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ภาพปกหน้า
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

าพต้ น น�้ ำ ล� ำ ธารและเทื อ กเขาที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
ไปด้ ว ยผื น ป่ า ไม้ ที่ เ ขี ย วขจี ข องพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ น่ า น
ในปัจจุบัน มาจากการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าของราษฎร์
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ ช ่ ว ยเหลื อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของชาวเขาในพื้นที่จังหวัดน่าน และพระองค์
ทรงเล็งเห็นว่า ต้นน�้ำน่านเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบน�้ำ
ในประเทศไทย แต่ป่าต้นน�้ำน่านถูกบุกรุกท�ำลายไปมาก
เพื่ อ ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่ เ หมาะสม จึ ง ได้ น ้ อ มน� ำแนวพระราชด� ำ ริ ม าใช้ ใ นการ
พัฒนา จึงเป็นทีม่ าของโครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ น่าน พืน้ ที่
ที่ 4 ประกอบไปด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านสว่าง, บ้านกิ้วน�้ำ
และบ้านน�้ำตวล ทั้ง 3 ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งให้
ราษฎรทั้ง 3 ชุมชนได้เรียนรู้รูปแบบการใช้ที่ดินตามแนว
พระราชด� ำ ริ ท ฤษฎี ใ หม่ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาทิ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รูปแบบขัน้ บันได เช่น การปลูกข้าว
แบบนาขั้นบันได เป็นต้น
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ยังมีการส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชหลังนา

สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ปี 2563
ประเภท 		
บุคคลทั่วไป
ชื่อภาพ 		
ระบ�ำรัก
ผู้ถ่ายภาพ
นายเมธัส ลัชชานนท์
รางวัล 		
ดีเลิศ

และมีการปลูกเสาวรสหวาน พันธุ์ไทนุง ตลอดจนให้ความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสาวรส ส�ำหรับงาน
ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ทั้ง 3 ชุมชนมีการก�ำหนด
กฎ กติกาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ป่าไม้รว่ มกัน มีการช่วยพัฒนา
แหล่งน�้ำ สร้างฝายต้นน�้ำแบบผสมผสาน เพื่อใช้ส�ำหรับ
การอุปโภคและบริโภคของชุมชน
ภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในวันนี้ ได้ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ลดการบุกรุกท�ำลายป่า ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ฟืน้ ฟู
แล้วรวมกับป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีจำ� นวนกว่า 2 แสนไร่
ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกให้กับชุมชนได้เห็นคุณค่าของป่าไม้
ท�ำให้คนอยู่กับป่า ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ตลอดไป..
“การที่ได้ท�ำความเจริญ หรือความสุขแก่ประเทศชาติ
และประชาชนนั้น มิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้
ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น . ผู ้ ใ ดมี ค วามรู ้ ท างใดก็ ค วรจะใช้ ค วามรู ้
ความสามารถนั้นเพื่อสร้างความมั่นคง. ถ้ามี”

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best
ประจ�ำปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2550

คณะผู้จัดท�ำ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนโรจน์  โพธิสาโร
นายอนุชิต  แตงอ่อน
นายสุภาพ  ค�ำแฝง
นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์
นายภูดิท  จันทะเรือง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอขอบคุณ ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภาพปกหลัง
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า - ปกหลัง

สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ปี 2563
ประเภท		
บุคคลทั่วไป
ชื่อภาพ
เทคออฟ
ผู้ถ่ายภาพ
นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข
รางวัล 		
ดีเด่น

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด

Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited.

สามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือและดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้
ผ่่าน MOBILE QR CODE
1. ข้้อบัังคัับสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด พ.ศ. 2547
2. ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
3. คู่่�มืือสมาชิิก
4. คู่่�มืือสมาชิิกสมทบ

พระราชด�ำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประวััติิสหกรณ์์ ไทย

ในปลายสมััยรััชกาลที่่� 5 มีีการติิดต่่อค้้าขายส่่งออกข้้าวไปขายต่่างประเทศ แต่่หน่่วยการผลิิต โดยทั่่�วไปเป็็น
ครััวเรืือน ชาวนาปลููกข้้าวเพื่่อ� เลี้้�ยงครอบครััวในช่่วงปีีหนึ่่ง� ๆ เมื่่�อสภาพทางเศรษฐกิิจเปลี่่ย� นแปลงปััจจััยการผลิิต มีีราคาสููงขึ้้น�
ชาวนาจึึงต้้องการเงิินมาลงทุุนขยายการผลิิต แต่่การเป็็นหนี้้�ทำำ�ให้้ชาวนาตกอยู่่�ในฐานะลำำ�บาก สููญเสีียกรรมสิิทธิ์์ท� อดทิ้้�งที่่น� า
และหลบหนีีหนี้้�สินิ ทางการจึึงมีีแนวคิิดจะตั้้�งธนาคารเกษตรเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาแต่่ติดิ ขััดเรื่่อ� งหลัักประกัันเงิินกู้้�จึึงต้้องล้้มเลิิกไป
เมื่่�อ พ.ศ. 2456 แบงค์์สยามกััมมาจล จำำ�กััด (ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด) ประสบวิิกฤตการณ์์กระทรวง
พระคลัังมหาสมบััติคิิ ดิ จะดััดแปลงให้้เป็็นธนาคารราษฎรกู้้�ยืืมแห่่งชาติิ โดยได้้เชิิญเชอร์์เบอร์์นาร์์ด ฮัันเดอร์์ หััวหน้้าธนาคาร
แห่่งมััทราส ประเทศอิินเดีีย เพื่่�อศึึกษาแนวทาง โดยแนะนำำ�ให้้ประชาชนรวมกัันตั้้�งสมาคมเพื่่�อช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน และ
เป็็นหลัักประกัันการกู้้�ยืืมเงิินและช่่วยเหลืืออุุตสาหกรรมชนบท ซึ่่�งพระราชวงศ์์เธอ กรมหมื่่�นพิิทยาลงกรณ ทรงบััญญััติิ
ศััพท์์สมาคมชนิิดนี้้�เป็็นภาษาไทยว่่า “สหกรณ์์” โดยพระราชวงศ์์เธอ กรมหมื่่�นพิิทยาลงกรณ เป็็นอธิิบดีีกรมนี้้�เป็็นพระองค์์
แรก รวมทั้้�งการออกกฎหมาย มีีบทบััญญััติิการจััดตั้้�งสหกรณ์์ในพระราชบััญญััติิสมาคมแก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2459 และได้้
จดทะเบีียนจััดตั้้�งสหกรณ์์แห่่งแรก คืือ สหกรณ์์วััดจัันทร์์ไม่่จำำ�กััดสิินใช้้ เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2459 มีีสมาชิิกสหกรณ์์
แรกตั้้�ง 16 คน มีีทุุนดำำ�เนิินงานฯ เป็็นเงิิน 3,080 บาท การดำำ�เนิินงานประสบผลสำำ�เร็็จจึึงได้้ขยายไปยัังจัังหวััดลพบุุรีี
และจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เมื่่�อสิ้้�นปีี พ.ศ. 2463 มีีสหกรณ์์ตั้้�งขึ้้�น 60 สมาคม สมาชิิก 1,190 คน กู้้�เงิินจากธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด รวม 303,668.77 บาท สหกรณ์์หนึ่่�ง ๆ มีีสมาชิิกประมาณ 20 คน

สหกรณ์์ระยะขยายตััว (ปีี พ.ศ. 2476 ถึึง พ.ศ. 2497)

การทดลองจััดตั้้�งสหกรณ์์ได้้ผลเป็็นที่่น่� ่าพอใจ ทางราชการจึึงส่่งเสริิมให้้มีีการจััดตั้้�งสหกรณ์์มากขึ้้�น มิิได้้จำำ�กััด
เฉพาะสหกรณ์์หาทุุนเท่่านั้้�น มีีสหกรณ์์รูปู อื่่�นทั้้�งในด้้านการผลิิต การบริิโภค การบริิการและการตลาด ทั้้�งในเมืืองและชนบท
โดยได้้ออกกฎหมายสหกรณ์์ฉบัับแรกขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2471
หลัังจากเปลี่่�ยนแปลงการปกครองปีี พ.ศ. 2475 สหกรณ์์ได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาล จึึงขยายตััวอย่่าง
รวดเร็็ว ในสมััยรััฐบาล จอมพล ป.พิิบููลสงคราม ได้้ยกฐานะงานสหกรณ์์จากระดัับกรมขึ้้�นเป็็นกระทรวงในปีี พ.ศ. 2495
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2476 ถึึง 2497 มีีสหกรณ์์ 22 ประเภท แบ่่งเป็็นไม่่จำำ�กััดสิินใช้้ 5 ประเภท และจำำ�กััดสิินใช้้ 17 ประเภท
มีีสหกรณ์์จำำ�นวน 10,338 สมาคม ในท้้องที่่� 63 จัังหวััด

สหกรณ์์ ในระยะเปลี่่�ยนแปลง

การเปลี่่�ยนแปลง ครั้้�งที่่� 1 (พ.ศ. 2498 - 2511) จำำ�นวนสหกรณ์์ลดลงภายหลัังยุุบกระทรวงสหกรณ์์ลดลง
เป็็นระดัับกรมในกระทรวงพััฒนาการแห่่งชาติิที่่�ตั้้�งขึ้้�นใหม่่ โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาประเทศด้้านชลประทานทางหลวงแผ่่นดิิน
และการศึึกษาพร้้อมทั้้�งยุุบธนาคารเพื่่�อการสหกรณ์์ ในปีี พ.ศ. 2509
การเปลี่่ย� นแปลง ครั้้�งที่่� 2 (พ.ศ. 2511 - 2514 ) เป็็นการเปลี่่ย� นแปลงเนื่่�องจากการรวบรวมสหกรณ์์หาทุุนเล็็ก ๆ
เข้้าด้้วยกััน เป็็นสหกรณ์์การเกษตรขนาดใหญ่่ในระดัับอำำ�เภอ ซึ่่�งการควบรวมสหกรณ์์เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2512 แล้้วเสร็็จในปีี 2514
การเปลี่่�ยนแปลง ครั้้�งที่่� 3 (พ.ศ. 2515 ถึึงปััจจุุบััน) การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งนี้้�สืืบเนื่่�องจากคำำ�สั่่�งรััฐบาล
คณะปฏิิวััติิยุุบกระทรวงพััฒนาการแห่่งชาติิ เมื่่�อ 30 กัันยายน 2515 และตั้้�งเป็็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์มีีงานด้้าน
สหกรณ์์อยู่่� 2 กรม คืือ กรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ และกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์
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ประวััติิกรมป่่าไม้้โดยสัังเขป

พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ได้้ทรงสถาปนากรมป่่าไม้้ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 18 กัันยายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439) โดยให้้อยู่่�ในสัังกััดกระทรวงมหาดไทย ในระยะเริ่่�มแรก รััฐบาลไทยได้้อาศััยยืืมตััวเจ้้าหน้้าที่่�ป่่าไม้้อัังกฤษ
จากรััฐบาลอิินเดีีย มาช่่วยบริิหารราชการป่่าไม้้ ในฐานะเจ้้ากรม ระหว่่างปีี พ.ศ. 2439 ถึึง พ.ศ. 2466 รวม 3 ท่่าน คืือ
Mr. H.Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F Lloyd ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2466 เมื่่�อ Mr. W.F Lloyd ได้้กราบถวายบัังคม
ลาออกจากราชการแล้้ว รััฐบาลไทยได้้พิิจารณาเห็็นว่่า พระยาดรุุพัันธ์์พิิทัักษ์์ (นายสนิิท พุุกกะมาน) ซึ่่�งจบการศึึกษา
วิิชาการป่่าไม้้จาก Royal Engineering College เมืือง Cooper’s Hill ประเทศอัังกฤษ และได้้กลัับมารัับราชการกรมป่่าไม้้
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2446 เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ จึึงได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิบดีี
กรมป่่าไม้้ เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2467 โดยไม่่จ้า้ งชาวต่่างประเทศเป็็นเจ้้ากรมนัับตั้้�งแต่่บัดั นั้้�นเป็็นต้้นมา เจ้้ากรมป่่าไม้้ก็เ็ ป็็น
คนไทยจนถึงึ ปััจจุุบััน
กรมป่่าไม้้ได้้ย้้ายต้้นสัังกััดหลายครั้้�ง กล่่าวคืือ เมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน พ.ศ. 2464 ได้้มีีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้้าฯ ให้้โอนกรมป่่าไม้้จากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้้น� กระทรวงเกษตราธิิการ กรมป่่าไม้้ได้้สังั กััดอยู่่�กระทรวงเกษตราธิิการ
ประมาณ 13 ปีี จึึงได้้โอนกลัับไปยัังสัังกััดกระทรวงมหาดไทยอีีกครั้้�งหนึ่่�ง เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน พ.ศ. 2475 และชั่่�วระยะ
เวลาเพีียง 1 ปีี ก็็ได้้โอนสัังกััดไปขึ้้�นอยู่่�กัับกระทรวงเศรษฐการ เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 และต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 14
ตุุลาคม พ.ศ. 2477 ได้้ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้กรมป่่าไม้้ขึ้้�นอยู่่�ในสัังกััดทบวงเกษตราธิิการของกระทรวงเศรษฐการ
เมื่่�อได้้มีีการยกฐานะทบวงเกษตราธิิการ ขึ้้�นเป็็นกระทรวงเกษตราธิิการ เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2478 กรมป่่าไม้้จึึงได้้
มาสัังกััดอยู่่�ในกระทรวงเกษตราธิิการ และต่่อมา เมื่่�อ พ.ศ. 2495 รััฐบาลได้้ประกาศใช้้พระราชบััญญติิปรัับปรุุงกระทรวง
ทบวง กรม และบััญญััติิให้้มีีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ขึ้้�นแทนกระทรวงเกษตราธิิการ สำำ�หรัับกรมป่่าไม้้ก็็ยัังคงสัังกััด
อยู่่�ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ต่่อไปเช่่นเดิิม
จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2545 รััฐบาลได้้มีีการปรัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม อีีกครั้้�ง ในครั้้�งนี้้�ถืือได้้ว่่า เป็็น
เหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบกัับกรมป่่าไม้้เป็็นอย่่างมาก โดยได้้มีีการแบ่่งกรมป่่าไม้้เดิิมออกเป็็น 3 กรมหลััก ๆ ได้้แก่่ กรมป่่าไม้้
สัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
สัังกััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และต่่อมา ในปีี พ.ศ. 2547 จึึงได้้มีีการย้้ายกรมป่่าไม้้มาสัังกััดกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจนกระทั่่�งถึึงปััจจุุบััน
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ท่่านถนอม เปรมรััศมีี
อดีีตอธิิบดีีกรมป่่าไม้้
และผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กัดั
เมื่่�อปีี 2521 นายถนอม เปรมรััศมีี อธิิบดีีกรมป่่าไม้้ ในสมััยนั้้�น ผู้้�เริ่่ม� หว่่าน
เมล็็ดพัันธุ์์�เมล็็ดแรกให้้กับั ผืืนป่่าแห่่งนี้้� โดยท่่านได้้มีีบันั ทึึกกรมป่่าไม้้ ถึงึ ข้้าราชการ
กรมป่่าไม้้ แจ้้งให้้ทราบถึงึ หลัักการและผลดีีต่่าง ๆ ของสหกรณ์์ที่ชี้้่� ใ� ห้้เห็็นทางออก
ในการแก้้ไขปััญหาเมื่่�อต้้องเผชิิญยามขััดสน ซึ่่�งสมััยนั้้�นข้้าราชการและลููกจ้้าง
เมื่่�อคราวอัับจน มัักกู้้�หนี้้�ยืืมสิินในอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แพงลิ่่�ว เพราะกรมป่่าไม้้
สมััยนั้้�นเองก็็ไม่่มีีสถาบัันการเงิินคอยช่่วยเหลืือ บัันทึึกกรมป่่าไม้้ฉบัับนี้้�จึึงเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นอย่่างแท้้จริิงของสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด บัันทึึกฉบัับนี้้�
บอกกล่่าววััตถุุประสงค์์ในการขอจััดตั้้�ง สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ไว้้ 2 ประการคืือ
1.	ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกออมทรััพย์์ โดยการถืือหุ้้�น หรืือฝากเงิินในสหกรณ์์
2. ให้้เงิินกู้้�แก่่สมาชิิก สำำ�หรัับใช้้เพื่่�อการอัันจำำ�เป็็นหรืือมีีประโยชน์์
การรวมพลัังเพื่่�อการพึ่่�งพากัันและกัันตามหลัักการสหกรณ์์ ของคนใน
กรมป่่าไม้้เพีียง 167 ท่่าน เงิินค่่าหุ้้�นเริ่่�มต้้น 15,570 บาท
นายทะเบีียนสหกรณ์์ได้้รัับจดทะเบีียนถููกต้้องตามกฎหมาย ตามพระราช
บััญญััติิสหกรณ์์ พ.ศ. 2511 เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2521 เลขที่่ท� ะเบีียนสหกรณ์์
กพธ 45/2521 สำำ�นักั งานตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 61 ถนนพหลโยธิิน แขวงลาดยาว เขตจตุุจักั ร
กรุุงเทพมหานคร ดัังนั้้�น จึึงถืือว่่าวัันที่่� 28 กัันยายนของทุุกปีี เป็็นวัันก่่อตั้้�งสหกรณ์์
ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
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นัับเป็็นจุุดเริ่่มต้
� น้ ของการหยั่่�งต้้นกล้้าต้้นแรกลงสู่่�ผืืนดิิน
ต้้นกล้้าต้้นนี้้�ค่่อย ๆ เริ่่�มเติิบโต จนปััจจุุบัันผ่่านมาแล้้ว 42 ปีี
จากต้้นกล้้าต้้นเล็็ก ๆ ที่่ท่� า่ นถนอม เปรมรััศมีี ได้้เป็็นผู้้�เริ่่ม� หว่่าน
เมล็็ดพัันธุ์์� ได้้กลายเป็็นป่่าผืืนใหญ่่ ที่่�ให้้ร่่มเงาและที่่�พัักพิิงแก่่
มวลสมาชิิก จนเป็็นสหกรณ์์ชั้้น� นำำ�ที่่มีีค
� วามก้้าวหน้้ามั่่�นคง และ
เป็็นศููนย์์กลางทางการเงิินของสมาชิิกอย่่างแท้้จริิง
จึึงถืือว่่าท่่านถนอม เปรมรััศมีี เป็็นผู้้�ที่ส่� ร้้างคุุณูปู ระโยชน์์
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของข้้าราชการกรมป่่าไม้้ ตลอดจน
ข้้าราชการในสัังกััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

และเมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2563 ถืือเป็็นวัันแห่่งการสููญเสีียบุุคคลสำำ�คัญ
ั ครั้้�งใหญ่่ของสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั
ซึ่่�งท่่านถนอม เปรมรััศมีี ได้้จากไปอย่่างสงบ สิิริิอายุุ 100 ปีี 2 เดืือน 24 วััน
ถึึงแม้้ว่่าท่่านถนอม เปรมรััศมีี จะจากไป แต่่คุุณงามความดีีของท่่านจะยัังคงอยู่่�ในใจของหมู่่�มวลสมาชิิกชาวป่่าไม้้
ตลอดไป และสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด จะสืืบสานเจตนารมณ์์ของท่่านเพื่่�อประโยชน์์ของมวลสมาชิิกสืืบไป
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สาร

สารผู้้�บริิหาร

สาร

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปีีพุุทธศัักราช 2521 ท่่านถนอม เปรมรััศมีี อธิิบดีีกรมป่่าไม้้ ในสมััยนั้้�นได้้ก่่อตั้้�งสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กััด ขึ้้�น ท่่านได้้วางรากฐานและระบบสหกรณ์์ที่่�มีีความเข้้มแข็็งของข้้าราชการในสัังกััดกรมป่่าไม้้ และต่่อมาได้้ขยายการ
ให้้บริิการไปสู่่�ข้้าราชการในสัังกััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ถึึงแม้้วัันนี้้�ท่่านได้้จากไปแล้้ว แต่่สมาชิิก
สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ยัังระลึึกถึึงคุุณูปู การที่่ท่� า่ นได้้สร้้างไว้้ และในนามปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ขอไว้้อาลััยแก่่ท่่านถนอม เปรมรััศมีี
ในปีี พ.ศ. 2563 เป็็นวิิกฤติิของโลกที่่�ต้้องอยู่่�ในสถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา-19 ส่่งผลกระทบต่่อ
ระบบเศรษฐกิิจโลก และประเทศไทยก็็ได้้รับั ผลกระทบเป็็นอย่่างมากเช่่นเดีียวกััน แต่่ด้ว้ ยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการทำำ�งานของ
คณะกรรมการดำำ�เนิินการและเจ้้าหน้้าที่่ส� หกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั จึึงไม่่ได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤติิเศรษฐกิิจดัังกล่่าว
มากนััก ในโอกาสนี้้�ผมขอชื่่�นชมและขอให้้ตั้้�งใจทำำ�งานเพื่่�อสมาชิิก แต่่อย่่างไรก็็ตาม ให้้ยึึดหลัักการและอุุดมการณ์์สหกรณ์์
เป็็นเป้้าหมายในการพััฒนาสหกรณ์์และคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกต่่อไป
ท้้ายนี้้� ผมขออวยพรให้้ คณะกรรมการดำำ�เนิินการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก และสมาชิิกสมทบของสหกรณ์์ออมทรััพย์์
กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ทุุกท่่าน ประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อความก้้าวหน้้า และขอให้้สหกรณ์์มีีผล
ประกอบการที่่�ดีีเพื่่�อมวลสมาชิิกยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาร

อธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ก่่อตั้้�งมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2521 เป็็นเวลา 42 ปีีมาแล้้ว ซึ่่�งสหกรณ์์เริ่่�มจากการ
จััดตั้้�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาคราชการ โดยข้้าราชการกรมป่่าไม้้และเจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์ร่่วมกัันดำำ�เนิินการในห้้องทำำ�งานของ
ส่่วนราชการ ต่่อมา เริ่่�มมีีการขอตั้้�งสำำ�นัักงานอยู่่�ในอาคารของกรมป่่าไม้้ จนได้้มีีการพััฒนามาตั้้�งสำำ�นัักงานใต้้อาคารของ
กรมป่่าไม้้ที่มีีพื้้
่� น� ที่่ว่� า่ งอยู่่� และในที่่สุ� ดุ ได้้ขอใช้้พื้้น� ที่่ข� องกรมป่่าไม้้ก่อ่ สร้้างอาคารสำำ�นักั งานสหกรณ์์ที่ทั่� นั สมััย มีีรููปแบบที่่เ� ป็็น
เอกลัักษณ์์สวยงาม นอกจากนี้้�สหกรณ์์ได้้มีีการพััฒนาด้้านการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งผลประกอบการจากที่่�เริ่่�มต้้นมีีเงิินเพีียงไม่่ถึึง
สองหมื่่�นบาทจนถึึงปััจจุุบัันมีีเงิินทุุนรวมสองหมื่่�นล้้านบาท จึึงถืือได้้ว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กรมป่่าไม้้เช่่นกััน
ผมจึึงขอขอบคุุณคณะกรรมการดำำ�เนิินการทุุกชุุดที่่�ผ่่านมาจนถึึงชุุดปััจจุุบััน ที่่�ได้้ดำำ�เนิินกิิจการของสหกรณ์์ออมทรััพย์์
กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด จนมีีความเจริิญรุ่่�งเรืือง ทัันสมััย รวดเร็็ว และมีีการพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ทััน
กัับยุุคปััจจุุบัันมากยิ่่�งขึ้้�น
สุุดท้้ายนี้้� ในโอกาสที่่ส� หกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั จะมีีการประชุุมใหญ่่สามััญ ประจำำ�ปีี 2564 ผมขออวยพร
ให้้การประชุุมและผลการดำำ�เนิินกิิจการของสหกรณ์์ลุุล่่วงตามวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ และขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย
จงคุ้้�มครองกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก และสมาชิิกสมทบทุุกท่่าน ให้้ประสบแต่่ความสุุขความเจริิญตลอดไป

(นายอดิิศร นุุชดำำ�รงค์์)
อธิิบดีีกรมป่่าไม้้
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อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2521 อัันเป็็นปีีที่่�ก่่อตั้้�งสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด จนถึึงปััจจุุบััน รวมเวลา 42 ปีี
เป็็นที่่�ปรากฏแน่่ชััดว่่า สหกรณ์์ฯ มีีการพััฒนา และวิิวััฒนาการที่่�ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถให้้บริิการแก่่สมาชิิกได้้
อย่่างสะดวก และรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง สมาชิิกในสัังกััดกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ ่า และพัันธุ์์�พืืช ซึ่่�งเป็็น
สมาชิิกกลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุด ได้้ใช้้เป็็นแหล่่งออมเงิิน กู้้�เงิิน รวมทั้้�งยัังมีีการจััดสวััสดิิการ และสนัับสนุุนด้้านต่่าง ๆ ให้้แก่่สมาชิิก
อย่่างหลากหลาย อาทิิ การจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ สนัับสนุุนงบประมาณเนื่่�องในโอกาสสำำ�คััญของกรมอุุทยานฯ ใช้้เป็็น
สถานที่่ใ� นการจััดประชุุม เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ โดยให้้การช่่วยเหลืือเจ้้าหน้้าที่่�
ของกรมอุุทยานฯ ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� แม้้ว่่าไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกของสหกรณ์์ฯ ก็็ตาม
ในโอกาสนี้้� ผมขออวยพรให้้การดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ประสบความสำำ�เร็็จ ก้้าวหน้้า
มั่่�นคง รวมถึึงขอให้้คณะกรรมการดำำ�เนิินการ เจ้้าหน้้าที่่� และสมาชิิกทุุกท่่าน จงประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญ ในชีีวิิต
ตลอดไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปีี 2563 นัับว่่าเป็็นปีีที่่�เศรษฐกิิจของโลก และประเทศไทย ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารงานของสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด แต่่ด้้วยความสามััคคีีของสมาชิิกที่่�เชื่่�อมั่่�นกัับ
การบริิหารงานของคณะกรรมการและเจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ทำำ�ให้้พวกเราร่่วมกัันผ่่านพ้้นวิิกฤติินี้้�
ไปด้้วยกัันอย่่างราบรื่่�น
ในช่่วงปีีที่ผ่่� ่านมา ผมได้้ติิดตามข่่าวสารสหกรณ์์อย่่างใกล้้ชิิด และเห็็นว่่าสหกรณ์์มีีการนำำ�นวััตกรรมใหม่่ ๆ มาให้้
บริิการเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น การกู้้�สามััญดิิจิทัิ ัล การกู้้�ฉุุกเฉิินดิิจิิทััล ตลอดจนการช่่วยเหลืือสมาชิิกที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ทำำ�ให้้มวลสมาชิิกรู้้�สึึกได้้ว่่าทางสหกรณ์์มีีความห่่วงใยในชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของสมาชิิก และ
มุ่่�งเน้้นให้้เป็็นแหล่่งออมเงิินเพื่่�ออนาคต เพื่่�อให้้บริิการแก่่สมาชิิกได้้รัับผลประโยชน์์สููงสุุด
สุุดท้้ายนี้้� ผมขออาราธนาคุุณพระศรีีรัตั นตรััย และสิ่่ง� ศัักดิ์์�สิทิ ธิ์ทั้้์� ง� หลายในสากลโลก ได้้โปรดคุ้้�มครองและอำำ�นวยพร
ให้้คณะกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก และสมาชิิกสมทบของสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ทุุกท่่านได้้รัับแต่่สิ่่�งที่่�ดีีๆ
ตลอดไป

(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในวาระที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้กำำ�หนดจััดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2564 ขึ้้�นในปีีนี้้�
จากรายงานกิิจการประจำำ�ปีี 2563 และปีีที่่�ผ่่าน ๆ มา จะเห็็นได้้ว่่า สหกรณ์์มีีทุุนดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากจาก
ทุุนดำำ�เนิินงานเริ่่�มต้้นเพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น จนมาถึึงปีีนี้้�ครบรอบ 42 ปีี สหกรณ์์มีีทุุนดำำ�เนิินงานนัับหมื่่�นล้้านบาท และ
ยัังพััฒนาด้้านการให้้บริิการให้้เกิิดความสะดวกรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น จนเป็็นสหกรณ์์ชั้้�นแนวหน้้าในทุุกวัันนี้้� และนอกจากนี้้�
สหกรณ์์ยัังจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อมอีีกด้้วย จึึงขอชื่่�นชมคณะกรรมการดำำ�เนิินการรวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนไว้้ ณ โอกาสนี้้� และผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
คณะกรรมการชุุดต่่อ ๆ ไป จะได้้สืบื สานสนัับสนุุนให้้สหกรณ์์เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน
สุุดท้้ายนี้้� ผมขออวยพรให้้สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ประสบความสำำ�เร็็จ เจริิญรุ่่�งเรืือง มั่่�นคง รวมถึึง
ขอให้้คณะกรรมการดำำ�เนิินการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก และสมาชิิกสมทบทุุกท่่าน ประสบแต่่ความสุุขความเจริิญ ปราศจาก
โรคภััยภยัันตรายในชีีวิิตและครอบครััวตลอดไป

(นายสุุรชััย อจลบุุญ)
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
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เลขาธิการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ประหยััดอดออม เอื้้�ออาทรซึ่่�งกัันและกััน” เป็็นคำำ�ขวััญที่่�ควบคู่่�กัับชื่่�อสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
มาโดยตลอด ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกรู้้�จัักการออมเพื่่�ออนาคต และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี รวมทั้้�งเอื้้�ออาทรระหว่่าง
สมาชิิกด้้วยกััน ซึ่่�งปััจจุุบัันนี้้�ข้้าราชการสัังกััดสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมได้้เห็็นความ
สำำ�คัญ
ั และสมััครเป็็นสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั เป็็นจำำ�นวนมาก ด้้วยคำำ�ขวััญนี้้� สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้
จำำ�กััด ภายใต้้การบริิหารงานของคณะกรรมการดำำ�เนิินการ ได้้บริิหารจััดการสหกรณ์์เป็็นไปอย่่างดีี ถึึงแม้้ประเทศจะประสบ
วิิกฤติิโรคระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา-2019 ก็็ยัังมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับสมาชิิก
มาโดยตลอด จึึงขอชมเชยมา ณ ที่่นี้้� � และหวัังว่่าทุุกฝ่่ายคงจะร่่วมกัันพััฒนาสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ให้้เจริิญ
ก้้าวหน้้ามั่่�นคงยิ่่�ง ๆ ขึ้้�นไป
สุุดท้้ายนี้้� ดิิฉัันขอให้้คณะกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� ได้้ใช้้ความรู้้� ความสามารถ ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจน
การเสีียสละเวลาเพื่่�อส่่วนรวม และขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััยและสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในสากลโลก ได้้โปรดอำำ�นวยพรให้้
คณะกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก และสมาชิิกสมทบของสหกรณ์์ทุุกท่่าน จงประสบแต่่ความสุุข ความสำำ�เร็็จ ตลอดไป

(นางรววี รรณ ภูรเิ ดช)
เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ประธานกรรมการด�ำเนินการ
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2521 สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ได้้ก่อ่ ตั้้�งขึ้้น� จนถึงึ ปััจจุุบันั สหกรณ์์
ได้้ดำำ�เนิินกิิจการมาเป็็นระยะเวลายาวนานกว่่า 42 ปีี ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาสหกรณ์์ได้้มีีการ
พััฒนาการให้้บริิการและการบริิหารจััดการในด้้านต่่าง ๆ จนมีีความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�มั่่�นคง ได้้รัับความร่่วมมืือร่่วมใจอย่่างดีียิ่่�งจากมวลสมาชิิก จนบััดนี้้�มีีสมาชิิก
และสมาชิิกสมทบรวมทั้้�งสิ้้�น 32,593 คน สิินทรััพย์์รวม 19,397 ล้้านบาท
การดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ในรอบปีี 2563 แม้้ว่่าจะประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี
ทั้้�งในด้้านธุุรกิจิ การเงิิน ผลกำำ�ไรของสหกรณ์์เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิทั้้ิ ง� สิ้้�น 635 ล้้านบาท แต่่ก็นั็ บั ได้้ว่า่ เป็็นปีีแห่่ง
ความยากลำำ�บาก ที่่ต้� อ้ งจารึึกไว้้ในประวััติศิ าสตร์์อีีกครั้้�งหนึ่่ง� นัับตั้้�งแต่่การก่่อตั้้�งสหกรณ์์ รวมทั้้�งของคนไทยและประชาชนทั่่�วโลก นั่่�นก็็คือื
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่ลุ� ุกลามไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้สิ้้�นปีี 2563 มีีผู้้�ติิดเชื้้�อกว่่า 90 ล้้านคนและ
มีีผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่า 2 ล้้านคน และยัังไม่่สามารถสรุุปได้้ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดจะสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อใด ก่่อให้้เกิิดผลกระทบทั้้�งต่่อชีีวิิต
เศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างใหญ่่หลวง นัับเป็็นวิิกฤติิครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ของมวลมนุุษยชาติิที่มีีค
่� วามสููญเสีียจนมิิอาจประเมิินค่่าได้้
ในท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์์ได้้พยายามปรัับปรุุงระบบการบริิหาร
จััดการเพื่่�อประคัับประคองสถานการณ์์และฟัันฝ่่าอุุปสรรคในด้้านต่่าง ๆ ให้้รอดพ้้นจากวิิกฤติิ เพื่�อ่ มิิให้้ส่่งผลกระทบต่่อการให้้บริิการแก่่
มวลสมาชิิก และผลการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของสหกรณ์์ โดยในรอบปีี 2563 สหกรณ์์ได้้ปรัับปรุุงการให้้บริิการเงิินกู้้�ฉุุกเฉิินและเงิินกู้้�สามััญ
ดิิจิิทััล ฝาก ถอนผ่่านระบบ ATM และ Line Application โดยไม่่ต้้องมาที่่�สหกรณ์์ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรการเว้้นระยะห่่าง (Social
Distancing) ของรััฐบาล การกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่ส่� ว่ นหนึ่่ง� ปฏิิบัติั งิ านที่่สำ� ำ�นักั งานสหกรณ์์ และอีีกส่่วนหนึ่่ง� สามารถปฏิิบัติั งิ านที่่บ้� า้ น (Work
from Home) ได้้ คณะกรรมการดำำ�เนิินการมีีการจััดการประชุุมผ่า่ นสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (VDO Conference) ด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารที่่มีีค
� วามปลอดภััย มีีการปรัับเปลี่่ย� นกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ เช่่น โครงการสายใยสหกรณ์์ไม่่เกษีียณ โครงการกิิจกรรม
กลุ่่�มสมาชิิก โครงการค่่ายเยาวชน โครงการอบรมสััมมนาต่่าง ๆ โดยยึึดหลัักประหยััด พอเพีียง และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ รวมทั้้�ง
สหกรณ์์ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการช่่วยเหลืือสมาชิิกและสมาชิิกสมทบที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ได้้แก่่ การกำำ�หนดระเบีียบสวััสดิิการช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อสมาชิิก 10,000 บาท สมาชิิกสมทบ 5,000 บาท วงเงิิน 10 ล้้านบาท การให้้ผู้้�กู้้�
สามารถสมััครใจยื่่�นขอพัักชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้น และลดค่่าหุ้้�นรายเดืือนเหลืือขั้้�นต่ำำ�� เพีียง 500 บาท เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2563 แม้้ว่่าสหกรณ์์จะสามารถรอดพ้้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิิจอัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดำำ�เนิินกิิจการและจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่มวลสมาชิิกได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดที่่ยั� ังไม่่มีีความชััดเจนว่่าจะสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อใด ทำำ�ให้้ในปีีต่่อ ๆ ไป สหกรณ์์จะต้้องมีีแผนบริิหารความเสี่่�ยง และ
กำำ�หนดมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์วิิกฤตดัังกล่่าว และที่่�สำำ�คััญสหกรณ์์ต้้องยึึดหลััก “เศรษฐกิิจพอเพีียง”
ประกอบด้้วยหลัักความพอประมาณ ใช้้จ่่ายงบประมาณด้้วยความประหยััดแต่่พอดีี มีีความคุ้้�มค่่า หลัักความมีีเหตุุผล การดำำ�เนิินงาน
ทุุกโครงการจะต้้องเป็็นไปอย่่างมีีเหตุุผล พิิจารณาปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผลที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� อย่่างรอบคอบ หลัักสร้้างภููมิคุ้้�มกั
ิ นั มีีการสำำ�รอง
เงิินทุุนไว้้ในปริิมาณที่่เ� หมาะสม เตรีียมตััวให้้พร้อ้ มรัับผลกระทบและการเปลี่่ย� นแปลงด้้านต่่าง ๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� โดยคำำ�นึึงถึงึ ความเป็็นไปได้้
ของสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ทั้้�งนี้้� หากสหกรณ์์ได้้ดำำ�เนิินการตามหลัักการ อุุดมการณ์์สหกรณ์์ และหลัักเศรษฐกิิจ
พอเพีียงอย่่างครบถ้้วนแล้้ว ก็็น่่าจะเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าทั้้�งในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ในปีี 2564 และปีีต่่อ ๆ ไป ไม่่ว่่าสถานการณ์์เศรษฐกิิจจะเลวร้้าย
เพีียงใด สหกรณ์์ต้้องสามารถผ่่านอุุปสรรคและยืืนหยััดได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนตลอดไป
ในโอกาสที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้จััดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2564 กระผมในนามประธานกรรมการ
ดำำ�เนิินการ ขอขอบคุุณมวลสมาชิิก ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการดำำ�เนิินการ เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ผู้้�สอบบััญชีี ตลอดจนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกท่่าน ที่่มีีส่
� ่วนสำำ�คััญในการสร้้างความสำำ�เร็็จ ความก้้าวหน้้า ความมั่่�นคง ให้้แก่่สหกรณ์์ฯ ขอให้้ทุุกท่่านประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญ
มีีกำำ�ลังั กาย กำำ�ลังั ใจ กำำ�ลังั ปััญญา เพื่อ่� ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์พัฒ
ั นากิิจการของสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ให้้เจริิญก้้าวหน้้ายิ่่�ง ๆ ขึ้้น� ไป

(นายวิิชิิต สนธิิวณิิช)
ประธานกรรมการดำำ�เนิินการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
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ในปััจจุุ บัันโลกมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นมากมาย
ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านเทคโนโลยีีที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ ๆ ไม่่เว้้น
แม้้การเกิิดโรคระบาดที่่�มีีความรุุนแรงมากขึ้้�น นั่่�นคืือการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 รวมทั้้�งใน
ประเทศไทย รััฐบาลจึึงได้้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน เพื่อ่� ป้้องกััน
การแพร่่ ร ะบาดภายในประเทศ สร้้ า งความตระหนัั ก ให้้
ประชาชน ป้้องกัันดููแลตนเอง ร้้านค้้าปิิดกิิจการและกิิจกรรม
ที่่� มีี การรวมตัั ว กัั น ของคนจำำ� นวนมากเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การ
แพร่่ระบาดของโรค สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ได้้ ตร ะหนัั ก คิิ ด และเตรีียมความพร้้ อ มรัั บ มืื อ กัั บ การ
เปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ ที่่จ� ะส่่งผลต่่อการบริิหารจััดการสหกรณ์์
เพื่่�อให้้ก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งด้้านเทคโนโลยีีและ
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 จึึงต้้องมีีการปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบการบริิหารจััดการยุุคใหม่่ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่อ่� ให้้บริิการสมาชิิกที่่ส� ะดวก รวดเร็็ว ประหยััด และพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�น
สหกรณ์์ จึึ งได้้ พัั ฒ นาระบบบริิ ก ารสมาชิิ ก “เงิิ น กู้้�
สามััญดิิจิิทััล” เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อพฤติิกรรมของ
สมาชิิกในยุุคออนไลน์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว และให้้บริิการเงิินกู้้�ได้้
อย่่างทั่่�วถึงึ ตลอด 24 ชั่่ว� โมง แม้้อยู่่�ในที่่ห่� า่ งไกล ช่่วยสมาชิิก
ประหยััดเวลา ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง และช่่วยบรรเทา
ความเดืือดร้้อนด้้านการเงิิน เป็็นแหล่่งเงิินหมุุนเวีียนให้้กัับ
สมาชิิก
และจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
เพื่่�อให้้สมาชิิกใช้้บริิการทางการเงิินในสถานการณ์์อัันยาก
ลำำ�บากนี้้� สหกรณ์์จึึงได้้เปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการถอนเงิินโดย

ใช้้ “ระบบ Cash Management” สมาชิิกสามารถส่่งแบบ
ฟอร์์มผ่า่ น Line official และสหกรณ์์โอนเงิินผ่่านระบบ Cash
Management กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามจ่่ายเช็็ค ไม่่ต้้อง
เดิินทางมายัังสหกรณ์์ กระบวนการทำำ�งานจะถููกส่่งไปทาง
E-mail ของกรรมการและอนุุมััติิการโอนเงิินด้้วยรหััสลัับ
ประจำำ�ตัวั และค่่าธรรมเนีียมในการโอนเงิินถููกกว่่าการสั่่�งจ่่าย
เช็็คข้้ามจัังหวััด
สหกรณ์์ได้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการบริิหารจััดการ
ให้้ เป็็ นแบบ New Normal เพื่่� อลดความวิิ ตกกัั งวลจาก
สถานการณ์์โรคระบาด โดยการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม Social Distancing และไม่่ว่่าจะเกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงใดขึ้้น� สหกรณ์์ต้อ้ งมีีการปรัับตััวเพื่อ่� ให้้สามารถ
บริิหารงานและให้้บริิการสมาชิิกได้้ต่่อไป

ประมาณการรายได้ - รายจ่าย
จ�ำนวน (บาท)

เพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง)

รายการ

ประมาณการ

รายได้

981,929,642.00 1,048,269,573.23 66,339,931.23

รายจ่าย

464,251,510.00 412,271,501.24 (51,980,008.76)

ก�ำไรสุทธิ 517,678,132.00 635,998,071.99 118,319,939.99

การดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ ของสหกรณ์์ประจำำ�ปีี
2563 สรุุปได้้ ดัังนี้้�

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ

1.1		 สมาชิิก ในระหว่่างปีี 2563 มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น
338 คน และพ้้นจากสมาชิิกภาพ 337 คน โดยรายละเอีียด
การเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างปีี มีีดัังนี้้�
• สมาชิิก ณ 1 มกราคม 2562 13,289	คน
• สมาชิิกสมััครใหม่่ระหว่่างปีี
338 	คน
• สมาชิิกพ้้นจากสมาชิิกภาพ	
337	คน
แยกเป็น

รายงานกิิ
รายงานกิ จ การประจ�
การประจำำ�ปีี
ำ ปี 2563
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o		 สมาชิิกลาออก
223	คน
การถืือหุ้้�นของสมาชิิกและสมาชิิกสมทบในระหว่่างปีี
o		 สมาชิิกถึึงแก่่กรรม	
92	คน
2563 มีีการออมโดยส่่ ง เงิิ น ค่่ า หุ้้�นเฉลี่่� ย ต่่ อ คนจำำ� นวน
o		 สมาชิิกขาดส่่งหุ้้�น-หนี้้�ระหว่่างปีี 20	คน
236,431 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 7.88
o		 สมาชิิกโอนย้้ายสัังกััด
2	คน
คงเหลืือสมาชิิก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 13,290 คน
การถือหุ้นของสมาชิก
1.2		 สมาชิิกสมทบ ในระหว่่างปีี 2563 มีีจำำ�นวน
ปี
จ�ำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน
เพิ่่�มขึ้้�น 991 คน และพ้้นจากสมาชิิกภาพ 1,141 คน โดย
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างปีี มีีดัังนี้้�
2548 1,638,123,390.00
113,846
• สมาชิิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2563 19,453	คน
2549 1,809,797,550.00
116,191
• สมาชิิกสมทบสมััครใหม่่ระหว่่างปีี 991	คน
2550 1,997,780,400.00
124,768
• สมาชิิกสมทบพ้้นจากสมาชิิกภาพ	 1,141 	คน
แยกเป็น
2551 2,291,632,680.00
140,170
o		 สมาชิิกสมทบลาออก
1,000 	คน
2552 2,581,822,990.00
151,943
o		 สมาชิิกสมทบถึึงแก่่กรรม	
68 	คน
2553 2,865,587,200.00
159,456
o		 สมาชิกสมทบขาดส่งหุ้น			 หนี้้�ระหว่่างปีี
73	คน
2554 3,169,733,920.00
142,838
คงเหลืือสมาชิิกสมทบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน
2555 3,510,085,470.00
139,832
19,303 คน
2556 3,929,138,320.00
147,065

2. ทุนเรือนหุ้น

ทุุ น เรืื อ นหุ้้�นนัั บ ว่่ า เป็็ น แหล่่ ง ที่่� ม าของเงิิ น ทุุ น ของ
สหกรณ์์ ซึ่่ง� มาจากการส่่งเงิินค่่าหุ้้�นของสมาชิิกที่่เ� ป็็นการออม
ภาคบัังคัับ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่สมาชิิกในระยะยาว
โดยสมาชิิกต้้องส่่งค่่าหุ้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่าที่่�สหกรณ์์กำำ�หนดไว้้ใน
ระเบีียบ หรืือส่่งมากกว่่าที่่�สหกรณ์์กำำ�หนดก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� สมาชิิก
ทุุกคนต้้องมีีทุุนเรืือนหุ้้�นไม่่เกิิน 2,500,000 บาท สำำ�หรัับ
สมาชิิกที่่�มีีทุุนเรืือนหุ้้�นเกิินกว่่าที่่�สหกรณ์์กำำ�หนด จะส่่งเงิิน
ค่่าหุ้้�นรายเดืือนได้้ไม่่เกิินเดืือนละ 200 บาท และไม่่สามารถ
ระดมหุ้้�นเพิ่่�มได้้ สำำ�หรัับทุุนเรืือนหุ้้�นของสมาชิิกสมทบต้้องมีี
ค่่าหุ้้�นไม่่เกิิน 1,000,000 บาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีทุุนเรืือนหุ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ดัังนี้้�

การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธัันวาคม 2562

7,175,950,190.00

31 ธัันวาคม 2563

7,706,027,270.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
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รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

530,077,080.00
7.39

2557

4,348,140,930.00

153,449

2558

4,837,132,540.00

163,693

2559

5,405,483,380.00

176,034

2560

5,946,400,800.00

187,969

2561

6,554,225,560.00

202,741

2562

7,175,950,190.00

219,166

2563

7,706,027,270.00

236,431

3. การรัับฝากเงิินจากสมาชิิก

ในปีี 2563 สหกรณ์์ มีี การส่่ ง เสริิ ม ให้้ ส มาชิิ ก และ
สมาชิิกสมทบออมเงิิน โดยการจััดโครงการวัันออมแห่่งชาติิ
ระหว่่างวัันที่่� 26 - 31 ตุุลาคม 2563 ทำำ�ให้้สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
เงิินรัับฝากและจำำ�นวนบััญชีีเงิินฝากเพิ่่�มขึ้้�น ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีเงิินรัับฝากจากสมาชิิกและสมาชิิก
สมทบ ดัังนี้้�

3.1		 เงิินฝากออมทรััพย์์
3.3		 เงิินฝากออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ของสมาชิิก 13,290 บััญชีี และ บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข 880 บััญชีี และมีี
สมาชิิกสมทบ 19,303 บััญชีี สำำ�หรัับจำำ�นวนเงิินรัับฝากของ จำำ�นวนเงิินรัับฝากออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข ดัังนี้้�
สมาชิิกและสมาชิิกสมทบ มีีดัังนี้้�
เงินฝากออมทรัพย์

จ�ำนวน (บาท)

วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

สมาชิก

672,016,189.40

31 ธัันวาคม 2562

1,175,244,004.62

สมาชิกสมทบ

275,203,024.10

31 ธัันวาคม 2563

1,277,988,856.72

รวม

947,219,213.50

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปีี 2562

887,847,061.45

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

102,744,852.10
8.74

59,372,152.05

ร้อยละ

6.69

3.4		 เงิินฝากออมทรััพย์์อเนกประสงค์์
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำ�ำ นวน
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์อเนกประสงค์์ของสมาชิิก 677
บััญชีี และสมาชิิกสมทบ 251 บััญชีี สำำ�หรัับจำำ�นวนเงิิน
รัับฝากออมทรััพย์์อเนกประสงค์์ของสมาชิิกและสมาชิิก
สมทบ มีีดัังนี้้�
เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

3.2		 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์พิิเศษของสมาชิิก 3,033 บััญชีี
และสมาชิิกสมทบ 2,578 บััญชีี สำำ�หรัับจำำ�นวนเงิินฝากของ
สมาชิิกและสมาชิิกสมทบ มีีดัังนี้้�
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

จ�ำนวน (บาท)

สมาชิก

4,350,118,027.99

สมาชิกสมทบ

2,881,803,814.13

รวม

7,231,921,842.12

ปีี 2562

6,832,694,915.87

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

จ�ำนวน (บาท)
222,914,664.72
75,893,375.23

รวม

298,808,039.95

ปีี 2562

374,712,592.27

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(75,904,552.32)

ร้อยละ

(20.26)

3.5		 เงิินฝากออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียง
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียงของสมาชิิก 1,864
บััญชีี และสมาชิิกสมทบ 883 บััญชีี สำำ�หรัับจำำ�นวนเงิิน
รัั บ ฝากออมทรัั พย์์ ชีีวิิ ตพ อเพีียงของสมาชิิ ก และสมาชิิ ก
สมทบ มีีดัังนี้้�

399,226,926.25
5.84
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
สมาชิก

จ�ำนวน (บาท)
274,801,444.92

สมาชิกสมทบ

78,517,489.95

รวม

353,318,934.87

ปีี 2562

292,699,178.85

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

3.7		 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
บััญชีีเงิินฝากจากสหกรณ์์อื่่�น 11 บััญชีี ดัังนี้้�

60,619,756.02
20.71

วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธัันวาคม 2562

16,860,949.03

31 ธัันวาคม 2563

29,238,635.61

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

12,377,686.58

ร้อยละ

73.41

สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงเงิินฝาก และอััตราดอกเบี้้�ย
เงิินฝากของสหกรณ์์ในระหว่่างปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
วัน เดือน ปี

3.6		 เงิินฝากออมทรััพย์์เจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์เจ้้าหน้้าที่่� 48 บััญชีี และมีีจำำ�นวน
เงิินรัับฝากออมทรััพย์์เจ้้าหน้้าที่่� ดัังนี้้�
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธัันวาคม 2562

4,054,523.22

31 ธัันวาคม 2563

4,227,347.16

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
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รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

172,823.94
4.26

จ�ำนวนเงิน (บาท)

31 ธัันวาคม 2562

9,584,113,225.31

31 ธัันวาคม 2563

10,142,722,869.93

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

558,609,644.62

ร้อยละ

5.83

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
รายการ

อัตราดอกเบี้ย (%)

เงิินฝากออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์

2.55

เงิินฝากออมทรััพย์์พิิเศษ

2.80

เงิินฝากออมทรััพย์์อเนกประสงค์์

2.55

เงิินฝากออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข

3.55

เงิินฝากออมทรััพย์์ชีีวิตพ
ิ อเพีียง

3.80

เงิินฝากออมทรััพย์์เจ้้าหน้้าที่่�
สหกรณ์์

3.80

เงิินฝากออมทรััพย์์จากสหกรณ์์อื่่�น

2.80

เงิินรัับฝากจากนิิติบุิ ุคคล

2.05

4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ในรอบปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ได้้ให้้บริิการเงิินกู้้�แต่่ละประเภทแก่่สมาชิิกและสมาชิิกสมทบ
ดัังนี้้�
4.1		 เงิินกู้้�เพื่่�อเหตุุฉุุกเฉิิน
		 เป็็นเงิินกู้้�ระยะสั้้�นที่่�ส่่งคืืนเงิินต้้นพร้้อมดอกเบี้้�ย
เป็็นงวดรายเดืือนไม่่เกิิน 12 งวด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีจำำ�นวนเงิินกู้้�คงเหลืือ ดัังนี้้�
วัน เดือน ปี

จำำ�นวน (บาท)

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก

82,991,255.50

เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ

85,355,673.23

รวม

168,346,928.73

31 ธัันวาคม 2562

204,769,619.91

31 ธัันวาคม 2563

168,346,928.73

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

(36,422,691.18)

ร้อยละ

(17.79)

4.2		 เงินกู้สามัญ
		 เป็็นเงิินกู้้�ระยะยาวสำำ�หรัับสมาชิิกที่่ส่� ง่ คืืนเงิินต้้น
พร้้อมดอกเบี้้�ยเป็็นงวดรายเดืือนไม่่เกิิน 144 งวด และเงิินกู้้�
สามััญที่่�ใช้้หุ้้�นค้ำำ��ประกัันจำำ�นวนเงิินกู้้�ไม่่เกิินร้้อยละ 90 ของ
มููลค่่าหุ้้�น สามารถส่่งคืืนได้้สููงสุุด 360 งวด ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวนเงิินกู้้�คงเหลืือ ดัังนี้้�

ประเภทเงินกู้

จ�ำนวนเงิน (บาท)

เงิินกู้้�สามััญทั่่�วไป

6,083,911,224.90

เงิินกู้้�สามััญหุ้้�นคงที่่�

275,892,383.39

เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อการศึึกษา

6,947,867.50

เงิินกู้้�สามััญเพื่่อ� ประกอบอาชีีพเสริิม

953,639.25

เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อคุ้้�มครองชีีวิิต
และทรััพย์์สิิน

430,660.75

เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

175,640.25

เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อการศึึกษา
กรณีีพิิเศษ

154,305.25

เงิินกู้้�สามััญเพื่่อ� สงเคราะห์์
ผู้้�ประสบภััยกรณีีพิิเศษ

433,104.48

เงิินกู้้�สามััญสมทบ (พนัักงาน
ราชการ)

56,706.95

เงิินกู้้�สามััญหุ้้�นคงที่่�
(พนัักงานราชการ)

24,805,171.95

เงิินกู้้�สามััญดิิจิิทััล

68,530,202.25

รวม

6,462,290,906.92

สรุปการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
วัน เดือน ปี

จ�ำนวน (บาท)

31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ร้อยละ

7,011,320,280.56
6,462,290,906.92
(549,029,373.64)
(7.83)
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4.3		 เงิินกู้้พิ
� ิเศษ
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สหกรณ์์มีีจำำ�นวน
เงินกู้คงเหลือ ดังนี้
ประเภทเงินกู้

จ�ำนวนเงิน (บาท)

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (สมาชิก)
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อการอื่่�น
ในการพััฒนาชีีวิิต
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
(สมาชิกสมทบ)
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
เงิินกู้้�พิิเศษซึ่่�งไม่่เกิินร้้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รวม

833,450,282.33
515,212,034.43
91,412,322.41
39,840,974.40
15,700,715.75
2,265,762.69
10,978,087.50
26,765,895.50
46,916,075.15
296,333,213.88
1,010,217.73
1,879,885,581.77

สรุปการให้เงินกพู้ เิ ศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
วัน เดือน ปี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ร้อยละ

จ�ำนวน (บาท)
1,419,438,161.48
1,879,885,581.77
460,447,420.29
32.44

4.4		 เงินกู้สวัสดิการ
		 สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ให้้เงิินกู้้�เพื่่อ�
สวััสดิิการเจ้้าหน้้าที่่� 3 ประเภท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีจำำ�นวนเงิินกู้้�คงเหลืือ ดัังนี้้�
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ประเภทเงินกู้

จ�ำนวนเงิน (บาท)

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะ
รวม

898,377.50
19,748,798.49
20,647,175.99

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญทั่วไป
เงิินกู้้�สามััญดิิจิิทััล
เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค�้ำประกัน
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน
เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีพิเศษ
เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว
เงิินกู้้�สามััญที่่�รัับชำำ�ระหนี้้�ในฐานะผู้้�ค้ำำ��
ประกััน
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
- ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปีแรก
		 • งวดที่ 1 - 12
		 • งวดที่ 13 - 24
		 • ปีที่ 3 (ลอยตัว)

5.80
5.80
5.80
5.60
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
5.80
3.45

0.00
3.30
5.25

ประเภทเงินกู้
- ประเภทที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก
		 • งวดที่ 1 - 6
		 • งวดที่ 7 - 24
		 • ปีที่ 3 (ลอยตัว)
- ประเภทที่ 3 (ลอยตัว)
เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
- ประเภทที่ 1
		 •	คงที่ 2 ปีแรก
		 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป
- ประเภทที่ 2 (ลอยตัว)
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้
สิทธิในบ�ำนาญ
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

0.00
4.30
5.25
5.25
5.60
4.20
5.25
5.50
5.50
4.65
4.65
5.70

4.5		 เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
		 ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้
จำำ�กัดั ได้้ให้้บริิการเงิินกู้้�ระหว่่างสหกรณ์์ แก่่สหกรณ์์ออมทรััพย์์
อื่่�น ๆ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนเงิินกู้้�คงเหลืือ
ดัังนี้้�
หน่วยงาน

หน่วยงาน

จ�ำนวน (บาท)

สหกรณ์์ออมทรััพย์์สาธารณสุุข
จัังหวััดอุุบลราชธานีี จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์โรงพยาบาล
มุุกดาหาร จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์สาธารณสุุข
สกลนคร จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููนครพนม จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจภููธร
จัังหวััดหนองคาย จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์อนามััยสุุริินทร์์
จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์โรงพยาบาล
สรรพสิิทธิิประสงค์์อุุบลราชธานีี จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์โรงพยาบาล
กาฬสิินธุ์์� จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจภููธร
แม่่ฮ่่องสอน
รวม

288,000,000.00

อัตราดอกเบี้ย

จ�ำนวน (บาท)

สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูรู้ ้อยเอ็็ด จำำ�กััด 265,000,000.00
สหกรณ์์ออมทรััพย์์คุุรุสัุ ัมพัันธ์์
54,333,308.00
จัังหวััดสุุริินทร์์ จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์พนัักงาน
4,166,654.00
ส่่วนท้้องถิ่่�นสระบุุรีี จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูพู ะเยา จำำ�กััด
66,000,000.00
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููศรีีสะเกษ จำำ�กััด 66,000,000.00
สหกรณ์์ออมทรััพย์์มหาวิิทยาลััย
24,344,350.92
ธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููยะลา จำำ�กััด
296,400,000.00

37,300,000.00
227,500,000.00
276,000,000.00
258,000,000.00
58,300,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
35,000,000.00
2,406,344,312.92

5. สินทรัพย์

สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด มีีแหล่่งที่่�มาของ
เงิินทุุนหลายแหล่่ง อาทิิ เงิินรัับฝากจากสมาชิิก ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนสำำ�รอง ทุุนสะสมอื่่�น ๆ และจากเงิินกู้้�ยืืม

สรุปการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
วัน เดือน ปี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

จ�ำนวน (บาท)
20,884,756,848.40
19,397,920,256.89
(1,486,836,591.51)
(7.12)
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6. กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการ

6.2		 รายได้้จากธุุรกรรมที่่�ไม่่ได้้มาจากสมาชิิกและ
ในรอบปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด สมาชิิกสมทบ
ได้้นำำ�เงิินไปลงทุุน เพื่อ่� เพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่สหกรณ์์ ประกอบกัับ
ประเภทรายได้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ร้อยละ
สหกรณ์์ได้้ประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยโดยเฉพาะค่่าใช้้จ่า่ ยดำำ�เนิินงาน
ที่่น้� อ้ ยกว่่าประมาณการ 51,980,008.76 บาท ทำำ�ให้้สหกรณ์์
ดอกเบี้้�ยรัับเงิินฝาก 113,511,916.01
10.86
มีีกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานสููงขึ้้�น จากที่่�ประมาณการไว้้ เมื่่�อ
ผลตอบแทนจากเงิิน 223,915,042.50
21.43
เทีียบกัับปีี 2562 ดัังนี้้�
ลงทุุน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่าย 138,697,366.44
13.27
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
เงิินลงทุุน
วัน เดือน ปี
จ�ำนวน (บาท)
รายได้้เบ็็ดเตล็็ด
15,995.57
0.00
31 ธัันวาคม 2562
486,024,798.29
รายได้้ค่่าบำำ�รุุงสถานที่่�
301,500.00
0.03
31 ธัันวาคม 2563
635,998,071.99
666,000.00
0.06
รายได้้ค่่าปรัับ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
149,973,273.70
การพััฒนาระบบงาน
ร้อยละ
30.86
สหกรณ์์
สำำ�หรัับแหล่่งที่่ม� าของกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการมาจาก 7. การคืืนประโยชน์์สู่่�สมาชิิก
6.1		 รายได้้จากการทำำ�ธุุรกรรมของสมาชิิกและ
ในปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้
สมาชิิกสมทบ
ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในแผนกลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� 4
จนมีีกำำ�ไร และจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีคืืนสู่่�สมาชิิก ดัังนี้้�
ประเภทรายได้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ร้อยละ
7.1		กลัับคืืนสู่่�สมาชิิกโดยตรง
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
568,979,786.75
11,000.00
รายได้จาก
การตรวจสอบผลงาน
การก่อสร้าง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
178,600.00
425,865.96
รายได้ค่าปรับ
การไถ่ถอนหลักทรัพย์
ก่อนก�ำหนด
รายได้ค่าธรรมเนียม
1,473,600.00
เอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์
รายได้ค่าธรรมเนียม
61,500.00
เอทีเอ็ม ไอซีที
รายได้ค่าปรับการถอน
10,400.00
เงินฝาก
รายได้้ค่่าธรรมเนีียม
21,000.00
ทำำ�นิิติิกรรม
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54.44
0.00
0.02
0.04

ผลตอบแทน
เงิินปัันผล (5.50%)
เงิินเฉลี่่�ยคืืน (14%)

0.01
0.00
0.00

403,058,880.50
67,895,062.75

7.2		 เป็็นประโยชน์์และสวััสดิิการแก่่สมาชิิก
ผลตอบแทน

0.14

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

ทุุนสำำ�รอง
ทุุนรัักษาระดัับเงิินปัันผล
ทุุนสาธารณประโยชน์์
ทุุนเพื่่�อการศึึกษาอบรม
ทุุนขยายกิิจการ
ทุุนเพื่่�อสวััสดิิการสมาชิิก
ทุุนเพื่่�อสวััสดิิการสมาชิิกสมทบ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
63,653,544.02
60,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
500,000.00

8. การแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมและกำำ�หนดระเบีียบสหกรณ์์

ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กััด ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมระเบีียบหลายระเบีียบ เพื่่�อให้้เกิิด
ความสะดวกและเกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่สมาชิิก ซึ่่�งคณะ
กรรมการดำำ�เนิินการได้้เห็็นชอบให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมระเบีียบของ
สมาชิิก จำำ�นวน 10 ระเบีียบ ดัังนี้้�
8.1	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563
8.2	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยการให้้เงิินกู้้�เพื่่�อปรัับโครงสร้้างหนี้้�ของสมาชิิก พ.ศ.
2563
8.3	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยการให้้เงิินกู้้�แก่่สมาชิิกสหกรณ์์ พ.ศ. 2562 แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2563
8.4	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยสวััสดิิการเพื่่�อการศึึกษาของบุุตรสมาชิิก พ.ศ. 2563
8.5	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยสวััสดิิการสมาชิิกเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
8.6	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยสวััสดิิการสมาชิิกสมทบเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
8.7	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยสวััสดิิการเพื่่�อบ้้านหลัังใหม่่ พ.ศ. 2563
8.8 ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยหุ้้�น พ.ศ. 2563
8.9	ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ว่่าด้้วยข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ. 2563
8.10 ระเบีียบสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั
ว่่าด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�ของสหกรณ์์ พ.ศ. 2563

9.2	การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (VDO
Conference)
			 เมื่่� อ เกิิ ด สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ที่่เ� ริ่่ม� แพร่่ระบาดในประเทศไทย และ
มีีแนวโน้้มการแพร่่ระบาดเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่สหกรณ์์ยืืนยัันว่่า
จะไม่่ ปิิ ด สำำ�นัั ก งานสหกรณ์์ ห รืื อ หยุุ ด ทำำ� การแต่่ อ ย่่ า งใด
เพราะสหกรณ์์ตระหนัักถึึงความเดืือดร้้อนและความจำำ�เป็็น
ของสมาชิิกที่่�จะต้้องได้้รัับบริิการทางการเงิินในสถานการณ์์
อัันยากลำำ�บากนี้้� สหกรณ์์จึึงได้้เตรีียมความพร้้อมในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากกรรมการไม่่สามารถเดิินทาง
มาเข้้าร่่วมประชุุมที่่�สำำ�นัักงานสหกรณ์์ได้้ ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การ
ประชุุมสามารถดำำ�เนิินการได้้ตามที่่นั� ัดหมาย สหกรณ์์จึึงนำำ�
เทคโนโลยีีการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้ โดยใช้้
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่่อ� ให้้การบริิหารงานต่่างๆ
ของสหกรณ์์ เ ป็็ น ไปอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และลดอุุ ป สรรคด้้ า น
ระยะทางของกรรมการที่่�อยู่่�ในส่่วนภููมิิภาค ทำำ�ให้้ทุุกคน
สามารถเข้้าร่่วมประชุุมและบริิหารงานได้้ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ที่ใ่� ดก็็ตาม

9. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

ในรอบปีี 2563 นี้้� สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั
ได้้พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อยกระดัับ
การให้้บริิการให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้สมาชิิกสามารถใช้้บริิการได้้อย่่างสะดวก
และรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนี้้�
9.1 เว็็บไซต์์สหกรณ์์
			 สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ได้้ปรัับปรุุง
รููปแบบเว็็บไซต์์สหกรณ์์เพื่่�อให้้มีีความทัันสมััย ใช้้งานง่่าย
ทั้้�งทางคอมพิิวเตอร์์ และสมาร์์ทโฟน
รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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9.3 ระบบ Cash Management
			 จากการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
สมาชิิกไม่่สามารถเดิินทางมาโอน ฝาก ถอนเงิินที่่ส� หกรณ์์ได้้
ดัังนั้้�น เพื่อ่� ให้้สมาชิิกได้้รับั บริิการทางการเงิินในสถานการณ์์
เช่่นนี้้� สหกรณ์์จึึงได้้เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการโอน ฝาก และ
ถอนเงิิน โดยใช้้ “ระบบ Cash Management” ซึ่่�งสมาชิิก
สามารถส่่งแบบฟอร์์มการถอนเงิินผ่่าน Line และสหกรณ์์
โอนเงิินผ่่านระบบ Cash Management กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามจ่่ายเช็็ค ไม่่ต้้องเดิินทางมายัังสหกรณ์์ กระบวนการ
ทำำ�งานจะถููกส่่งไปทาง E-mail ของกรรมการและอนุุมััติิ
การโอนเงิินด้้วยรหััสลัับประจำำ�ตััว เป็็นการลดความเสี่่�ยง
ในการเดิินทางและเพิ่่�มความรวดเร็็วในการโอนเงิิน แม้้ว่่า
สถานการณ์์ต่่าง ๆ จะดีีขึ้้�น แต่่สหกรณ์์ยัังคงทำำ�การโอนเงิิน
ผ่่านระบบ Cash Management มาจนถึึงปััจจุุบััน
9.4 เงิินกู้้�สามััญดิิจิิทััล
			 “เงิินกู้้�สามััญดิิจิทัิ ลั ” เป็็นการพััฒนาระบบการ
ให้้บริิการสมาชิิก โดยการทำำ�ธุรุ กรรมทางการเงิินภายในสหกรณ์์
ผ่่าน Mobile Application “Forest CO-OP 4.0” เพื่่อ� ให้้บริิการ
เงิินกู้้�แก่่สมาชิิกช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนด้้านการเงิิน ซึ่่�ง
สมาชิิกสามารถกู้้�ได้้เดืือนละไม่่เกิิน 30,000 บาท ช่่วยสมาชิิก
ประหยััดเวลา และประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทาง ไม่่ต้อ้ ง
รอตรวจสอบเอกสารสามารถกู้้�เงิิ น สามัั ญ ดิิ จิิ ทัั ล ผ่่ า น
Application “Forest CO-OP 4.0” ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา แม้้อยู่่�
ในที่่�ห่่างไกล สะดวก ง่่าย ทัันใจ
9.5 Forest CO-OP LIVE
		ปััจจุุบัันสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้
มีีการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ โดยการ LIVE สด
ผ่่านช่่องทาง Facebook ของสหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กัดั เนื่่�องจากยุุคสมััยได้้เปลี่่ย� นแปลงไปและพฤติิกรรมของ
ผู้้�คนในยุุคปัจั จุุบันั ที่่ใ� ช้้เวลาว่่างส่่วนใหญ่่อยู่่�กัับโลกออนไลน์์
และนิิยมการดููข่่าวออนไลน์์มากกว่่าการอ่่านจากหนัังสืือ
ดัังนั้้�น สหกรณ์์จึึงต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนารููปแบบ
การประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อให้้ทัันยุุคทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น

10. ด้้านวิิชาการ

ในปีี 2563 ประเทศไทยและประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
อยู่่�ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) สหกรณ์์จึึงต้้องปฏิิบัติั ติ ามมาตรการของรััฐบาล
และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง การควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโดยกำำ�หนดให้้มีีการ “เว้้นระยะห่่าง”
เพื่อ่� ลดความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่ง� สหกรณ์์
ได้้คำำ�นึึงถึึงสุุขภาพของสมาชิิกเป็็นสำำ�คััญ จึึงเลื่่�อนการจััด
กิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ ที่่มีี� การรวมตััวกัันของคนหมู่่�มาก
ออกไปก่่อน จนกว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้้าสู่่�สภาวะปกติิ

“ไม่่ประมาท การ์์ดอย่่าตก”

11. การจ่่ายเงิินสวััสดิิการให้้กัับสมาชิิก

ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั
ได้้จ่่ายเงิินสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิก ดัังนี้้�
11.1 สวััสดิิการเพื่่�อวัันเกิิดสมาชิิก สหกรณ์์จ่่ายให้้
กัับสมาชิิกในวัันคล้้ายวัันเกิิดสมาชิิก 100 บาท และวัันคล้้าย
วัันก่่อตั้้�งสหกรณ์์ 28 กัันยายนของทุุกปีี ตามอายุุการเป็็น
สมาชิิก ดัังนี้้�
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		 1) อายุุการเป็็นสมาชิิก 1 - 15 ปีี จ่่าย 100 บาท
		 2) อายุุการเป็็นสมาชิิก 15 ปีีขึ้้น� ไป จ่่าย 200 บาท
		 3) อายุุการเป็็นสมาชิิก 30 ปีีขึ้้น� ไป จ่่าย 300 บาท
		 ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการ
เพื่�อ่ วัันเกิิดสมาชิิกให้้สมาชิิก จำำ�นวน 26,231 คน เป็็นเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 3,720,400 บาท
11.2 สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ มก ารศึึ ก ษาของ
สมาชิิก
			 สหกรณ์์ จ ะจ่่ า ยให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก ผู้้�สำำ� เร็็ จ การ
ศึึกษาต่่อหนึ่่�งประกาศนีียบััตรหรืือหนึ่่�งปริิญญาบััตร ดัังนี้้�
			 (1)	ระดัั บ ประกาศนีียบัั ตรวิิ ช าชีีพชั้้� น ต้้ น
ถึึงระดัับปริิญญาตรีี จำำ�นวน 1,000 บาท
			 (2) ระดัับปริิญญาโท จำำ�นวน 2,000 บาท
			 (3) ระดัับปริิญญาเอก จำำ�นวน 3,000 บาท
			 ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่า่ ยสวััสดิิการ
ให้้สมาชิิก จำำ�นวน 38 คน เป็็นเงิิน 65,000 บาท
11.3 สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ มก ารเรีี ย นรู้้� ข อง
สมาชิิก สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมอบรม หรืือ
สััมมนา หรืือศึึกษา หรืือเรีียน ทุุกสาขาวิิชาการที่่�หน่่วยงาน
ของรััฐ หรืือองค์์กรในกำำ�กัับของรััฐ หรืือสหกรณ์์เป็็นผู้้�จััดขึ้้�น
ตามจ่่ายจริิงแต่่ไม่่เกิิน 500 บาท โดยสมาชิิกคนหนึ่่�งมีีสิิทธิ์์�
ขอรัับทุุนได้้ไม่่เกิิน 3 ครั้้�ง ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 ไม่่มีีผู้้�ขอรัับ
สวััสดิิการ
11.4 สวััสดิิการเพื่่�ออุุปสมบทหรืือประกอบพิิธีี
ฮััจญ์์ สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกที่่�ลาสิิกขาบท หรืือเดิินทาง
ไปประกอบพิิธีีฮััจญ์์ รายละ 2,000 บาท ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563
สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 2 คน เป็็นเงิิน
4,000 บาท
11.5 สวััสดิิการเพื่่�อการสมรส สหกรณ์์จ่า่ ยให้้กับั
สมาชิิกที่่�จดทะเบีียนสมรสถููกต้้องตามกฎหมาย รายละ
1,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้
สมาชิิก จำำ�นวน 32 คน เป็็นเงิิน 32,000 บาท
11.6 สวััสดิิการเพื่่�อบ้้านหลัังใหม่่ สหกรณ์์จ่่าย
ให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก ผู้้�เป็็ น เจ้้ า ของกรรมสิิ ท ธิ์์� ใ นบ้้ า นและมีีชื่่� อ
ในทะเบีียนบ้้าน โดยจ่่ายให้้ครอบครััวละ 1,000 บาท และ
สำำ� หรัั บ สมาชิิ ก ที่่� กู้้�พิิ เ ศษวนาเคหะกัั บ สหกรณ์์ จ่่ า ยให้้
ครอบครััวละ 2,000 บาท ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่า่ ย
สวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 32 คน เป็็นเงิิน 44,000 บาท
11.7 สวััสดิิการเพื่่�อรัับขวััญทายาทใหม่่ สหกรณ์์
จ่่ า ยให้้ กัั บ สมาชิิ ก เพื่่� อ รัั บ ขวัั ญ บุุ ตร ของสมาชิิ ก ซึ่่� ง เป็็ น

ทายาทใหม่่ ครอบครััวละ 1,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563
สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 48 คน เป็็นเงิิน
48,000 บาท
11.8 สวััสดิิการเพื่่�อการศึึกษาของบุุตรสมาชิิก
สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกที่่�มีีบุุตรกำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� ที่่�มีีอายุุ
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ปีี และไม่่เกิิน 25 ปีีบริิบูรณ์
ู ์ ซึ่่ง� ในปีี 2563 สหกรณ์์
ได้้มอบทุุนสวััสดิิการเพื่่�อการศึึกษาของบุุตรสมาชิิก จำำ�นวน
1,526 คน เป็็นเงิิน 1,634,600 บาท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
			 1) 	ทุุนประเภทเรีียนดีี จำำ�นวน 592 ทุุน
เป็็นเงิิน 978,000 บาท โดยแยกทุุนตามระดัับชั้้�น ดัังนี้้�
			 - ระดัับประถมศึึกษา (ป.1 - ป.6) ทุุนละ
1,200 บาท มีีผู้้�ได้้ รัั บ ทุุ น 267 ราย รวมจำำ� นวนเงิิ น
320,400 บาท
			 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.1 - ม.3)
ทุุนละ 1,500 บาท มีีผู้้�ได้้รัับทุุน 109 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน
163,500 บาท
			 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ทุุนละ 2,000 บาท มีีผู้้�ได้้รัับทุุน 106 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน
212,000 บาท
			 - ระดัับอาชีีวศึึกษา (ปวช.1 - ปวช.3) ทุุนละ
1,500 บาท มีีผู้้�ได้้รับั ทุุน 7 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน 10,500 บาท
			 - ระดัับอาชีีวศึึกษา (ปวส.1 - ปวส.2) ทุุนละ
2,000 บาท มีีผู้้�ได้้รับั ทุุน 9 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน 18,000 บาท
			 - ระดัั บ อุุ ดมศึึกษา (ปริิ ญญาตรีี) ทุุ น ละ
2,500 บาท มีีผู้้�ได้้รับั ทุุน 112 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน 280,000 บาท
			 2)	ทุุ น ปริิ ญ ญาตรีีเกีียรติิ นิิ ย มอัั น ดัั บ 1
ทุุนละ 2,500 บาท มีีผู้้�ได้้รัับทุุน 24 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน
60,000 บาท
			 3)	ทุุ น ปริิ ญ ญาตรีีเกีียรติิ นิิ ย มอัั น ดัั บ 2
ทุุนละ 1,000 บาท มีีผู้้�ได้้รัับทุุน 15 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน
15,000 บาท
			 4)	ทุุ น ประเภทส่่ ง เสริิ ม การศึึกษากรณีี
พิิเศษ ทุุนละ 3,500 บาท มีีผู้้�ได้้รับั ทุุน 10 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน
35,000 บาท
			 5) ทุุนประเภทส่่งเสริิมการศึึกษา ทุุนละ
600 บาท มีีผู้้�ได้้รับั ทุุน 867 ราย รวมจำำ�นวนเงิิน 520,200 บาท
11.9 สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ การประกัั น ชีี วิิ ต สมาชิิ ก
สหกรณ์์จ่่ายค่่าเบี้้�ยประกัันชีีวิิตให้้กัับสมาชิิกที่่�ไม่่ประสงค์์
ชำำ�ระค่่าเบี้้�ยประกัันชีีวิิตรายละ 35 บาท และสมทบค่่าเบี้้�ย
ประกัันชีีวิิตให้้กับั สมาชิิกที่่บ� ริิษััทประกัันตอบรัับการประกััน
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ชีีวิิ ตร ายละ 50 บาท ซึ่่� ง ในระหว่่ า งปีี 2563 สหกรณ์์
จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิกเป็็นเงิิน 7,175,565 บาท
11.10 สวััสดิิการเพื่่�อสงเคราะห์์สมาชิิกประสบภััย
สหกรณ์์ จ่่ า ยให้้ กัั บ สมาชิิ ก ที่่� ป ระสบภัั ย ตั้้� ง แต่่ ร ายละ
1,000 บาท ถึงึ รายละ 40,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563
สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 15 คน เป็็นเงิิน
55,000 บาท
11.11 สวััสดิิการเพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกเนื่่�องมาจาก
การปฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่� ร าชการ สหกรณ์์ จ่่ า ยให้้ กัั บ สมาชิิ ก
เพื่่�อช่่วยเหลืือ
			 1) กรณีีบาดเจ็็บสาหััส รายละ 10,000 บาท
			 2) กรณีีทุุพพลภาพ รายละ 20,000 บาท
			 3) กรณีีถึึงแก่่กรรม รายละ 20,000 บาท
			 ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่า่ ยสวััสดิิการ
ให้้สมาชิิก จำำ�นวน 2 คน เป็็นเงิิน 20,000 บาท
11.12 สวััสดิิการเพื่่�อสมาชิิกที่่ไ� ม่่มีบุี ตุ รหรืือเป็็น
โสด สหกรณ์์จ่า่ ยให้้สมาชิิกที่่ส� มรสแล้้วไม่่มีีบุตร
ุ หรืือสมาชิิก
ที่่�ไม่่มีีการสมรสตามกฎหมาย และหมายความรวมถึึงผู้้�ที่่�
หย่่าร้้างแล้้ว ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 50 ปีีขึ้้�นไป อายุุการเป็็นสมาชิิก
ไม่่น้้อยกว่่า 15 ปีี จ่่ายให้้จำ�ำ นวน 3,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่าง
ปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 46 คน
เป็็นเงิิน 138,000 บาท
11.13 สวััสดิิการเพื่่�อบำำ�เหน็็จสมาชิิก สหกรณ์์
จ่่ายให้้กับั สมาชิิกที่่เ� กษีียณอายุุราชการ หรืืออายุุไม่่น้อ้ ยกว่่า
60 ปีี และเป็็นสมาชิิกติิดต่่อกัันไม่่น้อ้ ยกว่่า 10 ปีี โดยสหกรณ์์
จ่่ายให้้สมาชิิกตั้้�งแต่่ 2,000 บาท ไม่่เกิิน 10,000 บาท
ซึ่่�งในรอบปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน
678 คน เป็็นเงิิน 5,851,147.24 บาท
11.14 สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ เกื้้� อ กููลสมาชิิ ก อาวุุ โ ส
สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 61 ปีีขึ้้�นไป และ
เป็็นสมาชิิกติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี ดัังนี้้�
			 1) เป็็ น สมาชิิ ก ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 10 ปีี จ่่ า ย
1,000 บาท
			 2) เป็็นสมาชิิกตั้้�งแต่่ 20 ปีี จ่่าย 1,500 บาท
			 3) เป็็นสมาชิิกตั้้�งแต่่ 30 ปีี จ่่าย 2,000 บาท
		 ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่า่ ยสวััสดิิการให้้
สมาชิิก จำำ�นวน 3,083 คน เป็็นเงิิน 4,805,000 บาท
11.15 สวััสดิิการเพื่่�อสงเคราะห์์สมาชิิกเมื่่�อ
ทุุพพลภาพ จ่่ายให้้แก่่สมาชิิกทุุพพลภาพตามอายุุการเป็็น
สมาชิิก ปีีละ 8,000 บาท ไม่่เกิิน 80,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่าง
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ปีี 2563 สหกรณ์์ได้้จ่่ายสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิก จำำ�นวน
14 คน เป็็นเงิิน 696,000 บาท
11.16 สวััสดิิการเพื่่�อช่่วยเหลืืองานศพสมาชิิก
สหกรณ์์ จ ะจ่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ งานศพสมาชิิ ก
จำำ�นวน 3,000 บาท เพื่่�อมอบเป็็นสิ่่�งของแสดงการไว้้อาลััย
และหรืือเงิินร่่วมทำำ�บุญ
ุ งานศพสมาชิิกในนามสหกรณ์์ ซึ่่ง� ใน
ระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ได้้จ่่ายสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิก
จำำ�นวน 84 คน เป็็นเงิิน 252,000 บาท
11.17 สวััสดิิการเพื่่�อช่่วยเหลืืองานศพบิิดา
มารดา คู่่�สมรส และบุุตรของสมาชิิก สหกรณ์์จะจ่่ายเงิิน
สวััสดิิการเพื่่�อช่่วยเหลืืองานศพบิิดา มารดา คู่่�สมรส และ
บุุตรของสมาชิิก ให้้ศพละ 2,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563
สหกรณ์์ได้้จ่่ายสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิก จำำ�นวน 215 คน
เป็็นเงิิน 430,000 บาท
11.18 สวััสดิิการเพื่่�อสงเคราะห์์การศพสำำ�หรัับ
สมาชิิกที่่มิ� ไิ ด้้ทำำ�ประกัันชีีวิติ สหกรณ์์จ่า่ ยให้้กับั ทายาทของ
สมาชิิกตามอายุุการเป็็นสมาชิิกปีีละ 10,000 บาท ไม่่เกิิน
100,000 บาท ซึ่่� ง ในระหว่่ า งปีี 2563 สหกรณ์์ จ่่ า ยทุุ น
สวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 14 คน เป็็นเงิิน 1,280,000 บาท
11.19 สวััสดิิการสมาชิิกเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้ติ� ดิ เชื้้�อ
ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์์ จ ะจ่่ า ยเงิิ น
สวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิกเมื่่�อได้้รับั การวิินิจิ ฉััยโรคจากแพทย์์ว่า่
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นจำำ�นวนเงิิน
10,000 บาท เพีียงครั้้�งเดีียว ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์
จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิก จำำ�นวน 1 คน เป็็นเงิิน 10,000 บาท

12. การจ่่ายเงิินทุุนสวััสดิิการให้้กัับสมาชิิกสมทบ

ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กััด ได้้จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิกสมทบ ดัังนี้้�
12.1	ทุุนสวััสดิิการเพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาของ
สมาชิิกสมทบ สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกสมทบที่่�สำำ�เร็็จการ
ศึึกษาตั้้�งแต่่ร ะดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�น ต้้น (ปวช.)
ขึ้้�นไป จำำ�นวน 1,000 บาทต่่อหนึ่่�งประกาศนีียบััตรหรืือหนึ่่�ง
ปริิญญาบััตร ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่า่ ยทุุนสวััสดิิการ
ให้้สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 54 คน เป็็นเงิิน 54,000 บาท
12.2	ทุุนสวััสดิิการเพื่่�ออุุปสมบทหรืือประกอบ
พิิธีีฮััจญ์์ สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับสมาชิิกสมทบที่่�ลาสิิกขาบท
หรืือเดิินทางไปประกอบพิิธีีฮััจญ์์ รายละ 2,000 บาท ซึ่่�งใน
ระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิกสมทบ
จำำ�นวน 3 คน เป็็นเงิิน 6,000 บาท

12.3	ทุุนสวััสดิิการเพื่่�อการมงคลสมรส สหกรณ์์
จ่่ า ยให้้ กัั บ สมาชิิ ก สมทบที่่� จ ดทะเบีียนสมรสถูู ก ต้้ อ งตาม
กฎหมาย รายละ 1,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์
จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 44 คน เป็็นเงิิน
44,000 บาท
12.4	ทุุนสวััสดิิการเพื่่�อบ้้านหลัังใหม่่ สหกรณ์์
จ่่ายให้้ ให้้แก่่สมาชิิกสมทบผู้้�เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในบ้้าน
และมีีชื่่�อในทะเบีียนบ้้าน โดยจ่่ายให้้ครอบครััวละ 1,000 บาท
และสำำ� หรัั บ สมาชิิ กสมทบที่่�กู้้�พิิเศษวนาเคหะกัั บสหกรณ์์
จ่่ายให้้ครอบครััวละ 2,000 บาท ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563
สหกรณ์์จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 13 คน
เป็็นเงิิน 13,000 บาท
12.5	ทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ รัั บ ขวัั ญ ทายาทใหม่่
สหกรณ์์จ่า่ ยให้้กับั สมาชิิกสมทบเพื่่อ� รัับขวััญบุุตรของสมาชิิก
สมทบซึ่่�งเป็็นทายาทใหม่่ ครอบครััวละ 1,000 บาท ซึ่่�งใน
ระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิกสมทบ
จำำ�นวน 65 คน เป็็นเงิิน 65,000 บาท
12.6	ทุุ น สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่� อ สงเคราะห์์ ก ารศพ
สมาชิิกสมทบ สหกรณ์์จะจ่่ายสวััสดิิการเพื่่อ� ช่่วยเหลืืองานศพ
สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 1,500 บาท เพื่่�อมอบเป็็นสิ่่�งของ
แสดงการไว้้อาลััยและหรืือเงิินร่่วมทำำ�บุุญงานศพสมาชิิก
สมทบในนามสหกรณ์์ ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ได้้จ่่าย
ทุุนสวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 52 คน เป็็นเงิิน
78,000 บาท
12.7 สวััสดิิการเพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกสมทบ
เนื่่�องมาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการ สหกรณ์์จ่่ายให้้กัับ
สมาชิิกสมทบเพื่่�อช่่วยเหลืือ
		 1) กรณีีบาดเจ็็บสาหััส รายละ 5,000 บาท
		 2) กรณีีทุุพพลภาพ รายละ 10,000 บาท
		 3) กรณีีถึึงแก่่กรรม รายละ 10,000 บาท
ซึ่่�งในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์จ่่ายสวััสดิิการให้้
สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 9 คน เป็็นเงิิน 75,000 บาท
12.8 สวััสดิิการสมาชิิกสมทบเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้ติ� ดิ เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์์จะจ่่ายเงิิน
สวััสดิิการให้้แก่่สมาชิิกสมทบเมื่่�อได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคจาก
แพทย์์ว่่าติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นจำำ�นวน
เงิิน 5,000 บาท เพีียงครั้้�งเดีียว ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์
จ่่ายทุุนสวััสดิิการให้้สมาชิิกสมทบ จำำ�นวน 1 คน เป็็นเงิิน
5,000 บาท

13. กิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์

ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กััด ได้้ส่่งเสริิมกิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์ โดยมีี
รายละเอีียดการใช้้ทุุนสาธารณประโยชน์์ ดัังนี้้�
13.1	ด้้านสาธารณกุุศล ได้้ร่่วมสนัับสนุุนกิิจกรรม
สาธารณกุุศลและสัังคม เป็็นเงิิน 337,122 บาท
13.2	ด้้านหน่่วยงานต้้นสัังกััดของสมาชิิก ได้้ร่่วม
สนัับสนุุนงบประมาณให้้ส่่วนราชการต้้นสัังกััดของสมาชิิก
เป็็นเงิิน 40,000 บาท
13.3	ด้้านการศึึกษา ได้้ร่่วมมอบทุุนการศึึกษาให้้
แก่่ผู้้�ด้้อยโอกาสทางการศึึกษา เป็็นเงิิน 231,000 บาท
13.4	ด้้ า น บุุ ค ล า ก ร ใ น สัั ง กัั ด ก ร ะ ทร ว ง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ได้้ ร่่ ว มช่่ ว ยเหลืื อ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุในระหว่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่� จำำ�นวน
20 คน เป็็นเงิิน 75,000 บาท

14. การสร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคง

ในปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้ให้้
บริิการทำำ�ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับสมาชิิก สมาชิิก
สมทบ และการประกัันชีีวิิตสมทบสำำ�หรัับคู่่�สมรสและบุุตร
ของสมาชิิก ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปจำำ�นวน
สมาชิิก สมาชิิกสมทบ คู่่�สมรส และบุุตรของสมาชิิกที่่เ� ข้้าร่่วม
โครงการประกัันชีีวิิต มีีดัังนี้้�
ประเภทผู้้�เอาประกััน
สมาชิก (35 บาท)
สมาชิก (130 บาท)
สมาชิก (210 บาท)
สมาชิก (270 บาท)
สมาชิก (400 บาท)
สมาชิก (470 บาท)
สมาชิก (540 บาท)
สมาชิก (600 บาท)
สมาชิก (900 บาท)
สมาชิก (960 บาท)
สมาชิก (1,020 บาท)
สมาชิก (1,080 บาท)
สมาชิก (1,140 บาท)

จำำ�นวน (คน)
1,048
591
204
2,105
472
874
1,022
1,718
2,652
102
138
242
82
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ประเภทผู้้�เอาประกััน
สมาชิก (1,200 บาท)
สมาชิกสมทบ (130 บาท)
สมาชิกสมทบ (210 บาท)
สมาชิกสมทบ (270 บาท)
สมาชิกสมทบ (400 บาท)
สมาชิกสมทบ (470 บาท)
สมาชิกสมทบ (600 บาท)
สมาชิกสมทบ (900 บาท)
บุตร (21 บาท)
คูส่ มรส (130 บาท)
คูส่ มรสและบุตร (210 บาท)
คูส่ มรสและบุตร (270 บาท)
คูส่ มรสและบุตร (400 บาท)
คูส่ มรสและบุตร (470 บาท)

จำำ�นวน (คน)
1,017
84
71
9,192
23
1,299
14
2
828
920
1,625
1,721
92
500

อััตราค่่าเบี้้�ย
ประกััน
1,080 บาท
1,140 บาท
1,200 บาท

ผลประโยชน์์คุ้้�มครอง
เสีียชีีวิิตทั่่�วไป เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุ
1,800,000.00
3,600,000.00
1,900,000.00
3,800,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00

นอกจากนี้้� สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ยัังให้้บริิการทำำ�ประกัันชีีวิิตคุ้้�มครองหนี้้�สำำ�หรัับสมาชิิกที่่กู้้�� เงิิน
กู้้�พิิเศษวนาเคหะ
ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ได้้จ่่ายเงิินสิินไหม
ทดแทนให้้แก่่ทายาทของสมาชิิกที่่ถึ� งึ แก่่กรรม จำำ�นวน 145 คน
เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 122,098,874.72 บาท

15. การพััฒนาบุุคลากร

สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำำ�กัดั ตระหนัักถึงึ ความ
สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาบุุคลากรของสหกรณ์์ จึึงส่่งกรรมการและ
เจ้้าหน้้าที่่�เข้้าร่่วมสััมมนา และฝึึกอบรม ในหน่่วยงานของ
ขบวนการสหกรณ์์ และหน่่วยงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
15.1 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การเงิิน การบััญชีี
	สำำ� หรัั บ ผลประโยชน์์ คุ้้�มคร องที่่� ส หกรณ์์ ไ ด้้ ใ ห้้ และการบริิหารสำำ�หรัับกรรมการดำำ�เนิินการ และผู้้�จััดการ
บริิการทำำ�ประกัันชีีวิิตแก่่สมาชิิก สมาชิิกสมทบ คู่่�สมรส และ สหกรณ์์” ของสัันนิิบาตสหกรณ์์แห่่งประเทศไทย
บุุตรของสมาชิิก มีีดัังนี้้�
15.2 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “สร้้างธรรมาภิิบาล
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารสหกรณ์์”
15.3 การสััมมนาโครงการส่่งเสริิมการออมแห่่งชาติิ
ผลประโยชน์์คุ้้�มครอง
อััตราค่่าเบี้้�ย
15.4 การสััมมนา “แนวทางการเตรีียมการของ
ประกััน
เสีียชีีวิิตทั่่�วไป เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุ
สหกรณ์์เมื่่�อบริิษััทการบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน) ยื่่�นขอฟื้้�นฟูู
21 บาท
75,000.00
150,000.00 กิิจการฯ”
35 บาท
100,000.00
150,000.00
15.5 การประชุุม โครงการเงิินออมเพื่่�อรัักษา
130 บาท
300,000.00
450,000.00 เสถีียรภาพทางการเงิิ น เพื่่� อ หารืื อ แนวทางการพัั ฒ นา
210 บาท
300,000.00
1,000,000.00 ชสอ. สู่่�การเป็็นศููนย์์กลางทางการเงิินของขบวนการสหกรณ์์
ออมทรััพย์์
270 บาท
500,000.00
1,000,000.00
15.6 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การบริิหารสิินเชื่่�อ
400 บาท
700,000.00
1,400,000.00 และการเจรจาเพื่่�อติิดตามหนี้้�”
470 บาท
800,000.00
1,600,000.00
15.7 การสััมมนาร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมหาคำำ�ตอบ
540 บาท
900,000.00
1,800,000.00 “เจาะลึึก ประเด็็นเด็็ด กฎกระทรวง”
15.8 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การบริิหารการเงิิน
600 บาท
1,000,000.00
2,000,000.00
สหกรณ์์ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ไทยแลนด์์ 4.0”
900 บาท
1,500,000.00
3,000,000.00
15.9 การสััมมนา “การประมาณค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััย
960 บาท
1,600,000.00
3,200,000.00 จะสููญฯ กัับประเด็็นร้้อนตามกฎกระทรวงที่่ผ่� า่ นความเห็็นชอบ
1,020 บาท
1,700,000.00
3,400,000.00 จากคณะรััฐมนตรีี”
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15.10	ร่่วมซัักซ้้อมแผนดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ประจำำ�ปีี 2563 บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
15.11 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การบริิหารงาน
ธุุรการอย่่างมืืออาชีีพ”
15.12 การสััมมนาหลัักสููตร “การฟ้้องร้้องคดีีและ
ประนอมหนี้้�อย่่างมีีชั้้�นเชิิง”
15.13 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การฝึึกอบรมการ
เจรจาต่่อรองและติิดตามหนี้้�ค้้างชำำ�ระ”
15.14 การฝึึกอบรมหลัักสููตร “การจััดทำำ�บััญชีี
สหกรณ์์” รุ่่�นที่่� 2
15.15 การฝึึกอบรมการบััญชีีสหกรณ์์ ประจำำ�ปีี
2563

16. กิิจกรรมการเชื่่�อมโยงธุุรกิิจ

การศึึกษาดููงาน
ในระหว่่างปีี 2563 เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าประเทศไทย
ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งทุุกหน่่วยงานจึึงต้้องปฏิิบััติิ
ตามมาตรการของรัั ฐ บาลและตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุุข เรื่่อ� ง การควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโดยการ
“เว้้นระยะห่่างทางสัังคม” อย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ในการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ดัังนั้้�น สหกรณ์์ออมทรััพย์์
กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด จึึงไม่่มีีการต้้อนรัับคณะศึึกษาดููงานจาก
หน่่วยงานอื่่�น ๆ

17.2	การจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� 5 ประจำำ�
ปีี 2564 - 2567
		 		ด้้วยในปีี 2563 แผนกลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� 4
ประจำำ�ปีี 2560 - 2563 จะสิ้้�นสุุดลง ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการ
กำำ�หนดทิิศทางการบริิหารงานสหกรณ์์ให้้การดำำ�เนิินงาน
มีีความต่่อเนื่่�อง สหกรณ์์จึึงได้้จััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� 5
ประจำำ�ปีี 2564 - 2567 โดยจััดโครงการสััมมนากรรมการ
และเจ้้าหน้้าที่่� ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2563
17. การบริิหารจััดการ
ในระหว่่างปีี 2563 ถึึงแม้้ว่่าจะเกิิดสถานการณ์์การ เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะในการจััดทำำ�แผน
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่่สหกรณ์์ กลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� 5
ยัั ง คงมุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นาและบริิ ห ารงานโดยมุ่่�งเน้้ น ประโยชน์์
ของสมาชิิกเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งสหกรณ์์ได้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
17.1 กำำ�หนดมาตรการรัับมืือ COVID-19
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17.3	การปรัับปรุุงคู่่�มือื แผนบริิหารความเสี่่�ยง
				ตามที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ได้้จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะ
เกิิ ด ขึ้้� น และมีีผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของสหกรณ์์
ประกอบด้้วย ด้้านสภาพคล่่อง ด้้านสิินเชื่่�อ ด้้านตลาด
ด้้านกลยุุทธ์์ และด้้านปฏิิบััติิการ ซึ่่�งในปีี 2563 สหกรณ์์ได้้มีี
การปรัับแก้้ไขเกณฑ์์การควบคุุมความเสี่่�ยงในบางประการ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
และเพื่�อ่ ให้้มีีความรััดกุุม รอบคอบ และลดความเสี่่�ยงที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�น

18. การจััดซื้้�อครุุภััณฑ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

ในระหว่่างปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้
จำำ�กััด ได้้จััดซื้้�อครุุภััณฑ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงานใหม่่ เพื่่�อ
พััฒนาประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการของสหกรณ์์ในด้้านต่่าง ๆ
เช่่น
- การจััดซื้้�อกล้้องวงจรปิิด เพื่่�อความปลอดภััยของ
ผู้้�มาติิดต่่อและเพื่่�อความปลอดภััยของสำำ�นัักงานสหกรณ์์
- การจััดซื้้อ� อุุปกรณ์์ Streaming สำำ�หรัับการ LIVE สด
ผ่่านทาง Facebook ของสหกรณ์์ เพื่่�อพััฒนารููปแบบการ
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ทัันสมััย
- การจััดซื้้�อเครื่่�องฟอกอากาศ เนื่่�องจากปััญหาฝุ่่�น
PM 2.5 ในปััจจุุบััน ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของผู้้�ที่่�มา
ติิดต่่อสหกรณ์์และบุุคลากรของสหกรณ์์ ดัังนั้้�น สหกรณ์์
จึึงจััดซื้้�อเครื่่�องฟอกอากาศเพื่่�อติิดตั้้�งในบริิเวณห้้องบริิการ
สมาชิิกและส่่วนการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์
- การจัั ด ซื้้� อ เครื่่� อ งเทอร์์ โ มสแกน สืื บ เนื่่� อ งจาก
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) สหกรณ์์จึึงมีีการตรวจคััดกรองผู้้�ที่่�เข้้ามาติิดต่่อ
กัับสหกรณ์์ โดยการตรวจวััดอุุณหภููมิิและจััดให้้มีีจุุดบริิการ
เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือในบริิเวณต่่าง ๆ
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การให้้บริิการเงิินกู้้�
สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ให้้บริิการเงิินกู้้�
แก่่สมาชิิก และสมาชิิกสมทบ ในรอบปีี 2563 สรุุปได้้ ดัังนี้้�
2.1		 เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน (สมาชิิก)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
จำำ�นวน (สััญญา)
เดืือน
2562 2563
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2,220
1,756
2,147
2,291
2,301
2,308
2,229
2,484
1,718
1,467
1,583
1,533
24,037

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563

1,485 92,741,500.00 55,891,000.00
980
75,436,500.00 34,333,100.00
1,529 90,313,600.00 53,391,500.00
1,241 94,125,700.00 44,581,000.00
1,095 91,584,300.00 38,050,600.00
1,229 95,269,400.00 41,243,400.00
1,223 92,335,700.00 41,938,200.00
1,192 68,051,400.00 39,884,100.00
1,182 68,032,800.00 40,045,300.00
1,225 58,044,000.00 41,327,900.00
1,404 60,776,900.00 48,436,100.00
1,462 55,884,100.00 49,647,700.00
15,247 942,595,900.00 528,769,900.00

2.2		 เงิินกู้้�สามััญ (สมาชิิก)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563

ม.ค. 466
267 447,672,053.50
ก.พ. 420
224 359,152,228.71
มีี.ค. 533
271 492,104,225.75
เม.ย. 494
194 412,407,072.12
พ.ค. 573
136 620,561,440.00
มิิ.ย. 490
166 523,389,751.72
ก.ค. 381
185 464,756,890.65
ส.ค. 335
170 408,318,917.78
ก.ย. 371
154 493,242,923.07
ต.ค. 367
173 500,540,990.52
พ.ย. 408
239 574,988,883.25
ธ.ค. 426
306 572,580,655.25
รวม 5,264 2,485 5,869,716,032.32

376,897,836.75
312,335,848.00
383,234,994.00
275,998,317.50
185,034,296.15
231,940,509.00
261,543,155.46
247,655,135.75
216,854,187.84
251,248,769.26
338,284,288.77
442,950,612.25
3,523,977,950.73

2.3 เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อการศึึกษา (สมาชิิก)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
3
6
1
1
2
2
3
8
2
3
3
4
38

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

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
690,132.50
961,161.75
637,674.50
193,300.00
726,174.75
857,179.75
218,691.50
2,231,319.75
203,905.50
636,489.25
461,525.00
310,543.75
8,128,098.00

308,074.00
0.00
124,717.25
37,150.00
36,000.00
120,445.00
0.00
274,218.00
624,344.50
98,860.75
57,200.00
135,425.00
1,816,434.50

2.4 เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อคุ้้�มครองชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
5

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
0.00
63,000.00

0.00
0.00
0.00
23,800.00
36,000.00
38,000.00
0.00
65,900.00
43,000.00
0.00
0.00
0.00
206,700.00

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

35

2.5 เงิินกู้้�สามััญดิิจิิทััล
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
190

116
111
192
128
100
212
401
366
337
293
323
511
3,090

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
5,358,895.00
0.00
5,353,027.00
0.00
9,242,020.00
0.00
6,609,823.00
0.00
6,517,295.00
0.00 11,688,347.00
0.00 25,911,078.00
0.00 26,875,526.00
0.00 27,764,536.00
0.00 25,097,187.00
0.00 27,009,536.00
8,935,038.00 36,523,155.00
8,935,038.00 213,950,425.00

2.7 เงิินกู้้พิ
� ิเศษ (วนาเคหะ)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2.6 เงิินกู้้�สามััญเพื่่�อความมั่่�นคงครอบครััว
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
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จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3

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

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
0.00
39,400.00
37,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,600.00
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0.00
0.00
39,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,400.00

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
10
8
10
13
8
7
13
10
10
7
11
8
115

5
5
10
1
6
6
6
5
8
3
11
5
71

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
18,800,000.00
3,749,000.00
11,630,000.00
4,776,000.00
20,992,000.00 20,699,000.00
16,508,000.00
1,300,000.00
7,421,000.00
6,981,000.00
10,657,000.00 10,150,000.00
27,993,000.00 11,215,000.00
16,096,000.00
6,332,000.00
20,377,000.00 11,960,000.00
12,220,000.00
5,250,000.00
21,539,000.00 15,516,900.00
13,460,000.00
9,804,000.00
197,693,000.00 107,732,900.00

2.8 เงิินกู้้พิ
� ิเศษ (เพื่่�อประกอบกิิจการอาคาร)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

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

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
2,500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.9		 เงิินกู้้�พิิเศษ (เงิินฝาก)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
16
12
30
15
15
9
9
14
9
6
8
7
150

13
5
11
4
3
8
9
7
11
6
8
6
91

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
13,538,900.00
5,799,000.00
11,248,421.22
11,763,700.00
2,217,000.00
2,584,000.00
2,753,400.00
4,544,572.50
4,602,000.00
2,635,232.25
4,533,500.00
3,276,900.00
69,496,625.97

2,992,900.00
4,013,700.00
4,928,400.00
785,000.00
1,047,000.00
13,181,500.00
4,466,406.50
2,125,800.00
8,622,200.00
3,435,800.00
5,301,100.00
577,300.00
51,477,106.50

2.11 เงิินกู้้พิ
� ิเศษหุ้้�น (สมาชิิก)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
5

0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
2
1
7

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
360,000.00
0.00
1,158,000.00
0.00
600,000.00
0.00
880,000.00
0.00
0.00
0.00
2,998,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
158,000.00
0.00
2,400,000.00
1,550,000.00
0.00
0.00
2,840,000.00
980,000.00
7,928,000.00

0
0
0
0
0
0
50
138
127
155
104
112
686

99
101
108
60
69
69
103
149
154
139
110
118
1,279

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00 37,344,710.14
0.00 38,892,315.00
0.00 43,842,454.02
0.00 24,230,742.50
0.00 24,200,839.00
0.00 22,863,344.25
18,222,789.15 49,493,512.00
55,099,294.25 60,751,289.25
47,593,263.50 58,974,023.49
62,584,998.25 47,893,647.50
35,569,329.75 47,725,989.25
43,649,819.25 47,848,377.17
262,719,494.15 504,061,243.57

2.12 เงิินกู้้พิ
� ิเศษเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563

2.10 เงิินกู้้พิ
� ิเศษ (เพื่่�อซื้้�อที่่�ดิิน)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563

เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
7
2
3
14

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
779,000.00
550,000.00
8,450,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00
15,779,000.00
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2.15 เงิินกู้้พิ
� ิเศษหุ้้�น (สมาชิิกสมทบ)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563

2.13 เงิินกู้้�ฉุกุ เฉิิน (สมาชิิกสมทบ)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563

ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2,576
2,393
2,378
2,838
2,412
713
846
998
1,110
1,371
1,629
1,809
21,073

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563

2,065 84,382,100.00 50,920,600.00
2,102 79,628,400.00 50,018,700.00
2,692 76,763,900.00 64,743,400.00
2,341 92,518,700.00 56,363,800.00
2,272 76,846,600.00 55,403,300.00
2,361 18,775,600.00 59,052,400.00
2,452 22,143,400.00 61,900,400.00
2,431 26,614,500.00 61,717,200.00
2,606 29,630,300.00 68,745,500.00
2,620 36,879,900.00 65,867,500.00
2,470 42,457,600.00 57,603,300.00
2,443 46,011,200.00 53,889,300.00
28,855 632,652,200.00 706,225,400.00

เดืือน

ม.ค.
0
378
ก.พ.
0
371
มีี.ค.
0
398
เม.ย.
0
274
พ.ค.
1
190
มิิ.ย.
18
178
ก.ค.
63
215
ส.ค. 123
251
ก.ย. 179
281
ต.ค. 239
605
พ.ย. 309
807
ธ.ค. 400
569
รวม 1,332 4,517

ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
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จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
0
0
0
0
7
8
9
13
12
5
9
9
72

5
8
9
3
4
7
7
9
5
8
5
7
77

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00
0.00
0.00
0.00
2,364,000.00
1,765,483.75
2,786,100.00
10,376,800.00
4,338,650.00
157,400.00
732,200.00
5,211,500.00
27,732,133.75
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3,464,974.25
7,783,000.00
1,065,532.00
82,800.00
438,800.00
1,033,878.00
573,300.00
2,811,300.00
2,103,300.00
2,476,400.00
174,900.00
1,261,300.00
23,269,484.25

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
0.00 23,752,616.50
0.00 26,922,323.25
0.00 28,505,821.00
0.00 17,611,357.25
81,000.00 13,797,037.25
2,587,200.00 13,096,990.75
7,270,472.50 17,019,607.25
8,872,968.75 20,911,149.25
14,654,583.50 21,402,363.00
18,053,900.72 42,007,874.25
21,092,222.16 55,791,573.50
27,398,055.75 40,967,153.25
100,010,403.38 321,785,896.50

2.16 เงิินกู้้�สามััญระหว่่างสหกรณ์์
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563

2.14 เงิินกู้้พิ
� ิเศษเงิินฝาก (สมาชิิกสมทบ)
		 เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ 2563
เดืือน

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563

เดืือน
ม.ค.
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำำ�นวน (สััญญา)
2562 2563
1
1
1
1
4
2
3
1
1
2
1
0
18

0
0
1
2
3
1
1
1
0
2
0
10
21

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
2562
2563
100,000,000.00
100,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00
400,000,000.00
150,000,000.00
340,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
0.00
1,830,000,000.00

0.00
0.00
250,000,000.00
70,000,000.00
700,000,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00
26,461,251.00
0.00
39,000,000.00
0.00
765,000,000.00
1,975,461,251.00

กิจกรรม

ประจ�ำปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 และการสัมมนา
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2563 และการสัมมนา โดยมีผแู้ ทนสมาชิก
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 289 คน จากทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ เพือ่ พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรร
ก�ำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�ำปี 2563
การสรรหากรรมการด�ำเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มมุ ต่าง ๆ เพือ่ ให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 43 น�ำไปพิจารณาเพือ่ พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
อย่างสูงสุด
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 นี้ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รับเกียรติจาก นายคัมภีร์
นับแสง นิตกิ รช�ำนาญการพิเศษ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ กฎหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “สาระส�ำคัญร่าง
กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ฉบับใหม่” ท�ำให้
ผูแ้ ทนสมาชิกทุกท่าน ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสาระส�ำคัญร่างกฎ
กระทรวงตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ฉบับใหม่

นายคัมภีร์ นับแสง นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระส�ำคัญร่างกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ และ
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ
ด�ำเนินการประชุม
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ประธานกรรมการด�ำเนินการ และคณะกรรมการด�ำเนินการ
ด�ำเนินการประชุม

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2563

ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้แทนสมาชิก
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“คนดีศรีสหกรณ์ 2563”

ดีทั้งคุณธรรม เด่นทั้งความพอเพียง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้มอบ “รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี
2563” แด่ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เลขสมาชิก 13659 เจ้าพนักงานป่าไม้ชำ� นาญงาน เพือ่ เป็นเกียรติแห่งความส�ำเร็จ และ
เป็นแบบอย่างในการใช้ชวี ติ ทีด่ ี
โดยพิธมี อบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ 2563 จัดขึน้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2563
โดยมี คุณวิชติ สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เข็มทองค�ำน�ำ้ หนัก 2 บาท เสือ้ เกียรติยศ
และเงินรางวัล จ�ำนวน 20,000 บาท ให้กบั คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง “คนดีศรีสหกรณ์”

และมอบรางวัล “หน่วยงานทีเ่ สนอชือ่ คนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า 6,000 บาท รางวัล “หน่วยงานทีค่ นดีศรีสหกรณ์ ปฏิบตั ิ
งานอยู”่ มูลค่า 10,000 บาท ให้กบั ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด กลุม่ จังหวัดตาก ส�ำนักบริหารพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ที่ 14 (ตาก) โดยมี นายสุรพล เกวี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผูอ้ ำ� นวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด�ำริ
และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว
ซึ่งโครงการคนดีศรีสหกรณ์นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต ทุม่ เทในการท�ำงาน ยึดมัน่ ในคุณธรรมความดีตามวิถชี วี ติ แบบพอเพียงและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
และในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ประกาศให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ผูแ้ ทนสมาชิก หรือ หน่วยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เสนอชือ่ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีส่ หกรณ์
ก�ำหนด เพือ่ รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563” ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วม
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โครงการอย่างมากมายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีคณะกรรมการคัดกรองอย่างเข้มงวดยุติธรรม จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบ
คัดเลือก จ�ำนวน 10 ท่าน โดยทัง้ 10 ท่านนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้เดินทาง ไปพิจารณาคัดกรองข้อมูลเพิม่ เติม จากบุคคล ชุมชน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินต่อไป
โดยในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ได้จดั การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และได้พจิ ารณาคัดเลือก คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
อายุ 53 ปี เลขสมาชิก 13659 เป็นสมาชิกสหกรณ์มา 22 ปี ปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 14 (ตาก) เป็นคนดี
ศรีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนดังนี้

ด้านการงาน

คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง รับราชการเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำ� นาญการ
ต�ำแหน่งหัวหน้าโครงการอนุรกั ษ์สภาพป่าแม่ตนื่ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
จ.ตาก ได้ทำ� งาน ด้วยความเสียสละ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และอุทศิ ตนเพือ่ การอนุรกั ษ์
ป่าไม้อย่างสูงสุด จนได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นผูป้ ระกอบคุณงามความดีดว้ ย
ความมานะบากบัน่ และเสียสละอย่างสูง จากกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน

ด้านการออม

คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง มีการใช้จา่ ยเงินอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า โดยแยกรายรับ
รายจ่ายเพือ่ การออมเงินอย่างชัดเจน โดยหวังให้เป็นความมัน่ คงในครอบครัว
และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างยอดเยีย่ ม เช่น ในการกูเ้ งินแต่ละครัง้ จะน�ำ
เงินไปใช้จา่ ยลงทุนท�ำสวนชมพูเ่ พชร รวมถึงปลูกผักผลไม้นานาชนิด ไว้ทงั้ ขาย
และทานเองในครัวเรือน

ด้านประโยชน์ส่วนรวม

ในชุมชนพืน้ ทีอ่ ทุ ยานฯ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงนัน้ ได้พดู เป็นเสียงเดียวกันว่า
คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ช่วยเหลือกิจกรรมสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างทุม่ เท เช่น มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน ช่วยเหลืองานบุญและ
ร่วมบริจาคเงินแก่วดั รวมถึงคอยช่วยเหลือไกล่เกลีย่ ทุกข์สขุ ของชาวบ้าน

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นอกเวลาราชการ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง จะใช้เวลาในการท�ำสวน
ชมพูเ่ พชร เพาะกล้าไม้ เลีย้ งปลา อีกทัง้ ยังปลูกไผ่ซาง และไม้สกั จ�ำนวนกว่า
1,800 ต้น เพือ่ เป็นประโยชน์ให้ลกู หลานได้ใช้สอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไปในอนาคต

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ยึดมั่น
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคนดี และเราเชือ่ ว่า “ท�ำดีตอ้ ง
ได้ดี” เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่สมาชิกที่ท�ำดีย่อมจะมี
ผูเ้ ห็นคุณค่าของความดีนนั้ ให้เป็นเกียรติและแบบอย่าง
ทีด่ ตี อ่ สังคมต่อไป
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การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจ�ำปี 2563
เริม่ การสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางการบริหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดให้มกี ารสัมมนากรรมการ
และเจ้ า หน้ า ที่ เรื่ อ ง “แผนการปฏิ บั ติ ง านสหกรณ์
ประจ�ำปี 2563” เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดการสัมมนา

นายชัยยันต์ ค�ำป้อ ประธานคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
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สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เมือ่ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและระลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี

เมือ่ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง
พวงมาลา เพือ่ สดุดวี รี ชนป่าไม้ ทีเ่ สียสละจากการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ในโอกาสวันสถาปนา
กรมป่าไม้
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สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี

เมือ่ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ นายประสิทธิ์ นิม่ นวลฉวี กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธตี กั บาตรพระสงฆ์และวางพวงมาลา เพือ่ ระลึกถึง
คุณงามความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ในโอกาสวันสถาปนา กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
เมือ่ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนือ่ งใน
วันปิยมหาราช เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน

วันสถาปนา กรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี

เมือ่ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์ รองประธาน
กรรมการ มอบเงินสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ จ�ำนวน 20,000 บาท โดยมี นางยุวดี ดีงามเลิศ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารงานกลาง เป็นผูร้ บั มอบเงิน

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน

วันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ครบรอบ 18 ปี

เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 28 กั น ยายน 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิชติ
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ มอบเงิน
สนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช จ� ำ นวน 20,000 บาท
โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เป็นผูร้ บั
มอบเงิน
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ประมวลภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตัง้ ของสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี คณะกรรมการด�ำเนินการ และ
สมาชิก ได้รว่ มถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ท�ำบุญถวายสังฆทาน
เครือ่ งไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง จ�ำนวน 33 รางวัล รวมเงินรางวัล 50,000 บาท
มีการเสวนาพิเศษ เรือ่ ง ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยมี นายภูดทิ จันทะเรือง
เลขานุการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา นายวิชติ สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการอ�ำนวยการ นายอนุชติ แตงอ่อน ประธานกรรมการเงินกู้ และนายชัยยันต์
ค�ำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ได้มกี ารถ่ายทอดสดพิธกี าร และภาพบรรยากาศ
ภายในห้องประชุม ให้สมาชิกทีอ่ ยูท่ างบ้านได้รบั ชมตลอดทัง้ งานผ่านทาง Facebook ของสหกรณ์ และในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์
ได้มอบสวัสดิการเพือ่ วันเกิดสมาชิก เนือ่ งในวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ จ�ำนวน 12,956 ราย รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
2,392,900 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.ปม. ร่วมสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม
แด่พระภิกษุสงฆ์
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คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดโครงการ

มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้าง กรมป่าไม้

จับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

สัมภาษณ์อดีตกรรมการ สอ.ปม. คุณบรรณเลิศ รัชตกุล และสมาชิกอาวุโส คุณวราภรณ์ ศิริประเสริฐ
ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook สอ.ปม.

เสวนา เรื่อง ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยกรรมการด�ำเนินการ สอ.ปม.
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สอ.ปม. สัญจรรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม Road Show ณ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จ.พิษณุโลก และส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยวัตถุประสงค์ในการจัด
โครงการนี้ สหกรณ์ได้มงุ่ เน้นการให้บริการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ข้าราชการ และพนักงานราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในส่วนภูมิภาค อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
หรือใช้บริการต่างๆ รวมถึงไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์เท่าทีค่ วร หรืออาจมีขา้ ราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการ
เข้ามาใหม่ แต่ยงั ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากสหกรณ์ ท�ำให้ยงั ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบกับสหกรณ์
สหกรณ์จงึ เดินทางไปสัญจรเพือ่ รับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ และให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยมี
นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ และนายชัยยันต์ ค�ำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมเดินทางในครัง้ นี้
ซึง่ ได้มขี า้ ราชการและพนักงานราชการให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ สอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับสวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก การรับฝากเงิน และสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ มากมาย

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
กล่าวเปิดโครงการรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบส่วนภูมิภาค

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
กล่าวเปิดโครงการรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบส่วนภูมิภาค
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กิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม่

ณ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมือ่ วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์
ได้ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิกและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีข้าราชการและพนักงานในกระทรวงฯ
ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศร นุชด�ำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้
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สอ.ปม. รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ทดี่ ำ� เนินงานโดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และได้
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประเมิน
มีหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักการมอบอ�ำนาจ หลักนิตธิ รรม และ
หลักความเสมอภาค
ในปี 2563 นายทศพร พลีดี ผูอ้ ำ� นวยการกรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ น�ำคณะกรรมการตรวจ
ประเมินธรรมาภิบาล จากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ซึง่ ปีนไี้ ด้เข้าตรวจประเมิน เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2563
และด้วยความมุง่ มัน่ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิง่ ...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก และยังคงรักษาความเป็นสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลต่อไป
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สอ.ปม. ศึกษาดูงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

นายวิชติ สนธิวณิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด น�ำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
22 ท่าน เยีย่ มชมศึกษาดูงาน สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด เรือ่ ง การบริหารงานสหกรณ์ โดยมี นายเชิดชัย พรหมแก้ว
ประธานกรรมการเงินกู้ นายณรงค์พล พัฒนศรี ผูจ้ ดั การ และนางสาวกิตมิ า เรืองแก้ว รองผูจ้ ดั การ ร่วมให้การต้อนรับ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ประธานกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ได้ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ สอ.กรม
ป่าไม้ จ�ำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้จัดการ

นางสาวกิติมา เรืองแก้ว รองผู้จัดการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบข้อซักถามประเด็นต่าง ๆ

ถ่ายภาพร่วมกัน
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โครงการ วันออมแห่งชาติ ปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2563

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยก�ำหนดครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2467 ส�ำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�ำหนดให้วนั ที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพือ่ ส่งเสริมให้คนไทย มีนสิ ยั รักการออม รวมทัง้ เพือ่ ให้ประชาชน ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนส�ำคัญของชีวติ ทีจ่ ะต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ งขาดมิได้
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ขบวนการสหกรณ์ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ รวมถึงสหกรณ์ ทัง้ 7
ประเภท ต่างตระหนักและให้ความส�ำคัญกับวันออมแห่งชาติ และ
จากข้อมูลการออมในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์ไทย มีเงินออม และ
เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสหกรณ์กว่า
8,000 แห่ง จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน เงินออมกว่า
2.3 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลีย่ ต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท
โดยมีทศิ ทางเงินออมภาคสหกรณ์ไทยเมือ่ ปี 2562 ทีเ่ พิม่ มากขึน้
สอ.ปม. เองก็ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการออม และในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันทางการเงิน ได้ดำ� เนินกิจกรรมสนับสนุน
ให้สมาชิกได้ออมเงินมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ กระตุน้ การออมในทุก ๆ ปี ในปี 2563 นี้
สอ.ปม. จึงได้มโี ครงการ “วันแห่งการออม” เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจและเชิญชวนให้สมาชิกหันมาฝากเงินเพิม่ ขึน้ โดยกิจกรรม
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 - 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม จะได้มสี ทิ ธิรว่ มลุน้ ชิงรางวัลจากสหกรณ์มากมาย ตามเงือ่ นไข
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
• เปิดบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ หรือบัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป
• เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข หรือบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ ตัง้ แต่ 100 บาทขึน้ ไป
• ฝากเงินทุกบัญชี (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง) จ�ำนวน 10,000 บาท
สมาชิกทีฝ่ ากเงินตามเงือ่ นไข จะได้รบั สิทธิใ์ นการจับรางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ โดยสามารถมาเปิดบัญชี
หรือฝากเงินเพิม่ ได้ทที่ ำ� การสหกรณ์ ส�ำหรับสมาชิกทีไ่ ม่สะดวกมาฝากเงินทีส่ หกรณ์ สามารถช�ำระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟน
ได้ตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ก็มสี ทิ ธิร์ ว่ มลุน้ รางวัลจากสหกรณ์ได้อกี เช่นกัน ซึง่ สหกรณ์จะจับรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2563 ของรางวัลมีดงั นี้
• รางวัลที่ 1  กระเป๋าเป้               
จ�ำนวน 15 รางวัล
• รางวัลที่ 2  ผ้าขนหนูสฟ
ี า้              
จ�ำนวน 25 รางวัล
• รางวัลที่ 3  กระบอกน�ำ้ ร้อนน�ำ้ เย็น   
จ�ำนวน 40 รางวัล
• รางวัลที่ 4  ชุดกล่องถนอมอาหาร     
จ�ำนวน 80 รางวัล
ไม่วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่กต็ าม หรือแม้วา่ กิจกรรมนีจ้ ะมีเพียงแค่ปลี ะครัง้ แต่กเ็ ป็นจุดเริม่ ต้นในการสร้างนิสยั
ให้ประหยัดอดออม สหกรณ์อยากให้สมาชิกมองเห็นความส�ำคัญของการออมเงิน เพราะนอกจากการหาเงินให้ได้มาก
เพือ่ ใช้ในการด�ำรงชีวติ แล้ว แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญกว่าก็คอื “การออม” เพือ่ รักษาเงินทีห่ าได้มา จนสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
หรือในยามทีม่ เี หตุจำ� เป็น และท�ำให้เกิดความมัน่ คงทางการเงิน เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
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สอ.ปม. รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริม

การออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563”

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี มติคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดให้
เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญ
ของการออมโดยในปี 2563 นี้ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และ บริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จดั โครงการส่งเสริมการออมยอดเยีย่ มแห่งปี 2563 เมือ่ วันเสาร์ที่
31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบลิ ี่ บอลรูม IMPACT Challenger
เมืองทองธานี เพือ่ คัดสรรสหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ ผี ลงานด้านการ
ส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิก
ประหยัดอดออม เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน... จากแนวทาง
ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ยดึ มัน่ และให้ความส�ำคัญ
กับการออมเงินมาอย่างยาวนาน... ไม่วา่ จะเป็น การเปิดประเภท
บัญชีออมทรัพย์ ที่ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ
การเปิดรับเหรียญ เพือ่ น�ำฝากกับสหกรณ์ ทุกวันที่ 10 - 25 ของ
เดือน และโครงการวันออมแห่งชาติ ทีใ่ ห้สมาชิกได้รว่ มสนุกกับ
การออมเงิน พร้อมรับของรางวัล
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมการออมเงินนี.้ ..ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) จึงได้มอบ
โล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออม
ยอดเยีย่ มแห่งปี 2563 โดย นายสุเทพ บัวจันทร์ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคณ
ุ

นายสุเทพ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทน
รับมอบโล่เกียรติคุณ
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สมาชิก สอ.ปม. ปรับตัวอย่างไรสู่วิถีชีวิตใหม่
“NEW NORMAL”
ภาวะวิกฤตโควิด-19 ทีเ่ ริม่ แพร่ระบาดตัง้ แต่ธนั วาคม
2562 และยังไม่มที า่ ทีวา่ จะสิน้ สุดนัน้ ท�ำให้เราต้องปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่
ทีเ่ รียกว่า New Normal ซึง่ มีความหมายตามทีร่ าชบัณฑิตยสภา
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ New Normal คือ ความปกติใหม่, ฐานวิถี
ชีวติ ใหม่

วิถี NEW NORMAL แบบ สอ.ปม.

การปรับเปลีย่ นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ใหม่ได้เปลีย่ นแปลง
ทุก ๆ กลุ่มสังคม กลุ่มอาชีพ รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ด้วย ในปัจจุบนั สหกรณ์มกี ารปรับเปลีย่ นการ
ให้บริการสมาชิกเพือ่ ให้เข้ากับยุค New Normal ซึง่ สมาชิกต้อง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ให้เข้า
กับฐานวิถชี วี ติ ใหม่ จากเดิมทีต่ อ้ งเข้ามาติดต่อท�ำธุรกรรมที่
สหกรณ์เองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แต่ปจั จุบนั นัน้ สมาชิก
สามารถท�ำธุรกรรมได้แม้อยูท่ บี่ า้ นผ่านสมาร์ทโฟน ซึง่ เป็นการ
ปรับตัวในยุคใหม่ New Normal อีกทั้งยังเป็นการปรับตัว
สูส่ หกรณ์ยคุ ใหม่ 4.0 โดยมีธรุ กรรมต่าง ๆ ทีป่ รับเปลีย่ นการ
ให้บริการ ดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูลผ่าน APP FOREST CO-OP

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน App
Forest CO-OP ไม่วา่ จะเป็น หุน้ เงินฝาก เงินกู้ บริการเงินกู้
สิทธิ์การกู้สามัญคงเหลือ ภาระค�้ำประกัน ปันผล รายการ
เรียกเก็บ ใบเสร็จ สวัสดิการ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ประกันชีวติ และข้อมูลของสมาชิก ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกที่ ทุกเวลา
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ส�ำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด App Forest CO-OP
สามารถดาวน์โหลดได้ ระบบ IOS ไปที่ App Store พิมพ์คน้ หา
“forest co-op” ระบบ Android ไปที่ Play Store พิมพ์คน้ หา
“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด”

2. กู้สามัญดิจิทัลผ่าน APP FOREST CO-OP

สหกรณ์เปิดให้กผู้ า่ น Application ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิ.ย.
2563 จากเดิมที่สมาชิกยื่นกู้ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์หรือส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ เมือ่ สหกรณ์ได้พฒ
ั นาระบบ Application
เรียบร้อยแล้วนัน้ สมาชิกสามารถกูผ้ า่ น App Forest CO-OP
ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่สำ� หรับสมาชิกทีย่ นื่ กูส้ ามัญ
ดิจทิ ลั ในครัง้ แรก สมาชิกจะต้องส่งเอกสารค�ำขอกูส้ ามัญดิจทิ ลั

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในหัวข้อ 2.19 แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนและสลิปเงินเดือน มี.ค. และสลิปเงินเดือนปัจจุบนั
มายืน่ ทีเ่ คาน์เตอร์สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณียม์ าก่อน จึงจะ
ท�ำการกูส้ ามัญดิจทิ ลั ผ่าน App Forest CO-OP ได้ ซึง่ เอกสาร
ใช้ยนื่ เพียงแค่ครัง้ เดียวเท่านัน้

3. การถอน-โอน ผ่าน APPLICATION LINE

4. การโอนเงินผ่าน APP ธนาคาร

สมาชิกสามารถท�ำธุรกรรมการฝากเงิน การช�ำระ
ธุรกรรมด้านต่าง ๆ ผ่าน Application กรุงไทย Next SCB
EASY, TMB Touch ด้วยตนเองง่าย ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้วยระบบทีท่ นั สมัย ปลอดภัย และยังไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมอีกด้วย

สมาชิกสามารถถอนเงินโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้ามาทีส่ หกรณ์
เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอถอนผ่านเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ในหัวข้อ 11.3 แนบส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
กรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ พร้อมถ่ายภาพค�ำขอถอนแล้วส่ง
มาใน Line สหกรณ์ โดยถอนขัน้ ต�ำ่ 10,000 บาท และไม่เกิน
200,000 บาทต่ อ บั ญ ชี / ต่ อ วั น ถอนได้ ทุ ก บั ญ ชี ย กเว้ น
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
และบัญชีทมี่ เี งือ่ นไขการถอนทีต่ อ้ งลงลายมือชือ่ เกินกว่า 1 คน
เสียค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือ
ไทยพาณิชย์รายการละ 15 บาท

5. การจัดส่งเอกสาร ผ่าน LINE สหกรณ์

สมาชิกสามารถส่งเอกสารผ่าน Application Line แทน
การส่งเอกสารทางไปรษณียใ์ นการท�ำธุรกรรมบางประเภท เช่น
การยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการ เอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล เพิม่ หุน้ ลดหุน้ เปลีย่ นแปลงการฝากเงินรายเดือน
ซึง่ การส่งเอกสารผ่าน Application Line สะดวก รวดเร็ว และ
ทันต่อความต้องการของสมาชิก หากสมาชิกที่ยังไม่ได้เพิ่ม
เพื่อน Line@ สามารถเพิ่มเพื่อนกับสหกรณ์ได้เพียงค้นหา
@forestcoop ใน Application Line

จากรูปแบบการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั้น นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การท�ำธุรกรรมเพื่อให้สมาชิกทันต่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล และยังเข้าสู่ยุค NEW NORMAL
ไม่ว่าอยู่ที่ ไหนสมาชิกก็สามารถท�ำธุรกรรมได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว
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ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563

สอ.ปม. อยู่ในระดับ ดีเลิศ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มนี โยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพือ่
พัฒนาสหกรณ์ให้มคี วามเข้มแข็งและยัง่ ยืน ซึง่ ได้กำ� หนดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ออกเป็นสีร่ ะดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี
และไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
โดยส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 ได้ดำ� เนิน
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และ ด้วยความมุง่ มัน่

และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จึงท�ำให้ได้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยูใ่ นระดับ ดีเลิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะด�ำเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก และยังคงรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยูใ่ น
ระดับ ดีเลิศ ต่อไป
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ข้อมูลฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีสนิ ทรัพย์รวม 19,397,920,256.89 บาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน
1,486,836,591.51 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.12

สินทรัพย์
25,000,000,000
20,884,756,848
20,000,000,000
16,429,765,127

17,353,249,089

19,397,920,256

18,198,365,676

15,000,000,000

10,000,000,000

8,511,597,620

9,130,854,291

6,517,142,134

10,153,492,102

10,937,514,906

11,270,510,878

6,137,034,862 5,298,259,921

5,325,979,750

5,428,641,100

5,000,000,000

0

2559

2560

2561
สินทรัพย์

2562
ลูกหนี้เงินกู ้

2563

เงินลงทุน

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
300,000,000
250,000,000

274,685,928

288,366,902

211,657,023

204,769,619
168,346,928

200,000,000
150,000,000

100,000,000
50,000,000
0
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2560

2561

2562

2563

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
7,400,000,000
7,200,000,000

7,245,788,259

7,370,224,639

7,111,588,527

7,011,320,280

7,000,000,000
6,800,000,000
6,600,000,000

6,462,290,907

6,400,000,000
6,200,000,000
6,000,000,000

2559

2560

2561

2562

2563

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
1,879,885,581

2,000,000,000
1,800,000,000

1,419,438,161

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

992,954,888 1,015,366,615

1,019,995,267

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

2559

2560

2561

2562

2563
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ลูกหนี้เงินกู้แต่ละประเภท ปี 2563

หนี้สิน

ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จดั กิจกรรม “การออม” เพือ่ เสริมสร้างวินยั การออมของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะด�ำเนินนโยบายอยูบ่ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ โครงการนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก และ
สมาชิกสมทบ ในอนาคต จนท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน
558,609,644.62 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.83

หนี้สิน
12,000,000,000

10,000,000,000

8,000,000,000

8,656,155,660

8,965,846,038

9,584,113,225

10,142,722,869

7,876,759,568

6,000,000,000

4,000,000,000
2,522,000,000
2,000,000,000

1,855,000,000

1,215,000,000

1,240,000,000
100,000,000

0
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2560

เงินฝาก

2561
2562
เงินกู ้ยืมภายนอก

2563

เงินรับฝาก
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000

7,851,526,625

8,630,681,945

8,965,846,038

9,584,113,225

10,113,484,234

6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000

25,473,715

25,232,943
0

2559

2560
เงินรับฝากจากสมาชิก

2561

29,238,635

16,860,949

13,908,686
2562

2563

เงินรับฝากจากสหกรณ์อน
ื่

เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2563
3.49%

0.29%

0.04%

2.95%
12.60%

เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ 947,219,213.50 (9.34%)

9.34%

เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ 7,231,921,842.12 (71.30%)
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,277,988,856.72 (12.60%)

71.30%

เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 298,808,039.95 ( 2.95%)

เงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง 353,318,934.87 (3.49%)
เงินฝากจากสหกรณ์อน่ื 29,238,635.61 (0.29%)
เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 4,227,347.16 (0.04%)
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ทุน
ดังนี้

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีทนุ เรือนหุน้ ทุนส�ำรอง และทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1) ทุนเรือนหุน้
7,706,027,270.00 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ
7.39
2) ทุนส�ำรอง
681,179,534.54 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ
7.69
3) ทุนสะสม
104,600,121.98 บาท ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ
(24.72)
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ไว้เป็นทุนส�ำรอง และทุนสะสม
ตามสัดส่วนตัง้ แต่ปี 2559 - 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนส�ำรอง และทุนสะสม จากก�ำไรสุทธิ
รายการ

2559

2560

2561

2562

2563

ทุนสำ�รอง

11.00

10.50

10.02

10.01

10.01

ทุนสะสม

13.14

9.57

3.07

0.55

14.63

รวม

24.14

20.07

13.09

10.56

24.64

ทุนของสหกรณ์
8,000,000,000

7,175,950,190

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

7,706,027,270

5,946,400,800

6,554,225,560

5,405,483,380

5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
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533,813,917

487,408,361
103,952,654
2559
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2560

632,559,103

584,375,883

112,950,381

143,184,136

2561
ทุนเรือนหุ ้น

681,179,534

138,939,807

2562
ทุนสำรอง

104,600,121

2563
ทุนสะสม

ทุนเรือนหุ้น
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000

5,405,483,380

5,946,400,800

6,554,225,560

7,175,950,190

7,706,027,270

5,000,000,000

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

2559

2560

2561

2562

2563

ทุนส�ำรอง
632,559,103

700,000,000
600,000,000

487,408,361

533,813,917

681,179,534

584,375,883

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

2559

2560

2561

2562

2563
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ทุนสะสม
143,184,136

160,000,000

138,939,807

140,000,000
120,000,000

103,952,654

112,950,381

104,600,121

100,000,000

80,000,000
60,000,000
40,000,000

20,000,000
0

2559

2560

2561

2562

ทุนของสหกรณ์ ปี 2563
1.15%
7.50%

-0.48%

7.00%

84.83%

ทุนเรือนหุ้น 7,706,027,270.00 (84.83%)
ทุนสํารอง 681,179,534.54 (7.50%)
ทุนสะสม 104,600,121.98 (1.15%)
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น -44,210,841.33 (-0.48%)
กําไรสุทธิ 635,998,071.99 (7.00%)
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แผนกลยุทธ์

ฉบับทีี่ 4
ประจ�ำปี 2560 - 2563
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แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี 2560 – 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

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

ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์ความรู้หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน
I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์
I4: การเพิ่มจำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
F3: การกำ�หนดกรอบนโยบายการลงทุน
F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
F1: กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
F2: กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำ�กว่าธนาคาร
M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการและฝ่ายจัดการ
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ
I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้นำ�สหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
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วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)

1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
ตัวชี้วัด
		 L1.1 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์
		 โครงการ
		 1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
		 L2.1 จำ�นวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล
		 โครงการ
		 1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบสมัครใหม่
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
		 ตัวชี้วัด
		 L3.1 จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
		 L3.2 จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
		 L3.3 จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาต่อ
โครงการ
		 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ
		 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
		 3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
		 4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อสำ�หรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
		 ตัวชี้วัด
		 L4.1 จำ�นวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
โครงการ
		 1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค
2. โครงการให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์
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2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง
และด้านกลยุทธ์
		 ตัวชี้วัด
		 I1.1 จำ�นวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
โครงการ
		 1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
		 ตัวชี้วัด
		 I2.1 จำ�นวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
		 I2.2 จำ�นวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์
		 I2.3 จำ�นวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่
		 I2.4 จำ�นวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
โครงการ
		 1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
		 2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
		 3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3: ความรับผิดชอบของผูแ้ ทนสมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการและฝ่ายจัดการ
		 ตัวชี้วัด
		 I3.1 จำ�นวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่
		 I3.2 จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการดำ�เนินการที่เข้าประชุม
		 I3.3 จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทำ�งานที่เข้าประชุม
		 I3.4 จำ�นวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม
		 โครงการ
		 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตัวชี้วัด
		 I4.1 จำ�นวนสมาชิก
		 I4.2 จำ�นวนสมาชิกสมทบ
		 โครงการ
		 1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่
		 2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่
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3. มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
		 ตัวชี้วัด
		 M1.1 จำ�นวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก
		 M1.2 จำ�นวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ
		 M1.3 จำ�นวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน
		 โครงการ
		 1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก
		 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
		 ตัวชี้วัด
		 M2.1 จำ�นวนกลุ่มสมาชิกออนไลน์
		 M2.2 จำ�นวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม
		 M2.3 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
		 M2.4 จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำ�หรับสมาชิกเกษียณ
โครงการ
			 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
			 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ
			 3. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น
			 4. โครงการกลุ่มสมาชิกออนไลน์
			 5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
			 6. โครงการสุขใจวัยเกษียณ
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
		 M3.1 จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
		 โครงการ
		 1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์
		 2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		 3. โครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์
		 ตัวชี้วัด
		 M4.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ
		 โครงการ
		 1. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก
		 2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์
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4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
		 ตัวชี้วัด
		 F1.1 จำ�นวนเงินฝาก
F1.2 จำ�นวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำ�ปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
		 F1.4 สัดส่วนจำ�นวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
		 โครงการ
		 1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
		 2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำ�กว่าธนาคาร
		 ตัวชี้วัด
		 F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่ำ�กว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
		 โครงการ
		 1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การกำ�หนดกรอบนโยบายการลงทุน
		 ตัวชี้วัด
		 F3.1 จำ�นวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำ�เนินการแล้ว
		 F3.2 จำ�นวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
		 F3.3 จำ�นวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
โครงการ
		 1. การกำ�หนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์
		 2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน
		 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
		 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
		 F4.1 อัตราการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รอง
		 F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		 F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		 F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก
		 โครงการ
		 1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของสหกรณ์
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5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
		 S1.1 จำ�นวนเงินและจำ�นวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
		 S1.2 จำ�นวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม
		 S1.3 จำ�นวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
		 โครงการ
		 1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
		 2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
		 3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
		 4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
		 ตัวชี้วัด
		 S2.1 จำ�นวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์
		 โครงการ
		 1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
		 2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
		 3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์
		 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
		 S3.1 จำ�นวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 S3.2 จำ�นวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 โครงการ
		 1. โครงการค่ายสหกรณ์
		 2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
1.1 สัญจร
1.2 ออนไลน์
จำ�นวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิก
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 สัญจร
2.2 ออนไลน์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์
จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ
จำ�นวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

1

L4.1

L3.3

L3.2

L3.1

L2.1

L1.1

รหัส

ครั้ง

หลักสูตร/คน

หลักสูตร/คน

หลักสูตร/คน

ครั้ง/คน

คน

หน่วยวัด

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

4
(2/249)

2560
200/400
(83/218)

5/15
(8/11)
10/41
(19/28)
2/4
(1/2)
2
(4)

4
(4/399)

2561
100/200
(202/197)

1/100 (2/201)
1/500 (0/0)
5/15
(12/23)
10/41
(20/24)
2/4
(1/1)
2
(2)

เป้าหมาย
2562
300/300
(137/64)
100 (201)
500 (0)

1/100 (0)
2/1,000 (0)
5/15
(4/22)
10/41
(14/17)
2/4
(0)
2
(1)

100 (0)
500 (0)

2563
300/300

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ ดังนี้
ข้อ 1 ปี 2561 จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์จาก 200/400 เป็น 100/200
ปี 2562 – 2563 เปลี่ยนจาก 100/200 เป็น 300/300 (สัญจร 100 คน ออนไลน์ 500 คน)
ข้อ 2 จำ�นวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2562 สัญจร 1/100 ออนไลน์ 1/500 ปี 2563 สัญจร 1/100 ออนไลน์ 2/1,000
ข้อ 4 ปี 2561 จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์ จาก 10/37 เป็น 10/41
ข้อ 5 ปี 2561 จำ�นวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ จาก 1/2 เป็น 2/4
ปี 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6

5

4

3

2

ตัวชี้วัด

ลำ�ดับ

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด)

ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2560 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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จำ�นวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

จำ�นวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์

จำ�นวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่

จำ�นวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

จำ�นวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่

จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการดำ�เนินการที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทำ�งานที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม

จำ�นวนสมาชิก

จำ�นวนสมาชิกสมทบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I4.2

I4.1

I3.4

I3.3

I3.2

I3.1

I2.4

I2.3

I2.2

I2.1

I1.1

รหัส

คน

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ครั้ง

ครั้ง

ประเภท

ครั้ง

หน่วยวัด

18,000
(18,428)

13,000
(13,212)

> 90
(88.25)

> 90
(89.76)

> 90
(93.84)

> 95
(92.47)

25
(0)

100,000
(164,980)

650,000
(842,326)

1
(1)

12
(12)

2560

19,000
(19,059)

13,100
(13,269)

> 90
(93.47)

> 90
(83.77)

> 90
(88.89)

> 95
(96.58)

50
(5)

125,000
(3,178,191)

675,000
(880,172)

1
(3)

12
(12)

2561

700,000
(813,741)

1
(0)

12
(12)

2562

20,000
(19,453)

13,200
(13,289)

> 90
(94.78)

> 90
(87.12)

> 90
(91.11)

> 95
(98.65)

75
(54)

150,000
(2,777,081)

เป้าหมาย

หมายเหตุ สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
ข้อ 4 จาก “จำ�นวนสมาชิกที่ใช้บริการช่องทางใหม่เพิ่มขึ้นสะสม” เป็น “จำ�นวนข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกได้รับจากบริการช่องทางใหม่”

จำ�นวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน

ตัวชี้วัด

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (11 ตัวชี้วัด)

21,000
(19,303)

13,300
(13,290)

> 90
(93.20)

> 90
(92.65)

> 90
(93.19)

> 95
(97.31)

100
(33)

175,000
(1,042,757)

725,000
(790,485)

1
(2)

12
(12)

2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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จำ�นวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ

จำ�นวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน

จำ�นวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม

จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำ�หรับสมาชิกเกษียณ

จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ

2

3

4

5

6

7

8

M4.1

M3.1

M2.4

M2.3

M2.2

M1.3

M1.2

M1.1

รหัส

ร้อยละ

กิจกรรม

คน

คน

กลุ่ม

กิจกรรม

ประเภท

บาท/คน

หน่วยวัด

2
(2)
> 85
(86.63)

2560
1,800
(2,004.01)
2
(8)
1
(1)
40
(48)
2,500
(6,290)
2
(4)
> 85
(85.75)

2561
1,900
(2,002.89)
3
(0)
2
(0)
45
(32)
2,750
(3,770)
-

2562
2,000
(2,227.76)
4
(0)
3
(0)
50
(33)
3,000
(4,169)
200
(126)
3
(3)
> 85
(86.76)

เป้าหมาย
2563
2,100
(2,255.56)
5
(1)
4
(0)
55
(0)
3,250
(0)
200
(0)
3
(1)
> 85
(87.21)

หมายเหตุ ปี 2562 - 2563 สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ ดังนี้
ข้อ 6 (เพิ่มตัวชี้วัด) จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำ�หรับสมาชิกเกษียณ 200 คน มี 2 โครงการ
ข้อ 7 จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ จาก 2 เป็น 3 (เปลี่ยนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเป็นโครงการส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มโครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก)
ปี 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มและโครงการสำ�หรับสมาชิกเกษียณได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำ�นวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

ตัวชี้วัด

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (8 ตัวชี้วัด)
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จำ�นวนเงินฝาก

จำ�นวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำ�ปี 1 ปี
(เฉลี่ย 4 ธนาคาร)

สัดส่วนจำ�นวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่ำ�กว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

จำ�นวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำ�เนินการแล้ว

จำ�นวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน

จำ�นวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้าน
สภาพคล่อง

อัตราการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รอง

ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้จากการให้เงินกู้
แก่สมาชิก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตัวชี้วัด

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านการเงิน (12 ตัวชี้วัด)

F4.4

F4.3

F4.2

F4.1

F3.3

F3.2

F3.1

F2.1

F1.4

F1.3

F1.2

F1.1

รหัส

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

สัดส่วน

ร้อยละ

บัญชี

ล้านบาท

หน่วยวัด

<2.50
(3.10)
> 1.00
(1.57)
> 35
(48.79)

> 1.00
(1.43)
> 35
(42.26)

> 15
(10.50)

> 15
(10.50)
<2.50
(2.85)

12
(12)

100
(100)

2
(2)

> 0.80
(1.08)

> 1.22
(1.37)

> 1.00
(1.695)

2561
8,200
(8,948)
2,900
(2,704)

12
(12)

100
(93.93)

2
(0)

> 0.80
(1.08)

> 1.22
(1.46)

> 1.00
(1.945)

2560
7,600
(8,627)
2,700
(2,574)

เป้าหมาย

> 35
(45.33)

> 1.00
(1.41)

<2.50
(3.10)

> 15
(10.01)

12
(12)

100
(100)

2
(2)

> 0.80
(0.97)

> 1.22
(1.35)

> 1.00
(1.46)

2562
9,600
(9,584)
3,100
(2,745)

> 35
(53.13)

> 1.00
(1.93)

<2.50
(3.03)

> 15
(10.01)

12
(12)

100
(100)

2
(2)

> 0.80
(0.28)

> 1.22
(1.31)

> 1.00
(2.406)

2563
10,200
(10,142)
3,300
(2,747)

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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จำ�นวนเงินและจำ�นวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

จำ�นวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

จำ�นวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จำ�นวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1

2

3

4

5

6

S3.2

S3.1

S2.1

S1.3

S1.2

S1.1

รหัส

ครั้ง/คน

บาท

ครั้ง

บาท

บาท

บาท/คน

หน่วยวัด

2/100
(5/290)

150,000.00
(453,500.00)

20
(18)

300,000.00
(375,000.00)

200,000.00
(422,480.50)

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

2560

2/100
(2/122)

150,000.00
(210,000.00)

20
(29)

300,000.00
(70,000.00)

200,000.00
(395,734.00)

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

2561

2562

1/50
(1/55)

40,000.00
(92,150.00)

20
(26)

300,000.00
(70,000.00)

200,000.00
(244,990.00)

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

เป้าหมาย

หมายเหตุ ปี 2562 - 2563 สหกรณ์เห็นควรปรับปรุงเป้าหมายดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ ดังนี้
ข้อ 5 จำ�นวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เปลี่ยนจาก 150,000 บาท เป็น 40,000 บาท
ปี 2563 เปลี่ยนจาก 150,000 บาท เป็น 20,000 บาท
ข้อ 6 จำ�นวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก 2/100 เป็น 1/50
ปี 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตัวชี้วัด

ลำ�ดับ

มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (6 ตัวชี้วัด)

1/50
(0)

20,000.00
(0)

20
(15)

300,000.00
(40,000.00)

200,000.00
(412,122.00)

250,000/84
(231,000/99)

2563

แผนกลยุทธ์

ฉบับที่ 5
ประจ�ำปี 2564 - 2567
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แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 ประจ�ำปี 2564 – 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรการเงินทีม่ นั่ คง บริการด้วยนวัตกรรมทีท่ นั สมัย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่สมาชิก
2. พันธกิจ (Mission)
1. สร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ความรู้ และให้บริการ
3. ให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิก
4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
6. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก
F2 : ก�ำหนดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมต่อการบริหารงานสหกรณ์
F4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์
F5 : การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
I1 : การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์
I5 : การพัฒนาโครงสร้างสมาชิก
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ และให้บริการ แก่สมาชิก
I2 : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการ
I3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์
M3 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิก
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง
L1 : การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
L2 : การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลแก่สมาชิก
I4 : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้า และความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์แก่สมาชิก
L3 : การพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
L4 : การให้ความรู้การใช้นวัตกรรมในสหกรณ์
M2 : การสร้างผู้น�ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

81

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
F1 : การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร
F3 : การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำกว่าธนาคาร
M1 : สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
M4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อเอื้ออาทรและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
S1 : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
S2 : สนับสนุนขบวนการสหกรณ์
S3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGY)

1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1 : การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
ตัวชี้วัด
L1.1 จ�ำนวนหลักสูตรที่สหกรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์
โครงการ
1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2 : การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลแก่สมาชิก
ตัวชี้วัด
L2.1 จ�ำนวนหลักสูตรที่สมาชิกสมัครใหม่ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านสื่อ
ออนไลน์
โครงการ
1. โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการอบรมสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3 : การพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด
L3.1 จ�ำนวนหลักสูตร/คน กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะ (ตามข้อก�ำหนด พ.ร.บ.สหกรณ์)
L3.2 จ�ำนวนหลักสูตร/คน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะ
L3.3 จ�ำนวนหลักสูตร/คน เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
3. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง
4. โครงการสัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4 : การให้ความรู้การใช้นวัตกรรมในสหกรณ์
ตัวชี้วัด
L4.1 จ�ำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านนวัตกรรม
โครงการ
1. โครงการให้ความรู้การใช้บริการผ่านนวัตกรรม
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2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1 : การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
I1.1 จ�ำนวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
I1.2 จ�ำนวนครั้งในการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านกลยุทธ์
โครงการ
1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง
2. โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2 : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการ
ตัวชี้วัด
I2.1 จ�ำนวนครัง้ และจ�ำนวนร้อยละทีส่ มาชิกใช้บริการธุรกรรม กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านระบบดิจทิ ลั
I2.2 จ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรมอื่นผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านระบบดิจิทัล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านนวัตกรรมใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3 : พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์
ตัวชี้วัด
I3.1 จ�ำนวนประเภทการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์
โครงการ
1. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานบริหารงานสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4 : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
ตัวชี้วัด
I4.1 จ�ำนวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่
I4.2 จ�ำนวนร้อยละของคณะกรรมการด�ำเนินการที่เข้าร่วมประชุม
I4.3 จ�ำนวนร้อยละของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
I4.4 จ�ำนวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I5 : การพัฒนาโครงสร้างสมาชิก
ตัวชี้วัด
I5.1 จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้น
โครงการ
1. โครงการรณรงค์การรับสมัครสมาชิกใหม่
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3. มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1 : สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
M1.1 จ�ำนวนสวัสดิการต่อประเภทสมาชิก
โครงการ
1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก
2. โครงการประเมินผลและปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (เนื่องจากการให้สวัสดิการบางประเภทอาจส่งผลถึง
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ หรืองบประมาณ)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2 : การสร้างผู้น�ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
M2.1 จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้น�ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
M2.2 จ�ำนวนกลุ่มสมาชิก/คนที่จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
M2.3 จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส�ำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ
M2.4 จ�ำนวนครั้งที่สหกรณ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
โครงการ
1. โครงการสร้างผู้น�ำ
2. โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
3. โครงการสุขใจวัยเกษียณ
4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3 : การพัฒนาระบบการบริการสมาชิก
ตัวชี้วัด
M3.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ
M3.2 จ�ำนวนประเภทการส่งเสริมการบริการสมาชิก
โครงการ
1. โครงการส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการสมาชิก
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
ตัวชี้วัด
M4.1 จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
M4.2 จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. โครงการคนดีศรีสหกรณ์
3. โครงการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย
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4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1 : การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร
ตัวชี้วัด
F1.1 จ�ำนวนเงินฝาก
F1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�ำปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการออมแบบต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการฝาก – ถอน และธุรกรรมการเงินอื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2 : ก�ำหนดโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมต่อการบริหารสหกรณ์
ตัวชี้วัด
F2.1 จ�ำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
โครงการ
1. โครงการศึกษาโครงสร้างการเงินสหกรณ์ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3 : การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำกว่าธนาคาร
ตัวชี้วัด
F3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่แท้จริง ต�่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร
โครงการ
1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน
2. โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินของสหกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์
ตัวชี้วัด
F4.1 สัดส่วนของเงินลงทุนภายนอกขบวนการสหกรณ์ต่อสินทรัพย์
F4.2 จ�ำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ด�ำเนินการแล้ว
โครงการ
1. โครงการติดตามและประเมินผลการลงทุน
2. โครงการทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส
3. โครงการการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F5 : การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์
ตัวชี้วัด
F5.1 อัตราการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นสวัสดิการสมาชิก
F5.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โครงการ
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของสหกรณ์
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5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1 : สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
S1.1 จ�ำนวนเงินและจ�ำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์
S1.2 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม
S1.3 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
โครงการ
1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
4. โครงการสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2 : สนับสนุนขบวนการสหกรณ์
ตัวชี้วัด
S2.1 จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์
โครงการ
1. โครงการสหกรณ์ภาคีบางเขน
2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์อื่น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
S3.1 จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
S3.2 จ�ำนวนครั้ง/คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จ�ำนวนหลักสูตรที่สหกรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ (สะสม 4 ปี)
จ�ำนวนหลักสูตรที่สมาชิกสมัครใหม่ได้รับความรู้ด้านการ
บริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านสื่อออนไลน์
จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะ
จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะ
จ�ำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป
ได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์
จ�ำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้บริการผ่านนวัตกรรม

1

6

5

4

3

2

ตัวชี้วัด

ล�ำดับ

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด)

L4.1

ครั้ง

L3.3 หลักสูตร/คน

L3.2 หลักสูตร/คน

L3.1 หลักสูตร/คน

หลักสูตร

หลักสูตร

L1.1
L2.1

หน่วยวัด

รหัส

6

2/2

7/43

3/15

1

2564
2

6

2/2

7/43

3/15

1

6

2/2

7/43

3/15

1

เป้าหมาย
2565
2566
3
4

ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2564 - 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

6

2/2

7/43

3/15

1

2567
5
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จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ
จ�ำนวนครั้งที่สหกรณ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ
จ�ำนวนประเภทการส่งเสริมการบริการสมาชิก

4

6

M4.1

M4.1

M3.2

M3.1

M2.4

M2.3

M2.2

M2.1

M1.1

รหัส

กิจกรรม

กิจกรรม

ประเภท

ร้อยละ

ครั้ง

คน

กลุ่ม/คน

คน

บาท/คน

หน่วยวัด

1

2

1

2

2

> 80

> 80
2

2

60

35/4,000

100

2,000
350

2565

2

60

35/4,000

100

2,000
350

2564

เป้าหมาย

1

2

2

> 80

2

60

35/4,000

100

2,000
350

2566

1

2

2

> 80

2

60

35/4,000

100

2,000
350

2567

หมายเหตุ * ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 8 และข้อ 9 อาจปรับเปลี่ยนจำ�นวนเป้าหมายหรืองดการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ในแต่ละปี

9

8

7

5

จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก*
จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ
ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์*

จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้น�ำและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม*
จ�ำนวนกลุ่ม/จ�ำนวนสมาชิกที่จัดกิจกรรม*

2

3

จ�ำนวนเงินสวัสดิการต่อประเภทสมาชิก
1.1 สมาชิก
1.2 สมาชิกสมทบ

ตัวชี้วัด

1

ล�ำดับ

มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (9 ตัวชี้วัด)
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จ�ำนวนร้อยละของผูแ้ ทนสมาชิกทีเ่ ข้าประชุมใหญ่

จ� ำ นวนร้ อ ยละของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ทีเ่ ข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ทีเ่ ข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละของเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าประชุม

จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบเพิม่ ขึน้

6

7

8

9

10

I5.1

I4.4

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

I4.2
I4.3

ร้อยละ

ประเภท

I4.1

I3.1

ร้อยละ

4.2 จ�ำนวนร้อยละทีส่ มาชิกใช้บริการธุรกรรมอืน่ ผ่าน
เคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบดิจทิ ลั

จ� ำ นวนประเภทการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

ครัง้

I2.2

4.1 จ�ำนวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรมอื่นผ่าน
เคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบดิจทิ ลั

จ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการ
ธุรกรรมอื่นผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านระบบ
ดิจทิ ลั

5

4

ร้อยละ

I2.1

ครัง้

3.2 จ�ำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรม กู้
ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบดิจทิ ลั

จ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการ
ธุรกรรม กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และ
ผ่านระบบดิจทิ ลั

3

I1.2

ครัง้

หน่วยวัด

ครัง้

จ�ำนวนครั้งในการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านสินเชือ่ ด้านตลาด
ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์

2

I1.1

รหัส

3.1 จ� ำ นวนครั้ ง ที่ ส มาชิ ก ใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรม
กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบ
ดิจทิ ลั

จ�ำนวนครัง้ การรายงานการบริหารความเสีย่ ง
ด้านต่าง ๆ

ตัวชีว้ ดั

1

ล�ำดับ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (10 ตัวชี้วัด)

100

> 90

> 90

100

> 90

> 90

> 90

> 95

> 95
> 90

1

40/60

6,800/10,200

10/90

80,000/750,000

>1

12

2565

1

50/50

8,500/8,500

12/88

90,000/700,000

>1

12

2564

>1

12

2566

100

> 90

> 90

> 90

> 95

1

30/70

5,100/11,900

7/93

60,000/800,000

เป้าหมาย

100

> 90

> 90

> 90

> 95

1

20/80

3,400/13,600

5/95

40,000/900,000

>1

12

2567

ธุรกรรมอืน่ ได้แก่
- สมัครสมาชิกใหม่
- ลาออกจากสหกรณ์
- ขอสวัสดิการ
- ท�ำประกันชีวติ
- เพิม่ -ลดหุน้ เงินฝาก
- เปลีย่ นข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ
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F4.1
F4.2

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่แท้จริงต�่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

สัดส่วนของเงินลงทุนภายนอกขบวนการสหกรณ์ต่อสินทรัพย์

จ�ำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ด�ำเนินการแล้ว

อัตราการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นสวัสดิการสมาชิก

ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4

5

6

7

8

3

ร้อยละ
ร้อยละ

F5.2

ครั้ง

ร้อยละ

ร้อยละ

เท่า

ร้อยละ

ล้านบาท

หน่วยวัด

F5.1

F3.1

F2.1

F1.2

ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจ�ำปี 1 ปี
(เฉลี่ย 4 ธนาคาร)
จ�ำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

2

F1.1

รหัส

จ�ำนวนเงินฝาก

ตัวชี้วัด

1

ล�ำดับ

มุมมองด้านการเงิน (8 ตัวชี้วัด)

1
> 2.50
> 1.00

> 2.50
> 1.00

< 30

< 30
1

> 0.30

> 1.00

> 1.00

> 2.50

1

< 30

> 0.30

> 1.00

> 1.00

> 2.50

1

< 30

> 0.30

> 1.00

> 1.00

> 1.00

> 1.00

2567
12,300

> 0.30

> 1.00

> 1.00

2564
10,500

เป้าหมาย
2565
2566
11,100
11,700
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บาท
ครั้ง/คน

S2.1
S3.1
S3.2

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

จำ�นวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำ�นวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

ครั้ง

บาท

1/60

200,000.00

20

150,000.00

250,000.00

250,000/84

2564

1/60

200,000.00

20

150,000.00

250,000.00

250,000/84

2565

2566

1/60

200,000.00

20

150,000.00

250,000.00

250,000/84

เป้าหมาย

1/60

200,000.00

20

150,000.00

250,000.00

250,000/84

2567

หมายเหตุ สหกรณ์อาจปรับเปลี่ยนจำ�นวนเป้าหมายหรืองดการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี

6

5

S1.3

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

3

บาท

S1.2

จำ�นวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม

2

บาท/คน

หน่วยวัด

S1.1

รหัส

จำ�นวนเงินและจำ�นวนผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์

ตัวชี้วัด

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (6 ตัวชี้วัด)

งบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี

94
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96

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

97

98

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

99

100

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

101

102

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

103

104

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

105

106

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

107

108

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

109

110

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

111

112

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

113

114

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

115

116

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

117

118

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

119

120

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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124

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563
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การจ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�ำปี 2563
(รวม 683,122 บาท)
ด้านสาธารณกุศล เป็นเงิน 337,122 บาท
1. ค่าเสื้อแจ็กเก็ต
“คนดีศรีสหกรณ์ ปี 2563”
3,852 บาท
2. ค่าเข็มทองค�ำ 
“คนดีศรีสหกรณ์ ปี 2563”
41,310 บาท
3. ค่าโล่เชิดชูเกียรติ
“คนดีศรีสหกรณ์ ปี 2563”
4,280 บาท
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล
เขาสก ฮาร์ฟมาราธอน
5,000 บาท
5. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
1,000 บาท
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย 1,000 บาท
7. มอบเงินรางวัลส�ำหรับหน่วยงานของคนดีศรีสหกรณ์
และผู้เสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ ปี 2563 36,000 บาท
8. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
พี่น้องวนศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2563 10,000 บาท
9. ร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศล
ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานท�ำ 
กับมูลนิธิคนตาบอดไทย
1,000 บาท
10. ร่วมท�ำบุญงานศพ น.ส.พิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
50,000 บาท
11. ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 9 ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5,000 บาท
12. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี 2563
สมทบทุนบูรณะศาลาอเนกประสงค์
วัดมหาโพธิ์เหนือ จ.นครสวรรค์
1,000 บาท
13. ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี
กับมูลนิธิคนตาบอดไทย
500 บาท
14. ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้อง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
1,000 บาท

15. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประจ�ำปี 2563
1,000 บาท
16. ร่วมจัดตั้งกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เพื่อมูลนิธิศรีบุณยานนท์
30,000 บาท
17. ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือทางการแพทย์
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด 1,000 บาท
18. ร่วมถวายกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2563
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10,000 บาท
19. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับกรมทรัพยากรธรณี
1,000 บาท
20. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี
กับสันนิบาตสหกรณ์
1,000 บาท
21. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1,000 บาท
22. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด 500 บาท
23. ร่วมสนับสนุนงบประมาณการประชุมสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญ ชมรมผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
1,000 บาท
24. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอก ชั้น 4 กับโรงพยาบาลพล
500 บาท
25. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10,000 บาท
26. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับ ชสอ.
1,000 บาท
27. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด
500 บาท
28. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
10,000 บาท
29. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของ ชสอ.
1,000 บาท
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30. ร่วมท�ำบุญกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุ
รพ.มหาราชนครราชสีมา กับสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์ฯ
1,000 บาท
31. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน กับกรมป่าไม้ 10,000 บาท
32. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินประจ�ำปี 2563
กับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่
1,000 บาท
33. ร่วมท�ำบุญงานศพ นายถนอม เปรมรัศมี 50,000 บาท
34. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน กับชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
500 บาท
35. ร่วมท�ำบุญถวายกฐินพระราชทาน กับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
1,000 บาท
36. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนหล่อพระประธาน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด
500 บาท
37. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเด็กนักเรียนชนบท
กับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
1,000 บาท
38. ร่วมสนับสนุนสิง่ ของและเงินในการด�ำเนินงานโครงการ
สานสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคม กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการแพทย์ จ�ำกัด
500 บาท
39. ร่วมถวายกฐินพระราชทานกับส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
1,000 บาท
40. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วัดบวรนิเวศฯ
กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
1,000 บาท
41. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ กับโครงการสหกรณ์ร่วมใจ
คลายหนาว ณ ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จ.ตาก กับ สนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2
2,000 บาท
42. ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำกัด
1,000 บาท
43. ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
1,000 บาท
44. ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์มอบให้กับ
รร.บ้านห้วยน�้ำขาว กับสหกรณ์ออมทรัพย์
องค์การเภสัชกรรม จ�ำกัด
1,000 บาท
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45. สนับสนุนผลงานบัตรอวยพรและปฏิทินของศิลปิน
ผู้พิการ กับบริษัท จิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปาก
และเท้า จ�ำกัด
1,180 บาท
46. ร่วมสนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมโครงการ
วิ่งเพื่อการกุศล วิ่งร้อยป่า ประชารวมใจ ให้ผู้พิทักษ์
2,000 บาท
47. ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
กับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย 1,000 บาท
48. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์
10,000 บาท
49. ร่วมท�ำบุญอดีตกรรมการ นายพูลศักดิ์ กางทอง
20,000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
เป็นเงิน 40,000 บาท
1. สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้
ครบรอบ 124 ปี
20,000 บาท
2. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสถาปนา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ครบรอบ 18 ปี
20,000 บาท
สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 231,000 บาท
1. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตาก
60,000 บาท
2. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 พิษณุโลก
11,500 บาท
3. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 หนองคาย
7,000 บาท
4. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 7 อุตรดิตถ์
5,000 บาท
5. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี
11,000 บาท
6. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ร้อยเอ็ด
5,000 บาท
7. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 กาญจนบุรี
42,000 บาท
8. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 14 กระบี่
5,000 บาท

9. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 นครราชสีมา
16,500 บาท
10. ทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 ชัยภูมิ
7,000 บาท
11. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2563 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
โรงเรียนบางบัว 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
และทุนส�ำหรับเด็กพิเศษ 5,000 บาท 29,000 บาท
12. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2563 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์) โรงเรียน
สารวิทยา 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
12,000 บาท
13. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2563 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 1 ทุน
10,000 บาท
14. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้าง
ประจ�ำปี 2563 (เนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ 1 ทุน
10,000 บาท

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติราชการ
เป็นเงิน 75,000 บาท
1. นายประทีป  เกียรติไพสัณฑ์
2,500 บาท
2. นางอนุสรา  ค�ำมาเกี๋ยง
5,000 บาท
3. นายอนุวัติ  มาแก้ว
2,500 บาท
4. นายสุชีพ  ศรีสว่าง
5,000 บาท
5. นายป่าเหนือ  ชีวะธรรม
2,500 บาท
6. นายประสาร  กระต่าย
5,000 บาท
7. นายรัตนวงค์  จันอ่อน
2,500 บาท
8. นายคาร  ไชยประเสริฐ
5,000 บาท
9. นายปัญญา  ตาเขียว
2,500 บาท
10. นายสุริยา  ด่านจับกุม
2,500 บาท
11. นายคมกริช  ดีทองอ่อน
2,500 บาท
12. นายพงศ์ศิริ  ทองดี
5,000 บาท
13. นายประสิทธิ์  แซ่ฉี่
5,000 บาท
14. นายกฤษดา  กาบบัว
5,000 บาท
15. นายภูวดล  ป้องสา
5,000 บาท
16. นายมนตรี  มงคลคีรีโรจน์
2,500 บาท
17. นายเศรษฐพงศ์  บุญลา
2,500 บาท
18. นายปรัชญา  ประกอบสมบัติ
2,500 บาท
19. นายสุภาพ  สินวัน
5,000 บาท
20. นายธนากร  ชนะอักษร
5,000 บาท
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รายนามคณะกรรมการด�ำเนินการ

ตั้งแต่ปี 2521 - 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521
ชุดที่ 1

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

ชุดที่ 2

เปรมรัศมี
สกุณาธวงศ์
สมิตินันทน์
กิตตินันท์
โพธิ์กัน
อินทรไพโรจน์
อัคนิทัต
บูรณกานนท์
ปโชติการ
หุ่นใย

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

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

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

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

ประจ�ำปี 2523

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

ชุดที่ 4

ประจ�ำปี 2522

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

ประจ�ำปี 2521

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

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

ประจ�ำปี 2524

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

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

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

ชุดที่ 5

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

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ประจ�ำปี 2525
เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา
บูรณกานนท์
โพธิสาโร
ปโชติการ
โพธิ์กัน
เล่งอี้
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์
หุ่นใย

ประจ�ำปี 2526

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

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
บูรณกานนท์
นิชรัตน์
ปโชติการ
จันผกา
เล่งอี้
ไชยเพชร
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย

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

ประจ�ำปี 2527

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

ชุดที่ 8

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
ปโชติการ
จันผกา
นิชรัตน์
เล่งอี้
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย

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

ประจ�ำปี 2528

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

โพธิสาโร
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
จันผกา
นิชรัตน์
เล่งอี้
โชติช่วง
ลิ่มวงศ์
มังกรดิน
หุ่นใย

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ชุดที่ 9

ชุดที่ 11 ประจ�ำปี 2531

ประจ�ำปี 2529

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

บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
มังกรดิน
โยธน์ชัยสาร
หุ่นใย
โกศัยเนตร
ลิ่มวงศ์

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

ชุดที่ 10 ประจ�ำปี 2530
1. นายช�ำนิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย์
7. น.ส.สุภี
8. นายไพฑูรย์
9. นายไพรัช
10. นางนวลสิริ
11. นายอ�ำพล
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บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา
บุญสิทธิ์
โกศัยเนตร
หุ่นใย
โยธน์ชัยสาร
มังกรดิน
ลิ่มวงศ์
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1. นายช�ำนิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายถวัลย์
6. นางฉวีวรรณ
7. น.ส.กานดา
8. นางนวลสิริ
9. น.ส.สุภี
10. นายจรินทร์
11. นายอ�ำพล

บุณโยภาส
นิชรัตน์
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
บุญสิทธิ์
หุตะเจริญ
ลิ่มตั้ง
มังกรดิน
โกศัยเนตร
อิฐรัตน์
ลิ่มวงศ์

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

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

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

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

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

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

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

ชุดที่ 14 ประจ�ำปี 2534
1. นายไพโรจน์
2. นายปรีชา
3. ร.ต.บรรณเลิศ
4. นายธ�ำมรงค์
5. นายจรินทร์
6. นางฉวีวรรณ
7. นางเกตุชฎา
8. นายประวิทย์
9. นายชนะ
10. นายจงเจริญ
11. นายพิณ
12. นางรจนา
13. นางระพินทร์
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ

สุวรรณกร
อบอาย
รัชตกุล
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
โตตาบ
จิตต์จ�ำนงค์
เปลี่ยนมา
กิจส�ำราญกุล
เกื้อกูล
พันธุ์มณี
เจริญศรีทวีชัย
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

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

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

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

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

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

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

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

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

133

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

เล่งอี้
อิฐรัตน์
รตะพิพัฒน์
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ์
เปลี่ยนมา
โกศัยเนตร
มังกรดิน
คัมภิรานนท์

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

ชุดที่ 18 ประจ�ำปี 2538
1. นายผ่อง
2. นายจรินทร์
3. นายวรุณ
4. นายพิณ
5. นางฉวีวรรณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายศักดิ์พิชิต
8. นายชนะ
9. นายทรงศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. น.ส.อารยา
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายประวิทย์
14. นางนวลสิริ
15. น.ส.ฉวีวรรณ
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เล่งอี้
อิฐรัตน์
รตะพิพัฒน์
เกื้อกูล
หุตะเจริญ
โตตาบ
จุลฤกษ์
เปลี่ยนมา
วิทยอุดม
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
ดวงรัตน์
จิตต์จ�ำนงค์
มังกรดิน
คัมภิรานนท์
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1. นายยรรยง
2. นายจรินทร์
3. นางฉวีวรรณ
4. นายสิทธิชัย
5. นายวรุณ
6. นางเกตุชฎา
7. นายประวิทย์
8. นายชนะ
9. นายวิโรจน์
10. นายพิณ
11. นายกิตติศักดิ์
12. น.ส.สุภี
13. นายธนโรจน์
14. น.ส.อารยา
15. น.ส.ฉวีวรรณ

ถนอมพิชัย
อิฐรัตน์
หุตะเจริญ
อึ๊งภากรณ์
รตะพิพัฒน์
โตตาบ
จิตต์จ�ำนงค์
เปลี่ยนมา
รัตนพรเจริญ
เกื้อกูล
ดวงรัตน์
โกศัยเนตร
โพธิสาโร
บุญยะศิรินันท์
คัมภิรานนท์

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

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

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

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

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

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

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

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

ชุดที่ 22 ประจ�ำปี 2542
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นางเกตุชฎา
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจงเจริญ
11. นายธนโรจน์
12. นายวิฑูรย์
13. นายนพรัตน์
14. นายณรงค์
15. น.ส.ฉวีวรรณ

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

1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นายวิชิต
7. นายชนะ
8. นายพิณ
9. นายธนโรจน์
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย์
12. นายสนิท
13. นายณรงค์
14. นายณัฐชัย
15. น.ส.ฉวีวรรณ

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

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

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

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

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

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

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

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

ชุดที่ 26 ประจ�ำปี 2546
1. นายสิทธิชัย
2. นายจรินทร์
3. นายสนิท
4. นายณัฐชัย
5. นางเกตุชฎา
6. นายประสิทธิ์
7. นายณรงค์
8. นางศุภรัตน์
9. นายพูลศักดิ์
10. นายทรงศักดิ์
11. นายวิฑูรย์
12. นายธนโรจน์
13. นายณรงค์
14. นางเปรมพิมล
15. นายอดุลย์
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อึ๊งภากรณ์
อิฐรัตน์
ศรีสุระ
สุปิน
โตตาบ
นิ่มนวลฉวี
มหรรณพ
ชาญยุทธกูล
กางทอง
วิทยอุดม
ไชยเพิ่ม
โพธิสาโร
ทองขจร
พิมพ์พันธุ์
ภูยาธร
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1. นายสิทธิชัย
2. นายพิณ
3. น.ส.อารยา
4. นายจงเจริญ
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นางศุภรัตน์
8. นายวิฑูรย์
9. นายธนโรจน์
10. นายอดุลย์
11. นายณรงค์
12. นายชัยยันต์
13. นายอนุชิต
14. นายณรงค์
15. นายธวัชชัย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชุดที่ 30 ประจ�ำปี 2550
1. น.ส.อารยา
2. นายพิณ
3. นายจงเจริญ
4. นายวิฑูรย์
5. นายชนะ
6. นายประสิทธิ์
7. นายวิชิต
8. นายสนิท
9. นายธวัชชัย
10. นายอนุชิต
11. นายนรินทร์
12. นายสุภาพ
13. นางศุภรัตน์
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

บุญยะศิรินันท์
เกื้อกูล
กิจส�ำราญกุล
ไชยเพิ่ม
เปลี่ยนมา
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
ศรีสุระ
พันธรักษ์พงษ์
แตงอ่อน
สายซอ
ค�ำแฝง
ชาญยุทธกูล
พิมพ์พันธุ์
คัมภิรานนท์

1. นายพิณ
2. นายสิทธิชัย
3. นายธนโรจน์
4. นายวิฑูรย์
5. นายชนะ
6. นายณรงค์
7. นายประสิทธิ์
8. นายสนิท
9. นายสุภาพ
10. นายนรินทร์
11. นายชัยยันต์
12. นายสุเทพ
13. นางศุภรัตน์
14. นางเปรมพิมล
15. น.ส.ฉวีวรรณ

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

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

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

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

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

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

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

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

ชุดที่ 34 ประจ�ำปี 2554
1. นายสิทธิชัย
2. น.ส.อารยา
3. นายจงเจริญ
4. นายสนิท
5. นายณรงค์
6. นายณรงค์
7. นายวิชิต
8. นายธนโรจน์
9. นายชุมพล
10. นายวุฒิศักดิ์
11. นายวิฑูรย์
12. นายสุเทพ
13. นายอนุชิต
14. นางเปรมพิมล
15. นายชัยยันต์
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อึ๊งภากรณ์
บุญยะศิรินันท์
กิจส�ำราญกุล
ศรีสุระ
มหรรณพ
ทองขจร
สนธิวณิช
โพธิสาโร
เจียมวิไล
นราพันธ์
ไชยเพิ่ม
บัวจันทร์
แตงอ่อน
พิมพ์พันธุ์
ค�ำป้อ
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1. นายจงเจริญ
2. น.ส.อารยา
3. นายสนิท
4. นายวิฑูรย์
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นายณรงค์
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นายสุเทพ
10. นายอนุชิต
11. นายแปลก
12. นายทวีศักดิ์
13. นายสุภาพ
14. นางศุภรัตน์
15. นางเปรมพิมล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2558
1. นายสิทธิชัย
2. นายวิชิต  
3. นางสาวอารยา  
4. นายธนโรจน์  
5. นายประสิทธิ์  
6. นายน�ำศักดิ์  
7. นายโชคชัย  
8. นายแปลก  
9. นายชัยยันต์  
10. นางศุภรัตน์  
11. นายณรงค์  
12. นายทวีศักดิ์  
13. นายณรงค์  
14. นายสุภาพ  
15. น.ส.ฉวีวรรณ

อึ๊งภากรณ์
สนธิวณิช
บุญยะศิรินันท์
โพธิสาโร
นิ่มนวลฉวี
ประสาร
เลิศเกียรติวงศ์
พิมลไทย
ค�ำป้อ
ชาญยุทธกูล
ทองขจร
ธรรมนพวงศ์
มหรรณพ
ค�ำแฝง
คัมภิรานนท์

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

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

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

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

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

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

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 43 ประจ�ำปี 2563

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

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

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

ชุดที่ 42 ประจ�ำปี 2562
1. นายวิชิต
2. นายจงเจริญ
3. น.ส.อารยา
4. นายวิฑูรย์
5. นายประสิทธิ์
6. นายอนุชิต
7. นายณรงค์
8. นายณรงค์
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายสวัสดิ์
11. นายชัยยันต์
12. นายโชคชัย
13. นายสุภาพ
14. นายภูดิท
15. นายกัณฑ์พงษ์

140

สนธิวณิช
กิจส�ำราญกุล
บุญยะศิรินันท์
ไชยเพิ่ม
นิ่มนวลฉวี
แตงอ่อน
ทองขจร
มหรรณพ
นราพันธ์
อั้นเต้ง
ค�ำป้อ
เลิศเกียรติวงศ์
ค�ำแฝง
จันทะเรือง
ดวงสินกุลศักดิ์
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

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

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

ผู้แทนสมาชิก

ประจ�ำปี 2564 - 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
ผูแ้ ทนสมาชิ กส่วนกลาง จํานวน 63 คน

นายภูดิท จันทะเรือง
6/6 ซอยงามวงศ์วาน 55 ถนนงามวงศ์วาน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
สิ่ งแวดล้อม (8 คน )
กรุงเทพฯ 10900
นายชุมพล เจียมวิ ไล
11/32 หมูบา้ นชินเขต ซอย 1/29 ถนนงาม
วงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0804430556

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (2 คน )
นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์

0895120948

169/19 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง

นายเดชา เชื้อบุญยืน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

84/2 หมู่ 12
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง 52100

0818844337

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

0922616353

น.ส.รัตนศิ ริ พิ มลไทย
สนง.สิง่ แวดล้อมภาคที1่ 6 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0863976703

น.ส.ธนิ สร ยกย่อง

244/13 คอนโดสุชารีไลฟ์ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ
10 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0819076161

นายธัชพร วัดอักษร
189/16 โครงการธนาฮาบิแทต หมู่ 3
ถนนบางกรวย-จงถนอม
ต.มหาสวัสดิ ์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

0894445669

นางรสริ น อมรพิ ทกั ษ์พนั ธ์
11 ซอยบางขุนเทียน 11 (แยก 1-11)
ถนนบางขุนเทียน
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

0818244702

นายเกริ กฤทธิ์ ศรีสวุ อ
11 หมู่ 1
ต.ร่องฟอง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0875679131

นางเปรมพิ มล พิ มพ์พนั ธุ์
159/508 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 96/1
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10702

0922595599

สํานักบริ หารกลาง (กรมป่ าไม้) (2 คน )
น.ส.มาลี ศรีรตั นธรรม
48/193 ซอยรามคําแหง 104
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

0989015870

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

0867634200

สํานักวิ จยั และพัฒนาการป่ าไม้ (2 คน )
นายสุชาติ กัลยาวงศา
42/298 หมูบ่ า้ นพนาสนธิ ์การ์เดนโฮม 4
ถนนนิมติ ใหม่
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

0830179134

น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย
449/129 ซอยพหลโยธิน 50
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า (3 คน )
นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข

ส่วนฟื้นฟูพน้ื ทีป่ ่าไม้ สํานักส่งเสริมการ
ปลูกปา่ กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0813744804

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

0905916597

นางชนัดดา อนูปกิ จ
4 ซอยรามอินทรา 46 ถนนรามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

0874494959

กองการอนุญาต (1 คน )
นายมนตรี นุชอนงค์

สํานักการอนุญาต กรมปา่ ไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0979952849

นางสุนิตา หงนิ พนธ์
25 ถนนอยู่เย็น

0631549451

สํานักผู้บริ หารกรมป่ าไม้ (1 คน )

0899799524

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1 คน )

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข
38 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก4 ถนนราม
อินทรา
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0814980777

สํานักจัดการป่ าชุมชน (1 คน )
ส.ต.อ.(ญ) ณัฐชยา คมขํา
61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0920136295

หน้า 1 จาก 15
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
สํานักป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า (4 คน )
นายโชคชัย เลิ ศเกียรติ วงศ์
935/51 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0891408957

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
31/356 หมูบ่ า้ นพฤกษาวิลเลจ 1 หมู่ 17
ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0816183574

นายภาสกร นาชัยเวียง
61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0892442696

ว่าที่ ร.ต.นภดล เกษจันทร์
61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0863442120

สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ (1 คน )
นายอธิ พงษ์ ก่อผล
65/139 หมู่ 4
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

0868060033

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

0958723399

สํานักบริ หารงานกลาง (กรมอุทยานฯ) (5 คน )
นายอนุชิต แตงอ่อน
104/6 รีเจน์โฮม 15
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0928969265

นายณรงค์ ทองขจร
263 ซอยบางนา-ตราด 27
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

0870037027

น.ส.สมคิ ด ผลนิ ล

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

0936599293

นางทิ พย์บปุ ผา ใบสมุทร
49/1 กรีนเฮ้าท์เพลสคอนโด หมู่ 18
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

น.ส.สุกญ
ั ญา อิ สโร

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

0865111009

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

0819198999

นายมาโนช ชื่นฉํ่า

0874988988

8/136 หมู่บา้ นศิรนิ ดร ถนนสุขาภิบาลคลองถนน

น.ส.ฐิ ศา สันโดษ

เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

312/22 รีเจน์โฮม 1 ซอยพหลโยธิน 67
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0614597568

สํานักอนุรกั ษ์และจัดการต้นนํ้า (2 คน )
นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
87/1 ถนนเชตวัน
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0898959529

น.ส.สุวรรณา เทียนทอง
30 หมู่6 ซอยนนทบุรี 9 ถนนนนทบุร ี 1
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0887212054

กลุ่มสมาชิ กสํานักอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า (3 คน )
นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย

ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี
เลขที่ 269 หมู่ 6
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึง้
จ.ราชบุร ี 71800

0819180529

ว่าที่ ร.ต. วีระศักดิ์ ว่องทรง
47 ซอย 13/1
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0923233535

0851550587

น.ส.ธนัสสรณ์ ไชยพัฒน์

ฝา่ ยพัสดุ ส่วนอํานวยการ สํานักอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0819114953

สํานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า (2
คน )
นางสุวภรณ์ ต้นทองคํา
126/1610 หมู่ 5 ชุมชนนนทบุรี
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

0877089081

น.ส.ดวงดาว แพทย์เจริ ญ
77/174 หมูบ่ า้ นรุ่งสว่างวิลเลจ ซอย 4
ถนนรามอินทรา
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0846594655

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

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

0985426351

หน้า 2 จาก 15
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สํานักวิ จยั การอนุรกั ษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช (2 คน )
นางกิ ตติ มา ด้วงแค
6/1 หมู่ 3
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

0818028386

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

0867893482

นายสิ ทธิ พงษ์ มันยื
่ น

นายวรดลต์ แจ่มจํารูญ
99/28 หมู่ 6 หมู่บา้ นปิ ยวัฒน์บางแสน
ถนนมิตรสัมพันธ์
ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุร ี
จ.ชลบุร ี 20130

0817753364

99/301 หมู่ 4 หมูบ่ า้ นยูนิโอทาวน์
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 10220

0616355566

นายกฤตธี จันทร์สง่า
47/4 หมู1่ หมูบ่ า้ นพรพิมานวิลล์

กองคุ้มครองพันธุส์ ตั ว์ป่า และพืชป่ าตาม
อนุสญ
ั ญา (2 คน )
น.ส.ฐานิ ตย์รดา กฤตยาวรเศรษฐ์
299/186 คอนโด ARC ซอยวิภาวดี 62
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0922485055

นางวันวิ สาข์ นันทสุทธิ วารี

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

0635364616

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (5 คน )
นายชาตรี มากนวล
90 หมู่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 15
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2 คน )
นายชัยพล จันทะวัง
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0816479471

น.ส.กนกวรรณ อุไรวรณ์
45/8 The Tree Private Condo ถนน
ประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพฯ 10800

0910718118

กรมควบคุมมลพิ ษ (1 คน )
น.ส.สุรีย์ แสงสุขีลกั ษณ์
22/172 อาคารนนท์ทาวเวอร์
คอนโดมิเนียมA ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0932385663

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (1 คน )

240/23 บ้านพักรถไฟ กม.11

0818217617

น.ส.จุฑารัตน์ สิ ริเลาหวัฒนกุล

แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

น.ส.อุดมศรี อธิ เศรษฐ์

18/121 ถนนลาดปลาเค้า 83

0846613826

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

0819244757

สํานักฟื้ นฟูและพัฒนาพืน้ ที่อนุรกั ษ์ (5 คน )
น.ส.ณัฐณิ ชาช์ พุ่มพิ พฒ
ั น์
48/648 หมูบ่ า้ นเคซีการ์เดนท์โฮม15 ซอย
นิมติ ใหม่40 ถนนนิมติ รใหม่
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

0841547333

นายนําศักดิ์ ประสาร
225/115 หมุบ่ า้ นศุภาลัยปาร์ควิลล์ ซอย
พหลโยธิน 48 แยก 33
แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0813454566

201/701 ซอยพหลโยธิน 54/1 (แยก 4-12)
ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0865118483

นายสมานใจ มันศิ
่ ลป์

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220

0845160999

กรมทรัพยากรนํ้า (1 คน )
น.ส.พสชนัน สุภาคกุลธร

301 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรนํ้า กรม
ทรัพยากรนํ้า เลขที่ 180/3 ถ.พระรามที่ 6

อ.เมือง
จ.ชลบุร ี 30110

แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0896780574

นายกฤษกร โนนนอก
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร
บี ชัน้ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0818274026

นายพงษ์พนั ธุ์ กิ จไพบูลย์
60/266 หมูบ่ า้ นร่มเย็น 5 ถนนพระยา
สุเรนทร์

022716130

ผูแ้ ทนสมาชิ กกลุ่มจังหวัด จํานวน 162 คน
จังหวัดกาญจนบุรี (1 คน )
นางสิ ริลกั ข์ จันทร์เต็มดวง
สํานักงาน ทสจ. กาญจนบุร ี ถนนแสงชูโต
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุร ี 71000

0876682109

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

0866132268

หน้า 3 จาก 15
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จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (1 คน )

จังหวัดฉะเชิ งเทรา (1 คน )

นางวัชรา มณี ก้อน

น.ส.ศิ ริพร วงศ์กาํ ภู

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์

8 ถนนมหาจักรพรรดิ ์

9/2 ถนนเลีย่ งเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

0895766124

จังหวัดกําแพงเพชร (1 คน )

ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จังหวัดชลบุรี (8 คน )
นางธัญยธรณ์ เจียมเจริ ญ

219/6 ม.5

16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

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

0818857037

นายเรวัตร ณรงค์การดี
24/43 ถนนศรีมารัตน์ 30 หมู่ 16
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0814716099

นายอุทยั อิ นพวง
69/13 หมู่ 10 ม.พิมานบุรคี าํ ไฮ 1 ถนน
มะลิวลั ย์
ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0876551515

น.ส.วราภรณ์ มาตย์ภธู ร
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)
659 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0819540354

นายชิ วเอ๊ก กระจายกลาง
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)
659 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0961426596

นางอัญชนา ไชยศิ ริ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)
659 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0891354575

จังหวัดชัยนาท (1 คน )

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)

0867348637

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)

0812678728

นายยงยุทธ ชนะภัย
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000

น.ส.สายซอ ลิ้มกุล

0944946556

นายเฉลิ ม กลิ่ นนิ่ มนวล

นายวุฒิศกั ดิ์ นราพันธุ์
286 - 587 (ร้าน ว.2 มาร์ท) หมุ่ 2 ถนน
นิคมดําริห์
ต.แวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110

056411013

จังหวัดชัยภูมิ (2 คน )
นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ

114/2 หมู่ 1 บ้านหนองจอก ถนนประชา
พัฒนา ซอยประชาพัฒนา 2

52/375 ซ. โนนไฮ 11 ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า

ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระนอง 21000

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูม ิ 36000

0815755998

0819996169

นางสุนทรี บุบผามาศ

นางทองดี คุ้มหมู่

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูเขียว

16 ถนนสุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร
จ.ชัยภูม ิ 36180

0819010542

0862343299

จังหวัดชุมพร (1 คน )

นายกรวิ ชญ์ ศรีพทุ ธา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะ
เสม็ด
79 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมือง
จ.ระยอง 21160

0867874442

นางดวงรัตน์ พัฒนา
178/4 หมู่ 5 ถนนวานิชบํารุง
ต.นาโพธิ ์ อ.สารี
จ.ชุมพร 86130

0808926453

นายวิ ฑูรย์ ไชยเพิ่ ม
298 สําโรงเหนือ หมู1่ ซอยสุขมุ วิท74
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

0818618829

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิ รานนท์
511 ลาดพร้าว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0813432559

น.ส.อัจฉริ ยาภรณ์ ไชยโย

ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว

จังหวัดเชียงราย (7 คน )
น.ส.สิ ริภฐั สร เวียงนาค
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเชียงราย
74 ถนนประตูเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0612396562

นางราวรรณ์ ดิ ลกพิ ทยาธร
37/1 หมู่ 19
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0903174938

456 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110

0909472029

0817683826
หน้า 4 จาก 15
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นางนิ ชภาดา พุฒิพิริยะ

นายประสงค์ ใจแซ่

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15 (เชียงราย)

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 เลขที่ 153
ถนนเจริญประเทศ

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000

0818854162

นางอัจฉรา ปัญญาใจ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15 (เชียงราย)
775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000

0849492484

นายชูวฒ
ั น์ เขียวปัญญา

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0850440622

0819731625

นายอาทิ ตย์ สุธรรมทาน
145 หมู่ 6 ถนนจอมทอง-นํ้าตกแม่ยะ
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160

0899525486

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160

0931876128

ว่าที่ ร.ต.วิ นัย เทพเสนา

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารไฟปา่ เชียงใหม่ 190 หมู่ 5

74 ถนนประตูเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

0895585899

0615453222

นายอดุลย์ ภูยาธร
181/17 ถนนช้างเผือก

อ.เทิง
จ.เชียงราย 57230

ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

0814271533

0857673030

ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

0863924919

น.ส.ธัญกัญจน์ นิ ตย์เจริ ญ

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

0896445262

0871987094

จังหวัดตรัง (1 คน )
113/5 หมู8่

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0867310629

นายเอนก ลิ้มประเสริ ฐ
200/90 หมู่ 3
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000

ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ลําพูน 51150

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 เลขที่ 153
ถนนเจริญประเทศ

นายสมพร เลาหะรัตน์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมือง

0817853630

นายพิ เชษฐ์ สงจันทร์

นายณัฐพัชร์ จันทร์ภิรมย์

นายพงษ์เดช สอนพงศ์
349/8 หมู่ 1

จ.ตาก 63000

2/3 หมู่ 3

0992954691

จ.ตาก 63000

0802905814

นายนพพร ขันคํา

10/7 หมู่ 3

นายสาธิ ต มณฑาทิ พย์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมือง

ต.ไม้งาม อ.เมือง
จ.ตาก 63000

204 หมู่ 3 ต.ปล้อง

นายอภิ สิทธิ์ ปันแก้วแสง

ต.วังหิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0818878538

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่ (9 คน )

นางโสภา บุณโยประการ
188 หมู่ 9

0953433111

นายนัฐพล หน่ อคํา

น.ส.ศิ ริขวัญ แสนยาวุฒิ

นายสุรพล เกวี
15/62 ถนนพหลโยธิน
ต.เชียงเงิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15 (เชียงราย)

0932658593

จังหวัดตาก (9 คน )

ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง 93130

0817663544

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

0817402608

นายประเทือง พรมมา
จังหวัดตราด (1 คน )

นายนที ธรรมพิ ทกั ษ์พงษ์
119/15 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นแกรนด์โฮมเพลส

356/3 หมู่ 5
ต.นํ้ารึม อ.เมือง
จ.ตาก 63000

0806867991

ต.เหมือง อ.เมืองชลบุร ี
จ.ชลบุร ี 20130

0818168487

หน้า 5 จาก 15

146

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
นางกันติ นันท์ หมอมนต์

นายกานต์นภัส ดวงกลาง

นายบุญเลิ ศ คงทอง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 14 (ตาก)
ต.ปา่ มะม่วง อ.เมือง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7 เลขที่ 1393
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์

34/2 ซอยหัวหลวง ถนนราชดําเนิน

จ.ตาก 63000

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0873255839

จังหวัดนครนายก (1 คน )
นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์
304/1139 ถนนพหลโยธิน 49/1 แยก 4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0818090461

จังหวัดนครปฐม (1 คน )

0912697419

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสิ นกุลศักดิ์
ต.หมืน่ ไวย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0859952065

0813968549

นางพรปวีณ์ แสงแก้ว

นางวัลยา นุ้ยศรีราม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0614422915

จังหวัดนครศรีธรรมราช (8 คน )
นายสุรชัย อักษรวงศ์

จังหวัดนครพนม (1 คน )
น.ส.มธุรส ภูเดช
สํานักงาน ทสจ. จังหวัดนครพนม 213/4
ถนนอภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

0934497154

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

0818794025

นางสุนันทา อวิ คณ
ุ ประเสริ ฐ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7 เลขที่ 1393
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0872410947

นางณัฐจารีย์ วิ ชาโคตร

565/191 หมูบ่ า้ นสยามนครธานี หมู่ 5
ถนนอ้อมค่าย
ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0813701591

นายสมใจ อิ นทร์เอียด
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 5 ถนนพระเงิน
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0840621940

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

0909526205

นายจีรศักดิ์ แสงศรี
126/43 หมูบ่ า้ นเมืองทอง ซอย 3 แยก 5
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0898715840

นายฐะนะวัฒน์ เส้งส่ง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7 เลขที่ 1393
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์

4/4 หมู่ 1

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0879619814

นายสุเทพ บัวจันทร์

259 หมู่ 2

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 7 เลขที่ 1393
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์

0623695198

0954211252

99/209 ซอย 10 หมู่บา้ นแสงตะวันลากูน่า
ถนนปากนคร

นายมนต์ชยั ปัน้ โอ้

ต.ถนนขาด อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0896508878

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

0918207127

จังหวัดนครสวรรค์ (4 คน )
นายจํานงค์ สายวงค์ปัญญา
32/1 ถนนโกสียใ์ ต้
ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0817853487

นายชํานาญ พูลพังงา
85/28 หมู่ 12 หมูบ่ า้ นริเวอร์ไซด์พาร์ควิลล์
ต.วัดไทร อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0818885459

นายพรหมมาตร์ ยุทธณรงค์
179 หมู่ 10 ชุมนุนชอนตะวัน ซอย 11
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0846186532

นายกําพล โมลัยรักษ์
679/17 หมู่ 10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0818880732

จังหวัดนนทบุรี (1 คน )
นายดลธรรม กอศรีพร
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี
จ.นนทบุรี 11000

025800728

หน้า 6 จาก 15
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จังหวัดนราธิ วาส (1 คน )
นายสมปอง สุขขะ
2 ซอย 8 ถนน ณนคร
ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000

0819902979

จังหวัดบุรีรมั ย์ (1 คน )
นางจรีรตั น์ เครือแวงมนต์
52 หมู่ 22
ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรรี มั ย์ 31150

นางรัติกาล ล่องสุวรรณ

อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0819443262

0898556508

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

0818035073

จังหวัดระนอง (1 คน )
น.ส.อุมาภรณ์ นิ ยมไทย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 10
(ราชบุร)ี 265 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

น.ส.ภาวิ ณี เรือนแก้ว

สนง.ทสจ.จังหวัดราชบุรี 58 ถนนวรเดช
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0838582332

จังหวัดลพบุรี (1 คน )
นางแสงจันทร์ เติ มลาภ
ต.เขาพระงาม อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15160

0806665053

จังหวัดลําปาง (5 คน )
9 ถนนวังโค้ง
ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง 52000

0625955974

ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

นายภักดี กาไรภูมิ

จังหวัดราชบุรี (5 คน )
นางนภาพร ภู่เกตุ
190/2 หมู่ 10
ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0812948199

น.ส.จริ นยา เขื่อนขันธ์
120/84
ต.คูบวั อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0819524486

อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000

จังหวัดสกลนคร (1 คน )
นายยงยุทธ สํารองพันธ์
สํานักงาน ทสจ. สกลนคร 1915 ถนนศูนย์
ราชการ
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร 47000

0625939595

98/2 หมู่ 9

058 ถนนสมุทรคงคา

0953163242

นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ

ศูนย์ปา่ ไม้ลาํ พูน ถนนลําพูน-ปา่ ซาง

0818811045

นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์
จังหวัดระยอง (1 คน )

จังหวัดลําพูน (1 คน )

นางปิ่ น บัณฑิ ตเลิ ศรักษ์

ต.บางริน้ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000

0873876893

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 สาขา
ลําปาง 17/2 ถนนท่าต้นเกีย๋ ง

น.ส.ญาณิ ศา ฉิ มมะ

0810150015

0909922012

น.ส.ยุพิน ชุ่มตา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 10
(ราชบุร)ี 265 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

321/8 หมู่ 13 ซอยหนองละคอนพัฒนา 2
ถนนพระเจ้าทันใจ
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0813792981

ว่าที่ร้อยตรีภราดร จันทราช
2 หมู่ 13
ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา
จ.ลําปาง 52130

0818847726

นายสุรพล ยะสิ ทธิ์

จังหวัดสงขลา (7 คน )
นายปรีชา โชโต
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 ถนนรามวิถี
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0894666197

นางรัชนี รัตนพันธุ์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 6 ถนนรามวิถี
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0946822322

นางเพ็ญรัตน์ คงฤทธิ์
186 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0831846098

นางศุภา ศรีสมัย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสงขลา เลขที่ 4 ถนนเจริญ
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0945915335

153 หมู่ 2
ต.พิชยั อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0932608116
หน้า 7 จาก 15
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จังหวัดสระบุรี (3 คน )

นางวริ ศตาริ์ หนูแจ่ม

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 13
(สงขลา) 134 หมู่ 1
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

น.ส.จันทนา ไวยพารา
25/1 หมู่ 3
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

0812753071

0813855583

นายวุฒิชยั ไชยวรณ์
114/1 หมู่ 3
ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

0862856554

สํานักบริหารพ้นื ท่อี นุรกั ษ์ท่ี 6 ถนนรามวิถี
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

น.ส.จีรวรรณ พันธุรตั น์
12 หมู่ 1
ต.หนองยาว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

นางวาสนา ไตรรัตน์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี

0817019384

จังหวัดสตูล (1 คน )
น.ส.เบ็ญจวรรณ นวลมะโน
145 ถนนสตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

0966346845

จังหวัดสมุทรปราการ (1 คน )
4 หมู่ 3
ต.บางกระบือ อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม

0896603856

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

0891729789

นายรณชัย ปิ่ นแก้ว
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 625
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

0818523831

นายจรัส โสมทัศน์
9/364 หมู่บา้ นนันทวัน ถนนสุขาภิบาล 5
ซอย 28
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0815524156

ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160

0980633766

233/133 หมู่ 4
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0810814570
สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 11
(สุราษฎร์ธานี) 5 หมู่ 5 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0817877599

นายอําพล ศรีไหมนุ่น
1/5 หมู่ 1

จังหวัดสุโขทัย (1 คน )
นางพรทิ พย์ บาลี
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 199 หมู่ 7
ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

0865634996

จังหวัดสุพรรณบุรี (1 คน )
นายสุรเชษฐ์ ต่วนป้ องค่าย
72 หมู่ 7
ต.หนองไพร อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240

0836870118

จังหวัดสมุทรสาคร (1 คน )

33 หมู่ 3

นายสัจริ นทร์ ศรีเสน

จังหวัดสิ งห์บรุ ี (1 คน )

นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันท์

0819780924

นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18240

0645036498

ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นายชลิ น อิ นทร์สาํ ราญ

0868078190

นางอารีย์ ทองแก้วเกิด

นายธนกฤต ทองหัวเตย
89/205ซอยวิภาวดี 8 ถนนวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 คน )
นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
31/257 หมู่ 2 ถนนกาญจนวิถี
ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84920

0815392842

น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์
222/31 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0897246599

นางกมลลักษณ์ แดงเสนาะ
148 หมู่ 5
ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0836478135

นายธนิ ต สังขนิ ตย์
108/22 ซอยศรีวชิ ยั 28
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0818915213

0847512356

หน้า 8 จาก 15
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นายนพดล จิ ตรเที่ยง
101/7 หมู่ 1
ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0898736765

นายสุภาพ คําแฝง
88/32 หมู่ 5 หมู่บา้ นสวยบายพาส 2 ถนน
เลีย่ งเมือง
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0872755282

จังหวัดสุรินทร์ (1 คน )

จังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน )
นายเฉลิ มศรี ราชจันทร์
25 หมู่ 2 หมู่บา้ นพิทกั ษ์ปทุมเมือง
ต.ลําภู อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000

0844281401

จังหวัดพังงา (1 คน )
นายสมโพธิ์ อ่อนเกตุพล
106/30 ถนนนริศร
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

0818959591

นายชลอ เหมาะดี

จังหวัดพิ จิตร (1 คน )

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสุรนิ ทร์ เลขที่ 818 หมู่ 20

น.ส.ณภัทร ศรีสพุ รรณ

ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรนิ ทร์ 32000

สนง.ทสจ. จังหวัดพิจติ ร ศาลากลาง
จังหวัดพิจติ ร ชัน้ 2

0817520982

จังหวัดสระแก้ว (1 คน )

ต.ท่าหลวง อ.เมือง
จ.พิจติ ร 66000

0806855533

นายธนพล โนนเภา
8/5 เทศบาล 6 หมู่บา้ นมารวย
ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000

0909765019

จังหวัดหนองคาย (1 คน )
นางนวลนาง ศรีสาํ ราญ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย ชัน้ 3
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

042423971

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 คน )
นายทรงศักดิ์ สุขเกษม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชัน้ 7
ศูนย์ราชการจังหวัด
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0819848543

จังหวัดร้อยเอ็ด (1 คน )
นายพิ เชฏฐ์ ชอนงูเหลือม
81 หมู่ 8

จังหวัดพิ ษณุโลก (6 คน )

น.ส.ประพิ ศ โตน้ อย
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
(พิษณุโลก) เลขที่ 555 หมู่ 6
ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0817853658

นางธัญญลักษณ์ อิ นทรกําแพง
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
(พิษณุโลก) เลขที่ 555 หมู่ 6
ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0805112557

จังหวัดเพชรบุรี (1 คน )
นางสมบูรณ์ บุญรอด
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 87 หมู่ 1
ต.ไร่สม้ อ.เมือง
จ.เพชรบุร ี 76000

0819952199

จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 คน )
นายชิ ต อิ นทระนก

นายไพรัช มณี งาม

199/1 หมูท่ ่ี 2

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
(พิษณุโลก) เลขที่ 555 หมู่ 6

ต.นํ้าร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000

ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0857305627

จังหวัดแพร่ (2 คน )

0899449089

นายสวัสดิ์ อัน้ เต้ง
10/39 ถนนประเสริฐมนูญกิจ
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0817371490

นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ คุ้มคํา
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
(พิษณุโลก) เลขที่ 555 หมู่ 6
ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

น.ส.แสงดาว ปานแหลม

ฝา่ ยพัสดุ เลขที่ 140 ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ปา่ แมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

054627679

นางสมร กองพรม
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)
อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0810232364

0979181352

จังหวัดภูเก็ต (1 คน )

นายเจษฎา มากลัน่

นายปรารภ หาญช้าง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 11
(พิษณุโลก) เลขที่ 555 หมู่ 6

21/1 หมู่ 8 ถนนธนูเทพ

ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0872086885

ต.ฉลอง อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130

0864705818

ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000

0885613979
หน้า 9 จาก 15
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จังหวัดมหาสารคาม (1 คน )
น.ส.ทัศนี ร่มจันทร์
79 หมู่ 4 บ้านหนองหิน
ต.โคกก่อ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

0821187917

จังหวัดมุกดาหาร (1 คน )
นายวีระชัย คําเพ็ง
19 ถนนตาดแดนพัฒนา ซอย 7
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

นายเดชา นาคบํารุงศรี

นางสิ ริพร มาตร์นอก

1232/68 ซอยปราจีนอนุ สรณ์ 12 ถนน
ปราจีนอนุสรณ์

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ

ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0817811926

0817217686

น.ส.ทิ พวรรณ สังข์ทอง

นายสมคิ ด สิ งห์สาธร

48 หมู่ 10

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ

ต.วังดาล อ.กบินทร์บุร ี
จ.ปราจีนบุร ี 25110

0815780527

จังหวัดอ่างทอง (1 คน )

0818738239

จังหวัดยโสธร (1 คน )

นายสุชาติ ศรีไทย

34 ถนนเทพมณี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ชัน้ 3

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

0876307028

035615995

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์

นายสุรเดช บือราเฮง

นางสุภาวดี มณี รกั ษ์

111/12 หมู่ 1

79 ถนนศรีสขุ

ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000

ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0847501510

0834644546

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (1 คน )
ส.ต.ต.(ญ)นนทิ ยา ศรวัฒนา
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เลขที่ 18 ถนน
เทศบาลบํารุง
ต.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

0811785554

จังหวัดปราจีนบุรี (4 คน )
นายอภิ ชา อยู่สมบูรณ์
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 9 (ปราจีนบุร)ี
498/1 ถนนหน้าเมือง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุร ี 25000

0922786435

นายอํานาจ สุสทุ ธิ
50/196 หมูบ่ า้ นศุภาลัยเลค 4 ถนนคุม้
เกล้า ซอยคุม้ เกล้า 6

042221725

น.ส.จุรีรตั น์ พรดา
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0996407992

นางวราภรณ์ บุญสุข
จังหวัดอุดรธานี (8 คน )

จังหวัดยะลา (1 คน )

ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

นายลือชัย แม้นโชติ
14 หมุ่ 8
ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0818619459

ว่าที่ พ.ต.สมคิ ด กิ จเอื้อวิ ริยะ

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0818774230

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

ศูนย์ปา่ ไม้อุตรดิตถ์ เลขที่ 19 ถนนแปดวา
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อตรดิถต์ 53000

0833249897

จังหวัดอุบลราชธานี (5 คน )

225/166 ถนนอุดร-สามพร้าว

นายไชยา นิ รมานสกุลพงศ์

ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

89/106 หมู่ 23 หมูบ่ า้ นเจริญทรัพย์ 10
ซอย 12

0817398418

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

นางศิ ริพร สุมมาตย์

0897212552

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 10 (อุดรธานี)
79 ถนนศรีสขุ
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

0817693822

นายนิ วฒ
ั น์ สงมา

สถานีควบคุมไฟปา่ ภูผาเทิบ-ภูผายล
ต.หนองแวง อ.นิคมคําสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130

0812662465

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

0819307540
หน้า 10 จาก 15
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นางเพียงใจ เสียงหวาน
455 หมุ่ 12 บ้านดอนยูง
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0844319898

ผูแ้ ทนสมาชิ กกลุ่มจัดตัง้ ใหม่ จํานวน71 คน
กลุ่มสมาชิ กเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาสอยดาว
(จันทบุรี) (1 คน )
นายนาถพงศ์ สุวรรณวาทิ น

นายเตชิ นทร์ เชื้อลี
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)
ต.จาระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0810624349

น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ
กลุ่มงานวิชาการ สํานักบริหารพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)
ต.จาระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0872563883

304/9 - 10 หมู่ 1

นางวาริ นทร์ เนื่ องภิ รมย์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดอํานาจเจริญ เลขที่ 240 หมู่ 13
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000

0621923991

จังหวัดบึงกาฬ (1 คน )
นายพรชัย แฉ่ งสูงเนิ น
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ชัน้ 3
ต.บึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 38000

0831274036

ผูแ้ ทนสมาชิ กสหกรณ์ ฯ จํานวน 1 คน
เจ้าหน้ าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
(1 คน )
น.ส.ฐิ ติพรรณ วณิ ชประสิ ทธิ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด 61
ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0897969578

54/10 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

0931313259

ต.ปะตง อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 22180

กลุ่มสมาชิ กเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง (เลย)
(1 คน )

0929063589

น.ส.นุชริ น จันทร์พาณิ ชย์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลุ่มสมาชิ กแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) (1 จังหวัดเลย 599 หมู่ 7
คน )
ต.เมือง อ.เมือง
จ.เลย 42000
นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์
สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน (ส่วนจัดการปา่ ไม้) 37/3
ถนนปางล้อนิคม
ต.จองคํา อ.เมือง
จ.แม่ฮองสอน 58000

0871721436

จังหวัดอํานาจเจริญ (1 คน )

นายสมศักดิ์ แย้มเยือ้ น

กลุ่มสมาชิ กกลุม่ พืน้ ที่อนุรกั ษ์ บ้านโป่ ง (ราชบุรี)
(5 คน )
นายนิ วตั ิ นพแก้ว

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

0892601323

นายวรัญญู แสงไสสี

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)
54/10 ส่วนควบคุมและปฏิบตั กิ ารไฟปา่
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่
จ.ราชบุร ี 70110

042811394

กลุ่มสมาชิ กสถานี พฒ
ั นาและส่งเสริ มการอนุรกั ษ์
สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง) (1 คน )
น.ส.เกสร เล่งอี้
104 หมู่ 7
ต.ช่อง อ.นาโยง
จ.ตรัง 92170

0925432098

กลุ่มสมาชิ กเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาบรรทัด
(พัทลุง) (2 คน )
นางอรุณี สุดจันทร์

เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย หมู่ 2
ต.พนางตง อ.ควนขนุ น
จ.พัทลุง 93150

0832403069

นายถาวร ศรีมณี

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาบรรทัด

0986153542

อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง 93000

นางปิ ยะวรรณ ศรีแดงรักษา

0849675995

54/10 ถนนค่ายหลวง
ต.บ้านโปง่ อ.บ้านโปง่

กลุ่มสมาชิ กกลุม่ จัดการต้นนํ้าน่ าน (น่ าน) (1 คน )

จ.ราชบุร ี 70110

นางภิ ตินันท์ ไชยเดช

0898096935

ศูนย์จดั การต้นนํ้าที่ 5

น.ส.อุศา ซุ้นฟ้ ง

ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ าน
จ.น่าน 55000

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

0818428069

0819935095

กลุ่มสมาชิ กเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
(อุทยั ธานี ) (1 คน )
นายยงยุทธ มีแสงพราว
99/6 ถนนบริรกั ษ์
ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี 61000

0988246969
หน้า 11 จาก 15
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
กลุม่ สมาชิ กส่วนการเจ้าหน้ าที่ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช) (1 คน )
นายธวัชชัย กิ จนิ เทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0814994951

กลุ่มสมาชิ กสํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 6
(ปัตตานี ) (1 คน )
นายชนาธิ ป ทิ พลือชา

นายณรงค์ มหรรณพ

3/152 ถนนโคกสําโรง
ต.สะบารัง อ.เมืองปตั ตานี
จ.ปตั ตานี 94000

9/254 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 ซอย
ลาดปลาเค้า 78 ถนนลาดปลาเค้า

0936349295

กลุ่มสมาชิ กเพชรชะอํา (เพชรบุรี) (1 คน )

กลุ่มสมาชิ กกองคลัง (กรมป่ าไม้ และกรมอุทยาน
นายสถิ ตย์ จันทรมณี
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช) (3 คน )
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 สาขา
เพชรบุรี 493/29 ถนนเพชรเกษม
น.ส.อารยา บุญยะศิ รินันท์
5 ซอยสงคมสงเคราะห์ 6 แยก 2-5 ถนน
ลาดพร้าว

ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุร ี 76120

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

0819423802

0898130477

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

0890626567

นางสมคิ ด ไวยกัญหา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ฝา่ ยงบประมาณส่วนการคลัง 61 ถนน
พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0898808090

กลุ่มสมาชิ กแม่นํ้ายวมแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
(2 คน )
นางจิ รภัทร สุรินทร์
สถานีเพาะชํากล้าไม้จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮองสอน 58110

0861895711

นายณัฐธนชัย ใจหลัก
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะ
เรียง
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮองสอน 58110

0800168755

กลุ่มสมาชิ กอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
(นครราชสีมา) (2 คน )

กลุ่มสมาชิ กวนวัฒนวิ จยั (กรมป่ าไม้) (2 คน )
นายพิ ณ เกื้อกูล
16/20 ซอยชมรมเกษตรนิเวศน์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ 14
เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

025734604

นายทศพร วัชรางกูร
114/3 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 (ศิรชิ ยั 1
แยก 7) ถนนกรุงเทพ-นนท์
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0812696031

กลุ่มสมาชิ กส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริ หาร
พืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่) (1 คน )
น.ส.กันยา จันทร์สวุ ิ มล
92 หมู่ 1
ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130

0897595194

กลุ่มสมาชิ กส่วนฟื้ นฟูและพัฒนาพืน้ ที่อนุรกั ษ์
สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่) (1 คน )
น.ส.สมัย สํานวน
9 หมู่ 4
ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130

0819931510

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0896690006

นายทนู นันกลาง
185 หมู่ 18 ซอยธนากร
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

0899491893

กลุ่มสมาชิ กศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา
(พะเยา) (1 คน )
นายสุพจน์ ศรีชยั

ศูนย์ปา่ ไม้พะเยา

ต.แม่ตํ๋า อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

0987948113

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 3
(แพร่) (2 คน )
นางอรทัย สร้อยเสนา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (แพร่)
140 ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ปา่ แมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

054520731

นางดรุณี บุญถึง

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (แพร่)
140 ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ปา่ แมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0815958526

กลุ่มสมาชิ กราชพฤกษ์ (ลําปาง (2 คน )
นายสุรชั ฐนพ สิ งหาคํา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (ลําปาง)
30 ถนนท่ามะโอ
ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง 52000

054223298

หน้า 12 จาก 15
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
นายอนันต์ ศิ ริมงคล

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (ลําปาง)
30 ถนนท่ามะโอ
ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง 52000

0841717062

กลุ่มสมาชิ กส่วนอนุรกั ษ์สตั ว์ป่าสํานักบริ หาร
พืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (แพร่) (1 คน )
น.ส.วรัญญา คําอุด

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่) (2 คน )
นางจริ ยา ไชยพิ สิทธิ์

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 7
(อุบลราชธานี ) (2 คน )
นายบัญชา รุ่งรจนา

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1
(เชียงใหม่) 164 ถนนเจริญประเทศ

ศูนย์ปา่ ไม้อาํ นาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่
2

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

ต.ไก่คาํ อ.เมืองอํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ 37000

0816815746

0856119306

น.ส.เกษณี ย์ พิ ทกั ษ์

นางวาสนา พรมภักดี

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 1
(เชียงใหม่) 164 ถนนเจริญประเทศ

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี เลขที่ 7 ถนนสุรศักดิ ์

จ.แพร่ 54000

ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0857100024

0815952373

0894267522

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 เลขที่ 140
ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ปา่ แมต อ.เมือง

กลุ่มสมาชิ กรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี)่ (2 คน )

กลุ่มสมาชิ กพี่น้องวนกร (ส่วนกลาง) (2 คน )

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 12
(นครศรีธรรมราช) (2 คน )

นายบรรจบ เขียวน้ อย

นายประภาส บุตรทิ พย์

229 หมู่ 6

22 ซอยจ่าโสด แยก 20 ถนนสุขมุ วิท

นางโสภี บริ สทุ ธิ์

ต.กระบีน่ ้อย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

163/11 หมู่ 4 ซอยปานรักษ์ ถนนปากนคร

0611767656

0851584154

นายปริ ญญา ยิ่ งยง

นางพรประภา ปานมน

24/60 หมู่ 1

317/67 คอนโดรีเจ้นท์โฮมเพส 2 ซอย
พหลโยธิน 67/1

ต.บางม่วง อ.ตะกั ่วปา่
จ.พังงา 82110

0899716650

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 6
(อุดรธานี ) (1 คน )
นางพอตา สิ งห์สาธร

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 6
(อุดรธานี) 232 หมู่ 7
ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี 41360

0818720596

กลุ่มสมาชิ กส่วนพัฒนาการวิ ศวกรรมป่ าไม้
(ส่วนกลาง) (1 คน )
นายสุรพงษ์ สายณสิ ต
399/10 หมู่ 3 บ้านเซ
ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000

0972369636

เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0812082374

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา) (2 คน )
นางชญาน์นันท์ ภาวารี

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 8
(นครราชสีมา) เลขที่ 551 หมู่ 7
ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0918317498

นายพงศ์ปณต นนท์ชยั พัฒน์

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 8
(นครราชสีมา) เลขที่ 551 หมู่ 7
ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0818795782

ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0896467901

นางยุวดี เพชรย้อย
42 ซอยก้าวหน้า 2 ถนนนคร-ปากพนัง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0848426642

กลุ่มสมาชิ กด่านป่ าไม้ (ส่วนกลาง) (1 คน )
นายพนัส ศิ ริอาภรณ์ธรรม
31 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 8
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

0853668383

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2
(เชียงราย) (1 คน )
น.ส.บุษกร โพธิ วงค์

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 2
(เชียงราย) 798 ถนนสิงหไคล
ต.เมือง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0895368749

หน้า 13 จาก 15
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
กลุ่มสมาชิ กนิ ติธรรม สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ กลุ่มสมาชิ กลุ่มนํ้ายม สํานักบริ หารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธํารง
76/114 หมูบ่ า้ นเกือ้ กูลนิเวศน์ ซอย 3
13 (แพร่) (1 คน )
13 (แพร่) (1 คน )
นายชัยยันต์ คําป้ อ

นายจําเริ ญ ขันเพ็ชร

9/1 หมู่ 4
ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 13 (แพร่)
เลขที่ 140 ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ปา่ แมต อ.เมือง

0818825999

จ.แพร่ 54000

กลุ่มสมาชิ กวิ ชาการป่ าไม้ (ส่วนกลาง) (2 คน )
นายวิ ชิต สนธิ วณิ ช
181/79 หมูบ่ า้ นสินทรัพย์นคร ถนนเทพ
รักษ์ พหลโยธิน 50

0931391240

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 7
(ขอนแก่น) (2 คน )
นางสายสุดา โม้ทอง

เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 7
(ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ

0895004927

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

นายประสิ ทธิ์ นิ่ มนวลฉวี
5 ถนนรามอินทรา 21
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0867773395

กลุ่มสมาชิ ก 13 นําโชค (ส่วนกลาง) (1 คน )
นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
802/184 หมู่ 12
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0818669622

ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

กลุ่มสมาชิ กสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 4
(พิ ษณุโลก) (2 คน )
นายปริ ญญา ศรีแก้วดี
99/9 หมู่ 4
ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

0897051644

นางพิ มพ์พรรณ ประสิ ทธิ์ วิเศษ

น.ส.อนงคณี เรือนทิ พย์

ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 7
(ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

0851274917

กลุ่มสมาชิ กอนุรกั ษ์สตั ว์ป่าราชบุรี-กาญจน์
(ราชบุรี) (1 คน )
นายชุมพล แก้วเกตุ

0979365699

กลุ่มสมาชิ กส่วนอุทยานแห่งชาติ สาํ นักบริหาร
พืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 3 (เพชรบุรี) (1 คน )

0819662231

นายไพโรจน์ นาครักษา

นายศุภกร แสงส่อง

สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 3 (เพชรบุร)ี
493/29 ถนนเพชรเกษม

54/927 หมูบ่ า้ นเรือนขวัญ ถนนมหาราช
ทีด่ นิ เพือ่ คุณ ซอย 13 หมู่ 10

ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุร ี 76120

ต.โพธิ ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

0638269359

0844307193

0632695298

สํานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 4
(พิษณุโลก) 88 หมู่ 4

294 หมูบ่ า้ นท่าคอย หมู่ 3

862/33 ถนนอุบล

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

0851204067

กลุ่มสมาชิ กรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง ( ศรีสะเกษ ) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง
(2 คน )
จ.เพชรบุร ี 76130
นายไพรวัลย์ ไชยหะนาม

ถนนติวานนท์

กลุ่มสมาชิ กพลังลูกหนี้ (ส่วนกลาง) (2 คน )
นายจุมพฏ ชอบธรรม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุร ี 70000

0944902149

0897049419

กลุ่มสมาชิ กต้นนํ้าห้วยแก้ว (เชียงใหม่) (1 คน )
นางนฤมล อิ นทะพันธุ์
241 ถนนห้วยแก้ว (ส่วนจัดการต้นนํ้า)
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

0819608650

กลุ่มสมาชิ กรักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) (2 คน )
น.ส.วราภรณ์ ศิ ริประเสริ ฐ
205/27 ซอยงามวงศ์วาน 39 ถนนงามวงศ์
วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

0866159660

นางสุวรรณี เจริ ญกลกิ จ
105/227 หมูบ่ า้ นสุรสวัสดิ ์แลนด์ หมู่ 6
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0969686859

กลุ่มสมาชิ กสิ งห์อาสา (ส่วนกลาง) (1 คน )
นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์
1544/256 ยูทรีคอนโด ซอยพหลโยธิน 34
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

0867613113

หน้า 14 จาก 15
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ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 2564 - 2565
กลุ่มสมาชิ กจังหวัดปัตตานี (ปัตตานี ) (1 คน )
นางกรรณิ การ์ เรืองถนอม
80 ถนนมะกรูด
อ.เมือง
จ.ปตั ตานี 94000

0812753030

กลุ่มสมาชิ กป่ าไม้แพร่ (ส่วนกลาง) (2 คน )
นายไกรวิ ทย์ เพชรทวี
126/36 หมูบ่ า้ นเมืองทอง ถนนพัฒนาการ
คูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0818955653

นายนิ พนธ์ เฟื่ องฟู
154/3 หมู่ 1 บ้านสําเภา
ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0882515161

หน้า 15 จาก 15
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คณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 43

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

6

1

5

2

4

3

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

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
นายณรงค์ มหรรณพ
นายอนุชิต แตงอ่อน
นายสุเทพ บัวจันทร์
นายณรงค์ ทองขจร
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

ที่ปรึกษากรรมการอ�ำนวยการ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้

4

5

3

160

6

2

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

น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
นายอนุชิต แตงอ่อน
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
นายณรงค์ มหรรณพ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

5

2

6

4

1

3

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

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
นายชัยยันต์ ค�ำป้อ
นายณรงค์ ทองขจร
นายสุภาพ ค�ำแฝง
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
นายภูดิท จันทะเรือง

ที่ปรึกษากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ

นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการด�ำเนินการ

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

นายชัยยันต์ ค�ำป้อ

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

162
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นายณรงค์ ทองขจร

นายณรงค์ มหรรณพ

นายสุภาพ ค�ำแฝง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

นายภูดิท จันทะเรือง

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายอนุชิต แตงอ่อน

นายสุเทพ บัวจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

164

นายมนตรี ช่วยชู

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2563

ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
ผู้จัดการ

นางภาราดา หินอ่อน

นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส

น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์

รองผู้จัดการส่วนบริหาร

รองผู้จัดการส่วนการเงิน

รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. นางกุลฉัตร วรนิธิภัค

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. น.ส.กนกพร บุญสร้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. น.ส.สุภาวดี เรืองมา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

5. น.ส.นริณี สองห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

3

2

1

5

6

7

6. น.ส.พลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7. นายฉัตรพล เวชสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายการเงิน
1. นางขวัญพนิต นุชสวาท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

2. นางณาตยา ชะเอมสินธุ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

3. น.ส.สุภาพ เฟื่องอักษร
เจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางจรินทร์ อินประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

3

166

2
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1

4

ฝ่ายเงินฝาก
1. นางปริษา เศรษฐสุข
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

2. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) พจนีย์ พวงจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

3. น.ส.ดนิตา โฉมฉิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

2

1

3

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน
1. นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

2. นางรุ่งรัตน์ เอี่ยมสอาด

เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

3. นายทวีวิทย์ เบญจรุราวงศ์

เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

4. น.ส.พิมพ์ทอง อ่อนน้อม

เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

4

3

1

2
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
1. นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

2. น.ส.กนกวรรณ พันธุ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  

3. น.ส.ขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

4. นายศรุต บุญมาดี

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

5. นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

4

3

2

1

5

6

6. นางปฐมพร เอกพันธุ์

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์    

ฝ่ายสวัสดิการ
1. น.ส.สายพิน จิตต์สมสุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

2. นางลักษณา โฉมงาม

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ    

1

168
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2

ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
น.ส.ธนัชชา นนทกิติพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

ฝ่ายเงินกู้สามัญ
1. นางณภัทร อินสกุล

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ

2. น.ส.ประไพศรี ซามงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

3. นางสุพรรณี สมเลข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

4. น.ส.พชรมนต์ แท่งทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

4

3

2

1

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1. นายวรวิทย์ รักษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

2. นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1

2
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ฝ่ายบริหารลูกหนี้
1. นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้

2. น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้

3. นายเฉลิมพล ค�ำวิลัย
นิติกร

2

1

3

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายพิธิวัต ถาวรกุลชัย

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. น.ส.สุวารี ใยเผือก

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

3

ภาพปกหน้า
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

าพต้ น น�้ ำ ล� ำ ธารและเทื อ กเขาที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
ไปด้ ว ยผื น ป่ า ไม้ ที่ เ ขี ย วขจี ข องพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ น่ า น
ในปัจจุบัน มาจากการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าของราษฎร์
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ ช ่ ว ยเหลื อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของชาวเขาในพื้นที่จังหวัดน่าน และพระองค์
ทรงเล็งเห็นว่า ต้นน�้ำน่านเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบน�้ำ
ในประเทศไทย แต่ป่าต้นน�้ำน่านถูกบุกรุกท�ำลายไปมาก
เพื่ อ ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่ เ หมาะสม จึ ง ได้ น ้ อ มน� ำแนวพระราชด� ำ ริ ม าใช้ ใ นการ
พัฒนา จึงเป็นทีม่ าของโครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ น่าน พืน้ ที่
ที่ 4 ประกอบไปด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านสว่าง, บ้านกิ้วน�้ำ
และบ้านน�้ำตวล ทั้ง 3 ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งให้
ราษฎรทั้ง 3 ชุมชนได้เรียนรู้รูปแบบการใช้ที่ดินตามแนว
พระราชด� ำ ริ ท ฤษฎี ใ หม่ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาทิ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รูปแบบขัน้ บันได เช่น การปลูกข้าว
แบบนาขั้นบันได เป็นต้น
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ยังมีการส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชหลังนา

สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ปี 2563
ประเภท 		
บุคคลทั่วไป
ชื่อภาพ 		
ระบ�ำรัก
ผู้ถ่ายภาพ
นายเมธัส ลัชชานนท์
รางวัล 		
ดีเลิศ

และมีการปลูกเสาวรสหวาน พันธุ์ไทนุง ตลอดจนให้ความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสาวรส ส�ำหรับงาน
ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ทั้ง 3 ชุมชนมีการก�ำหนด
กฎ กติกาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ป่าไม้รว่ มกัน มีการช่วยพัฒนา
แหล่งน�้ำ สร้างฝายต้นน�้ำแบบผสมผสาน เพื่อใช้ส�ำหรับ
การอุปโภคและบริโภคของชุมชน
ภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในวันนี้ ได้ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ลดการบุกรุกท�ำลายป่า ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ฟืน้ ฟู
แล้วรวมกับป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีจำ� นวนกว่า 2 แสนไร่
ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกให้กับชุมชนได้เห็นคุณค่าของป่าไม้
ท�ำให้คนอยู่กับป่า ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ตลอดไป..
“การที่ได้ท�ำความเจริญ หรือความสุขแก่ประเทศชาติ
และประชาชนนั้น มิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้
ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น . ผู ้ ใ ดมี ค วามรู ้ ท างใดก็ ค วรจะใช้ ค วามรู ้
ความสามารถนั้นเพื่อสร้างความมั่นคง. ถ้ามี”

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best
ประจ�ำปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2550

คณะผู้จัดท�ำ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนโรจน์  โพธิสาโร
นายอนุชิต  แตงอ่อน
นายสุภาพ  ค�ำแฝง
นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์
นายภูดิท  จันทะเรือง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอขอบคุณ ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภาพปกหลัง
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า - ปกหลัง

สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ปี 2563
ประเภท		
บุคคลทั่วไป
ชื่อภาพ
เทคออฟ
ผู้ถ่ายภาพ
นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข
รางวัล 		
ดีเด่น

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2541

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774
CO-OP Phone : 0-2579-8899 E-mail : forestcoop@gmail.com
Line ID : @forestcoop

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จ�ำกัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ประหยัดอดออม
เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน
รายงานกิจการประจ�ำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774
CO-OP Phone 0-2579-8899
www.025798899.com
E-mail : forestcoop@gmail.com
Line ID : @forestcoop

