอทีเอ็ม
รายไดคาปรับการถอนเงินรับฝาก
รายไดคาบํารุงสถานที่
รายไดคาธรรมเนียมเอทีเอ็ม ไอซีที
กําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน
คาใชจา ยเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
คารักษาพยาบาล
คาสวัสดิการอื่น
คาฝกอบรมสัมมนาเจาหนาที่
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265,504,921.21
968,582.35
47,754,805.12
314,228,308.68
524,829,042.42

%

31.64 251,018,302.70
0.12
837,487.44
5.69 36,804,708.58
37.45 288,660,498.72
62.55 469,788,262.68

33.10
0.11
4.85
38.06
61.94

226,800.00
22,000.00
16,829.10
321,328.40
2,280,000.00
46,384.00
622,250.00
372,800.00
8,080.55
3,916,472.05

0.03
0.00
0.00
0.04
0.27
0.01
0.07
0.05
0.00
0.47

216,700.00
16,000.00
89,546.05
412,131.05
927,800.00
42,920.00
655,000.00
0.00
50,186.05
2,410,283.15

0.03
0.00
0.01
0.05
0.12
0.01
0.09
0.00
0.01
0.32

17,263,196.50
978,442.53
952,379.59
297,000.00
998,636.85
205,780.00
152,960.00

2.06
0.12
0.11
0.03
0.12
0.02
0.02

16,148,541.00
869,027.50
860,197.00
281,000.00
873,329.85
189,550.00
107,600.00

2.13
0.11
0.11
0.04
0.11
0.03
0.01

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม
บําเหน็จเจาหนาที่
รวมคาใชจา ยเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจา ยเกี่ยวกับสมาชิก
เงินสมทบประกันชีวิต
คาสงเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุมสมาชิก
คาธรรมเนียมบัตรและการใชบัตรเอทีเอ็ม
คาธรรมเนียมธนาคารเพื่อรับชําระเงินของสมาชิก
เงินสมทบการประเมินหลักประกัน
คาของที่ระลึก
รวมคาใชจา ยเกี่ยวกับสมาชิก
คาใชจา ยเกี่ยวกับกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
คาฝกอบรมสัมมนากรรมการ
รวมคาใชจา ยเกี่ยวกับกรรมการ
คาใชจา ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาบริการสื่อสารคมนาคม
คาบํารุงรักษาสํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน
คาพัฒนาโปรแกรม
คาจัดเก็บเอกสารและขอมูล
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน
สิทธิการใชซอฟทแวรตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
คาเบี้ยประกันภัยสํานักงาน
รวมคาใชจา ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาใชจา ยเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ
โครงการสมาชิกเกษียณอายุราชการ
โครงการฝกอบรมสัมมนาและสงเสริมการศึกษา
โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมคาใชจา ยเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ

ป 2559
บาท
382,244.00
2,000,435.00
23,231,074.47

%
0.05
0.24
2.77

ป 2558
บาท
371,508.00
3,151,314.00
22,852,067.35

%
0.05
0.42
3.01

7,179,295.00
2,043,165.00
5,826,398.00
539,137.65
195,525.00
4,721,550.00
20,505,070.65

0.86
0.24
0.70
0.06
0.02
0.56
2.44

7,302,210.00
1,969,377.00
2,754,489.00
578,986.22
63,585.00
2,420,000.00
15,088,647.22

0.96
0.26
0.36
0.08
0.01
0.32
1.99

1,027,600.00
1,927,586.05
130,800.00
3,085,986.05

0.12
0.23
0.02
0.37

971,000.00
1,802,925.10
119,000.00
2,892,925.10

0.13
0.24
0.01
0.38

85,006.83
1,507,066.88
1,213,025.11
1,428,219.31
0.00
368,650.05
118,814.96
4,204,075.97
132,936.54
4,691,973.07
154,913.40
13,904,682.12

0.01
0.18
0.15
0.17
0.00
0.04
0.01
0.50
0.02
0.56
0.02
1.66

89,947.06
1,750,453.86
1,000,242.25
2,202,293.60
198,890.00
378,428.56
126,507.81
4,700,616.51
167,604.22
4,691,973.07
177,779.87
15,484,736.81

0.01
0.23
0.13
0.29
0.03
0.05
0.02
0.62
0.02
0.62
0.02
2.04

512,081.00
2,096,927.44
536,240.00
3,145,248.44

0.06
0.25
0.07
0.38

633,662.00
1,935,066.57
760,166.00
3,328,894.57

0.08
0.26
0.10
0.44
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ป 2559
บาท
คาใชจา ยในการดําเนินงานอื่น
คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงในการดําเนินงาน
คาตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาสมนาคุณ
คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียมในการสงไปรษณียและบริการสงขอความสั้น
คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมเช็ค
คาใชจายวันประชุมใหญ
คาใชจายดานประชาสัมพันธและเผยแพร
คาใชจายทางศาล
คารับรอง
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
วัสดุสํานักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน
คาธรรมเนียมถอนเงินฝาก
รวมคาใชจา ยในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจา ยในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิประจําป
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407,462.00
144,000.00
120,000.00
1,191,099.00
2,020,785.00
1,635,286.47
111,004.00
3,061,397.48
1,956,334.91
0.00
416,209.39
171,914.73
1,246,288.45
51,437.51
30,713,218.83
43,246,437.77
107,118,499.50
421,627,014.97

ป 2558
บาท

%

0.05
276,759.00
0.02
144,000.00
0.01
120,000.00
0.14
1,182,674.06
0.24
1,713,612.00
0.20
1,653,005.45
0.01
137,511.00
0.36
2,652,342.17
0.23
1,652,378.14
0.00
115,000.00
0.05
361,515.38
0.02
139,386.87
0.15
1,268,738.58
0.01
0.00
3.66
0.00
5.15 11,416,922.65
12.77 71,064,193.70
50.25 401,134,352.13

0.04
0.02
0.01
0.15
0.22
0.22
0.02
0.35
0.22
0.01
0.05
0.02
0.17
0.00
0.00
1.50
9.37
52.89

%

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ป 2559
บาท
รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกยู ืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินใหกแู กสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกแู กสหกรณอื่น
รวม
รายละเอียด 2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
รวม
รายละเอียด 3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล LB446A
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล LBA37DA
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรออมทรัพย LB616A
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรออมทรัพย LB366A
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรออมทรัพย LB666A
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงิน 15 เดือน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงิน 36 เดือน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงิน 24 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงิน 30 เดือน สอ.ตํารวจแหงชาติ
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงิน 18 เดือน สหกรณขาราชการสหกรณ
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูดอยสิทธิธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 4
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 5
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทอินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทไทยโอริกซลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูดอยสิทธิธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

%

ป 2558
บาท

%

473,485,926.75 56.43
10,339,327.00 1.23
483,825,253.75 57.66

461,395,622.84
7,170,437.92
468,566,060.76

60.83
0.95
61.78

52,206,573.40
52,206,573.40

6.22
6.22

50,747,193.85
50,747,193.85

6.69
6.69

0.00
0.00
0.00
0.00
131,508.00
446,219.15
0.00
7,520,548.00
6,962,146.15
3,887,086.74
61,643.83
8,364,484.94
51,189,533.28
0.00
0.00
869,178.09
28,157,113.05
7,618,684.95
2,506,849.30
16,264,438.40
1,911,452.05
7,005,139.72
0.00
476,438.36
9,225,205.80
8,703,780.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.90
0.83
0.46
0.01
1.00
6.10
0.00
0.00
0.10
3.36
0.91
0.30
1.94
0.23
0.83
0.00
0.06
1.10
1.04

166,508.00
128,384.40
93,014.00
27,945.00
32,877.00
442,068.44
1,879,109.23
7,561,849.31
0.00
3,879,999.99
900,000.00
8,399,447.96
51,049,956.53
5,383,561.70
997,431.53
1,350,000.02
27,288,468.18
7,470,000.00
2,500,000.00
16,220,000.00
2,040,000.00
6,986,000.00
591,301.39
450,000.00
9,200,000.20
8,680,000.00

0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.06
0.25
1.00
0.00
0.51
0.12
1.11
6.73
0.71
0.13
0.18
3.60
0.98
0.33
2.14
0.27
0.92
0.08
0.06
1.21
1.14
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ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูมีประกันบางสวนบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับหุนกูบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย
รวม
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ป 2559
บาท
%
2,351,095.88 0.28
1,389,000.00 0.17
5,274,410.98 0.63
9,463,356.15 1.13
2,602,191.76 0.31
54,672,142.45 6.52
519,419.17 0.06
2,337,386.30 0.28
3,978,871.28 0.47
501,369.86 0.06
1,128,082.19 0.13
4,650,572.70 0.55
11,536,493.19 1.37
2,913,819.25 0.35
2,933,013.70 0.35
267,552,675.43 31.89

ป 2558
บาท
2,255,205.47
1,389,000.00
5,262,630.15
6,796,850.69
2,550,000.00
40,519,671.24
517,999.99
2,331,000.00
3,968,000.00
500,000.00
1,125,000.00
574,273.97
0.00
2,905,858.00
3,050,000.00
237,463,412.39

%
0.30
0.18
0.69
0.90
0.34
5.34
0.07
0.31
0.52
0.07
0.15
0.08
0.00
0.38
0.40
31.31

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
สิทธิการใชซอฟตแวรตัดจาย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกคู างรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกคู างรับ - สหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจําคางรับ
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาลคางรับ
ดอกเบี้ยรับหุนกูคางรับ
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินคางรับ
คาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคางรับ
คาเบี้ยประกันภัยผูค้ําประกันคางรับ
วัสดุสํานักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
คาใชจายคางจาย
เงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย รอตัดบัญชี
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกแู กสหกรณอื่น
เงินสดรับเงินใหกแู กสหกรณอื่น
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการเจาหนาที่
เงินสดรับลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการเจาหนาที่
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกคู างรับ - สมาชิก
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกคู างรับ - สหกรณอื่น

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

421,627,014.97

401,134,352.13

4,204,075.97
4,691,973.07
132,936.54
(8,080.55)
(319,903.52)
(1,896,997.70)
(60,859.67)
(4,587,873.97)
(2,704,671.09)
(54,534,782.34)
(1,087,164.37)
(127,542.00)
403.44
1,246,288.45
154,913.40
323,426,991.75
15,620,030.00
2,000,435.00

4,700,616.51
4,691,973.07
167,604.22
0.00
0.00
(1,659,160.94)
(40,961.17)
(7,479,479.42)
(206,041.09)
(45,295,202.46)
(2,341,328.76)
(155,762.00)
(403.44)
1,268,738.58
177,779.87
5,843,856.43
25,229,840.00
3,151,314.00

707,777,187.38

389,187,735.53

(190,000,000.00)
351,805,354.25
(1,556,281,590.28)
1,505,998,060.80
(6,154,946,231.24)
5,944,067,057.33
(272,656,701.09)
243,683,013.48
(1,185,230.50)
1,493,112.75
1,659,160.94
40,961.17

(500,000,000.00)
193,541,880.75
(797,574,820.42)
741,435,328.98
(7,593,929,735.99)
6,889,589,214.28
(240,348,741.23)
173,379,295.09
(6,344,818.50)
1,913,118.58
2,099,170.95
0.00
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เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากประจําคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาลคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยรับหุนกูคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินคางรับ
เงินสดรับคาธรรมเนียมแรกเขาคางรับ
เงินสดรับคาเบี้ยประกันกลุมคางรับ
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ
เงินสดจายเงินรอเรียกคืน
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
หนี้สนิ ดําเนินงาน
เงินสดจายเงินรับโอนจากสมาชิก
เงินสดรับเงินรับโอนจากสมาชิก
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดจายเงินสินไหมทดแทน
เงินสดรับเงินสินไหมทดแทน
เงินสดจายเงินรอนําสง
เงินสดรับเงินรอนําสง
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดจายเงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย รอตัดบัญชี
เงินสดจายเจาหนี้ - เครื่องใชสํานักงาน
เงินสดจายเงินบริจาคตามวัตถุประสงค
เงินสดรับเงินบริจาคตามวัตถุประสงค
เงินสดรับเงินสํารองจายสินไหมทดแทน
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ป 2559
บาท
7,479,479.42
2,704,671.09
46,871,640.46
2,341,328.76
0.00
155,762.00
(1,210,094.83)
(650,951.94)
647,872.94
(121,393.64)

ป 2558
บาท
4,313,410.95
206,041.09
40,321,207.24
1,426,178.08
200.00
165,967.00
(1,278,898.90)
(2,470,010.39)
2,478,946.99
(167,704.63)

(3,662,720,820.87)
3,669,595,095.76
(118,603,512.87)
112,122,522.36
(102,136,388.86)
106,621,848.86
(129,266,514.61)
129,048,553.87
(325,989,590.25)
(15,579,490.00)
(722,913.40)
(196,500.00)
135,000.00
1,000,000.00
302,979,759.24

(3,313,192,760.48)
3,309,247,831.14
(97,712,442.88)
93,066,749.94
(71,686,244.41)
66,701,505.44
(123,494,678.41)
123,182,770.41
(7,187,955.78)
(25,349,600.00)
(889,170.00)
(100,000.00)
70,000.00
0.00
(749,401,029.58)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดจายซื้อหุนสามัญ
เงินสดจายจากการเปดกองทุนสวนบุคคล
เงินสดจายซื้อหุนกู
เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดรับจากการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดรับจากการปดกองทุนสวนบุคคล
เงินสดรับจากการจําหนายหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอนหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน

(447,908,504.00)
(23,267,051.92)
(1,250,000,000.00)
(803,385,306.00)
0.00
(200,000,000.00)
447,908,504.00
500,000,000.00
240,122,168.81
60,000,000.00
20,000,000.00
8,080.55
(1,207,283.50)

(1,237,643,057.00)
0.00
0.00
(1,035,000,000.00)
(5,000,000.00)
(150,000,000.00)
1,237,643,057.00
0.00
80,089,298.40
325,000,000.00
200,000,000.00
0.00
(1,290,136.21)
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เงินสดจายซื้อสิทธิการใชซอฟตแวร
เงินสดจายคาประกันสาธารณูปโภค
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

ป 2559
บาท
0.00
(3,300.00)
(1,457,732,692.06)

ป 2558
บาท
(81,534.00)
0.00
(586,282,371.81)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืม
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายเงินรับฝาก
เงินสดรับเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดรับทุนเรือนหุน
เงินสดรับเขาทุนสํารอง
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนเพื่อการศึกษาอบรม
เงินสดจายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจายทุนขยายกิจการ
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(99,705,000,000.00)
99,912,000,000.00
(4,176,273,583.00)
4,928,078,665.55
(314,081,877.00)
(127,582,220.00)
695,933,060.00
0.00
(780,346.80)
(21,000.00)
(12,487,654.21)
(114,012.60)
(6,137,537.34)
(10,000.00)
1,193,523,494.60

(57,684,000,000.00)
58,137,000,000.00
(4,816,449,902.54)
5,526,339,999.91
(290,410,916.25)
(111,256,670.00)
600,248,280.00
10,000.00
(1,006,031.75)
(102,206.00)
(11,556,370.98)
(17,430.00)
(5,707,988.22)
(10,000.00)
1,343,080,764.17

38,770,561.78
1,205,189,822.82
1,243,960,384.60

7,397,362.78
1,197,792,460.04
1,205,189,822.82

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. สรุปนโยบายการบัญชีท่สี ําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณรับรูรายได (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวนโดยกําหนดใหคํานวณราคาตามบัญชีตอหนวยโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก /หรือ เขากอนออกกอน
- เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาวที่อยูในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปน กําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณได
จําหนายเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้จะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย(หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ไดมาหรือโอนมาตั้งแตเริ่มแรก หักเงินตน
ที่จายคืน และบวกหรือหักคาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเริ่มแรกกับมูลคาที่ตราไว)
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณพ.ศ.2542
- สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจายตามอายุการใชสิทธิที่ไดรับ/อายุการใหประโยชน
- สิทธิในการใชซอฟทแวรตาง ๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน หรือตามการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟทแวรใหม
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ - เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย
- สหกรณไดดําเนินการตามกฎกระทรวง วาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. 2550 ตามหนังสือที่ กษ.1106/2741
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
3. เงินฝากสหกรณอ่นื ประกอบดวย
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
สหกณณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด
สหกรณออมทรัพยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จํากัด
สหกรณขา ราชการสหกรณ จํากัด
สหกรณออมทรัพยดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด เพื่อชําระดุลบัญชีและคาธรรมเนียม
ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
เงินฝากประจํา 60 เดือน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
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ป 2559
บาท
7,576,018.00

ป 2558
บาท
6,269,570.25

2,147,112.28
136,905,465.14
146,628,595.42

3,082,346.42
98,709,290.12
108,061,206.79

ป 2559
บาท
11,726.97
11,241.00
11,639.58
11,470.12
11,220.13
10,660.59
11,242.16
11,378.74
10,504.62
10,516.27
16,210,014.10
10,174.90
100,000,000.00

ป 2558
บาท
11,439.35
11,020.59
11,382.77
11,272.00
11,025.79
10,476.99
10,912.12
11,056.73
10,374.93
10,383.86
27,009,207.01
10,063.89
370,000,000.00

3. เงินฝากสหกรณอ่นื ประกอบดวย (ตอ)

ป 2559
บาท
90,000,000.00
0.00
200,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
160,000,000.00
0.00
30,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
100,000,000.00
1,097,331,789.18

เงินฝากประจํา 60 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
เงินฝากประจํา 24 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา 15 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจํา 24 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจํา 36 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจํา 60 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา 20 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา 30 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา 24 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํากัด
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยบริษัทคูราโบ จํากัด

เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
รวมเงินฝากสหกรณอ่นื

ป 2558
บาท
90,000,000.00
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
1,097,128,616.03

เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 16,331,789.18 บาท ประเภทประจํา จํานวน 1,081,000,000.00 บาท

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
หุนกูบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุด
หุนกูธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
กองทุนสวนบุคคล
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
รวม

ป 2558
บาท

ป 2559
บาท

4. เงินลงทุน ประกอบดวย
มูลคายุตธิ รรม

0.00
0.00
10,198,000.00
61,146,000.00
93,438,000.00
164,782,000.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน 18 เดือน สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
ตั๋วสัญญาใชเงิน 30 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

ราคาทุน

0.00
0.00
10,000,000.00
60,000,000.00
90,000,000.00
160,000,000.00
4,782,000.00
164,782,000.00

มูลคายุตธิ รรม

20,543,500.00
41,185,880.00
0.00
0.00
0.00
61,729,380.00

ราคาทุน

20,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
1,729,380.00
61,729,380.00

250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
750,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
80,000,000.00
80,000,000.00
994,782,000.00

20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
81,729,380.00
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เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง
หุนสามัญธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทอินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
หุนกูดอยสิทธิธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)

หุนกูบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที
หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

ป 2558
บาท

ป 2559
บาท

4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)
มูลคายุตธิ รรม

ราคาทุน

มูลคายุตธิ รรม

ราคาทุน

11,150,600.00
10,000,000.00
3,540,000.00
3,408,105.45
70,837,000.00
65,000,000.00
645,322,000.00
620,000,000.00
537,073,368.90
520,511,207.65
160,545,000.00
150,000,000.00
54,595,000.00
50,000,000.00
328,220,000.00
300,000,000.00
154,612,000.00
140,000,000.00
0.00
0.00
202,360,000.00
200,000,000.00
193,074,000.00
180,000,000.00
53,705,000.00
50,000,000.00
32,355,000.00
30,000,000.00
125,470,000.00
120,000,000.00
216,220,500.00
205,000,000.00
2,039,600.00
2,000,000.00
1,285,266,000.00 1,230,000,000.00
10,957,000.00
10,000,000.00
49,864,500.00
45,000,000.00
85,816,000.00
80,000,000.00
9,789,000.00
10,000,000.00
26,922,500.00
25,000,000.00
203,005,065.68
201,353,963.18
303,290,000.00
300,000,000.00
4,766,029,134.58 4,547,273,276.28
218,755,858.30
4,766,029,134.58

11,312,938.00
10,000,000.00
0.00
0.00
168,362,505.00
155,000,000.00
886,794,590.00
860,000,000.00
553,620,735.27
520,602,033.64
163,690,950.00
150,000,000.00
55,336,250.00
50,000,000.00
335,830,000.00
300,000,000.00
159,760,580.00
140,000,000.00
10,426,370.00
10,000,000.00
210,155,800.00
200,000,000.00
195,551,720.00
180,000,000.00
54,051,050.00
50,000,000.00
32,953,530.00
30,000,000.00
126,936,320.00
120,000,000.00
220,402,800.00
205,000,000.00
62,474,820.00
60,000,000.00
898,949,540.00
830,000,000.00
11,097,470.00
10,000,000.00
50,486,265.00
45,000,000.00
85,362,160.00
80,000,000.00
10,257,150.00
10,000,000.00
27,087,650.00
25,000,000.00
101,116,200.00
100,000,000.00
0.00
0.00
4,432,017,393.27 4,140,602,033.64
291,415,359.63
4,432,017,393.27

50,101,000.00
50,000,000.00
6,230,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
0.00
756,331,000.00
5,522,360,134.58

50,101,000.00
50,000,000.00
6,230,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
0.00
80,000,000.00
636,331,000.00
5,068,348,393.27

ตั๋วสัญญาใชเงิน 36 เดือน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

ตั๋วสัญญาใชเงิน 24 เดือน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
ตั๋วสัญญาใชเงิน 30 เดือน สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว

การลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558
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กองทุนสวนบุคคล สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
1. บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สหกรณฯ ไดทําสัญญามอบหมายให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคล ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม
2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสิน
คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ ดังนี้
สวนที่ 1 : คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลขั้นตน โดยคาธรรมเนียมการจัดการคํานวณตามจํานวนวันที่บริหารจริงในอัตรารอยละ0.16 ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนบุคคลตอปสัญญา
สวนที่ 2 : คาธรรมเนียมจัดการกองทุนตามผลการดําเนินงาน ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมด ณ วันที่ผลการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละ 0.17 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนบุคคล หากอัตราผลตอบแทนกองทุนหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ
มากกวาหรือเทากับ อัตรารอยละ 3.00
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 256,624,757.26 บาท คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินเปนจํานวนเงิน
36,788.59 บาท
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด

1. เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวม
บวกดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
ลูกหนี้จากการจําหนายหลักทรัพย
หัก เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
คาธรรมเนียมจัดการกองทุนคางจาย
คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
เงินลงทุน

ป 2559
บาท
256,629,937.47
35,962.09
256,665,899.56
4,034.63
0.00
6,488,686.56
(6,487,877.89)
(36,788.59)
0.00
(9,197.01)
256,624,757.26
250,000,000.00
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กองทุนสวนบุคคล สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
2. บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
สหกรณฯ ไดทําสัญญามอบหมายให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคล ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสิน
คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ ดังนี้
สวนที่ 1 : คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลขั้นตน โดยคาธรรมเนียมการจัดการคํานวณตามจํานวนวันที่บริหารจริงในอัตรารอยละ0.08 ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนบุคคลตอปสัญญา
สวนที่ 2 : คาธรรมเนียมจัดการกองทุนตามผลการดําเนินงาน ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมด ณ วันที่ผลการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละ 0.16 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนบุคคล หากอัตราผลตอบแทนกองทุนหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ
มากกวาหรือเทากับ อัตรารอยละ 6.50
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 263,383,841.74 บาท คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินเปนจํานวนเงิน
18,803.51 บาท
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด

1. เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวม
บวกดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
ลูกหนี้จากการจําหนายหลักทรัพย
หัก เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
คาธรรมเนียมจัดการกองทุนคางจาย
คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
เงินลงทุน
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ป 2559
บาท
164,479,198.90
23,553,595.13
188,032,794.03
161.36
684,366.00
74,686,849.58
0.00
(18,803.51)
0.00
(1,525.72)
263,383,841.74
250,000,000.00

กองทุนสวนบุคคล สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
3. บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
สหกรณฯ ไดทําสัญญามอบหมายให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคล ตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสิน
คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนกอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ ดังนี้
1 อัตราผลตอบแทนนอยกวารอยล 3.00
อัตราคาธรรมเนียม
0.145
2 อัตราผลตอบแทนมากกวาหรือเทากับรอยละ 3.00 แตนอยกวารอยละ 5.00
อัตราคาธรรมเนียม
0.165
3 อัตราผลตอบแทนมากกวาหรือเทากับรอยละ 5.00
อัตราคาธรรมเนียม
0.220
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 246,131,436.98 บาท คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินเปนจํานวนเงิน
29,603.92 บาท
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

1. เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวม
บวกดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
ลูกหนี้จากการจําหนายหลักทรัพย
หัก เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
คาธรรมเนียมจัดการคางจาย
คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
เงินลงทุน

ป 2559
บาท
248,060,380.22
15,541,059.13
263,601,439.35
127.73
0.00
0.00
(17,438,453.91)
(29,603.92)
0.00
(2,072.27)
246,131,436.98
250,000,000.00

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด

107

เงินใหกูยมื - ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการเจาหนาที่
รวมเงินใหกูยมื - ปกติ

ระยะสั้น

ระยะสั้น

ระยะสั้น
20,178,849.99
20,178,849.99

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําคางรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางรับ
คาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคางรับ
คาเบี้ยประกันภัยผูค้ําประกันคางรับ
วัสดุและเครื่องเขียนแบบพิมพคงเหลือ
เงินรอเรียกคืน
คาเบี้ยประกันภัยสําหรับเงินของสหกรณจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันภัยสํานักงานจายลวงหนา
เครื่องใชสํานักงานรอรับมอบ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
9. สินทรัพยไมมตี วั ตน ประกอบดวย
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
สิทธิการใชซอฟทแวร - เครื่องบันทึกเวลา
สิทธิการใชซอฟทแวร - ลิขสิทธิ์
สิทธิการใชซอฟทแวร - ระบบสํารองขอมูล
สิทธิการใชซอฟทแวร - ระบบบัตรคิว
สิทธิการใชซอฟทแวร - ระบบงานบริหารการใชงานอินเตอรเนต
รวมสินทรัพยไมมตี วั ตน

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ระยะยาว

303,333,122.25
36,458,329.00
161,373,493.54
0.00
910,008,655.32 5,990,700,698.24
82,290,972.51
881,690,228.15
811,700.64
16,907,266.35
1,457,817,944.26 6,925,756,521.74

ป 2559
บาท

7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
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ระยะยาว

108,611,128.00
69,374,969.00
211,657,023.02
0.00
921,739,241.38 6,189,849,286.09
87,364,817.29
905,590,070.98
875,880.32
16,535,204.42
1,330,248,090.01 7,181,349,530.49

6. ลูกหนี้ ประกอบดวย

ลูกหนี้อ่นื ๆ
ลูกหนี้จากการจําหนายเงินลงทุน
รวมลูกหนี้อ่นื ๆ

ป 2558
บาท

ป 2559
บาท

5. เงินใหกูยมื ประกอบดวย

ป 2558
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น
0.00
0.00

ระยะยาว
0.00
0.00

0.00
0.00

ป 2559
บาท
1,896,997.70
60,859.67
1,957,857.37

ป 2558
บาท
1,659,160.94
40,961.17
1,700,122.11

ป 2559
บาท
4,587,873.97
206,041.09
52,958,344.34
1,087,164.37
127,542.00
0.00
310,997.11
25,164.56
43,842.40
36,975.84
339,725.00
59,723,670.68

ป 2558
บาท
7,479,479.42
206,041.09
45,295,202.46
2,341,328.76
155,762.00
403.44
205,094.73
22,085.56
0.00
114,338.00
722,913.40
56,542,648.86

ป 2559
บาท
70,366,741.34
0.00
201,112.19
0.00
0.00
6,731.33
70,574,584.86

ป 2558
บาท
75,058,714.41
3,104.47
309,971.90
5,391.77
6,378.59
15,933.33
75,399,494.47

10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินประกันการใชโทรศัพท
เงินประกันการเชาตูไปรษณีย
เงินประกันการใชไฟฟา
เงินประกันภาชนะน้ําดื่ม
เงินประกันการใชน้ําประปา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยมื ระยะสั้น ประกอบดวย
เงินกูยมื ระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
รวมเงินกูยมื ระยะสั้น

ป 2559
บาท
23,509.08
10,800.00
143,300.00
10,000.00
3,000.00
190,609.08

ป 2558
บาท
23,509.08
10,800.00
140,000.00
10,000.00
3,000.00
187,309.08

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

45,000,000.00
667,000,000.00
658,000,000.00
445,000,000.00
40,000,000.00
1,855,000,000.00

0.00
527,000,000.00
866,000,000.00
205,000,000.00
50,000,000.00
1,648,000,000.00

ในป 2559 สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกูยืม ดังนี้
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR
3. วงเงินเงินกูยืม ประกอบดวย
- เงินกูยืมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 224,000,000 บาท โดยใชหุน บมจ.ปตท. จํานวน 65,000,000 บาท
หุนกู บมจ.ไทยออยล จํานวน 100,000,000 บาท หุนกู บมจ.บางจากปโตรเลียม จํานวน 45,000,000 บาท หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน
60,000,000 บาท และหุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํานวน 25,000,000 บาท เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
- เงินกูยืมธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 1,178,000,000 บาท โดยใชหุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 200,000,000 บาท
หุนกู บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน จํานวน 270,000,000 บาท หุนกู บมจ.ทุนธนชาต จํานวน 80,000,000 บาท หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 60,000,000 บาท
หุนกู บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จํานวน 50,000,000 บาท หุนกู บมจ.ไทยยูเนีย่ น กรุป จํานวน 10,000,000 บาท หุนกู บมจ.ไทยออยล จํานวน 40,000,000 บาท
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 480,000,000 บาท หุนกู บมจ.ไออารพีซี จํานวน 80,000,000 บาท และหุนกูธนาคารเกียรตินาคิน จํานวน 40,000,000 บาท
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
- เงินกูยืมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 300,000,000 บาท โดยใชหุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 300,000,000 บาท
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
- เงินกูยืมธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 187,000,000 บาท โดยใชหุนกู หุนกู บมจ.ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จํานวน
50,000,000 บาท หุนกู บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ จํานวน 50,000,000 บาท และหุนกู บมจ.ทุนธนชาต จํานวน 100,000,000 บาท เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
- เงินกูยืมธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 783,000,000 บาท โดยใช หุนกู บมจ.บานปู จํานวน 150,000,000 บาท
หุนกูดอยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํานวน 200,000,000 บาท หุนกู บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํานวน 20,000,000 บาท หุนกู บมจ.ปตท.
จํานวน 90,000,000 บาท หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 10,000,000 บาท หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํานวน 10,000,000 บาท
หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 300,000,000 บาท และหุนกู บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น จํานวน 100,000,000 บาท เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
- เงินกูยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินใหกูจํานวน 1,245,000,000 บาท โดยใชหุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเวอรส จํานวน 100,000,000
บาท หุนกูไมมีหลักประกัน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จํานวน 30,000,000 บาท หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 50,000,000 บาท หุนกู บมจ.ไทคอน
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํานวน 50,000,000 บาท หุนกู บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ จํานวน 125,000,000 บาท หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 120,000,000
บาท หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 550,000,000 บาท และหุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 300,000,000 บาท เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
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12. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข
เงินรับฝากออมทรัพยเอนกประสงค
เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ
รวม
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพยเอนกประสงค (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
รวม
รวมเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
เงินรับฝากจากสหกรณอ่นื
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมประมง จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมการขนสงทางบก จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมปศุสัตว จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (ภาคีสหกรณ)
รวมเงินรับฝากจากสหกรณอ่นื
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินรับโอนจากสมาชิก
เงินรอจายคืน
เงินสินไหมทดแทน
ภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินประกันสังคม - ลูกจาง
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยรอนําสง
คาประเมินหลักประกันรอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิตกลุมสมาชิกลาออกรอนําสง
เงินโครงการทอดผาปารอนําสง
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางจาย
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ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

538,925,107.08
3,591,060,111.98
863,814,780.56
307,132,534.76
116,185,336.34
3,013,468.85
5,420,131,339.57

524,371,725.46
3,419,662,084.07
777,081,582.71
213,786,272.00
87,154,390.76
2,741,899.22
5,024,797,954.22

214,970,029.57
2,133,776,420.89
59,495,899.96
23,152,935.02
2,431,395,285.44
7,851,526,625.01

143,632,932.62
1,874,280,136.55
41,614,706.79
15,564,394.63
2,075,092,170.59
7,099,890,124.81

43,363.29
31,028.51
12,942.71
12,952.63
12,952.63
17,579,531.00
11,836.96
11,667.83
7,481,382.01
11,639.89
11,410.96
12,235.22
25,232,943.64
7,876,759,568.65

41,863.99
29,955.69
12,495.22
12,504.78
12,504.78
17,674,027.99
11,427.69
11,264.41
7,221,964.73
11,237.43
11,016.42
14,098.16
25,064,361.29
7,124,954,486.10

ป 2559
บาท
9,054,644.21
6,914,441.10
5,358,000.00
0.00
32,360.00
23,530.81
19,000.00
1,780.00
86,390.00
29,854.25
120,000.00
3,273,393.96
272,545.22

ป 2558
บาท
2,221,262.32
13,395,431.62
872,540.00
120.00
30,941.00
212,868.55
47,052.00
3,650.00
86,390.00
5,198.75
120,000.00
5,799,154.82
334,038.36

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย (ตอ)
เงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย รอตัดบัญชี
เจาหนี้เครื่องใชสํานักงาน
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค
เงินสํารองจายสินไหมทดแทน
เงินประกันงานตกแตงภายใน
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
14. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
15. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ทุนขยายกิจการ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
16. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้น
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ป 2559
บาท
1,877,020.00
339,725.00
100,598.17
1,000,000.00
886,442.81
29,389,725.53

ป 2558
บาท
1,836,480.00
722,913.40
162,098.17
0.00
886,442.81
26,736,581.80

ป 2559
บาท
26,606,564.00
26,606,564.00

ป 2558
บาท
24,606,129.00
24,606,129.00

ป 2559
บาท
5,722,513.28
11,399,772.53
47,631,316.88
12,169,051.89
27,030,000.00
103,952,654.58

ป 2558
บาท
4,502,860.08
9,420,772.53
46,338,812.03
7,283,064.49
13,030,000.00
80,575,509.13

ป 2559
บาท
293,144,739.63
(69,606,881.33)
223,537,858.30

ป 2558
บาท
216,167,496.43
76,977,243.20
293,144,739.63

17. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2558 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการ
ในงบการเงินป 2559

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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การจายเงินทุนสาธารณประโยชน ประจำป 2559
(รวม 780,346.80 บาท)
1. ดานสาธารณกุศล
เปนเงิน 333,346.80 บาท

1. รางวัลหนวยงานตนสังกัด คนดีศรีสหกรณ 10,000.00
2. รางวัลกลุมสมาชิก คนดีศรีสหกรณ
6,000.00
3. สนับสนุนโครงการจัดสรางศูนยการเรียนรู
และฝกอาชีพคนพิการ สมาคมสหพันธคนพิการ
ประเทศไทย
1,000.00
4. มอบอุปกรณทางการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองผักชี
1,000.00
5. เข็มทองคํา คนดีศรีสหกรณ ป 2559
33,570.00
6. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรใหโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดารในกิจกรรมของภาคีสหกรณบางเขน 23,345.79
7. คาโลและกลอง คนดีศรีสหกรณ
4,550.01
8. คาเสื้อแจ็คเก็ต คนดีศรีสหกรณ
3,000.00
9. เหรียญที่ระลึก 100 ป สหกรณไทย
599.00
10. สนับสนุนรางวัลกีฬาสานสัมพันธ พีน่ อ งวนศาสตร 20,000.00
11. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศล
1,000.00
12. สนับสนุนงบประมาณ บรรพชาสามเณร 1,000.00
13. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี โรงเรียนบานหลวง 500.00
14. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีจัดซื้อ
เครื่องมือแพทยโรงพยาบาลเนินสงา
1,000.00
15. สนับสนุนงบประมาณจัดสัมมนา
ชมรมเจาหนาที่สหกรณภาคกลาง
5,000.00
16. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี โรงเรียน
ชลประทานวิทยา
1,000.00
17. รวมทําบุญสรางกุศลทางการศึกษา
มูลนิธิศรีบุญยานนท
10,000.00
18. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 1,000.00
19. รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษาโรงเรียน
บานไรตาพุฒ
1,000.00
20. สนับสนุนเงินกลุมภาคีสหกรณบางเขน
20,000.00
21. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี วัดนํา้ แปงพนาราม 1,000.00
22. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี วัดสมานมิตร 1,000.00
23. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี สหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จํากัด 1,000.00
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24. รวมสมทบทุนซอมอาคารเรียน
โรงเรียนศรีบุญยานนท
3,000.00
25. รวมทําบุญโครงการคืนสุขใหชุมชน
และผืนปา จังหวัดเชียงราย
1,000.00
26. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1,000.00
27. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี สหกรณ
ออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
1,000.00
28. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ชุมนุม
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
1,000.00
29. สนับสนุนกิจกรรม CSR
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
1,000.00
30. รวมทําบุญผาปาเพื่อการศึกษา
สหกรณออมทรัพยสภากาชาดไทย
1,000.00
31. สนับสนุนงบประมาณจัดงานการกุศลสมาคม
จังหวัดสุราษฎรธานี
9,000.00
32. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานการกุศล
ชมรมผูสูงอายุชาวปาไม
10,000.00
33. รวมทําบุญเปนเจาภาพเทศนมหาชาติ
สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
1,000.00
34. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
สหกรณออมทรัพยแอนเซลล จํากัด
1,000.00
35. สนับสนุนโครงการสรางพลัง
ความรักสูคนพิการ จังหวัดปทุมธานี
1,000.00
36. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด
1,000.00
37. รวมทําบุญครบรอบ 67 ป
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
1,000.00
38. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการ
แดนอง 2 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 1,000.00
39. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
10,000.00
40. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 1,500.00

62. สนับสนุนซื้อการดอวยพร
41. สนับสนุนเงินทุนทําวารสาร
สมาคมศิษยเกาวนศาสตร
3,000.00
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
2,000.00
42. รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน
63. สนับสนุนบัตรอวยพร บริษัทจิตรกร
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 10,000.00
สรางสรรคดวยปากและเทา
420.00
43. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี สหกรณออมทรัพย
64. เข็มทองคํา คนดีศรีสหกรณ ป 2560
35,372.00
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
1,000.00
65. รวมทําบุญงานศพ นายพิทักษ สุวรรณภิญโญกุล 10,000.00
44. สนับสนุนโครงการฝกอบรมซอมเครื่องใชไฟฟา
66. รวมทําบุญทอดผาปา กองอํานวยการวันนาคปรก 500.00
สมาคมสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
1,000.00
67. รวมบริจาคโครงการจิตอาสาเพื่อการศึกษา
45. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ชุมนุมรานสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย
แหงประเทศไทย จํากัด
1,000.00
อคิลิคไฟเบอร จํากัด
1,000.00
46. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี สมาคมฌาปนกิจ
68. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของ ชสอ.
1,000.00
มูลนิธิสมเพิ่มกิตตินันท
1,000.00
47. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
69. รวมบริจาคขาวสาร วัดราษฎรอรุณวารี
490.00
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,500.00
2. สนับสนุนกิจกรรมหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก
48. รวมทําบุญผาปาสามัคคี สหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
1,000.00
เปนเงิน 60,000.00 บาท
1. รางวัลประกวดคําขวัญ กรมปาไม
40,000.00
49. รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน
2. รวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน กองทุนสวัสดิการ
กรมปาไม
10,000.00
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 20,000.00
50. รวมสมทบเงินสนับสนุนโครงการหวงใยทหาร – ตํารวจ
สหกรณออมทรัพยพนักงานการบินไทย จํากัด 1,000.00
51. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
3. สนับสนุนทุนการศึกษา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 10,000.00
เปนเงิน 223,000.00 บาท
52. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
1. โรงเรียนปาไมอุทิศ 1 (ขอนแกน)
6,000.00
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
1,000.00
2. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 2 (นครราชสีมา)
23,000.00
53. รวมทําบุญถวายผาพระกฐิน สหกรณออมทรัพย
3. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 3 (ชัยภูมิ)
12,500.00
สาธารสุขสุราษฎรธานี จํากัด
1,000.00
4. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 4 (ตาก)
32,500.00
54. รวมทําบุญงานศพนายบรรเจิด คติการ
5,000.00
5. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 6 (พิษณุโลก)
17,000.00
55. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี วัดทรายทอง 1,000.00
6. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 7 (อุตรดิตถ)
9,500.00
56. สนับสนุนเงินเพื่อลงโฆษณาหนังสือพิมพเกลียวเชือก 9,000.00
7. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 8 (หนองคาย)
11,000.00
57. สนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท 1,000.00
8. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 9 (นนทบุรี)
11,000.00
58. มอบเงินอุปถัมภการพิมพหนังสือ
9. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 11 (รอยเอ็ด)
11,000.00
มูลนิธิสมเพิ่มกิตินันท
10,000.00
10. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 14 (กระบี่)
7,500.00
59. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี
11. โรงเรียนปาไมอทุ ิศ 15 (กาญจนบุรี)
23,000.00
สหกรณเกษตรรัตนบุรี
1,000.00
12. โรงเรียนบางบัว
27,000.00
60. รวมบริจาคเงิน โครงการทําดีเพื่อพอ
13. โรงเรียนสารวิทยา
12,000.00
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
10,000.00
14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร 10,000.00
61. รวมบริจาคเงินเพื่อบริการประชาชน
15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไปกราบไหวพระบรมโกศ ชสอ.
10,000.00
คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาสหกรณ
10,000.00
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4. ชวยเหลือเจาหนาทีท่ ปี่ ระสบภัยจากการปฏิบตั ริ าชการ
เปนเงิน 89,000.00 บาท
1. นายเสมียน อินคํา
2. นายอนุลักษณ อินคํา
3. นายจักรพรรณ พันอน
4. นายนิรัฐ อินคํา
5. นายมานพ เพชรศรีโชติ
6. นายไทย ลือทอง
7. นายอาทิตย ผิวงาม
8. นายขวัญชัย คลองคณิตสรณ
9. นายจารนัย ไวธัญญการ
10. นายมงคล รักธัญการ
11. นายวินัย จินดากลาง
12. นายไพจิตร มุขจีน
13. นางสาวปทมา อาจหาญ
14. นายภาณุพงศ พรหมจารีย
15. นายเปลี่ยม ภูผักแพว
16. นายสมศักดิ์ ปุณสังข

5. สงเคราะหการศพสมาชิกสมทบ
เปนเงิน 89,000.00 บาท
1. นายเสมียน อินคํา
2. นายประหยัด โสดาพรม
3. นายเทวา ณ นาน
4. นางสดศรี ธรรมสิทธิ์
5. นายพัฒนพงษ กระพันเขียว
6. นางรุจิรา ชูจันทึก
7. นายเพชรพิบูลย งอยภูธร
8. นายสีหนาท จันทโสฬส
9. นายสมหวัง เพียงตน
10. นายสุพจน แกวพุฒิ
11. นายไพจิตร มุขจีน
12. นายมานะ พันแสน
13. นายเนรมิตร ศรีสมบูรณ
14. นายอุดร โชคโปรด
15. นายชูเกียรติ ภูศรี
16. นายวีรยุทธ ธูปเอี่ยม
17. นายเอกราช เพชรคอน
18. นางสาวนภาพร อินทรสุข
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10,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
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19. นายสุเทพไพวรรณ โถทอง
20. นายไชยา นิลพันธ
21. นายสุเทพ จันทรอาย
22. นายสุทธินนท ประกอบกิจ
23. นายรุงมี ลิ่มวงศ
24. นายอเนก คลองแคลว
25. นายจรัญ สรอยตา
26. นายวีระรักษ อัครวงษ
27. นายดํารง กาเร็ว
28. นายจักรกริช วัฒนาประชากูล
29. นางมงคล นาวาเจริญ
30. นายสมศรี ซุยพันธ
31. นางสาวจันทิมา เปรมศิริ
32. นายสรชา นิ่มสุวรรณ
33. นายวราเทพ ทองขัติ
34. นายไพวรรณ สันทาลุนัย
35. นายโกมล แสงทอง
36. นายสนาม นามสําโรง
37. นายชลัต สุทัศน ณ อยุธยา
38. นายนิคม กุศลชวย
39. นายคมสัน กรีดกราย
40. นายศาสนะ ศิริลาภ
41. นายเจียม ทุนกระโทก
42. นายขยัน หมอกจันทร
43. นายอนันต สลางสกุล
44. นายทา จักรเงิน
45. นางอวยพร นุยชวดี
46. นายจักรา มะโนวงศ
47. นายศักดิ์นิพนธ หลองาม
48. นายอํานวย จันทร
49. นายชุมพร ศรเล็ก
50. นางทองสัน พลพาลสังข

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
ตั้งแตป 2521 - 2559

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521
ชุดที่ 1 ประจำป 2521
1. นายถนอม
2. นายดิเรก
3. นายเต็ม
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสุนทร
6. นายสําลี
7. นายกัสสปะ
8. นายอุดม
9. นายสมพงษ
10. นายไพฑูรย

เปรมรัศมี
สกุณาธวงศ
สมิตินันทน
กิตตินันท
โพธิ์กัน
อินทรไพโรจน
อัคนิทัต
บูรณกานนท
ปโชติการ
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 2 ประจำป 2522
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสําลี
6. นายอุดม
7. นายอุทัย
8. นายจํานงค
9. นายสมพงษ
10. นายกัสสปะ
11. นายสุนทร
12. นายผอง
13. นายสถิ
14. นายถวัลย
15. นายไพฑูรย

เปรมรัศมี
สมิตินันทน
สกุณาธวงศ
กิตตินันท
อินทรไพโรจน
บูรณกานนท
จันผกา
โพธิสาโร
ปโชติการ
อัคนิทัต
โพธิ์กัน
เลงอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 3 ประจำป 2523
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสําลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจํานงค
9. นายสมพงษ
10. นายสุนทร
11. นายผอง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย
14. นายไพฑูรย

เปรมรัศมี
สมิตินันท
สกุณาธวงศ
กิตตินันทน
อินทรไพโรจน
จันผกา
บูรณกานนท
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เลงอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 4 ประจำป 2524
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสําลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจํานงค
9. นายสมพงษ
10. นายสุนทร
11. นายผอง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย
14. นายไพฑูรย

เปรมรัศมี
สมิตินันทน
สกุณาธวงศ
กิตตินันท
อินทรไพโรจน
จันผกา
บูรณกานนท
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เลงอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 5 ประจำป 2525
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสําลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจํานงค
9. นายสมพงษ
10. นายสุนทร
11. นายผอง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย
14. นายไพฑูรย

เปรมรัศมี
สมิตินันทน
สกุณาธวงศ
กิตตินันท
อินทรไพโรจน
จันผกา
บูรณกานนท
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เลงอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 6 ประจำป 2526
1. นายจํานงค
2. นายชํานิ
3. นายสําลี
4. นายอุดม
5. นายสวัสดิ์
6. นายสมพงษ
7. นายอุทัย
8. นายผอง
9. นายสถิ
10. นายปรุง
11. นายอําพล
12. นางนวลสิริ
13. นายไพฑูรย
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โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน
บูรณกานนท
นิชรัตน
ปโชติการ
จันผกา
เลงอี้
ไชยเพชร
โชติชวง
ลิ่มวงศ
มังกรดิน
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 7 ประจำป 2527
1. นายจํานงค
2. นายชํานิ
3. นายสําลี
4. นายสมพงษ
5. นายอุทัย
6. นายสวัสดิ์
7. นายผอง
8. นายปรุง
9. นายอําพล
10. นางนวลสิริ
11. นายไพฑูรย

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน
ปโชติการ
จันผกา
นิชรัตน
เลงอี้
โชติชวง
ลิ่มวงศ
มังกรดิน
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 8 ประจำป 2528
1. นายจํานงค
2. นายชํานิ
3. นายสําลี
4. นายอุทัย
5. นายสวัสดิ์
6. นายผอง
7. นายปรุง
8. นายอําพล
9. นางนวลสิริ
10. นายไพฑูรย

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน
จันผกา
นิชรัตน
เลงอี้
โชติชวง
ลิ่มวงศ
มังกรดิน
หุนใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 9 ประจำป 2529
1. นายชํานิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย
7. นางนวลสิริ
8. นายไพรัช
9. นายไพฑูรย
10. น.ส.สุภี
11. นายอําพล

บุณโยภาส
นิชรัตน
กฤดานุกูลย
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
มังกรดิน
โยธนชัยสาร
หุนใย
โกศัยเนตร
ลิ่มวงศ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดที่ 10 ประจำป 2530
1. นายชํานิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย
7. น.ส.สุภี
8. นายไพฑูรย
9. นายไพรัช
10. นางนวลสิริ
11. นายอําพล

บุณโยภาส
นิชรัตน
กฤตานุกูลย
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
โกศัยเนตร
หุนใย
โยธนชัยสาร
มังกรดิน
ลิ่มวงศ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดที่ 11 ประจำป 2531
1. นายชํานิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายถวัลย
6. นางฉวีวรรณ
7. น.ส.กานดา
8. นางนวลสิริ
9. น.ส.สุภี
10. นายจรินทร
11. นายอําพล

บุณโยภาส
นิชรัตน
กฤตานุกูลย
ฉั่วตระกูล
บุญสิทธิ์
หุตะเจริญ
ลิ่มตั้ง
มังกรดิน
โกศัยเนตร
อิฐรัตน
ลิ่มวงศ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดที่ 12 ประจำป 2532
1. นายทิวา
2. นายธํามรงค
3. นายจรินทร
4. นางฉวีวรรณ
5. นายอําพล
6. นายพิณ
7. นายชนะ
8. นายจงเจริญ
9. นายสมศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. นางนวลสิริ

สรรพกิจ
ประกอบบุญ
อิฐรัตน
หุตะเจริญ
ลิ่มวงศ
เกื้อกูล
เปลี่ยนมา
กิจสําราญกุล
วิมลศิลป
โกศัยเนตร
มังกรดิน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 13 ประจำป 2533
1. นายไพโรจน
2. นายธํามรงค
3. นายจรินทร
4. นางสุภาภรณ
5. นางเกตุชฎา
6. นายชนะ
7. นายพิณ
8. น.ส.สุภี
9. นายจงเจริญ
10. นางฉวีวรรณ
11. นางนวลสิริ

สุวรรณกร
ประกอบบุญ
อิฐรัตน
บุนนาค
โตตาบ
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
โกศัยเนตร
กิจสําราญกุล
หุตะเจริญ
มังกรดิน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 14 ประจำป 2534
1. นายไพโรจน
2. นายปรีชา
3. ร.ต.บรรณเลิศ
4. นายธํามรงค
5. นายจรินทร
6. นางฉวีวรรณ
7. นางเกตุชฎา
8. นายประวิทย
9. นายชนะ
10. นายจงเจริญ
11. นายพิณ
12. นางรจนา
13. นางระพินทร
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

118

สุวรรณกร
อบอาย
รัชตกุล
ประกอบบุญ
อิฐรัตน
หุตะเจริญ
โตตาบ
จิตตจํานงค
เปลี่ยนมา
กิจสําราญกุล
เกื้อกูล
พันธุมณี
เจริญศรีทวีชัย
มังกรดิน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ชุดที่ 15 ประจำป 2535
1. นายทิวา
2. นายธํามรงค
3. ร.ต.บรรณเลิศ
4. นายถวัลย
5. นายจรินทร
6. นางฉวีวรรณ
7. นางเกตุชฎา
8. นายประวิทย
9. นายชนะ
10. นายจงเจริญ
11. นายกิติ
12. นายศักดิ์พิชิต
13. นายพิณ
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

สรรพกิจ
ประกอบบุญ
รัชตกุล
บุญสิทธิ์
อิฐรัตน
หุตะเจริญ
โตตาบ
จิตตจํานงค
เปลี่ยนมา
กิจสําราญกุล
ศิริวัลลภ
จุลฤกษ
เกื้อกูล
มังกรดิน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 16 ประจำป 2536
1. นายผอง
2. ร.ต.บรรณเลิศ
3. นายธํามรงค
4. นายจรินทร
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายวรุณ
8. นายชนะ
9. นายศักดิ์พิชิต
10. น.ส.สุภี
11. นายกิตติศักดิ์
12. นายประวิทย
13. นายจงเจริญ
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เลงอี้
รัชตกุล
ประกอบบุญ
อิฐรัตน
หุตะเจริญ
โตตาบ
รตะพิพัฒน
เปลี่ยนมา
จุลฤกษ
โกศัยเนตร
ดวงรัตน
จิตตจํานงค
กิจสําราญกุล
มังกรดิน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 17 ประจำป 2537
1. นายผอง
2. นายจรินทร
3. นายวรุณ
4. นายพิณ
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายศักดิ์พิชิต
8. นายชนะ
9. น.ส.สุภี
10. นางนวลสิริ
11. น.ส.ฉวีวรรณ

เลงอี้
อิฐรัตน
รตะพิพัฒน
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ
เปลี่ยนมา
โกศัยเนตร
มังกรดิน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 18 ประจำป 2538
1. นายผอง
2. นายจรินทร
3. นายวรุณ
4. นายพิณ
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายศักดิ์พิชิต
8. นายชนะ
9. นายทรงศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. น.ส.อารยา
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายประวิทย
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เลงอี้
อิฐรัตน
รตะพิพัฒน
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ
เปลี่ยนมา
วิทยอุดม
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท
ดวงรัตน
จิตตจํานงค
มังกรดิน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 19 ประจำป 2539
1. นายยรรยง
2. นายจรินทร
3. นางฉวีวรรณ
4. นายสิทธิชัย
5. นายวรุณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายประวิทย
8. นายชนะ
9. นายวิโรจน
10. นายพิณ
11. นายกิตติศักดิ์
12. น.ส.สุภี
13. นายธนโรจน
14. น.ส.อารยา
15. น.ส.ฉวีวรรณ

ถนอมพิชัย
อิฐรัตน
หุตะเจริญ
อึ๊งภากรณ
รตะพิพัฒน
โตตาบ
จิตตจํานงค
เปลี่ยนมา
รัตนพรเจริญ
เกื้อกูล
ดวงรัตน
โกศัยเนตร
โพธิสาโร
บุญยะศิรินันท
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 20 ประจำป 2540
1. นายสถิตย
2. นางฉวีวรรณ
3. นายสิทธิชัย
4. น.ส.สุภี
5. นายวรุณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายประวิทย
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจรินทร
11. นายจงเจริญ
12. นายธนโรจน
13. นายศักดิ์พิชิต
14. น.ส.อารยา
15. น.ส.ฉวีวรรณ

สวินทร
หุตะเจริญ
อึ๊งภากรณ
โกศัยเนตร
รตะพิพัฒน
โตตาบ
จิตตจํานงค
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
อิฐรัตน
กิจสําราญกุล
โพธิสาโร
จุลฤกษ
บุญยะศิรินันท
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ชุดที่ 21 ประจำป 2541
1. นายสถิตย
2. นายวัฒนา
3. นายสิทธิชัย
4. นางฉวีวรรณ
5. น.ส.อารยา
6. นายพิณ
7. นายชนะ
8. น.ส.สุภี
9. นายจรินทร
10. นายสมเกียรติ
11. นายธนโรจน
12. นายจงเจริญ
13. นายนําศักดิ์
14. นายประดิษฐ
15. นายวิชิต

สวินทร
แกวกําเนิด
อึ๊งภากรณ
หุตะเจริญ
บุญยะศิรินันท
เกื้อกูล
เปลี่ยนมา
โกศัยเนตร
อิฐรัตน
ศรีมหาบรรณ
โพธิสาโร
กิจสําราญกุล
ประสาร
เจริญสุข
สนธิวณิช

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 22 ประจำป 2542
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นางเกตุชฎา
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจงเจริญ
11. นายธนโรจน
12. นายวิฑูรย
13. นายนพรัตน
14. นายณรงค
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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แกวกําเนิด
อึ๊งภากรณ
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท
โตตาบ
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
กิจสําราญกุล
โพธิสาโร
ไชยเพิ่ม
นาคสถิตย
มหรรณพ
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ชุดที่ 23 ประจำป 2543
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นายวิชิต
7. นายชนะ
8. นายพิณ
9. นายธนโรจน
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย
12. นายสนิท
13. นายณรงค
14. นายณัฐชัย
15. น.ส.ฉวีวรรณ

แกวกําเนิด
อึ๊งภากรณ
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล
โพธิสาโร
กิจสําราญกุล
ไชยเพิ่ม
ศรีสุระ
มหรรณพ
สุปน
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 24 ประจำป 2544
1. นายจรินทร
2. นางฉวีวรรณ
3. น.ส.สุภี
4. นายพิณ
5. น.ส.อารยา
6. นางศุภรัตน
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายธนโรจน
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย
12. นายสนิท
13. นายณัฐชัย
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย

อิฐรัตน
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
เกื้อกูล
บุญยะศิรินันท
ชาญยุทธกูล
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
โพธิสาโร
กิจสําราญกุล
ไชยเพิ่ม
ศรีสุระ
สุปน
พิมพพันธุ
ภูยาธร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 25 ประจำป 2545
1. นายจรินทร
2. นายพิณ
3. น.ส.อารยา
4. นายจงเจริญ
5. นางเกตุชฎา
6. นายประสิทธิ์
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายสนิท
10. นางศุภรัตน
11. นายณัฐชัย
12. นายพูลศักดิ์
13. นายทรงศักดิ์
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย

อิฐรัตน
เกื้อกูล
บุญยะศิรินันท
กิจสําราญกุล
โตตาบ
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
ศรีสุระ
ชาญยุทธกูล
สุปน
กางทอง
วิทยอุดม
พิมพพันธุ
ภูยาธร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 26 ประจำป 2546
1. นายสิทธิชัย
2. นายจรินทร
3. นายสนิท
4. นายณัฐชัย
5. นางเกตุชฎา
6. นายประสิทธิ์
7. นายณรงค
8. นางศุภรัตน
9. นายพูลศักดิ์
10. นายทรงศักดิ์
11. นายวิฑูรย
12. นายธนโรจน
13. นายณรงค
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย

อึ๊งภากรณ
อิฐรัตน
ศรีสุระ
สุปน
โตตาบ
นิ่มนวลฉวี
มหรรณพ
ชาญยุทธกูล
กางทอง
วิทยอุดม
ไชยเพิ่ม
โพธิสาโร
ทองขจร
พิมพพันธุ
ภูยาธร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 27 ประจำป 2547
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
2. นายพิณ
เกื้อกูล
3. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท
4. นายจงเจริญ กิจสําราญกุล
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
6. นายวิชิต
สนธิวณิช
7. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล
8. นายวิฑูรย
ไชยเพิ่ม
9. นายธนโรจน โพธิสาโร
10. นายอดุลย
ภูยาธร
11. นายณรงค
ทองขจร
12. นายชัยยันต คําปอ
13. นายอนุชิต
แตงออน
14. นายณรงค
มหรรณพ
15. นายธวัชชัย พันธรักษพงษ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 28 ประจำป 2548
1. นายสิทธิชัย
2. นายพิณ
3. นายจงเจริญ
4. น.ส.อารยา
5. นายชนะ
6. นายณรงค
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน
9. นายอนุชิต
10. นายธวัชชัย
11. นายสนิท
12. นายชัยยันต
13. นายณรงค
14. นางเปรมพิมล
15. นายประสิทธิ์

อึ๊งภากรณ
เกื้อกูล
กิจสําราญกุล
บุญยะศิรินันท
เปลี่ยนมา
ทองขจร
สนธิวณิช
โพธิสาโร
แตงออน
พันธรักษพงษ
ศรีสุระ
คําปอ
มหรรณพ
พิมพพันธุ
นิ่มนวลฉวี

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ชุดที่ 29 ประจำป 2549
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายธนโรจน
5. นายชนะ
6. นายณรงค
7. นายวิชิต
8. นายวิฑูรย
9. นายอนุชิต
10. นายธวัชชัย
11. นายสนิท
12. นายชัยยันต
13. นายณรงค
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

อึ๊งภากรณ
บุญยะศิรินันท
กิจสําราญกุล
โพธิสาโร
เปลี่ยนมา
ทองขจร
สนธิวณิช
ไชยเพิ่ม
แตงออน
พันธรักษพงษ
ศรีสุระ
คําปอ
มหรรณพ
พิมพพันธุ
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 30 ประจำป 2550
1. น.ส.อารยา
2. นายพิณ
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย
5. นายชนะ
6. นายประสิทธิ์
7. นายวิชิต
8. นายสนิท
9. นายธวัชชัย
10. นายอนุชิต
11. นายนรินทร
12. นายสุภาพ
13. นางศุภรัตน
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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บุญยะศิรินันท
เกื้อกูล
กิจสําราญกุล
ไชยเพิ่ม
เปลี่ยนมา
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
ศรีสุระ
พันธรักษพงษ
แตงออน
สายซอ
คําแฝง
ชาญยุทธกูล
พิมพพันธุ
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ชุดที่ 31 ประจำป 2551
1. นายพิณ
2. นายสิทธิชัย
3. นายธนโรจน
4. นายวิฑูรย
5. นายชนะ
6. นายณรงค
7. นายประสิทธิ์
8. นายสนิท
9. นายสุภาพ
10. นายนรินทร
11. นายชัยยันต
12. นายสุเทพ
13. นางศุภรัตน
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

เกื้อกูล
อึ๊งภากรณ
โพธิสาโร
ไชยเพิ่ม
เปลี่ยนมา
ทองขจร
นิ่มนวลฉวี
ศรีสุระ
คําแฝง
สายซอ
คําปอ
บัวจันทร
ชาญยุทธกูล
พิมพพันธุ
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 32 ประจำป 2552
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย
5. นายประสิทธิ์
6. นายโชคชัย
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน
9. นายสุภาพ
10. นายณรงค
11. นายชัยยันต
12. นายณรงค
13. นายสุเทพ
14. นางศุภรัตน
15. น.ส.ฉวีวรรณ

อึ๊งภากรณ
บุญยะศิรินันท
กิจสําราญกุล
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
เลิศเกียรติวงศ
สนธิวณิช
โพธิสาโร
คําแฝง
มหรรณพ
คําปอ
ทองขจร
บัวจันทร
ชาญยุทธกูล
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 33 ประจำป 2553
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายสนิท
5. นายประสิทธิ์
6. นายโชคชัย
7. นายวิชิต
8. นางเปรมพิมล
9. นายธนโรจน
10. นายณรงค
11. นายชัยยันต
12. นายณรงค
13. นายชุมพล
14. นางศุภรัตน
15. นายสุภาพ

อึ๊งภากรณ
บุญยะศิรินันท
กิจสําราญกุล
ศรีสุระ
นิ่มนวลฉวี
เลิศเกียรติวงศ
สนธิวณิช
พิมพพันธุ
โพธิสาโร
มหรรณพ
คําปอ
ทองขจร
เจียมวิไล
ชาญยุทธกูล
คําแฝง

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 34 ประจำป 2554
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายสนิท
5. นายณรงค
6. นายณรงค
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน
9. นายชุมพล
10. นายวุฒิศักดิ์
11. นายวิฑูรย
12. นายสุเทพ
13. นายอนุชิต
14. นางเปรมพิมล
15. นายชัยยันต

อึ๊งภากรณ
บุญยะศิรินันท
กิจสําราญกุล
ศรีสุระ
มหรรณพ
ทองขจร
สนธิวณิช
โพธิสาโร
เจียมวิไล
นราพันธ
ไชยเพิ่ม
บัวจันทร
แตงออน
พิมพพันธุ
คําปอ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 35 ประจำป 2555
1. นายจงเจริญ
2. น.ส.อารยา
3. นายสนิท
4. นายวิฑูรย
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นายณรงค
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นายสุเทพ
10. นายอนุชิต
11. นายแปลก
12. นายทวีศักดิ์
13. นายสุภาพ
14. นางศุภรัตน
15. นางเปรมพิมล

กิจสําราญกุล
บุญยะศิรินันท
ศรีสุระ
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
มหรรณพ
นราพันธ
บัวจันทร
แตงออน
พิมลไทย
ธรรมนพวงศ
คําแฝง
ชาญยุทธกูล
พิมพพันธุ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 36 ประจำป 2556
1. นายสิทธิชัย
2. นายธนโรจน
3. นางเปรมพิมล
4. นายวิฑูรย
5. นายอนุชิต
6. นายณรงค
7. นายประสิทธิ์
8. นายสนิท
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายสุเทพ
11. นายแปลก
12. นายทวีศักดิ์
13. นายโชคชัย
14. นางศุภรัตน
15. นายสุภาพ

อึ๊งภากรณ
โพธิสาโร
พิมพพันธุ
ไชยเพิ่ม
แตงออน
ทองขจร
นิ่มนวลฉวี
ศรีสุระ
นราพันธ
บัวจันทร
พิมลไทย
ธรรมนพวงศ
เลิศเกียรติวงศ
ชาญยุทธกูล
คําแฝง

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ชุดที่ 37 ประจำป 2557
1. นายสิทธิชัย
2. นายวิฑูรย
3. น.ส.อารยา
4. นายธนโรจน
5. นายประสิทธิ์
6. นายนําศักดิ์
7. นายโชคชัย
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นายอนุชิต
10. นายสุเทพ
11. นายแปลก
12. นายวิชิต
13. นายชัยยันต
14. นายสุภาพ
15. นายณรงค

อึ๊งภากรณ
ไชยเพิ่ม
บุญยะศิรินันท
โพธิสาโร
นิ่มนวลฉวี
ประสาร
เลิศเกียรติวงศ
นราพันธ
แตงออน
บัวจันทร
พิมลไทย
สนธิวณิช
คําปอ
คําแฝง
ทองขจร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดที่ 38 ประจำป 2558
1. นายสิทธิชัย
2. นายวิชิต
3. นางสาวอารยา
4. นายธนโรจน
5. นายประสิทธิ์
6. นายนําศักดิ์
7. นายโชคชัย
8. นายแปลก
9. นายชัยยันต
10. นางศุภรัตน
11. นายณรงค
12. นายทวีศักดิ์
13. นายณรงค
14. นายสุภาพ
15. นางสาวฉวีวรรณ
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อึ๊งภากรณ
สนธิวณิช
บุญยะศิรินันท
โพธิสาโร
นิ่มนวลฉวี
ประสาร
เลิศเกียรติวงศ
พิมลไทย
คําปอ
ชาญยุทธกูล
ทองขจร
ธรรมนพวงศ
มหรรณพ
คําแฝง
คัมภิรานนท

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ชุดที่ 39 ประจำป 2559
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
2. นายวิชิต
สนธิวณิช
3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท
4. นายธนโรจน โพธิสาโร
5. นายนําศักดิ์ ประสาร
6. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท
7. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
8. นายชัยยันต คําปอ
9. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล
10. นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ
11. นายณรงค
มหรรณพ
12. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ
13. นายวิฑูรย
ไชยเพิ่ม
14. นายสุเทพ
บัวจันทร
15. นายณรงค
ทองขจร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผู ้แทนสมาชิ ก
ประจําปี 2560-2561

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
าไม จํากัด ประจํ
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
แทนสมาชกส
ผูแทนสมาชิ
แทนสมาชิ วนกลาง จํานวน 57 คน

าไม (1 คน )
สํานักผูบริหารกรมป
หหารกรมปาไม
ารกรมปาไม

นางเปรมพมล พิมพพันธุ
นางเปรมพิ
สํานักงานปลั
ักสํงานปล
กงานปลดกระทรวงทรั
ั
พยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาตและ
พยากรธรรมชาติ
านักงานปลั
ดกระทรวงธรรมมชาติ
159/508 พระราม 6 แมนชั่น ถ.จรัลสนิท
สิ่ง่งแวดล
คน คน)
)
และสิ
แวดลอมอม(8 (8
วงศ ซ.จรัล 96/1

นายชุมพล เจียมวิไล
11/32 หมูบานขินเขต 1/29

ถ.งามวงศวาน แขวงทุงสองหอง เขตหลัักสีี่
กรุงเทพฯ 10210

แขวงบางออ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

0922595599

สํานักบริหารกลาง (2 คน )

0895120948

นายเทิดศักดิ์ิ พิทักษธรรมคุณ
68/9 ถ.สถิตยุติธรรม
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม
48/193 ซ.รามคําแหง 104
ถ.สุขาภิบาล 3 แขวง/เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

0854898344

0815987105

นางสาววรรณฤดี เพชรสังฆาต
24/305 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดี
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0863689472

น.ส.บุณยานันท แจมใส
301 อาคารรมเย็นเพลส ชั้น 2 (201) ม.11
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0814522051

พหลโยธน 7 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน
92 ชั้น 4 ซ.พหลโยธ
พหลโยธิ
พหลโยธิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10900

0819076161

น.ส.ฉันทนา ผิวทอง
92 ชั้น 4 ซ.พหลโยธ
พหลโยธน 7 ถ.พหลโยธ
พหลโยธิ
พหลโยธน
พหลโยธิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10900

วาที่ ร.ต.นพดล เกษจันทร
211/106 หมูบานพฤษาวิลล 35
บางไผ อ.เมืองนนท
ต.บางไผ
บางไผ
จ.นนทบุรี 11000

0863442120

กองการอนุญาต (1 คน )
ส.ต.อ.(ญ)ณัฐชยา คมขํา
กรมปาไม
าไม
สํานักการอนุญาต กรมป
กรมป
าไม
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )
ญสวรรณ
น.ส.สุกัญญา บุญสุ
ญสุ
5 แยก 5 รามอินทรา ซ.115
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

0935816561

ฒนาการปาไม
สํานักวิจัยและพัฒนาการป
ัฒ
นาการปาไม
าไม (2 คน )
นายสุชาติ
ชชาต
าติ กัลยาวงศา

0869853981

67/9 ม.8 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 3

น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย

ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ถ.กาญ
จนวนิช
ต.เขารูปช
ปช อ.เมือง
ปชาง
จ.สงขลา 90000

0830179134

นายประเสรฐ วาณิชยเจริญ
นายประเสริ

0979289115

181/357 หมูบานสินทรัพยนคร ถ.
พหลโยธน
พหลโยธิ
พหลโยธ
¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹5050

นายภูดิท จันทะเรือง

แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

6/6 ซ.งามวงศวาน 55 ถ.งามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 11110

0851005899

0804430556
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นายหงษพิจารณ บััวไข
นายหงษ
นายหงษพ
19/4 ม.เอื้ออาทรรังสิต 1
ต.ประชาธิ
ประชาธิ
ประชาธปปปตย อ.ธัญบุ
ญ
ญบรี
บุ
จ.ปทุมธานี 12130

0813744804

นางเบญจา แทสูงเนิน
พหลโยธน 52
166/160 ม.ณัฐกานต 3 ซ.พหลโยธ
พหลโยธิ
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0814400045

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข
ลาดปลาเคา 72 แยก 4
38 ซ.ลาดปลาเค
ลาดปลาเค

0817324215

น.ส.ธนิสร ยกยอง

กปา
สํานักสงเสริมการปลูกป
กปา (3 คน )

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ถ.รามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0814980777

สํานักจัดการป
ัดดการปาชุ
การป มชน (1 คน )
นายประโยชน กานจันทร
นายประโยชน
12 ถ.ชักพระ ซ.ชักพระ 11
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

0817209099

ักป นรักษาป
กปองกั
ักษาป
กษาปาและควบคุ
มไฟปา
สํานักป
มไฟป (4 คน )
มไฟป
นายโชคชย เลิศเกียรติวงศ
นายโชคชั
935/51 ซ.ลาดพราว 101
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0891408957

นายสมชาย นุชนานนทเทพ
31/356 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 1 หมู 17
ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0816183574

ชเปล่
น.ส.นฤมล นุชเปลี
ชเปลียน
เลขที่ 8 หมู 7 ต.คลองสวน
อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ 10560

0870993444

น.ส.ศิริรัตน พัฒนสุพงษ
45/20 อาคารรีเจนทโฮม 16 ซ.พหลโยธ
พหลโยธิ
พหลโยธน
67 á¢Ç§Í¹ØÊÒÇÃÕÂ à¢µºÒ§à¢¹
¡ÃØ
§à·¾Ïสาวรี
10220
แขวงอนุ
ย เขตบางเขน
0894442587
กรุงเทพฯ 10220

0894442587

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
 จํากัด ประจํ
าป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
สํานักจัดการที่ดนป
ินปาไม
นปาไม
าไม (1 คน )
นายสมเกียรติ เสนานุช
61/163 หมูบานแหวนยอด 2 ซอย 9
หมู 18 ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0851127678

สํานักผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ
งชาติ สัตวปปา
ป และ
งชาต
พันธุพืช (1 คน )
นายชุมพล สุขเกษม
52/45/1 ซ.งามวงศวาน 18
ถ.งามวงศวาน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0818122403

สํานักบริหารงานกลาง (4 คน )
นายอนุชิชต
ชิ แตงออน
79 ม.1 ต.ปางสี
ปางสทอง
ปางสี
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
(2 คน)

น.ส.สุวรรณา เทียนทอง
193/7 หมู 6 ต.บางกระสอ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

น.ส.ดวงดาว แพทยเจริญ
77/174 ม.รุงสวางวิลเลจ ซ.8 แยก 1

025278207

สํานักอนุุรักษสัตวปปา
ป (3 คน )
นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย

นางสุวภรณ ตนทองคํา

แขวงหลักสี่ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

42/179 ม.กลางเมืองรัตนาธิเบศร ซ.เลี่ยง
เมืองนนทบุรี

0819185029

ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11100

น.ส.วราภรณ ศิรประเสริ
ิประเสริ
ประเสรฐ

0877089081

205/27 ซ.งามวงศวาน 39

สํานักแผนงานและสารนิเทศ (1 คน )

ถ.งามวงศวาน
กรุงเทพฯ 10210

น.ส.จิรัชญ นามคง

0866159660

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
ป และพันธุพืช

น.ส.สุกัญญา อิสโร

(สผส) 61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจต
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

สํานักอนุรักษสัตวปา
ป กรมอุทยานแหงชาติ
อาคารไพโรจน สุวรรณกร ชั้น 2
อาคารไพโรจน

นายมนตรี อิ่มชัย

61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ

0865111009

0894572636

น.ส.ฐิศา สัันโดษ
312/22 ซ.พหลโยธ
พหลโยธน 67
พหลโยธิ
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0614597568

น.ส.ปราณี
ปราณต บุญเพชรแก
ปราณี
ญเพชรแกว
448/18 ซ.งามวงศวาน 25
ถ.งามวงศวาน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0814075759

สํานักอนุรกษ
ักษและจัดการตนน้ํา (2 คน )
นายประสงคโชต
นายประสงค
โชติ ไพรว
โชต
โชติ
ไพรวลย
ไพรวั
ศูนยการพัฒนาการอนุรักษตนน้ําลุมน้ํายม
87/1 ถ.เชตวัน
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร 5400

0874106149

0846594655

3072 แฟลตผึ
แฟลตผ้งหลวง

0818163175

61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0819021026

สํานักวิจัยการอนุรักษปปาไม
ปาไม

นธุพืช (2 คน )
าไมและพั
นายณรงค มหรรณพ
9/254 ซ.ลาดปลาเค
ลาดปลาเค
ลาดปลาเคา 78

สํานักอุทยานแหงชาต
งชาติ (4 คน )
งชาติ
นายธนโรจน
โพธิ
สาโร
นายธนโรจน โพธ
โพธสาโร

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
กร
งเทพฯ 10220

0896690006

70 ซ.อินทามระ 22
ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

นายวรดลต แจมจํารูญ

0818153078

99/28 ม.6 หมูบานปยวั
านป
านป ฒนบางแสน ต.
บานป
านป
านปก

น.ส.ธนัสสรณ ไชยพั
ไชยพฒน

อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130

สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ
61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

0819114953

กองคุมครองพันธุสัตวปปาและพื
ป
ชป
ชปาตามอนุ
ชป
สัญญา
(2 คน )
น.ส.ฐานิตยรดา กฤตยาวรเศรษฐ

นายมาโนช ชืช่นฉ่ํา

กองคุมครองพันธุสัตวปาและพื
ชป
ชป
ป 
ชปาตาม
อนุสัญญา (หอง 106)

76/6 หมู 3 ต.มหาสวัสดิ์ิ
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

0851550587

0922485055

นายธนวัฒน แกวดวงดี

นางวันวิสาข นันทสุทธิวารี

สํานักอุทยานแหงชาติ ฝายพั
ฝ สดุ
61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

0895015578

0817753364

240/23 บานพัักรถไฟ กม.11
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0846613826

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
กองนิติการ (1 คน )
นายจงเจริญ กิจสําราญกุ
าราญกุ
าราญกล
222/79 หมู 5 ฮอลิเดยปาร
ปาร ต.ปากช
ปารค
ปากชอง
ปากช
ต.ปากช
ปากชอง อ.ปากช
ปากช
ปากชอง
ปากช
จ.นครราชสีมา 30130

0819244757

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 2 เลขที่ 301 หมู 2 ต.
ทะเลและชายฝ
เสม็ด
อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

0861554419

สํานักฟ
ักฟน ฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ (5 คน )
กฟ
นายนําศักดิ์ิ ประสาร

กลุมจังหวัดกําแพงเพชร
าแพงเพชร (1 คน )

นางปฎมา มั่นศิลป
นางปฎิ
ลป
ลป

นายชัชนริ
ชนริ
ชนรนทน
ชัชวงศุวาลย

นายยงยุทธ ชนะภัย
219/6 ม.5
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000

0867348637

กลุมจังหวัดขอนแกน (6 คน )
นายทวีศักดิ์ิ ธรรมนพวงศ

225/115 ม.ศุภาลัยปาร
ัยปาร ลล พหลโยธ
ยปารควิ
พหลโยธน 48
พหลโยธิ

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที
ัพยากรป
ยากรป
่6
(เพชรบุร)ี 237 หมู 10

391/6 ถ.กลางเมือง ((ริมบึ
ิ ง)

แยก 33 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

ต.บางขุนไทร อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี 76110

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

0813454566

0819564039

0818857037

นายชัยรัตน สิงหอินทร

นายรักชาติ
กชาติ สุขสําราญ
กชาต

นายเรวัตร ณรงคการดี

70/231 หมูบานเสริมศิริวิลเลจ ถ.พระยา
สุเรนทร 30

33/52 ซ.คูบอน 30 ต.บางชัน

24/43 ถ.ศรีมารัตน 30 หมู 16

เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

0915542424

0814716099

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

0875539782

นายณรัฐนันท วัฒนุวรรณ
99/631 ลุมพินคอนโดทาวน
ีคอนโดทาวน รามอินทราคอนโดทาวน
นวมินทร
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
10230

0997416794

นายเอกราช ขํามะโน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 49 พร
ราม 6 ซ.30 ถ.พระราม 6เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

022985648

นายธีรรัชต เอี่ยมเหมือน
96 ซ.สุขาภิบาล 5 ซ. 5 แยก 10
แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0867893482

นายกฤตธี จันทรสงา
47/4 ม.1 หมูบานพรพิมานวิลล
ตงรังสิต อ.ธัญบุ
ญบุ
ญบรี
จ.ปทุมธานี 12110

0635364616

น.สส.ออดมศรี
ุดมศร อธ
อธิเศรษฐ
เศรษฐ
201/701 ซ.พหลโยธ
พหลโยธน 54/1 แยก 4-12 ถ.
พหลโยธิ
พหลโยธน
พหลโยธิ
พหลโยธ
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1 คน )
น.ส.จุฑารัตน สิริเลาหวัฒนกุล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1
26/83 ซ.งามวงศวาน 54
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0922703728

ผูแทนสมาชิ
แทนสมาชิ มจังหวัด จํานวน 163 คน
แทนสมาชกกลุ
นางสิริลักข จันทรเต็มดวง
สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุ
กาญจนบรี
กาญจนบุ
ถ.แสงชู
แสงชโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
แสงชโต
จ.กาญจนบุ
กาญจนบร 71000
กาญจนบุ

034622910

659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

0617142233

นายทวีวัฒน วรกิจ
อ.ราชสาสน
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

0898425067

นายอุทัย อินพวง
69/13 ม.10 หมูบานพิมานบุรีคําไฮ 1
ต.บานเป
านเป อ.เมือง
านเปด
จ.ขอนแกน 40000

0817170203

น.ส.วราภรณ มาตยภูธร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน)
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก
ขอนแกน 40000

0819540354

กลุมจังหวัดฉะเชิ
ดฉะเชิ
ดฉะเชงเทรา
(1 คน )
กลุมจังหวัดกาฬสิ
ดกาฬสิ  (1 คน )
ดกาฬสนธุ

นางวัชรา มณีกอน
สํานักงาน ทสจ.กาฬสินธุ
96 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ 46000

0895766124
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นางอัญชนา
ญชนา ไชยศ
ไชยศริิ
ไชยศิ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน)

69 ม.8 ต.ดงนอย

กลุมจังหวัดกาญจนบุ
ดกาญจนบุ (1 คน )
ดกาญจนบรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ
ัพยากรทางทะเลและชายฝง (4 คน )
พยากรทางทะเลและชายฝ

0865118483

กรมสงเสริมคุุณภาพสิ่งแวดลอม (1 คน )

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

น.ส.ศิริพร วงศกําภู
8 ถ.มหาจักรพรรดิ์ิ
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0812678728

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
กลุมจังหวัดชลบุรี (8 คน )

กลุมจังหวัดชัยนาท (1 คน )

นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล

นางจุฑาทิพ สุทธิบุตร

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)

157/2 ถ.พรหมประเสริ
พรหมประเสรฐ
พรหมประเสริ

16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

0815755998

0894957111

16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

0897048776

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท

0813432559

น.ส.สายซอ ลิ้มกุล
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

0891354575

นายกรวิชญ ศรีพุทธา
อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะ
เสม็ด
79 หมู 1 ต.เพ อ.เมือง
จ.ระยอง 21160

053711402

น.ส.สุชาวัลย รุจิมัตตัญุ
ญ ล
ญตกุ

น.ส.ปราณี
ปราณต เรืองศรี
ปราณี
ศูนยประสานงานปาไม
ประสานงานป
ระสานงานปาไม
าไมชัยภูมิ

นายอภิสิทธิ์ิ ปปนแกวแสง
กลุมจังหวัดชุมพร (1 คน )

นางดวงรัตน พัฒนา
สํานักงาน ทสจ.ชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.
จ.ชุมพร 86000

0808926453

กลุมจังหวัดเชี
ดเชี
ดเชยงราย
(7 คน )
นางสิริภัฐสร เวียงนาค

0850298988

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร

0867310629

0819010542

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

นายวิฑูรย ไชยเพิ
ไชยเพมม
ไชยเพ่

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรกษ
ักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
ราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

0944946556

นายอาทิตย สุธรรมทาน
145 หมูที่ 6 ถนนจอมทอง-น้ําตกแมยะ

0903174938

ต.ขวงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50160
ยงใหม

นายนพพร ขันคํา
อ.เทิง
จ.เชียงราย 57000

นายณัฐพัชร จันทรภิรมย
นายณ
นายณฐพ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)

0818854162

น.ส.ธัญยธรณ เจียมเจริ
ยมเจรญ

ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมืือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

นางนิชภาดา พุฒิพิริยะ

204 หมู 3 ต.ปล
ปลอง
ปล

น.ส.ลัดดาวัลย แป
แปนไทย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)

0979922695

0818618829

0882525351

นายเชาว ดีพิน

74 ถ.ประตูเชียงใหม
ยงใหม อ.เมือง
ยงใหม
จ.เชียงราย 57000

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

ต.หนองหาร อ.สันทราย
นทราย
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50210
ยงใหม

ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50000
ยงใหม

0899523481

สํานักงาน ทสจ.เชียงราย

นางสุนทรี บุบผามาศ
บผามาศ

162/55 หมู 6 หมูบานชััยพฤกษ

10/7 ม.3

46 ถ.ทิพยเนตร

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรกษ
ักษที่ 2 (ศรีราชา)

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

กลุมจังหวัดเชี
ดเชียงใหม
ดเชยงใหม
ยงใหม (9 คน )

044822498

0867874442

16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
ราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

053711402 ตอ 300

ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000

511 ลาดพราว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

กลุมจังหวัดชัยภูมิ (1 คน )

น.ส.ไพรนรินทร อุดใจ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)

นายชูวัฒน เขียวป
ยวป
ยวปญญา

0899525486

นางธัญกัญจน วงศชัย
2/1 ม.1

0817241533

ต.อุโมงค
โมงค อ.เมือง
โมงค
จ.ลําพูน 51150

นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ิ

0947464964

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

053711402 ตอ 401
หนา 4 จาก 14

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
นายสุรัตน บุญทาพฤกษ

นายสาธิต มณฑาทิพย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)

114/6 ถ.มหาดไทยบํ
มหาดไทยบํ
มหาดไทยบารุง

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0892636629

0818878538

กลุมจังหวัดนครราชสี
ดนครราชสีมา (6 คน )
ดนครราชสมา
นางจาริยา ทับทิมทอง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

นายประสงค
ใจแซ
นายประสงค ใจแซ

นายจักรพรรดิ์ิ มานัสฤดี
สฤด

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)

123/9 ม.9

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

ต.วังหิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0850440622

0817278197

น.ส.เสาวลักษณ บุญทาพฤกษ

นายประเทอง พรมมา
นายประเทื

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)

356/3 ม.5

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

ต.น้ํารึม อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0871987094

08068679991

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7
(นครราชสีมา)

นายสมพร เลาหะรัตน

1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

กลุมจังหวัดตราด (1 คน )
นายวัชระ สุนทรภักดี
1111/9 ม.1 ถ.ชลประทาน-หมูบานวัง
พลอย ต.วัังกระแจะ
อ.เมือง
จ.ตราด 23000

187 ม.9

0817853630

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 4 (ตาก)

กลุมจังหวัดตาก (9 คน )
นายสุรพล เกวี
15/62 ต.เชียงเงิน
อ.เมือง
จ.ตาก 63000

ต.ปปามะม
ป
วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0873255839

กลุมจังหวัดนครนายก (1 คน )
นายพงศพีระ วงศคําลือ

0819731625

199/22 ม.5

นายเอนก ลิมประเสริ
้มประเสริ
มประเสรฐ
200/90 ม.3
ต.ปปามะม
ป
วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0896445262

ต.บานใหญ
านใหญ
นใหญ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000

0814284114

กลุมจังหวััดนครปฐม (1 คน )
นายสมชาย กิตติชัยศรี

นายคมน เครืออยู

84/2 หมู 3 ต.บางกระเพา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 4 (ตาก)

อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

ต.ปปามะม
ป
วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0819726792

นางโสภา บุณโยประการ
188 หมู 9 ต.วังหิน
อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0882814385

นายกัณฑพงษ ดวงสินกุลศักดิิ์
259 ม.2 หมูบานอาศัยสุข
ต.หมื่นไวย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0859952065

นางสุนันทา อวิคณประเสรฐ
ุณประเสริ
ณประเสริ

0872410947

ต.วังหิน อ.เมือง
จ.ตาก
ตาก 63000

นางกันตินันท หมอมนต

0814299335

0818794025

0819435089

กลุมจังหวัดนครพนม (1 คน )
นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร
สํานักงาน ทสจ.นครพนม
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

0868504697

นางณัฐจาร
นางณ
นางณฐจาร
ฐจารีย วชาโคตร
ิชาโคตร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0879619814

นายกฤตชัย ระไวกลาง
1/385 ม.1
ต.หนองไผ
หนองไผลอม อ.เมือง
หนองไผ
จ.นนทบุรี 30000

0910159194

นางพรปวณ แสงแกว
นางพรปวี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0614422915

กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช (9 คน )
นายสุรชััย อัักษรวงศ
565/191 ม.สยามนครธานี
ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0813701591

นายบุญเลิศ คงทอง
34/2 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0954211252
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ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
นางอิสรา ไชยศร
ไชยศรี

นายประสทธิ์ิ เฉยป
นายประสิ
เฉยปญญา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
(นครศรีธรรมราช)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12
(นครสวรรค)

ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ถ.โกสียใต
ใต ต.ปากน้
ใต
ปากนาโพ
ปากนํ
้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000

0819704987

0819539267

นายจีรศักดิ์ิ แสงศรี

นายดิเรก กุหลาบศรี
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 4
(นครสวรรค)

0898715840

นายทวีศักดิ์ิ อํามะระ
129/12 ม.5 ต.ปากนคร
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0857928492

นายฐะนะวัฒน เสงสง

0896508878

น.ส.วัลยา นุยศรีราม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
(นครศรีธรรมราช)
ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
อง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0830917512

นางจุรีรัตน แกวนพรั
วนพรตน
120/7 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ต.สวรรคตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000

นายดลธรรม กอศรีพร

อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

0812948199

สํานักงาน ทสจ.นนทบุรี

นายคนึง อินทรไพโรจน
นทรไพโรจน
นทรไพโรจน

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

52/112 ซ.พหลโยธ
พหลโยธน 45
พหลโยธิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

025800727

จงหวั
ังหวดนราธิ
ดนราธวาส
วาส (1 คน )
นายสมปอง สุขขะ
สํานักงาน ทสจ.นราธิวาส ชั้น 5 ศาลา
กลางจ.นราธิวาส ถ.ศูนยราชการ ต.โคก
เคียน
อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96110

0891885670

น.ส.ญาณิศา ฉิมมะ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 10 (ราชบุรี)
ต.บานโปง
านโป
นโป อ.บานโปง
านโป
นโป
จ.ราชบุรี 70110

0840557892

นางรัติกาล ลองสุวรรณ

0819902979
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กลุมจังหวัดบุรีรัมย (1 คน )
นางจรีรัตน เครือแวงมนต

นางปน บัณฑิตเสิศรักษ
นางป
สํานักงาน ทสจ.ราชบุรี

กลุมจังหวััดปทุมธานี (1 คน )
นางกันทร แสนงาม

ถ.คายหลวง อ.บานโปง
านโป
นโป
จ.ราชบุรี 70110

0819443262

0909922012

กลุมจังหวั
งหวดนครสวรรค (4 คน )

056221140 ตอ 200

กลุมจังหวัดราชบุรี (5 คน )
นางนภาพร ภูเกตุ

กลุมจังหวัดนนทบุรี (1 คน )

อ.สตึก
จ.บุรีรัมย 31150

ถ.โกสียใต
ใต ต.ปากน้
ใต
ปากนาโพ
ปากนํ
้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000

0851642040

190/2 ม.10 ต.ดอนตะโก

0846186532

ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
อง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรกษ
ักษที่ 12
(นครสวรรค)

58 ถ.สมุทรคงคา ต.ประดู
ประด อ.เมือง
ประด
จ.ระยอง 21000

179 ม.10 ชุมชนชสนตะวัน ซ.11

สํานักงาน ทสจ.นครศรีธรรมราช
ธรรมราช

นายจํานงค สายวงค
สายวงคปปญญา
ป

นายอภิสิทธิ์ิ วงศพรอมเจริญ
สํานักงาน ทสจ.ระยอง

นายพรหมมาตร ยุทธณรงค

52 ม.22 ต.นิคม

0887603419

กลุมจังหวัดระยอง (1 คน )

0814149895

0801446160

นางสมร มาสุข

อ.เมือง
จ.ระนอง 85000

ถ.โกสียใต
ใต อ.เมือง
ใต
จ.นครสวรรค 60000

4/4 ม.1 ต.ชางซาย
อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000

นายประสทธิ์ิ เลิศพิทยานนท
นายประสิ
20 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน

0876270743

126/43 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

กลุมจังหวัดระนอง (1 คน )

52 ถ.วรเดช ต.หนาเมืือง อ.เมืือง
จ.ราชบุรี 70000

0838582332

กลุมจังหวัดลพบุรี (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.ปทุมธานี
100 หมู 1 ต.บางฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

025816341

นางแสงจันทร เติมลาภ
98/2 ม.9
ต.เขาพระงาม อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15160

0806665053

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
กลุมจังหวัดลําปาง (6 คน )

กลุมจังหวัดสกลนคร (1 คน )

กลุมจังหวัดสมุทรสงคราม
ทรสงคราม (1 คน )

นายกนกพันธุ ขึมจันทร

นายนราธิป นันทราช

นายชุมพล ทองแท

135/1 ถ.วังโค
ังโค ต.เวียงเหนือ
งโคง

สํานักงาน ทสจ.สกลนคร

สํานักงาน ทสจ.สมุทรสงคราม

อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

1876 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.แมงกลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

0625955974

0874508225

0891729789

กลุมจังหวัดสงขลา (5 คน )

นางดาริกา พุทธวงศ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (สาขา
ลําปาง)
1 ถ.ปปาไม
ปาไม

าไมเขต
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0817965629

นายภักดี กาไรภูมิ
321/8 หมู 13 ถ.พระเจาทัันใจ
ต.ตนธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

นางรัชนี
ชนี รัตนพันธุ
ชน

นายจรัส โสมทั
โสมทศน

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)

9/364 ม.นันทวัน ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.28

60 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 74000

0805437420

0822994747

074316234

นายภราดร จันทราช
สํานัักบริหารพืื้นทีี่อนุรักษที่ 13 (สาขา
ลําปาง)
1 ถ.ปปาไม
ปาไม

าไมเขต
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0818847726

นายสุรพล ยะสิทธิ์ิ
153 ม.2

นางเพ็ญรั
ญรตน คงฤทธ
คงฤทธิ์ิ
186 ม.1 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช
ปช อ.เมือง
ปชาง
จ.สงขลา 90000

0831846098

นายปรชา โชโต
นายปรี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)
60 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

074311020

0932608116

น.ส.ยุพิน ชุมตา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (สาขา
ลําปาง)
1 ถ.ปปาไม
ปาไม

าไมเขต
อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

นางอารีย ทองแกวเกิด
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)
60 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0869674593

0898556508

กลุมจังหวัดสตูล (1 คน )
กลุมจังหวัดลําพูน (1 คน )

นายพูนสวัสดิ์ิ ภัทรอนันตนพ
109/23 ม.11 ต.ตนธง
อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000

0818811045

นางเบ็ญจวรรณ นวลมะโน

นายไพบูลย ขันทอง
255/37 ถ.เทศบาล 4
ต.ปากเพรี
ปากเพรยว อ.เมือง
ปากเพรี
จ.สระบุรี 18000

0819466007

น.ส.จันทนา ไวยพารา
65/280 ต.พุกําจาน
อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120

0813855583

นายสุระศักดิ์ิ หาญนอก
111/32 ม.5 ต.หนองจะบก
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0817897680

น.ส.วาสนา ไตรรั
ไตรรตน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (สาขา
สระบุรี)
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18240

0817019384

กลุมจังหวัดสิงหบุรี (1 คน )

68 ถ.สฤษดิ์ิภูมินารถ
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

0966346845

กลุมจังหวัดสมุทรปราการ (1 คน )
นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต
สํานักงาน ทสจ.สมุทรปราการ
ต.ปากน้
ปากนา อ.เมือง
ปากนํ
จ.สมุทรปราการ 10270

023952155
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กลุมจังหวัดสระบุรี (4 คน )

นางศุภา ศรีสมัย
สํานักงาน ทสจ.สงขลา
4 ถ.ชลเจริญ ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0813792981

กลุมจังหวัดสมุทรสาคร (1 คน )

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

นายรณชัย ปปนแกว
6/1 หมูที่ 3 ต.ทับยา
อ.อินทรบุรี
จ.สิงหบุรี 16110

0818523831

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
กลุมจังหวัดสโขท
ดสุโขทั
ดส
โขทั (1 คน )
โขทย
นางพรทิพย บาลี
151 ม.1
ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุสโขท
สโขทั
โขทั 64110
โขทย

086563499

กลุมจังหวัดสุพรรณบุรี (1 คน )
นางพิมพพนิต พลพทองคํา
สํานักงาน ทสจ.สุพรรณบุรี
อาคารศูนยราชการ ชั้น 3 อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

035535426 ตอ 1

กลุมจังหวัดสุราษฎรธานี (12 คน )
นายธนิต สังขนิตย
108/22 หมูที่ 2 ถ.ศรีวิชัย 28
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

0816068541

นายนพดล จิตรเที่ยง
101/71 หมูที่ 1 ต.บางกุง
อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

0898736765

นายสมหวัง จันทร
นทรฉาย

1 ม.1 ต.ทุงกง

นายพินัยพล นาคเล
นาคเล็ก
ต.ทาตะเภา อ.เมืือง
จ.ชุมพร 86000

0861203982

นายสุวพันธุ ดํารงวุ
ารงวฒิ
24/12 ม.4 ต.ขนอม
อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210

0815697188

กลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 คน )

อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี 84160

นางจุรีรัตน สุขเกษม
สํานักงาน ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

0818935752

อาคาร 7 ชั้น 7 ศูนยราชการจังหวัด อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นายเกรียงศักดิ์ิ คงคาชวย

0863693978

233/133 ม.4 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

กลุมจังหวัดรอยเอ็ด (1 คน )
นายวุฒิศักดิ์ิ นราพันธ

0810814570

299 ม.7 ถ.รอยเอ็ด-โพนทอง

นายสมหมาย ศรีสมบัติ

ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี
จ.รอยเอ็ด 45170

218/131 ถ.ตลาดใหฒ
ตลาดใหฒ ซ.7
ตลาดใหฒ

0813695553

ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

กลุมจังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน )

0818958686

นายอรรถพล พัดทอง

นายชลน อินทรสําราญ
นายชลิ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4 (สุราษฎร
ธานี)
ต.บางก
บางกุง อ.เมือง
อง
จ.สุราษฎรธานี 84160

สํานักงาน ทสจ.หนองบัวลําภู
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000

042316707

กลุมจังหวัดพังงา (1 คน )
นายสมโพธ์ ออนเกตุพล
นายสมโพธิ
นายสมโพธ

88/32 หมูบานสวนบายพาส 2

106/30 ต.ตลาดใหญ
ตลาดใหญ
ตลาดใหญ

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

0818959591

0872755282

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

45/17 ถ.ปรมิ
ปรมนทรามรรคา
ปรมิ
นทรามรรคา

0872175494

41/2 ม.2 ต.ตะเคียนทอง

นายสุภาพ คําแฝง

0897246599

ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

นายสุริยะ ศรีชุม

0980633766

222/31 หมู 4 ถ.โฉลกรั
โฉลกรฐฐั ซ.16
โฉลกรั

สํานักงาน ทสจ.หนองคาย

0815392842

ต.ราชกรูด อ.เมือง
จ.ระนอง 85000

น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ
สดิ์

นางนวลนาง ศรีสําราญ

อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี 84290

หนวยป
วยป นรักษาปาท
วยปองกั
ักษาป
ษาปาทีี่ รน.2(ราชกรูด)

0812721559

กลุมจังหวัดหนองคาย (1 คน )

นายอําพล ศรไหมน
ศรีไหมน
ศร
ไหมนุ
ไหมนน

กลุมจังหวัดพิจิตร (1 คน )

กลุมจังหวัดสุรินทร (1 คน )

นายประสพโชค ผิวเพชร

นายธัชพล อินทรทัต
163 ม.6

ศูนยประสานงานปาไม
ประสานงานป
ระสานงานปาไม
าไมพิจิตร

ต.แกใหญ
แกใหญ อ.เมือง
แกใหญ
จ.สุรินทร 32000

90/2 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000

0831667333

0973425665

กลุมจังหวัดพิษณโลก
ษณุโลก (6 คน )
ษณ

กลุมจังหวัดสระแกว (1 คน )
นางติยาภรณ มั่งมี

นายวาที วีรกิโกศล

สํานักงาน ทสจ.สระแกว

125/1 ม.8

อาคารศาลากลาง ชั้น 3 อ.เมือง
จ.สระแกว 27000

ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี 84130

0876011068

0812707786

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
นายเจษฎา มากลั่น

นางสมร กองพรม

82/1 ถ.สีหราชเดโชชั
หราชเดโชชั
หราชเดโชชย

36 ม.6

อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษณุโลก 65000
ษณ

ต.น้ํารัด อ.หนองมวงไข
วงไข
วงไข
จ.แพร 54170

0872086885

0810232364

กลุุมจังหวัดภููเก็ต (1 คน )

นายสิทธิศักดิ์ิ คุมคํ
นายส
มคา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณโลก
ษณุโลก)
ษณ
38 ถ.วังจันทน อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษณุโลก 65000
ษณ

0979181352

นายสาลี่ เรืองจันทร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณโลก
ษณุโลก)
ษณ
39 ถ.วังจันทน อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษณุโลก 65000
ษณ

0812848319

นายวัชรากร ทะนัันไชย
351/50 ม.7
ต.สนอแข อ.เมือง
จ.พพษณโลก
ิษณโลก
ษณุ
ษณ
โลก 65000

นายศิริวัฒน สโม
สสีโม
โม
โม

ถ.ภูเก็ต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจี
ปราจนบุรี 25000
ปราจี

0864705878

0835529535

กลุมจังหวัดมหาสารคาม (1 คน )
น.ส.อารีรัตน นอยเสนา
สํานักงาน ทสจ.มหาสารคาม
416 ม.11 ต.แวงนาง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

0851794536

กลุุมจังหวัดมุุกดาหาร (1 คน )
สํานักงาน ทสจ.มุกดาหาร

0866181644

สํานักงาน ทสจ.เพชรบุรี
87 ม.1 ตงไร
ตงไรสม อ.เมือง
ตงไร
จ.เพชรบุรี 76000

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ิ
34 ถ.เทพมณี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

0876307028

กลุมจังหวัดเพชรบูรณ (1 คน )
นายชต อินทระนก
นายชิ
199/1 หมู 2 ต.น้ํารอน
อ.เมือง
จ.เพชรบ
เพชรบูณ 67000

0857305627

กลุมจังหวัดแพร (2 คน )
น.ส.ศุภลักษณ ศิริมงคล
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ต.ปปาแมต
ป
อ.เมือง
จ.แพร 54000

นายสุรเดช บือราเฮง
111/12 ม.1
ต.สะเตงนอก อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

0847501510

กลุมจังหวัดประจวบคี
ัดประจวบคี ขันธ (1 คน )
ดประจวบครี
ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา
18 ถ.เทศบาลบํารุง
ต.ประจวบคี
ประจวบครีขันธ อ.เมือง
ประจวบคี
จ.ประจวบคี
ประจวบครีขันธ 77000
ประจวบคี

0811785554

0868940433
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0852906506

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจี
ปราจนบุร)ี
ปราจี
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจี
ปราจนบุรี 25000
ปราจี

0890565308

กลุมจังหวัดอางทอง (1 คน )
สํานักงาน ทสจ.อางทอง
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง
จ.อางทอง 14000

0852892543

กลุมจังหวัดอุดรธานี (8 คน )
วาที่ร.ตสมคิด กิจเอื้อวิริยะ

กลุมจังหวัดยะลา (1 คน )

0819952199

ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจี
ปราจนบุรี 25000
ปราจี

น.ส.วิชชุดา เอียมชื
่ยมชืน
ยมช่
กลุมจังหวััดยโสธร (1 คน )

0817853658

นายธนิศ ศิริพานิช
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจี
ปราจนบุร)ี
ปราจี

น.ส.วรรภา พรสิงห

ศาลากลาง ชั้น 3 อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

นางสมบูรณ บุญรอด

0861121786

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจี
ปราจนบุร)ี
ปราจี

น.ส.ประพิ
ประพศ โตน
ประพิ
โตนอย

กลุมจังหวัดเพชรบุรี (1 คน )

ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจี
ปราจนบุรี 25000
ปราจี

นายปรารภ หาญชาง

นายภาณุมาศ ลําภา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณโลก
ษณุโลก)
ษณ

นายศิริ เจิดจง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจี
ปราจนบุร)ี
ปราจี

สํานักงาน ทสจ.ภูเก็ต

0878411523

39 ถ.วังจันทน อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษณุโลก 65000
ษณ

กลุมจังหวัดปราจี
ัดปราจี รี (4 คน )
ดปราจนบุ

225/166 ถ.อุดร-สามพราว
ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0817398418

นายอุรศาสตร ฤาชา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

042221725

นายสมคิด สิงหสาธร
51 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแขง
อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0819757860

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ประจําป 2560 - 2561
น.ส.วราภรณ บุญสุข

นายเตชินท เชื้อลี

แขตรักษาพันธุสัตวปปปาเขาสอยดาว
 าเขาสอยดาว (1 คน )

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)

12/2 ม.2

79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ
จ.ศรีสะเกษ 33110

0818774230

0810624349

นางสิริพร มาตรนอก

นางเพียงใจ เสียงหวาน

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)

455 บานดอนยูง

79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

ต.ขามใหญ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0817217686

0844319898

หนวยปองกันรักษาปาที่ มส.3 (หวยโปง)
หมู 1

นางสุภาวดี มณีรักษ

น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ

ต.หวยโปง อ.เมือง
จ.แมฮองสอน 58000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)

199 ม.5

79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110

0819763369

0872563883

นางศิริพร สุมมาตย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0817693822

นางสุมาลี วีระชาติ

0918625775

หวัดอุตรดิตถ (1 คน )
กลุมจังหวั
งหว
นางนุชนาถ ลอยเดน
ศูนยประสานงานปาไมอุตรดิตถ
19 ถ.แปดวา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ 53000

0833249897

กลุมจังงหวั
หวั
ลราชธานี (5 คน )
หวดอุบบลราชธานี
บลราชธาน
นายไชยา นิรมานสกุลพงศ
89/106 หมูบานเจริญทรัพย 10 ซ.12
ต.ขามใหญ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0897212552

นายนิวัฒน สงมา
สถานีควบคุมไฟปาภูผาเทิบ-ภูผายล
ต.หนองแวง อ.นิคมคําสรอย
จ.มุกดาหาร 49130

อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 22180

0817586680

แมฮองสอนตอนบน (1 คน )
นายพงศกร เสมมหาศักดิ์

0871721436

านโป
นโปง (5 คน )
กลุมพื้นที่อนุรักษ บานโปง

กลุมจังหวัดอํานาจเจริญ (1 คน )

นายเมธา สันติกุล
274 ซ.แสนสุข 10 ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

นายนรินทร สายซอ
ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ

0898361994

ต.โนนหนามแทง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000

นายอํานาจ ฉ่ํามะนา

045523236

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน
304/9-10 ม.1 ต.มะตง

397/1 ม.3 ต.ทาคอย

จังหวัดบึงกาฬ (1 คน )
น.ส.สโรชา บัวขาว

อ.ทายาง
จ.เพชรบุรี 76130

0818360024

สํานักงาน ทสจ.บึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 38000

0933859859

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกกรมป
รมปาาไม
ไม (1 คน )
กรมปาไม
าไม
นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล

นายวรัญู แสงไสสี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ต.บานโปง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110

0892601323

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

นายนิวัติ นพแกว

ตู ปณ. 169 ปทจ.จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ต.บานโปง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110

0878216909

ผูแทนสมาชิกกลุมจัดตั้งใหม จํานวน 72 คน
เขตรักษาพั
เขตร
กษาพ
ษาพันธุ
นธธุสตว
ัตววปปปาโตนงาช
 าาโตนงาช
าโตนงาชาง
โตนงาชาางง (1 คน )
นายวุฒิชัย ไชยวรณ
114/1 ม.3 ต.ทุงตําเสา
อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110

0892601323

นายสมศักดิ์ แยมเยื้อน
54/10 ถ.คายหลวง
อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110

0817917476

0862856554

0426385806

หนา 10 จาก 14

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
สถานี
นาและส
งเสริ
มการอนุ
รักÃษÑ¡สÉัตÊวÑµปปาเขา
ปÇ »†Ò
Ê¶Ò¹Õพัฒ
¾Ñ²
¹ÒáÅÐÊ‹
§àÊÃÔ
Á¡ÒÃÍ¹Ø
ชอÍง §(1 (1
คน¤¹)
)
à¢Òª‹

เขตรักษาพันธุสัตวปปาห
ป วยขาแขง (1 คน )
นายยงยุทธ มีแสงพราว

นายวีระศักดิ์ิ ศรีสัจจัง

99/6 ถนนบริรักษ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
(นครศรีธรรมราช)

ต.อุทยใหม
ัยใหม
ใหม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000

227/2 ม.1 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรััง 92720

0818863773

เขตรักษาพันธุสัตวปปาเขาบรรทั
ป
ด (2 คน )
นางรัตนพันธ สะลิมาต
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทั
ป
ด หมู 1
ต.บานนา อ.ศรีนครินทร
จ.พัทลุง 93000

นางอรุณี สุดจันทร
เขตหามลาสัตวปาทะเลน
ป
อย
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93150

0897326894

กลุมจัดการตนน้ํานาน (1 คน )
นายสถาพร สัปปพั
ัปปพั
ปปพนธ
สํานักจัดการตนน้ํานาน
104 หมูที่ 11 ต.ดูใต
ใต อ.เมือง
ใต
จ.นาน 55000

0819505888

0861921611

นายธวัชชัย กิจนิเทศ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
ป และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10900

0814994951

กองคลัง (3 คน )

0639483679

น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท
เลขทิ่ 5 ซ.สังคมสงเคราะหที่ 6 แยก 2-5
ถ.ลาดพราว แขวง/เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ 10230

16 ถ.ปปาไม
ปาไม
 อ.กันตัง
าไม
จ.ตรัง 92110

0835250202

เขตรักษาพันธุสัตวปปาภู
ป เขียว (1 คน )
นายชัยพร ทับทิมทอง
781 หม
หมู 5 ต.หนองจะหา
หนองจะหา
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0910204159

กลุมจัดการตนน้ํา 16 เชี
เชยงใหม
ยงใหม (1 คน )
ยงใหม
น.ส.รัชยา มััคไพบูลย
249 ถ.เมืองสาคร ต.หนองหอย

นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย
106/606 เคหะชุมชนรมเกลา
แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

0890626567

6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปปปตตานี 94000

0812753030

นายอภิชาต ผุดคง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาป
สาขาปตตาน
ตตานี
6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปปปตตานี 94000

0812752630

นายชนนทร อินทรไพโรจน
นายชนิ
นทรไพโรจน
นทรไพโรจน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขา
เพชรบุรี 493/29
ถ.เพชรเกษม อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี 76130

032433883

นางสมคิด ไวยกั
ไวยกญหา

กรุงเทพฯ 10210

0898808090

ทุงแสลงหลวง (1 คน )
นายสวัสดิ์ิ อั้นเตง
10/39 ถ.ประเสริ
ประเสรฐมนู
ประเสริ
ฐมนกิจ
ฐมนู
เสนานิคม จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0817371490

แมน้ํายวมแมสะเรีียง แมฮองสอน (2 คน )
นางจิรภัทร สุรินทร
สถานีเพาะช้ํากลาไม
าไม งหวัดแมฮองสอน
าไมจั
229/7 ม.6
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน 58110

0861895711

อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50000
ยงใหม

0896344728
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นางกรรณิการ เรืองถนอม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาป
สาขาปตตาน
ตตานี

เพชรชะอํา เพชรบุรี (1 คน )

สวนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ
ัพยากรทางทะเลและชายฝง
พยากรทางทะเลและชายฝ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
ที่ 7 ตรัง (1 คน )
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 7
ทะเลและชายฝ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 ปตตานี
ปป
(2 คน )

025382829

37/204 บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร B ถ.
แจงวัฒนะ

นายสมาน ขันตี

สถานีเพาะช้ํากลาไม
าไม งหวัดแมฮองสอน
าไมจั
229/7 ม.6
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน 58110

สวนการเจาหนาที่ (1 คน )

0818953815

นางจินดา สงวนศิลป
ลป
ลป

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9

วนวัฒนวิจัย กรมป
กรมปาไม
าไม (2 คน )
าไม
นายพิณ เกื้อกูล
16/20 ซ.ชมรมเกษตรนิเวศน
ถ.แจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

025734604

นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย
82/79 ม.8 ต.ทาศาลา
อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

0867870959

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ñ§ËÇÑ´á¾Ã‹
(1 ¤¹)
น.ส.ณภัคสุรางค วงศสุภาภรณ
สํานักงาน ทสจ.แพร
140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร 54000

0816020183

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรพย
ออมทรัพยกรมป
ออมทร
กรมปาไม
กรมปาไม
 จํากัด ประจํ
าไม
ประจาป
าป 2560 - 2561
าป
สÊ‹วÇนอุ
ง§ชาติ
งชาต
ักÃÑ¡ษÉที่
กษ
¹ÍØท·ยานแห
ÂÒ¹áË‹งชาติ
ªÒµÔสําÊíนัÒก¹Ñบริ
¡ºÃÔหËารพื
ÒÃ¾×้นทีé¹·Õ่อèÍนุ¹Øรกษท
คน¤¹)
)
·Õè 13
13(แพร
(á¾Ã‹) (1) (1

สÊ‹วÇนอนุ
ักษสัตว§ปปา
ปªÒµÔ
 สําÊíนัÒก¹Ñบริ
หารพื
้นทีé¹่อ·ÕนุèÍร¹ØักÃษÑ¡ทÉี่
¹ÍØ·รÂÒ¹áË‹
¡ºÃÔ
ËÒÃ¾×
)
·Õè 13 แพร
(á¾Ã‹(1) คน
(1 ¤¹)

น.ส.กันยา จันทรสุวิมล

น.ส.วรัญญา คําอุด

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)

ต.ปปาแมต
ป
อ.เมือง
จ.แพร 54000

ต.ปปาแมต
ป
อ.เมือง
จ.แพร 54000

054627677

0857100024

สวนฟ
วนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สํานักบริหาร
วนฟ
พื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร) (1 คน )

รักษปปากระบี
ป
่ (2 คน )
170/156 ม.2 หมูบานสยามนครธานี

9 หมู 4 ต.ดอนมูล

นายทนู นันกลาง
185 หมูที่ 18
ต.ปากช
ปากชอง อ.ปากช
ปากช
ปากชอง
ปากช
จ.นครราชสีมา 30130

0899491893

ศูนยประสานงานจั
ประสานงานจั ดพะเยา (1 คน )
ประสานงานจงหวั
นายสุพจน ศรีชัย
ศูนยประสานงานจั
ประสานงานจั ดพะเยา
ประสานงานจงหวั
18 ต.แมต๋ํา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

0987948113

สํานักจัดการทรั
ดการทรพยากรป
ัพยากรปาไม
พยากรปาไม

าไมที
่ 3 แพร (1 คน )
น.ส.จินดา มั่งมูล
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพพยากรป
ยากรปาไม
ยากรป
าไมที่ 3 สาขาแพร
140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร 54000

054627143

น.ส.อังคณา ผั้นสืบ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพพยากรป
ยากรปาไม
ยากรป
าไมที่ 3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0899516700

นางธนัชชา วิริยา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพพยากรป
ยากรปาไม
ยากรป
าไมที่ 3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0835824895

นายแสงนํา ผจงวิริยาทร
323/510 ซ.สายไหม 33 ถ.สายไหม

นายจักรกฤษณ นิตรมร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตราด

นายบรรจบ เขียวนอย

ถ.บานทาเรือจาง ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด 23000

229 ม.6 ต.กระบี่นอย
อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

0959479256

0817973982

สํานักจัดการทรัพยากรป
ัพยากรปาไม
พยากรปาไม

าไมที
่ 6 อุดรธานี (1 คน )
นางพอตา สิงหสาธร

สํÊíาÒนั¹Ñก¡จั¨Ñด´การทรั
ัพ¾ยากรป
พยากรปาไม
 ÒäÁŒ·่ Õè88นครราชสี
าไมที
นครราชสมา
¡ÒÃ·ÃÑพยากรป
ÂÒ¡Ã»†าไม
¹¤ÃÃÒªÊÕÁ(2Ò
)
(2คน¤¹)
นางชญานนันท วารี
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 8
(นครราชสีมา)

51 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแขง
อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

591 หมูที่ 7 ต.ปรุใหญ
ใหญ อ.เมือง
ใหญ
จ.นครราชสีมา 30000

0818720596

0918317498

สวนพัฒนาวิศวกรรมป
ศวกรรมปาไม
ศวกรรมปาไม
าไม สวนกลาง (2 คน )

นางสวรรยา ผาจันทึก

นายชูศักดิ์ิ ทองไทย

2982/1 ถ.เดชอุดม ซ.20/6

58 ซ.ออนนุช 17 แยก 9

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

0892822998

023003868

สํÊíาÒนั¹Ñก¡จั¨Ñด´การทรั
ัพ¾ยากรป
พยากรปาไม
 ÒäÁŒ·่ 7Õè 7อุบลราชธานี
าไมที
บÍØลราชธานี
บลราชธาน
¡ÒÃ·ÃÑพยากรป
ÂÒ¡Ã»†าไม
ºÅÃÒª¸Ò¹Õ(2
)
(2คน¤¹)

นายสุรพงษ สายณสิต
399/10 หมู 3 บานเซ

ราชพฤกษ ลําปาง (2 คน )
ราชพฤกษ

0815952373

0865303425

0898681584

อุทยานแหงชาติ
งชาติเขาใหญ
งชาตเขาใหญ
เขาใหญ (1 คน )

ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

นายลือสัก สักพันธ
ต.นาซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0819931510

164 ถ.เจริญประเทศ

พี่นองวนกร สวนกลาง (2 คน )

น.ส.สมัย สํานวน
อ.สูงเมน
จ.แพร 54130

น.ส.เกษณีย พิทักษ

นายบัญชา รุงรจนา

ต.หนองขอนาจาง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

0813203847

สํานักจัดการทรัพยากรป
ัพยากรปาไม
พยากรปาไม

าไมที
่ 1 เชี
เชยงใหม
ยงใหม (2 คน )
ยงใหม
นางจริยา ไชยพิ
ไชยพสิทธิ์ิ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 1
(เชียงใหม
ยงใหม
ยงใหม)
ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ยงใหม 50100
ยงใหม

0816815746

เลขที่ 7 ถ.สุรศักดิ์ิ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานีี 34000

0856119306

นางวาสนา พรมภักดี
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี
เลขที่ 7 ถ.สุรศักดิ์ิ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0894267522

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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นายสนิท ศรีสุระ

ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ประจําป 2560
71/167 ม.4 ต.หลั2561
กหก
อ.เมือง
ณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ประจําป 2560 - 2561
จ.ปทุมธานี 12000
ักปาไม
กปาไม
าไมเขตนครศรี
สํานัประสิ
กป
 ทธิ์วิเศษ ธรรมราช (2 คน )
นางเพียงใจ
88 ม.4
ต.หัโสภี
วรอ บริสุทธิ์ิ
โสภ
น.ส.โสภี
อ.เมือ163/11
ง
ปานรกษ ถ.ปากนคร
ซ.ปานรั
ปานรั
จ.พิษม.4
ณุโลก
ต.ทาซั65000
ก อ.เมือง

0897049419
จ.นครศรีธรรมราช 80000
0896478289

ัพยากรปาไม
พยากรปาไม
าไมที
สํานักจัดการทรัพยากรป

่ 13 สงขลา (1 คน ) 0818861996
นางวริศตาริ์ิ หนูแจม
ัพยากรป
าไมที่ 13 (สงขลา)
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ยากรปาไม
ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ
หาดใหญ
หาดใหญ
จ.สงขลา 90110

074205990

13 นําโชค สวนกลาง (2 คน )

นางยุวดี เพชรยอย
ปากพนง
42 ซ.กาวหนา 2 ถ.นคร-ปากพนั
ปากพนั
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0848426642

านปาไม
าไม สวนกลาง (1 คน )
สํานักดานป
านปาไม

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
802/184 หมู 12
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0818669622

นายไกรวทย เพชรทวี
นายไกรวิ
เพชรทว

นางศุภรัตน ชาญยุ
ชาญยทธกูล

126/36 ม.เมืองทอง

88/133 ม.เฉลิมสุขฯ 6

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ซ.รามอินทรา 13 แยก 12 บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0818958653

0898161768

ัพยากรปาไม
พยากรปาไม
าไมที
สํานักจัดการทรัพยากรป

่ 2 เชี
เชยงราย (1 คน )

รักษปปาอี
ป สานตอนลาง ศรีสะเกษ (2 คน )

น.ส.บุษกร ธิศาเวช

นายภัทรชัย มีชูทรัพย

798 ถ.สิงหไคล

252/4 หมูที่ 5

ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
สะเกษ 33000

0895368749

0850977057

นิติธรรม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13
แพร (1 คน )

862/33 ซ.อุบล 4

นายชัยยันต คําป
าป
าปอ
9/1 ม.4 ต.ดอนมูล

นายไพรวลย ไชยหะนาม
นายไพรวั
ต.เมืองใต
อองใต
งใต อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
สะเกษ 33000

0819662231

อ.สูงเมน
จ.แพร 54130

ลุมน้ํายม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13
แพร (1 คน )

0818825999

วิชาการป
ชาการปาไม
ชาการปาไม
าไม สวนกลาง (2 คน )
นายวิชิชต
ชิ สนธิวณิช
181/79 หมูบานสินทรัพยนคร
พหลโยธน 50 บางเขน
พหลโยธ
พหลโยธิ
กรุงเทพฯ 10220

นายจําเริญ ขันเพ็ชร
88 ม.4 ต.เวียงทอง
อ.เมือง
จ.แพร 54000

0892631652

น.ส.พยอม ศรวิชัย
าไมที่ 7
สํานักจัดการทรัพัพยากรปาไม
ยากรปาไม
ยากรป
(ขอนแกน)
ถ.ศูนยราชการ อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

0815451802

อนุรักษสัตวปปาราชบุ
ป
ร-ี กาญจน ราชบุรี (1 คน )
น.ส.กมลทิพย พรมเพ็ชร
ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปปาราชบุ

รี
ตู ปณ.1 ปร.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180

0819888054

งชาต
กษ
สวนอุทยานแหงชาติ
งชาติ สํานักบริหารพื
หารพ้นที่อนุรกษท
ักษที่
3 เพชรบุรี (1 คน )
นายจรัส คําแพง
เขตหามลาสัตวปาถ้
ป ําประทุน ม.1 ต.ปปปาอ
 อ
อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี 61160

0818017939

ไมใหญ
ไม
ใใหญ
ใหญ
หญ สวนกลาง (1 คน )
นายพรสรร กุณฑลสุรกานต
กรมปาไม
าไม สํานักกฎหมาย ถ.พหลโยธ
พหลโยธน
61 กรมป
กรมป
าไม
พหลโยธิ
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0876957040

ไฟปาป
ไฟป
ไฟป
าปาไม
าป
าไม สวนกลาง (1 คน )
าไม
นายภาสกร นาชัยเวียง
ักษาป
สวนควบคุมไฟป
มมไฟปา
ไฟป สํานักป
ักกปองกั
ป นรักษาปา
ษาป
และควบคุมไฟป
มไฟป
มไฟปา
61 ถ.พหลโยธ
พหลโยธิ
พหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0892442696

สํานักจัดการทรัพยากรป
ัพยากรปาไม
พยากรปาไม

าไมที
่ 4 พิษณโลก
ษณุโลก (2 คน )
ษณ

025220759

นายปรญญา ศรีแกวดี
นายปริ
ัพยากรปาไม
พยากรปาไม
าไมที
สํานักจัดการทรัพยากรป

่ 7 ขอนแกน (3 คน ) 170/14 ถ.ประชาอุทิศ

นายประสทธิ์ิ นิ่มนวลฉวี
นายประสิ

นายมิตรชัย อานันทนสกุล

38/36 ถ.นเรศ แขวงสีพะยา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ัพยากรป
ยากรปาไม
าไมที่ 7
(ขอนแกน)

เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0867773395

ถ.ศูนยราชการ อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

0814228890

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษณุโลก 65000
ษณ

08970551644

นางเพียงใจ ประสิ
ประสทธิ์ิวเศษ
ิ
88 ม.4 ต.หัวรอ
อ.เมือง
จ.พิษณโลก
ษษณ
ณุโลก 65000

0897049419
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หนา 14 จาก 14

บร�บร�ษษทั ทั ทรูทรูไลฟ
ไลฟโบรกเกอร
โบรกเกอรจำกั
จำกัดด

เปเปนนผูผู น นำดำดา นการให
า นการใหบบร� กร� การการ
ารการ
ประกั
ประกันนชีวชี�ตว�ตกลุกลุมมของประเทศไทย
ของประเทศไทย
มีมีเคร�
เคร�อขอาขยของบร�
ายของบร�ษษัทัทประกั
ประกันนชีวชี�ตว�ต
และบร�
และบร�ษษัทัทประกั
ประกันนว�นว�นาศภั
าศภัยยชั้ชัน้นนำนำ
กวกวา า2020แหแหง งซึง่ ซึมีง่ ลมีกูลคกู าคทัาง้ทัภาครั
ง้ ภาครัฐ ฐ
และภาคเอกชนจากทั
และภาคเอกชนจากทัว่ ประเทศ
ว่ ประเทศโดย
โดย
เฉพาะกลุ
เฉพาะกลุ ม มสหกรณ
สหกรณอออมทรั
อมทรัพพยย
กวกวา า 3030 แหแหงทีงม่ทีอบความไว
ม่ อบความไววางใจ
วางใจ
ใหใหเราดู
เราดูแลด
แลดวยที
วยทีมมบร�บร�หหารงานมื
ารงานมืออ
อาชี
อาชีพพซึซึ่ ง สั่ ง สั่ ง สมประสบการณ
่ ง สมประสบการณมมา า
แลแลวกว
วกวา า1212ปป

เบีเบี้ย้ยประกั
ประกันนเร�เร��ม�มตตนนเพ�เพ�ยยงปงปลละ 250
ะ 250บาท
บาทตตออทุทุนน
เอาประกั
เอาประกันนภัภัยย100,000
100,000บาท
บาททัทั้งนี้งนี้ อั้ อัตตราเบี
ราเบี้ย้ยประกั
ประกันน
ข�้นข�้นอยูอยูกกับับอัอัตตราการมรณะ
ราการมรณะ

รับรับประกั
ประกันนดดวยวงเง�
วยวงเง�นนเอาประกั
เอาประกันนภัภัยยสูสูงสุงสุดดถึถึง ง
5,000,000
5,000,000บาท
บาทโดยไม
โดยไมตตอองกรอกใบคำขอ
งกรอกใบคำขอ
เอาประกั
เอาประกันนและไม
และไมตตอองแถลงสุ
งแถลงสุขภาพ
ขภาพ

รับรับประกั
ประกันนตัตั้งแต
้งแตชวชงอายุ
วงอายุ11เดืเดืออนไปจนถึ
นไปจนถึง ง9999ปป

สามารถยื
สามารถยืนนคคาเบี
าเบี้ย้ยประกั
ประกันนไดไดสสูงสุูงสุดดถึถึง ง33ปป

พ�พ�เศษเง�
เศษเง�นนสนัสนับบสนุสนุนนหร�หร�ออของรางวั
ของรางวัลลสำหรั
สำหรับบสมาชิ
สมาชิกกในการประชุ
ในการประชุมมใหญ
ใหญสสามัามัญญประจำป
ประจำป

บร�บร�ษทัษทั ทรูทรูไลฟ
ไลฟโบรกเกอร
โบรกเกอรจำกั
จำกัดด
252/21F
252/21Fอาคาร
อาคารเมือเมืงไทย-ภั
องไทย-ภั
ทร1ทร1ชัน้ ชัน้1717
ถนนรั
ชดาภิ
เษกเษกแขวงห
วยขวาง
ถนนรั
ชดาภิ
แขวงห
วยขวาง
เขตห
วยขวาง
งเทพฯ
เขตห
วยขวางกรุกรุ
งเทพฯ10310
10310

โทรศั
โทรศั
พทพท 0-2694-3383
0-2694-3383
โทรสาร
โทรสาร 0-2694-3387
0-2694-3387
โทรศั
โทรศั
พทพมทอื มถือื อถือ08-9899-9899
08-9899-9899

อีเมล
อีเมล info@truelifebroker.com
info@truelifebroker.com
เว็ปเว็ไซต
ปไซต www.truelifebroker.com
www.truelifebroker.com

คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการดำเนินการ
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รายนามคณะกรรมการชุดตางๆ
คณะกรรมการอำนวยการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิชิต
นายณรงค
นายนําศักดิ์
นายวุฒิศักดิ์
นายสุเทพ
นายโชคชัย

สนธิวณิช
มหรรณพ
ประสาร
นราพันธ
บัวจันทร
เลิศเกียรติวงศ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
ประธานกรรมการอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4 6 5
1

3

2

คณะกรรมการเงินกู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวอารยา
นางศุภรัตน
นายวิชิต
นายณรงค
นายนําศักดิ์
นางสาวฉวีวรรณ

บุญยะศิรินันท
ชาญยุทธกูล
สนธิวณิช
มหรรณพ
ประสาร
คัมภิรานนท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู
ประธานกรรมการเงินกู
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3
1

4
2

5

6

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายธนโรจน
2. นายชัยยันต
3.
4.
5.
6.

นายทวีศักดิ์
นายวิฑูรย
นางศุภรัตน
นายณรงค

โพธิสาโร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ
คําปอ
ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ
ธรรมนพวงศ กรรมการ
ไชยเพิ่ม
กรรมการ
ชาญยุทธกูล กรรมการ
6 4
3
ทองขจร
กรรมการ
1
5
2
และเลขานุการ
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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คณะกรรมการดำเนินการ

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ

นายวิชิต สนธิวณิช

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายนําศักดิ์ ประสาร

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ

นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล

นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ

นายณรงค มหรรณพ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

เหรัญญิก

กรรมการ
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ผูชวยเหรัญญิก
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กรรมการ

นายธนโรจน โพธิสาโร

กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ

กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ

นายชัยยันต คําปอ

นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม

นายสุเทพ บัวจันทร
กรรมการและเลขานุการ

นายณรงค ทองขจร

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายจงเจริญ กิจสําราญกุล

นางเปรมพิมล พิมพพันธุ

นายชนะ กฤชเปลี่ยนมา

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

กรรมการ

ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

กรรมการ

ที่ปรึกษา

นายมนตรี ชวยชู
ผูตรวจสอบกิจการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

นางกรรณิการ กลิ่นขจร
ผูสอบบัญชี

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม จํ า กั ด
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ฝายจัดการ เจาหนาที่สหกรณ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
ผูจัดการ

1. นางวรียพรรณ โหมดเทศ
รองผูจัดการ
2. นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส
รองผูจัดการ
3. นางสาวพิมพลดา เปรมจีระสิทธิ์
รองผูจัดการ

1

2

3

ฝายบริหารทั่วไป
1. นางภาราดา หินออน
ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป
2. นางรัตนพร สิทธิกุลนันท
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวพลอยภัทรา จันทรเดนดวง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
4. นายฉัตรพล เวชสิทธิ์
เจาหนาที่ทั่วไป
5. นางสาวสุภาวดี เรืองมา
เจาหนาที่ธุรการ

4 3 1 2 5

ฝายการเงิน
1. นางขวัญพนิต นุชสวาท
ผูจัดการฝายการเงิน
2. นางจรินทร อินประสิทธิ์
เจาหนาที่การเงิน
3. นางวาสนา ระวิวรรณ
เจาหนาที่การเงิน
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2

3

ฝายบัญชี
1. นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
ผูจัดการฝายบัญชี
2. นางรุงรัตน พึ่งโพธิ์สภ
เจาหนาที่ฝายบัญชี

2

1

ฝายเงินฝาก
1 นางปริษา เศรษฐสุข
ผูจัดการฝายเงินฝาก
2. นางดนิตา ขายสุวรรณ
เจาหนาที่เงินฝาก
3. วาที่ ร.ต. (หญิง) พจนีย ไชยลา
เจาหนาที่เงินฝาก
3

1

2

ฝายสหกรณเอทีเอ็ม
1. นางเกวรินทร ทองหลอ
ผูจัดการฝายสหกรณเอทีเอ็ม
2. นางสาวสุภาพ เฟองอักษร
เจาหนาที่ฝายสหกรณเอทีเอ็ม

2

1
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ฝายเงินกูฉุกเฉิน
นางสาวธนัชชา นนทกิติพงษ
ผูจัดการฝายเงินกูฉุกเฉิน

ฝายเงินกูสามัญ
1 นางณภัทร อินสกุล
ผูจัดการฝายเงินกูสามัญ
2. นางกุลฉัตร วรนิธิภัค
เจาหนาที่สินเชื่อ
3. นางสุพรรณี สมเลข
เจาหนาที่สินเชื่อ
4. นางสาวประไพศรี ซามงค
เจาหนาที่สินเชื่อ
5. นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
เจาหนาที่สินเชื่อ

1 2 3 4 5

ฝายเงินกูพิเศษ
1. นายวรวิทย รักษาแกว
ผูจัดการฝายเงินกูพิเศษ
2. นายสรายุธ บรรเทืองทิพย
เจาหนาที่ฝายเงินกูพิเศษ

1
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2

ฝายประมวลผลและเรงรัดสินเชื่อ
1. นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
ผูจัดการฝายประมวลผลและเรงรัดสินเชื่อ
2. นายเฉลิมพล คําวิลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ดานกฎหมาย)
3. นางสาวกชพรรณ แสนสิงห
เจาหนาที่ประมวลและเรงรัดสินเชื่อ
2

3

1

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีระชัย ขายสุวรรณ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวสุวารี ใยเผือก
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

ฝายสมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
1. นางสาวสายพิน จิตตสมสุข
ผูจัดการฝายสมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
2. นางลักษณา โฉมงาม
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
3. นางปฐมพร เอกพันธุ
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
4. นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
5. นางสาวกนกวรรณ พันธุสวัสดิ์
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
6. นางกุลพรภัสร สุพรมพันธุ
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ
7. นางณาตยา ชะเอมสินธุ
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ

7

6

2

1

5

4

3
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1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท
2. นายณรงค ทองขจร
3. นายสุเทพ บัวจันทร
4. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท
5. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
6. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ภาพปกหนา - ปกหลัง

การประกวดภาพถายอนุรักษธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ประจําป 2558
หัวขอ
“ประเภทปาไม”
ชื่อภาพ
“ไออุนจากขอบฟา”
ภาพเขารอบ

ขอขอบคุณ :

สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่ใหความอนุเคราะหภาพปกหนา - ปกหลัง

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร. 0 2903 8257-9

