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รายงานกิจการประจ�าปี 2561 สหกรณ
์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประหยัด อดออม 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน



คณะผู้จัดท�ำ 
รำยงำนกิจกำร ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
1. นางศุภรัตน์   ชาญยุทธกูล ประธานคณะท�างาน
2. นายสนิท  ศรีสุระ คณะท�างาน
3. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี คณะท�างาน
4. นายภูดิท  จันทะเรือง คณะท�างาน
5. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ คณะท�างานและเลขานกุาร

ภำพปกหน้ำ

การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ปี 2561
ประเภท   นก
ชื่อภาพ    “เธอกับฉัน”
ผู้ถ่ายภาพ  นายวุฒิดนัย  บุตรน�้าเพ็ชร์
ภาพเข้ารอบ   ระดับบุคคลทั่วไป

ภำพปกหลัง

การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ปี 2561
ประเภท       นก
ชื่อภาพ       “สร้างตัว”
ผู้ถ่ายภาพ     นายโชติ   สาธยกุล
ภาพเข้ารอบ   ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best

ประจ�าปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�าปี 2550
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี  
เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนา 
ที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค�านึงถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช ้
ความรู ้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ที่ส�าคัญจะต้องมี  
“สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน�าไปสู่ “ความสุข” ในการด�าเนินชีวิต
อย่างแท้จริง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

           พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนา
ที่เน ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก 
แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการ 
มีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมี
พืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแล้ว จงึสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้น
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน�าการพัฒนาประเทศ  
ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน น่ันคือ 
ท�าให ้ประชาชนในชนบทส ่วนใหญ่พอมีพอกินก ่อน 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้าง
พื้นฐานและความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ  
เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง 

  ...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติ
ให้พอมพีอกนิ พอมพีอกินนีก็้แปลว่า เศรษฐกจิพอเพยีง
นั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ ้า 
ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้น
กเ็ริม่จะเป็นไม่พอมพีอกนิ บางคนกม็มีาก บางคนกไ็ม่มี
เลย...    (๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

          ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ทีด่พีอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ อย่างยิ่ง 
ในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนิน
การ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน 
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 

 ...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย  
ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และท�างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน  
ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามี
ความพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ถ้าเรารกัษาความพออยู่
พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้... 

และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม 
สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี 
ทีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป โดยไม่เบยีดเบียนตนเอง
และผู ้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู ่ในระดับ 
พอประมาณ 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค�านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ โดย
ค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณ :	 ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ	 กรมอุทยำนแห่งชำติ	 
	 	 สัตว์ป่ำ	และพันธุ์พืช
	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	(มหำชน)
	 	 ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ภำพปกหน้ำ	-	ปกหลัง

ออกแบบและพิมพ์ที่	 
หจก. อรุณการพิมพ์  โทร.	0	2282	6033-4
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พระราชด�ารัส 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“ขออวยพรให้ทกุท่านมกี�าลงักาย ก�าลงัใจ และก�าลงัปัญญา ตลอดจนขวญั
และความสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดี มีความ
ต้ังใจ มีความขันติ มีความอดทน... ขอให้พร และขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงคุ้มครอง ได้ทรงช้ีแนะ และปกปักรักษา
พวกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฏิบัติ
มามากและหลายอย่าง ได้พระราชทานพระราชด�าริ และพระราชทานแนวทางไว้ ก็ขอ
ฝากให้ท่านได้ศึกษาพระราชด�าริ ศึกษาวิเคราะห์พระราชปณิธาน และศึกษาพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมา

อันนี้จะเป็นส่ิงที่ท�าให้เป็นสิริมงคลและเป็นย่ิงกับพระท่ีคุ้มครองพวกเรา  
การปฏิบัติตามหรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึงพระราชด�าริหรือ 
พระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชนี ้จะเป็นพระ 
เป็นแสงสว่าง ที่คุ้มครองหรือแนะน�าพวกเราต่อไป”

วันที่ 20 ธันวาคม 2559





พระราชด�ารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



ประวัติสหกรณ์ไทย
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีการติดต่อค้าขายส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ แต่หน่วยการผลิตโดยทั่วไปเป็น 

ครวัเรอืน ชาวนาปลกูข้าวเพือ่เลีย้งครอบครวั ในช่วงปีหนึง่ ๆ  เมือ่สภาพทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลง ปัจจัยการผลิตมรีาคาสงูขึน้  
ชาวนาจงึต้องการเงินมาลงทนุขยายการผลิต แต่การเป็นหนีท้�าให้ชาวนาตกอยูใ่นฐานะล�าบาก สูญเสียกรรมสิทธิ ์ทอดทิง้ทีน่า
และหลบหนหีนีส้นิ ทางการจึงมีแนวคิดจะต้ังธนาคารเกษตรเพือ่แก้ไขปัญหา แต่ตดิขดัเรือ่งหลกัประกันเงินกูจ้งึต้องล้มเลิกไป

เมื่อ พ.ศ. 2456 แบงก์สยามกัมมาจลจ�ากัด (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด) ประสบวิกฤตการณ์กระทรวง 
พระคลงัมหาสมบตัคิดิจะดดัแปลงให้เป็นธนาคารราษฎรกูย้มืแห่งชาต ิโดยได้เชญิเซอร์เบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ หัวหน้าธนาคาร 
แห่งมัทราส ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาแนวทาง โดยแนะน�าให้ประชาชนรวมกันตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิและช่วยเหลอือุตสาหกรรมชนบท ซึง่พระราชวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ ทรงบญัญตัศิพัท์
สมาคมชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “สหกรณ์”

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

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

เฉพาะสหกรณ์หาทนุเท่านัน้ มสีหกรณ์รปูอืน่ทัง้ในด้านการผลติ การบรโิภค การบรกิารและการตลาด ทัง้ในเมอืงและชนบท 
โดยได้ออกกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2471

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ยกฐานะงานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นเป็นกระทรวงในปี พ.ศ. 2495 
ในช่วงปี พ.ศ. 2476 ถึง 2497 มีสหกรณ์ 22 ประเภท แบ่งเป็นไม่จ�ากัดสินใช้ 5 ประเภท และจ�ากัดสินใช้ 17 ประเภท มี
สหกรณ์จ�านวน 10,338 สมาคม ในท้องที่ 63 จังหวัด

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

เป็นระดับกรมในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ต้ังขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้านชลประทาน ทางหลวงแผ่นดิน  
และการศึกษา พร้อมทั้งยุบธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2509

การเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2511 - 2514) เป็นการเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการรวบรวมสหกรณ์หาทนุเลก็ ๆ   
เข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ในระดับอ�าเภอ ซึ่งการควบรวมสหกรณ์เริ่มตั้งแต่ปี 2512 แล้วเสร็จในปี 2514

การเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3 (พ.ศ. 2515 ถงึปัจจบุนั) การเปลีย่นแปลงครัง้นีสื้บเน่ืองจากค�าสัง่รฐับาลคณะปฏวิตัิ
ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อ 30 กันยายน 2515 และตั้งเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงานด้านสหกรณ์อยู่  
2 กรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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เป็นองค์กรที่ม่ันคง
บริการอย่างมีมาตรฐาน

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)



ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 และ
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นับเป็นปีที่ 40 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ซึ่งการด�าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และมีความเป็นเอกภาพ และในขณะเดียวกัน สมาชิกสหกรณ์ก็มีความเชื่อมั่นในความ
สุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ผมในอีกฐานะเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในช่วงที่ผ่านมามีความเชื่อม่ันและมั่นใจในการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เห็นผลประกอบการที่ดีตลอดมา และขอให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสมาชิกต่อไป

ในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้พัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่อ “Forest co-op 
4.0” ทีส่ามารถตรวจสอบข้อมลูของสมาชกิเอง รวมทัง้การกูฉ้กุเฉนิผ่าน App ดงักล่าวได้ด้วย ซึง่นบัเป็นการพฒันาทีม่คีวาม
สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับการบริหารงานสหกรณ์ ผมขอให้สหกรณ์ยึดมั่นในหลักการของสหกรณ์ 7 ประการ อันได้แก่
  หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
  หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
  หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
  หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
  หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)
  หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
  หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

ทกุท่าน ประสบแต่ความสขุ ความเจรญิในการปฏบิตัหิน้าท่ีเพือ่ความก้าวหน้าของการสหกรณ์และให้สหกรณ์มผีลประกอบการ 
ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ฯ สืบไป

(นายวิจารย์ สิมาฉายา)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาร
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาร
อธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 โดยท่านถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ใน
ขณะนั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์คุณูปการแก่ข้าราชการและพนักงานของกรมป่าไม้ และสืบเนื่องมาถึงข้าราชการและ
พนักงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน    

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็น 40 ปี แห่งความภาคภูมิใจที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความเจริญ
ก้าวหน้า เป็นองค์กรการเงินที่ช่วยเหลือสมาชิก เป็นแหล่งออมเงินที่ส�าคัญ ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังให้การสนับสนุนหน่วยงาน และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ในโอกาสทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562 ผมในนามของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ขอแสดงความยินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้บริหารงานและด�าเนินกิจการ
ด้วยความมั่นคง และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผมขอฝากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ร่วมกันเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนช่วยพัฒนาสหกรณ์ 
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบไป 

(นายอรรถพล  เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ในวาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 41 ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชม
ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทุกท่าน ทีด่�าเนนิงานด้วยความมุง่มัน่ทุม่เททีจ่ะพฒันากจิการให้เตบิโตแขง็แกร่งอย่างมัน่คง 
ซึง่ไม่ว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ยงัเป็นทีย่อมรบั
ของสมาชิกและผู้เก่ียวข้อง อีกทั้งยังเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ได้รับการยกย่องในระดับประเทศ โดยความส�าเร็จนี้ เป็นผล 
มาจากการให้บรกิารสมาชิกอย่างท่ัวถงึและมีประสิทธภิาพ บรหิารงานด้วยความโปร่งใส สร้างความเชือ่มัน่ ความอุน่ใจให้แก่ 
สมาชิกเสมอมา

ผมเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นที่พึ่งหลักของสมาชิก ทั้งข้าราชการ พนักงาน และ 
เจ้าหน้าที ่ในสงักดักรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื รวมถึงหน่วยงานอืน่ ๆ  ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบการออมโดยการระดมหุ้น การฝากเงินเพื่ออนาคต การกู้ยืมเมื่อยามจ�าเป็น การกู้พิเศษ 
วนาเคหะเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการให้สวัสดิการต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกท่าน จงประสบแต ่
ความสุข ความเจริญ มีพลังกายและพลังใจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า สร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสืบไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สาร
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการครบรอบ 41 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งนับว่า
เป็นองค์กรที่มั่นคง สามารถพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกและสังคมโดยรวม ซึ่งย่อมเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นในการทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และเอาใจใส่ของ
คณะกรรมการ เพือ่ร่วมกนัสร้างระบบบรหิารจดัการทีด่ใีห้กบัสหกรณ์ได้เตบิโตอย่างเข้มแขง็และยัง่ยืน เป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิ
ตลอดไป

ในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการก่อตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท ่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ  
มีความก้าวหน้า มั่นคง และร่วมกันพัฒนาให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สาร
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สังคม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการบริการทางการเงินแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกรู้จักประหยัด อดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

ผมได้ติดตามผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตลอดปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าสหกรณ์มีการ
บริหารกิจการที่ดี มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นล�าดับ จนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพฒันาระบบการตรวจสอบข้อมลูของสมาชกิผ่าน Mobile Application และ Web Application ในระบบสหกรณ์ออนไลน์ 
ซึ่งมีความสะดวก ทันสมัย และตรวจดูข้อมูลแบบออนไลน์ รวมท้ังการให้บริการบัตรสหกรณ์ ATM ท่ีสามารถใช้บริการ 
กดเงนิสดผ่านตูธ้นาคารออมสนิและธนาคารกรงุไทย ท�าให้สมาชกิใช้บรกิารของสหกรณ์ได้ง่าย สะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ เทียบได้ 
กับระบบเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ผมขอแสดงความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ และขออวยพรให้คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาร
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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จากการทีไ่ด้ตดิตามการด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ดฉินัได้เห็นความเจรญิเตบิโตของ
สหกรณ์เป็นไปอย่างก้าวหน้า มั่นคง โดยคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ ภายใต้ค�าขวัญ “ประหยัด อดออม เอื้ออาทร 
ซึ่งกันและกัน” มาโดยตลอด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ได้บริหารจัดการ
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในแวดวงสหกรณ์ด้วยกัน แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
แต่ด้วยประสบการณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ก็สามารถด�าเนินงานจนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง 
ไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จงึขอชมเชยมา ณ ทีน่ี ้และหวงัว่าทุกท่านคงจะร่วมกนัพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

สุดท้ายนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอ�านวยพรให้คณะ
กรรมการสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความส�าเร็จ ตลอดไป 

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

สาร
เลขาธิการส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ครบรอบ  
40 ปี จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะยกระดับการให้บริการในด้านต่าง ๆ  แก่สมาชิก เช่น การพัฒนา
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone, การพัฒนาระบบสหกรณ์ ATM, การพัฒนา Application Forest CO-OP 4.0 และ
การพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก และค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลกั ทัง้นี ้สหกรณ์ได้ยดึมัน่การบรหิารงานภายใต้หลกัการ วธิกีาร และอดุมการณ์สหกรณ์ 
อันจะท�าให้มวลสมาชิกมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป 

และในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์จะประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ซึ่งสหกรณ์จะได้รายงาน 
ผลการด�าเนินงานและเผยแพร่ผลงานให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

กระผมในนามประธานกรรมการด�าเนินการ ต้องขอขอบคุณหมู่มวลสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานของสหกรณ์ และร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอมา หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกท่านเช่นนี้ตลอดไป

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สาร
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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รายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2561

เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการมาครบรอบ 
40 ปี ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริหารจัดการสหกรณ์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
แก่สมาชิกให้เทียบเท่าสถาบันการเงินชั้นน�า เพื่อให้สหกรณ์
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิกอย่างแท้จริง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล  
ทีต้่องการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมให้เป็นเศรษฐกจิ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
สหกรณ์จึงได้พัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า “Forest 
CO-OP 4.0” ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง  
Application ดังกล่าวได้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทั้งใน 
ระบบ iOS และ Android เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  
ของตนเอง รวมถึงท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
โอนเงิน กู้เงิน และในปี 2562 สหกรณ์คาดหวังว่าจะพัฒนา 
Application ให้สมาชิกสามารถท�าธุรกรรมการเงินเชื่อมโยง
กับสถาบันการเงิน หรือองค์กรอื่น ๆ ภายนอกได้ เพ่ือให้
สมาชกิได้รบัความสะดวกสบายอย่างแท้จรงิ เช่น การโอนเงนิ 
จากบัญชีสหกรณ์ไปยังธนาคาร หรือการช�าระค่าน�้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อของออนไลน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังให้ความส�าคัญในเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก สหกรณ์จึงได้
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง Line@ เพ่ือให้
สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงตัวสมาชิก
ทันที และสมาชิกยังสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้กาลเวลาจะหมุนเวียนต่อไปอย่างไร สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและจะ
ด�าเนินกิจการด้วยความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

ในรอบปี 2561 สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานสรุป 
ในภาพรวมแล้วเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ�าปี  
ภายใต้แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ปี 2560 – 2563 ซึ่งสหกรณ์
ได้ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�าไรประจ�าปีไว้ ดังนี้

รายการ ประมาณการ จ�านวน (บาท)
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

รายได้ 845,863,597 1,025,258,283.61 179,394,686.61

รายจ่าย 417,626,737 544,311,207.06 126,684,470.06

ก�าไรสุทธิ 428,236,860 480,947,076.55 52,710,216.55

ประมาณการรายได้ - รายจ่าย

การด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ประจ�าปี 
2561 สรุปได้ ดังนี้

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1  สมาชกิ ในระหว่างปี 2561 มจี�านวนเพิม่ขึน้ 320 

คน และพ้นจากสมาชิกภาพ 261 คน โดยรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี มีดังนี้

 • สมาชิก ณ 1 มกราคม 2561  13,210 คน
 • สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี 320 คน
 • สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ 261 คน
  แยกเป็น
  o สมาชิกลาออก 157 คน
  o สมาชิกถึงแก่กรรม 84 คน
  o สมาชกิขาดส่งหุ้น-หนีร้ะหว่างปี 14 คน
  o สมาชิกโอนย้ายสังกัด 6 คน

คงเหลอืสมาชกิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ�านวน 13,269 คน
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วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 5,946,400,800.00

31 ธันวาคม 2561 6,554,225,560.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 607,824,760.00

ร้อยละ 10.22

ปี จ�านวนเงิน เฉลี่ยต่อคน

2548 1,638,123,390.00 113,846

2549 1,809,797,550.00 116,191

2550 1,997,780,400.00 124,768

2551 2,291,632,680.00 140,170

2552 2,581,822,990.00 151,943

2553 2,865,587,200.00 159,456

2554 3,169,733,920.00 142,838

2555 3,510,085,470.00 139,832

2556 3,929,138,320.00 147,065

2557 4,348,140,930.00 153,449

2558 4,837,132,540.00 163,693

2559 5,405,483,380.00 176,034

2560 5,946,400,800.00 187,969

2561 6,554,225,560.00 202,741

การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น

การถือหุ้นของสมาชิก

การถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบในระหว่าง 
ปี 2561 มีการออมโดยส่งเงินค่าหุ้นเฉลี่ยต่อคน จ�านวน 
202,741 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.86

3. การรับฝากเงินจากสมาชิก
ในปีท่ีผ่านมา สหกรณ์มีการส่งเสริมให้สมาชิกและ

สมาชิกสมทบออมเงิน โดยการน�าเหรียญซึ่งหยอดสะสม
ลงในกระปุกออมทรัพย์ของสหกรณ์มาฝากเพ่ือรับกระปุก
ออมสินใบใหม่จากสหกรณ์ในช่วงกิจกรรมวันออม ซึ่งจัด
ในระหว่างวันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561 ท�าให้สหกรณ์มี
จ�านวนเงินรับฝากและจ�านวนบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ดังนี้

1.2  สมาชิกสมทบ ในระหว่างปี 2561 มีจ�านวน 
เพ่ิมขึ้น 1,216 คน และพ้นจากสมาชิกภาพ 582 คน  
โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี มีดังนี้

• สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2561  18,425 คน
• สมาชิกสมทบสมัครใหม่ระหว่างปี 1,216 คน
• สมาชิกสมทบพ้นจากสมาชิกภาพ 582 คน
 แยกเป็น
 o สมาชิกสมทบลาออก 464 คน
 o สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 61 คน
 o สมาชิกสมทบขาดส่งหุ้น-
  หนี้ระหว่างปี 57 คน

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 
19,059 คน

2. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของ

สหกรณ์ ซึง่มาจากการส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกทีเ่ป็นการออม 
ภาคบังคับ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในระยะยาว 
โดยสมาชิกต้องส่งค่าหุ้นไม่ต�่ากว่าท่ีสหกรณ์ก�าหนดไว้ใน
ระเบียบ หรือส่งมากกว่าที่สหกรณ์ก�าหนดก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิก
ทุกคนต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท ส�าหรับ
สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเกินกว่าที่สหกรณ์ก�าหนด จะส่งเงิน
ค่าหุน้รายเดอืนได้ไม่เกนิเดอืนละ 200 บาท และไม่สามารถ
ระดมหุน้เพิม่ได้ ส�าหรบัทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบต้องมี
ค่าหุ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังนี้
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3.1  เงินฝากออมทรัพย์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน 

เงินรบัฝากออมทรพัย์ของสมาชิก 13,269 บญัช ีและสมาชกิ
สมทบ 19,059 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินรับฝากของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์ จ�านวน (บาท)

สมาชิก 616,236,873.87

สมาชิกสมทบ 239,363,031.93

รวม 855,599,905.80

ปี 2560 810,044,874.17

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 45,555,031.63

ร้อยละ 5.62

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�านวน (บาท)

สมาชิก 3,949,938,115.32

สมาชิกสมทบ 2,419,261,452.12

รวม 6,369,199,567.44

ปี 2560 6,248,997,538.90

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 120,202,028.54

ร้อยละ 1.92

3.2  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ม ี

จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก 2,512 
บัญชี และสมาชิกสมทบ 2,193 บัญชี ส�าหรับจ�านวน 
เงินรับฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้

3.3  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 733 บัญชี และมี
จ�านวนเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ดังนี้

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 980,229,779.39

31 ธันวาคม 2561 1,069,014,968.01

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 88,785,188.62

ร้อยละ 9.06

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ จ�านวน (บาท)

สมาชิก 338,979,641.30

สมาชิกสมทบ 83,400,727.50

รวม 422,380,368.80

ปี 2560 405,773,778.10

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,606,590.70

ร้อยละ 4.09

3.4  เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์อเนกประสงค์ของสมาชกิ 749 บญัชี
และสมาชิกสมทบ 287 บัญชี ส�าหรับจ�านวนเงินรับฝาก 
ออมทรพัย์เอนกประสงค์ของสมาชกิและสมาชกิสมทบ มดีงันี้

3.5  เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิก 1,881 
บญัช ีและสมาชกิสมทบ 823 บญัช ีส�าหรบัจ�านวนเงนิรบัฝาก 
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
มีดังนี้
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วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 3,348,529.05

31 ธันวาคม 2561 3,735,979.20

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 387,450.15

ร้อยละ 11.57

วัน เดือน ปี จ�านวนเงิน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 8,656,155,660.97

31 ธันวาคม 2561 8,965,846,038.54

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 309,690,377.57

ร้อยละ 3.58

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 25,473,715.51

31 ธันวาคม 2561 13,908,686.21

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (11,565,029.30)

ร้อยละ (45.40)

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน (บาท)

สมาชิก 187,230,954.10

สมาชิกสมทบ 44,775,608.98

รวม 232,006,563.08

ปี 2560 182,287,445.85

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 49,719,117.23

ร้อยละ 27.28

รายการ อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่
สหกรณ์

4.00

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 3.00

3.6  เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ 47 บัญชี และมีจ�านวน
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ ดังนี้

3.7  เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน

บญัชเีงนิฝากจากสหกรณ์อ่ืน 11 บญัชี และมีจ�านวนเงนิฝาก
จากกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ดังนี้

ส�าหรับการเปล่ียนแปลงเงินฝากและอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากของสหกรณ์ในระหว่างปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์

4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้ให้บรกิารเงนิกู้แต่ละประเภทแก่สมาชกิและสมาชกิสมทบ 
ดังนี้

4.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เป็นงวดรายเดอืนไม่เกนิ 12 งวด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
มีจ�านวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้ 
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วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก 152,724,181.80

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ 135,642,720.24

รวม 288,366,902.04

31 ธันวาคม 2560 274,685,928.27

31 ธันวาคม 2561 288,366,902.04

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 13,680,973.77

ร้อยละ 4.98

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้สามัญทั่วไป 6,982,092,024.09

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 14,542,583.00

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพ
เสริม

1,650,341.50

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สิน

235,106.75

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

45,883.75

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 520,743.25

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
กรณีพิเศษ

378,990.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ

2,005,746.48

เงินกู้สามัญสมทบ 
(พนักงานราชการ)

368,753,220.02

รวม 7,370,224,639.34

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (สมาชิก) 794,138,478.25

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

229,209.42

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

94,528,589.88

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ 40,522,477.40

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงของ
ครอบครัว

13,202.00

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

4,769,789.35

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 1,546,885.75

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
(สมาชิกสมทบ)

24,178,496.50

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์

60,068,138.86

รวม 1,019,995,267.41

4.2  เงินกู้สามัญ
  เป็นเงินกูร้ะยะยาวส�าหรบัสมาชกิทีส่่งคนืเงนิต้น

พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 144 งวด และเงินกู้
สามัญที่ใช้หุ้นค�้าประกันจ�านวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้น สามารถส่งคืนได้สูงสุด 360 งวด ส�าหรับสมาชิก
สมทบทีกู่เ้งินกูส้ามญัสามารถส่งคืนได้ไม่เกนิอายุสญัญาจ้าง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน 
เงินกู้คงเหลือ ดังนี้

สรุปการให้เงนิกูส้ามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

สรุปการให้เงนิกูพ้เิศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 7,245,788,259.40

31 ธันวาคม 2561 7,370,224,639.34

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 124,436,379.94

ร้อยละ 1.72

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 1,015,366,615.77

31 ธันวาคม 2561 1,019,995,267.41

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 4,628,651.64

ร้อยละ 0.46

4.3  เงินกู้พิเศษ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีจ�านวน 

เงินกู้คงเหลือ ดังนี้
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หน่วยงาน จ�านวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด 214,999,994.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

91,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด 388,999,992.00

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จ�ากัด 

45,500,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ากัด 

14,166,662.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ�ากัด 99,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
ศรีสะเกษ จ�ากัด

89,000,000.00

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.10

เงินกู้สามัญทั่วไป 6.10

เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค�้าประกัน 5.90

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีพิเศษ

4.50

เงนิกู้สามญัเพ่ือความม่ันคงของครอบครวั 6.10

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

0.00
3.50 
5.55

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

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

0.00
4.50
5.55
5.55

เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค�้าประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค�้าประกัน 5.00

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

5.55
5.80
5.80

เงินกูพิ้เศษเพ่ือความมัน่คงของครอบครวั 
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�านาญ

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ประเภทเงินกู้ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 916,107.25

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษา
พยาบาล

49,674.50

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะ 16,039,539.24

รวม 17,005,320.99

4.4  เงินกู้สวัสดิการ
  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ให้เงินกูเ้พือ่

สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
มีจ�านวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้

4.5  เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
  ในระหว ่างป ี  2561 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ให้บรกิารเงนิกู้ระหว่างสหกรณ์แก่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์อ่ืน ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 
เงินกู้คงเหลือ ดังนี้
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หน่วยงาน จ�านวน (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ากัด 90,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด 90,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จ�ากัด

36,400,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

91,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด 91,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จ�ากัด

46,000,000.00

รวม 1,387,066,648.00

5. สินทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีแหล่งที่มาของ

เงนิทุนหลายแหล่ง อาท ิเงนิรบัฝากจากสมาชกิ ทุนเรือนหุ้น 
ทุนส�ารอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม

สรุปการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์

ก�าไรสทุธปิระจ�าปี

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 17,353,249,089.28

31 ธันวาคม 2561 18,198,365,676.76

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 845,116,587.48

ร้อยละ 4.87

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 560,003,259.07 54.78

รายได้จาก
การตรวจสอบผลงาน 
การก่อสร้าง

12,000.00 0.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 192,400.00 0.02

รายได้ค่าปรับ
การไถ่ถอนหลักทรัพย์
ก่อนก�าหนด

268,433.06 0.03

รายได้ค่าธรรมเนียม
เอทีเอ็ม

1,721,679.82 0.17

รายได้ค่าธรรมเนียม 
เอทีเอ็ม ไอซีที

202,900.00 0.02

รายได้ค่าปรับการถอน
เงินฝาก

58,069.00 0.00

รายได้ค่าธรรมเนียม
ท�านิติกรรม

1,000.00 0.00

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 78,826,222.45 7.71

ผลตอบแทน
จากเงินลงทุน

257,453,761.42 25.19

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุน

125,988,236.24 12.32

รายได้เบ็ดเตล็ด 88,222.55 0.01

รายได้ค่าบ�ารุงสถานที่ 442,100.00 0.04วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2560 481,144,003.32

31 ธันวาคม 2561 480,947,076.55

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (196,926.77)

ร้อยละ (0.04)

6. ก�าไรจากการด�าเนินการ
ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้น�าเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สหกรณ์ ประกอบกับ
สหกรณ์ได้ประหยดัค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน
ที่น้อยกว่าประมาณการ 36,501,214.02 ล้านบาท ท�าให้
สหกรณ์มีก�าไรจากการด�าเนินงานสูงขึ้นจากที่ประมาณการ
ไว้ เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังนี้ 

ส�าหรบัแหล่งทีม่าของก�าไรจากการด�าเนนิการมาจาก

6.1  รายได้จากการท�าธรุกรรมของสมาชกิและสมาชกิ
สมทบ

6.2  รายได้จากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ
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ผลตอบแทน จ�านวนเงิน

เงินปันผล (5.50%) 339,638,395.75

เงินเฉลี่ยคืน (14%) 70,824,266.25

ผลตอบแทน จ�านวนเงิน

ทุนส�ารอง 48,115,559.08

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 2,000,000.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 800,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 500,000.00

ทุนขยายกิจการ 500,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 10,600,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกสมทบ 500,000.00

7. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้

ด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 
4 จนมีก�าไร และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีคืนสู่สมาชิก ดังนี้

7.1  กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง

7.2  เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก

8. การแก้ไขเพิ่มเติมและก�าหนดระเบียบสหกรณ์
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหลายระเบียบ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ซึ่งคณะ
กรรมการด�าเนนิการได้เหน็ชอบให้แก้ไขเพิม่เติมระเบยีบของ
สมาชิก จ�านวน 11 ระเบียบ ดังนี้

 8.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ด�าเนินการและกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2561 

 8.2  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 8.3  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 8.4  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2561

 8.5  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 

 8.6  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561

 8.7  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ  
พ.ศ. 2561

 8.8  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว ่าด ้วยสวัสดิการเพื่อส ่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  
พ.ศ. 2561

 8.9  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว ่าด ้วยสวัสดิการเพ่ือสมาชิกที่ ไม ่มีบุตรหรือเป็นโสด  
พ.ศ. 2561

 8.10 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูเ้พือ่สวสัดกิารเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2561

 8.11 ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561

9. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ในรอบปี 2561 นี ้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชกิ โดยเพิม่ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ ดังนี้

9.1  เว็บไซต์สหกรณ์ 
  สมาชิกสามารถสบืค้นข้อมลูต่าง ๆ  หรอืตรวจสอบ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ทาง www.025798899.com 
เช่น

  1) พระราชบญัญัตสิหกรณ์ ข้อบังคบัและระเบียบ
สหกรณ์ 

  2) วารสารสหกรณ์
  3) ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์
  4) การค�านวณเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้

ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
  5) Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
  6) ตรวจสอบข้อมูลหุ้น หนี้ เงินฝาก ฯลฯ ของ

ตนเอง ผ่านระบบสหกรณ์ออนไลน์
  7) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน
  8) ข่าวประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกับ 

สหกรณ์ 
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9.2  Line@ สหกรณ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เริ่มใช้ 

Line@ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบในการติดต่อกับสหกรณ์ได้อย่าง
สะดวกยิง่ขึน้ ท�าให้สมาชกิและสมาชกิสมทบได้รบัข่าวสารที่
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Line@ 
ทั้งสิ้น จ�านวน 11,292 ราย

9.3  สหกรณ์ ATM 
 เป็นบริการที่สหกรณ์อ�านวยความสะดวกในการ

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก 
อาทิ เงินกู้ เงินฝาก เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินดังกล่าวผ่านตู้ ATM 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ตู ้ATM ธนาคารออมสิน 
และตู้ ATM ธนาคารกรงุไทย ซึง่ปัจจบุนัมีสมาชกิและสมาชกิ
สมทบใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM (Click coop) จ�านวน 
17,382 ราย 

9.4  SMS สหกรณ์ออนไลน์
  เป็นบรกิารแจ้งข้อมลูให้สมาชกิได้รบัทราบเกีย่วกบั 

การท�าธรุกรรมของสมาชิก และกจิกรรมโครงการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อาทิ การถอนเงินฝากจาก
บัญชีเงินฝากทุกประเภทจ�านวนต้ังแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  
การค�า้ประกนัเงนิกู ้การอนมุตัเิงนิกู ้การรบัทนุสวสัดิการต่าง ๆ   
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

9.5  Application Forest co-op 4.0
  สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางในการท�าธุรกรรม โดย

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

10. ด้านวิชาการ
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้ส่งเสริมและพัฒนามวลสมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
10.1  การส่งเสริมให้สมาชิกจัดกิจกรรมกลุ่ม 
   ในรอบปี 2561 มีสมาชิก สมาชิกสมทบ และ 

ผูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม จ�านวน 32 กลุ่ม จ�านวน 3,770 คน  
ซึ่งสหกรณ์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เป็นเงินทั้งสิ้น 848,250 บาท

สรุปการจดักจิกรรมกลุ่มของสมาชิก

ที่ กลุ่มสมาชิก
จ�านวน

(คน)

1. กองคลัง 25

2. ราชพฤกษ์ล�าปาง 200

3. จังหวัดอุตรดิตถ์ 154

4. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ส�านักบริหารงานกลาง

13

5. ชมรมโยคะ 83

6. ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 199

7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 200

8. ส่วนฝึกอบรม 40

9. จังหวัดพิษณุโลก 200

10. ส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า 81

11. กองนิติการ 88

12. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก

119

13. สนง. ทสจ.ปทุมธานี 34

14. ส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า 82

15. เพชรชะอ�า 118

16. ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 57

17. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
นครศรีธรรมราช

72

  นอกจากนี้ ยังสามารถท�ารายการกู ้ฉุกเฉิน 
ผ่านทาง App ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ซึ่งสหกรณ์เปิดให้บริการกู ้ฉุกเฉินผ่าน App ตั้งแต่วันที่  
5 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ Application  
ทั้งสิ้น จ�านวน 15,740 ราย
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ที่ กลุ่มสมาชิก
จ�านวน

(คน)

18. กองคลัง 51

19. จังหวัดล�าปาง 200

20. กองคลัง 200

21. ส�านักบริหารงานกลาง 86

22. จังหวัดชัยภูมิ 96

23. จังหวัดนครศรีธรรมราช 88

24. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต.นาเสียว จ.ชัยภูมิ

51

25. จังหวัดนครราชสีมา 174

26. ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 200

27. ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 200

28. วิชาการป่าไม้ 1 200

29. วิชาการป่าไม้ 2 200

30. จังหวัดตาก 200

31. ศิษย์เก่าวนศาสตร์ 31 28

32. ต้นน�้า (ชาวบานไม่รู้โรย) 31

รวม 3,770

10.2  การสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
    ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ได้จดักจิกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ โดยสหกรณ์
ได้มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกที่เกษียณอายุราชการกับสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าสมาชิกท่ียัง 
ไม่เกษยีณอายรุาชการ และให้สมาชกิได้มโีอกาสพบปะสังสรรค์  
ซึง่ในปีนีส้หกรณ์ได้จัดกจิกรรมระหว่างวนัที ่27 - 29 ตลุาคม 
2561 ทัศนศึกษา ณ นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา

10.3  การฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
    ในปี 2561 สหกรณ์ได้บรูณาการการจัดโครงการ

ฝึกอบรม 4 โครงการเข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ โครงการสหกรณ์
สัญจรพบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิก
สมทบสมคัรใหม่ และโครงการฝึกอบรมวชิาชพีเสรมิ โดยจดั
โครงการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�านวน 4 
ครั้ง ดังนี้

    ครัง้ท่ี 1 ภาคกลาง ณ จังหวดัชลบุร ีวันพฤหสับดี
ที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายงานกิจการประจ�าปี 256124



    ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 
17 กรกฎาคม 2561

    ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก วันพุธที่  
8 สิงหาคม 2561

    ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
ขอนแก่น วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

10.4  โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ 
   รุ่นที่ 24 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561

   รุ่นที่ 25 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง 
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561

11. การจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนี้
11.1  สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ์จ่ายให้

กบัสมาชกิในวนัคล้ายวนัเกดิสมาชกิ 100 บาท และวนัคล้าย
วันก่อตั้งสหกรณ์ 28 กันยายนของทุกปี ตามอายุการเป็น
สมาชิก ดังนี้

  1) อายุการเป็นสมาชิก 1 – 15 ปี จ่าย 100 บาท
  2) อายกุารเป็นสมาชกิ 15 ปีขึน้ไป จ่าย 200 บาท
  3) อายกุารเป็นสมาชกิ 30 ปีขึน้ไป จ่าย 300 บาท
  ซึง่ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวสัดิการเพือ่

วันเกิดสมาชิกให้สมาชิก จ�านวน 13,074 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,660,700 บาท
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11.2  สวสัดิการเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) ขึ้นไป จ�านวน 1,000 
บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ซ่ึงใน
ระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 
26 คน เป็นเงิน 26,000 บาท 

11.3  สวัสดิการเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม หรือสัมมนา หรือ
ศึกษา หรือเรียนทุกสาขาวิชาการท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในก�ากับของรัฐ หรอืสหกรณ์เป็นผูจั้ดข้ึน ตามจ่ายจรงิ 
แต่ไม่เกิน 500 บาท โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปี 2561 ไม่มีผู้ขอรับสวัสดิการ

11.4  สวสัดิการเพือ่อปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ลาสิกขาบท หรือเดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 
สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 7 คน เป็นเงิน 
14,000 บาท 

11.5  สวัสดิการเพื่อการสมรส สหกรณ์จ่ายให้กับ
สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย รายละ 
1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้
สมาชิก จ�านวน 37 คน เป็นเงิน 37,000 บาท 

11.6  สวสัดกิารเพือ่บ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่ายให้แก่
สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีชื่อในทะเบียน
บ้าน โดยจ่ายให้ครอบครวัละ 1,000 บาท และส�าหรบัสมาชกิ 
ทีกู่พ้เิศษวนาเคหะกบัสหกรณ์ จ่ายให้ครอบครวัละ 2,000 บาท  
ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก 
จ�านวน 25 คน เป็นเงิน 33,000 บาท

11.7  สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ สหกรณ์
จ่ายให้กบัสมาชกิเพือ่รบัขวญับตุรของสมาชกิซึง่เป็นทายาท
ใหม่ ครอบครวัละ 1,000 บาท ซึง่ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์
จ่ายสวสัดกิารให้สมาชกิ จ�านวน 53 คน เป็นเงิน 53,000 บาท

11.8  สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกท่ีมีบุตรก�าลังศึกษาอยู่ ที่มีอาย ุ
ไม่ต�า่กว่า 3 ปี และไม่เกนิ 25 ปีบริบรูณ์ ซึง่ในปี 2561 สหกรณ์ 
ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก จ�านวน 
1,799 คน เป็นเงิน 1,588,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1) ทุนประเภทเรียนดี จ�านวน 272 ทุน เป็นเงิน 
615,000 บาท โดยแยกทุนตามระดับชั้น ดังนี้

   - ระดับประถมศกึษา (ป.1 – ป.6) ทนุละ 2,000 
บาท มีผู้ได้รับทุน 178 ราย รวมจ�านวนเงิน 356,000 บาท

   -  ระดบัมัธยมศกึษา (ม.1 – ม.6) ทนุละ 2,500 
บาท มีผู้ได้รับทุน 60 ราย รวมจ�านวนเงิน 150,000 บาท

   -  ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 – ปวช.3) ทนุละ 
2,500 บาท มีผูไ้ด้รบัทุน 6 ราย รวมจ�านวนเงิน 15,000 บาท

   -  ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส.1 – ปวส.2) ทนุละ 
3,000 บาท มีผูไ้ด้รบัทุน 8 ราย รวมจ�านวนเงิน 24,000 บาท 

   -  ระดบัอดุมศกึษา (ปรญิญาตร)ี ทนุละ 3,500 
บาท มีผู้ได้รับทุน 20 ราย รวมจ�านวนเงิน 70,000 บาท

  2) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 
2,500 บาท มีผูไ้ด้รบัทุน 10 ราย รวมจ�านวนเงนิ 25,000 บาท

  3) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 
1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 4 ราย รวมจ�านวนเงิน 6,000 บาท

  4) ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  
ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 12 ราย รวมจ�านวนเงิน 
42,000 บาท

  5) ทนุประเภทส่งเสรมิการศกึษา ทนุละ 600 บาท 
มีผู้ได้รับทุน 1,501 ราย รวมจ�านวนเงิน 900,600 บาท

11.9  สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับการ
ประกันชีวิต รายละ 50 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงิน 7,151,365 บาท

11.10 สวัสดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชิกประสบภยั 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ประสบภัยตั้งแต่รายละ 1,000 
บาท ถึงรายละ 40,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 
สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 33 คน เป็นเงิน  
110,900 บาท

11.11 สวัสดกิารเพือ่ช่วยเหลอืสมาชิกเนือ่งมาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก 
เพื่อช่วยเหลือ 

   1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000 บาท
   2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 20,000 บาท
   3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 20,000 บาท
   ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ

ให้สมาชิก จ�านวน 3 คน เป็นเงิน 40,000 บาท
11.12 สวสัดกิารเพือ่สมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด 

สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกท่ีสมรสแล้วไม่มีบุตร หรือสมาชิกที ่
ไม่มีการสมรสตามกฎหมาย และหมายความรวมถึงผู้ที ่
หย่าร้างแล้ว ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อายุการเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 15 ปี จ่ายให้จ�านวน 3,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 75 คน 
เป็นเงิน 225,000 บาท
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11.13 สวสัดกิารเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิ สหกรณ์จ่าย
ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุไม่น้อยกว่า  
60 ปี และเป็นสมาชกิติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยสหกรณ์
จ่ายให้สมาชิกตั้งแต่ 2,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งใน
รอบปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 504 
คน เป็นเงิน 3,897,979.59 บาท

11.14 สวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส สหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ดังนี้

   1) เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
   2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 1,500 บาท
   3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท
   ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ

ให้สมาชิก จ�านวน 2,287 คน เป็นเงิน 3,397,000 บาท
11.15 สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเมื่อ

ทุพพลภาพ จ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพตามอายุการเป็น
สมาชิก ปีละ 8,000 บาท ไม่เกิน 80,000 บาท ซึ่งในระหว่าง
ปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ�านวน 7 คน 
เป็นเงิน 104,000 บาท

11.16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
จ�านวน 3,000 บาท เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัย
และ/หรอืเงินร่วมท�าบญุงานศพสมาชิกในนามสหกรณ์ ซึง่ใน
ระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ จ�านวน 
84 คน เป็นเงิน 252,000 บาท

11.17 สวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืงานศพบดิา มารดา 
คูส่มรส และบตุรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ
สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ�านวน 184 คน เป็นเงิน 
368,000 บาท

11.18 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับ
สมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต สหกรณ์จ่ายให้กับทายาท 
ของสมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท  
ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่าย 
ทนุสวัสดกิารให้สมาชกิ จ�านวน 9 คน เป็นเงิน 900,000 บาท

12. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบ
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ ดังนี้
12.1 ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของ

สมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกสมทบที่ส�าเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) 
ขึ้นไป จ�านวน 1,000 บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่ง
ปรญิญาบตัร ซึง่ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายทนุสวสัดิการ
ให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท 

12.2 ทนุสวัสดกิารเพือ่อปุสมบทหรอืประกอบพธิี
ฮัจญ์ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกสมทบท่ีลาสิกขาบท หรือ 
เดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ รายละ 2,000 บาท ซึง่ในระหว่าง 
ปี 2561 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 
9 คน เป็นเงิน 18,000 บาท 

12.3 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส สหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาย รายละ 1,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 53 คน เป็นเงิน 
53,000 บาท 

12.4 ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สหกรณ์จ่าย
ให้แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและมีช่ือ
ในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และ
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่กู้พิเศษวนาเคหะกับสหกรณ์ จ่ายให้ 
ครอบครัวละ 2,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ จ�านวน 19 คน เป็นเงิน 
22,000 บาท

12.5 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม  ่
สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชกิสมทบเพือ่รบัขวญับตุรของสมาชกิ
สมทบซึ่งเป็นทายาทใหม่ ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งใน
ระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ 
จ�านวน 75 คน เป็นเงิน 75,000 บาท

12.6 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก
สมทบ สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
สมาชิกสมทบ จ�านวน 1,500 บาท เพ่ือมอบเป็นสิ่งของ
แสดงการไว้อาลัยและ/หรือเงินร่วมท�าบุญงานศพสมาชิก
สมทบในนามสหกรณ์ ซึ่งในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ได้จ่าย
ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ จ�านวน 54 คน เป็นเงิน 
78,000 บาท
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12.7 สวัสดิการเพื่อช ่วยเหลือสมาชิกสมทบ 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สหกรณ์จ่ายให้กับ
สมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือ

  1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 5,000 บาท
  2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 10,000 บาท
  3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 10,000 บาท
  ซึง่ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายสวสัดกิารให้

สมาชิกสมทบ จ�านวน 3 คน เป็นเงิน 20,000 บาท

13. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี 
รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังนี้

13.1  ด้านสาธารณกุศล ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
สาธารณกุศลและสังคม เป็นเงิน 395,734 บาท

13.2  ด้านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้ร่วม
สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก 
เป็นเงิน 70,000 บาท 

13.3  ด้านการศึกษา ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเงิน 222,000 บาท 

13.4  ด้านบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีท่ี
ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 6 คน  
เป็นเงิน 60,000 บาท 

14. การสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ให้

บริการท�าประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องส�าหรับสมาชิก สมาชิก
สมทบ และการประกันชีวิตสมทบส�าหรับคู่สมรสและบุตร
ของสมาชิก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปจ�านวน
สมาชกิ สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบตุรของสมาชกิทีเ่ข้าร่วม
โครงการประกันชีวิตได้ ดังนี้

ประเภทผู้เอาประกัน จ�านวน (คน)

สมาชิก (35 บาท) 849
สมาชิก (130 บาท) 637
สมาชิก (210 บาท) 212
สมาชิก (270 บาท) 2,006
สมาชิก (400 บาท) 586
สมาชิก (470 บาท) 1,017

อัตราค่าเบี้ย

ประกัน

ผลประโยชน์คุ้มครอง

เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

21 บาท 75,000.00 150,000.00

35 บาท 100,000.00 150,000.00

130 บาท 300,000.00 450,000.00

210 บาท 300,000.00 1,000,000.00

270 บาท 500,000.00 1,000,000.00

400 บาท 700,000.00 1,400,000.00

470 บาท 800,000.00 1,600,000.00

540 บาท 900,000.00 1,800,000.00

600 บาท 1,000,000.00 2,000,000.00

900 บาท 1,500,000.00 3,000,000.00

960 บาท 1,600,000.00 3,200,000.00

1,020 บาท 1,700,000.00 3,400,000.00

1,080 บาท 1,800,000.00 3,600,000.00

1,140 บาท 1,900,000.00 3,800,000.00

1,200 บาท 2,000,000.00 4,000,000.00

ประเภทผู้เอาประกัน จ�านวน (คน)

สมาชิก (540 บาท) 1,220
สมาชิก (600 บาท) 2,044
สมาชิก (900 บาท) 2,856
สมาชิก (960 บาท) 63
สมาชิก (1,020 บาท) 115
สมาชิก (1,080 บาท) 259
สมาชิก (1,140 บาท) 88
สมาชิก (1,200 บาท) 257
สมาชิกสมทบ (130 บาท) 97
คู่สมรส (130 บาท) 1,009
คู่สมรสและบุตร (210 บาท) 1,765
คู่สมรสและบุตร (270 บาท) 1,758
คู่สมรสและบุตร (400 บาท) 110
คู่สมรสและบุตร (470 บาท) 512

ส�าหรับผลประโยชน์คุ้มครองท่ีสหกรณ์ได้ให้บริการ
ท�าประกันชีวิตแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตร
ของสมาชิก มีดังนี้
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นอกจากนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ยงัให้ 
บริการท�าประกันชีวิตคุ ้มครองหนี้ส�าหรับสมาชิกท่ีกู ้เงิน 
กู้พิเศษวนาเคหะ และสมาชิกสมทบที่กู้เงินกู้สามัญ 

ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ได้จ่ายเงินสินไหมให้แก่
ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 131 คน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 95,531,065.00 บาท

15. การพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ตระหนกัถงึความ

ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ จึงส่งกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมสมัมนาและฝึกอบรมในหน่วยงานของ
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

15.1  การฝึกอบรมหลกัสตูร “คณะกรรมการอ�านวย
การ”

15.2   การฝึกอบรมหลักสูตร “กรรมการด�าเนินการ
ใหม่ รุ่นที่ 23”

15.3   การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”

15.4   การประชมุรบัฟังความคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิ 
สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

15.5   การสัมมนาเรื่อง “ทะลุมิติ...ฝ่าวิกฤตสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย”

15.6   การสัมมนาโครงการ “คืนสู่เหย้าผู้น�าสหกรณ์
ขั้นสูง สิงห์คืนถ�้า”

15.7   การเข้าร่วมโครงการเสวนาเรือ่ง “ทิศทางสูก่าร
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์”

15.8   การฝึกอบรมหลักสูตร “สมาชิกบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ�ากัด ประจ�าปี 2561”

15.9  การสัมมนาเร่ือง “บริหารเงินสหกรณ์ภายใต้
กฎหมายใหม่ และระบบบ�าเหน็จบ�านาญของไทยยุค 4.0”

15.10 การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

15.11 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางการสอบบัญชี
สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2562”

15.12 การสัมมนาวิชาการ “โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ ประจ�าปี 2561”

15.13 การสัมมนารับฟ ั งความคิด เห็น ( ร ่ าง )  
“พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ ์
ขนาดใหญ่ พ.ศ...”

15.14 การสมัมนาเรือ่ง “แนวโน้มค่าเงนิและดอกเบีย้
ในช่วงครึ่งของปี”

15.15 การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์”

15.16 การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู ้จัดการสหกรณ ์
มืออาชีพ รุ่นที่ 2”

15.17 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปรับโครงสร้างหนี้
ให้กับสมาชิกสหกรณ์”

15.18 การสัมมนาเรื่อง “Fin Tech and Cashless 
Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”

15.19 การสัมมนาเรือ่ง “มมุมองเศรษฐกจิในปี 2562” 
(Economic Outlook 2019)

15.20 การสัมมนาเรื่อง “ขบวนการสหกรณ์และ
กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ”

15.21 การประชุมเรื่อง “การยกระดับคุณภาพงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่”

15.22 การสัมมนาเรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล”

15.23 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปรับโครงสร้างหนี้
ให้กับสมาชิกสหกรณ์”

15.24 การสมัมนาเรือ่ง “กฎหมายแพ่งทีเ่ก่ียวข้องกบั
การด�าเนินคดีแพ่งและการด�าเนินคดีแพ่งด้วยตนเอง”

15.25 การฝึกอบรมเรื่อง “กฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารสหกรณ์”

15.26 การอบรมหลักสูตร “เจ ้าหน ้าที่การเงิน 
มืออาชีพ รุ่นที่ 2”

15.27 การอบรมหลักสูตร “IC COMPLEX DERIVA-
TIVE LICENSE”

15.28 การอบรมหลักสูตร “การจัดท�างบกระแสเงินสด 
รุ่นที่ 2” 

15.29 การฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงิน 
มืออาชีพ รุ่นที่ 3” 
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16. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
16.1 การสมัมนาเครอืข่ายกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 

   ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จ�ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด ได้จัด
กิจกรรมภาคีสหกรณ์บางเขนขึ้นในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงแรมองิธาร รสีอร์ท จ.นครนายก ซึง่ในการสัมมนา 
ครั้งนี้ได้มีการเสวนาเร่ือง “สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์
ในปัจจุบันและทิศทางสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต” โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมภาคีสหกรณ์บางเขนในครั้งน้ี มีสมาชิก
สหกรณ์เข้าร่วม จ�านวน 13 สหกรณ์ ดังนี้

  1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
  2) สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั
  3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 

จ�ากัด
  4) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด
  5) สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จ�ากัด
  6) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด
  7) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก 

จ�ากัด
  8) สหกรณ ์ออมทรัพย ์ดาต ้าวัน เอเชีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
  9)  สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด
  10) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
  11) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

จ�ากัด
  12) สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
  13) สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด

16.2 การศึกษาดูงาน
  ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  

จ�ากดั ได้รบัเกยีรตจิากหน่วยงานและสหกรณ์ต่าง ๆ  เข้าเยีย่มชม 
และศึกษาดูงาน ดังนี้

  1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด
  2) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อ�านาจเจริญ จ�ากัด
  3) สหกรณ ์ออมทรัพย ์พระจอมเกล ้ า

พระนครเหนือ จ�ากัด
  4)  โรงเรียนนายร้อยสามพราน จ.นครปฐม
  5)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 

จ�ากัด
  6)  สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศกึษานครสวรรค์ 

จ�ากัด
  7)  ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้
  8)  สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมส ่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น จ�ากัด 
  9) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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นอกจากนี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ไป 
ศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ่ืน เพื่อศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการ
พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ดังนี้

1) สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ�ากัด

2) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

17. การบริหารจัดการ
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

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

17.1  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
17.2 พันธกิจ
  1) ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิก
  2) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล
  3) พัฒนาองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์

สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
  4) พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพ

และความมั่นคงของสหกรณ์
  5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการ

สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม
17.3 ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ
  1) มมุมองด้านองค์กรและการเรยีนรู ้8 ตวัชีว้ดั
  2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 11 ตวัชีว้ดั
  3) มมุมองด้านสมาชกิและผูใ้ช้บรกิาร 8 ตวัชีว้ดั
  4) มุมมองด้านการเงิน 12 ตัวชี้วัด
  5) มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ ์ 

6 ตัวชี้วัด
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้

ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนการบริหารความเสี่ยงด้าน
การลงทุน และยังค�านึงถึงความส�าคัญของการบริหารความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอก
สหกรณ์ จึงได้ก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความ
เสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการ คณะ
กรรมการเงนิกู ้และคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
ทกุเดือน เพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงานทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์ และมีการน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการควบคุม 
ก�ากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เส่ียง เพ่ือพิจารณาความเส่ียงท้ัง 5 ด้าน ให้เป็นไปตาม
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อน�าเสนอ
รายงานการบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด�าเนนิการเพือ่ทราบ หรอืเพือ่พจิารณากรณวีกิฤต พร้อมท้ัง 
แก้ไขหรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ และหาแนวทาง 
การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

18. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จัดหาเครื่องใช้ส�านักงานใหม่ เพื่อพัฒนาการให้
บริการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึน้ ซึง่ในปีนีส้หกรณ์ได้จดัหาเครือ่งใช้ส�านกังาน อาท ิเครือ่ง
นบัธนบตัร เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารรบัฝาก
เงิน และกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกที่มา
ใช้บริการและความปลอดภัยของสหกรณ์ เป็นต้น
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การให้บริการ
เงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ในรอบปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

2.1  เงินกู้ฉุกเฉิน
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 3,831 3,788 130,677,100.00 139,914,900.00

ก.พ. 2,910 3,786 96,146,100.00 140,324,100.00

มี.ค. 4,251 3,777 146,962,600.00 138,426,700.00

เม.ย. 4,016 2,286 137,721,200.00 87,465,200.00

พ.ค. 4,191 2,589 142,200,300.00 99,236,800.00

มิ.ย. 4,422 3,894 153,785,600.00 149,292,600.00

ก.ค. 4,178 4,400 149,968,200.00 158,965,400.00

ส.ค. 4,257 4,589 152,479,000.00 164,130,400.00

ก.ย. 3,985 4,260 141,330,100.00 155,669,600.00

ต.ค. 4,237 4,809 153,366,100.00 176,038,400.00

พ.ย. 4,509 5,262 164,987,500.00 189,535,200.00

ธ.ค. 4,685 5,113 170,353,300.00 191,366,200.00

รวม 49,472 48,553 1,739,977,100.00 1,790,365,500.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 9 7 1,333,106.75 2,174,500.00

ก.พ. 0 2 0.00 257,181.75

มี.ค. 9 5 2,690,940.25 1,085,979.75

เม.ย. 0 1 0.00 535,600.00

พ.ค. 3 3 527,400.00 695,479.75

มิ.ย. 9 2 1,557,439.00 558,618.00

ก.ค. 1 4 88,100.00 268,940.00

ส.ค. 7 7 541,769.00 1,734,024.75

ก.ย. 4 2 860,283.75 258,889.50

ต.ค. 2 4 577,583.50 2,465,329.00

พ.ย. 3 5 432,690.00 1,492,295.25

ธ.ค. 2 4 375,000.00 2,157,639.75

รวม 49 46 8,984,312.25 13,684,477.50

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 1 0 700,000.00 0.00

รวม 1 0 700,000.00 0.00

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 462 498 364,080,865.25 428,126,375.51

ก.พ. 389 434 313,343,419.50 365,399,125.86

มี.ค. 588 634 490,575,093.20 534,546,830.93

เม.ย. 472 530 384,622,065.69 417,230,716.31

พ.ค. 552 604 473,997,086.25 520,975,150.77

มิ.ย. 606 590 524,195,323.10 491,020,476.25

ก.ค. 576 798 493,735,392.25 826,984,815.21

ส.ค. 577 751 470,647,141.18 734,475,364.70

ก.ย. 578 642 466,044,753.95 571,726,470.64

ต.ค. 502 643 395,375,011.50 544,272,551.78

พ.ย. 675 729 535,464,774.70 649,054,855.75

ธ.ค. 642 600 549,838,611.25 552,214,763.50

รวม 6,619 7,453 5,461,919,537.82 6,636,027,497.21

2.2  เงินกู้สามัญ
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.3  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.4  เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561
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เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 18,500.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 2 0.00 85,500.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 1 2 18,500.00 85,500.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 1 0 58,705.50 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 1 0 58,705.50 0.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 2 0 134,000.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 1 0 120,000.00 0.00

เม.ย. 1 1 52,900.00 141,725.00

พ.ค. 1 1 68,000.00 288,000.00

มิ.ย. 1 0 30,000.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 1 0 180,000.00 0.00

ก.ย. 1 0 85,000.00 0.00

ต.ค. 0 1 0.00 68,700.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 125,794.00

รวม 8 4 669,900.00 624,219.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 1 0 39,400.00 0.00

พ.ค. 2 2 37,200.00 37,200.00

มิ.ย. 1 0 19,200.00 0.00

ก.ค. 0 1 0.00 19,200.00

ส.ค. 0 1 0.00 19,200.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 4 4 95,800.00 75,600.00

2.5  เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.6  เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.7  เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยักรณีพเิศษ
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.8  เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561
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2.9   เงินกู้พิเศษ (วนาเคหะ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 10 4 14,704,000.00 5,036,000.00

ก.พ. 9 5 11,135,000.00 8,441,309.00

มี.ค. 11 4 15,559,500.00 5,980,000.00

เม.ย. 8 7 13,951,000.00 9,859,000.00

พ.ค. 3 8 4,320,000.00 11,724,000.00

มิ.ย. 14 10 20,420,000.00 18,520,000.00

ก.ค. 7 5 6,527,000.00 8,040,000.00

ส.ค. 8 10 8,885,000.00 14,772,000.00

ก.ย. 9 9 10,687,000.00 11,135,000.00

ต.ค. 6 6 8,800,000.00 9,290,000.00

พ.ย. 8 11 13,176,000.00 13,438,000.00

ธ.ค. 6 11 12,130,000.00 13,552,000.00

รวม 99 90 140,294,500.00 129,787,309.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 1 0 1,248,000.00 0.00

พ.ค. 1 0 3,000,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 1 0.00 5,150,000.00

ธ.ค. 1 0 5,800,000.00 0.00

รวม 3 1 10,048,000.00 5,150,000.00

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 9 12 6,918,514.25 9,130,400.00

ก.พ. 10 9 5,216,160.00 2,362,900.00

มี.ค. 4 10 2,758,300.00 3,025,500.00

เม.ย. 6 14 10,750,000.00 10,849,500.00

พ.ค. 13 16 13,552,500.00 5,944,900.00

มิ.ย. 12 16 11,470,000.00 8,975,674.50

ก.ค. 8 16 6,864,300.00 10,907,500.00

ส.ค. 9 11 5,945,000.00 4,987,831.75

ก.ย. 9 9 11,759,000.00 2,102,000.00

ต.ค. 11 15 6,246,000.00 11,170,629.72

พ.ย. 12 20 4,645,400.00 7,674,570.50

ธ.ค. 6 10 2,419,000.00 5,955,073.50

รวม 109 158 88,544,174.25 83,086,479.97

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 1 0.00 300,000.00

ต.ค. 0 1 0.00 1,256,000.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 0 2 0.00 1,556,000.00

2.10  เงินกู้พิเศษ (เงินฝาก) 
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.11  เงินกู้พิเศษ (เพื่อประกอบกิจการอาคาร)
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.12  เงินกู้พิเศษ (เพื่อซื้อที่ดิน)
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561
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เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 993 340 90,354,052.00 30,109,702.00

ก.พ. 517 309 47,438,193.75 27,393,985.47

มี.ค. 427 132 36,341,723.00 12,004,069.69

เม.ย. 290 0 24,928,474.00 0.00

พ.ค. 259 0 21,590,643.25 0.00

มิ.ย. 455 39 40,077,179.75 3,408,179.06

ก.ค. 341 441 30,863,851.50 38,994,345.87

ส.ค. 314 490 26,838,502.50 43,736,792.63

ก.ย. 231 322 19,122,672.00 28,984,893.98

ต.ค. 255 308 21,836,154.25 26,768,225.00

พ.ย. 268 227 23,077,422.08 19,723,694.00

ธ.ค. 266 202 23,219,600.00 16,628,293.55

รวม 4,616 2,810 405,688,468.08 247,752,181.25

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 1 0.00 172,900.00

ก.พ. 0 1 0.00 251,000.00

มี.ค. 2 0 326,000.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 1 3 75,000.00 695,479.75

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 124,800.00 0.00

ส.ค. 1 2 164,500.00 413,000.00

ก.ย. 2 0 261,000.00 0.00

ต.ค. 0 1 0.00 65,800.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 1 1 175,700.00 300,000.00

รวม 8 9 1,127,000.00 1,898,179.75

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 1 0 1,460,000.00 0.00

ก.พ. 2 7 1,000,000.00 6,593,000.00

มี.ค. 1 0 367,000.00 0.00

เม.ย. 2 0 2,230,000.00 0.00

พ.ค. 1 0 850,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 749,000.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 1 0 1,100,000.00 0.00

ต.ค. 2 1 1,700,000.00 806,000.00

พ.ย. 1 1 1,250,000.00 738,000.00

ธ.ค. 0 2 0.00 1,695,000.00

รวม 12 11 10,706,000.00 9,832,000.00

เดือน
จ�านวน (สญัญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 1 0.00 836,000.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 0 1 0.00 836,000.00

2.13  เงินกู้สามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.14  เงินกู้พิเศษสมทบ (วนาเคหะ)
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.15  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาเจ้าหน้าที่
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

2.16  เงินกู้พิเศษสวัสดิการเพื่อการเคหะเจ้าหน้าที่
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561
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2.17  เงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2560 2561 2560 2561

ม.ค. 0 1 0.00 300,000,000.00

ก.พ. 0 1 0.00 100,000,000.00

มี.ค. 0 6 0.00 490,000,000.00

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

พ.ค. 0 1 0.00 50,000,000.00

มิ.ย. 4 0 500,000,000.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 1 0 50,000,000.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 100,000,000.00

รวม 6 12 650,000,000.00 1,240,000,000.00
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การประชุมใหญ่
ประจ�าปี 2561

วนัที ่3 - 4 กุมภาพนัธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด จดัการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 
และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
โดยมีผู้แทนสมาชิก จ�านวน 282 คน จากทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพือ่พจิารณางบดุล การจดัสรร 
ก�าไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ 
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2561 
และสรรหากรรมการด�าเนินการเพื่อทดแทนกรรมการ
ชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จ�านวน 7 คน โดยมีผู้แทนสมาชิก
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 41 น�าไป 
พิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและ 
ก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด

พร ้อมเป ิดตัวโครงการ “Forest  
CO-OP 4.0” สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่  
สมาชิกหลายท่านได ้ติดตั้ ง APP Forest  
CO-OP 4.0 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และ 
ลงทะเบียนในระบบ Line@ ศูนย์ประสานงาน 
การประกันชีวิตและประกันภัย เพื่อรับสิทธิ์ลุ้น
สร้อยคอทองค�าเดือนละ 4 เส้น 4 ก.พ. 4 มี.ค.  
4 เม.ย. และ 4 พ.ค. โดยกิจกรรมคร้ังนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานการประกัน
ชีวิตและประกันภัยเพ่ือสมาชิกออมทรัพย์  
(ICM Center) 

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ได้ร่วมกันเปิดตัว
โครงการ Forest CO-OP 4.0 สู.่..สหกรณ์ออมทรัพย์
ยุคใหม่อย่างเป็นทางการ

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
มอบเข็มทองค�า โล่เชิดชูเกียติ
พร้อมเสื้อเกียรติยศ ให้กับ 
นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ 
“คนดีศรีสหกรณ์” 
ประจ�าปี 2561 
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นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

ดร.พนม ปีย์เจริญ 
วิทยากรบรรยายพิเศษ

ในปีนี้สหกรณ์ได้มอบรางวัล คนดีศรีสหกรณ์
เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
มคีวามเสยีสละ ทุม่เทในการปฏิบตัหิน้าที ่และเคร่งครดั
ในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ให้เป็น
สมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างปลูกฝังจิตส�านึก และ
ค่านิยมแห่งความพอเพียง ให้สมาชิกมีความภาคภูมิใจ
และเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี คณะ
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 
ได้คัดเลือกให้ นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เลขที่สมาชิก 7921 เป็น 
“คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี 2561 และได้มอบรางวัล 
เป็น โล่เชิดชูเกียรติ เสื้อเกียรติยศ และเข็มทองค�า  
“คนดีศรีสหกรณ์” น�้าหนัก 2 บาท และมอบรางวัล 
หน่วยงานที่เสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ มูลค่า 6,000 บาท 
และรางวัลหน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ปฏิบัติงานอยู่ 
มูลค่า 10,000 บาท

และในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 นี้ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้มกีารบรรยายพเิศษ 
เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ในศตวรรษใหม่ Thailand 
4.0” โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.พนม ปีย์เจรญิ วทิยากรชือ่ดัง 
ท้ังภาครัฐและเอกชน ท�าให้ผู ้แทนสมาชิกทุกท่านได้
แนวคิดเกี่ยวกับการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน

ประธานกรรมการด�าเนินการ และคณะกรรมการด�าเนินการ ด�าเนินการประชุม
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สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาว” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์สหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภิบาล มีการท�างานอย่างเป็นระบบ มกีารควบคมุภายในทีด่ ีด�าเนนิงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

จากผลการประเมินสหกรณ์สขีาวตามหลกัธรรมาภบิาล จ�านวน 4 หลกั ได้แก่ หลกัภาระรบัผดิชอบ หลกัความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก 
ซึ่งอยู่ในระดับสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่ง 4 หลักนี้เป็นการประเมินในส่วนของการเป็นองค์กรที่ดี มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ได้จัดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อยู่ในระดับดีเลิศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด อยู่ในระดับดีเลิศ
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี
เร่ือง “แผนการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2561”

เม่ือวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดัสมัมนา

กรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงาน ประจ�าปี  
2561” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยมี  
นายจงเจรญิ กจิส�าราญกลุ ประธานกรรมการด�าเนนิการ กล่าว 
เปิดการสัมมนาและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา จากน้ัน 
มกีารบรรยายพเิศษ เร่ือง “สขุกบังาน บรกิารเป็นเลศิ” โดย
นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ผู้อ�านวยการกองสื่อสารภายใน 
ส�านกัสือ่สารองค์กร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และการเสวนา เรือ่ง “ผลกระทบจากเกณฑ์
ก�ากับ ดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์” ด�าเนินรายการ 
โดย นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ ร่วมเสวนาโดย  
นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการด�าเนินการ 
นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ  
และนายวิชิต สนธิวณิช ท่ีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สอ.ปม. กล่าวเปิดการสัมมนา

น.ส.อปัสร เสถยีรทพิย์ ผูอ้�านวยการกองสือ่สารภายใน ส�านกั
สื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย วทิยากรบรรยายเรือ่ง “สขุกบังาน บรกิารเป็นเลศิ”

การเสวนา เรื่อง “ผลกระทบจากเกณฑ์ก�ากับ ดูแลกิจการ
ทางการเงินของสหกรณ์” ด�าเนินรายการโดย นายภูดิท  
จนัทะเรือง เลขานกุาร ร่วมเสวนาโดย นายจงเจรญิ กจิส�าราญกลุ  
ประธานกรรมการด�าเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ ประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการ และนายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สรุปผลการปฏิบัติงานฝ ่ายจัดการ ประจ�าป ี 2560  
โดยนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ

รายงานกิจการประจ�าปี 256142



เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมการรับสมัคร 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีข้าราชการ 
และพนกังานราชการ ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก และสอบถามข้อมลูเกีย่วกบัสวัสดิการสมาชกิ อตัราดอกเบีย้ 
เงินฝาก วิธีการโหลด Application Forest co-op 4.0 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ในปี 2561 มีข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ในเร่ือง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ของกรมป่าไม้ จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
• ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้ 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกใหม่
สัญจร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แต่ละสหกรณ์ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม สอ.ปม. 
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ความคดิเหน็ซึง่กนัและกัน เปิดมมุมองทีจ่ะรบักบัการเรยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ  เพือ่เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบสหกรณ์ น�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป ตลอดปี 2561 มีสหกรณ์ต่างๆ มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ดังนี้

การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สอ.ครูสุพรรณบุรี จก.

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.

สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จก.

สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.

สอ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จก.
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น  

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ไปศกึษาดงูานจากสหกรณ์อืน่ เพือ่ศึกษาข้อมลูเกีย่วกบัการพฒันาโปรแกรม
ระบบบริหารงานสหกรณ์ ดังนี้

• สหกรณ์ออมทรพัย์ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากดั เมือ่วันองัคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561
• สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
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สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เม่ือวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  
รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมวางพานพุ ่มเพื่อถวายสักการะและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา
กรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  
รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส
กรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี 
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เมือ่วนัองัคารที ่2 ตลุาคม 2561 กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย 
นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตร
พระสงฆ์ จ�านวน 99 รูป และวางพวงมาลาเพ่ือสดุดีวีรชนป่าไม้  
ร�าลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ 
ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 

เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 โดย นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา  
เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้ จ�ากัด  
มีนโยบายให้กลุ ่มสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมสมาชิก  
เพ่ือให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของ
สหกรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ มีการบรรยายถึงสิทธิประโยชน์
ที่สมาชิกพึงได้รับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติต่อกัน  
ส่งเสริมบทบาทผู้แทนสมาชิก และสร้างเครือข่ายสมาชิก 
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และฝึกอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ โดยปี 2561 มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้น 
จ�านวน 32 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองคลัง (3 ครั้ง) กลุ่มราชพฤกษ์
ล�าปาง กลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่วนการเจ้าหน้าที่ส�านัก
บรหิารงานกลาง กลุ่มส�านักบรหิารงานกลาง กลุ่มชมรมโยคะ  
กลุ ่มส�านักอนุรักษ์สัตว ์ป ่า กลุ ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กลุ่มส่วนฝึกอบรม กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มส�านักอนุรักษ์
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และจัดการต้นน�า้ (2 ครัง้) กลุม่กองนติกิาร กลุม่ส�านักจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กลุ่มส�านักงาน ทสจ. 
ปทุมธานี กลุ่มเพชรชะอ�า กลุ่มส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และพันธุ ์พืช กลุ่มส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 12 
นครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดล�าปาง กลุ่มส�านักบริหารงาน 
กลาง กลุ ่มจังหวัดชัยภูมิ กลุ ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กลุม่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กลุม่จงัหวดั
นครราชสีมา กลุ่มส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (2 ครั้ง) 
กลุ่มวิชาการป่าไม้ (2 ครั้ง) กลุ่มจังหวัดตาก กลุ่มศิษย์เก่า
วนศาสตร์ 31 กลุ่มต้นน�้า (ชาวบานไม่รู้โรย)
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ภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ประจ�าปี 2561

ในปี 2561 สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ บูรณาการ 4 โครงการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
โครงการพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิและสมาชกิสมทบ โครงการสญัจรพบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชกิและสมาชกิสมคัร
ใหม่ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมความรู้ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์มากมาย  
และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน 

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.ตาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

กรรมการ สอ.ปม. บรรยาย เรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
และการเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต

เจ้าหน้าที่ รับสมัครสมาชิก 
และตอบข้อซักถามสมาชิก

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ท�าเตยหอม และพวงกุญแจ
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กรรมการ สอ.ปม. บรรยาย เรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และการเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ขนมชั้น ขนมกล้วย ขนมตาล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ท�าพิมเสนน�้า 
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ค่ายเยาวชนสหกรณ์
ประจ�าปี 2561

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี 

ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 24 - 25 เพื่อปลูกจิตส�านึกให้
เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชด�าริ ตลอดจนเห็นคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

รุ่นที่ 24 จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 25 จัดขึ้น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนการเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

ณ อาคารกริต สามะพุทธิ

เมือ่วนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2561 นางวรย์ีพรรณ  
โหมดเทศ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า  
(FOREST RANGER FOUNDATION) และเปิดศูนย์ 
สายด่วนผู ้พิทักษ์ป่า 1362 จ�านวน 10,000 บาท  
ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ
เงินดังกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนท�าเสื้อส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย 
นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการ และ
นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก มอบเงิน
สนับสนุนท�าเสื้อส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภยั กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช  
จ�านวน 30,000 บาท โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ   
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย 
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธานกรรมการ  
และคณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนา  
กรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี จ�านวน 20,000 บาท โดยมี
นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
ช�านาญการพิเศษ กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย 
นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการ และ 
คณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี 
จ�านวน 20,000 บาท โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ 

ครบรอบ 122 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 16 ปี
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28 กันยายน 2561 
ท�าบุญครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

เมือ่วันศกุร์ที ่28 กนัยายน 2561 ได้รบัเกยีรตจิาก
นายธญัญา เนติธรรมกลุ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก ร่วมถวาย  
สกัการะพระพุทธไตรสสวรรษาณสุรณ์ พระพรหม พระบรมรปู 
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากดั ครบรอบ 40 ปี จากนัน้มีพธีิท�าบญุเล้ียงพระ  
และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง 
กรมป่าไม้ ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการ
เพื่อวันเกิดสมาชิกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 
จ�านวน 12,933 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,339,200 บาท  
(สองล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดย
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และจับรางวัลบัญช ี
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 
50,000 บาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงิน

ของตนเอง ตามวิธีการสหกรณ์และหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง โดย นายสุภาพ ค�าแฝง ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ มีสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมรับฟัง
การบรรยาย เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการวางแผน
ทางการเงินของตนเอง 
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บรรยากาศเดือนแห่งการออม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้
จดักจิกรรม “เดือนแห่งการออม” ระหว่างวนัที ่28 กนัยายน -  
31 ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
เห็นคุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีการออมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยให้สมาชิกน�าธนบัตรและเหรียญมาฝาก 
เพื่อแลกรับกระปุกออมสินลิงน่ารัก มีการจับรางวัลเงินฝาก 
รางวัลละ 100 บาท จ�านวน 50 รางวัล ที่สมาชิกและสมาชิก
สมทบได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และจับรางวัล
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ฝากเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ และ
ฝาก Payment ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งจับรางวัล 
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่โหลด Application Forest  
CO-OP 4.0 และเพิ่มเพื่อนใน Line@ สหกรณ์ รับรางวัล 
ท่องเที่ยวมาเลเซีย - สิงคโปร์ 10 ที่นั่ง 
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สายใย
ที่ไม่เกษียณ

สุขเกษม วัยเกษียณ
ชมความงดงามมรดกโลก นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561

การท่องเที่ยวเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยเติมเต็มชีวิต
หลังจากท�างานหนักมาตลอดทั้งปี เหมือนเราได้ปลดปล่อย
ความเครียด เพิ่มพลังในชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั จัดโครงการสายใยไม่เกษยีณเป็นประจ�าทกุปี สหกรณ์
มุง่เน้นให้ความส�าคัญในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกกับสหกรณ์ ถึงแม้สมาชิกจะเกษียณอายุราชการไป
แล้ว ก็ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ งานน้ีนอกจาก
สมาชิกได้พบปะสงัสรรค์กนัแล้ว ยงัได้รบัฟังสทิธปิระโยชน์ที่
พงึได้รบัหลงัจากเกษยีณอายรุาชการอีกด้วย ส�าหรบัปี 2561 
สอ.ปม.จัดทัศนศึกษา ณ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ถึงแม้ 
จะเพียงเวลาสั้น ๆ ที่สมาชิกผู้เกษียณได้มาอยู่ที่นี่ แต่ก็ 
เก็บเกี่ยวความประทับใจ สร้างความสุขใจได้ตลอดเวลา 

ถ้าจะพูดถึง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ใกล้
ประเทศไทยทีส่ดุ ต้องมชีือ่ นครวดั นครธม ประเทศกมัพชูา 
ติดอันดับแน่นอน สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และ
ความมหัศจรรย์ที่มนุษย์ในยุค 1 พันกว่าปีก่อน ได้สร้างขึ้น 
วนัทีผู้่เกษียณได้เดินทางมาถงึนครวดั แม้แดดจะร้อนแค่ไหน 
ก็ไม่หวั่น จะสูงชันแค่ไหนก็ไม่เกินกว่าความพยายามท่ี 
ได้ขึ้นไปเห็นสถานที่สวยงามที่เป็นมรดกโลก 

ปราสาทบายน (Bayon) มีจุดเด่นที่ส�าคัญ คือ  
การสลักรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หันออกไป
ทั้งสี่ทิศ เพ่ือสอดส่องดูแลทุกข์สุขประชาชนตามความเชื่อ 
ในสมัยนั้น
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เมื่อได้มาเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรม 
บอกได้เลยว่ายิง่ใหญ่อลงัการสมกบัทีเ่ป็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 
7 ของโลกจริง ๆ  เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ไม่ทันไรก็ถึง
เวลาบอกลากันซะแล้ว

“ความสุขใจที่มาพร้อมกับการเดินทาง ไม่ว่าการ
เดินทางจะใกล้หรือไกลก็สามารถสร้างความทรงจ�าที่ดี ๆ  
และสิ่งหนึ่งที่ได้รับมานั่นคือ มิตรภาพจากเพื่อน ๆ ที่ท�าให้
เรามีความสุขสดชื่นได้”
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กระชับความสัมพันธ์กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561

กลุม่สมาชกิภาคสีหกรณ์บางเขน เกิดจากการรวมกลุม่ของสหกรณ์ออมทรพัย์ จ�านวน 13 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมประมง จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสุตัว์ 
จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด, สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด, สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์
สื่อสารทหาร จ�ากัด ได้ตกลงร่วมมือช่วยเหลือกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ความร่วมมือด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม และด้านฝ่ายจัดการ โดยก�าหนดให้มีการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขนขึ้น 
ในแต่ละปี โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  
และสหกรณ์ออมทรพัย์ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม จ�ากดั ได้รบัมอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกนั โดยมจีดุประสงค์
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการของสหกรณ์ในกลุ่มภาคสีหกรณ์บางเขน และสามารถน�าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

การเสวนา เรื่อง “สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันและ
ทิศทางสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต”

 โดย 1. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  2. ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
  3. ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
 ด�าเนินรายการโดย ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

พิธีมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน เจ ้าภาพปี 2562 ได้แก่ 
สอ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จก. และ สอ.กรมประมง 
จก.

กจิกรรม CSR มอบเครือ่งท�าน�า้เยน็นอกอาคารเรยีน ณ โรงเรยีน
บ้านคลอง 30 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต�าบลบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
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กิจกรรมรอบปี 2561

ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 
ให้เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และขอสรุปให้ทราบ ดังนี้

1. สหกรณ์เริ่มใช้ Application Forest CO-OP 4.0 
วันที่ 4 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลด Application Forest CO-OP 4.0 สมาชิก
สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ Forest CO-OP 4.0 บนมือถือ หรือ 
แท็บเล็ต หรือเครื่อง NoteBook และเครื่อง PC ได้ทุกที่ทุกเวลา
ก็สามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญ
คงเหลือ ภาระการค�้าประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน 
สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์ และข้อมูลการเป็นสมาชิก 

2. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี และเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่41 นอกจากนี้ 
ได้มีการจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบ ผู้ท่ีเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ 6 เดือนขึ้นไป 
รวม จ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และเปิดตัวโครงการ 
Forest CO-OP 4.0 สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่อย่างเป็นทางการ

3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
วันที่ 19 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ประกาศ

จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและ 
ผูแ้ทนสมาชกิให้เข้มแขง็ ซ่ึงปีนีม้กีารจดักจิกรรมกลุ่มท้ังส้ิน 32 กลุม่ 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 3,770 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 848,250 บาท
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4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 สหกรณ์เปิดให้

สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร 3 ประเภททุน ได้แก่
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท
2. ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 2,000 - 3,500 บาท
  2.1 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท 
  2.2 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท
มีผู้ขอรับทุน จ�านวน 1,799 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,588,600.00 บาท

5. การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดเีด่น ประจ�าปี 2560-2561 
สอ.ปม.เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก

กับสหกรณ์ 
2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการท�าหน้าที่ 
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ 
ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลอืกจะได้รบัโล่เชดิชเูกยีรตแิละเสือ้สทูแจ๊คเกต็ 

โดยมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

6. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ในปี 2561 สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและ

สมาชิกสมทบ บูรณาการ 4 โครงการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ โครงการสัญจร
พบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมัครใหม่ และ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมความรู้  
และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาแลกเปล่ียนความ 
คดิเหน็เกีย่วกบัการใช้บรกิารในด้านต่างๆ และให้สมาชกิและสมาชกิ 
สมทบได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์มากมาย และสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ครัวเรือน 

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง จ.ชลบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.ตาก วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561
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8. วันท่ี 28 กันยายน 2561 ครบรอบ 40 ปี แห่งการ 
ก่อตั้งสหกรณ์

จากต้นกล้าต้นเลก็ ๆ  ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 40 ปี จนกลาย
เป็นป่าใหญ่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีรากฐานที่มั่นคง เกื้อ
หนุน ค�้าจุนซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความ
พอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก ดั่งค�าขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” โดย สอ.ปม. มีการจับรางวัลผู้ที่เปิดบัญชี
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ครบ 6 เดือนขึ้นไป รวมจ�านวน 33 รางวัล 
เป็นเงิน 50,000 บาท

9. เดือนแห่งการออม วันที่ 28 ก.ย. - 31 ต.ค. 61
สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการออม” เพื่อส่งเสริม

ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออมตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง และเป็นการกระตุน้ให้สมาชกิและสมาชกิสมทบ
มีการออมกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ น�า
ธนบัตรและเหรียญมาฝาก เพ่ือแลกรับกระปุกออมสินลิงน่ารัก มี
การจับรางวัลเงินฝาก และจับรางวัลผู้ท่ีเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิต
พอเพียง และจับรางวัลสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ฝากเงินสด 
หน้าเคาน์เตอร์และฝาก Payment ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป พร้อมทัง้ 
จับรางวัลสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีโหลด Application Forest 
CO-OP 4.0 และเพิ่มเพื่อนใน Line@ สหกรณ์ รับรางวัลท่องเที่ยว
มาเลเซีย - สิงคโปร์ 10 ที่นั่ง

7. ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ�าปี 2561 
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้าง

แนวร่วมในการให้ความรู ้เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้จัดค่ายเยาวชน
สหกรณ์ รุ่นท่ี 24 - 25 ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้
เยาวชนได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวทางพระราชด�าร ิตลอดจนเหน็คณุค่า
ความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและมส่ีวนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

รุน่ที ่24 จดัขึน้ ณ ศนูย์ศกึษาธรรมชาตแิละสตัว์ป่าหาดใหญ่ 
จ.สงขลา วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561

รุ ่นท่ี 25 จัดขึ้น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง 
จ.นครราชสีมา วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561
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10. การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่  
ประจ�าปี 2562 - 2563

ตามข้อบังคับ สอ.ปม. ก�าหนดให้ผู ้แทนสมาชิก อยู่ใน
ต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบัน จะครบวาระใน 
ปี 2561 สอ.ปม. จงึก�าหนดให้วนัที ่5 ตลุาคม 2561 เป็นวนัเลอืกตัง้ 
ผู้แทนสมาชิก โดยในปี 2562 - 2563 มีจ�านวนผู้แทนสมาชิก 
ทั้งสิ้น 297 ราย

12. บริการกู้เงินฉุกเฉินผ่านสมาร์ทโฟน
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์เปิดให้สมาชกิและสมาชกิ

สมทบ กู้เงนิฉกุเฉนิ โดยท�ารายการผ่าน Application Forest CO-OP 
4.0 บนโทรศัพท์มือถือ กู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เงินจะโอนไปยังบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ รับเงินกู้โดยใช้บัตร ATM สหกรณ์

13. ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจ สอ.ปม.
ปีใหม่นี ้สอ.ปม. มอบเงนิสด จ�านวน 100 บาท ให้กบัสมาชกิ

และสมาชิกสมทบ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 28 กันยายน 
2561 โดย สอ.ปม.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ในวันที่  
28 ธันวาคม 2561 จ�านวน 31,991 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,199,100 บาท 

11. กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก สหกรณ์สัญจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันท่ี 25 - 26 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิก สัญจรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่ง 
ได้มีข้าราชการและพนักงานราชการให้ความสนใจสมัครสมาชิก
และสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 
สวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สมัครบัตร ATM และ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
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จุดเด่น
การด�าเนินงาน

ประจ�าปี 2561



จุดเด่น
การด�าเนินงาน

ประจ�าปี 2561

ข้อมูลฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงิน

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

สินทรัพย์
ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสินทรัพย์รวม 18,198,365,676.76 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 

845,116,587.48 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 
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ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
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ลูกหนี้เงินกู้แต่ละประเภท ปี 2561

หนี้สิน
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เงินฝาก เงินกู้ยืมภายนอก

หนี้สิน
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดักจิกรรม “การออม” เพือ่เสรมิสร้างวนัิยการออมของสมาชกิและ 

สมาชิกสมทบโดยมุ่งเน้นที่จะด�าเนินนโยบายอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
และสมาชิกสมทบในอนาคต จนท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 
309,690,377.57 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58
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เงินรับฝาก

เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2561
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 ทุน
ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง และทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
1) ทุนเรือนหุ้น 6,554,225,560.00 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ   10.22
2) ทุนส�ารอง 584,375,883.26 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  9.47
3) ทุนสะสม 143,184,136.15 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  26.77 
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ไว้เป็นทุนส�ารองและทุนสะสม  

ตามสัดส่วนตั้งแต่ปี 2557 - 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนส�ารอง และทุนสะสม จากก�าไรสุทธิ

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561

ทุนส�ารอง 11.00 11.00 11.00 10.50 10.02

ทุนสะสม 6.64 9.17 13.14 9.57 3.07

รวม 17.64 20.17 24.14 20.07 13.09

ทุนของสหกรณ์
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ทุนเรือนหุ้น

ทุนส�ารอง
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ทุนสะสม

ทุนของสหกรณ์ ปี 2561
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แผนกลยุทธ์
ประจ�าปี 2560 - 2563
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แผนกลยุทธ์
ประจ�าปี 2560 - 2563

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4
ประจ�าปี 2560 - 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

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

3. วัตถุประสงค์ (Objective)
วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

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

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
F1 : ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
F2 : ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ากว่าธนาคาร
M1 : ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
M3 : ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์

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

วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ
I2 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
M4 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้น�าสหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
L1 : ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
L4 : การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
M2 : การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
S1 : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
S2 : ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
S3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)
1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
 ตัวชี้วัด
 L1.1 จ�านวนสมาชกิและสมาชกิสมทบทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกับหลกัการและอดุมการณ์ 

 สหกรณ์
 โครงการ
 1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 ตัวชี้วัด
 L2.1 จ�านวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ
 1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบสมัครใหม่

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
 ตัวชี้วัด
 L3.1 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
 L3.2 จ�านวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
 L3.3 จ�านวนหลกัสตูร/คน ทีเ่จ้าหน้าทีร่ะดบับรหิารได้ฝึกอบรมหลกัสตูรนกับรหิารสหกรณ์ระดบัสงู/เจ้าหน้าทีไ่ด้ 

 ศึกษาต่อ
 โครงการ
 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ
 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
 3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
 4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
 ตัวชี้วัด
 L4.1 จ�านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
 โครงการ
 1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค 
 2. โครงการให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective: I)
 วตัถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ I1: การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร ด้านสนิเชือ่ ด้านการตลาด  ด้านสภาพคล่อง  

 และด้านกลยุทธ์
 ตัวชี้วัด
 I1.1 จ�านวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
 โครงการ
 1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 ตัวชี้วัด
 I2.1 จ�านวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
 I2.2 จ�านวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์
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 I2.3 จ�านวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่
 I2.4 จ�านวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
 โครงการ
 1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต
 3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

 วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ I3: ความรบัผดิชอบของผูแ้ทนสมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการและฝ่ายจดัการ
 ตัวชี้วัด
 I3.1 จ�านวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่
 I3.2 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุม
 I3.3 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะท�างานที่เข้าประชุม
 I3.4 จ�านวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม
 โครงการ
 1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 ตัวชี้วัด
 I4.1 จ�านวนสมาชิก
 I4.2 จ�านวนสมาชิกสมทบ
 โครงการ
 1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่
 2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่

3.  มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
 ตัวชี้วัด
 M1.1 จ�านวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก
 M1.2 จ�านวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ
 M1.3 จ�านวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน
 โครงการ
 1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก
 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
 ตัวชี้วัด
 M2.1 จ�านวนกลุ่มสมาชิกออนไลน์
 M2.2 จ�านวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม
 M2.3 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 M2.4 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�าหรับสมาชิกเกษียณ
 โครงการ
 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 3. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น
 4. โครงการกลุ่มสมาชิกออนไลน์
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 5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
 6. โครงการสุขใจวัยเกษียณ

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
 ตัวชี้วัด
 M3.1 จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
 โครงการ
 1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์
 2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
 ตัวชี้วัด
 M4.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
 โครงการ
 1. โครงการส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก
 2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์

4.  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
 ตัวชี้วัด
 F1.1 จ�านวนเงินฝาก
 F1.2 จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
 F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�าปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
 F1.4 สัดส่วนจ�านวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
 โครงการ
 1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
 2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ากว่าธนาคาร
 ตัวชี้วัด
 F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต�่ากว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
 โครงการ
 1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน
 ตัวชี้วัด
 F3.1 จ�านวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ด�าเนินการแล้ว
 F3.2 จ�านวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
 F3.3 จ�านวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
 โครงการ
 1. การก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์
 2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน
 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
 ตัวชี้วัด
 F4.1 อัตราการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง
 F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก
 โครงการ
 1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของสหกรณ์

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

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

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ตัวชี้วัด
 S3.1 จ�านวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 S3.2 จ�านวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ
 1. โครงการค่ายสหกรณ์
 2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�าปี 2561
(รวม 747,734.00 บาท)

ด้านสาธารณกุศล เป็นเงิน 395,734.00 บาท

 1. เสื้อแจ๊คเกตสูทคนดีศรีสหกรณ์ และสูทผู้เสนอ

  รายชื่อคนดีศรีสหกรณ์ 2,900.00

 2. เข็มทองค�า คนดีศรีสหกรณ์ ปี 2561  38,656.00

 3. เคร่ืองกรองน�า้ บรษิทั เทคโน วอเตอร์ ซสีเตม็ จ�ากดั

  (ตู้ท�าน�้าเย็น ขนาด 6 หัวก๊อก) 25,000.00

 4. ร่วมท�าบุญสนับสนุนวันส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาป่าไม้ 

  ครั้งที่ 25 5,000.00

 5. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล วนศาสตร์

  รวมใจ 2561 สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ 20,000.00

 6. โล่คนดีศรีสหกรณ์และโล่ผู้แทนสมาชิกดีเด่น 

  ปี 2561 4,280.00

 7. รางวัลผู้เสนอคนดีศรีสหกรณ์ ปี 2561 16,000.00

 8. สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง

  วนศาสตร์ ครั้งที่ 4 ปี 2561 20,000.00

 9. ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์

  ให้ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กับชุมนุม

  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 2,000.00

 10. ร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสหกรณ์

  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี กับ 

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด  5,000.00

 11. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องาน

  ที่พ่อท�า กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 500.00

 12. ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสนับสนุน

  กองทุนสวัสดิการส�านักงานนโยบายและแผน

  ทรัพยากรธรรมชาติ 3,000.00

 13. สนับสนุนการจัดงานวิ่งการกุศล เขาสกฮาล์ฟมาราธอน 

  วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 4 

  สุราษฎร์ธานี 5,000.00

 14. สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าประชุม

  สัมมนา เรื่อง สุขใดไหนจะเท่า หากใจออเจ้า 

  เต็มไปด้วยบริการ และการประชุมใหญ่ 

  ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 3,000.00

 15. ร่วมท�าบุญงานศพ นายวัฒนา แก้วก�าเนิด 

  อดีตประธานกรรมการด�าเนินการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จ�ากัด 20,000.00

 16. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุน

  พัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดแตระ กับสหกรณ์

  ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จ�ากดั 1,000.00

 17. ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ

  ทุนการศึกษา ธารน�้าใจเพื่อการศึกษา กับสหกรณ์

  ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด 1,000.00

 18. ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์

  ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 1,000.00

 19. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน

  จดัหาเครือ่งมอืทางการแพทย์ กบัสหกรณ์ออมทรัพย์

  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ�ากัด 1,000.00

 20. ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่าการศกึษา โรงเรยีนบ้านตากแดด 

  กับสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยสโุขทยั จ�ากดั 1,000.00

 21. ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กับ 

  ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 อุบลราชธานี 1,000.00

 22. ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและค่ารักษาพยาบาล

  นักเรียนหูหนวก กับมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ 

  วัดพระศรีเจริญ 1,000.00

 23. ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อระดมทุนหารายได้

  สมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาที่ขาดแคลน

  ทุนทรัพย์ 10,000.00

 24. สมทบกิจการของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เพื่อช่วยเหลือ

  เจ้าหน้าที่และครอบครัวผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า 10,000.00

 25. ร่วมท�าบุญสร้างกุศลทางการศึกษาพัฒนาเยาวชน

  กับมูลนิธิศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี 10,000.00

 26. ร่วมท�าบญุมหากศุลเพือ่ส่งเสรมิการศกึษา กบัสหกรณ์

  ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด 1,000.00

 27. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน

  สร้างอุโบสถ ณ วัดจันทร์มณี กับสหกรณ์ออมทรัพย์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด 1,000.00
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 28. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุน

  สร้างสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อเอดส์ กับสหกรณ์

  ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 1,000.00

 29. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อ

  ถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา กับกรมทรัพยากรธรณี 1,000.00

 30. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน

  สร้างพระอุโบสถ ณ วัดห้วยยาง 

  กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  1,000.00

 31. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี

  ประจ�าปี 2561 เพือ่สมทบทนุบูรณถาวรวัตถ ุวดัใหม่

  ดอนสว่าง กบัสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 1,000.00

 32. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์

  เพื่อถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดโสมนัส 

  กับส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ 1,000.00

 33. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนา

  คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วัดบวรนิเวศ 

  กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 500.00

 34. ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมใหญ่ เรื่อง

  กฎหมายแรงงานกับเงินชดเชยตามกฎหมายใหม่ 

  กบัชมรมผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 1,000.00

 35. ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ

  วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กับส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

  อุบลราชธานี 5,000.00

 36. สนับสนุนเงินสมทบภาคีสหกรณ์บางเขน

  ประจ�าปี 2561 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์

  กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 20,000.00

 37. ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ 

  ลพบุรี กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

  แห่งประเทศไทย จ�ากัด 1,000.00

 38. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินเพื่อถวายพระสงฆ์

  จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ยโสธร กับส�านักงาน

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ากัด 1,000.00

 39. ร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวชสันดรชาดก 

  กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

  กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 1,000.00

 40. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้อง

  โครงการ 4 จังหวัดแพร่ กับสหกรณ์ออมทรัพย์

  ครูแพร่ จ�ากัด 1,000.00

 41. ร่วมท�าบุญโครงการเทศน์มหาชาติเพื่อสมทบทุน

  สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาล

  ราชวิถี กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 1,000.00

 42. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณ์

  ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด 1,000.00

 43. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณ์

  ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ากัด 1,000.00

 44. ร่วมเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน

  พระราชทาน กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

  และพันธุ์พืช 10,000.00

 45. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

  กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10,000.00

 46. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

  กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  1,000.00

 47. ร่วมบริจาคโครงการ ปันน�้าใจได้กุศล กับสมาคม

  หูหนวกจังหวัดชลบุรี 1,000.00

 48. สนับสนุนอุปกรณ์ส�าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์

  ทรพัยากรธรรมชาต ิกบัชมรมลานน้อยอนรุกัษ์ป่า 1,000.00

 49. ช่วยเหลือค่าซ่อมรถยนต์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

  ให้กับนายนราธิป อัจฉริยชีวิน ซึ่งร่วมเป็นประธาน

  เปิดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ 50,000.00

 50. สนับสนุนเครื่องท�าน�้าเย็นนอกอาคารเรียนโรงเรียน

  บ้านคลอง 30 นครนายก เป็นงบประมาณ

  โครงการ CSR ของภาคีสหกรณ์บางเขน  5,000.00

 51. สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

  ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้  5,000.00

 52. สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์

  บริษัท วิทยุการบิน จ�ากัด 1,000.00

 53. ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อเสริมสร้างสามัคคี

  ในขบวนการสหกรณ์ กับชุมนุมร้านสหกรณ์

  แห่งประเทศไทย 1,000.00

 54. สนับสนุนกิจกรรม CSR โครงการสหกรณ์เพื่อน้อง 

  กับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ�ากัด 1,000.00

 55. ร่วมถวายบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กับสมาชิกสหกรณ์

  ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 500.00

 56. ร่วมบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐิน

  พระราชทาน กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์ จ�ากัด 1,000.00
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 57. สนับสนุนการศึกษาและอาหารกลางวันอุปกรณ์

  การเรียน มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ 500.00

 58. ร่วมท�าบุญผ้าป่าสามัคคีเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี 

  เพื่อสมทบทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ 

  กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ากัด 1,000.00

 59. สนับสนุนผลงานเนื่องในวันปีใหม่ บริษัท จิตรกร

  สร้างสรรค์ด้วยปากกาและเท้า จ�ากัด 570.00

 60. ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินเพื่อสมทบทุนสร้าง 

  พระอโุบสถ กบับรษิทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิจ�ากดั 1,000.00

 61. ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลถวาย

  ผ้าพระกฐินพระราชทาน กับกรมป่าไม้  10,000.00

 62. เสื้อแจ๊คเกตสูทผู้แทนสมาชิกดีเด่น 2560-2561 11,984.00

 63. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการ ปันน�้าใจ

  พี่ให้น้อง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ 

  ประเทศไทย จ�ากัด 1,000.00

 64. สนับสนุนโครงการ ค่ายความรู้สู่ชนบท ครั้งที่ 25 

  กับชุมนุมนิสิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  5,000.00

 65. ร่วมเป็นเจ้าภาพท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ 

  กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เชียงราย 500.00

 66. ร่วมบริจาคเงินโครงการ ท�าดีเพื่อพ่อ 

  กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย

  อคริลิคไฟเบอร์ จ�ากัด 1,000.00

 67. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง

  พระอุโบสถ กับสหกรณ์ออมทรัพย์

  กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด 1,000.00

 68. บริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ 

  จังหวัดเชียงใหม่ กับสหกรณ์ออมทรัพย์

  กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด 2,000.00

 69. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมอบให้นักเรียน 

  มูลนิธิสมเพิ่มกิตตินันท์  10,000.00

 70. ค่าจัดท�าโล่เชิดชูเกียรติผู้แทนสมาชิกดีเด่น

  ประจ�าปี 2560 - 2561 9,844.00

 71. สนับสนุนงบประมาณโครงการ สานฝันปันน�้าใจ

  เพื่อเด็กไทยในเขตพื้นที่สูง กับสหภาพแรงงาน

  รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 500.00

 72. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

  พื้นฐานและพัฒนาผู้น�า กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ  92,000.00

 73. สนับสนุนการจัดงานโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน เพื่อ

  ร่วมบริจาคเงินส�าหรับจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

  อาเซียน กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 500.00

 74. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลเนื่องในโอกาส

  ครบรอบ 4 ปี สมาคมคนหูหนวก กับสมาคม

  คนหูหนวกกรุงเทพมหานคร 2,000.00

สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก 
เป็นเงิน 70,000.00 บาท

 1. สนับสนุนเสื้อเจ้าหน้าที่ จ�านวน 1,000 ตัว 

  ส�าหรับใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ  30,000.00

 2. สนับสนุนกิจกรรมพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนา

  กรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี 

  วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561  20,000.00

 3. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสถาปนา

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

  ครบรอบ 16 ปี  20,000.00

สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 222,000.00 บาท

 1. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตาก 

  15 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 35,500.00

 2. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 ขอนแก่น 

  2 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 6,000.00

 3. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 ชัยภูมิ 

  5 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 12,500.00

 4. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 นครราชสีมา 

  11 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 23,000.00

 5. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 กาญจนบุรี 

  12 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 24,500.00

 6. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 พิษณุโลก 

  7 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 17,000.00

 7. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 7 อุตรดิตถ์ 

  3 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 9,500.00

 8. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 หนองคาย 

  4 ทุน และทุนอาหารกลางวัน  11,000.00

 9. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี 

  4 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 11,000.00
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 10. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ร้อยเอ็ด 

  4 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 11,000.00

 11. ทุนการศึกษาโรงเรียนรอบข้าง โรงเรียนบางบัว 

  12 ทุน และทุนเด็กพิเศษ 29,000.00

 12. ทุนการศึกษาโรงเรียนรอบข้าง โรงเรียนสารวิทยา 

  6 ทุน 12,000.00

 13. ทุนการศึกษาโรงเรียนรอบข้าง มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 1 ทุน 10,000.00

 14. ทุนการศึกษาโรงเรียนรอบข้าง มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน  10,000.00

 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติราชการ 

เป็นเงิน 60,000.00 บาท

 1. นายเพชรพนม สมบัติใหม่ 10,000.00

 2. นายปกรณ์ ตาดทอง 10,000.00

 3. นายค�าเสริม โรยรส  10,000.00

 4. นายวัง ค�าเสียง  10,000.00

 5. นายณัฐพงษ์ ค�ามูล  10,000.00

 6. นายปกรณ์ ปักกะฐิน 10,000.00
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รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ
ตั้งแต่ปี 2521 - 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521

 ชุดที่ 3  ประจ�าปี 2523

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

 ชุดที่ 4  ประจ�าปี 2524

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

 ชุดที่ 1 ประจ�าปี 2521

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

 ชุดที่ 2  ประจ�าปี 2522

 1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
 2.  นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน
 3.  นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน
 4.  นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน
 5.  นายส�าลี อินทรไพโรจน์ เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
 6.  นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ
 7.  นายอุทัย จันผกา กรรมการ
 8.  นายจ�านงค์ โพธิสาโร กรรมการ
 9.  นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ
 10. นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ
 11.  นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ
 12.  นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
 13.  นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
 14.  นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
 15.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
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 ชุดที่ 5 ประจ�าปี 2525

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

 ชุดที่ 6  ประจ�าปี 2526

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

 ชุดที่ 7 ประจ�าปี 2527

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

 ชุดที่ 8  ประจ�าปี 2528

 1.  นายจ�านงค์ โพธิสาโร ประธาน
 2.  นายช�านิ บุณโยภาส รองประธาน
 3.  นายส�าลี อินทรไพโรจน์ เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ
 4.  นายอุทัย จันผกา กรรมการ
 5.  นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ กรรมการ
 6.  นายผ่อง เล่งอี้ กรรมการ
 7.  นายปรุง โชติช่วง กรรมการ
 8.  นายอ�าพล ลิ่มวงศ์ กรรมการ
 9.  นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
 10.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ
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 ชุดที่ 11  ประจ�าปี 2531

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

 ชุดที่ 12  ประจ�าปี 2532

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

 ชุดที่ 9 ประจ�าปี 2529

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

 ชุดที่ 10  ประจ�าปี 2530

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

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

 ชุดที่ 14  ประจ�าปี 2534

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

 ชุดที่ 15  ประจ�าปี 2535

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

 ชุดที่ 16  ประจ�าปี 2536

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

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

 ชุดที่ 19  ประจ�าปี 2539

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

 ชุดที่ 17  ประจ�าปี 2537

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

 ชุดที่ 20  ประจ�าปี 2540

 1.  นายสถิตย์ สวินทร ประธาน
 2.  นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
 3.  นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
 4. น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
 5. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ เหรัญญิก
 6. นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายประวิทย์ จิตต์จ�านงค์ ผู้จัดการ
 8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
 9. นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
 10. นายจรินทร์ อิฐรัตน์ กรรมการ
 11. นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล กรรมการ
 12. นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
 13. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ กรรมการ
 14. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เลขานุการ
 15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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 ชุดที่ 21 ประจ�าปี 2541

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

 ชุดที่ 22 ประจ�าปี 2542

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

 ชุดที่ 23  ประจ�าปี 2543

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

 ชุดที่ 24  ประจ�าปี 2544

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

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

 ชุดที่ 27 ประจ�าปี 2547

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

 ชุดที่ 28  ประจ�าปี 2548

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

 ชุดที่ 25  ประจ�าปี 2545

 1.  นายจรินทร์ อิฐรัตน์ ประธาน
 2.  นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
 3.  น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
 4.  นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธาน
 5.  นางเกตุชฎา  โตตาบ เหรัญญิก
 6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7.  นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
 8.  นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
 9.  นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
 10. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
 11.  นายณัฐชัย สุปิน กรรมการ
 12.  นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ
 13.  นายทรงศักดิ์  วิทยอุดม กรรมการ
 14.  นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
 15.  นายอดุลย์ ภูยาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

 ชุดที่ 29 ประจ�าปี 2549

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

 ชุดที่ 30  ประจ�าปี 2550

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

 ชุดที่ 31  ประจ�าปี 2551

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

 ชุดที่ 32  ประจ�าปี 2552

 1.  นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์ ประธาน
 2.  น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
 3.  นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธาน
 4.  นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม รองประธาน
 5.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
 6. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายวิชิต  สนธิวณิช ผู้จัดการ
 8. นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
 9. นายสุภาพ  ค�าแฝง กรรมการ
 10. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
 11. นายชัยยันต์  ค�าป้อ กรรมการ
 12. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
 13. นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการ
 14. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล เลขานุการ
 15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

 ชุดที่ 36  ประจ�าปี 2556

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

 ชุดที่ 33  ประจ�าปี 2553

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

 ชุดที่ 34  ประจ�าปี 2554

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

 ชุดที่ 35  ประจ�าปี 2555

 1.  นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธาน
 2.  น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
 3.  นายสนิท  ศรีสุระ รองประธาน
 4.  นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม รองประธาน
 5.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
 6. นายวิชิต  สนธิวณิช ผู้จัดการ
 7. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
 8. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์ กรรมการ
 9. นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการ
 10. นายอนุชิต  แตงอ่อน กรรมการ
 11. นายแปลก  พิมลไทย กรรมการ
 12. นายทวีศักดิ์  ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
 13. นายสุภาพ  ค�าแฝง กรรมการ
14. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล เลขานุการ
15. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

 ชุดที่ 37  ประจ�าปี 2557

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

 ชุดที่ 38  ประจ�าปี 2558

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

 ชุดที่ 39  ประจ�าปี 2559

 1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
 2. นายวิชิต   สนธิวณิช รองประธาน
 3. นางสาวอารยา   บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
 4. นายธนโรจน์   โพธิสาโร รองประธาน
 5. นายน�าศักดิ์   ประสาร เหรัญญิก
 6. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายโชคชัย   เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ
 8. นายชัยยันต์   ค�าป้อ กรรมการ
 9. นางศุภรัตน์   ชาญยุทธกูล กรรมการ
 10. นายทวีศักดิ์   ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
 11. นายณรงค์   มหรรณพ กรรมการ
 12. นายวุฒิศักดิ์   นราพันธ์ กรรมการ
 13. นายวิฑูรย์   ไชยเพิ่ม กรรมการ
 14. นายสุเทพ   บัวจันทร์ เลขานุการ
 15. นายณรงค์   ทองขจร ผู้ช่วยเลขานุการ

 ชุดที่ 40  ประจ�าปี 2560

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

 1. นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล ประธาน
 2. นายธนโรจน์  โพธิสาโร รองประธาน
 3. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล  รองประธาน
 4. นายสนิท  ศรีสุระ รองประธาน
 5. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
 6. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง  กรรมการ
 8.  นายอนุชิต  แตงอ่อน  กรรมการ
 9. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์ กรรมการ
 10. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
 11. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ
 12. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
 13. นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์  กรรมการ
 14. นายภูดิท  จันทะเรือง เลขานุการ
 15. นายสุภาพ  ค�าแฝง ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้แทนสมาชิก
ประจ�าปี 2562 - 2563



ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ประจําป 2562 - 2563

ผูแทนสมาชิกสวนกลาง จํานวน 62 คน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (8 คน )

68/9 ถนนสถิตยุติธรรม
ต.พิมาน อ.เมือง

0815987105
จ.สตูล   91000

นายเทิดศักด์ิ พิทักษธรรมคุณ

92 ช้ัน 4 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656171
กรุงเทพฯ   10400

น.ส.ฉันทนา ผิวทอง

94/246 หมูบานชัยพฤกษ ซอยA24
ถนนคูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

0922616353,0898874535
กรุงเทพฯ   10510

นายเกรียงศักด์ิ นพนนท

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656171
กรุงเทพฯ   10400

น.ส.ธนิสร ยกยอง

11/32 หมู 6 ซอยชินเขต 1/29 ถนนงาม
วงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

0895120948
กรุงเทพฯ   10210

นายชุมพล เจียมวิไล

11/218 หมูบานนันทวัน ซอย12แยก1 
ถนนกาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ

0818555214
จ.นนทบุรี   11140

นายชัยพร วองสืบขาว

92 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท

022656169
กรุงเทพฯ   10400

นางกรรณิการ นพรัตน

6/6 ซอยงามวงศวาน 55 ถนนงามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0804430556
กรุงเทพฯ   10900

นายภูดิท จันทะเรือง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (1 คน )

169/19 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

0894445669
กรุงเทพฯ   10400

นายธีรพงษ เหลาพงศพิชญ

สํานักผูบริหารกรมปาไม (1 คน )

159/508 ซอยจรัลสนิทวงศ 96/1
แขวงบางออ เขตบางพลัด

0922595599
กรุงเทพฯ   10700

นางเปรมพิมล พิมพพันธุ

สํานักบริหารกลาง (2 คน )

48/193 หมูบานเซ็นเตอรเพลส ซอย
รามคําแหง 104 ถนนรามคําแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

027295870,0817521025
กรุงเทพฯ   10240

น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม

กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0863442120
กรุงเทพฯ   10900

วาที่ ร.ต.นพดล เกษจันทร

กองการอนุญาต (1 คน )

304/601 ช้ัน2 แฟลตการเคหะบางบัว 
อาคาร 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

0818990297
กรุงเทพฯ   10210

นายมนตรี นุชอนงค

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )

88/40 หมูบานธัญรดา
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0935785587
กรุงเทพฯ   10220

นางจีระพงษ สัมผัสชัยมงคล

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม (2 คน )

กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0830179134
กรุงเทพฯ   10900

นายสุชาติ กัลยาวงศา

181/357 หมูบานสินทรัพยนคร ซอย20/5
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0852005899
กรุงเทพฯ   10220

นายประเสริฐ วาณิชยเจริญ

สํานักสงเสริมการปลูกปา (3 คน )

กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

025614292 ตอ 5535
กรุงเทพฯ   10900

นายหงษพิจารณ บัวไข

166/160 หมูบานณัฐกานต 3 ซอย
พหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0814400045
กรุงเทพฯ   10220

นางเบญจา แทสูงเนิน

38 ซอยลาดปลาเคา 72 แยก4 ถนนราม
อินทรา
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0814980777
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข

สํานักจัดการปาชุมชน (1 คน )

กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0836556985
กรุงเทพฯ   10900

นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (5 คน )

31/356 หมูบานพฤกษาวิลเลจ1 หมู17
ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา

0816183574
จ.ปทุมธานี   12150

นายสมชาย นุชนานนทเทพ

8 หมู 7 
ต.คลองสวน อ.บางบอ

0863898363
จ.สมุทรปราการ   10560

น.ส.นฤมล นุชเปล่ียน

888/65 หมู5
ต.บานเบ็ด อ.เมือง

0892442696
จ.ขอนแกน   40000

นายภาสกร นาชัยเวียง

หนา 1 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561126
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กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

025614292ตอ5051
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.สุภาพรรณ พุมจันทร

935/51 ซอยลาดพราว 101
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง

0891408957
กรุงเทพฯ   10310

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ

สํานักจัดการที่ดินปาไม (1 คน )

61/163 หมูบานแหวนยอด 2 ซอย 9 หมู18
 ต.คูคต อ.ลําลูกกา

0851127678
จ.ปทุมธานี   12130

นายสมเกียรติ เสนานุช

สํานักผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช (1 คน )

52/45/1 ซอยงามวงศวาน 18 ถนนงาม
วงศวาน 
ต.บางเขน อ.เมือง

0958723399
จ.นนทบุรี   11000

นายชุมพล สุขเกษม

สํานักบริหารงานกลาง (4 คน )

104/63 รีเจนโฮม 15
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0928969265
กรุงเทพฯ   10220

นายอนุชิต แตงออน

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

0894572636
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   10900

วาท่ี ร.ต. มนตรี อิ่มชัย

263 หมูบานไพโรจน ซอยบางนา-ตราด27
แขวงบางนา เขตบางนา

0870037027
กรุงเทพฯ   10260

นายณรงค ทองขจร

312/22 รีเจนทโฮม1 ซอยพหลโยธิน67
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0614597568
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.ฐิศา สันโดษ

สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า (2 คน )

87/1 ศูนยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ
ตนน้ําลุมน้ํายม 
ต.ในเวียง อ.เมือง

0898959529,0969965953
จ.แพร   54000

นายประสงคโชติ ไพรวัลย

30 หมู6 ซอยนนทบุร9ี ถนนนนทบุร1ี
ต.บางกระสอ อ.เมือง

0887212054
จ.นนทบุรี   11000

น.ส.สุวรรณา เทียนทอง

สํานักอนุรักษสัตวปา (3 คน )

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0819180529
กรุงเทพฯ   10900

นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0818801461
กรุงเทพฯ   10900

นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0865111009
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.สุกัญญา อิสโร

สํานักอุทยานแหงชาติ (3 คน )

70 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

0819198999
กรุงเทพฯ   10400

นายธนโรจน โพธิสาโร

61 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0819114953
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.ธนัสสรณ ไชยพัฒน

8/136 หมูบานศิรินคร
แขวงคลองถนน เขตสายไหม

0851550587
กรุงเทพฯ   10220

นายมาโนช ช่ืนฉํ่า

    สํานักปองกัน  ปราบปราม   และควบคุมไฟปา 
(2 คน )

29 หมู3  ต.วังอาง
อ.ชะอวด

0840931159
จ.นครศรีธรรมราช   80180

นายปรัธญานนท หนูไชยันต

37/34  ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา

0949567744
จ.ปทุมธานี   

นางจินดา กุลพญา

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0985426351
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.จิรัชญ นามคง

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (2 คน )

99/28 หมู6 หมูบานปยวัฒนบางแสน
ต.บานปก อ.เมืองชลบุรี

0817753364
จ.ชลบุรี   20130

นายวรดลต แจมจํารูญ

6/1 หมู3
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด

0818028386
จ.นนทบุรี   11120

นางกิตติมา ดวงแค

กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา
 (2 คน )

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0922485055
กรุงเทพฯ   10900

น.ส.ฐานิตยรดา กฤตยาวรเศรษฐ

240/23 บานพักรถไฟ กม.11
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

0846613826
กรุงเทพฯ   10900

นางวันวิสาข นันทสุทธิวารี

หนา 2 จาก 14
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กองนิติการ (1 คน )

222/79 หมู5
ต.ปากชอง อ.ปากชอง

0819244757
จ.นครราชสีมา   30130

นายจงเจริญ กิจสําราญกุล

สํานักฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ (5 คน )

48/648 ม.เคซีการเดนทโฮม15 ซ.นิมิต
ใหม40 ถ.นิมิตรใหม
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

029931871,0841547333
กรุงเทพฯ   10510

นางณัฐณิชชา พุมพิพัฒน

225/115 หมุบานศุภาลัยปารควิลล ซอย
พหลโยธิน 48
 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน

0813454566
กรุงเทพฯ   10220

นายนําศักด์ิ ประสาร

99/301 หมู4 หมูบานยูนิโอทาวน
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา

0616355566
จ.ปทุมธานี   12150

นายสิทธิพงษ มั่นยืน

96 สุขาภิบาล 5 ซอย5 แยก 10
แขวงทาแรง เขตบางเขน

0867893482
กรุงเทพฯ   10220

นายธีรรัชต เอี่ยมเหมือน

47/4 หมู1 หมูบานพรพิมานวิลล 
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี

0644059565
จ.ปทุมธานี   12110

นายกฤตธี จันทรสงา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (5 คน )

201/701 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-12 
ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

0865118483
กรุงเทพฯ   10220

น.ส.อุดมศรี อธิเศรษฐ

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 2 
เลขที่ 301 หมู 2 ต.เสม็ด อ.เมือง

0861554419
จ.ชลบุรี   20000

นางปฎิมา มั่นศิลป

101/34
ต.นาวุง อ.เมืองเพชรบุรี

0819564039
จ.เพชรบุรี   76000

นายชัชนรินทน ชัชวงศุวาลย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
120 หมู5 ศูนยราชการฯ อาคารบี ช้ัน5

0818274026
ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ   10210

นายกฤษกร โนนนอก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
120 หมู5 ศูนยราชการฯ อาคารบี ช้ัน5

0866132268
ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ   10210

นายพงษพันธุ กิจไพบูลย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2 คน )

457 ซ.เพชรบุรี 7 ถ.เพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

0945641639
กรุงเทพฯ   10400

นายเอกราช ขํามะโน

148/1352 ซ.รามคําแหง 190
ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี

0817014770
กรุงเทพฯ   10510

น.ส.ประไพ ชูศรี

กรมควบคุมมลพิษ (1 คน )

22/172 อ.นนททาวเวอรคอนโดมิเนียมA 
ถ.ติวานนท
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

0982532081,0813235957
จ.นนทบุรี   11000

น.ส.สุรีย แสงสุขีลักษณ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1 คน )

กรมหมอนไหม เลขที่ 2175 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0845160999
กทม.   10900

น.ส.จุฑารัตน สิริเลาหวัฒนกุล

กรมทรัพยากรน้ํา (1 คน )

71/6 ซอยแจงวัฒนะ13 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

0869934261
กรุงเทพฯ   10210

น.ส.ดวงใจ ศรีธวัชชัย

ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด จํานวน 162 คน

จังหวัดกาญจนบุรี (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง

0876682109
จ.กาญจนบุรี   71000

นางสิริลักข จันทรเต็มดวง

จังหวัดกาฬสินธุ (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ
96 ถนนอรรถเปศล ต.กาฬสินธุ อ.เมือง

0895766124
จ.กาฬสินธุ   46000

นางวัชรา มณีกอน

จังหวัดกําแพงเพชร (1 คน )

219/6 ม.5
ต.นครชุม อ.เมือง

0867348637
จ.กําแพงเพชร   62000

นายยงยุทธ ชนะภัย

จังหวัดขอนแกน (6 คน )

391/6 ถนนกลางเมือง (ริมบึง)
ต.ในเมือง อ.เมือง

0818857037
จ.ขอนแกน   40000

นายทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ

659 หมู14
ต.ศิลา อ.เมือง

0961426596
จ.ขอนแกน   40000

นายชิวเอก กระจายกลาง

309/66  ต.ทุงศรีเมือง
อ.เมือง

0985844812
จ.กาฬสินธุ   46000

นายปยวัฒน สุณะไตรย

หนา 3 จาก 14
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659 ถนนมิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมือง

0817683826
จ.ขอนแกน   40000

นางอัญชนา ไชยศิริ

659 ถนนมิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมือง

0819540354
จ.ขอนแกน   40000

น.ส.วราภรณ มาตยภูธร

24/43 ถนนศรีมารัตน 30 หมู 16
ต.ในเมือง อ.เมือง

0814716099
จ.ขอนแกน   40000

นายเรวัตร ณรงคการดี

จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 คน )

8 ถนนมหาจักรพรรดิ์
ต.หนาเมือง อ.เมือง

0981526455
จ.ฉะเชิงเทรา   24000

น.ส.พวงเพ็ชร จาบกุล

จังหวัดชลบุรี (8 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

0815755998,0865569731
จ.ชลบุรี   20110

นายเฉลิม กล่ินน่ิมนวล

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

0819010542
จ.ชลบุรี   20110

นางสุนทรี บุบผามาศ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

0909472029
จ.ชลบุรี   20110

น.ส.อัจฉริยาภรณ ไชยโย

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

0891354575
จ.ชลบุรี   20110

น.ส.สายซอ ล้ิมกุล

79 หมู 1
ต.เพ อ.เมือง

0867874442
จ.ระยอง   21160

นายกรวิชญ ศรีพุทธา

511 ลาดพราว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

0813432559
กรุงเทพฯ   10310

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท

298 สําโรงเหนือ หมู1 ซอยสุขุมวิท74 
อ.เมือง

0818618829
จ.สมุทรปราการ   

นายวิฑูรย ไชยเพ่ิม

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา)
16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

0944946556
จ.ชลบุรี   20110

นางธัญยธรณ เจียมเจริญ

จังหวัดชัยนาท (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.ชัยนาท เลขที1่57/2 ถนน
พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง

056411013
จ.ชัยนาท   77000

นายวุฒิศักด์ิ นราพันธ

จังหวัดชัยภูมิ (2 คน )

ศูนยปาไมชัยภูมิ 
ถนนหฤทัย อ.เมือง

0878725796
จ.ชัยภูมิ   36000

น.ส.ปราณีต เรืองศรี

เขตรักษาพันธุวัตวปาภูเขียว
ต.ทุงลุยลาย อ.คอนสาร

0810529191
จ.ชัยภูมิ   36180

นายกฤษ มั่นปอม

จังหวัดชุมพร (1 คน )

178/4 ถนนวานิชบํารุง
ต.นาโพธ์ิ อ.สารี

0808926453
จ.ชุมพร   86130

นางดวงรัตน พัฒนา

จังหวัดเชียงราย (7 คน )

74 ถนนประตูเชียงใหม 
อ.เมืองเชียงราย

0979922695
จ.เชียงราย   57000

นางสิริภัฐสร เวียงนาค

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

053711402
จ.เชียงราย   57000

นายชูวัฒน เขียวปญญา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

0817241533
จ.เชียงราย   57000

นายนพพร ขันคํา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

0818854162
จ.เชียงราย   57000

นางนิชภาดา พุฒิพิริยะ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

0903174938
จ.เชียงราย   57000

นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

0894297959
จ.เชียงราย   57000

นางวนิดา อัศวชัยสัจจา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 
เลขที7่75 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

053711402ตอ354
จ.เชียงราย   57000

น.ส.สุชาวัลย รุจิมัตตัญุตกุล

จังหวัดเชียงใหม (9 คน )

10/7 หมู 3
ต.หนองหอย อ.เมือง

0863924919
จ.เชียงใหม   50000

นายอภิสิทธิ์ ปนแกวแสง

หนา 4 จาก 14
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สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง

0867310629
จ.เชียงใหม   50100

นายณัฐพัชร จันทรภิรมย

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
153 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง

0850440622
จ.เชียงใหม   50100

นายประสงค ใจแซ

145 หมู 6 ถนนจอมทอง-น้ําตกแมยะ
ต.ขวงเปา อ.จอมทอง

0899525486
จ.เชียงใหม   50160

นายอาทิตย สุธรรมทาน

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
ตูปณ.2 ต.บานหลวง อ.จอมทอง

0899525486
จ.เชียงใหม   50160

นายนัฐพล หนอคํา

10/7 หมู 3
ต.หนองหอย อ.เมือง

0615453222
จ.เชียงใหม   50000

วาที่ ร.ต.วินัย เทพเสนา

2/1 หมู3
ต.อุโมงค อ.เมือง

0992954691
จ.ลําพูน   50100

น.ส.ธัญกัญจน นิตยเจริญ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
153 ถนนเจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง

0850298988
จ.เชียงใหม   50100

นายเชาว ดีพิน

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
153 ถนนเจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง

0871987094
จ.เชียงใหม   50100

นางเสาวลักษณ บุญทาพฤกษ

จังหวัดตรัง (1 คน )

113/5 หมู8 
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน

0817663544
จ.พัทลุง   93130

นายพิเชษฐ สงจันทร

จังหวัดตราด (1 คน )

สวนทรัพยากรนํ้า อาคารแขวงทางหลวง
ชนบทตราด 
322 หมู5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด

0814299335
จ.ตราด   23000

นายวัชระ สุนทรภักดี

จังหวัดตาก (9 คน )

15/62 ถนนพหลโยธิน
ต.เชียงเงิน อ.เมือง

0819731625
จ.ตาก   63000

นายสุรพล เกวี

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ต.ปามะมวง อ.เมืองตาก

0953433111
จ.ตาก   63000

นางโสภา บุณโยประการ

146 หมู6 
ต.วังหิน อ.เมืองตาก

0819726792
จ.ตาก   63000

นายคมน เครืออยู

187 หมู9
ต.วังหิน อ.เมืองตาก

0817853630
จ.ตาก   63000

นายสมพร เลาหะรัตน

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ต.ปามะมวง อ.เมืองตาก

0817402608
จ.ตาก   63000

นางยุวดี เข่ือนสาร

200/90 บานมั่นคง หมู 3
ต.ปามะมวง อ.เมืองตาก

0896445262
จ.ตาก   63000

นายเอนก ล้ิมประเสริฐ

6/124 ถนนพหลโยธิน
ต.ระแหง อ.เมืองตาก

0818878538
จ.ตาก   63000

นายสาธิต มณฑาทิพย

356/32 หมู5 
ต.น้ําริม อ.เมืองตาก

0806867991
จ.ตาก   63000

นายประเทือง พรมมา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ต.ปามะมวง อ.เมืองตาก

0873255839
จ.ตาก   63000

นางกันตินันท หมอมนต

จังหวัดนครนายก (1 คน )

304/1139 ถนนพโยธิน49/1 แยก4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

0818090461
กรุงเทพฯ   10210

นายศุภชัย จรรยาสวัสด์ิ

จังหวัดนครปฐม (1 คน )

58/10 หมู3 
ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

0819435089
จ.นครปฐม   73120

นายสมชาย กิตติชัยศรี

จังหวัดนครพนม (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.นครพนม ถนนศาลากลาง
อ.เมือง

0868504697
จ.นครพนม   48000

น.ส.สุจิตรา สุวรรณสาร

จังหวัดนครราชสีมา (6 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7 
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง

0818794025
จ.นครราชสีมา   30000

นางจาริยา ทับทิมทอง

หนา 5 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561130
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สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7 
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง

0872410947
จ.นครราชสีมา   30000

นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7 
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง

0879619814
จ.นครราชสีมา   30000

นางณัฐจารีย วิชาโคตร

259 ม.2 
ต.หมื่นไวย อ.เมือง

0859952065
จ.นครราชสีมา   30000

นายกัณฑพงษ ดวงสินกุลศักด์ิ

730 หมู8
อ.เมือง

0992697419
จ.นครราชสีมา   30000

นายกานตนภัส ดวงกลาง

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7 
(นครราชสีมา)
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง

0614422915
จ.นครราชสีมา   30000

นางพรปวีณ แสงแกว

จังหวัดนครศรีธรรมราช (9 คน )

565/191 หมูบานสยามนครธานี ถนนออม
คาย หมู5
ต.ปากพูน อ.เมือง

0813701591
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายสุรชัย อักษรวงศ

34/2 ซอยหัวหลาง ถนนราชดําเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง

0954211252
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายบุญเลิศ คงทอง

126/43 ถนนพัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง

0898715840
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายจีรศักด์ิ แสงศรี

4/4 หมู 1
ต.ชางซาย อ.พระพรหม

0896508878
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายฐะนะวัฒน เสงสง

สํานักงาน ทสจ.นครศรีธรรมราช 
ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

0970879440
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นางสมร มาสุข

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 5 
(นครศรีธรรมราช)
ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

0918207127
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นางวัลยา นุยศรีราม

129/12 หมู 5
ต.ปากนคร อ.เมือง

0857928492
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายทวีศักด์ิ อํามะระ

1848/10 ถนนตากสิน
ต.ทาวัง อ.เมือง

0909526205
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายภาสกร ทองคํา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 5 
(นครศรีธรรมราช) 
ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

075356134ตอ351,0813968549
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายสุเทพ บัวจันทร

จังหวัดนครสวรรค (4 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12 
(นครสวรรค) 
ถ.โกสียใต  ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง

0817853487
จ.นครสวรรค   60000

นายจํานงค สายวงคปญญา

85/28 หมู12 หมูบานริเวอรไซดพารควิลล
ต.วัดไทร อ.มือง

0818885459
จ.นครสวรรค   60000

นายชํานาญ พูลพังงา

179 หมู10 ชุมชนชอนตะวัน ซอย11
ต.นครสวรรคตก อ.เมือง

0846186532
จ.นครสวรรค   60000

นายพรหมมาตร ยุทธณรงค

679/17 หมู10 
ต.นครสวรรคตก อ.เมือง

0818880732
จ.นครสวรรค   60000

นายกําพล โมลัยรักษ

จังหวัดนนทบุรี (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.นนทบุรี ศาลากลางจังหวัด
อาคาร5 ช้ัน 4  ต.บางกระสอ อ.เมือง

0625644291
จ.นนทบุรี   11000

นายดลธรรม กอศรีพร

จังหวัดนราธิวาส (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.นราธิวาส ช้ัน 5 ศาลากลาง
ถ.ศูนยราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง

0819902979
จ.นราธิวาส   96110

นายสมปอง สุขขะ

จังหวัดบุรีรัมย (1 คน )

52 หมู 22 
ต.นิคม อ.สตึก

0909922012
จ.บุรีรัมย   31150

นางจรีรัตน เครือแวงมนต

จังหวัดปทุมธานี (1 คน )

100 หมู1 
ต.บานฉาง อ.เมือง

0818035073
จ.ปทุมธานี   12000

นางกันทร แสนงาม

จังหวัดระนอง (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง
เลขที่2/81 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง

0873876893
จ.ระนอง   85000

น.ส.อุมาภรณ นิยมไทย

หนา 6 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561 131
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จังหวัดระยอง (1 คน )

058 ถนนสมุทรคงคา
ต.ทาประดู อ.เมือง

0953163242
จ.ระยอง   21000

น.ส.ภาวิณี เรือนแกว

จังหวัดราชบุรี (5 คน )

190/2 หมู10 
ต.ดอนตะโก อ.เมือง

0812948199
จ.ราชบุรี   70000

นางนภาพร ภูเกตุ

265 ถนนคายหลวง
ต.บานโปง อ.บานโปง

0819443262
จ.ราชบุรี   70110

นางรัติกาล ลองสุวรรณ

120/84 หมู3
ต.คูบัว อ.เมือง

0819524486
จ.ราชบุรี   70000

น.ส.จรินยา เข่ือนขันธ

265 ถนนคายหลวง
ต.บานโปง อ.บานโปง

0840557892
จ.ราชบุรี   70110

น.ส.ญาณิศา ฉิมมะ

สํานักงาน ทสจ.ราชบุรี 
 เลขที่ 52 ถนนวรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง

0838582332
จ.ราชบุรี   70000

นางปน บัณฑิตเสิศรักษ

จังหวัดลพบุรี (1 คน )

98/2 หมู9
ต.เขาพระงาม อ.เมือง

0806665053
จ.ลพบุรี   15160

นางแสงจันทร เติมลาภ

จังหวัดลําปาง (5 คน )

9 ถนนวังโลง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

0625955974
จ.ลําปาง   52000

นายกนกพันธุ ขึมจันทร

321/8 หมู 13 ซ.หนองละครพัฒนา 2 ถ.
พระเจาทันใจ
ต.ตนธงชัย อ.เมือง

0813792981
จ.ลําปาง   52000

นายภักดี กาไรภูมิ

397 หมู1 
ต.ชมพู อ.เมือง

0898556584
จ.ลําปาง   52001

นางชไมพร โยธาวุฒิ

153 หมู2 
ต.พิชัย อ.เมือง

0932608116
จ.ลําปาง   52000

นายสุรพล ยะสิทธิ์

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (สาขา
ลําปาง)
1 ถนนปาไมเขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

0898556508,054226828ตอ304
จ.ลําปาง   52000

น.ส.ยุพิน ชุมตา

จังหวัดลําพูน (1 คน )

109/23 หมู11 
ต.ตนธง อ.เมืองลําพูน

0818811045
จ.ลําพูน   51000

นายพูนสวัสด์ิ ภัทรอนันตนพ

จังหวัดสกลนคร (1 คน )

1876 ศูนยปาไมสกลนคร 
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

0933215351
จ.สกลนคร   47000

นายพูลศักด์ิ กางทอง

จังหวัดสงขลา (5 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา) 
60 ถนนรามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง

074311020
จ.สงขลา   90000

นางรัชนี รัตนพันธุ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา) 
60 ถนนรามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง

0894666197
จ.สงขลา   90000

นายปรีชา โชโต

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สงขลา
เลขที่ 4 ถนนชลเจริญ  ต.บอยาง อ.เมือง

074316234,0945915335
จ.สงขลา   90000

นางศุภา ศรีสมัย

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา )
ถนนรามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง

0645036498
จ.สงขลา   90000

นางอารีย ทองแกวเกิด

186 หมู 1 
ต.เขารูปชาง อ.เมือง

0831846098
จ.สงขลา   90000

นางเพ็ญรัตน คงฤทธิ์

จังหวัดสตูล (1 คน )

681 หมู4 ถนนเขาจีน
ต.คลองขุด อ.เมือง

0966346845
จ.สตูล   91000

น.ส.เบ็ญจวรรณ นวลมะโน

จังหวัดสมุทรปราการ (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สมุทรปราการ
ศูนยเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต.บางปูใหม

0896603856
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   10280

นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต

จังหวัดสมุทรสงคราม (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สมุทรสงคราม
ช้ัน 4 ศาลากลาง ต.แมกลอง อ.เมือง

0891729789
จ.สมุทรสงคราม   75000

นายชุมพล ทองแท

จังหวัดสมุทรสาคร (1 คน )

9/364 หมูบานนันทวัน ถนนสุขาภิบาล 5 
(ซอย28) 
แขวงทาแรง เขตบางเขน

0815524156
กรุงเทพฯ   10220

นายจรัส โสมทัศน

หนา 7 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561132
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จังหวัดสระบุรี (4 คน )

255/37 หมูบานอยูสบาย 5 ถนนเทศบาล 4
 ซอย35
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี

0819466007
จ.สระบุรี   18000

นายไพบูลย ขันทอง

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี
ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพุทธบาท

0813855583
จ.สระบุรี   18240

น.ส.จันทนา ไวยพารา

31/421 หมูบานพฤกาวิลเลจ1 หมู17
ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา

0831814319
จ.ปทุมธานี   12150

นายวรรณชัย รักมิตร

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

0817019384
จ.สระบุรี   18240

นางวาสนา ไตรรัตน

จังหวัดสิงหบุรี (1 คน )

6/1 หมู 3 
ต.ทับยา อ.อินทรบุรี

0818523831
จ.สิงหบุรี   16110

นายรณชัย ปนแกว

จังหวัดสุโขทัย (1 คน )

118 หมู3
ต.วังพิกุล อ.วังทอง

0947095075
จ.พิษณุโลก   65130

น.ส.เพ็ญรพี ศิริจีรโชติ

จังหวัดสุพรรณบุรี (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สุพรรณบุรี
อาคารศูนยราชการ ช้ัน 3 ต.สนามชัย

035-535426
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   72000

นางพิมพพนิต พลพทองคํา

จังหวัดสุราษฎรธานี (11 คน )

108/22 หมู 2 ถนนศรีวิชัย 28
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

0818975213
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายธนิต สังขนิตย

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11
ต.บางกุง อ.เมือง

0625426328
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายสมหวัง จันทรฉาย

101/71 หมู 1 ถนนโฉลงรัฐ
ต.บางกุง อ.เมือง

0898736765
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายนพดล จิตรเที่ยง

233/133 ม.4 ซ.ยางาม ถ.อําเภอ
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

0810814570
จ.สุราษฏรธานี   84000

นายเกรียงศักด์ิ คงคาชวย

222/31 หมู 4 ถนนโฉลกรัฐ ซ.16
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

0897246599
จ.สุราษฎรธานี   84000

น.ส.จุติพร ศรีสวัสด์ิ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 4 
ถนนกาจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง

0819780924,077295567
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายธนกฤต ทองหัวเตย

218/131 ถนนตลาดใหม ซอย 7
ต.ตลาด อ.เมือง

0818958386
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายสมหมาย ศรีสมบัติ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 4 
ถนนกาจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง

0980633766
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายชลิน อินทรสําราญ

1/5 หมู 1 
ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ

0815392842
จ.สุราษฎรธานี   84290

นายอําพล ศรีไหมนุน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11
5 หมู5 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง

0817877599
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายสัจรินทร ศรีเสน

88/32 หมู5
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

0872755282
จ.สุราษฎรธานี   84000

นายสุภาพ คําแฝง

จังหวัดสุรินทร (1 คน )

45 ซอยทาเรือจาง 1 ถนนทาเรือจาง
ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

0818168487
จ.ตราด   23000

นายนที ธรรมพิทักษพงษ

จังหวัดสระแกว (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สระแกว
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ช้ัน 3 ต.ทาเกษม

0909765019,0631872422
อ.เมือง จ.สระแกว   27000

นายธนพล โนนเภา

จังหวัดหนองคาย (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.หนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ช้ัน 3 อ.เมือง

042423971
จ.หนองคาย   43000

นางนวลนาง ศรีสําราญ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.พระนครศรีอยุธยา
อาคาร 7 ศูนยราชการ ต.คองสวนพลู

0819848543
จ.พระนครศรีอยธุยา   13000

นายทรงศักด์ิ สุขเกษม

หนา 8 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561 133



ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ประจําป 2562 - 2563

จังหวัดรอยเอ็ด (1 คน )

299 ม.7 ต.มะอึ 
อ.ธวัชบุรี

0999641491
จ.รอยเอ็ด   45170

นางวรรณา ปอมสุวรรณ

จังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.หนองบัวลําภู
ศาลากลาง ช้ัน 3 ต.ลําภู อ.เมือง

0619498751
จ.หนองบัวลําภู   39000

น.ส.อาทิตยา จุลมวง

จังหวัดพังงา (1 คน )

106/30 ถนนนริศร
ต.ตลาดใหญ อ.เมือง

0818959591
จ.ภูเก็ต   83000

นายสมโพธิ์ ออนเกตุพล

จังหวัดพิจิตร (1 คน )

ศูนยประสานงานปาไมพิจิตร
90/2 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร

0831667333
จ.พิจิตร   66000

นายประสพโชค ผิวเพชร

จังหวัดพิษณุโลก (6 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
 เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

055009937
จ.พิษณุโลก   65000

น.ส.สุมาลี ใจชนะ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
 เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

055009937
จ.พิษณุโลก   65000

นายสวัสด์ิ อั้นเตง

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
 เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

0872086885
จ.พิษณุโลก   65000

นายเจษฎา มากล่ัน

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
 เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

0979181352
จ.พิษณุโลก   65000

นายสิทธิศักด์ิ คุมคํา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
 เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

055009937
จ.พิษณุโลก   65000

นางธัญญลักษณ อินทรกําแพง

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 
เลขที่ 555 หมู6  ต.ทาทอง อ.เมือง

0817853658
จ.พิษณุโลก   65000

น.ส.ประพิศ โตนอย

จังหวัดเพชรบุรี (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.เพชรบุรี
เลขที่ 87 หมู 1 ต.ไรสม อ.เมือง

0819952199
จ.เพชรบุรี   76000

นางสมบูรณ บุญรอด

จังหวัดเพชรบูรณ (1 คน )

ศูนยปาไมเพชรบูรณ 
327 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง

0857305627
จ.เพชรบูรณ   67000

นายชิต อินทระนก

จังหวัดแพร (2 คน )

2 ถนนวัดดอนจําศีล
ต.พระบาท อ.เมือง

0868940433
จ.ลําปาง   52000

น.ส.ศุภลักษณ ศิริมงคล

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13
 เลขที่ 140 ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง

0852568722
จ.แพร   54000

น.ส.แสงดาว ปานแหลม

จังหวัดภูเก็ต (1 คน )

21/1 หมู8 
ต.ฉลอง อ.เมือง

0864705878
จ.ภูเก็ต   83130

นายปรารภ หาญชาง

จังหวัดมหาสารคาม (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.มหาสารคาม
เลขที่ 416 หมู 11 ต.แวงนาง อ.เมือง

043777395
จ.มหาสารคาม   44000

นายนรินทร สายซอ

จังหวัดมุกดาหาร (1 คน )

19 ซอยตาดแคน7 ถนนตาดแคน
ต.มุกดาหาร อ.เมือง

0818738239
จ.มุกดาหาร   49000

นายวีระชัย คําเพ็ง

จังหวัดยโสธร (1 คน )

34 ถนนเทพมณี 
ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

0876307028
จ.ยโสธร   35000

นางกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ

จังหวัดยะลา (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.ยะลา เลขที่ 35
ถ.สุขยางค อ.เมืองยะลา

0847501510
จ.ยะลา   95000

นายสุรเดช บือราเฮง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.ประจวบคีรีขันธ
18 ถนนเทศบาลบํารุง ต.ประจวบฯ อ.เมือง

0811785554
จ.ประจวบคีรีขันธ   77000

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา

จังหวัดปราจีนบุรี (4 คน )

1232/68 ซ.ปราจีนอนุสรณ12 ถ.ปราจีน
อนุสรณ
ต.หนาเมือง อ.เมือง

0817811926
จ.ปราจีนบุรี   25000

นายเดชา นาคบํารุงศรี

318/2 ถนนแกวพิจิตร 
ต.หนาเมือง อ.เมือง

0813732311
จ.ปราจีนบุรี   25000

นายสมยศ ไชยวงษ

หนา 9 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561134
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สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 
498/1 ถนนหนาเมือง ต.หนาเมือง อ.เมือง

037211140
จ.ปราจีนบุรี   25000

นายวุฒิชัย เกตานนท

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 
498/1 ถนนหนาเมือง ต.หนาเมือง อ.เมือง

0815780527
จ.ปราจีนบุรี   25000

น.ส.ทิพวรรณ สังขทอง

จังหวัดอางทอง (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.อางทอง
ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดอางทอง ต.บางแกว 

0852892543
จ.อางทอง   14000

น.ส.วิชชุดา เอี่ยมชื่น

จังหวัดอุดรธานี (8 คน )

212/89 หมูบานรสิกา ถนนบางพลี-ตาหรุ
ต.แพรกษาใหม อ.เมือง

0818619459
จ.สมุทรปราการ   10280

นายลือชัย แมนโชติ

51 ซอยตตอยลาบเปด ถนนศรีชุมช่ืน
ต.หมากแขง อ.เมือง

0819757860
จ.อุดรธานี   41000

นายสมคิด สิงหสาธร

225/166 ถ.อุดร-สามพราว ซ.แวรซายส 6
ต.หมากแขง อ.เมือง

0817398418
จ.อุดรธานี   41000

วาที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสุข อ.เมือง

0818774230
จ.อุดรธานี   41000

นางวราภรณ บุญสุข

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสุข อ.เมือง

0918625775
จ.อุดรธานี   41000

นางสุมาลี วีระชาติ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสุข อ.เมือง

0834644546
จ.อุดรธานี   41000

นางสุภาวดี มณีรักษ

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสุข อ.เมือง

0817693822
จ.อุดรธานี   41000

นางศิริพร สุมมาตย

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสุข อ.เมือง

0817217686
จ.อุดรธานี   41000

นางสิริพร มาตรนอก

จังหวัดอุตรดิตถ (1 คน )

ศูนยปาไมอุตรดิถต
19 ถนนแปดวา ต.ทาอิฐ อ.เมือง

055413065,0833249897
จ.อุตรดิถต   53000

น.ส.นุชนาถ จันทรเพ็ง

จังหวัดอุบลราชธานี (5 คน )

89/106 หมูบานเจริญทรัพย 10 ซอย 12
ต.ขามใหญ อ.เมือง

0897212552
จ.อุบลราชธานี   34000

นายไชยา นิรมานสกุลพงศ

สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟปา สบอ.9 
(อุบลราชธานี)
ต.แจระแม อ.เมือง

0812662465
จ.อุบลราชธานี   34000

นายนิวัฒน สงมา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 
(อุบลราชธานี)
ต.แจระแม อ.เมือง

0810624349
จ.อุบลราชธานี   34000

นายเตชินท เชื้อลี

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 
(อุบลราชธานี)
189 ถนนแจงสนิท ต.จแจระแม อ.เมือง

0945304785
จ.อุบลราชธานี   34000

นางเพียงใจ เสียงหวาน

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 
(อุบลราชธานี)
189 ถนนแจงสนิท ต.จแจระแม อ.เมือง

0872563883
จ.อุบลราชธานี   34000

น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ

จังหวัดอํานาจเจริญ (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.อํานาจเจริญ
หมู13 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแทง

0815841502
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ   37000

นางวารินทร เน่ืองภิรมย

จังหวัดบึงกาฬ (1 คน )

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.บึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ช้ัน3 ต.บึงกาฬ

0833892729
อ.เมือง จ.บึงกาฬ   38000

นางขนิษฐา ธรรมโรจน

ผูแทนสมาชิกสหกรณฯ จํานวน 1 คน

    เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด 
(1 คน )

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

025797070
กรุงเทพฯ   10900

นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส

ผูแทนสมาชิกกลุมจัดต้ังใหม จํานวน72 คน

วนวัฒนวิจัย (กรมปาไม)  (2 คน )

16/20 ซอยชมรมเกษตรนิเวศน ถนนแจง
วัฒนะ 14
เขตหลักสี่

025734604
กรุงเทพฯ   10210

นายพิณ เก้ือกูล

82/79 หมู8 
ต.ทาศาลา อ.เมือง

0867870959
จ.ลพบุรี   15000

นายนิกร เกล้ียงพิบูลย

หนา 10 จาก 14
รายงานกิจการประจ�าปี 2561 135
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กองคลัง (กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช)  (3 คน )

5 ซอยสังคมสงเคราะหที่ 6 แยก 2-5
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว

0898130477
กรุงเทพฯ   10230

น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท

106/606 เคหะชุมชนรมเกลา
แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง

0890626567
กรุงเทพฯ   10520

นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0898808090
กรุงเทพฯ   10900

นางสมคิด ไวยกัญหา

สวนการเจาหนาท่ี (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช) (1 คน )

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

0814994951
กรุงเทพฯ   10900

นายธวัชชัย กิจนิเทศ

      สวนพัฒนาการวิศวกรรมปาไม    ( สวนกลาง )
 (2 คน )

399/10 หมู 3 บานเซ
ต.หนองขอนาจาง อ.เมือง

0972369636
จ.อุดรธานี   41000

นายสุรพงษ สายณสิต

58 ซอยออนนุช 17 แยก 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

0814235336
กรุงเทพฯ   10250

นายชูศักด์ิ ทองไทย

พี่นองวนกร (สวนกลาง)  (2 คน )

16/70 หมู8 (ชุมชนบานริมสวน)
ต.บางเขน อ.เมือง

0812609055
จ.นนทบุรี   11000

นายสัญชัย ฐิติธรรมจริยา

23/123 รีเจนทโฮม3A 
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0816516533
กรุงเทพฯ   10220

นายศึกษิต พันธทอง

สํานักดานไม (สวนกลาง)  (1 คน )

63/32 อาคารศิรินเรสซิเดนซ ซ.พหลโยธิน
 67
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0818609511
กรุงเทพฯ   10220

นายเมทนี สีมันตร

วิชาการปาไม (สวนกลาง)  (2 คน )

181/79 หมูบานสินทรัพยนคร
พหลโยธิน 50 บางเขน

0895004929
กรุงเทพฯ   10220

นายวิชิต สนธิวณิช

38/36 ถนนนเรศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

0867773395
กรุงเทพฯ   10500

นายประสิทธิ์ น่ิมนวลฉวี

13 นําโชค (สวนกลาง)  (2 คน )

802/184 หมู 12 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา

0818669622
จ.ปทุมธานี   12130

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ

88/133 หมูบานเฉลิมสุขฯ 6 ซอยราม
อินทรา 13 แยก12 
ถนนรามอินทรา เขตบางเขน

0898161768
กรุงเทพฯ   10220

นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล

ไมใหญ (สวนกลาง)  (1 คน )

76/114 ม.เกื้อกูลนิเวศน ซอย3 ถ.ติวานนท
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

0632695298
จ.นนทบุรี   11120

นายวรัท ตุลยธํารง

รักษปากระบ่ี (กระบ่ี)  (2 คน )

170/156 หมู2 หมูบานสยามนครธานี ซอย
16 หมู2
ต.นาซัก อ.เมือง

0898681584
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นายลือสัก สักพันธ

229 หมู6 
ต.กระบี่นอย อ.เมือง

0611767656
จ.กระบี่   81000

นายบรรจบ เขียวนอย

    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7   ( ขอนแกน ) 
(2 คน )

166/395  ซ.พหลโยธิน 52 แยก 11-1 
(ม.ณัฐกานต)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

0814228890
กรุงเทพฯ   10220

นายมิตรชัย อานันทนสกุล

68 หมู 11 ต.บานดง
อ.ชาติตระการ

0818861996
จ.พิษณุโลก   65170

นายสนิท ศรีสุระ

     เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว   ( จันทบุรี ) 
(1 คน )

304/9-10 หมู1 
ต.มะตง อ.สอยดาว

0929063589
จ.จันทบุรี   22180

นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน

    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2   ( เชียงราย ) 
(1 คน )

798 ถนนสิงหไคล 
ต.เวียง อ.เมือง

053711445
จ.เชียงราย   57000

น.ส.บุษกร ธิศาเวช

หนา 11 จาก 14

รายงานกิจการประจ�าปี 2561136



ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ประจําป 2562 - 2563

      สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1   ( เชียงใหม )
 (2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
ต.ชางคลาน อ.เมือง

0816815746
จ.เชียงใหม   50100

นางจริยา ไชยพิสิทธิ์

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
ต.ชางคลาน อ.เมือง

0815952373
จ.เชียงใหม   50100

น.ส.เกษณีย พิทักษ

สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขา
ชอง (ตรัง)  (1 คน )

ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขารอง
ตูปณ.4 อ.นาโยง

0925432098
จ.ตรัง   92170

น.ส.เกษร เลงอี้

อุทยานแหงชาติเขาใหญ (นครราชสีมา) (2 คน )

9/254 ซ.ลาดปลาเคา 78
แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน

0896690006
กรุงเทพฯ   10220

นายณรงค มหรรณพ

185 หมู 18 
ต.ปากชอง อ.ปากชอง

0899491893
จ.นครราชสีมา   30130

นายทนู นันกลาง

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8  ( นครราชสีมา ) 
(2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8
591 หมู7 ต.ปรุใหญ อ.เมือง

0818795782
จ.นครราชสีมา   30000

นายพงศปณต นนทชัยพัฒน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8
591 หมู7 ต.ปรุใหญ อ.เมือง

0918317498
จ.นครราชสีมา   30000

นางชญานนันท ภาวารี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) (2 คน )

163/11 ซอยปานรักษ ถ.ปากนคร หมู4
ต.ทาซัก อ.เมือง

0896467901
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นางโสภี  บริสุทธิ์

42 ซอยกาวหนา 2 ถนนนคร-ปากพนัง
ต.ในเมือง อ.เมือง

0848426642
จ.นครศรีธรรมราช   80000

นางยุวดี เพชรยอย

กลุมจัดการตนนํ้านาน (นาน)  (1 คน )

ศูนยจัดการตนนํ้าที่ 5 
ต.ดูใต อ.เมือง

054771475
จ.นาน   55000

นางภิตินันท ไชยเดช

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 (ปตตานี)  (2 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี
อ.เมือง

0812753030
จ.ปตตานี   94000

นางกรรณิการ เรืองถนอม

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี
6/2 ถนนมะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง

0936349295
จ.ปตตานี   94000

นายชนาธิป ทิพลือชา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (แพร) (2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่3 สาขาแพร
140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง

054627143
จ.แพร   54000

นางดรุณี บุญถึง

26 หมู4 
ต.เวียงทอง อ.สูงเมน

0832296265
จ.แพร   54000

นางจินดา มั่งมูล

สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 
13 (แพร) (1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง

0897595194
จ.แพร   54000

น.ส.กันยา จันทรสุวิมล

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีอนุรักษสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษท่ี 13 (แพร) (1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง

0819931510
จ.แพร   54000

น.ส.สมัย สํานวน

สวนอนุรักษสัตวปาสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 13
 (แพร) (1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง

0857100024
จ.แพร   54000

น.ส.วรัญญา คําอุด

   นิติธรรม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 13   (แพร)
 (1 คน )

9/1 หมู4 
ต.ดอนมูล อ.สูงเมน 

0818825999
จ.แพร   54130

นายชัยยันต คําปอ

   ลุมนํ้ายม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 13  (แพร) 
(1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง

0931391240
จ.แพร   54000

นายจําเริญ ขันเพ็ชร

เพชรชะอํา (เพชรบุร)ี  (1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 สาขา
เพชรบุรี 
493/29 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา

0812576416
จ.เพชรบุรี   76120

นายชนินทร อินทรไพโรจน

หนา 12 จาก 14

รายงานกิจการประจ�าปี 2561 137



ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ประจําป 2562 - 2563

สวนอุทยานแหงชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3
 (เพชรบุร)ี (1 คน )

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 สาขา
เพชรบุรี 
493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา

0982596919
จ.เพชรบุรี   76120

นายสุรเทพ ทองเสริม

    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4   ( พิษณุโลก ) 
(2 คน )

170/14 ถนนประชาอุทิศ
ต.ในเมือง อ.เมือง

0897051644
จ.พิษณุโลก   65000

นายปริญญา ศรีแกวดี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขา
พิษณุโลก
88 หมู4 ต.หัวรอ อ.เมือง

055322612
จ.พิษณุโลก   65000

นางพิมพพรรณ ประสิทธิ์วิเศษ

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด (พัทลุง)  (2 คน )

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 
หมู1 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร

0639483679
จ.พัทลุง   93000

นางรัตนพันธ สะลิมาต

เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย หมู2
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

0832403069
จ.พัทลุง   93150

นางอรุณี สุดจันทร

ศูนยประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา)  (1 คน )

ศูนยประสานงานจังหวัดพะเยา
18 ถนนพหลโยธิน ต.แมต๋ํา อ.เมือง

0987948113
จ.พะเยา   56000

นายสุพจน ศรีชัย

แมนํ้ายวมแมสะเรียง (แมฮองสอน)  (2 คน )

สถานีเพาะชํ้ากลาไมจังหวัดแมฮองสอน
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง

0861895711
จ.แมฮองสอน   58110

นางจิรภัทร สุรินทร

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 สาขาแมสะ
เรียง
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง

0843788961
จ.แมฮองสอน   58110

นายณัฐธนชัย ใจหลัก

แมฮองสอน ตอนบน (แมฮองสอน)  (1 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขา
แมฮองสอน
37/3 ถ.บางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมือง

0871721436
จ.แมฮองสอน   58000

นายพงศกร เสมมหาศักด์ิ

กลุมพ้ืนที่อนุรักษ บานโปง (ราชบุรี)  (5 คน )

9/32 ม.วิศวะเพลส ซ.เพชรเกษม 1
ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง

0909798642
จ.ราชบุรี   70000

นายนพดล ฮมแสน

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ถ.คายหลวง ต.บานโปง อ.บานโปง

0892601323
จ.ราชบุรี   70110

นายนิวัติ นพแกว

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ถ.คายหลวง ต.บานโปง อ.บานโปง

0986153542
จ.ราชบุรี   70110

นายวรัญู แสงไสสี

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ถ.คายหลวง ต.บานโปง อ.บานโปง

0898096935
จ.ราชบุรี   70110

นางปยะวรรณ ศรีแดงรักษา

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
54/10 ถ.คายหลวง ต.บานโปง อ.บานโปง

032211025
จ.ราชบุรี   70110

นายสมศักด์ิ แยมเยื้อน

อนุรักษสัตวปาราชบุรี-กาญจน (ราชบุรี)  (1 คน )

ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาราชบุรี
269 หมู6 ต.ตะนาวศร อ.สวนผึ้ง

0819888054
จ.ราชบุรี   70180

น.ส.กมลทิพย พรมเพ็ชร

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง (เลย)  (1 คน )

สํานักงาน ทสจ.เลย
599 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง

0817378265
จ.เลย   42000

น.ส.นุชริน จันทรพาณิชย

ราชพฤกษ (ลําปาง)  (3 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

0806753348,054223291ตอ1
จ.ลําปาง   52000

นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

0841717062
จ.ลําปาง   52000

นายอนันต ศิริมงคล

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

0816810490
จ.ลําปาง   52000

นายภูษิต ระโพธิ์

รักษปาอีสานตอนลาง (ศรีสะเกษ)  (2 คน )

252/4 หมู5 
ต.หนองครก อ.เมือง

0850977057
จ.ศรีสะเกษ   33000

นายภัทรชัย มีชูทรัพย

862/33 ซ.อุบล 4 ถ.อุบล
ต.เมืองใต อ.เมือง

0819662231
จ.ศรีสะเกษ   33000

นายไพรวัลย ไชยหะนาม

เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง (สงขลา)  (1 คน )

114/1 หมู3
ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ

0862856554
จ.สงขลา   90110

นายวุฒิชัย ไชยวรณ

หนา 13 จาก 14

รายงานกิจการประจ�าปี 2561138



ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ประจําป 2562 - 2563

    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13    ( สงขลา ) 
(1 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา)
134 หมู1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ

074205990
จ.สงขลา   90110

นางวริศตาริ์ หนูแจม

  เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง   ( อุทัยธานี ) 
(1 คน )

99/6 ถนนบริรักษ
ต.อุทัยใหม อ.เมือง

0989246969
จ.อุทัยธานี   61000

นายยงยุทธ มีแสงพราว

  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (อุบลราชธาน)ี 
(2 คน )

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7
7 ถนนสุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

0856119306
จ.อุบลราชธานี   34000

นายบัญชา รุงรจนา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7
7 ถนนสุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

0894267522
จ.อุบลราชธานี   34000

นางวาสนา พรมภักดี

    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6   ( อุดรธานี ) 
(1 คน )

51 ถนนศรีชมช่ืน
 ต.หมากแขง อ.เมือง

0818720596
จ.อุดรธานี   41000

นางพอตา สิงหสาธร

ตนนํ้าหวยแกว (เชียงใหม)  (1 คน )

241 ถนนหวยแกว(สวนจัดการตนนํ้า)
ต.เทพ อ.เมือง

0819608650
จ.เชียงใหม   50200

นางนฤมล อินทะพันธุ

รักษสหกรณ (สวนกลาง)  (2 คน )

205/27 ซ.งามวงศวาน 39 ถ.งามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

0866159660,025897785
กรุงเทพฯ   10210

น.ส.วราภรณ ศิริประเสริฐ

105/227 หมู6 ม.สุรสวัสดิแลนด ถ.มทส.1
ต.สุรนารี อ.เมือง

0969686859
จ.นครราชสีมา   30000

นางสุวรรณี เจริญกลกิจ

หนา 14 จาก 14
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คณะกรรมการด�าเนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



คณะกรรมการด�าเนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

คณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ 41

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการอ�านวยการ
1. นายธนโรจน์  โพธิสาโร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ
2. นายณรงค์  มหรรณพ  ประธานกรรมการอ�านวยการ
3. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์  กรรมการ 
4. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการ
5.  นายภูดิท  จันทะเรือง  กรรมการ
6.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี  กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้ 
1.  นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
2. นายอนุชิต  แตงอ่อน  ประธานกรรมการเงินกู้
3. นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง  กรรมการ
4. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี  กรรมการ
5. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์  กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.  นายสนิท  ศรีสุระ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.  นายสุภาพ  ค�าแฝง  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.  นายณรงค์  มหรรณพ  กรรมการ
4.  นายภูดิท  จันทะเรือง  กรรมการ
5.  นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์  กรรมการ 
6.  นายณรงค์  ทองขจร  กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการด�าเนินการ 

นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายธนโรจน์  โพธิสาโร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์ 
ผู้ช่วยเหรัญญิก  

นายสวัสดิ์  อั้นเต้ง
กรรมการ

นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสนิท  ศรีสุระ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
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นายอนุชิต  แตงอ่อน
กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์
กรรมการ

นายภูดิท  จันทะเรือง
กรรมการและเลขานุการ

นายณรงค์  ทองขจร
กรรมการ

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายสุภาพ  ค�าแฝง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายณรงค์  มหรรณพ
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ
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ที่ปรึกษา

นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์

นายมนตรี  ช่วยชู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวิชิต  สนธิวณิช 

นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์
ผู้สอบบัญชี

นายสมศักดิ์  อังศุโกมุทกุล
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ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ 
ผู้จัดการ

1. นางภาราดา  หินอ่อน
 รองผู้จัดการส่วนบริหาร

2.  นายพิศิษฐ  จันทร์คุณาภาส
 รองผู้จัดการส่วนการเงิน

3.  น.ส.พิมพ์ลดา  เปรมจีระสิทธิ์
 รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ

1. นางกุลฉัตร  วรนิธิภัค
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.  นางรัตนพร  สิทธิกุลนันท์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.  น.ส.พลอยภัทรา  จันทร์เด่นดวง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. น.ส.นริณี  สองห้อง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5.  นายฉัตรพล  เวชสิทธิ์ 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

6.  น.ส.สุภาวดี  เรืองมา
  เจ้าหน้าที่ทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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1. นางขวัญพนิต  นุชสวาท
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

2. นางจรินทร์  อินประสิทธิ์
  เจ้าหน้าที่การเงิน 

3. น.ส.สุภาพ  เฟื่องอักษร
  เจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางณาตยา  ชะเอมสินธุ์
 เจ้าหน้าที่การเงิน

1. นางปริษา  เศรษฐสุข 
  หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก 

2.  น.ส.ดนิตา  โฉมฉิน 
 เจ้าหน้าที่การเงิน 

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

1. นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล 
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

2.  นางรุ่งรัตน์  เอี่ยมสอาด
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

3. น.ส.พิมพ์ทอง  อ่อนน้อม
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน 

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายเงินฝาก 
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1. นางเกวรินทร์  ทิศาเลิศไพศาล
 หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

2. นางกุลพรภัสร์  สุพรมพันธุ์
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

3. น.ส.ขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

4. น.ส. กนกวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

5. นางปฐมพร  เอกพันธุ์
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

6. นายศรุต  บุญมาดี
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1. น.ส.สายพิน  จิตต์สมสุข 
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

2. นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช
 เจ้าหน้าที่สวัสดิการ 

3. นางลักษณา  โฉมงาม 
 เจ้าหน้าที่สวัสดิการ  

น.ส.ธนัชชา  นนทกิติพงษ์ 
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 

ฝ่ายสวัสดิการ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
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1. นางณภัทร  อินสกุล 
 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ 

2. น.ส.พชรมนต์  แท่งทอง 
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

3. นางสุพรรณี  สมเลข
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

4. น.ส.กนกพร  บุญสร้อย 
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

5. น.ส.ประไพศรี  ซามงค์
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1. นายวรวิทย์  รักษาแก้ว
 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

2. นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย์
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1. น.ส.ฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้
2. น.ส.ธนิตา  ศรีสมบูรณ์
 เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้
3. นายเฉลิมพล  ค�าวิลัย 
  นิติกร 

ฝ่ายเงินกู้สามัญ 

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

ฝ่ายบริหารลูกหนี้
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1. นายวีระชัย  ข่ายสุวรรณ์
 หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. น.ส.สุวารี  ใยเผือก
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะผู้จัดท�ำ 
รำยงำนกิจกำร ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
1. นางศุภรัตน์   ชาญยุทธกูล ประธานคณะท�างาน
2. นายสนิท  ศรีสุระ คณะท�างาน
3. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี คณะท�างาน
4. นายภูดิท  จันทะเรือง คณะท�างาน
5. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ คณะท�างานและเลขานกุาร

ภำพปกหน้ำ

การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ปี 2561
ประเภท   นก
ชื่อภาพ    “เธอกับฉัน”
ผู้ถ่ายภาพ  นายวุฒิดนัย  บุตรน�้าเพ็ชร์
ภาพเข้ารอบ   ระดับบุคคลทั่วไป

ภำพปกหลัง

การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ปี 2561
ประเภท       นก
ชื่อภาพ       “สร้างตัว”
ผู้ถ่ายภาพ     นายโชติ   สาธยกุล
ภาพเข้ารอบ   ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best

ประจ�าปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�าปี 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900
โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774 
CO-OP Phone 0-2579-8899
www.025798899.com 
Email: forestcoop@gmail.com
Line Id : @forestcoop

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี  
เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนา 
ที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค�านึงถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช ้
ความรู ้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ที่ส�าคัญจะต้องมี  
“สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน�าไปสู่ “ความสุข” ในการด�าเนินชีวิต
อย่างแท้จริง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

           พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนา
ที่เน ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก 
แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการ 
มีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมี
พืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแล้ว จงึสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้น
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน�าการพัฒนาประเทศ  
ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน น่ันคือ 
ท�าให ้ประชาชนในชนบทส ่วนใหญ่พอมีพอกินก ่อน 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้าง
พื้นฐานและความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ  
เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง 

  ...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติ
ให้พอมพีอกนิ พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่า เศรษฐกจิพอเพยีง
นั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช ้ได ้ ยิ่งถ ้า 
ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้น
กเ็ริม่จะเป็นไม่พอมพีอกนิ บางคนกม็มีาก บางคนกไ็ม่มี
เลย...    (๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

          ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ทีด่พีอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ อย่างยิ่ง 
ในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนิน
การ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน 
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 

 ...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย  
ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และท�างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน  
ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามี
ความพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ถ้าเรารกัษาความพออยู่
พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้... 

และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม 
สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี 
ทีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป โดยไม่เบยีดเบียนตนเอง
และผู ้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู ่ในระดับ 
พอประมาณ 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค�านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ โดย
ค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณ :	 ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ	 กรมอุทยำนแห่งชำติ	 
	 	 สัตว์ป่ำ	และพันธุ์พืช
	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	(มหำชน)
	 	 ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ภำพปกหน้ำ	-	ปกหลัง

ออกแบบและพิมพ์ที่	 
หจก. อรุณการพิมพ์  โทร.	0	2282	6033-4
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