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พระราชด�ารัส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“เศรษฐกิจพอเพียง..จะท�ำควำมเจริญให้แก่ประเทศได้

แต่ต้องมีควำมเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน 

ต้องไม่พูดมำก ต้องไม่ทะเลำะกัน

ถ้ำเรำท�ำโดยเข้ำใจกัน เชื่อว่ำทุกคนจะมีควำมพอใจได้”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

พระราชทาน  ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่  6 – 7 

กุมภาพันธ์ 2559 นี้ นอกจากจะเป็นปีที่ 37 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด แล้ว ยังเป็นปีท่ีครบรอบ 100 ปี

สหกรณ์ไทยอีกด้วย

 นับแต่มีการจัดต้ัง “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ากัดสินใช้” ณ ท้องท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ซึ่งถือเป็นวันก่อก�าเนิดสหกรณ์ของ

ประเทศไทย และการสหกรณ์ไทยได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยล�าดับนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นกิ่งก้าน

สาขาหนึ่งของสหกรณ์ไทย ที่พัฒนาการบริการ เพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของขบวนการ

สหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้

พระราชทานให้กับผู้น�าสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2522 ว่า

 “…การสหกรณ์นี้ ถ้าเข้าใจดีแล้ว

 ก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีเดียว

 ที่จะท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้...”

 ดังนั้น ผมขอฝากสิ่งส�าคัญที่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ต้องเข้าใจไม่ทิ้งหลักการของสหกรณ์ 

ท้ัง 7 ประการ ได้แก่ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม 

ทางเศรษฐกิจของสมาชิก การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ ความร่วมมือ

ระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน

 ผมขออวยพรให้ คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทุกท่าน 

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีก�าลังกาย ก�าลังใจท่ีเข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความก้าวหน้าของการสหกรณ์ 

และของประเทศ

(นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สารจาก
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม



 เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 ขึ้น 

ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ผมในฐานะผู้บริหารของกรมป่าไม้ และในฐานะสมาชิกของ

สหกรณ์ ได้ติดตามการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และได้เห็นการเจริญเติบโตของสหกรณ์เป็นไป 

อย่างก้าวหน้า มั่นคง โดยคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ ภายใต้ค�าขวัญ “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ได้บริหารจัดการ

สหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในแวดวงสหกรณ์ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีความผันผวนด้านการเงิน 

เศรษฐกิจ และการเมือง ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ แต่สหกรณ์ก็สามารถด�าเนินงาน 

จนประสบความส�าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิก

ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ซ่ึงผมขอชมเชยมา ณ ที่นี้ 

และหวังว่าทุกท่านคงจะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  

ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอ�านวยพรให้คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงประสบ 

แต่ความสุข ความส�าเร็จ 

(นายชลธิศ  สุรัสวดี)

อธิบดีกรมป่าไม้
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สารจาก
อธิบดีกรมป่าไม้
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สารจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นองค์กรที่ส�าคัญ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญยิ่งของประเทศ ให้รู้จักประหยัด และอดออม เนื่องจาก

การออมเป็นรากฐานของการด�ารงชีวิตท่ีมั่นคง ทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เหล่าสมาชิกและครอบครัว

ให้เกิดความมั่นคง เพราะสหกรณ์เป็นแหล่งพึ่งพิงทางการเงินที่ส�าคัญ เมื่อเหล่าสมาชิกประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือบรรดาเหล่าข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็น กรณีที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเสมอมา ซึ่งผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด จะยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

 ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 

2559 ผมขออวยพรให้คณะกรรมการด�าเนินการ  สมาชิก  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน มีความเจริญก้าวหน้า ประสบแต่

ความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

(นายธัญญา  เนติธรรมกุล)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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 ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 และ

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 น้ี  ซ่ึงนับเป็นปีท่ี 37 ของการจัดตั้งสหกรณ์ และมีพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด 

เร่ิมจากการจัดตั้งที่มีสมาชิก 167 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกือบสามหม่ืนคน จากการท�าธุรกรรม  

ณ ที่ท�าการสหกรณ์ จนปัจจุบันสามารถท�าธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์ ธนาคาร และตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ท�าให้สมาชิกที่

ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการด�าเนินงานของสหกรณ์ จนเป็นองค์กรที่โดดเด่นเป็น

ที่ศึกษาดูงานของสหกรณ์อื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงาน 

ที่เป็นประโยชน์กับมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน และหวังว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 โอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่ให้ความส�าคัญกับสมาชิกและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องด้วยดีตลอดมา ขออวยพรให้คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสพแต่ส่ิงที่เป็นมงคล  

เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป 

สารจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(นางสาวสุทธิลักษณ์  ระวิวรรณ)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สารจาก
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ข้าพเจ้าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ท่ีได้ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่  

7 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและที่ได้จัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ

 ข้าพเจ้าได้ติดตามการท�างานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีการ 

ให้บริการด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ การฝากเงิน การถอนเงิน รวมท้ังการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการ

บริหารตามหลักการ อุดมการณ์ เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิก มีการให้ความรู้แก่

สมาชิก มุ่งเน้นให้สมาชิกรู้จักการออมเพื่อการด�ารงชีวิตให้ดีขึ้น ต้องขอชื่นชมสหกรณ์ฯ ในการพัฒนา ATM (Co-op 

ATM) ที่ได้เชื่อมต่อระบบกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม ท�าให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความสะดวกในการถอนเงิน และฝากเงิน

 ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ดลบันดาลให้คณะกรรมการ  

เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไป
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 เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา 37 ปี ภายใต้การด�าเนินงานบนพื้นฐานตามหลักการองค์กร 

ที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” โดยการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการ  

ชุดที่ 38 ต้องบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานของสหกรณ์ ถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่เกิดความผันผวนทั่วโลก 

จนท�าให้ต้นทุน เงินลงทุนของสหกรณ์ปรับลดลง แต่คณะกรรมการด�าเนินการก็ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่พึง

ด�าเนินการให้กับองค์กร จนผลประกอบการเกือบทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมาย

  ปี 2558 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้แก้ไขระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก แบบฟอร์มเงินกู้

และสัญญาค�้าประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ ขณะเดียวกันก็เพ่ิมวงเงินกู้ให้สมาชิกพร้อมปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ นอกจากนี้คณะกรรมการด�าเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน โดยออกไป

ให้บริการอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบในส่วนภูมิภาค จ�านวน 9 คร้ัง เพ่ือพัฒนามวลสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

  ส�าหรับผลประกอบการในปี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสินทรัพย์รวมถึงหนึ่งหม่ืน

สี่พันล้านบาทเศษ น�าไปลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ตามกรอบข้อบังคับของสหกรณ์จนมีก�าไร ซึ่งผลก�าไรที่ได้จะจัดสรร 

เป็นทุน เป็นสวัสดิการต่าง ๆ และน�ามาแบ่งปันในหมู่สมาชิกในรูปเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน อีกทั้งผลการด�าเนินการ

ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสหกรณ์ที่เติบใหญ่ก้าวหน้ามาตลอด ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันในหมู่

สมาชิก ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด�าเนินการ

  ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 นี้ ผมในนามคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 38 ขอขอบคุณ

สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งมั่นต้ังใจ เสียสละ และสนับสนุน 

การด�าเนินงานของสหกรณ์มาโดยตลอด

 สุดท้ายนี้ ผมขออ�านวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทุกท่าน มีสุขภาพกายที่ดี ไม่เจ็บป่วย 

ได้รับแต่สิ่งดีดีตลอดไป

สารจาก
ประธานกรรมการด� เนินการ

(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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รายงานผลการด� เนินงาน
ประจ� ปี 2558



ในรอบป ี 2558 สภาวะเศรษฐกิจไทยเกิด 
ความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งด้านการบริโภค การลงทุน 
การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก การท่องเท่ียว รวมถึง 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส ่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปอย่างเชื่องช้า 

นอกจากนี้ในช่วงต้นปีก็มีปัจจัยบวกจากการ 
ท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการยกเลิกกฎอัยการศึก 
ท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก ได้แก่ จีนและมาเลเซีย  
กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ภาคบริการ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร 
การขนส่ง และคมนาคม ฟื ้นตัวตาม และปัจจัยบวก
อีกด้านจากราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องท�าให้การ
บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อน

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม
ในช่วงครึ่งปีหลัง

- ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ท�า 
ให้ภัยแล้งของประเทศรุนแรงและยาวนาน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิตข้าวนาปีและนาปรัง รวมถงึผลผลิตอืน่ ๆ  
ซึ่งท�าให้รายได้จากภาคเกษตรตกต�่าต่อเนื่อง

- ความสามารถในการแก้ไขการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบสากล ที่ด�าเนินการต�่ากว่ามาตรฐาน อาทิ 
ปัญหาการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการค้ามนุษย์

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน

 แม้ว่าทิศทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ก็ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องต่อไปโดยไม่มีข้อจ�ากัดใด ๆ 

 ส�าหรับปี 2558 นี้ ผลการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ในภาพรวมก็เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ปี 
2556 – 2559 เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรการเงิน
ที่มั่นคง ก้าวล�้าด้านเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตพอเพียง” โดย
แผนการด�าเนินงานของสหกรณ์ก�าหนด ดังนี้

ผลดำ�เนินการ
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ด้านรายได้
รายได้ตามแผนงาน  738,192,635.48 บาท
มีรายได้จริง  760,859,044.55 บาท
สูงกว่าแผนงาน  22,666,409.07 บาท
ด้านรายจ่าย
รายจ่ายตามแผนงาน  376,286,779.53 บาท
มีรายจ่ายจริง  359,724,692.42 บาท
ต�่ากว่าแผนงาน  16,562,087.11 บาท
ด้านก�าไร
ก�าไรสุทธิตามแผนงาน  361,905,855.95 บาท
มีก�าไรสุทธิจริง  401,134,352.13 บาท
สูงกว่าแผนงาน  39,228,496.18 บาท
โดยก�าไรสุทธิ ท่ี เพิ่มขึ้นนี้จากการปรับขยาย

เพดานเงินกู ้ของสมาชิก และการลงทุนของสหกรณ์  
ในขณะที่รายจ่ายต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ เพราะสหกรณ ์
ใช้ค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด

 นอกจากน้ี การด�า เนินงานของสหกรณ ์ 
ในรอบปี 2558 ยังมีการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก
  ในระหว่างปี 2558 สหกรณ์มีจ�านวน

สมาชิกสมัครใหม่ทั้งสิ้น 250 คน โดยตามทะเบียนสมาชิก  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สหกรณ์มีจ�านวนสมาชิก
ทั้งสิ้น 13,254 คน ดังนี้

สมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558    13,331  คน
บวก สมาชิกสมัครใหม ่                   250 คน
หัก สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  327  คน
 • ลาออก 195  คน
 • ถึงแก่กรรม 87  คน
 • ขาดส่งหุ้นและหนี้ 44  คน
 • โอนย้าย                   1  คน

1.2 สมาชิกสมทบ
  ในระหว่างปี 2558 สหกรณ์มีจ�านวน

สมาชิกสมทบสมัครใหม่ 1,666 คน โดยตามทะเบียน
สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สหกรณ์ 
มีจ�านวนสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 16,296 คน  ดังนี้

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 15,005 คน
บวก  สมาชิกสมทบสมัครใหม่ 1,666 คน
หัก สมาชิกสมทบพ้นจากสมาชิกภาพ 375 คน
 • ลาออก                 315 คน
 • ถึงแก่กรรม              38 คน
 • ขาดส่งหุ้นและหนี้      22 คน

รูป 1
การบรรยายให้ความรู้ข้าราชการใหม่

2. ทุนเรือนหุ้น
 ทุนเรือนหุ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่

ส�าคัญของสหกรณ์ และยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 
ในการเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของสหกรณ์ ข้อหนึ่ง  
และยังแสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์อีกด้วย

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2557 4,348,140,930.00

31 ธันวาคม 2558 4,837,132,540.00

เพิ่มขึ้น 488,991,610.00

ร้อยละ 11.25

 ส�าหรับการถือหุ ้นของสมาชิกและสมาชิก
สมทบถือเป็นการบังคับออม และจะเกิดประโยชน์ใน
ระยะยาว ซ่ึงเป็นหลักการส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่ม
มากกว่าอัตราท่ีสหกรณ์ก�าหนดไว้ได้ หรือระดมหุ้นเมื่อใด
ก็ได้ เพียงย่ืนแบบฟอร์มแสดงความจ�านงได้ที่ส�านักงาน
สหกรณ์ หรือผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ ส�าหรับทุนเรือนหุ้น 
มีอัตราการเพิ่มจากการเพิ่มหุ ้นรายเดือนของสมาชิก 
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สมาชิกสมทบสหกรณ์ และการระดมหุ้น โดยกรอกแบบ
ฟอร์มส่งให้สหกรณ์ และในปี 2558 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น
เฉลี่ยต่อสมาชิก ดังนี้

3. สินทรพัย์และก�ไรสุทธิ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีแหล่ง

ที่มาของเงินทุนหลายแหล่ง อาทิ เงินรับฝากจากสมาชิก 
ทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม

 ส�าหรับก�าไรสุทธิคณะกรรมการด�าเนินการ
สามารถบริหารสินทรัพย์และก่อให้เกิดก�าไรสุทธิ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 401,134,352.13 บาท

ซึ่งแหล่งที่มาของก�าไรจากการด�าเนินการมาจาก

  

  

การถือหุ้นของสมาชิก

ปี จำ�นวนเงิน เฉลี่ยต่อคน

2548 1,638,123,390.00 113,846

2549 1,809,797,550.00 116,191

2550 1,997,780,400.00 124,768

2551 2,291,632,680.00 140,170

2552 2,581,822,990.00 151,943

2553 2,865,587,200.00 159,456

2554 3,169,733,920.00 142,838

2555 3,510,085,470.00 139,832

2556 3,929,138,320.00 147,065

2557 4,348,140,930.00 153,449

2558 4,837,132,540.00 163,693

สรุปการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์

วัน เดือน ปี จ�านวน (บาท)

31 ธันวาคม 2557 13,070,730,739.52

31 ธันวาคม 2558 14,879,527,027.82

เพิ่มขึ้น 1,808,796,288.30

ร้อยละ 13.84

 1) รายได้จากการท�าธุรกรรมของสมาชิก

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 461,395,622.84 60.83

รายได้จากการ 
ตรวจสอบผลงาน 
การก่อสร้าง

16,000.00 0.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 216,700.00 0.03

รายได้ค่าปรับ 
การไถ่ถอนหลักทรัพย ์
ก่อนก�าหนด

412,131.05 0.05

รายได้ค่าธรรมเนียม
เอทีเอ็ม

927,800.00 0.12

รายได้ค่าปรับการถอน
เงินฝาก

42,920.00 0.01

 2) รายได้จากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิก

ประเภทรายได้ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 50,747,193.85 6.69

ผลตอบแทนจาก 
เงินลงทุน

237,463,412.39 31.31

รายได้เบ็ดเตล็ด 89,546.05 0.01

รายได้ค่าบ�ารุงสถานที่ 655,000.00 0.09

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุน

1,672,094.40 0.22

ก�าไรขาดทุนจาก 
การจ�าหน่ายสินทรัพย์

50,186.05 0.01
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 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ยังมีการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  
โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 สหกรณ์มีการด�ารง 
สิ นทรัพย ์ สภาพคล ่ อ งอั ตราร ้ อยละ  1 .50  และ 
เดือนธันวาคม 2558 อัตราร้อยละ 1.10

4. การรบัฝากเงินจากสมาชิก
 ในรอบปีท่ีผ่านมาการให้บริการเงินฝากของ

สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านการ
ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินอย่างต่อ
เนื่องส�าหรับจ�านวนเงินฝากท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน และจ�านวน
บัญชีเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
มีรายละเอียดเงินฝากแต่ละประเภท ดังนี้

4.1 เงินฝากออมทรพัย์พิเศษ 
  ในระหว่างปี 2558 สหกรณ์มียอดเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษรวม 5,293,942,220.62 บาท 
จ�านวนบัญชี 4,043 บัญชี โดยแบ่งเป็นบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก 3,419,662,084.07 บาท 
จ�านวน 2,197 บัญชี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของสมาชิกสมทบ 1,874,280,136.55 บาท จ�านวน 
1,846 บัญชี

4.2 เงินฝากออมทรพัย์สินมธัยัสถ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มียอด

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์รวม 668,004,658.08 บาท  
โดยแบ่งเป ็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์ของ
สมาชิก 524,371,725.46 บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกสมทบ 143,632,932.62 บาท

4.3 เงินฝากออมทรพัย์เอนกประสงค์
  ในป ี  2558 สหกรณ ์ มียอดเงินฝาก 

ออมทรัพย์เอนกประสงค์รวม 255,400,978.79 บาท 
แบ่งเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ของสมาชิก  
213,786,272.00 บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เอนกประสงค์ของสมาชิกสมทบ 41,614,706.79 บาท

4.4 เงินฝากออมทรพัย์เกษียณเปี่ยมสุข
  ในรอบปี 2558 สหกรณ์มีบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จ�านวน 612 บัญชี จ�านวน
ยอดเงินรับฝากรวม 777,081,582.71 บาท 

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 4,874,015,740.41

31 ธันวาคม 2558 5,293,942,220.62

เพิ่มขึ้น 419,926,480.21

ร้อยละ 8.62

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 548,329,680.74

31 ธันวาคม 2558 668,004,658.08

เพิ่มขึ้น 119,674,977.34

ร้อยละ 21.83

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 224,297,641.84

31 ธันวาคม 2558 255,400,978.79

เพิ่มขึ้น 31,103,336.95

ร้อยละ 13.87

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุข

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 722,974,710.08

31 ธันวาคม 2558 777,081,582.71

เพิ่มขึ้น  54,106,872.63

ร้อยละ 7.48
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4.5 เงินฝากออมทรพัย์ชีวิตพอเพียง
  ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์

มีจ� านวนยอดเ งินรับฝากออมทรัพย ์ ชีวิตพอเพียง 
102,718,785.39 บาท โดยแบ่งเป ็นบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิก 87,154,390.76 บาท 
และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิก
สมทบ 15,564,394.63 บาท

4.6 เงินฝากออมทรพัย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มียอด

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์รวม 2,741,899.22 
บาท จ�านวน 36 บัญชี

4.7 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
  ในป ี 2558 สหกรณ์รับฝากเงินจาก

สหกรณ์อื่น ซึ่งเป็นกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน จ�านวน 12 
บัญชี รวมจ�านวนเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ภาคีบางเขน 
25,064,361.29 บาท

รูป 2
กิจกรรมการส่งเสริมวันออม

5. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
 ในปี 2558 ท่ีผ ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ขยายเพดานการให้บริการเงินกู้ ได้แก่ 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู ้สามัญ นอกจากเงินกู้ 
ที่กล่าวแล้ว สหกรณ์ก็ให้บริการเงินกู ้ประเภทอื่นอีก 
หลายด้าน ดังนี้

5.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  เป็นเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือบรรเทาความเดือน

ร้อนให้สมาชิก โดยกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน 
และต้องส่งคืนเงินกู ้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด ซึ่งในปี 2558 มียอด 
ให้กู้ยืมแก่สมาชิกจ�านวน 133,795,641.04 บาท และ
สมาชิกสมทบ จ�านวน 27,577,852.50 บาท 

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 74,433,190.81

31 ธันวาคม 2558 102,718,785.39

เพิ่มขึ้น 28,285,594.58

ร้อยละ 38.00

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

วัน เดือน ปี จำ�นวนเงิน จำ�นวนบัญชี

31 ธันวาคม 2557 6,465,064,388.73 35,572

31 ธันวาคม 2558 7,124,954,486.10 37,467

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 659,890,097.37 1,895

ร้อยละ 10.21 5.33

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์

ร�ยก�ร อัตร�ดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.65

เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.15

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ 4.25

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 3.65
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5.2 เงินกู้สามญั 
  ส�าหรับเงินกู้สามัญในปี 2558 สหกรณ์ได้

ขยายเพดานการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก โดยต้องส่งคืน
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 144 งวด และจ�านวนเงินให้กู้
ขึ้นกับเงินได้รายเดือนและจ�านวนเงินได้รายเดือนคงเหลือ 
ดังนี้

 ยกเว้นเงินกู้สามัญที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค�้าประกัน 
จ�านวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ระยะเวลา
ในการส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 
360 งวด

 ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้ให้บริการเงินกู้สามัญแก่สมาชิกในปี 2558 จ�านวน 
10 ประเภท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มี

จ�านวนเงินกู้สามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�านวน 
6,864,994,437.76 บาท หรือร้อยละ 99.48 ของการให้
บริการเงินกู้ ดังนี้

สรุปการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 105,234,002.10

31 ธันวาคม 2558 161,373,493.54

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 56,139,491.44

ร้อยละ 53.35

เงินได้ร�ยเดือน จำ�นวนเงินให้กู้ เงินได้ร�ย
เดือนคงเหลือ

13,000 750,000

3,500

13,001-15,000 850,000

15,001-17,000 900,000

17,001-21,000 950,000

21,001-25,000 1,000,000

25,001-30,000 1,250,000 4,500

30,001-35,000 1,500,000 5,500

35,001-41,000 1,750,000 6,500

41,001-51,000 2,000,000 8,000

51,001-61,000 2,250,000

10,00061,001-71,000 2,500,000

71,001 ขึ้นไป 3,000,000 สรุปการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 6,196,368,831.85

31 ธันวาคม 2558 6,900,709,353.56

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 704,340,521.71

ร้อยละ 11.37

ประเภทเงินกู้ จำ�นวน(บ�ท) ร้อยละ

เงินกู้สามัญทั่วไป 6,773,760,520.85 98.16

เงินกู้สามัญเพื่อการ
ศึกษา

21,956,672.35 0.32

เงินกู้สามัญเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม

2,029,959.50 0.03

เงินกู้สามัญเพื่อ
คุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน

190,231.32 0.00

เงินกู้สามัญเพื่อ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

210,759.25 0.00

เงินกู้สามัญเพื่อการ
ท่องเที่ยว

565,835.75 0.01

เงินกู้สามัญเพื่อการ
ศึกษากรณีพิเศษ

1,780,442.50 0.03

เงินกู้สามัญเพื่อ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีพิเศษ

8,973,150.88 0.13

เงินกู้สามัญเพื่อความ
มั่นคงของครอบครัว

7,864.25 0.00

เงินกู้สามัญสมทบ 
(พนักงานราชการ)

91,233,916.91 1.32

รวม 6,900,709,353.56 100
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5.3 เงินกู้พิเศษ
  ระหว่างปี 2558 มีสมาชิกมาใช้บริการ

เงินกู้พิเศษของสหกรณ์ ได้แก่ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
เงินกู ้พิ เศษใช ้เงินฝากค�้าประกัน เงินกู ้พิ เศษใช ้หุ ้น 
ค�้าประกัน เงินกู ้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ และเงินกู ้
พิเศษเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว ส�าหรับเงินกู้พิเศษ
ใช้เงินฝากค�้าประกัน และเงินกู้พิเศษใช้หุ้นค�้าประกันกู้ได ้
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มียอด
ให้กู้ยืมเงิน ดังนี้

5.4 เงินกู้สวสัดำิการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้

เงินกู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท ดังนี้

5.5 เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
  ในระหว่างปี 2558 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ให้บริการเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ จ�านวน 
13 สหกรณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนเงิน
กู้ระหว่างสหกรณ์คงเหลือ จ�านวน 339,791,451.25 บาท 
โดยมีรายละเอียดการให้บริการเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ ดังนี้

 

สรุปการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก

วัน เดือน ปี จำ�นวน (บ�ท)

31 ธันวาคม 2557 897,011,754.52

31 ธันวาคม 2558 963,981,200.66

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 66,969,446.14

ร้อยละ 7.47

ประเภทเงินกู้ จำ�นวนเงิน (บ�ท)

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 751,462,460.06

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 
ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์

2,939,360.92

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์

162,079,650.81

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ 32,766,463.39

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงของ
ครอบครัว

12,945.25

เงินกู้พิเศษกรณีกลับไปใช้สิทธิ
บำานาญ

14,720,320.23

รวม 963,981,200.66

ประเภทเงินกู้ จำ�นวนเงิน (บ�ท)

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 227,899.50

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษา
พยาบาล

32,300.00

เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะ 17,458,767.49

รวม 17,718,966.99

หน่วยง�น จำ�นวนเงินกู้คงเหลือ

สอ.ครูแพร่ 58,333,330.00

สอ.ครูร้อยเอ็ด 17,500,000.00

สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 17,500,000.00

สอ.สาธารณสุขพิษณุโลก 17,500,000.00

สอ.ตำารวจสุราษฎร์ธานี 20,000,000.00

สอ.ครูสกลนคร 20,000,000.00

สอ.ครูสุพรรณบุรี 20,000,000.00

สอ.ครูชัยภูมิ 20,000,000.00

สอ.ครูสุราษฎร์ธานี 20,000,000.00

สอ.โรงพยาบาลอุดรธานี 20,000,000.00

สอ.กองทุนสงเคราะห์การทำา
สวนยาง

22,500,000.00

สอ.ตำารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 22,500,000.00

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 63,958,121.25
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6. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
 ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ได้ด�าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ฉบับที่ 3 ประจ�าปี 2556 - 2559 จนมีก�าไรสุทธิเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 401,134,352.13 บาท และน�าก�าไรสุทธิไปจัดสรร
คืนสู่สมาชิก ดังนี้

7. การแก้ไขเพ่ิมเติมและก�หนดำ
ระเบียบสหกรณ์

 ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหลายระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ และเพ่ือเป็นการปรับปรุง
การด�าเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความสะดวกและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก โดยคณะกรรมการด�าเนินการ
ได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์รวมท้ัง
สิ้น 5 ฉบับ และก�าหนดระเบียบใหม่ 1 ฉบับ ดังนี้

 1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ประสบภัย พ.ศ. 2558

 2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด พ.ศ. 2558 ว ่าด ้วยการใช ้ทุนสวัสดิการเพ่ือ 
การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558

 3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2558

 4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

 5. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอัตรา
เรียกเก็บค่าบ�ารุง พ.ศ. 2558 

 6. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2558

8. การให ้บ ริการดำ ้ านระบบ
สารสนเทศ

 ในรอบปี 2558 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดยมีช่องทาง 
ในการท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ ดังนี้

8.1 สหกรณ์ออนไลน์ 
  ปี 2558 ถือได้ว่านับเป็นปีที่ 14 ที่สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เปิดให้บริการสหกรณ์
ออนไลน์ทางเว็บไซต์สหกรณ์  www.025798899.com   
เพื่อให้สมาชิกที่ใช้ Internet ได้รับความสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือรับทราบผลการด�าเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ

  1) พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ 

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

เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
  5) Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
  6) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน
  7) การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสาร

สหกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ

8.2  สหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 
(CO-OP PHONE) 

  เป็นปีท่ี 15 ของการให้บริการระบบ
สหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-OP PHONE) ท่ี

 6.1 กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง

ผลตอบแทน จำ�นวนเงิน

เงินปันผล (5.50%) 249,983,824.50

เงินเฉลี่ยคืน (14.00%) 64,098,052.50

 6.2 เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก

ผลตอบแทน จำ�นวนเงิน

ทุนสำารอง 44,124,778.73

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 14,000,000.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 2,000,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 2,000,000.00

ทุนขยายกิจการ 5,000,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 13,780,159.06
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สหกรณ์ให้บริการสมาชิกในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปิดใช้บริการบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์เอทีเอ็ม จ�านวน 
ทุนเรอืนหุน้ เงนิกูแ้ละเงนิฝากคงเหลอื สทิธกิารกูเ้งนิสามญั  
สิทธิการค�้าประกันเงินกู้ ผลการอนุมัติเงินกู ้ รายการ 
หักเงินเดือน เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน นอกจากนี้ระบบ 
CO-OP PHONE ยังให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และบริการเงินกู ้
ฉุก เฉินแก ่สมาชิกโดยโอนเงินกู ้ เข ้ าบัญชี เ งินฝาก 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของผู้กู้ 

8.3 สหกรณ์ ATM 
  เป็นบริการท่ีสหกรณ์อ�านวยความสะดวก

ในการถอนเงินของสมาชิก อาทิ เงินกู ้ เงินฝาก เงิน
สวัสดิการต่าง ๆ  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่สหกรณ์โอน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก โดย
สมาชิกสามารถถอนเงินดังกล่าว ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM 
(Click coop) จากบัญชีเงินฝากผ่านตู้ ATM สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ตู้ ATM ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกและสมาชิกสมทบใช้บริการบัตรสหกรณ์ 
ATM (Click coop) จ�านวน 11,196 ราย โดยสมาชิกและ
สมาชิกสมทบที่สนใจสมัครใช้บริการน้ี เพียงกรอกข้อมูล
ในแบบค�าขอใช้บริการ สหกรณ์เอทีเอ็ม พร้อมแนบส�าเนา
บัตรประชาชนและส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ์ส่งมายังสหกรณ์

8.4 สหกรณ์ SMS 
  เป็นบริการที่สหกรณ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร

ให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมของสมาชิก
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อาทิ การถอน
เงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ต้ังแต่
จ�านวน 3,000 บาทขึ้นไป การค�้าประกันเงินกู้ การอนุมัติ
เงินกู้ การรับทุนสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งการแจ้งข้อมูล
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

9. วารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดำือน
 ปี 2558 นับเป็นปีที่ 15 ที่สหกรณ์ได้จัดท�า

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ซึ่งก�าหนดออกเป็นรายเดือนต่อเนื่อง 

กันทุกเดือน และจัดส่งวารสารสหกรณ์ป่าไม้ทางไปรษณีย์
ให้สมาชิกท่ีไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ E-journals 
ส�าหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ E-journals สหกรณ์ 
จัดส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 นอกจากนี้ข่าวสารสหกรณ์นับว่าเป็นสื่อที่มี
ความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพราะสมาชิก
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ และเพื่อ
ให้สมาชิกใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการรับบริการต่าง ๆ  
จากสหกรณ์ ดังนั้น วารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน  
จึงเป็นสื่อที่มีความส�าคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สหกรณ์ต่าง ๆ ไปสู่สมาชิกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้รับรู ้ความเคลื่อนไหว และสามารถใช้บริการต่าง ๆ  
รวมถึงกิจกรรมจากสหกรณ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

10. ดำ้านวิชาการ
 ในรอบปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด ได้ส่งเสริมและพัฒนามวลสมาชิกในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้

10.1 การส่งเสริมให้สมาชิกจดัำกิจกรรมกลุ่ม
  ในปี 2558 มีสมาชิกรวมกลุ่มจัดกิจกรรม

กลุ่ม จ�านวน 48 กลุ่ม จ�านวน 6,433 คน โดยสหกรณ์ได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเงินท้ังสิ้น 
1,982,345.00 บาท 
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สรุปการจัดกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก

ที่ กลุ่มสม�ชิก จำ�นวน
(คน)

1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 85

2 ราชพฤกษ์ลำาปาง 200

3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 880

4 จังหวัดลำาปาง 407

5 สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
(ขอนแก่น) 63

6 ชมรมโยคะ 130

7 จังหวัดอุดรธานี 102

8 สำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 173

9 จังหวัดพิษณุโลก 198

10 จังหวัดนครศรีธรรมราช 137

11 จังหวัดมุกดาหาร 57

12 รักษ์ป่าอีสานตอนล่าง 
จังหวัดศรีสะเกษ

111

13 ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
สบอ.6 36

14 กองนิติการ 76

15 รักษ์ธรรมชาติ 28

16 จังหวัดสระบุรี 66

17 จังหวัดตาก 760

18 จังหวัดแพร่ 161

19 สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา) 95

20 จังหวัดนครราชสีมา 148

21 ชมรมผู้สูงอายุป่าไม้ 90

22 จังหวัดนครสวรรค์ 158

23 จังหวัดชัยภูมิ 119

24 กองคลัง (นางระพินทร์  เจริญศรีทวีชัย) 174

25 สำานักอุทยานแห่งชาติ 144

26 จังหวัดปราจีนบุรี 263

27 จังหวัดภูเก็ต 76

28 กองคลัง (นางสุกัญญา  เปลี่ยนศรี) 10

29 สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 96

30 สำานักแผนงานและสารสนเทศ 12

31 กองคลัง (นางอินทิพร  กุบแก้ว) 119

32 กองคลัง (นายกวี  ไชยชนะ) 13

33 สำานักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า 64

34 สำานักอนุรักษ์และจัดการต้นนำ้า 25

35 สำานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 84

36 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 69

37 สำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 102

38 วิชาการป่าไม้ 147

39 จัดการต้นนำ้าน่าน 78

40 สำานักอนุรักษ์และจัดการต้นนำ้า 34

41 จังหวัดสกลนคร 77

42 จังหวัดเชียงราย 117

43 สำานักป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช 102

44 สำานักส่งเสริมการปลูกป่า 118

45 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 22

46 จังหวัดเชียงใหม่ 155

47 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ
21

48 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 31

รวม 6,433
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10.2 การสมัมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
  ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 
ประจ�าปี 2558 ขึ้น โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และสมาชิกที่
เกษียณราชการก่อนก�าหนดและมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งในปีนี้ 
สหกรณ์ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

  คร้ังท่ี 1 ประเทศเวียดนาม (ฮานอย  
ฮาลองเบย์) ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2558

  ครั้งท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง 
วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2558

10.3 การฝึกอบรมสมาชิกและผู้แทนสมาชิก
  ในปี 2558 สหกรณ์ได้ส่งเสริมและพัฒนา

ให้ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกมีความเป็นผู้น�าเพิ่มขึ้น และ 
ส่งเสริมให้สมาชิกสมทบได้รับทราบในเรื่องหลักการของ
สหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ 
โดยจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้แทนสมาชิก สมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ดังนี้

  1) การฝึกอบรม “ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ 4” 
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2558 โดยมีผู ้แทน
สมาชิกและสมาชิก เข้าร่วมทั้งสิ้น 84 คน 

 2) โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย
แบ่งเป็นโครวการฝึกอบรมสมาชิก 2 ครั้ง และโครงการ 
ฝึกอบรมสมาชิกสมทบ 9 ครั้ง ดังนี้

โครงการฝึกอบรมสมาชิก

ครั้งที่ สถ�นที่ จำ�นวน (คน)

1 สบอ. 4 สุราษฎร์ธานี 46

2 สบอ. 11 อุบลราชธานี 65
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11. การให้ทุนสวสัดำิการแก่สมาชิก
 ในรอบปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนี้
11.1 ทุนสวสัดำิการเพื่อวนัเกิดำสมาชิก 
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกในวันคล้ายวันเกิด 

สมาชิก 100.00 บาท และวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  
28 กันยายน ของทุกปี ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

  1) อายุการเป็นสมาชิก 1 – 15 ปี จ่าย 
100.00 บาท

  2) อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป จ่าย 
200.00 บาท

  3) อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ่าย 
300.00 บาท

  ซึ่ ง ในป ี  2558 สหกรณ ์ออมทรัพย  ์
กรมป ่ า ไม ้  จ� า กัด  จ ่ าย ทุนสวัสดิ การ เพื่ อวัน เกิ ด

สมาชิกให้สมาชิก จ�านวน 13,284 คน เป็นเงินทั้งส้ิน  
3,642,300.00 บาท

11.2 ทุนสวัสดิำการเพ่ือส่งเสริมการ
ศึกษาของสมาชิก 

  สหกรณ ์จ ่ าย ให ้กับสมาชิกที่ ส� า เ ร็ จ 
การศกึษาตัง้แต่ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้ต้น (ปวช.) 
ขึ้นไป จ�านวน 1,000.00 บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตร
หรือหนึ่งปริญญาบัตร ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 28 คน  
จ�านวนเงิน 28,000.00 บาท 

11.3 ทุนสวัสดิำการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสมาชิก 

  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม 
หรือสัมมนา หรือศึกษา หรือเรียน ทุกสาขาวิชาการ
ท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรในก�ากับของรัฐ หรือ
สหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500.00 บาท 
โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่ง
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุน
สวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 7 คน เป็นเงิน 3,500.00 บาท 
 

11.4 ทุนสวัสดิำการเพ่ืออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์ 

  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกท่ีลาสิกขาบท 
หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000.00 บาท 
ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่าย 
ทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 12 คน เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

11.5 ทุนสวสัดำิการเพื่อการมงคลสมรส 
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรส 

ถูกต้องตามกฎหมาย รายละ 1,000.00 บาท ซึ่งใน 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้
สมาชิก จ�านวน 26 คน เป็นเงิน 26,000.00 บาท 

11.6 ทุนสวสัดำิการเพื่อบ้านหลงัใหม่ 
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ 

กรรมสิทธิ์ในบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้านครอบครัวละ 

โครงการฝึกอบรมสมาชิกสมทบ

ครั้งที่ สถ�นที่ จำ�นวน (คน)

1 สบอ. 4 สุราษฎร์ธานี 136

2 สำานักงานสหกรณ์ 84

3 สบอ. 9 อุบลราชธานี 102

4 สบอ. 14 ตาก 90

5 สบอ.13 สาขาลำาปาง 100

6 สบอ. 2 ศรีราชา 95

7 สบอ. 15 เชียงราย 181

8 สบอ. 11 พิษณุโลก 98

9 สบอ. 8 ขอนแก่น 102
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1,000.00 บาท ซึ่งใน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด จ ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 17 คน 
เป็นเงิน 17,000.00 บาท

 
 11.7  ทุนสวัสดำิการเ พ่ือรับขวัญ 
ทายาทใหม่ 

  สหกรณ ์ จ ่ า ย ให ้ กั บสมาชิ ก เพื่ อ รั บ
ขวัญบุตรของสมาชิกซึ่งเป็นทายาทใหม่ ครอบครัวละ 
1,000.00 บาท ซึ่งใน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 52 คน เป็นเงิน 
52,000.00 บาท

11.8 ทุนสวัสดิำการเพ่ือการศึกษาของ
บุตรสมาชิก 

  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรก�าลัง
ศึกษาอยู่ ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อการ
ศึกษาของบุตรสมาชิก จ�านวน 2,091 คน เป็นเงิน 
1,790,600.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1) ทุนประเภทเรียนดี จ�านวน 272 ทุน 
เป็นเงิน 626,000.00 บาท โดยแยกทุนตามระดับชั้น ดังนี้

  - ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
จ�านวน 162 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บาท เป ็นเงิน 
324,000.00 บาท

   - ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)  
จ�านวน 63 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท เป็นเงิน 157,500.00 บาท

   - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – ปวช.3)  
จ�านวน 15 ทุน ๆ  ละ 2,500.00 บาท เป็นเงิน 37,500.00 บาท 
   - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 – ปวส.2) 
จ�านวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท

   - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ) 
จ�านวน 20 ทุน ๆ ละ 3,500.00 บาท เป็นเงิน 70,000.00 บาท

  2)  ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 
จ�านวน 12 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท

  3)  ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 
จ�านวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000.00 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท

  4)  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณี
พิเศษ จ�านวน 18 ทุน ๆ ละ 3,500.00 บาท เป็นเงิน 
63,000.00 บาท

  5) ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จ�านวน 
1,781 ทุน ๆ ละ 600.00 บาท เป็นเงิน 1,068600.00 
บาท

11.9 ทุนสวสัดำิการประกนัชีวิตสมาชิก
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่บริษัทประกัน

ชีวิตตอบรับการประกันชีวิตราย ๆ ละ 50 บาท ซึ่งใน
ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุน
สวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงิน 7,301,570.00 บาท

 
11.10  ทุนสวัสดำิการเพ่ือสงเคราะห์

สมาชิกประสบภยั 
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ประสบภัย

ตั้งแต่รายละ 1,000.00 บาท ถึงรายละ 40,000.00 บาท 
ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่าย 
ทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 15 คน เป็นเงิน 88,110.00 บาท

11.11  ทุนสวัสดิำการเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 

  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกเพื่อช่วยเหลือ 
  1) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000.00 บาท
  2) กรณีทุพพลภาพ รายละ 20,000.00 บาท
  3) กรณีถึงแก่กรรม รายละ 20,000.00 บาท
  ซึง่ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 6 คน เป็นเงิน 
90,000.00 บาท

11.12  ทุนสวัสดำิการส�หรับสมาชิกท่ี
ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดำ 

  สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือ
สมาชิกที่ไม่มีสามีหรือภรรยา หรือผู้ท่ีหย่าร้าง ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี จ�านวน 
3,000.00 บาท ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด จ ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 49 คน  
เป็นเงิน 147,000.00 บาท
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11.13  ทุนสวัสดำิการเพื่อบ�เหน็จสมาชิก 
  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ

ราชการ (อายุไม่น้อยกว่า 60 ปี) และเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยสหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเกษียณตั้งแต่ 
2,000.00 บาท ไม่เกิน 7,000.00 บาท ซึ่งในปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้
สมาชิก จ�านวน 293 คน เป็นเงิน 1,548,360.98 บาท

11.14  ทุนสวัสดิำการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิก
อาวุโส

   สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 
61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ดังนี้

  1) เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 
1,000.00 บาท

  2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 1,500.00 บาท
  3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี จ่าย 2,000.00 บาท
  ซึง่ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 1,573 คน  
เป็นเงิน 2,210,500.00 บาท

11.15  ทุนสวัสดิำการเพ่ือสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ  

  จ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพตามอายุการ
เป็นสมาชิก ปีละ 8,000.00 บาท ไม่เกิน 80,000.00 บาท 
ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไม่มี
จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก 

11.16  ทุนสวัสดำิการเพ่ือสงเคราะห์
การศพสมาชิก 

  สหกรณ์มอบให ้ผู ้จัดการหรือผู ้แทน
สมาชิกเป็นผู้มอบเงิน หรือสิ่งของแสดงการไว้อาลัยใน
งานศพสมาชิก ศพละ 1,500.00 บาท ซึ่งในปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้
สมาชิก จ�านวน 15 คน เป็นเงิน 105,000.00 บาท

 

11.17  ทุนสวสัดิำการเพ่ือสงเคราะห์การศพ 
บิดำา มารดำา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 

  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกเพ่ือแสดงการ
ไว้อาลัยศพละ 1,500.00 บาท ซ่ึงในปี 2558 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก 
จ�านวน 196 คน เป็นเงิน 294,000.00 บาท

11.18  ทุนสวสัดิำการเพื่อสงเคราะห์การศพ 
ส�หรบัสมาชิกที่มิไดำ้ประกนัชีวิต 

  สหกรณ์จ่ายให้กับทายาทของสมาชิก
ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000.00 บาท ไม่เกิน 
100,000.00 บาท ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิก จ�านวน 16 คน 
เป็นเงิน 1,490,000.00 บาท

12. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
  ระหว่างปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
โดยมีรายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังนี้

12.1 ดำ้านสาธารณกุศล 
  สหกรณ ์ ได ้ ร ่ วมสนับสนุนกิ จกรรม

สาธารณกุศลและสังคม เป็นเงิน 547,531.75 บาท

12.2 ด้ำานหน่วยงานต้นสงักัดำของสมาชกิ 
  สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้

ส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก เป็นเงิน 60,000.00 บาท

12.3 ดำ้านการศึกษา 
  สหกรณ์ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก ่

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเงิน 223,000.00 บาท

12.4 ดำ้านบุคลากรในสังกัดำกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดำล้อม

  สหกรณ์ได ้ร ่วมช ่วยเหลือเจ ้าหน ้า ท่ี 
ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 19 คน 
เป็นเงิน 135,000.00 บาท
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12.5 ดำ้านสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ 
  สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อแสดงการ

ไว้อาลัยสมาชิกสมทบท่ีเสียชีวิต จ�านวน 27 คน เป็นเงิน 
40,500.00 บาท

13. กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดำล้อม

  ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จ�ากัด ตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุตร หลาน 
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ได ้รู ้ ถึ งคุณค ่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความ
สัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสมาชิก คู่สมรส บุตร ดังนี้

13.1 โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 15 
  ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 
2558 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 74 คน  
ซึ่งเป็นเยาวชนจาก

  1) บุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
  2) นักเรียนโรงเรียนบางบัว
  3) นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา
  4) นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

 

13.2 โครงการค่ายครอบครวัสหกรณ์ รุ่นที่ 10 
  ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2558 โดย
มีครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 11 
ครอบครัว 34 คน

14. การสร้างหลักประกันความ
มั่นคง

  ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ได้ให้บริการท�าประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องส�าหรับ 
สมาชิก คู่สมรส บุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปจ�านวนสมาชิก คู่สมรส บุตร
ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่เข้าร่วมโครงการประกัน
ชีวิตได้ดังนี้

ประเภทผู้เอ�ประกัน จำ�นวน (คน)

สมาชิก (35 บาท) 550

สมาชิก (130 บาท) 761

สมาชิก (210 บาท) 251

สมาชิก (270 บาท) 2,225

สมาชิก (400 บาท) 825

สมาชิก (470 บาท) 1,189

สมาชิก (540 บาท) 1,842

สมาชิก (600 บาท) 2,680

สมาชิก (900 บาท) 1,886

สมาชิกสมทบ (130 บาท) 132

สมาชิกสมทบ (210 บาท) 97

สมาชิกสมทบ (270 บาท) 7,811

สมาชิกสมทบ (400 บาท) 26

สมาชิกสมทบ (470 บาท) 637

บุตร (21 บาท) 962

คู่สมรส (130 บาท) 1,150

คู่สมรสและบุตร (210 บาท) 2,043
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 ส�าหรับผลประโยชน์คุ้มครองที่สหกรณ์ได้ให้
บริการท�าประกันแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และ
บุตรของสมาชิก มีดังนี้

 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ยังให้บริการท�าประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ส�าหรับสมาชิกที่กู้
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ และสมาชิกสมทบที่กู้เงินกู้สามัญ

 โดยในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จ�ากัด ได้จ ่ายเงินสินไหมให้แก่ทายาทของสมาชิกที ่
ถึงแก่กรรม จ�านวน 117 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 86,109,289.99 
บาท

15. การพฒันาบุคลากร
  ส� าหรับการพัฒนาบุคลากรสหกรณ ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันา
บุคลากรของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ยกระดับมาตรฐานของการให้บริการแก่สมาชิก โดยใน 
ปี 2558 สหกรณ์ได้ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

 1) การสัมมนาทางวิชาการ “การปฏิรูป
เศรษฐกิจไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” 

 2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ
 3) การสัมมนาทางวิชาการ “ไอซีที เพื่อการ

พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์” 
 4) การสัมมนาทางวิชาการ “สหกรณ์กับการ

แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน” 
 5) การสัมมนาทางวิชาการ “การปฏิรูป

เศรษฐกิจไทย” 
 6) การฝึกอบรม “ผู้น�าสหกรณ์” 
 7) การสัมมนา “องค์กรก�ากับและส่งเสริม

สหกรณ์ออมทรัพย์”
 8) การสัมมนา “ภาษีอากรที่เกี่ยวกับสหกรณ์” 
 9) การสัมมนาทางวิชาการ “การปฏิรูป

สหกรณ์เพื่อความยั่งยืน” 
10)  การฝึกอบรมหลกัสตูร “เทคนคิการตดัสนิใจ 

และแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” 
11) การฝึกอบรมหลักสูตร “รู้ รับ ปรับ เปลี่ยน  

เตรียมความพร้อมสินเชื่อสหกรณ์ยุค AEC”  
12) การฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงิน

สหกรณ์อย่างมืออาชีพ” 
13) การฝ ึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ

ประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่องานสหกรณ์”
14) การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนค�าร้อง

และการบังคับคดี”
15) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนคิการบรหิาร 

สภาพคล่องและการบริหารเงินสด” 
16) การสัมมนา “ทางเลือก – ทางรอด เพื่อ

สหกรณ์ปลอดหนี้สูญ” 

ประเภทผู้เอ�ประกัน จำ�นวน (คน)

คู่สมรสและบุตร (270 บาท) 1,872

คู่สมรสและบุตร (400 บาท) 127

คู่สมรสและบุตร (470 บาท) 480

อัตร�ค่�เบี้ย
ประกัน

ผลประโยชน์คุ้มครอง

เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตจ�ก
อุบัติเหตุ

21 บาท 75,000.00 150,000.00

35 บาท 100,000.00 150,000.00

130 บาท 300,000.00 450,000.00

210 บาท 300,000.00 1,000,000.00

270 บาท 500,000.00 1,000,000.00

400 บาท 700,000.00 1,400,000.00

470 บาท 800,000.00 1,600,000.00

540 บาท 900,000.00 1,800,000.00

600 บาท 1,000,000.00 2,000,000.00

900 บาท 1,500,000.00 3,000,000.00
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17) การสมัมนาทางวชิาการ “เครือ่งมอืป้องกนั 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในปีแพะ” 

18) การสัมนา “ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคกลาง กทม.พื้นที่ 1 และ 2” 

19) การฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
และเลขานุการมืออาชีพ”

20) การฝ ึกอบรมหลักสูตร  “ออกแบบ
เว็บไซต์”

21) การฝ ึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะการพูด” 

22) การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท�าแผน
ธุรกิจสหกรณ์” 

23) การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูล
ทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์” 

24) การฝ ึกอบรมหลักสูตร “การจัดท�า 
งบการเงินส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์”

25) การสัมมนา “การบริหารเงินของสหกรณ์
ยุคใหม่” 

26) การสัมมนา “สหกรณ์กับการแก้ปัญหา
หนี้ครัวเรือน”

27) การสัมมนา “การสร้างระบบคุ ้มครอง
ทางการเงิน”

28) การสัมมนา “เจาะลึก ประเด็นหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

29) การสัมมนา “การปรับโครงสร ้างหนี้มี
ปัญหา”

30) การฝึกอบรม “การเจรจาต่อรองและตดิตาม 
หนี้ค้างช�าระ” 

31) การสัมนา “การบริหารความเ ส่ียง
ทางการเงินของสหกรณ์” 

32) การฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึกภาษี
ธุรกิจสหกรณ์” 

16. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
16.1 การสัมมนาเครือข่ายกลุ่มภาคีสหกรณ์

บางเขน
  ในปี 2558 เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 

2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ�ากัด และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด ซึ่งเป็น 
เจ้าภาพร่วม ได้จัดสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�าปี  
2558 ขึ้น ณ โรงแรมเวลคัม บีช จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและ 
ฝ ่ าย จัดการของสหกรณ ์ ในภาคีสหกรณ ์บาง เขน  
ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์สมาชิกทั้งสิ้น 14 สหกรณ์ เข้า
ร่วมสัมมนา ดังนี้

 1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 2) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
 3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด
 4) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด
 5) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด
 6) ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
 7) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด
 8) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด
 9) สหกรณ ์ออมทรัพย ์ดาต ้าวัน เอเ ชีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
 10) สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ากัด
 11) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
 12) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
 13) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ จ�ากัด
 14) สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
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16.2 การศึกษาดำูงาน
  ในรอบปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับเกียรติจากหน่วยงานและสหกรณ์
ต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

 1) ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 2) สหกรณ ์ออมทรัพย ์สาธารณสุข

จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
 3) ส�านกังานสหกรณ์จงัหวัดสมทุรปราการ

 4) สหกรณ์ออมทรัพย ์ครูสุพรรณบุรี 
จ�ากัด

 5) สหกรณ์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด
 6) สหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จ�ากัด
 7) ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ ก ร ะ ท ร ว ง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ากัด
 8) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด
 9) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 

จ�ากัด
 10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์

พีซี จ�ากัด
 11) สหกรณ ์ออมทรัพย ์สาธารณสุข

สงขลา จ�ากัด
 12) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด
 13) สหกรณ ์ออมทรัพย ์ โรงพยาบาล

สระบุรี จ�ากัด
 14) สหกรณ์บรกิารผู้ค้าตลาดนัดจตจุกัร จ�ากดั
 15) สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั
 16) สหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น จ�ากดั

17) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร

18) สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมวิชาการเกษตร 
จ�ากัด

17. การบริหารจดัำการ
  ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้บริหารงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ประจ�า
ปี 2556 – 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และดัชนี 
ชี้วัดความส�าเร็จ ดังนี้

17.1 วิสยัทศัน์ 
  “เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง ก้าวล�้าด้าน

เทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตพอเพียง”
17.2 พนัธกิจ
  1) ธ�ารงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ และ

จรรยาบรรณแห่งสหกรณ์
  2) พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทาง 

การเงินของสมาชิก
  3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ขบวนการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล
  4) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่

สมาชิก
  5) ส ่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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17.3 ดำชันีชี้วดัำความส�เร็จ
  1) มุมมองด ้านสังคมและขบวนการ

สหกรณ์  7 ตัวชี้วัด
  2) มุมมองด้านการเงิน 10 ตัวชี้วัด
  3) มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ  

11 ตัวชี้วัด
  4) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 8 ตัว

ชี้วัด
  5) มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 10 

ตัวชี้วัด

18. การจัดำหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส�นกังาน

  ใ น ป ี  2 5 5 8  ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย  ์
กรมป่าไม ้ จ�ากัด ได ้ จัดหาเครื่องใช ้ส�านักงานและ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมด
อายุการใช้งาน และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสหกรณ์ให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ข้ึน โดยในปีนี้สหกรณ์ได้จัดหาเครื่องใช้ส�านักงานและ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่อง Projector เครื่องปรับอากาศ  
พัดลมไอน�้า ปั ๊มน�้า กล้องดิจิตอล ม่านม้วนทึบแสง  
เครื่องลงเวลา แบตเตอรี่เครื่องส�ารองไฟ คอมพิวเตอร์
แบบพกพา เครื่องคอมพิวเตอร์ Gateway Server  
DR Site  Access Point  Controller Hard disk   
Memmory

19. การบริหารความเสี่ยง
  ในปี 2558 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ได้ค�านึงถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบท้ังภายในและภายนอก
สหกรณ ์  จึ ง ได ้ จั ด โคร งการสั มมนาแผนบริ หาร 
คว าม เ ส่ี ย ง ข้ึ น  ในวั น ท่ี  3 0  พฤษภาคม  2558 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จ�ากัด โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งโครงการ
สัมมนาในครั้ งนี้ เป ็นการพิจารณาคู ่มือแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของสหกรณ์แต่ละด้าน ดังนี้

 1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 2) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 3) ความเสี่ยงด้านตลาด
 4) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 5) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 1,749 2,423 34,317,500.00 47,550,200.00

ก.พ. 1,769 2,053 34,143,900.00 40,091,600.00

มี.ค. 2,237 2,969 43,999,100.00 58,962,500.00

เม.ย. 2,368 2,953 45,542,000.00 58,442,000.00

พ.ค. 2,346 2,684 45,173,400.00 53,605,900.00

มิ.ย. 2,350 2,632 45,629,800.00 50,513,300.00

ก.ค. 2,599 2,765 51,074,100.00 52,645,200.00

ส.ค. 2,576 2,703 50,808,000.00 51,585,200.00

ก.ย. 2,431 3,448 47,558,200.00 104,004,100.00

ต.ค. 2,930 2,746 57,483,300.00 78,971,100.00

พ.ย. 2,671 3,066 53,357,000.00 90,924,500.00

ธ.ค. 2,782 3,121 55,148,800.00 94,532,400.00

รวม 28,808 33,563 564,235,100.00 781,828,000.00

2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา                                                                                                                                             
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 6 13 1,021,710.00 2,376,556.00

ก.พ. 6 12 1,176,105.00 2,064,375.75

มี.ค. 8 9 546,958.50 1,563,908.50

เม.ย. 7 7 1,524,213.25 958,338.50

พ.ค. 9 14 889,016.00 2,307,465.75

มิ.ย. 9 7 739,319.50 1,234,885.75

ก.ค. 13 6 2,054,903.75 1,193,550.00

ส.ค. 12 9 1,649,613.00 911,627.75

ก.ย. 13 15 2,738,098.25 3,060,322.75

ต.ค. 12 9 1,175,973.75 1,694,150.00

พ.ย. 14 6 2,047,198.25 792,480.75

ธ.ค. 11 7 2,261,316.75 2,013,300.00

รวม 120 114 17,824,426.00 20,170,961.50

 2.2 เงินกู้สามัญ
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 470 502 333,135,020.25 347,782,266.20

ก.พ. 452 427 312,488,313.75 278,903,877.70

มี.ค. 664 670 466,983,969.88 475,916,884.44

เม.ย. 661 924 472,042,035.60 762,796,836.27

พ.ค. 786 964 554,320,758.75 829,386,734.50

มิ.ย. 672 1,137 462,702,251.45 1,062,424,430.08

ก.ค. 661 1,018 467,908,792.96 915,736,322.74

ส.ค. 668 841 460,761,278.97 710,900,510.90

ก.ย. 695 677 493,174,870.82 558,478,644.83

ต.ค. 850 619 610,866,674.64 464,527,068.39

พ.ย. 724 662 510,513,311.51 514,797,039.27

ธ.ค. 729 672 518,270,033.64 506,215,834.94

รวม 8,032 9,113 5,663,167,312.22 7,427,866,450.26

 2.4 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 1 0 300,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 1 0.00 534,900.00

ต.ค. 1 0 300,000.00 0.00

พ.ย. 1 1 48,472.00 500,000.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 3 2 648,472.00 1,034,900.00

การให้บริการเงินกู้
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ในรอบปี 2558 สรุปได้ ดังนี้
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2.5 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 0 0 0.00 0.00

2.7 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดำพลังงาน 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 1 0 40,909.25 0.00

มี.ค. 1 0 25,900.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 1 0 29,000.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 1 0 32,400.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 4 0 128,209.25 0.00

2.6 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 1 0.00 60,000.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 0 1 0.00 60,000.00

2.8 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 2 0.00 98,100.00

ก.พ. 0 1 0.00 119,600.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 1 0.00 100,000.00

พ.ค. 0 1 0.00 110,000.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 24,500.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 3 0 224,870.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 2 0.00 88,000.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 4 7 249,370.00 515,700.00
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2.9 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 1 0.00 121,008.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 1 0.00 151,051.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 1 0.00 49,896.75

ก.ค. 1 1 60,749.50 154,339.50

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 2 0 203,117.25 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 121,353.00

รวม 3 5 263,866.75 597,648.25

2.11 เงินกู้สามัญสมทบ (พนักงานราชการ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 142 175 8,975,000.00 11,340,000.00

ก.พ. 120 150 7,279,304.50 9,849,000.00

มี.ค. 165 195 10,277,129.50 12,782,000.00

เม.ย. 261 206 16,605,000.00 13,675,000.00

พ.ค. 225 129 14,698,266.00 8,805,000.00

มิ.ย. 179 137 11,133,000.00 8,854,000.00

ก.ค. 215 134 13,611,000.00 8,933,000.00

ส.ค. 193 94 12,796,000.00 5,905,000.00

ก.ย. 191 108 12,623,000.00 7,109,000.00

ต.ค. 177 81 11,161,000.00 5,752,900.00

พ.ย. 165 65 11,081,000.00 3,951,800.00

ธ.ค. 190 53 12,949,000.00 3,017,000.00

รวม 2,223 1,527 143,188,700.00 99,973,700.00

2.10 เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 4 3 169,100.00 133,700.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 4 3 169,100.00 133,700.00

2.12 เงินกู้พิเศษ (วนาเคหะ)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 7 5 9,335,000.00 6,830,000.00

ก.พ. 10 6 13,070,000.00 7,935,000.00

มี.ค. 10 3 7,750,000.00 6,150,000.00

เม.ย. 6 7 6,647,000.00 6,599,000.00

พ.ค. 8 6 15,600,000.00 8,592,000.00

มิ.ย. 7 10 7,420,000.00 11,756,000.00

ก.ค. 12 8 12,670,000.00 10,193,000.00

ส.ค. 8 7 9,393,000.00 8,058,000.00

ก.ย. 8 4 9,300,000.00 4,655,000.00

ต.ค. 9 4 12,179,000.00 4,410,000.00

พ.ย. 3 8 1,580,000.00 8,718,000.00

ธ.ค. 9 11 7,540,000.00 22,524,000.00

รวม 97 79 112,484,000.00 106,420,000.00
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2.14 เงินกู้พิเศษ (เพื่อความมั่นคงครอบครัว) 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน

จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 1 0 19,200.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 1 0.00 19,200.00

ก.ย. 1 0 20,500.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 2 1 39,700.00 19,200.00

2.13 เงินกู้พิเศษ (เงินฝาก) 
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 11 7 6,683,900.00 3,774,090.33

ก.พ. 13 9 17,578,150.00 3,739,000.00

มี.ค. 12 13 6,209,600.00 8,387,810.25

เม.ย. 10 15 7,060,900.00 14,274,600.00

พ.ค. 12 14 8,629,999.00 4,612,230.00

มิ.ย. 6 20 2,989,000.00 11,960,679.25

ก.ค. 11 14 9,870,200.00 17,474,360.45

ส.ค. 11 16 4,178,511.50 10,176,553.50

ก.ย. 5 8 1,851,000.00 7,600,600.00

ต.ค. 9 2 5,352,016.08 460,000.00

พ.ย. 8 15 5,573,800.00 16,343,000.00

ธ.ค. 20 9 13,868,800.00 9,675,929.50

รวม 128 142 89,845,876.58 108,478,853.28

2.16 เงินกู้พิเศษ (เพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิบ� นาญ)

เดือน
ปี 2558

จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

ม.ค. 0 0.00

ก.พ. 0 0.00

มี.ค. 0 0.00

เม.ย. 0 0.00

พ.ค. 0 0.00

มิ.ย. 54 16,149,139.93

ก.ค. 0 0.00

ส.ค. 0 0.00

ก.ย. 0 0.00

ต.ค. 0 0.00

พ.ย. 0 0.00

ธ.ค. 0 0.00

รวม 54 16,149,139.93

2.15 เงินกู้พิเศษ (เพื่อประกอบกิจการอาคาร)
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน (สัญญา) จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 1 0.00 1,330,000.00

เม.ย. 1 1 600,000.00 1,500,000.00

พ.ค. 1 0 1,200,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 1 0 1,570,000.00 0.00

ส.ค. 1 0 3,500,000.00 0.00

ก.ย. 1 0 6,500,000.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 3,000,000.00

รวม 5 3 13,370,000.00 5,830,000.00
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2.17 เงินกู้สามัญสวัสดำิการเพื่อการรักษาพยาบาล
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน(สัญญา) จ�านวนเงิน(บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 1 0 76,000.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 32,300.00

รวม 1 1 76,000.00 32,300.00

2.18 เงินกู้สามัญสวัสดิำการเพื่อการศึกษาเจ้าหน้าที่
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน จ�านวน(สัญญา) จ�านวนเงิน(บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 1 0.00 130,818.50

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 1 0 44,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 1 1 87,838.25 44,700.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 2 2 131,838.25 175,518.50

2.19 เงินกู้พิเศษสวัสดำิการเพื่อการเคหะเจ้าหน้าที่
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน(สัญญา) จ�านวนเงิน(บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 2 0.00 1,597,000.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 1 0.00 1,500,000.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 2 0 1,940,000.00 0.00

ก.ย. 0 0 0.00 0.00

ต.ค. 1 1 990,000.00 3,040,000.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 3 4 2,930,000.00 6,137,000.00

2.20 เงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์
  เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558

เดือน
จ�านวน(สัญญา) จ�านวนเงิน(บาท)

2557 2558 2557 2558

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 4 0.00 190,000,000.00

ส.ค. 0 5 0.00 150,000,000.00

ก.ย. 1 1 50,000,000.00 30,000,000.00

ต.ค. 0 3 0.00 80,000,000.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 1 0.00 50,000,000.00

รวม 1 14 50,000,000.00 500,000,000.00
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  7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีผ ่านมา สหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จ�ากัด ได ้จัดการประชุมใหญ่ 
สามัญประจ�าปี ท่านผู ้แทนสมาชิกจ�านวน 298 ท่าน 
ได้เข ้าร ่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีผู ้แทน 
หน้าใหม่จ�านวนมากถึง 68 ท่าน ก็ต ้องขอขอบคุณ 
ผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลามาท�าหน้าท่ีให้กับ
สมาชิกทุกท่าน ส�าหรับช่วงเช้าวันแรก

                                   

 ประธานกรรมการด�าเนินการมอบโล่รางวัล 
 “คนดีศรีสหกรณ์” ให้กับ นางนุชนาถ ลอยเด่น

ประธานกรรมการด�าเนินการ เลขานุการ และผู้จัดการ ด�าเนินการประชุม

 หลังจากที่ท่านประธานได้เปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เชิญนายแพทย์ 
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กินอาหารเป็นยาหรือกินยาเป็นอาหาร” นับได้ว่าเป็นหัวข้อท่ีได้
ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว  

 

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ บรรยายเรื่อง 
“กินอาหารเป็นยา หรือกินยาเป็นอาหาร”

 ก่อนเริม่ประชมุตามวาระ สหกรณ์ได้มอบ “รางวลั
คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2558”  เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก 
ที่ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ 
เสียสละ เคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบ 
พอเพียง 

 ในปีนี้  คณะกรรมการด�าเนินการได้คัดเลือก  
นางนุชนาถ  ลอยเด่น  สมาชิกเลขที่ 14614  เป็นคนดีศรี
สหกรณ์ ประจ�าปี 2558 โดยได้รบัรางวลัโล่เชดิชเูกยีรตแิละ
เข็มทองค�า “คนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า  20,000 บาท จาก
นัน้ได้มอบเครือ่งคอมพวิเตอร์ให้กบัศนูย์ประสานงานประจ�า
จังหวัด จ�านวน 9 ศูนย์

 จากนั้นท่านสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ชุดที่ 37  
ได้เริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2558

ประชุมใหญ่สามญัประจ�ปี 2558
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ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2558

การต้อนรบัคณะศึกษาดำูงาน  

 ท ่านมาหาเราดี ใจ ท ่านจากไปเราคิดถึง สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด รู ้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง ท่ีแต่ละสหกรณ์ได้ให้ความสนใจ

เข้าเย่ียมชม สอ.ปม. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เปิดมุมมอง 

ที่จะรับกับการเรียนรู ้ ในสิ่งใหม่ ๆ น�าองค์ความรู ้ที่ ได ้มาปรับใช ้ให ้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ในการดูงานแต่ละครั้ง มีท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้

เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบสหกรณ์และมีการตอบข้อซักถามกนั เพือ่เป็น

ประโยชน์ในการที่จะน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด

7 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์

13 มกราคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

27 มกราคม 2558 ส�านักสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

18  มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด

17  เมษายน 2558 สหกรณ์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด 

27 เมษายน 2558 สหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด

29 เมษายน  2558 สหกรณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ากัด

7 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด 

8 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฏร์ธานี จ�ากัด 

28  พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จ�ากัด

5  มิถุนายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด

 และสหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายท�าไม้ภาคเหนือ จ�ากัด

12  มิถุนายน 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด

9  กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จ�ากัด

23  กรกฎาคม 2558 สหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร จ�ากัด

25  สิงหาคม 2558 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

17  กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด

5 ตุลาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

14 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
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ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีนโยบายให้กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการจัด

กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น มีการ

บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ ข้อบังคับและ

ระเบียบสหกรณ์ และรับฟังสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากดั และยงัได้แลกเปลีย่นความรู้ทัศนคติต่อกนั พร้อมได้รวบรวมข้อคดิเหน็เสนอแนะต่อการบรหิาร

งานของสหกรณ์ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทผู้แทนสมาชิก และ

สร้างเครือข่ายสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ปี 2558 มีการจัดกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกทั้งสิ้น รวม 48 กลุ่ม จ�านวน 6,433 คน
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 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชกิขึน้ เพ่ือส่งเสรมิ

ความรู้ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆ  

เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่

สมาชิก ให้มากท่ีสดุจากการใช้บรกิารในทกุ ๆ  ด้าน ในการสญัจรพบสมาชกิ มกีารรบัสมคัรสมาชิกใหม่ 

สหกรณ์สญัจรพบสมาชิก ประจ�ปี 2558

การรับฝากเงิน การท�าบัตรสหกรณ์ ATM Click Coop Card รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้

เข้มแข็ง และส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

 ในปี 2558  สหกรณ์ได้จัดสัญจรพบสมาชิก ดังนี้

  ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล�าปาง) และกลุ่มสมาชิก 

      ราชพฤกษ์ล�าปาง

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์

  ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร จังหวัดชุมพร

   วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว จังหวัดระนอง

  ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ  สบอ.ที่ 11 (พิษณุโลก)

  ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ  สบอ.ที่ 10  (อุดรธานี)
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หลกัสูตร ”สหกรณ์กบัการพฒันาคุณภาพชีวิต”
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสมาชิกจ�านวนมาก กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสหกรณ์มีนโยบายให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง และมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างมั่นคง

การฝึกอบรมส�หรบัสมาชิกปี 2558

และยั่งยืน ดังนั้น การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  

จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญมาก ต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

 ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมส�าหรับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์รวมถงึบทบาท หน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ เพือ่น�า

มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยปีนี้ จัดขึ้น 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ สบอ.ที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี

 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ สบอ. ที่ 9 จ.อุบลราชธานี

 พื้นฐานความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนต่อไป
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หลกัสูตร สหกรณ์กบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั มสีมาชกิและสมาชกิสมทบเป็นจ�านวนมาก   และ

มแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ  คณะกรรมการด�าเนนิการ จงึมแีนวคดิทีจ่ะปรบัเปลีย่นสถานะสมาชกิ

สมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการให้เป็นสมาชกิสามญั โดยมกีารฝึกอบรมสมาชกิสมทบ ให้มคีวามรูค้วาม

การฝึกอบรมสมาชิกสมทบ ประจ�ปี 2558

เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ส�าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

ปี 2558 สหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสมทบ จ�านวน 9 ครั้งดังนี้

 ครั้งที่ 1 วันที่  17 พฤษภาคม 2558 ณ สบอ.ที่ 4 จ.สุราษฏร์ธานี  

 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.

 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน  2558 ณ สบอ.ที่ 9 จ.อุบลราชธานี

 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ สบอ.ที่ 14 จ.ตาก 

 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ สบอ.ที่ 2 จ.ชลบุรี

 ครั้งที่ 6 วันที่  5-6 กันยายน 2558   ณ สบอ.ที่ 15 จ.เชียงราย

 ครั้งที่ 7 วันที่  20  กันยายน 2558   ณ สบอ.ที่ 11 จ.พิษณุโลก

 ครั้งที่ 8 วันที่  19  ธันวาคม  2558   ณ สบอ.ที่ 8 จ. ขอนแก่น
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 การพัฒนาศักยภาพของผู้น�า ถือเป็นกุญแจส�าคัญในการตระเตรียมความพร้อม  

เพ่ือการรับมือ และก้าวสู่ความส�าเร็จ โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4” 

โครงการฝึกอบรม

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด กล่าวเปิดโครงการ 

“หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4”  

นายวรเทพ ไวทยาวโิรจน์ ทีป่รกึษากรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

บรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์”

หลกัสูตรผู้น�สหกรณ์รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 12 – 13 กนัยายน 2558

ประกอบด้วยสมาชิก ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มภาคีบางเขน รวมทั้งสิ้น 101 ท่าน โครงการ 

ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องของ การที่จะท�าให้องค์กรของเรา

พัฒนาก้าวหน้า และมั่นคงแข็งแกร่งต่อไป ผู้ที่ส�าคัญที่สุด ในการน�าพาสหกรณ์ของเรา ก็คือ ผู้น�าสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

ผูแ้ทนสมาชิก และผูท้ีจ่ะก้าวมาเป็นคณะกรรมการด�าเนนิการ เพือ่บรหิารสหกรณ์ สูว่สิยัทศัน์ตามหลกัการ และอดุมการณ์

สหกรณ์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 4” วันที่ 12-13 กันยายน 2558  เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้น�ารอบด้านในหลากหลายมิติ  

ในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านท่ีมากด้วยความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้าน

ต่าง ๆ  มาบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม ในเรือ่ง คณุธรรมและจรยิธรรมของผูน้�าสหกรณ์ เรือ่งปรชัญา อุดมการณ์ 

หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภาวะผู้น�าในสหกรณ์ออมทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหาร 

การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

 ความรู้ต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรทั้งหมด เป็นหน้าที่ของสมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องน�าองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้และท�าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด เพื่อร่วมกันน�าพาสหกรณ์

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย และเจริญก้าวหน้าต่อไป สาระและความรู้แบบน้ี นานทีมีหน สหกรณ์ใดที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจ  

ปีหน้าพบกันใหม่จ้า
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นายสุภาพ  ค�าแฝง กรรมการและเลขานุการ บรรยาย

เรื่อง “ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์”

นายณัฐ เสกข ์  น ้อยสมบู รณ ์ 

อุปนายกสมาชิกนางฟ ้ าสี รุ ้ ง

แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง  

“ภาวะผูน้�าในสหกรณ์ออมทรพัย์”

นายพงศธร สวุรรณภญิโญกุล

ผู้จัดการฝ่ายบญัช ีสอ.ปม. 

บรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์

งบการเงินอย่างง่าย”

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” 

และ “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก”

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก  

นายปรเมศว์ร อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ส�านักงานอัยการสูงสุด 

บรรยายเรื่อง  “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์”
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�กดัำ  
1 – 31 ตุลาคม 2558
 ผ่านพ้นไปด้วยด ีกบันทิรรศการ “เดอืนแห่งการออม” ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จัดนทิรรศการนีข้ึน้ 

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพยีง กไ็ด้การตอบรับอย่างดจีากสมาชกิและสมาชกิสมทบ มกีจิกรรมเล่นเกมและชงิรางวลัมากมาย ไม่ว่าจะสมคัรสมาชกิใหม่ 

หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

หรือหักเงินฝากรายเดือนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับของรางวัลมากมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด การจัด

นิทรรศการน้ีขึ้นมา ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกสนานที่สมาชิกได้รับ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดที่สหกรณ์ได้ตระหนัก และรณรงค์ 

มาโดยตลอด คือเรื่องการออมเงิน

ภาพบรรยากาศเดำือนแห่งการออม

 ทุกวันนี้ “เงิน” เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ทุกอย่างราบรื่น แต่จะมีสักกี่คนที่มีหลักในการใช้เงิน เพื่อความสบาย

ในวันข้างหน้า “ลาก่อนความจน วางแผนการออม” เพือ่จะได้มเีงนิเกบ็ไว้ใช้ในยามยาก เริม่ได้ด้วยการเก็บออมทลีะน้อย

เพื่อเป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในตัว ไม่ต้องก้อนใหญ่ก้อนโต ออมไว้ทีละนิด พิชิตความท้อ  
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รศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา บรรยายเรื่องสหกรณ์ เครื่องมือแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกลืม 

วันที่ 28 กนัยายน 2558
พิธีท�บุญครบรอบ 37 ปี 
แห่งการก่อตั้งสหกรณ์          

 วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ครบรอบ 37 ปี  สหกรณ์ได้จัดพิธีท�าบุญเล้ียงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้เรียนเชิญสมาชิกอาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้ง

สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ร.ต.บรรณเลิศ  รัชตกุล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้  น�าสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

สอ.ปม.ทุกท่าน ประกอบพิธีทางศาสนา ไหว้พระไตรสสตวรรษานุสรณ์ หน้ากรมป่าไม้ และไหว้พระพรหม และสักการะ

เสดจ็พ่อรชักาลท่ี 5 จากนัน้มพิีธที�าบุญเลีย้งพระ พร้อมแสดงมฑุติาจติ แทนค�าขอบคณุจากใจสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้

 ต่อด้วยมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้สถาบันศึกษารอบข้างกรมป่าไม้ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางบัว และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์ เครื่องมือแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกลืม” ได้รับ

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์

 ทั้งนี้ สอ.ปม.ได้มอบเงินทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อต้ังสหกรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 2,313,900 บาท  รวมสมาชิก 13,017 ราย โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ 

ในงานยังได้มีการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง หาผู้โชคดีอีกด้วย
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 ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์ รุน่ที ่10  เป็นโครงการท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่ 

แขง็แรง และมคีณุภาพ ซ่ึงปีนีเ้ป็นปีที ่10 ที ่สอ.ปม. ได้จัด ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ขึน้มา 

ค่ายครอบครวัสหกรณ์ อุ่นไอรกัในพงไพร
ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี
2 – 4 พฤษภาคม 2558

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เห็นว่า การสร้างความรัก และความเข้าใจ 

ในครอบครัวเป็นเรื่องที่ควรเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา

พิธีเปิดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 10 

โดยนายณรงค์ ทองขจร กรรมการสอ.ปม.

แล้วช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง วันที่ 2 – 4 

พฤษภาคม 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 10  ณ อุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ท่ีครอบครัว

แต่ละครอบครัว ต่างอยู่กันพร้อมหน้าภารกิจก็เริ่มต้น

ด้วยกิจกรรมต่างๆ มีท้ังให้ร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูก และ

ครอบครัวอื่นๆ ได้หุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ ต้มไข่จาก

ถุงพลาสติก โดยแต่ละครอบครัวจะต้องร่วมมือกัน เพื่อ

ให้แต่ละภารกิจส�าเร็จได้ในทีสุ่ด  แม้จะเป็นเพียงแค่ระยะ

เวลาอันสั้น ๆ   แต่ก็อบอุ่นทุกครั้งที่นึกถึง บางครอบครัว

ถึงกับกล้ันน�า้ตาไว้ไม่อยู ่ เพราะไม่เคยบอกรักกัน มารูกั้น

ก็วันนี้แหละน่า...

 แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และร้องไห้ 

ได้เห็นพลังแห่งความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน ครอบครัวแต่ละท่าน

มีความสุข ได้เปิดใจให้กันมากขึ้น บางครอบครัวก็บอกว่า ไม่อยากกลับ ขออยู่ต่อ 

อกีหน่อยนะครบั นาน ๆ  ผมจะมเีวลาให้กบัลูก ๆ  นบัเป็นประสบการณ์ทีดี่ เป็นเสมือน

ภูมิคุ้มกันที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีส�าหรับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมได้ตลอดไป
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แม้กาลเวลาจะหมนุเวยีนไปเปล่ียนไปนานแค่ไหนก็ตาม  ค่ายเยาวชนคนรกัป่าทกุ ๆ  ปีทีจ่ดัขึน้ 

ต่างก็เรียกความทรงจ�า ความประทับใจ และเสียงหัวเราะ ในทุกครั้งที่เยาวชนได้มาเข้าค่าย

ค่ายเยาวชนคนรักป่ารุ ่นที่ 15 สหกรณ์ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ เพื่อท่ีจะสร้าง 

ค่ายเยาวชนคนรกัป่า ผจญภยัในโลกกว้าง
ณ อช.เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดำ  จ.ระยอง
24-26 เมษายน 2558

คนรุ ่นใหม่ให ้ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงรวมพลังเยาวชน 

ลกูหลานป่าไม้ และโรงเรยีนรอบข้าง ไปเรยีนรูก้บัธรรมชาต ิ

นอกห้องเรียน และยังเก็บเกี่ยวความรู้จากการเดินป่า  

ซ่ึงจะสอดแทรกความรู ้เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่า เพื่อ

ปลูกจิตส�านึกเยาวชนให้รู้คุณค่าของป่าไม้

 โครงการนี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เขาและเธอ 

และเป็นประสบการณ์ครั้งส�าคัญในชีวิตซึ่งหาไม่ได้จาก 

ในห้องเรียน

       กลุ่มคนท�าค่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับรู้ว่า น้อง ๆ ต่างได้รับประสบการณ์ที่

หาไม่ได้จากห้องเรยีน และความรูท่ี้ได้รบัสามารถท�าให้เกดิประโยชน์กบัน้องๆ ได้ คนท�าค่าย รวมไปถึงผูจ้ดัค่าย คอื สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก็รู้สึกได้ถึงความทุ่มเท แรงกายแรงใจ ที่ตั้งใจท�าค่ายนี้มา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และ 

เห็นความส�าคัญของคุณค่าป่าผืนนี้  ทรัพยากรป่าไม้ จะได้คงอยู่ตลอดไป

ต้นไม้เพื่อนรัก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ดูนก  กิจกรรมที่สร้างความสุขใจ 

และความรู้จากนกนานาชนิด
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เที่ยวสุขใจวัยเกษียณ ณ เวียดำนามเหนือ

 เวลาทีเ่รามคีวามสขุนัน้  มกัจะผา่นไปอยา่งรวดเร็วเสมอ ไม่เว้นแม้แต่

หนนี้ หลังจากตรากตร�าท�างานกันมาทั้งปี หลายคนวัยเกษียณพร้อมให้รางวัล

ชีวิตตัวเอง เมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

พาผูเ้กษยีณปี 2558 บนิลดัฟ้าไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเวยีดนามเหนอื 4 วนั 3 คืน 

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์  ฮานอย นิงห์บิงค์  แม้จะ

เพียงเวลาสั้น ๆ ที่ได้มาเสพความสุขและธรรมชาติ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ 

ทีไ่ม่ได้เจอกนัมานาน ผูเ้กษยีณหลายท่าน ต่างเกบ็เกีย่วความประทบัใจกลับมา 

เมืองไทย พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้สหกรณ์จัดโครงการดีๆ  

แบบนี้อีก  

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  จ�ากดั ไม่เคยลมืผูเ้กษียณ เกษยีณเพยีงตวั  

แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร์ ถึงเกษียณไปแล้ว สิทธิประโยชน์ยังคงมากมาย  

จะมวัรรีออะไร ในเมือ่ความสุขท้ังหลายล้วนออกแบบได้ตามใจเรา  การเกษยีณ

อายุราชการ เป็นการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ท่านจงใช้ช่วงเวลา 

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  

10 - 13 ตุลาคม 2558
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ปากช่อง มนต์เสน่ห์เมืองคาวบอย  

 มาต่อกันที่ทริปในประเทศ วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2558 สอ.ปม. ได้จัดสัมมนาบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพหลัง

เกษียณอายุราชการ และบรรยายสิทธิประโยชน์สมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ โดยเข้าพักที่ บลูสกายรีสอร์ท เขาใหญ่  

3 วัน 2 คืน อิ่มเอมไปกับความรู้ที่ได้รับจาก วิทยากรที่มากไปด้วยความสามารถ คุณนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อ�านวยการศูนย์

สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ดูแลสุขภาพกายและใจอย่างไร ให้มีความสุขอายุยืนนาน “แก่นแท้ของชวีิตที่มีความ

สุข จริงๆ แล้ว คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และพอประมาณ เป็นความสุขขั้นพื้นฐาน ผู้คนเดินขวักไขว่สวนกันไป

มาอย่างรบีเร่งจนลมืมองท้องฟ้า บางคราวตัถทุีเ่ป็นเพยีงสญัลกัษณ์แห่งความสขุทีม่นษุย์อปุโลกน์ขึน้มา เป็นเพยีงแค่

ความฉาบฉวยครั้งคราว ลมพัดก็ปลิวไปตามลม ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เพียงแค่เก็บเกี่ยวและเดินช้า ๆ   ลองฟังเสียงหัวใจเต้น

ดูบ้าง สุขแบบตูมตามครั้งเดียว แล้วหาไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิต หรือจะสู้สุขทีละนิด แต่สุขนาน ๆ  ได้  อย่างยั่งยืนดีกว่า....”  

         ท่านวทิยากร ได้ให้แง่คิดทีด่มีาก ท�าให้เราได้รู้จักตัวตนท่ีแท้จริงของตัวเอง  จากนัน้มกีารบรรยายสิทธปิระโยชน์

หลังเกษียณอายุราชการ โดยนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

 เช้าวันรุ่งขึ้น ทีมงานอารมณ์ดีจากหนุ่มสาวทัวร์ น�าสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่วัดโนนกุ่ม และชมศิลปะ ณ เขาใหญ่

อาร์ตมิวเซียม ฟาร์มโชคชัย และปาลิโอ ช่วงเย็น เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ สนุกกับดนตรีคาราโอเกะ เล่นเกมลุ้นรับรางวัล

มากมาย

 เมือ่ก้าวสู่วยัเกษยีณ จงอย่าปล่อยให้ตนเองรูส้กึว่า 

เป็นคนวยัเกษยีณทีห่มดคณุค่า แต่ควรเตรียมชวีติให้พร้อม 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านสุขภาพกายและใจ ไม่ปล่อย

ให้ชวีติเงยีบเหงา เพือ่ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวาม

สุขในบั้นปลายชีวิต 

18 - 20 ตุลาคม 2558
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การสมัมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจ�ปี 2558

 เมือ่วนัที ่7- 8 มนีาคม 2558 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด จัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี 2558 ณ Pullman Hotels and Resorts พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เข ้าร ่วมสัมมนา เพื่อช้ีแจงแผนการปฏิบัติงานและแนวทาง 
การด�าเนินงานของสหกรณ์ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 ประจ�าปี 
2556 – 2559 ให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกัน  ในการสัมมนามีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
 1. จากตัวเลขของทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลงของ 
ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก และยอดกู้ของสมาชิก ซึ่งถ้าเราไม่สามารถ
บรหิารจดัการทีด่ไีด้  กจ็ะท�าให้สหกรณ์แบกภาระต้นทนุทางการเงนิ 
ทีส่งูขึน้ จงึขอให้กรรมการและเจ้าหน้าทีต้่องช่วยกนัคดิว่าจะท�าอย่างไร 
เพื่อให้ก�าไรเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบถึงสมาชิก
 2. การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทาง
ของ สปช. โดยอาจจะมีองค์กรใหม่มาควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แทนกรมส่งเริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงอยากให้มี
การพดูคยุกนัในกลุม่งานว่าจะมกีารเชือ่มโยงระหว่างกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ชุดต่าง ๆ ในภารกิจหลักและภารกิจรอง ว่าสหกรณ์จะมี
การเตรียมตัวกันอย่างไร เช่น การบริหารความเสี่ยง การเข้าเป็น
สมาชิกเครดิตบูโร และการเข้าสู่การเป็นสถาบันเงินฝาก ซึ่งอาจ
จะเกิดผลดีต่อสหกรณ์แน่นอนแต่เราจะมีความพร้อมแค่ไหน โดย
เฉพาะเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง
 3. เร่ืองแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
อยากให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ก�ากับดูแลและด�าเนิน
การให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไร 
  3.1 การให้สินเชื่อแก่สมาชิกถึงเวลาแล้วหรือยัง
ที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางอย่างไปได้บ้าง โดยให้ดูจุดสมดุลและ
หลักประกันอย่างรอบคอบ  ควรมีการติดตามสัญญาเก่าว่าเป็น
อย่างไรบ้าง

  3.2 เงินรับฝากจากสมาชิกควรจะให้มีช่องว่าง
อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทมากขึ้น ส่วนการน�า
เงินไปฝากสหกรณ์อื่นอยากให้มองเรื่องหลักประกันด้วย เช่น การ
ใช้ทีด่นิและส่ิงปลกูสร้างเป็นตวัค�า้ประกัน หากไม่มคีวรจะแปลงเป็น
สัญญาเงินกู้จะดีกว่า 
  3.3 การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมของสหกรณ์ ควร
จะให้สถานศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดหลกัสตูร เพือ่ให้ได้
มาตรฐานมากขึน้สอดคล้องกบัการปฏริปูระบบสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ตามแนวทางของ สปช. ที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษ
  3.4 ต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้เป็นมืออาชีพ มีการฝึกอบรมที่ไหนที่ได้
มาตรฐาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ
  3.5 อยากให้การใช้อาคารสหกรณ์คุม้ค่ามากท่ีสดุ 
ท�าให้มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่องสม�่าเสมอ
 ส�าหรับในการสัมมนานั้น ฝ่ายจัดการโดยผู้จัดการและ
รองผู้จัดการมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของปี 2557 ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงน�าเสนอแผนงานและเป้าหมายที่จะ
ด�าเนินการในปี 2558 ของฝ่ายจัดการ และการแต่งตั้งคณะท�างาน
ฝ่ายจดัการ เกีย่วกบัการลงทนุ นอกจากนีย้งัมกีารสมัมนากลุ่มย่อย
ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบัิตงิานสนบัสนนุ 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการอ�านวยการ   
คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
ซึ่งได้มีการน�าปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และนโยบายที่ได้รับ
มอบจากท่านประธาน รวมถงึแผนงานและเป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการ 
ในปี 2558 มาปรับแผนงานให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัตามแผนกลยทุธ์ 
ฉบับที่ 3 ด้วย

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์   
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ด�าเนินการ กล่าวเปิด
การสัมมนา

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ
ท�าหน้าที่ผู ้จัดการ น�าเสนอแผนงาน
และเป้าหมายปี 2558



51ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด

ภาพบรรยากาศ การบรรยายธรรม
โดำยพระภิกขุ พงศ์สวสัดำิ์ ทีปธมฺโม

เมื่อวันพฤหสับดำีที่  11 มิถุนายน  2558
 การฟังธรรมเปรียบเสมือนการสร้างถ�้าให้แก่จิตใจ  ถ้าท่านสร้างถ�้าไว้ในจิตใจด้วยความสงบ ฟังไปก็เกิดความรู้ 

ความดี มีพลังและปัญญา ท�าให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้า พระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม บรรยายและ

ปลูกฝังธรรมะ และสร้างจิตส�านึกที่ดีงาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สอ.ปม.

พระคุณเจ้า พระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม  

บรรยายธรรม พุทธวจน

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

อาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า แสดงธรรม

สมาชิกเข้าร่วมฟังธรรมอย่างตั้งใจ
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อบรมวิชาชีพเสริม เพิ่มรายไดำ้

“เค้กกล้วยหอม”
 เมือ่วนัเสาร์ท่ี 28 พฤศจกิายน 2558 สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริม   

ท�าเค้กกล้วยหอมนึ่ง โดยมีนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  

รองผู้จัดการ กล่าวรายงาน และนางสาวฉวีวรรณ คัมภิ

รานนท์ กรรมการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการฝึก

อบรม โดยมีวิทยากร นางสาวนิชานันท์ แก้วฉวี เป็นผู้ให้

ความรู้แก่สมาชิก  

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ตระหนักถึงการ 

ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สนับสนุนให้

มีการฝึกอบรมในการท�าอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความสามัคคี ลดค่าใช้

จ่ายภายในครอบครวั ตลอดจนมกีารด�าเนนิชวีติบนพืน้ฐาน

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

น�าขนมทีใ่ส่ส่วนผสมครบแล้วไปนึง่ในหม้อ

หน้าตาเค้กกล้วยหอมที่นึ่งเสร็จแล้ว หอม

อร่อย น่ารับประทาน สามารถน�าไปเป็น

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�กดัำ
ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 สอ.ปม. โดยนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าท่ีผู้จัดการ และ 

เจ้าหน้าที่สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เน่ืองด้วยวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เป็นวนัสหกรณ์แห่งชาต ิสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้ถอืก�าเนดิขึน้ 

คือ สหกรณ์ “วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้” ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 

สมาชิกสหกรณ์จ�านวนนับพันจะรวมตัวกันเพื่อวางพานพุ่มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธาน

มูลนิธิโครงการหลวง พระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

เสด็จเป็นประธานในทุกๆ ปี 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ 

ท�าหน้าที่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิตบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�กดัำ
ร่วมวางพวงมาลาวันสหกรณ์แห่งชาติ
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กระชบัความสมัพนัธ์กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
ณ รร.เวลคมั จอมเทียน บีช จงัหวัดำชลบุรี

13-15 พ.ย.58

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ นายอดิศร แก้วบูชา 

ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ร่วมกันรับมอบธงในฐานะเจ้าภาพปี 2559

 ถึงเวลาเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่ง ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภาคี
สหกรณ์บางเขน ต่างเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิด ประสบการณ์กันปีละ
ครัง้ และรับทราบแนวนโยบายรวมถงึทศิทางการด�าเนนิงาน ในปีนีจ้ดัสมัมนา ขึน้ที ่โรงแรม
เวลคัม จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13-15  พฤศจิกายน  2558

 การมาพบปะกันปีละครั้งเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
ข้อคิดเห็นและแนวนโยบายในการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ี 
ท้ังด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของแต่ละองค์กร อันน�าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์อย่างม่ันคง และ
ยั่งยืนตลอดไป

 การสัมมนากลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในกลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน 
และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 ปจัจุบนักลุม่ภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบดว้ยสมาชิกจ�านวน 14 สหกรณ์ ไดแ้ก่  
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั, สหกรณ์
ออมทรพัย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากดั, สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด, สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมพฒันาทีด่นิ จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรม
การขนส่งทางบก จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม จ�ากดั, 
สหกรณ์ออมทรพัย์ดาต้าวนั เอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
จ�ากัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์

รองศาสตราจารย์ บพิธ จารุพันธุ์ 
กล่าวเปิดการสัมมนา

การบรรยายเรื่อง “แนวทางการปฏิรูป
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดย ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล

 ที่ปรึกษาสมาคมธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด 

 จาก น้ันได ้มีพิ ธีมอบธง สอ.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด และสอ.ข้าราชการสหกรณ์  จ�ากัด 
เจ้าภาพปี 2558 ได้มอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน ให้กับ  
นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากดั และ นายอดศิร แก้วบูชา ทีป่รกึษา สหกรณ์
ออมทรพัย์ดาต้าวนัเอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั  โดย ร่วมกนั  
รับมอบธงในฐานะเจ้าภาพปี 2559
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 โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2558 

ส�านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ที ่1 (ปราจนีบรุ)ี ร่วมกบั

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และสหกรณ ์

ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด น�าโดยว่าท่ีร้อยตรี 

ไพเจน มากสุวรรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เป็น

ประธานในพิธี กล ่าวเปิดโครงการฟื ้นฟูป ่า 

เทดิพระเกียรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ และ

ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้  เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพ

ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ให้

ฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และสร้างจิตส�านึก

ให้ประชาชนมีความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สอ.กรมชลประทาน ร่วมกบั สอ.กรมป่าไม้ จ�กดัำ 
และส�นกับริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 
จดัำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อเทิดำพระเกียรติสมเดำ็จพระเทพรตันราชสุดำาฯ
วันเสาร์ที่ 26 กนัยายน 2558 ณ อุทยานแห่งชาติทบัลาน จ.ปราจีนบุรี

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ร่วมกับกลุ ่มภาคีสหกรณ์บางเขน เดินทางไป

บริจาคหนังสือที่ใช้แล้วทุกประเภท และมอบ

ทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนส�ามะกัน ใน 

“โครงการห้องสมุดบ้านดินที่โรงเรียนส�ามะกัน  

จ.พระนครศรีอยุธยา” น�าโดย นางศุภรัตน์   

ชาญยุทธกูล และนายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ

สอ.ปม. และเจ้าหน้าที่ สอ.ปม.

    การแบ่งปันน�้าใจ เป็นผู้ให้ ย่อมสุขใจ

กว่าการเป็นผูร้บั  สอ.ปม. ต้องขอขอบคณุสมาชกิ

และสมาชิกสมทบทุกท่านที่ได ้น�าสิ่งของมา 

บรจิาค ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า หนงัสอื รองเท้า  ขอให้

คุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกระท�า ส่งผลให้ท่าน 

มีความสุข เจริญก้าวหน้าตลอดไป

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ปันน�้าใจ
มอบความสุขให้เดำ็กน้อยผู้ดำ้อยโอกาส
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
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ระหว่างศตวรรษท่ี 18-19 ไดำ้เกิดำการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น
ในยุโรป มีการน�เอาเคร่ืองจักรมาใช้แทนแรงงานคน ซ่ึงท�ให้เกิดำการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ คือเกิดำภาวการณ์ว่างงาน และเศรษฐกิจ
ตกต�่าทั่วไป การเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงครั้งน้ี เร่ิมต้นท่ีประเทศ
อังกฤษ ชาวอังกฤษ ต้องประสบกับปัญหาความเดำือดำร้อนอย่างมาก 
จากการท่ีนายทุนใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน และการปลดำคนงาน 
ออกจากโรงงาน ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยต้องเลิกล้มกิจการไป 
สภาพสังคมทั่วไปมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายทุน  
และฝ่ายกรรมกร นายทุนพยายามแสวงหาก�ไรจากการลงทุนมากท่ีสุดำ 
โดำยการเอารดัำเอาเปรียบฝ่ายกรรมกรทุกวิถีทาง

ก�เนิดำการสหกรณ์สู่ ๑๐๐ ปี  
ขบวนการสหกรณ์ไทย

จากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในครัง้นี ้บรรดา
กรรมกรที่ถูกบีบค้ันท้ังหลาย จึงร่วมแสวงหาหนทางที่จะ
ปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพวกตน ประกอบกับเวลา
นั้นมีนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความคิดอยากจะช่วยพยุงฐานะ
ของสังคมให้ดขีึน้ ได้เสนอแนวทางปรบัปรงุสภาพเศรษฐกจิ
ให้เกิดความ เป็นธรรมแก่สังคม โดยการร่วมมือระหว่างผู้ที่
เดือดร้อนให้รู้จักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน แนวความคิดดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นใน
เวลาต่อมา

บุ คคลแรกที่ ท� า ให ้ คน
ทั่วไปรู้จักค�าว่า “สหกรณ์” คือ
โรเบอร์ต โอเวน ชาวอังกฤษ 
ซ่ึง ถือว่าเป็นผู ้ให้ก�าเนิดการ
สหกรณ์ขึ้นในโลก และได้ชื่อ
ว่าเป็น “บิดาแห่งการสหกรณ์” 
เดิมโอเวน เป ็นคนที่ยากจน แต ่
ความเฉลียวฉลาด และรู้จักวิธีการท�ามา
หากิน จึงท�าให้เขาได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการ และมีหุ้นส่วน
เป็นเจ้าของโรงงาน เขาเป็นนายจ้างที่มีความหวังดีต่อ 
กรรมกร จึงได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู ่ทั่วไปของ 
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คนงานให้ดขีึน้ หลังจากนัน้โอเวนได้หาวิธีช่วยเหลอืกรรมกร
อ่ืน ๆ โดยสอนให้รู ้จักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งเป็น
วิธีการของระบบสหกรณ์ โอเวนเสนอให้จัดตั้งนิคม หรือ 
ชุมชนสหกรณ์ (Co-operatives Community) ขึ้น เพื่อ
ผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ โดยไม่ใช้เครื่องจักรให้เป็น
ทรัพย์สินของชมรม ซึ่งเป็นของส่วนรวมเป็นการป้องกัน
มิให้มีสภาพนายทุนปะปนอยู่ในชมรม การจัดตั้งชมรม
สหกรณ์นี้จะต้องใช้เงินทุนและที่ดิน เป็นจ�านวนมาก  
โอเวนจึงพยายามเผยแพร่แผนการจดัตัง้ชมรมสหกรณ์ เพือ่
ให้คนทั่วไปได้เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพ่ือเศรษฐกิจ 
แต่โอเวน ยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศ
อังกฤษได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้น 
โอเวนจึงได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และทดลอง
จัดตั้งชุมชนสหกรณ์ข้ึนครั้งแรกที่นิวฮาโมนี รัฐอินเดียนา 
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2368 ให้ช่ือว่า นิวฮาโมนี (New 
Harmony) แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะเวลาต่อมา เนื่องจาก
ไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มกับ
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและ
ศาสนา อย่างไรกต็ามแนวความคดิของโอเวน กม็อีทิธพิลต่อ
นกัปฏริปูทางเศรษฐกจิ เขาได้ให้แนวความคดิเก่ียวกบัความ
ร่วมมอื ร่วมใจ ระหว่างมนุษย์ในอนัทีจ่ะช่วยตนเอง และช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น

อีกท่านคือ นายแพทย์วิลเล่ียม คิง อาศัยอยู่ใน
เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้นิยมแนวความคิดทาง
สหกรณ์ของโอเวน แต่เห็นว่าโครงการของโอเวน ต้อง
ใช้เงินทุนจ�านวนมาก ซึ่งจะท�าให้เป็นจริงได้ยาก นาย
แพทย์คิง จึงเริ่มต้นจากการชี้แจงให้คนงานรวมทุนกัน
คนละเล็กละน้อย จัดตั้ง “สมาคมการค้า” (Trading As-
sociation) ในรูปสหกรณ์ข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2370 เป็นรูป
ร้านสหกรณ์จ�าหน่ายสินค้า แต่มีข้อแตกต่างไปจากร้าน
สหกรณ์ในปัจจุบันคือ ก�าไรที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจของ
ร้านสหกรณ์นี้ จะไม่น�ามาแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบไว้
เป็นทุนเพื่อใช้ขยายงานของร้านสหกรณ์ต่อไป จนสามารถ 
จัดตั้งชมรมสหกรณ์ตามแบบ โอเวน ได้ ซึ่งจากการกระท�า
ดังกล่าว ท�าให้ร้านค้าแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ไม่ประสบ 
ผลส�าเร็จ เนื่องจากการเก็บก�าไรท้ังหมดไว้ ไม่จ่ายคืนแก่
สมาชกิ ท�าให้สมาชกิไม่ศรทัธาสหกรณ์ อย่างไรกต็ามกจิการ
ของนายแพทย์คิงก็คล้ายกับร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น 
ในวงการร้านสหกรณ์สมัยนี้ จึงให้เกียรติแก่ท่านมาก

สหกรณ์ สมาคมแห่งแรกที่ด�าเนินการประสบ 

ผลส�าเร็จ และเป็นแบบฉบับในโลกนี้ก็คือ ร้านสหกรณ์ 
แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2387  
โดยกรรมกรช่างทอผ้าจ�านวนหนึ่ง ซึ่งมีรายได้น้อย และ
ประสบปัญหาในด้านการซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคอันจ�าเป็น
แก่การ ครองชีพ เช่น ราคาแพง มีการปลอมปน และถูก
เบียดเบียนในการชั่ง ตวง วัด ประกอบกับการได้รับแนว
ความคิดจาก โรเบอร์ต โอเวน ในการรวมตัวกันจัดตั้ง
สหกรณ์ เพื่อช่วยตนเอง และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และ
ไม่ต้องตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของอุตสาหกรรมและพ่อค้า ซึง่
มีอ�านาจการผลิต ทางการค้าในสมัยนั้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
เป็นสมาคม ประกอบด้วยผู้ริเร่ิม 28 คน โดยรวมทุนกัน
จัดต้ังร้านค้าเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้น จากนั้นน�าเงินทุนที่
รวบรวมได้ไปซื้อสิ่งของที่จ�าเป็นแก่การครองชีพ โดยจัดซื้อ
ในราคาขายส่ง มาขายให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกเสียสละ
เวลามาช่วยกิจการของร้าน

ต่อมามจี�านวนสมาชกิเพิม่ ท�าให้ธรุกจิการค้าขยาย
อย่างกว้างขวาง และยังมีการ ท�าธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ด้วย นักสหกรณ์รอชเดล หรือท่ีเรียกกันว่า “ผู้น�าแห่ง
รอชเดล” ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติไว้ 10 ประการ ซึ่งมีสาระ
ส�าคญัหลายประการ ทีถู่กยดึถอืเป็นหลกัการสหกรณ์สากล 
มาจนถึงปัจจุบัน แม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลานาน แต่ร้าน 
สหกรณ์รอชเดล ก็ยังคงอยู่และกลายเป็นร้าน ที่มีขนาด
ใหญ่ ยิ่งกว่านั้น วิธีการของร้านสหกรณ์ส�าหรับผู้บริโภค
แบบนี้ได้แพร่หลายออกไป สู่ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ปัจจุบัน
ร้านสหกรณ์ที่ถือหลักการส�าคัญ ๆ อย่างเดียวกันนี้ มีอยู่ใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก

ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ที่ช่วย
สมาชิกให้กู้ยืมเงินไปท�าทุน สหกรณ์เครดิต และสหกรณ์
สินเชื่อก็เช่นเดียวกัน สหกรณ์เหล่านี้เกิดจากความขัดสน 
และความเดือดร้อนของเกษตรกร และกรรมกร เนื่องจาก
หาเงินกู้ยืมมาประกอบการท�ากินได้ยาก และแม้ว่ากู้มาได้
ก็ต้อง เสียดอกเบี้ยแพงจนไม่สามารถหารายได้มาให้เพียง
พอกับการช�าระดอกเบ้ียและเงินต้นได้ เป็นเหตุให้มีหนี้สิน
มาก เมื่อปี พ.ศ. 2393 นายเฮอร์มัน ชูลซ์ ชาวเยอรมัน 
ผู้พิพากษาแห่งเมืองเดลิตซ์ ได้คิดจัดต้ังสหกรณ์ประเภท
หาทุนขึ้นในหมู่ชาวเมืองผู้เป็นช่างฝีมือ และพ่อค้าขนาด
เล็ก โดยรวบรวมขึ้นเป็นองค์การ เพื่อจัดหาทุนให้สมาชิก 
กู้ยืม และในปี พ.ศ. 2405 นายฟริดริค วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน 
ชาวเยอรมัน นายกเทศมนตรีเมืองเฮดเอสดอร์ฟ ได้จัดตั้ง
สหกรณ์หาทุนข้ึนในหมู่ชาวชนบท ซ่ึงเป็นเกษตรกร โดย
จดัเป็นองค์การเพือ่จดัหาทุนให้แก่สมาชกิกู้ยมืเช่นเดียวกนั  
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ในเวลาต่อมาการรวมกันเป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศ 
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ และเป็นตัวอย่างในการจัดต้ัง
สหกรณ์แก่ชาวชนบทและชาวเมืองมาจนปัจจุบัน

การสหกรณ์ในประเทศไทย
การสหกรณ์ในประเทศไทย เกดิขึน้ได้โดยมมีลูเหตุ

มาจากสมยักรงุรัตนโกสนิทร์ ประเทศไทยได้เริม่มีการตดิต่อ
ซื้อขายกับต่างประเทศมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจของชนบท
ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง 
มาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุน
ในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มข้ึน ชาวนา
ที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไป กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น 
ท�าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบ จาก
พ่อค้า นายทุน ทุกวิถีทาง ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
อยูต่ลอดเวลา ท�านาได้ข้าวเท่าใดกต้็องขายใช้หนีเ้กอืบหมด 
นอกจากนี้การท�านา ยังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหาย ก็จะท�าให้
หนี้สินพอกพูนมากข้ึนเรื่อย ๆ จนลูกหน้ีบางรายต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้าหนี้ และกลายเป็นผู้เช่านา หรือ
เร่ร่อนไม่มีที่ดินท�ากินไปในที่สุด

จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาใน 
สมยัน้ัน ท�าให้ทางราชการคดิหาวธิช่ีวยเหลอืด้วยการจดัหา
เงนิทนุมาให้กู ้และคดิดอกเบีย้ในอตัราต�า่ ความคดินีไ้ด้เร่ิม
ขึ้นในปลายรัชกาลที่ 5 โดยก�าหนดวิธีการที่จะช่วยชาวนา 
ในด้านเงินทุนไว้ 2 วิธี คือ
 วธีิที ่1 จัดตัง้ธนาคารเกษตร เพือ่ให้เงนิกูแ้ก่ชาวนา 
แต่ขัดข้องในเรื่องเงินทุน และหลักประกันเงินกู้ ความคิดนี้
จึงระงับไป

วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน วิธีนี้เกิด
จากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในปัจจุบัน
คือกระทรวงการคลัง ได้เชิญเซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร ์
หัวหน้าธนาคาร แห่งมัดราส ประเทศอินเดีย เข้ามาส�ารวจ
หาลู่ทางช่วยเหลือชาวนา ได้เสนอว่าควรจัดตั้ง “ธนาคาร 
ให้กู้ยืมแห่งชาติ” ด�าเนินการให้กู้ยืมแก่เกษตรกร โดย
มีท่ีดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน เพื่อป้องกัน
มิให้ชาวนาที่กู ้ยืมเงินทอดท้ิงท่ีนาหลบหน้ีสิน ส่วนการ
ควบคุมเงินกู ้และการเรียกเก็บเงินกู ้ ท่านได้แนะน�าให้
จัดต้ังเป็นสมาคมที่เรียกว่า “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้” 
(Co-operatives Society) โดยมีหลักการร่วมมือกัน 
เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซึ่งค�านี้ พระราชวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย
ว่า “สมาคมสหกรณ์” จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเริ่มศึกษา
วิธีการสหกรณ์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยังมิได้ด�าเนินการ
อย่างไร จนกระทัง่ในปี 2458 ได้มกีารเปลีย่นแปลงกรมสถติิ
พยากรณ์ เป็นกรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ ประกอบด้วย
ส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย์ การสถิติพยากรณ์ 
และการสหกรณ์

การจัดต้ังส่วนราชการสหกรณ์นี้ ก็เพื่อจะให้มี 
เจ ้าหน้าที่ด�าเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น และ 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรง
เป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ขณะนั้นได้ทรง
พิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่จัดตั้งกันอยู่ใน
ต่างประเทศหลายแบบในท่ีสุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน 
และทรงยืนยันไว้ในรายงานสหกรณ์ฉบับแรกว่า เม่ือได้
พจิารณาแล้วได้ตกลงเลอืกสหกรณ์ชนดิทีเ่รยีกว่าไรฟ์ไฟเซน 
ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมัน และ มีจุดมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจน 
ผูป้ระกอบกสกิรรมย่อม ๆ  เห็นว่าเป็นสหกรณ์ชนดิทีเ่หมาะสม 
ที่สุดส�าหรับประเทศไทย จากการที่พระองค์ได้ทรงเป็น 
ผูบ้กุเบิกรเิริม่งานสหกรณ์ขึน้ในประเทศไทย บคุคลทัง้หลาย 
ในขบวนการสหกรณ์ จึงถือว่าพระองค์เป็น “พระบิดา 
แห่งการสหกรณ์ไทย”

ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จึงได้ทดลอง
จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อ�าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์   
ไม่จ�ากดัสนิใช้” โดยจดทะเบยีนเมือ่วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2459 

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็น 
นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเร่ิมต้น 
การสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้  
มีสมาชิกจ�านวน 16 คน ทุนด�าเนินงาน 3,080 บาท  
ซึ่งเป็นเงินจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุน
จ�านวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมา
จล จ�ากัด ซึ่งก็คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยมี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นผู้ค�้าประกัน และเสีย 
ดอกเบี้ยธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบี้ย จาก
สมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ก�าหนดให้สมาชิกส่งคืน 
เงินต้นในปีแรก จ�านวน 1,300 บาท แต่เมื่อครบก�าหนด
สมาชกิสามารถส่งเงนิต้นคืนได้ถงึ 1,500 บาท ทัง้ส่งดอกเบีย้ 
ได้ครบทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าการน�าวิธีการสหกรณ์
เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาได้ผล และจาก
ความส�าเร็จของสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ รัฐบาลจึง
ได้คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ แต่การจัด
ตั้งสหกรณ์ในระยะแรกน้ัน นอกจากจะมีข้อจ�ากัดเรื่องเงิน
ทุนแล้วยังมีข้อจ�ากัดในทางกฎหมายด้วย เพราะพระราช
บญัญตัเิพิ่มเตมิสมาคม พ.ศ. 2459 ท�าให้การจัดตัง้สหกรณ์
ไม่กว้างขวางพอท่ีจะขยายสหกรณ์ออกไป หากจะให้การ
จัดตั้งสหกรณ์เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคง จะต้องออก
กฎหมายควบคุมให้มีขอบเขตกว้างขวาง ดังนั้น ในเวลาต่อ
มาทางราชการจึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติเพ่ิม
เติมสมาคม พ.ศ. 2459 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียน
สหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ  จากน้ันได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิพระราช
บญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2471 อกี 3 ครัง้ นบัว่าการประกาศใช้ 
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2471ช่วยให้การจัดตัง้สหกรณ์
ได้ขยายออกไปอีกมาก

ปี พ.ศ. 2478 มกีารรเิริม่จดัตัง้สหกรณ์เช่าซ้ือทีดิ่น
ที่จังหวัดปทุมธานี และได้จัดตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่ ๆ ขึ้น 
อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์บ�ารุงที่ดิน สหกรณ์ 
การขาย สหกรณ์นคิมฝ้าย สหกรณ์หาทุนและบ�ารงุทีดิ่น ในปี  
พ.ศ. 2480 ร้านสหกรณ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกท่ี
อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อว่า ร้านสหกรณ์ 
บ้านเกาะ จ�ากัดสินใช้ มีสมาชิกแรกตั้ง 279 คน และได้มี
การจัดตั้งร้านสหกรณ์ในลักษณะนี้ข้ึนอีกหลายแห่ง เพื่อ 
ช่วยเหลอืประชาชน เกีย่วกบัปัญหาค่าครองชพี โดยจัดตัง้ข้ึน 
ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนของประชาชน

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญท่ีสุดของขบวนการ
สหกรณ์ในประเทศไทย ก็คือ การควบสหกรณ์หาทุนเข้า
ด้วยกัน โดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็ก ที่ด�าเนิน
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว ควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่ สามารถ
ขยายการด�าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้สหกรณ์ หาทุน
จึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน และ
ในปี พ.ศ. 2511 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้
ถือก�าเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันส�าหรับให้การศึกษาแก่
สมาชิกสหกรณ์ ทั่วประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับสถาบันสหกรณ์ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ 
และความช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลใน
ด้านอื่น ๆ ที่มิใช่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ์
ทุกประเภทเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้ก�าหนดประเภท
สหกรณ์ไว้ 6 ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2516 ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ร้านค้า และสหกรณ์บรกิาร และในปี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศ
ให้มีสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยู
เนีย่น และ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึง่ถอืใช้
อยู่ในปัจจุบันได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
การแบ่งแยกสหกรณ์ สมาชิกสมทบ และอื่น ๆ ซึ่งนับ 
ว่าเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์อย่างมาก การ
สหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็น
สถาบันทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชน
ให้ดีขึ้น
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เหลียวหลังแลอดีำต ก่อนท่ีจะมาเป็นสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ในวนันี้ ....

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�กดัำ  
ก้าวสู่ปี ๓๘ บนเส้นทาง ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

จากวันนั้น ถึงวันนี้ ทุกเรื่องราวมีที่มา...... 

 ปี 2521 “ถนอม เปรมรัศมี” อธิบดีกรมป่าไม้ ใน
สมัยนั้นได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้ง
ให้ทราบถึงหลักการและผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้
เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขัดสน ซ่ึง
สมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน มักกู้หนี้ยืม
สินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่วเช่น ร้อยละสิบต่อเดือน และ
ต้องจ�ายอม เพราะกรมป่าไม้สมัยนั้นเอง ก็ไม่มีสถาบันการ
เงนิคอยช่วยเหลอื บนัทกึกรมป่าไม้ ฉบบันีจึ้งนับเป็นจดุเริม่
ต้นอย่างแท้จริง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
บันทึกฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์ ในการขอจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไว้ 2 ประการคือ

 1. ส่งเสรมิให้สมาชกิออมทรัพย์ โดยการถอืหุน้ หรอื
ฝากเงินในสหกรณ์

 2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส�าหรับใช้เพื่อการอันจ�าเป็น 
หรือมีประโยชน์

นายถนอม เปรมรัศมี  
อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์
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 การรวมพลงัเพือ่การพึง่พากนัและกนัตามหลกัการ
สหกรณ์ ของคนในกรมป่าไม้เพยีง 167 ท่าน เงนิค่าหุน้ เริม่
ต้น 15,570 บาท ในวนันัน้ ปีนัน้ได้เตบิโตเป็นองค์กรทีมี่ผู้คน
สมัครใจเป็นสมาชิก ในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ มากกว่าหมื่น
คน ทุนด�าเนินงานกว่าพันล้านบาท กลายเป็นสถาบันการ
เงินที่คอยค�้าจุนช่วยเหลือคนทั้งกรมปาไม้ และปัจจุบันยัง
เป็นแหล่งเงินออมท่ีส�าคัญ รวมท้ังบริการท่ีพัฒนาก้าวไกล
เกินหยุดยั้งในทุกวันนี้ 

          สหกรณ์คงจัดตั้งไม่ได้หากกรมป่าไม้ไม่สนับสนุน 
ในปีเดียวกันนั้น กรมป่าไม้ยังมีหนังสือ ที่ กส. 807/ 7942 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เห็นชอบตาม หลักเกณฑ์  
ของสหกรณ์ออมทรพัย์และอนุญาตให้กองคลงั เป็นผู้หกัเงนิ
รายได้รายเดอืนข้าราชการ และลกูจ้าง ประจ�าทีเ่ป็นสมาชกิ
สหกรณ์ เป็นเงินค่าหุ้น เงินงวดช�าระหนี้ และค่าธรรมเนียม
แรกเข้าของผู้สมัครเป็นสมาชิก ร่วมก่อตั้งทั้ง 167 คน

 ดังนั้น....หากมองย้อนหลัง สมาชิกคนกรมป่าไม้
ในยุคนี้ ต้องไม่ลืมบุคคลท่ีร่วมจัดตั้ง ผู้ท่ีประชุมได้เลือกตั้ง  
ขึ้นมา และเป็นผู้ซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อในหนังสือขอ 
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

 1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธานคณะผู้จัดตั้ง

 2. นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน

 3. นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน

 4. นายส�าลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก

 5. นายไพฑูรย์ หุ่นใย เลขานุการ

 6. นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ

 7. นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ กรรมการ

 8. นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ

 9. นายสมพงษ์ ปโชติการ กรรมการ

 10. นายสุนทร โพธิ์กัน กรรมการ

 หลังจากน้ันคณะผู ้จัดตั้งทั้ง 10 ท่านนี้  จึงได้ 
ด�าเนินการ ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ โดยได้มีหนังสือ 
กรมป่าไม้ ที่ 1/2521 ลงวันที่ 15 กันยายน 2521 ถึง 

นายทะเบียนสหกรณ์ ขอตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ ์
ออมทรัพย์ ชนิดจ�ากัด ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจ�าสังกัดกรมป่าไม้ใช้ชื่อว่า 

 “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด”  ซึ่งยัง
ถือว่าเป็นวันก่อตั้งที่แท้จริงไม่ได้ หากนายทะเบียนยังไม่
รับจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมารองปลัด 
กรุงเทพมหานคร ปฏิบั ติราชการแทนผู ้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ กทม. 9029/17901 ลงวันที่  
10 ตุลาคม 2521 เรื่อง รับจดทะเบียนสหกรณ์ ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด ไว้ในประเภทของ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2521 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ 45/2521 
ส�านักงานต้ังอยู่ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงถือว ่า วันที่  
28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด 

 เมื่อทุกอย่างในการขอจัดตั้งลุล่วง คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้ด�าเนินงาน และ 
จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี โดยปฏบิติัหน้าทีป่ระชมุ
กนัครัง้แรกในวนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ซึง่ในการประชุม
ครั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. ก�าหนดตราของสหกรณ์ คือ รูปเครื่องหมาย 
กรมป่าไม้ แล้วมีข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด” ล้อมไว้ภายใต้

 2. ก�าหนดวนัเร่ิมประกอบธรุกจิของสหกรณ์ คือ ให้
เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นต้นไป

 3. ร่างระเบียบของสหกรณ์

 3.1) ระเบยีบว่าด้วยการรบัเงนิฝากออมทรัพย์และ
เงินฝากประจ�า พ.ศ. 2522

 3.2) ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2522

 3.3) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2522
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 การประชมุใหญ่สามญั   คอืหวัใจทีส่�าคญัของสหกรณ์ 
สมาชกิทกุคนมีสทิธหินึง่เสยีงเท่ากนั ไม่ว่าจะ ถือทนุเรอืนหุน้ 
มากหรอืน้อย การประชมุใหญ่สามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดขึ้นครั้งแรก ในวันท่ี 26 ธันวาคม 
2521 ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ แต่ด้วยเหตุที่ยังใหม่สมาชิก
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงเลื่อนการประชุมออก
ไปภายใน 14 วัน (ตามข้อบังคับ) จึงจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2522 
ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 29 คน ท่ีประชุมได้รับทราบ
การจดทะเบียนสหกรณ์ การก�าหนดวงเงินกู้ยืมส�าหรับ 
ปี 2522 ไว้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และที่ประชุมมีมติให้
สหกรณ์สมคัร เข้าเป็นสมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เริ่มเปิด
ด�าเนินงานเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ในวันท่ี 1 มกราคม 
2522 โดยมีเวลา ท�างานตั้งแต่ 8.30 - 16.00 น.  
และจะรับเงินกู้สามัญในวันที่ 1 - 15 ของเดือน กู้ฉุกเฉิน
กระท�าได้ตลอดเดือน มีเวลารับจ่ายเงิน ตั้งแต่เวลา 9.00 
- 15.00 น. จะจ่ายเงินให้ทุกวัน เว้นวันก่อน เงินเดือนออก 
และวันเงินเดือนออกจะไม่มีการจ่ายเงิน 

          ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ ในช่วงแรกของ
สหกรณ์มีอย่างจ�ากัด โดยเงินที่น�ามาให้สมาชิกกู้จึงมีเพียง
เงินค่าหุ้นของสมาชิก เพราะสหกรณ์ยังไม่มีการก�าหนด
ระเบยีบเก่ียวกับการรบัเงินฝากจากสมาชกิ ดงันัน้การกู้เงนิ 
ของสมาชิกแต่ละท่านต้องใช้วิธีการรอคิว เพื่อสหกรณ์จะ
ได้สะสมการเก็บเงินค่าหุ้นและค่าเก็บหน้ีจากสมาชิกมา
จ่ายเป็นเงินกู้ ระยะต่อมากู้เงินจากสมาชิกเพื่อมาปล่อยให้
สมาชิกกู้ จนกระทั่งในปี 2534 สหกรณ์ ได้ก�าหนดระเบียบ
การรับฝากเงินจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ จึงได้
มีการระดมเงินฝาก ส่วนเงินที่กู้กับสมาชิกก็แปลงมาเป็น
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จนมีเงินมากพอให้แก่สมาชิกกู้

            ส�านกังานเปลีย่นไปตามเวลาแห่งการเตบิโต เมือ่
การด�าเนินงานของสหกรณ์เติบโตตามอายุขัย จ�านวน 
สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ท�าให้
พื้นที่ของส�านักงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

สมาชิก ที่ตั้งส�านักงานสหกรณ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อรองรับการด�าเนินงานที่ขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น  
ที่ตั้งส�านักงานสหกรณ์ ในช่วงที่ผ่านมา ผ่านบ้านมาแล้ว  
5 หลัง ดังนี้

 บ้านหลังที่ 1 กองนิติการ  ปี 2521 - 2530 
ส�านักงานสหกรณ์ตั้งอยู่กับกองนิติการ ชั้น 1

 บ้านหลังที่ 2 มุขหลังห้องประชุม 1  ปี 2530 - 
2532 ส�านักงานสหกรณ์อยู่บริเวณมุขหลังห้องประชุม 1 
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

  บ้านหลังท่ี 3 กองบ�ารุง ปี 2532 - 2538 ส�านกังาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั อยูห้่องทางด้านมมุ ขวา 
ของกองบ�ารุง

 บ้านหลังที่ 4 ตึก สทก.ชั้น 4 ปี 2538 - 2542 
ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ย้าย ไป
อยู่ทางด้านปีกขวา ชั้น 4  อาคาร สทก. 

 บ้านหลังที่ 5 ชั้นล่างศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้   
การปรับเปลี่ยนย้ายส�านักงานเป็นไปตามความ จ�าเป็น  
อันเนื่องมาจากการเติบโตของสหกรณ์ 

 บ้านหลังที่ 6 บ้านสหกรณ์ 18 กันยายน 2550  
นายวชิยั แหลมวไิล อธบิดกีรมป่าไม้ไม้มหีนงัสอืแจ้งสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่ากรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว
อนุญาตให้สหกรณ์ใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานสหกรณ์ได้ ต่อมาในวันที่ 28 กันยายน 2552 
สหกรณ์ได้ท�าพิธวีางศลิาฤกษ์ อาคารส�านกังานสหกรณ์ และ
ได้ท�าการเปิดใช้อาคารส�านกังานใหม่เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 
2554 ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้เป็นส�านักงาน ของสหกรณ์จนถึง
ปัจจุบันนี้   

 วาระแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่..อนาคต การพัฒนา
งานสหกรณ์ ที่เป็นวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็น 
รากฐานแห่งการก้าวย่างสู่..อนาคต ที่ส�าคัญ ๆ พอสรุปได้ 
ดังนี้

 ปี 2534 เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
เป็นครั้งแรก ท�าให้สหกรณ์ได้มีการระดมเงินทุนในการ 
ด�าเนินงานซ่ึงท�าให้การให้เงินกู ้แก่สมาชิกเร่ิมขยายตัว 
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มากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงทุนเรือนหุ ้นและการกู ้ยืมเงิน  
จากสมาชิกเท่านั้นที่เป็นทุนด�าเนินงาน

 ปี 2537 เริ่มน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น 
ครั้งแรก โดยเริ่มต้นเพียงเครื่องเดียว และขยายเพ่ิมเป็น  
6 เครื่องในปีต่อมา

 ปี 2538 สมาชกิให้ความสนใจกบักบัระดมหุน้และ
การฝากเงนิออมทรพัย์พิเศษกับสหกรณ์มากขึ้น นอกจากนี้  
สหกรณ์ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ใกล้เคียงมากขึ้น  
รวมทั้งการเริ่มต้นบทบาทในขบวนการสหกรณ์ โดย 
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับเลือก
เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เวลาต่อมา นบัเป็นกรรมการด�าเนนิสหกรณ์ คนแรกท่ีเข้าไป
มบีทบาทในการส่งเสรมิและสนบัสนนุขบวนการสหกรณ์ใน
ระดับชาติ

 ปี 2542 สหกรณ์จัดให้มีการเลือกต้ัง “ผู ้แทน
สมาชิก” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542 
และ ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับฉบับใหม่
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2542 และในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2542 เริ่มให้บริการ “เงินกู้สามัญ 1 วันได้ 
“เป็นครั้งแรก รวมทั้งสหกรณ์ยังได้เริ่มให้มีการฝึกอบรม
และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีอย่างจริงจัง โดยจัดสัมมนาเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์เร่ือง “สู่ความเปลี่ยนแปลงแห่งความท้าทาย” 
นอกจากจากนี้ยังได้เริ่มโครงการ “สหกรณ์สัญจร” เป็น
ครั้งแรก นอกจากนั้นทางด้านฐานะการเงินนับเป็น 
ปีแรกที่สหกรณ์มี สินทรัพย์รวม 1 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2542 นับเป็นปีที่ 21 แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ 
 ปี 2543 หลังจากที่สหกรณ์ได้เปิดส�านักงานใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 สหกรณ์ได้มีการปรับปรุง
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยมีความ
ทนัสมัยและสามารถรองรบัการบรกิารจากสมาชกิได้หลาก
หลายมากขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2543 สหกรณ์เริ่มเปิดให้
บรกิารเงินกู้พเิศษเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นครัง้แรกภายใต้บรกิาร
เงินกู้ “สินเชื่อวนาเคหะ” 

 ปี 2544 สหกรณ์เร่ิมเปิดให้บริการ “สหกรณ์
ทางโทรศัพท ์อัตโนมัติ” ( CO-OP PHONE ) ขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2544 นอกจาก
นี้สหกรณ์ยังได ้เริ่มเปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์  
ภายใต้ชื่อ “ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือ
วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ท�าให้สหกรณ์ระดมเงินออมจาก
สมาชิกได้มากข้ึนจากเดิมที่สมาชิก เปิดบัญชีเงินฝากไว้
กับสหกรณ์เพียง 481 บัญชี ปัจจุบัน ปี 2558 มีสมาชิก
และสมาชิกสมทบเปิดบัญชีทั้งสิ้น 37,455 บัญชี ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้นภายใต้เว็บไซด์ www.025798899.com เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2544 รวมทั้งยังนับเป็นปีแรก ท่ีสหกรณ์
เริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนสหกรณ์” เพื่อปลูกฝังเยาวชน 
รุ ่นใหม ่ที่ เป ็นบุตรสมาชิกให ้ มีอุดมการณ ์สหกรณ ์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสมกับ

ค�าขวัญท่ีว่า “เยาวชนสหกรณ์ เอื้ออาทรต่อชีวิตและ            
ธรรมชาติ”                                                                                                                                         
 ปี 2545 นับเป็นปีแห่งการเร่ิมต้น “ทศวรรษแห่ง
การอดออม” อย่างแท้จริง โดยสหกรณ์ได้ด�าเนิน โครงการ 
“เรียงร้อยใจ หนึ่งร ้อยบาท” โดยมุ ่งหวังให้ สมาชิก
สหกรณ์ทุกคนมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์อย่างน้อย คนละ 
1 บัญชี และเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการด�าเนินการมี
มติก�าหนดให้ให้ผู้สมาชิกสมาชิกใหม่ทุกคน จะต้องเปิด
บัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์” ไว้กับสหกรณ์   
ในขณะเดียวกันทางด้านฐานะการเงินของสหกรณ์ นับเป็น 
ปีแรกที่สหกรณ์ได้เปล่ียนจากสหกรณ์เงินขาดมาเป็น
สหกรณ์ที่มีเงินล้นระบบ จึงนับเป็นครั้งแรกที่สหกรณ์เริ่ม
ลงทนุภายนอก โดยการซ้ือ “พันธบตัรออมทรพัย์ช่วยชาต”ิ 
ระยะเวลา 10 ปี ของธนาคาร แห่งประเทศไทย จ�านวน 
130 ล้านบาท              

 ป ี 2547 สหกรณ์ได ้ส ่งเสริมการออมทรัพย์
จากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการรับฝากเงิน  
อีก 2 ประเภท คือ บัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณ 
เปี่ยมสุข” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 เพื่อรับฝากเงิน 
บ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหน็จด�ารงชีพ ส�าหรับ
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สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการ
ก่อนก�าหนด ตามโครงการ “ทางเลือกใหม่ให้ชีวิต” ของ
รัฐบาล นอกจากนั้นสหกรณ์ยังเปิดบริการรับเงินฝากจาก
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีเงินฝากหลายบัญชีได้ คือ บัญชีเงิน
ฝาก “ออมทรพัย์อเนกประสงค์” เมือ่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2547  

 รวมทั้งสหกรณ์ยังส่งเสริมการออมทรัพย์ของ
ครอบครัวสมาชิก และบุคคลากรของหน่วยงาน ด้วยการ
เปิด รับสมัคร “สมาชิกสมทบ” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2547 โดยรับสมัคร บุตร คู่สมรส บิดามารดา ของสมาชิก 
และลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการของส่วนราชการ  
โดยสามารถฝากเงินและออมทุนเรือนหุ้นได้ผล ตอบแทน 
เช ่ น เดี ย วกั บสมา ชิก  รวม ท้ั งสหกรณ ์ ยั ง เป ิ ด ให ้
บริการ “สหกรณ์ทางธนาคาร” CO-OP@ Bank”เพื่อ 
ให้สมาชิกได้รบัความสะดวกในการฝากเงนิกบัสหกรณ์ เพยีง
ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย 
ทกุสาขาทัว่ประเทศ เขยีนแบบฟอร์มตามทีส่หกรณ์ก�าหนด
ก็สามารถฝากเงินมายังบัญชี สหกรณ์ได้ทันที ท้ังหมดเพื่อ 
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกให้ได้รับความสะดวก
มากข้ึนในหลากรูปแบบในการเปิดบัญชี ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2547 เป็นเดือนแรกที่สหกรณ์มี เงินฝากครบ  
1 พนัล้านบาท โดย มเีงนิฝากรวมทัง้สิน้ 1,000,528,226.60 
บาท จ�านวน 14,030 บัญชี 

ส�าหรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการปี 2547 
คณะกรรมการด�าเนินการได้อนุมัติให้สหกรณ์ลงนาม
ข้อตกลงใน “โครงการสหกรณ์ ATM” ร่วมกับธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2547 นับเป็นก้าวแรกในการเร่ิมด�าเนินโครงการดังกล่าว 
อย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนีส้หกรณ์ยงัจดัท�า “แผนกลยทุธ์
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ปี 2548 - 2551” ซึง่นบั
ได้ว่าสหกรณ์ได้มกีารก�าหนดแผนงานทีช่ดัเจนเป็นครัง้แรก
 ปี 2548 เป็นปีแรกที่สหกรณ์เปิดให้บริการ 
“สหกรณ์ ATM” ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวัน
ที่ 28 กันยายน 2548 นับเป็น “นวัตกรรมใหม่” ที่มี

เป้าหมายคือเพื่อระดมเงินฝากจากสมาชิก เนื่องจาก
การศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าสมาชิกจะมาฝากเงิน
กับสหกรณ์เพ่ิมข้ึนหรือ “ฝากง่าย” ข้ึนก็ต่อเมื่อเขา
รู ้สึกว่า “ถอนง่าย” ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสถาบันครอบครัวนับเป็น 
ปีแรกที่เริ่มโครงการ “ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” 
เพื่อให้สมาชิก คู ่สมรสและบุตรเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
พร้อมกัน
 ปี 2549 ต้อนรับปีมหามงคล สู่..เศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวพระราชด�าริ เป ิดบริการโครงการเงินฝาก  
“ออมทรัพย์กับเลข ๙” เพื่อส่งเสริมการออมตามก�าลัง
ความสามารถของสมาชิกต้ังการออมวันละ 9 บาท เดือน
ละ 999 บาทครบ 99,999 บาทร่วมสนุกรับรางวัล  การส่ง
เสรมิการออมทีมี่ส�าคญัต่อการเปลีย่นโครงสร้างทางการเงิน
ของสหกรณ์ในระยะยาวกค็อื มตขิองคณะกรรมการเก่ียวกับ 
“การรบัเงนิทกุประเภทผ่านบญัชอีอมทรพัย์” โดยก�าหนด
ให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป การจ่ายเงิน
ทุกประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินปันผลเฉลี่ย
คืน เงินทุนสวัสดิการทั้งหมด และเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงได้
รับจากสหกรณ์ ให้น�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ที่สมาชิกมีกับสหกรณ์เท่านั้น ท�าให้เงินที่จ่ายให้
สมาชิกแล้วไหลกลับเข้ามาเป็นเงินฝากสหกรณ์อีก จาก
เดิมซึ่งจะไหลออกจากสหกรณ์ไปสู่ระบบธนาคารทั้งหมด 
ในด้านบริการเงินกู้นับเป็นการสิ้นสุดยุค “เงินกู้สามัญ 1 
วันได้” เป็นเงินกู้ “ควิกเบิร์ด 3 ช่ัวโมงได้” และเปิดให้
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บริการเงินกู้ใหม่อีกหลายประเภท เช่น “เงินกู้สามัญเพื่อ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน” เพื่อติดตั้งแก็ส LPG หรือ 
NGV และ “เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน” 
ส�าหรับการซื้ออาวุธเพื่อประโยชน์ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ในด้านสวัสดิการนับเป็นปีแรกที่สหกรณ์ก�าหนด
ระเบียบใหม่ “ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก” จ่ายให้
สมาชิกทุกคนในวันเกิดและได้เร่ิมโครงการ “สายใยที่ไม่
เกษียณ” กิจกรรมท่องเท่ียวให้ให้ความรู้เร่ืองการรักษา
สุขภาพส�าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการในปีนั้น ๆ 
และปีน้ีนับเป็นก้าวแรกหนึ่งในโครงการ “e-CO-OP” 
โดยเปิดให้บริการ “สหกรณ์ออนไลน์” ให้บริการข้อมูล

สมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พิมพ์ใบ
เสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง และในปีนี ้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” โดยผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกรวม 16 ข้อ
 ป ี  2550 สหกรณ ์ส ่ ง เสริม

การรับฝากเงินจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็น
ป ีแรกที่  “เงินฝากชนะทุนเรือนหุ ้น”  โดยสหกรณ์
มี เ งินฝาก 2,068 ล ้านบาท มากกว ่าทุนเ รือนหุ ้น 
ซึ่งมี 1,997 ล้านบาท ซึ่งถือว่าแผนกลยุทธ์ในด้านการ
เงินประสบความส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้เพื่อลดต้นทุนการ
เงิน  ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการจัดท�า “แผนการบริหาร
ความเสี่ยง” เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจมีขึ้นจากภายใน
ในภายนอกองค์กร 

 และปีดังกล่าวนับเป็นปีที่ส�าคัญ เป็นความภาค
ภูมิใจร่วมกันของชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ท่ีการด�าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส�าเร็จเจริญ
ก้าวหน้าตามอุดมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์ จนได้
รบัรางวลัพระราชทาน “สหกรณ์ออมทรัพย์ดเีด่นแห่งชาต”ิ 
ประจ�าปี 2550 และสหกรณ์ได้มีการจัดงาน “จากต้นกล้า  
สู.่.ป่าใหญ่” สหกรณ์ได้รบัความสนใจจากเพือ่นชาวสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่าง ๆ มาศึกษาดูงานที่สหกรณ์เป็นจ�านวนมาก
และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 ปี 2551 สหกรณ์ปรับเพิ่มวงเงินกู้มากที่สุดตั้งแต่
มีการจัดตั้งสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เทียบเท่าสถาบันการเงิน
อื่นที่เข้ามาปล่อยเงินกู้ให้แก่ข้าราชการ จ�านวนเงินให้กู้แก่
สมาชิกจึงเพิ่มจาก 3,612 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 5,054 
ล้านบาทในปี 2551 โดยทีเ่งินฝากเพ่ิมเป็น 2,503 ล้านบาท 
และสินทรัพย์รวมเพิ่มเป็น 6,086 ล้านบาท จากหลัก  
4 พันบาทล้านในปีที่แล้วข้ามหลัก 5 พันบาทสู่หลัก 6 พัน
ล้านบาทในปีเดียว
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 ปี 2552 เริ่ม “แผนกลยุทธ์สหกรณ์ ฉบับที่ 2 ปี 
2552 – 2555” ในปีนี้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2552 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
ก่อสร้างอาคารส�านกังานใหม่ เมือ่ท่ีประชมุอนมุตัแิละจดัให้
มีการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว สหกรณ์
จัดให้มี “พิธีวางศิลาฤกษ์” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  
การวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างส�านักงานใหม่เป็นส่วนส�าคัญที่
ท�าให้สมาชิกเช่ือม่ันการด�าเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น
ท�าให้จ�านวนเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 3,302 ล้านบาทหรือเพิ่ม
เกือบ 1 ใน 3 ภายในปีเดียว  นอกจากนี้สหกรณ์ยังเริ่มให้
บริการ “สหกรณ์-กรุงไทย ATM” เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ความสะดวกในการถอนเงนิจากบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์
ผ่านตู ้ ATM ธนาคารกรงุไทยทัว่ประเทศซึง่จะท�าให้สมาชกิ
มาฝากเงินกับสหกรณ์มากขึ้น และสหกรณ์ยังเริ่มให้บริการ 
“SMS สหกรณ์ออนไลน์” เมื่อสมาชิกถอนเงินไม่ว่าที่ 
หน้าเคาน์เตอร์หรือท่ีตู้ ATM จะมี SMS แจ้งไปที่มือถือ
สมาชิกทันทีท�าให้สมาชิกเชื่อมั่นในการฝากเงินกับสหกรณ์
มากขึ้น และยังให้บริการแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ เงินปันผล
เฉลี่ยคืน รับเงินสวัสดิการ ข่าวสารต่าง ๆ ในปีนี้สหกรณ์ได้
จัดท�า “ระบบส�ารองข้อมลูออนไลน์” (Disaster Recovery 
Site) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภยัให้กบัข้อมลูคอมพวิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบญัชเีงินฝาก
หรือสัญญาเงินกู้ซึ่งจะไม่สูญหายอย่างแน่นอน ในด้านเงิน
กู้สหกรณ์ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ใหม่เป็น “เงินกู้
สามญั ควกิเบิร์ดสเปเชีย่ล” วงเงนิกู้เพิม่ข้ึนตามจ�านวนเงนิ
เดือนโดยให้กู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท สิ้นปี 2552 สหกรณ์มี
ทุนด�าเนินงานเพิ่ม 7,390 ล้านบาท

 ปี 2553 ทุนด�าเนินงานหรือสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์เพิ่มเป็น 8,156 ล้านบาท โดยเงินฝากเพิ่มเป็น 
4,072 ล้านบาท เมื่อทุนด�าเนินงานเพิ่มมากขึ้นจากเงินฝาก
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี สหกรณ์เริ่มมีช่องทางในการแสวงหารายได้
อื่น ๆ ที่มิใช่ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเพ่ิมขึ้น รายได้ที่มี
บทบาทส�าคัญและเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2545 ก็คือ ราย
ได้จาก “การลงทุนภายนอก” ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล
และตราสารการเงินต่าง ๆ และมีการลงทุนเพิ่มต่อเนื่องมา
โดยตลอด
 ปี 2554 มีพิธีเปิดอาคารส�านักงานใหม่ “บ้าน
สหกรณ์” เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2554 ท�าให้สหกรณ์มี
อาคารส�านักงานเป็นของตนเองนับเป็นบ้านหลังที่ 6 ปีน้ี
สหกรณ์ได้จัดท�า “แผนบริหารความเส่ียง” ด้านปฏบิตักิาร
เสร็จสิ้น และปีนี้เป็นปีที่ไทยประสบวิกฤติ “มหาอุทกภัย” 
คนไทยต้องประสบเคราะห์กรรมจากปรากฏการณ์น�้าท่วม
ครั้งใหญ่ ร้านค้า ส�านักงาน ธนาคารหลายแห่งต้องปิด
ท�าการนานนับเดือน แต่สหกรณ์เปิดให้บริการทุกวันทั้งที่
ส�านักงานและผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์และ ATM ตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ต้องใช้
จ่ายเงินในยามประสบภัย และยืนหยัดเคียงข้างสมาชิก

ปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวจาก
วิกฤติมหาอุทกภัย ในขณะที่สมาชิกยังใช้บริการต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ปีนี้สหกรณ์มีการปรับปรุงการให้
บริการเงินฝาก โดย “ขยายเวลาการเปิดรับฝาก-ถอน” 
เป็นระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. และเพิ่มจ�านวนเงิน
การถอนด้วยเงินสดเป็น 1 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการฝากถอนเงินกับสหกรณ์มาก
ข้ึน  ขณะเดียวกันสหกรณ์ได้มกีารปรับปรุงระเบยีบเกีย่วกบั 
สวัสดิการสมาชิกครั้งใหญ่ และปรับปรุงสวัสดิการเดิม
เพ่ิมจ�านวนเงิน 7 สวัสดิการ และเพ่ิมสวัสดิการใหม่อีก 
4 สวัสดิการ เม่ือรวมกับทุนสวัสดิการเดิมแล้ว รวมเป็น
สวสัดกิารทัง้สิน้ “18 สวสัดกิาร” ซึง่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก
ปีละกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้มาจากทุนด�าเนินงานที่
เพิ่มขึ้นและก�าไรที่เพิ่มขึ้นของสหกรณ์นั่นเอง  
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นายวิชิต สนธิวณิช รับโล่รางวัลดังกล่าวกับ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ  

วงศ์สมุทร ในงานฉลองการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ครบรอบ 40 ปี  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2555  รร.รามาการ์เด้นส์

และปีดังกล่าว นาย วิชิต  สนธิวณิช กรรมการ
ท�าหน้าทีผู่จั้ดการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้รบั
รางวัล “นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดับประเทศ” (Best of the Best)  จากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   รางวัลนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ เป็น
รางวัลแห่งความภาคภูมใิจของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  
และมวลสมาชกิ ซ่ึงเป็นก�าลงัใจให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนได้มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว  เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับสมาชิก

นวัตกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิกอย่างแท้จริง โดย
สมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ยอดเงินรับฝาก
จากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตก่อน
จัดท�าระบบสหกรณ์ATM ท�าให้สหกรณ์มีเงินไปลงทุน
ภายนอก และมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็น 1 ใน 
5 สหกรณ์ผู้ร่วมก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที  
จ�ากัด  ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์
กรมประมง จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมพฒันาทีดิ่น จ�ากดั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด  สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด  
              ชอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท 
ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 และมีการพัฒนา
ระบบ CCS มาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ใช้งานได้หลายสหกรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็น ระบบงานหลัก 
Century CCS กว่า 22 ระบบ ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติ..โฉม
ใหม่ไอที 100 ปีสหกรณ์ไทย 
 ปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้
เปิดตัวระบบ ATM และบัตร ATM Click Co-op Card 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งเป็น 
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บัตร ATM ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เข้าร่วม
โครงการเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที  
จ�ากัด ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจทุกความต้องการ
ของสมาชิก คลิ๊ก..โดนใจสะดวกถอน คลิ๊ก..โดนใจ 
สะดวกโอน

 โดยบัตร ATM Click Co-op Card สามารถถอน
เงินจากตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
และตู้ATM ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และ ธนาคาร
กรุงไทยทั่วประเทศ ถือไว้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของขบวนการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล เทียบ
เท่าบัตร ATM ของสถาบันการเงินต่างๆ  และปีนี้ สหกรณ์
ได้จัดท�าแผนกลยุทธ์  ฉบับที่ 3 (ฉบับใหม่) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ในปี 2556-2559 
เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วย การก�าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ นับเป็นก้าวท่ีส�าคัญ
ในการก�าหนดอนาคตสหกรณ์  ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 จากวันนั้นถึงวันนี้... เส้นทางแห่งความส�าเร็จ
ของสหกรณ์ในอนาคต มิได้เพียงล�าพังผู ้ใดผู ้หนึ่ง หรือ  
คณะผู้บริหารเพียงไม่กี่คน แต่ย่อมขึ้นกับผู้แทนสมาชิก 
คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าท่ี และมวลสมาชิก  

ทุกท่าน ล้วนแล้วแต่คือผู ้ก�าหนด อนาคตของสหกรณ ์
ร่วมกันความส�าเร็จต่าง ๆ ที่ได้มา มิใช่ว่าจะส�าเร็จได้ง่าย
เพียงชั่วข้ามคืน ล�าพัง แนวคิด หรือนโยบายเพียงอย่าง
เดียวไม่อาจท�าให้ฝันเป็นจริงได้ ทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ย่อมจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค เผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย 
แต่ท้ายที่สุดแล้ว ความมุ่งมั่น ร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่า
จะเป็นกรรมการแต่ละชุด เจ้าหน้าที่และสมาชิก ย่อมเป็น
พลังส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วม
กันสร้างศักยภาพในการให้บริการแก่สมาชิก ท่ีต้องการให้
สหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ให้สมาชิก
มาใช้บริการ ฝาก – ถอน นอกเหนือจากการกู้เงิน อ�านวย
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิก  และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกให้ดียิ่งข้ึน ส่งเสริมการออม  ตามหลักการณ์
ของสหกรณ์

 สอ .ปม . เป ิ ดตั ว ระบบ ATM และบั ตร 
ATM Click Co-op Card อย่างเป็นทางการ ท่ี
ส าม า รถ ใ ช ้ กั บ ตู ้  ATM  ที่ เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
เครือข่าย ชอท. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56



จุดเด่นการดำ เนินงาน
ประจำ ปี 2558



ข้อมูลฐานะการเงิน
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สินทรัพย์รวม

ลูกหน้ีเงินกู้ ฉุกเฉิน

สินทรัพย์
	 ปี	2558	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด		มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

จากปี	2557	จ�านวน	1,808,796,288.30	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.84	

โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิก

สมทบ	1,138,339,278.46		และเงินลงทุน	661,887,944.80	บาท	
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ลูกหน้ีเงินกู้แต่ละประเภท ปี 2558
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หนี้สิน
	 ในปี	2558	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้จัดกิจกรรม	“เดือนแห่งการออม”	เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและ

สมาชิกสมทบเห็นคุณค่าของการออมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	และโครงการนีย้งัเป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ	สมาชกิสมทบ	

และบุคคลในครอบครัวได้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น	สร้างวินัยการออมตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์	ซึ่งด�าเนินมาโดย

ตลอดอย่างต่อเนื่อง	จนท�าให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้น	659,890,097.37	บาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.21

หนี้สิน

เงินกู้สามัญ	6,773,760,520.85	(80.80%)
เงินกู้พิเศษ	963,981,200.66	(11.50%)
เงินกู้สามัญสมทบ	(พนักงานราชการ)	91,233,916.91	(1.09%)
เงินกู้ฉุกเฉิน	161,373,493.54	(1.93%)
เงินกู้สามัญระหว่างสหกรณ์	339,791,451.25	(4.05%)
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	21,956,672.35	(0.26%)
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	8,973,150.88	(0.11%)
เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่	17,718,966.99	(0.21%)
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	1,780,442.50	(0.02%)
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	2,029,959.50	(0.02%)
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	210,759.25	(0.00%)
เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	565,835.75	(0.01%)
เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	190,231.32	(0.00%)
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงครอบครัว	7,864.25	(0.00%)
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เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2558

เงินรับฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	5,293,942,220.62	(74.30%)
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	777,081,582.71	(10.91%)
เงินฝากออมทรัพย์	668,004,658.08	(9.38%)
เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์	255,400,978.79	(3.58%)
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	102,718,785.39	(1.44%)
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	25,064,361.29	(0.35%)
เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,741,899.22	(0.04%)
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ทุน

ทุน
	 ปี	2558	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	มีทุนเรือนหุ้น	ทุนส�ารอง	และทุนสะสม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2558	ดังนี้	

	 1)	ทุนเรือนหุ้น	 4,837,132,540.00	 บาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 11.25

	 2)	ทุนส�ารอง	 		443,242,690.03	 บาท			 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 		9.84

	 3)	ทุนสะสม	 				80,575,509.13	 บาท			 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 16.13

	 นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 ไว้เป็นทุนส�ารอง	 และทุนสะสม	

ตามสัดส่วนตั้งแต่ปี	2554	–	2558	ดังมีรายละเอียดนี้

ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนส�ารอง	และทุนสะสม	จากก�าไรสุทธิ

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558

ทุนส�ารอง 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00

ทุนสะสม 9.87 6.12 7.37 6.64 9.19

รวม 19.87 16.12 18.37 17.64 20.19
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ทุนของสหกรณ์ ปี 2558

ทุนสะสม
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ทุนเรือนหุ้น	4,837,132,540.00	(90.23%)
ทุนส�ารอง	443,242,690.03	(8.27%)
ทุนสะสม	80,575,509.13	(1.50%)
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แผนกลยุทธ์ 
ประจำ ปี 2556 - 2559



แผนกลยุทธ์ ฉบบัที่ 3 
ประจำ�ปี 2556 - 2559

วิสยัทศัน์ (Vision)
 เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง ก้าวลล้าด้านเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตพอเพียง

พนัธกิจ (Mission)
 1.		ธ�ารงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์	และจรรยาบรรณแห่งสหกรณ์

 2.		พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก  

 3.		พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล

 4.		เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก  

 5.		ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 6.		ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วตัถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการเงินสมาชิก

 กลยุทธ์ที่	1	 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

	 กลยุทธ์ที่	2	 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต�่ากว่าธนาคาร

วัตถุประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน
 กลยุทธ์ที่	3	 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

 กลยุทธ์ที่	4	 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ที่	5	 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

 กลยุทธ์ที่	6	 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นลาสหกรณ์

 กลยุทธ์ที่	7	 ส่งเสริมกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 กลยุทธ์ที่	8	 พัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ด้านการลงทุน

 กลยุทธ์ที่	9	 การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

	 กลยุทธ์ที่	10	การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

	 กลยุทธ์ที่	11	ส่งเสริมการให้ความรู้ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพิ่มการลงทุนและการหารายได้จากภายนอก
 กลยุทธ์ที่	12	เพิ่มช่องทางการลงทุนหรือหารายได้อื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 กลยุทธ์ที่	13	ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก	คณะกรรมการด�าเนินการ	และฝ่ายจัดการ

 กลยุทธ์ที่	14	ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและหลากหลาย

 กลยุทธ์ที่	15	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลยุทธ์ที่	16	จัดท�าระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ด้านสินเชื่อ	ด้านการตลาด	และ

ด้านสภาพคล่อง

 กลยุทธ์ที่	17	ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์

	 กลยุทธ์ที่	18	พัฒนาความสามารถในการจัดการสหกรณ์

	 กลยุทธ์ที่	19	เพิ่มจ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ที่  7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
	 กลยุทธ์ที่	20	สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

	 กลยุทธ์ที่	21	ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 กลยุทธ์ที่	22	ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.  มุมมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement 

Perspective : S)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1  :  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

	 S1.1			จ�านวนเงินและจ�านวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

	 S1.2			จ�านวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม

	 S1.3			จ�านวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

 โครงการ

1.	 โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ

2.	 โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง

3.	 โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม

4.	 โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 S2.1   จ�านวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 S2.2   จ�านวนครั้ง/คนที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 โครงการ

5.			 โครงการสนับสนุนและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.			 โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์

7.			 โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3  :  ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

 S3.1   จ�านวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

S3.2   ถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด ร่วมจัดตั้ง
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 โครงการ

8.	 โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน

9.	 โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น

10.	 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์และสถาบันการเงิน

11.	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศขบวนการสหกรณ์

2.  มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective : F)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1  :  กลาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

 F1.1 จ�านวนเงินฝากเพิ่มขึ้น

 F1.2 ร้อยละของจ�านวนสมาชิกที่ฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

 F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสูงกว่าเงินฝากประจ�าปี	1 ปี	เฉลี่ย 4 ธนาคาร

 โครงการ

12.	 โครงการระดมเงินฝาก

13.	 โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2  :  กลาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตล่ากว่าธนาคาร

 F2.1 ผลต่างดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 F2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต�่ากว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

 โครงการ

14.	 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3  :  เพิ่มช่องทางการลงทุนหรือหารายได้อื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

 F3.1 จ�านวนเงินลงทุนภายนอก

 F3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกทั้งหมดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 F3.3 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 โครงการ

 15.	 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

 16.	 โครงการลงทุนในตราสารการเงินตามกฎหมายสหกรณ์และได้รับผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4 :  พัฒนาความสามารถในการจัดการสหกรณ์

 F4.1 อัตราการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง

 F4.2 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบกับสหกรณ์ที่ดีที่สุด

 โครงการ

17.		โครงการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกและสหกรณ์

        18.		โครงการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของสหกรณ์

3.  มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ  (Member Perspective  : M)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  M1  :   ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 M1.1 จ�านวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

 M1.2 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกในระดับมากขึ้นต่อการจัดสวัสดิการ

 โครงการ

	 19.		โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการสมาชิก
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	 20.		โครงการส�ารวจความพึงพอใจในสวัสดิการสมาชิก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  M2  :   ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมหรือส่งเสริมการเรียนรู้ ของสมาชิก

 M2.1 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมหรือขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับ

สมาชิก

 โครงการ

	 21.			โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  M3  :   การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

	 M3.1			จ�านวนศูนย์ประสานงานที่ให้บริการสมาชิก

	 M3.2			จ�านวนกลุ่มสมาชิกที่จัดกิจกรรม	

	 M3.3			จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 โครงการ

22.		โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์

23.		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  M4  :   ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 M4.1   จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 M4.2   จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

 โครงการ

24.		โครงการคนดีศรีสหกรณ์

25.		โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  M5  :   เพิ่มจลานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 M5.1   จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 M5.2   จ�านวนกิจกรรมที่รณรงค์การรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่

 M5.3   จ�านวนกิจกรรมพบสมาชิกอาวุโส
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 ดัชนีชี้วัดความสำ เร็จแผนกลยุทธ์ ประจำ ปี 2556 – 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด

มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (7 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด
เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559

1 จ�านวนเงินและจ�านวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน S1.1 บาท/คน 250,000/84
(255,000/87)

250,000/84
(299,520/90)

250,000/84
(223,000/86)

250,000/84

2 จ�านวนเงินที่สนับสนุนสาธารณกุศลและสังคม S1.2 บาท 200,000.00
(317,148.00)

200,000.00
(407,137.00)

200,000.00
(547,531.75)

200,000.00

3 จ�านวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก S1.3 บาท 300,000.00
(230,000.00)

300,000.00
(326,400.00)

300,000.00
(246,000.00)

300,000.00

4 จ�านวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	

S2.1 บาท 150,000.00
(150,000.00)

150,000.00
(110,000.00)

150,000.00
(150,000.00)

150,000.00

5 จ�านวนครั้ง/คนที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม		

S2.2 ครั้ง/คน 2/100
(5/559)

2/100
(2/114)

2/100
(2/108)

2/100

6 จ�านวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ S3.1 ครั้ง 15
(22)

15
(26)

15
(27)

15

7 ถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด 
ร่วมจัดตั้ง		

S3.2 ร้อยละ >	15
(15.93)

>	15
(13.85)

>	15
(17.12)

>	15
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มุมมองด้านการเงิน  (10 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด
เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559

1 จ�านวนเงินฝากเพิ่มขึ้น F1.1 ล้านบาท 600 
(312.30)

600 
(897.62)

600 
(659.89)

600

2 ร้อยละของจ�านวนสมาชิกที่ฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ F1.2 ร้อยละ 14 
(13.75)

16 
(12.95)

18 
(13.68)

20

3 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสูงกว่าเงินฝากประจ�า	1	ปี	เฉลี่ย		4		
ธนาคาร		

F1.3 ร้อยละ >	1.00 
(1.42)

>	1.00 
(2.02)

>	1.00 
(2.23)

>	1.00

4 ผลต่างดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ F2.1 ร้อยละ <	2.55 
(2.60)

<	2.55 
(2.60)

<	2.50 
(1.52)

<	2.50

5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต�่ากว่า	MRR เฉลี่ย	4	ธนาคาร F2.2 ร้อยละ <	0.80 
(1.04)

<	0.80 
(2.1745)

<	0.80 
(2.62)

<	0.80

6 จ�านวนเงินลงทุนภายนอก F3.1 ล้านบาท 3,500 
(3,651)

4,500 
(5,103)

5,500 
(6,266)

6,500

7 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกทั้งหมดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		

F3.2 ร้อยละ >	1.00 
(1.33)

>	1.00 
(1.46)

>	1.00 
(1.34)

>	1.00

8 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้จากการให้เงินกู้			 
แก่สมาชิก		

F3.3 ร้อยละ 20/80 
(31.24/68.76)

25/75 
(35.30/64.70)

30/70 
(39.17/60.83)

35/65

9 อัตราการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง F4.1 ร้อยละ >	15 
(11)

>	15 
(11)

>	15 
(11)

>	15

10 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบกับสหกรณ์ที่ดีที่สุด
(THRIFT	DEACE	2009)		

F4.2 ร้อยละ 90 
(100)

90 
(95.90)

90 
(-)

90
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มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ   (11 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด
เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559

1 จ�านวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก	 M1.1 บาท 1,500 
(1,309)

1,500 
(1,333)

1,500 
(1,422)

1,500

2 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกในระดับมากขึ้นต่อการจัด
สวัสดิการ			

M1.2 ร้อยละ 85 
(71.97)

85
(76.05)

85 
(76.41)

85

3 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมหรือขอรับทุน
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับสมาชิก	

M2.1 คน 100
(113)

150
(103)

200
(44	)

250

4 จ�านวนศูนย์ประสานงานที่ให้บริการสมาชิก
M3.1 แห่ง

4
(7)

5
(9)

6
(9)

7

5 จ�านวนกลุ่มสมาชิกที่จัดกิจกรรม M3.2 ครั้ง 20
(47)

25
(37)

30
(48)

35

6 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม M3.3 คน 2,500
(5,914)

2,750
(5,411)

3,000
(6,433)

3,250

7 จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง		

M4.1 กิจกรรม 2
(2)

2
(2)

2
(2)

2

8 จ�านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
M4.2 บัญชี

1,500
(1,838)

1,750
(2,053)

2,000 
(2,274)

2,250

9 จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ M5.1 คน 13,200/12,000
(13,271/13,446)

13,250/13,000
(13,331/15,005)

13,300/14,000
(13,254/16,296)

13,350/15,000

10 จ�านวนกิจกรรมที่รณรงค์การรับสมัครสมาชิกและ
สมาชิกสมทบใหม่	(รับราชการ/เกษียณอายุราชการแล้ว)	

M5.2 ครั้ง 3/2
(12/1)

3/2
(7/1)

3/2
(6/0)

3/2

11 จ�านวนกิจกรรมพบสมาชิกอาวุโส M5.3 ครั้ง 1
(2)

1
(2)

1
(2)

1
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มุมมองด้านกระบวนการภายใน   (8 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด
เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559

1 จ�านวนประเภทงานที่ได้มีการจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง I1.1 ประเภท 4
(1)

4
(5)

4
(5)

4

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

1
(2)

1
(2)

1

3 จ�านวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการ	กู้	ฝาก	ถอน	กับสหกรณ์ I2.2
ครั้ง

550,000
(543,926)

575,000
(652,478)

600,000
(706,734)

625,000

4 จ�านวนร้อยละของระบบงานที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที	จ�ากัด	 

I3.1
ร้อยละ

60
(20)

75
(20)

100
(20)

100

5 จ�านวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ I4.1
ร้อยละ

>	90
(95)

>	90
(95.99)

>	90
(96.67)

>	90

6 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุม I4.2 ร้อยละ >	90
(89.74)

>	90
(92.22)

>	90
(94.76)

>	90

7 จ�านวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น	คณะท�างานที่เข้าประชุม	 I4.3 ร้อยละ >	90
(86.56)

>	90
(93.32)

>	90
(95.47)

>	90

8 จ�านวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม I4.4 ร้อยละ >	90
(90.84)

>	90
(93.06)

>	90
(90.66)

>	90
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มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้   (10 ตัวชี้วัด)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด
เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559

1 จ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์ของสหกรณ์		

L1.1 คน 70
(102)

70
(75)

70
(154)

70

2 จ�านวนครั้งที่เผยแพร่หลักจรรยาบรรณของสหกรณ์ L2.1 ครั้ง 3
(4)

3
(3)

3
(3)

3

3 จ�านวนหลักสูตร/คน	ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ L3.1 หลักสูตร/
คน

10/34
(10/11)

10/34
(27/32)

10/34
(25/28)

10/34

4 จ�านวนหลักสูตร/คน	ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ L3.2 หลักสูตร/
คน

5/15
(5/11)

5/15
(9/12)

5/15
(9/11)

5/15

5 จ�านวนครั้ง/คน	ที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สัมมนาร่วมกัน	 L3.3 ครั้ง/คน 2/49
(1/47)

2/49
(2/49)

2/49
(2/47)

2/49

6 จ�านวนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง	ๆ L3.4 ร้อยละ 80
(82)

80
(90.78)

80 
(91.50)

80

7 จ�านวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่		

L4.1 ครั้ง 1
(0)

1
(0)

1
(0)

1

8 จ�านวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่	 

L5.1 ครั้ง >	1
(0)

>	1
(1)

>	1
(0)

>	1

9 จ�านวนสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น�าสหกรณ์ L6.1 คน 70
(72)

70
(46)

70
(81)

70

10 จ�านวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
L6.2 ครั้ง

2
(2)

2
(2)

2
(3)

2
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งบการเงินและ 
รายงานของผู้สอบบัญชี
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ปี 2558 ปี 2557
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 108,061,206.79 349,084,055.89
เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 1,097,128,616.03 848,708,404.15
เงินลงทุนระยะสั้น 4 81,729,380.00 548,354,900.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 1,457,817,944.26 1,010,610,158.16
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 6 1,700,122.11 2,099,170.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 56,542,648.86 47,672,544.17

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,802,979,918.05 2,806,529,233.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 5,068,348,393.27 3,939,834,928.47
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 6,925,756,521.74 6,234,625,029.38
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,855,391.21 9,533,991.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 75,399,494.47 80,020,247.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9 187,309.08 187,309.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,076,547,109.77 10,264,201,506.20
รวมสินทรัพย์ 14,879,527,027.82 13,070,730,739.52

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
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ปี 2558 ปี 2557
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 10 1,648,000,000.00 1,145,000,000.00
เงินรับฝาก 11 7,124,954,486.10 6,465,064,388.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 26,736,581.80 42,420,616.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,799,691,067.90 7,652,485,004.74
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 13 24,606,129.00 21,454,815.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 21,454,815.00
รวมหนี้สิน 8,824,297,196.90 7,673,939,819.74

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 4,837,132,540.00 4,348,140,930.00
ทุนสํารอง 443,242,690.03 403,545,505.32
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 14 80,575,509.13 69,386,663.52
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 15 293,144,739.63 216,167,496.43
กําไรสุทธิ 401,134,352.13 359,550,324.51

รวมทุนของสหกรณ์ 6,055,229,830.92 5,396,790,919.78
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 14,879,527,027.82 13,070,730,739.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

วันที่  15 มกราคม 2559

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(นายสุภาพ คําแฝง)
เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ รายละเอียด 1 468,566,060.76 61.78 446,533,174.90 64.57
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก รายละเอียด 2 50,747,193.85 6.69 37,131,578.18 5.37
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน รายละเอียด 3 237,463,412.39 31.31 205,378,466.64 29.70
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,672,094.40 0.22 2,483,091.33 0.36

758,448,761.40 100.00 691,526,311.05 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 251,018,302.70 33.10 227,665,948.97 32.92
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 837,487.44 0.11 643,021.07 0.09
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 36,804,708.58 4.85 33,507,319.68 4.85
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00 570,262.44 0.08

288,660,498.72 38.06 262,386,552.16 37.94
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 469,788,262.68 61.94 429,139,758.89 62.06
บวก

ผลตอบแทนจากการกู้เงิน ชสอ. 0.00 0.00 25,276.15 0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 216,700.00 0.03 234,200.00 0.04
รายได้จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง 16,000.00 0.00 20,000.00 0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด 89,546.05 0.01 13,505.24 0.00
ส่วนลดจากการซื้อวัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 142.00 0.00
เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 2 0.00 0.00 65,600.00 0.01
รายได้ค่าปรับการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนกําหนด 412,131.05 0.05 314,029.45 0.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม 927,800.00 0.12 1,267,530.00 0.18
รายได้ค่าปรับการถอนเงินรับฝาก 42,920.00 0.01 20,506.00 0.00
รายได้ค่าบํารุงสถานที่ 655,000.00 0.09 350,000.00 0.05
รายได้ค่าประเมินหลักประกัน 0.00 0.00 2,000.00 0.00
ส่วนลดจากค่าบริการส่งข้อความสั้น 0.00 0.00 112,425.19 0.02
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 50,186.05 0.01 0.00 0.00

รวมรายได้อื่น 2,410,283.15 0.32 2,425,214.03 0.35
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน 16,148,541.00 2.13 14,811,792.00 2.14
ค่าล่วงเวลา 869,027.50 0.11 928,785.77 0.13
ค่าพาหนะและเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ 860,197.00 0.11 863,607.00 0.13
ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 281,000.00 0.04 282,000.00 0.04

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

รายได้อื่น

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปี 2558 ปี 2557
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ค่ารักษาพยาบาล 873,329.85 0.11 825,133.47 0.12
ค่าสวัสดิการอื่น 189,550.00 0.03 162,635.00 0.02
ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ 107,600.00 0.01 181,750.00 0.03
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 371,508.00 0.05 359,276.00 0.05
บําเหน็จเจ้าหน้าที่ 3,151,314.00 0.42 4,543,165.00 0.66

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 22,852,067.35 3.01 22,958,144.24 3.32

เงินสมทบประกันชีวิต 7,302,210.00 0.96 7,397,440.00 1.07
ค่าส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุ่มสมาชิก 1,969,377.00 0.26 1,884,200.00 0.27
ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม 2,754,489.00 0.36 1,992,545.00 0.29
ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อรับชําระเงินของสมาชิก 578,986.22 0.08 590,266.91 0.08
เงินสมทบการประเมินหลักประกัน 63,585.00 0.01 2,000.00 0.00
ค่าของที่ระลึก 2,420,000.00 0.32 4,973,360.00 0.72

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 15,088,647.22 1.99 16,839,811.91 2.43

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 971,000.00 0.13 788,600.00 0.12
ค่าพาหนะและเบี้ยเล้ียงกรรมการ 1,802,925.10 0.24 1,994,508.71 0.29
ค่าฝึกอบรมสัมมนากรรมการ 119,000.00 0.01 94,350.00 0.01

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกรรมการ 2,892,925.10 0.38 2,877,458.71 0.42

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าน้ําประปา 89,947.06 0.01 152,769.17 0.02
ค่าไฟฟ้า 1,750,453.86 0.23 1,683,914.35 0.24
ค่าบริการสื่อสารคมนาคม 1,000,242.25 0.13 1,013,010.21 0.15
ค่าบํารุงรักษาสํานักงานและเคร่ืองใช้สํานักงาน 2,202,293.60 0.29 1,901,790.33 0.27
ค่าพัฒนาโปรแกรม 198,890.00 0.03 81,000.00 0.01
ค่าจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 378,428.56 0.05 396,857.13 0.06
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 126,507.81 0.02 118,062.56 0.02
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน 4,700,616.51 0.62 4,556,748.78 0.66
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 167,604.22 0.02 488,150.04 0.07
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 4,691,973.07 0.62 4,691,973.07 0.68
ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงาน 177,779.87 0.02 199,736.24 0.03

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 15,484,736.81 2.04 15,284,011.88 2.21

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์
โครงการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 633,662.00 0.08 595,565.00 0.09
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษา 1,935,066.57 0.26 1,355,643.00 0.19
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 760,166.00 0.10 619,253.00 0.09

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์ 3,328,894.57 0.44 2,570,461.00 0.37

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
ค่าพาหนะและเบี้ยเล้ียงในการดําเนินงาน 276,759.00 0.04 256,360.00 0.04
ค่าตรวจสอบกิจการ 144,000.00 0.02 156,000.00 0.02
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00 0.01 120,000.00 0.02
ค่าสมนาคุณ 1,182,674.06 0.15 994,237.32 0.14
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,713,612.00 0.22 1,573,884.00 0.23
ค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์และบริการส่งข้อความสั้น 1,653,005.45 0.22 1,492,792.70 0.22
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมเช็ค 137,511.00 0.02 83,219.00 0.01
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 2,652,342.17 0.35 3,422,511.01 0.49
คา่ใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1,652,378.14 0.22 1,786,819.41 0.26
ค่าใช้จ่ายทางศาล 115,000.00 0.01 51,411.00 0.01
ค่ารับรอง 361,515.38 0.05 241,678.00 0.03
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 139,386.87 0.02 59,365.75 0.01
วัสดุสํานักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 1,268,738.58 0.17 1,246,482.48 0.18

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น 11,416,922.65 1.50 11,484,760.67 1.66
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 71,064,193.70 9.37 72,014,648.41 10.41

กําไรสุทธิ 401,134,352.13 52.89 359,550,324.51 52.00
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บาท % บาท %
รายละเอียด 1  ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก

ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก 461,395,622.84 60.83 445,794,114.15 64.46
ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 7,170,437.92 0.95 739,060.75 0.11

รวม 468,566,060.76 61.78 446,533,174.90 64.57
รายละเอียด 2  ดอกเบ้ียรับเงินฝาก

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 50,747,193.85 6.69 37,131,578.18 5.37
รวม 50,747,193.85 6.69 37,131,578.18 5.37

รายละเอียด 3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 8,399,447.96 1.11 23,406,884.09 3.38
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 51,049,956.53 6.73 31,183,561.65 4.51
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 5,383,561.70 0.71 15,000,000.25 2.17
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 4 997,431.53 0.13 1,562,500.04 0.23
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 5 1,350,000.02 0.18 1,350,000.02 0.20
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 27,288,468.18 3.60 22,089,571.54 3.19
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด (มหาชน) 7,470,000.00 0.98 7,470,000.00 1.08
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2,500,000.00 0.33 2,493,150.69 0.36
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 16,220,000.00 2.14 16,220,000.00 2.35
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 2,040,000.00 0.27 2,040,000.00 0.29
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 6,986,000.00 0.92 6,609,408.21 0.96
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 591,301.39 0.08 2,225,000.00 0.32
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 450,000.00 0.06 450,000.00 0.07
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 9,200,000.20 1.21 9,200,000.20 1.33
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 8,680,000.00 1.14 8,680,000.00 1.26
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน) 2,255,205.47 0.30 2,300,000.00 0.33
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 1,389,000.00 0.18 1,400,416.44 0.20
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 5,262,630.15 0.69 4,724,821.92 0.68
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรรัฐบาล LB236A 0.00 0.00 669,649.37 0.10
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 6,796,850.69 0.90 4,410,000.00 0.64
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 2,550,000.00 0.34 2,529,041.10 0.37
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 40,519,671.24 5.34 25,057,487.69 3.62
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 517,999.99 0.07 465,490.40 0.07
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทบางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 2,331,000.00 0.31 1,685,983.56 0.24
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรรัฐบาล LB446A 166,508.00 0.02 89,658.00 0.01
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 3,968,000.00 0.52 2,565,610.99 0.37

ปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558
ปี 2557
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ดอกเบ้ียรับพันธบัตรรัฐบาล LBA37DA 128,384.40 0.02 58,356.00 0.01
ดอกเบ้ียรับ - หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 500,000.00 0.07 209,589.04 0.03
ดอกเบ้ียรับ - หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1,125,000.00 0.15 446,917.81 0.06
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง 442,068.44 0.06 206,041.09 0.03
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรออมทรัพย์ LB616A 93,014.00 0.01 0.00 0.00
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรออมทรัพย์ LB366A 27,945.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบ้ียรับพันธบัตรออมทรัพย์ LB666A 32,877.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้มีประกันบางส่วน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 574,273.97 0.08 0.00 0.00
ดอกเบ้ียรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 15 เดือน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 1,879,109.23 0.25 1,853,630.55 0.27
ดอกเบ้ียรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 30 เดือน สอ.ตํารวจแห่งชาติ 3,879,999.99 0.51 477,027.39 0.07
ดอกเบ้ียรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 18 เดือน สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 900,000.00 0.12 396,986.30 0.06
ดอกเบี้ยรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 36 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน 7,561,849.31 1.00 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ. 2,905,858.00 0.38 2,801,682.30 0.40
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 3,050,000.00 0.40 3,050,000.00 0.44

รวม 237,463,412.39 31.31 205,378,466.64 29.70
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ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 401,134,352.13 359,550,324.51
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน 4,700,616.51 4,556,748.78
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 4,691,973.07 4,691,973.07
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย 167,604.22 488,150.04
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ 0.00 (2,099,170.95)
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําค้างรับ 0.00 (5,739,589.03)
ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ (206,041.09) (5,195,534.40)
ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ค้างรับ (45,295,202.46) (40,527,248.33)
ดอกเบี้ยรับต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างรับ (2,341,328.76) 0.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ 0.00 (200.00)
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มค้างรับ (155,762.00) (165,967.00)
ค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ําประกันค้างรับ (403.44) 0.00
วัสดุสํานักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 1,268,738.58 1,246,482.48
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 177,779.87 199,736.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,843,856.43 7,166,010.28
เงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์ รอตัดบัญชี 25,229,840.00 21,429,815.00
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 3,151,314.00 4,543,165.00

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 398,367,337.06 350,144,695.69
สินทรัพย์ดําเนินงาน 

เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (500,000,000.00) (50,000,000.00)
เงินสดรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 193,541,880.75 16,666,668.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (797,574,820.42) (564,254,004.50)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 741,435,328.98 550,660,889.60
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (7,593,929,735.99) (5,825,815,028.70)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ 6,889,589,214.28 5,778,379,408.71
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (240,348,741.23) (220,776,968.83)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 173,379,295.09 174,983,841.59
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (6,344,818.50) (3,142,477.25)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 1,913,118.58 3,513,030.81
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก (1,659,160.94) 0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก 2,099,170.95 2,508,195.38
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื่น (40,961.17) 0.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจําค้างรับ (7,479,479.42) 0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากประจําค้างรับ 4,313,410.95 6,371,369.86
เงินสดรับดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ 206,041.09 5,487,397.47
เงินสดรับดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ค้างรับ 40,321,207.24 28,925,116.16

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

99ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด



ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินสดรับดอกเบี้ยรับต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างรับ 1,426,178.08 0.00
เงินสดรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ 200.00 200.00
เงินสดรับค่าเบี้ยประกันกลุ่มค้างรับ 165,967.00 183,209.00
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (1,278,898.90) (1,101,912.10)
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน (2,470,010.39) (3,587,841.10)
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 2,478,946.99 3,581,745.45
เงินสดรับเงินสินไหมทดแทนจ่ายล่วงหน้า 0.00 50,000.00
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (167,704.63) (183,174.69)

หน้ีสินดําเนินงาน 
เงินสดจ่ายเงินรับโอนจากสมาชิก (3,313,192,760.48) (3,092,061,321.89)
เงินสดรับเงินรับโอนจากสมาชิก 3,309,247,831.14 3,094,642,430.67
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (97,712,442.88) (70,858,625.99)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 93,066,749.94 86,969,002.12
เงินสดจ่ายเงินสินไหมทดแทน (71,686,244.41) (76,435,153.12)
เงินสดรับเงินสินไหมทดแทน 66,701,505.44 81,223,132.09
เงินสดจ่ายเงินรอนําส่ง (123,494,678.41) (112,576,574.94)
เงินสดรับเงินรอนําส่ง 123,182,770.41 112,455,277.34
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (7,187,955.78) (3,218,879.92)
เงินสดจ่ายเงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์ รอตัดบัญชี (25,349,600.00) (24,186,855.00)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ - เคร่ืองใช้สํานักงาน (889,170.00) (246,189.10)
เงินสดจ่ายเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ (100,000.00) (104,500.00)
เงินสดรับเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 70,000.00 95,000.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (749,401,029.58) 248,291,102.81

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรรัฐบาล (1,237,643,057.00) (682,699,895.20)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ (1,035,000,000.00) (965,084,613.00)
เงนิสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที (5,000,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายซื้อต๋ัวสัญญาใช้เงิน (150,000,000.00) (300,000,000.00)
เงินสดรับจากการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 1,237,643,057.00 868,617,170.00
เงินสดรับจากการจําหน่ายหุ้นกู้ 80,089,298.40 156,939,659.49
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 325,000,000.00 260,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนต๋ัวสัญญาใช้เงิน 200,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใช้สํานักงาน (1,290,136.21) (1,638,138.00)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ (81,534.00) 0.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (586,282,371.81) (663,865,816.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม (57,684,000,000.00) (24,466,500,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ยืม 58,137,000,000.00 24,251,500,000.00
เงินสดจ่ายเงินรับฝาก (4,816,449,902.54) (3,242,531,621.48)
เงินสดรับเงินรับฝาก 5,526,339,999.91 4,140,159,769.63
เงินสดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (290,410,916.25) (266,291,197.00)
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (111,256,670.00) (66,076,585.00)

100 ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี   2 5 5 8



ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินสดรับทุนเรือนหุ้น 600,248,280.00 485,079,195.00
เงินสดรับเข้าทุนสํารอง 10,000.00 0.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,006,031.75) (989,557.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม (102,206.00) (124,907.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก (11,556,370.98) (10,373,973.75)
เงินสดจ่ายทุนขยายกิจการ (17,430.00) (79,361.50)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (5,707,988.22) (4,787,715.00)
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,343,080,764.17 818,974,046.90

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 7,397,362.78 403,399,333.00
เงินสด ณ วันต้นปี 1,197,792,460.04 794,393,127.04
เงินสด ณ วันส้ินปี 1,205,189,822.82 1,197,792,460.04
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
   -  สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
   - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวน เงินต้นท่ีค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
   - สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกําหนดให้คํานวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉล่ีย
       ถ่วงนํ้าหนัก /หรือ เข้าก่อนออกก่อน
   -  เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น
      เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ท้ังน้ีสหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็น กําไร (ขาดทุน)
      จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้
      จําหน่ายเงินลงทุนน้ัน
  - เงินลงทุนในตราสารหนี้จะถือจนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย (หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ท่ีได้มาหรือโอนมาตั้งแต่เริ่มแรก หักเงินต้น
       ท่ีจ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าท่ีตราไว้)
   -  สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทุน
   -  ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542
  - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิท่ีได้รับ/อายุการให้ประโยชน์
   - สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปล่ียนแปลงการใช้ซอฟท์แวร์ใหม่
   -  ค่าซ่อมบํารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมท้ังการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
   -  เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง  เงินสดในมือ - เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคาร และ
      เงินฝากสหกรณ์ท่ีนําไปเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันหน้ีสินด้วย
   -  สหกรณ์ได้ดําเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  ตามหนังสือท่ี กษ.1106/2741
      ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2550

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย  ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินสด 6,269,570.25 7,433,058.50
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 3,082,346.42 2,875,614.17
ออมทรัพย์ 98,709,290.12 337,775,383.22
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดท่ี 2 0.00 1,000,000.00
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 108,061,206.79 349,084,055.89

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย  ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด 11,439.35 11,160.34
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด 11,020.59 10,804.50
สหกณณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด 11,382.77 11,132.29
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด 11,272.00 11,077.30
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 11,025.79 10,835.34
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จํากัด 10,476.99 10,309.64
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด 10,912.12 10,591.98
สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม จํากัด 11,056.73 10,717.10
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 10,374.93 10,230.93
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 10,383.86 10,229.84
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด เพื่อชําระดุลบัญชีและค่าธรรมเนียม 27,009,207.01 18,601,314.89
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด 10,063.89 0.00
เงินฝากประจํา 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด 370,000,000.00 320,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย (ต่อ)  ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินฝากประจํา 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด 90,000,000.00 90,000,000.00
เงินฝากประจํา 24 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 200,000,000.00 200,000,000.00
เงินฝากประจํา 60 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 160,000,000.00 90,000,000.00
เงินฝากประจํา 15 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 0.00 20,000,000.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 100,000,000.00 50,000,000.00
เงินฝากประจํา 20 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 30,000,000.00 30,000,000.00
เงินฝากประจํา 30 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 30,000,000.00 30,000,000.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด 30,000,000.00 0.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยบริษัทคูราโบ จํากัด 10,000,000.00 0.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี 50,000,000.00 0.00
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น 1,097,128,616.03 848,708,404.15

เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จํานวน 27,128,616.03 บาท  ประเภทประจํา จํานวน 1,070,000,000.00 บาท

4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 252,568,250.00 250,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุด 4 0.00 0.00 25,524,500.00 25,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุด 5 20,543,500.00 20,000,000.00 0.00 0.00
หุ้นกู้บริษัทโอริกซ์ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 50,262,150.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 41,185,880.00 40,000,000.00 0.00 0.00

รวม 61,729,380.00 60,000,000.00 328,354,900.00 325,000,000.00
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 1,729,380.00 3,354,900.00

รวม 61,729,380.00 328,354,900.00
เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 15 เดือน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด 0.00 200,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 18 เดือน สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 20,000,000.00 220,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 81,729,380.00 548,354,900.00

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง 11,312,938.00 10,000,000.00 11,213,424.00 10,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 168,362,505.00 155,000,000.00 167,060,445.00 155,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 886,794,590.00 860,000,000.00 302,432,410.00 290,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชุด 5 0.00 0.00 21,177,760.00 20,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 553,620,735.27 520,602,033.64 427,236,704.47 400,691,332.04
หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด (มหาชน) 163,690,950.00 150,000,000.00 161,052,750.00 150,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 55,336,250.00 50,000,000.00 54,215,900.00 50,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 335,830,000.00 300,000,000.00 332,209,000.00 300,000,000.00
หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 41,679,280.00 40,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 159,760,580.00 140,000,000.00 154,865,120.00 140,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 10,426,370.00 10,000,000.00 10,336,340.00 10,000,000.00
หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 210,155,800.00 200,000,000.00 207,820,800.00 200,000,000.00

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท
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4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 195,551,720.00 180,000,000.00 192,219,740.00 180,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน) 54,051,050.00 50,000,000.00 52,874,550.00 50,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 32,953,530.00 30,000,000.00 32,379,270.00 30,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 126,936,320.00 120,000,000.00 124,255,800.00 120,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 220,402,800.00 205,000,000.00 96,898,590.00 90,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 62,474,820.00 60,000,000.00 62,142,720.00 60,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 898,949,540.00 830,000,000.00 825,307,340.00 780,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 11,097,470.00 10,000,000.00 10,921,120.00 10,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทบางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 50,486,265.00 45,000,000.00 48,718,935.00 45,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 85,362,160.00 80,000,000.00 84,242,560.00 80,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทดับบลิวเอชเด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 10,257,150.00 10,000,000.00 10,553,470.00 10,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 27,087,650.00 25,000,000.00 26,689,900.00 25,000,000.00
หุ้นกู้บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 101,116,200.00 100,000,000.00 0.00 0.00

รวม 4,432,017,393.27 4,140,602,033.64 3,458,503,928.47 3,245,691,332.04
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 291,415,359.63 212,812,596.43

รวม 4,432,017,393.27 3,458,503,928.47
เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 50,101,000.00 50,101,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 50,000,000.00 50,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 6,230,000.00 1,230,000.00
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 300,000,000.00 300,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 36 เดือน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด 150,000,000.00 0.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 30 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 80,000,000.00 80,000,000.00

รวม 636,331,000.00 481,331,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว 5,068,348,393.27 3,939,834,928.47

5. เงินให้กู้ยืม  ประกอบด้วย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 303,333,122.25 36,458,329.00 33,333,332.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 161,373,493.54 0.00 105,234,002.10 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 910,008,655.32 5,990,700,698.24 800,025,164.27 5,396,343,667.58
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 82,290,972.51 881,690,228.15 71,362,687.66 825,649,066.86
ลูกหน้ีเงินกู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 811,700.64 16,907,266.35 654,972.13 12,632,294.94

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 1,457,817,944.26 6,925,756,521.74 1,010,610,158.16 6,234,625,029.38

6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก 1,659,160.94 2,099,170.95
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื่น 40,961.17 0.00

รวมดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,700,122.11 2,099,170.95

บาท บาท
ปี 2558 ปี 2557

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากประจําค้างรับ 7,479,479.42 4,313,410.95
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ 206,041.09 206,041.09
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ 45,295,202.46 40,321,207.24
ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างรับ 2,341,328.76 1,426,178.08
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ 0.00 200.00
ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มค้างรับ 155,762.00 165,967.00
ค่าเบ้ียประกันภัยผู้คํ้าประกันค้างรับ 403.44 0.00
วัสดุและเครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 205,094.73 194,934.41
เงินรอเรียกคืน 22,085.56 31,022.16
ค่าเบ้ียประกันภัยสํานักงานจ่ายล่วงหน้า 114,338.00 124,413.24
เครื่องใช้สํานักงานรอรับมอบ 722,913.40 731,880.00
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รอรับมอบ 0.00 157,290.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 56,542,648.86 47,672,544.17

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร  75,058,714.41 79,750,687.48
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - เครื่องบันทึกเวลา 3,104.47 6,315.47
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ลิขสิทธิ์ 309,971.90 181,468.45
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - โปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป 0.00 1.00
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบสํารองข้อมูล 5,391.77 42,204.44
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบฐานข้อมูล 0.00 1.00
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบบัตรคิว 6,378.59 14,434.59
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบงานบริหารการใช้งานอินเตอร์เนต 15,933.33 25,135.33

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 75,399,494.47 80,020,247.76

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินประกันการใช้โทรศัพท์ 23,509.08 23,509.08
เงินประกันการเช่าตู้ไปรษณีย์ 10,800.00 10,800.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 140,000.00 140,000.00
เงินประกันภาชนะน้ําด่ืม 10,000.00 10,000.00
เงินประกันการใช้นํ้าประปา 3,000.00 3,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้น   ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 527,000,000.00 600,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 866,000,000.00 110,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 205,000,000.00 435,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จํากัด 50,000,000.00 0.00

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,648,000,000.00 1,145,000,000.00
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ในปี 2558 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืม ดังน้ี
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR 
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR
3. วงเงินเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

 - เงินกู้ยืมธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 224,000,000 บาท โดยใช้หุ้น บมจ.ปตท. จํานวน 65,000,000 บาท
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์ จํานวน 100,000,000 บาท และหุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม จํานวน 45,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย จํานวน 60,000,000 
บาท หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํานวน 25,000,000 บาท และหุ้นกู้บมจ.การบินไทย จํานวน 80,000,000 เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน

 - เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 1,063,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จํานวน 200,000,000 บาท
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํานวน 100,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต จํานวน 80,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จํานวน 60,000,000 บาท
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จํานวน 50,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํานวน 10,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์ จํานวน 40,000,000 บาท
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ จํานวน 580,000,000 บาท และหุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี จํานวน 80,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน

 - เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 300,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จํานวน 300,000,000 บาท
เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน

 - เงินกู้ยืมธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 293,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จํานวน 20,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํานวน 100,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จํานวน 50,000,000 บาท
หุ้นกู้ บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํานวน 50,000,000 บาท และหุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต จํานวน 100,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน

 - เงินกู้ยืมธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 900,000,000 บาท โดยใช้ หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู จํานวน 150,000,000 บาท
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํานวน 200,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํานวน 150,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน
จํานวน 20,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ปตท. จํานวน 90,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 10,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน
จํานวน 10,000,000 บาท และหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จํานวน 380,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน

 - เงินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จํานวน 737,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเวอร์ส จํานวน 100,000,000 บาท
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จํานวน 30,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล จํานวน 50,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จํานวน 50,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํานวน 40,000,000 บาท หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จํานวน 320,000,000 บาท และ
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ จํานวน 200,000,000 บาท  เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน

11. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 524,371,725.46 431,860,677.26
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,419,662,084.07 3,140,339,156.44
เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 777,081,582.71 722,974,710.08
เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 213,786,272.00 181,533,018.76
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 87,154,390.76 65,276,128.59
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,741,899.22 2,286,551.00

รวม 5,024,797,954.22 4,544,270,242.13
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 143,632,932.62 116,469,003.48
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,874,280,136.55 1,733,676,583.97
เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 41,614,706.79 42,764,623.08
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 15,564,394.63 9,157,062.22

รวม 2,075,092,170.59 1,902,067,272.75
รวมเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 7,099,890,124.81 6,446,337,514.88

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด 41,863.99 40,357.04
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด 29,955.69 28,877.39
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จํากัด 12,495.22 12,045.43
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด 12,504.78 12,054.65
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 12,504.78 12,054.65
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 17,674,027.99 11,606,366.96
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11. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย (ต่อ) ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมการขนส่งทางบก จํากัด 11,427.69 11,016.33
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมปศุสัตว์ จํากัด 11,264.41 10,858.93
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด 7,221,964.73 6,961,219.76
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด 11,237.43 10,832.92
เงินรับฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 11,016.42 10,619.86
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (ภาคีสหกรณ์) 14,098.16 10,569.93
รวมเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 25,064,361.29 18,726,873.85

รวมเงินรับฝากทั้งส้ิน 7,124,954,486.10 6,465,064,388.73

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินรับโอนจากสมาชิก 2,221,262.32 6,302,840.01
เงินรอจ่ายคืน 13,395,431.62 18,041,125.22
เงินสินไหมทดแทน 872,540.00 5,857,278.97
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 120.00 0.00
เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง 30,941.00 30,743.00
ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยรอนําส่ง 212,868.55 270,206.55
ค่าประเมินหลักประกันรอนําส่ง 47,052.00 73,050.00
ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มสมาชิกสมทบรอนําส่ง 0.00 100.00
ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกลาออกรอนําส่ง 3,650.00 1,740.00
เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนําส่ง 86,390.00 86,390.00
ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม ไอซีที รอนําส่ง 0.00 230,700.00
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย 5,198.75 3,933.50
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 120,000.00 120,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,799,154.82 6,843,996.13
ดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ยืมค้างจ่าย 334,038.36 634,561.65
เงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์ รอตัดบัญชี 1,836,480.00 1,956,240.00
เจ้าหน้ีเครื่องใช้สํานักงาน 722,913.40 889,170.00
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 162,098.17          192,098.17
เงินประกันงานตกแต่งภายใน 886,442.81 886,442.81

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,736,581.80 42,420,616.01

13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 24,606,129.00 21,454,815.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 21,454,815.00

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ  ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 4,502,860.08 3,758,891.83
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 9,420,772.53 8,372,978.53
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 46,338,812.03 45,274,298.67
ทุนขยายกิจการ 7,283,064.49 4,950,494.49
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 13,030,000.00 7,030,000.00

รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 80,575,509.13 69,386,663.52
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15. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 216,167,496.43 41,861,286.43
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด 76,977,243.20 174,306,210.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 293,144,739.63 216,167,496.43

16. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปี 2557 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน

ปี 2558
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การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจำ ปี 2558
 (รวม 1,006,031.75)

1.ด้านสาธารณกุศล เป็นเงิน 547,531.75 บาท  
1. เข็มทองค ำ "คนดีศรีสหกรณ"์       35,000.00  
2. ช่วยเหลือ นำยชนะ  กฤชเปลี่ยนมำ       30,000.00  
3. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม  
 รวมน้ ำใจสูภ้ัยหนำว เพื่อน้องบ้ำนหำดงิ้ว         1,000.00  
4. ร่วมจัดตั้งกองสนับสนุนกำรศึกษำกับ 
 ส ำนักงำน สมพล ท่ีปรึกษำประชำสัมพันธ ์       5,000.00  
5. ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคค ี
 เพื่อสร้ำงอุโบสถ กับ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย   5,000.00  
6. ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคเีพื่อสร้ำงอุโบสถ  
 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย       15,000.00  
7. ค่ำโล่หค์นดีศรสีหกรณ ์         1,800.00  
8. ค่ำเสื้อสูทคนดีศรสีหกรณ ์         3,000.00  
9. สนับสนุนกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกศุล 
 สมำคมศิษย์เก่ำวนศำสตร์ม.เกษตรฯ      30,000.00  
10. สนับสนุนรำงวัลส ำหรับคนดีศรสีหกรณ ์(หน่วยงำนที่คนดี 
 ศรีสหกรณส์ังกัด 10,000 บำท และรำงวลัของ 
 ผู้เสนอรำยชื่อ  6,000 บำท       16,000.00  
11. สนับสนันบตัรกำรกุศล  
 Concert cowboy night 10 ใบ 10,000.00  
12. สนับสนุนกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกศุล  
 สอ.ข้ำรำชกำรกรมตรวจบัญช ี         3,000.00  
13. ช่วยเหลือ นำงยุวลักษณ ์ ศิริพันธ ์       17,359.75  
14. สนับสนุนโครงกำรวันสร้ำงพลังควำมรักสูค่นพิกำร  
 ครั้งท่ี 11 กับ มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร         1,000.00  
15. ร่วมบริจำคซื้อเครื่องช่วยหำยใจ เครื่องฟอกไต  
 เครื่องมือแพทย์ กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
 จัดหำที่ดินและก่อสร้ำงโรงพยำบำลสันทรำย   2,000.00  
16. สนับสนุนบตัรคอนเสิรต์กำรกุศลเพื่อ 
 กองทุนสวัสดิกำรผู้พิทักษ์ป่ำ จ ำนวน 40 ใบ  14,000.00  
17. สนับสนุนกิจกรรมภำคสีหกรณ์บำงเขน           20,000.00  
18. ร่วมท ำบุญงำนศพ นำยจ ำนงค์  โพธิสำโร     40,000.00  
19. สนับสนุนเงินบริจำคช่วยเหลือเด็กก ำพร้ำ  
 มูลนิธิไพศำลธวัชชัยนันท์และสหกรณส์หภำพแรงงำน 
 รัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำกัด         1,000.00  
20. สนับสนุนกิจกรรมกำรแข่งขันกอลฟ์กำรกุศล 
 ชมรมผูสู้งอำยุชำวป่ำไม ้       10,000.00  
21. สนับสนุนกิจกรรมชมรมเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพยภ์ำคกลำง/

ภำคตะวันออก         5,000.00  

22. สมัครสมำชิกชมรมเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์
 ภำคกลำง/ภำคตะวันออก            500.00  
23. ร่วมท ำบุญทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำกับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช จ ำกัด         1,000.00  
24. ร่วมบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ธรณีพิบัตภิัย 
 กับสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย         1,000.00  
25. ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำมหำกุศล  
 สอ.มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำกัด         1,000.00  
26. สนับสนุนจดัสร้ำงพิพิธภัณฑ ์100 ปี สหกรณ์ไทย  
 กับ สันนิบำตสหกรณ ์         1,000.00  
27. ร่วมท ำบุญสร้ำงกุศลทำงกำรศึกษำพัฒนำเยำวชน 
 ปีท่ี 47 กับมูลนิธิศรีบญุยำนนท์       10,000.00  
28. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลรำชวิถี จ ำกัด         1,000.00  
29. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์         1,000.00  
30. สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ จ ำกัด         1,000.00  
31. สันนิบำตสิหกรณ์แห่งประเทศไทย         1,000.00  
32. สหกรณ์ออมทรัพย ์ทีทีแอนด์ที จ ำกัด         1,000.00  
33. ชมรมเหด็ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์         1,000.00  
34. สนับสนุนกิจกรรมโครงกำรจัดท ำ 
 ห้องสมุดชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ       10,000.00  
35. สนับสนุนหนังสือพิมพ์เกลยีวเชือก          1,800.00  
36. สนับสนุนโครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
 เด็กผู้ยำกไร ้         5,000.00  
37. ร่วมท ำบุญงบประมำณสร้ำงเรือนดนตรไีทย 
 กับโรงเรยีนป่ำไม้อุทิศ 6         5,000.00  
38. ร่วมบริจำคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ กับ  
 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลพระปกเกล้ำ จ ำกดั   2,000.00  
39. ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำพลังงำนแสงอำทิตย ์
 กับมูลนิธิจิตภำวนำชินวงศ์            500.00  
40. สนับสนุนโครงกำรจดัหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
  กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จ ำกัด  2,000.00  
41. ร่วมบริจำคเงินเพื่อสมทบทุน กองทุนสวัสดิกำร 
 กรมอุทยำนแห่งชำติฯ เพื่อช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ี 
 ที่ได้รับอันตรำยจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที ่       10,000.00  
42. สนับสนุนกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร ก้ำวย่ำงที่มั่นใจ  
 สหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้ำ       10,000.00  
43. สนับสนุนงบประมำณและของรำงวัล 
  กับสมำคมศิษย์เก่ำวนศำสตร ์       10,000.00  
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44. ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคค ี 
 กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ำกัด         1,000.00  
45. ร่วมบริจำคเงินสมทบกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน  
 กับสหกรณ์ออมทรัพยม์หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์        1,000.00  
46. ร่วมอนุโมทนำบญุทอดกฐินสำมัคคีกับสหกรณ ์ 
 ออมทรัพย์กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำกัด        1,000.00  
47. สนับสนุนงบประมำณจัดกจิกรรมโครงกำรแด่น้อง  
 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ำกดั         1,000.00  
48. ร่วมท ำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
  กับกรมส่งเสริมสหกรณ ์         1,000.00  
49. ร่วมบริจำคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR  
 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม ่จ ำกัด         1,000.00  
50. ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคค ี
 กับสหกรณ์แท็กซี่รักเมืองไทย จ ำกัด            500.00  
51. ร่วมบริจำคสมทบทุนสร้ำงองค์ปฐม 
 (สมเดจ็องค์พระปฐม) ณ ส ำนักสงฆ์เจโตวิมุตต ิ         1,000.00  
52. ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคค ี 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขกระบี่ จ ำกัด       1,000.00  
53. สนับสนุนกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก  
 สมำคมยุวเกษตรสำกลแห่งประเทศไทย         1,000.00  
54. ร่วมท ำบุญกฐินพระรำชทำน กรมทรัพยำกรทำงทะเล 
 และชำยฝั่ง       29,143.00  
55. ร่วมท ำบุญกฐินพระรำชทำน กรมอุทยำนแห่งชำติ 
 สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช       29,143.00  
56. ร่วมท ำบุญกฐินพระรำชทำน กรมป่ำไม้       29,143.00  
57. ร่วมท ำบุญกฐินพระรำชทำน กระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม       29,143.00  
58. ร่วมท ำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่ำมัชฌมำวำส  
 กับธนำคำรกรุงไทย       10,000.00  
59. ร่วมท ำบุญกฐิน ณ วัดวังเพ่ิม พระภำวนำ  
 กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ำกดั(มหำชน)       10,000.00  
60. สนับสนุนงบประมำณกำรท ำฝำย โป่งเทียม  
 และยิงเมล็ดพันธ์ุพืช ณ พื้นที่บ้ำนไทยสำมัคคี  
 นครรำชสมีำ       10,000.00  
61. ร่วมบริจำคจตุปัจจัยจลุกฐินมหำสำมัคคีผ้ำปำ่สำมัคคี  
 กับสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลรำชวิถี จ ำกัด         1,000.00  
62. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ อำหำรกลำงวัน อุปกรณ์กำรเรียน  
 มูลนิธิไพศำล ธวัชชัยนันท์            500.00  
 

63. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ มูลนิธเิพื่อเด็กก ำพร้ำ  
 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต ้         1,000.00  
64. ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย ์
 สำธำรณสุขสุรำษฎร์ธำนี จ ำกดั         1,000.00  
65. ร่วมบริจำคเงินท ำบุญทอดกฐินสำมัคคี  
 กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด         2,000.00  
66. ร่วมท ำบุญทอดผ้ำป่ำมหำกุศล กับสหกรณ์ออมทรัพย ์
 มหำวิทยำลยัธุรกิจบบณัฑิต จ ำกัด         1,000.00  
67. ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรสวดพระอภิธรรม 
  จ.ส.อ.สมพิศ โหมดเทศ คู่สมรสเจ้ำหน้ำที ่       10,000.00  
68. ร่วมสนับสนุนทอดผำ้ป่ำสำมัคคี วัดหนองแสะ             500.00  
69. สนับสนุนงบประมำณมอบทุนอำหำรกลำงวันนักเรียนยำกจน 

โรงเรียนวดัห้วยคงคำวรำวำส สระบุรี         1,000.00  
70. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ มูลนิธสิมเพิ่ม กิตตินนท ์       10,000.00  
71. สนับสนุนกำรสั่งซื้อกำรด์อวยพร มูลนิธิสำกล 
 เพื่อคนพิกำร         2,000.00  
72. สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันโบว์ลิง่กำรกุศล  
 วนศำสตร์สัมพันธ์ 2559       20,000.00  
    

 2. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก 
 เป็นเงิน 60,000.00 บาท  
1. ร่วมท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม ่กรมป่ำไม ้       20,000.00  
2. สนับสนุนกำรจัดงำนวันสถำปนำกรมป่ำไม้       20,000.00  
3. สนับสนุนกำรจัดงำนวันสถำปนำกรมอุทยำนฯ       20,000.00  
   

 3. สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 223,000.00 บาท   
1. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 1 (ขอนแก่น)   
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 3,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  3,000.00 
2. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 2 (นครรำชสีมำ) 
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 18,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
3. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 3 (ชัยภูมิ)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 7,500.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
4. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 (ตำก)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 22,500.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  10,000.00 
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5. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 6 (พิษณุโลก)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 12,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
6. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 7 (อุตรดิตถ์) 
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 4,500.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
7. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 8 (หนองคำย) 
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 6,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
8. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 9 (นนทบุรี) 
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 6,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
9. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 11 (ร้อยเอ็ด)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 6,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
10. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 15 (กำญจนบรุี)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 18,000.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  5,000.00 
11. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 14 (กระบี่)  
 - สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 4,500.00 
 - ทุนอำหำรกลำงวัน  3,000.00 
12. โรงเรียนบำงบัว อ.1 - ม.3 ทุนๆ ละ 2,000 บำท และทุน 
    ส ำหรับเด็กท่ีต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ 5,000 บำท  27,000.00  
13. โรงเรียนสำรวิทยำ ม.1 - ม.6       12,000.00  
14. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะวนศำสตร์       10,000.00  
15. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์  
 ภำควิชำสหกรณ ์       10,000.00  
     
4. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติ
ราชการ เป็นเงิน 135,000.00 บาท  
1. นำยจริวุฒิ  พรมเพ็ชร        10,000.00  
2. นำยธีระยุทธ  สีบำนเย็น         5,000.00  
3. นำยวินัยศักดิ ์ แก้วบุตรด ี       10,000.00  
4. นำยนุกูล  บุญวงค ์         5,000.00  
5. นำยชัยยะ  วงตำผำ         5,000.00  
6. นำยบำน  เนตรแสงศร ี         5,000.00  
7. นำยรำเชนทร ์ เพิ่มพูน         5,000.00  
8. นำยอำทิตย ์ สยำมล         5,000.00  
9. นำยลิขิต  สมบูรณ ์       10,000.00  

10. นำยไพโรจน ์ ต่อนสรุำ         5,000.00  
11. นำยพัฒนำ  อ่ ำเกต ุ       10,000.00  
12. นำยปฐม  กันหำรินทร ์       10,000.00  
13. นำยอภัย  ใจยะ           5,000.00  
14. นำยบรรเจิด  เลิศอนันต ์       10,000.00  
15. นำยเชำว์ชะวัฒน ์ ต่อทรัพย ์       10,000.00  
16. นำยอิทธิพล  ช่ืนขวัญ         5,000.00  
17. นำยพิเชียร  ทองทำ         5,000.00  
18. นำยเฉลมิวุฒิ  ศรียภมู ิ         5,000.00  
19. นำยอนุชำ  เชียงเครือ        10,000.00  

5. สงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ เป็นเงิน 
40,500.00 บาท   
1. นำยรำเชนทร ์ เพิ่มพูน  508292         1,500.00  
2. นำยทองสุข  แต้มทองทำ 512274         1,500.00  
3. นำยสำ  ไพอุปะล ี 516252         1,500.00  
4. นำยสมนึก  เครือแขม  515624         1,500.00  
5. นำยศุภชัย  คชสำร  517018         1,500.00  
6. นำยมนูญ  เกื้อก่อบุญ  514034         1,500.00  
7. นำยศัก  ทองโคตร  515650         1,500.00  
8. นำยกองสิน  วงศร  504371         1,500.00  
9. นำยสุวิทย ์ นิตย์เจรญิ  501695         1,500.00  
10. นำยวิริศ  ปัญญำวงค์  511390         1,500.00  
11. นำงจันทร์ทนำ  วรรณพริุณ  516649         1,500.00  
12. นำยนที  เนียมศร ี 514818         1,500.00  
13. นำยพิทักษ์  มะลิสิงห ์ 516685         1,500.00  
14. นำยนคร  จ ำปีพันธ ์ 503280         1,500.00  
15. นำยตี ๋ ตันแปง  507852         1,500.00  
16. นำงวรรณำ  สุวรรณรตัน์ 501922         1,500.00  
17. นำยอ ำนวย  ลำทุด ี 511521          1,500.00  
18. นำยวันชัย  ศิริโสม 507828         1,500.00  
19. นำยสุนทร  ทองประดิษฐ์  505847         1,500.00  
20. นำยเดชำ  พทธรักษำ  503042         1,500.00  
21. นำยชำญเดช  ลิ้มวงศ์วิรัช  505661         1,500.00  
22. นำยไพรินทร ์ อุปรำรัตน ์ 502762         1,500.00  
23. นำงพัชรำภำ  ประวัติวไิล  506539         1,500.00  
24. นำงรัชฎำภรณ ์ กำวงศ์  509084         1,500.00  
25. นำยนิรันดร ์ บุตรพรหม  510529         1,500.00  
26. นำยสุชำต ิ อำระสันตสิุข  506695         1,500.00  
27. นำยณัฐพงษ์  กำบจันทร ์ 514263         1,500.00  
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รายนามคณะกรรมการดำ เนินการ
ตั้งแต่ปี 2521 - 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521

ชุดที่ 1  ประจำปี 2521

1.			นายถนอม					เปรมรัศมี	 ประธาน

2.			นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน

3.			นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน

4.			นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน

5.			นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 	 รองประธาน

6.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์				เหรัญญิก/ผู้จัดการ

7.			นายกัสสปะ	อัคนิทัต		 กรรมการ

8.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

9.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

10.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ

ชุดที่ 3  ประจำปี 2523

1.			นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน

2.			นายเต็ม	 สมิตินันท์	 รองประธาน

3.			นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน

4.			นายสมเพิ่ม	 กิตตินันทน์	 รองประธาน

5.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ	

7.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

8.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

10.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 	 กรรมการ

11.	นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

12.	นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ

13.	นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 เลขานุการ

14.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 4  ประจำปี 2524

1.			นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน

2.			นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน

3.			นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน

4.			นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน

5.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

7.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

8.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

10.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 	 กรรมการ

11.	นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

12.	นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ

13.	นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 กรรมการ

14.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ

ชุดที่ 2  ประจำปี 2522

1.			นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน

2.			นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน

3.			นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน

4.			นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน

5.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

7.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

8.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

10.	นายกัสสปะ	 อัคนิทัต		 กรรมการ

11.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 	 กรรมการ

12.	นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

13.	นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ

14.	นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 กรรมการ

15.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ
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1.			นายถนอม	 เปรมรัศมี	 ประธาน

2.			นายเต็ม	 สมิตินันทน์	 รองประธาน

3.			นายดิเรก	 สกุณาธวงศ์	 รองประธาน

4.			นายสมเพิ่ม	 กิตตินันท์	 รองประธาน

5.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

7.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

8.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

10.	นายสุนทร	 โพธิ์กัน	 	 กรรมการ

11.	นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

12.	นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ

13.	นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 กรรมการ

14.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ

1.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน

2.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน

3.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4.			นายอุดม	 บูรณกานนท์	 กรรมการ

5.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 	 กรรมการ

6.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

7.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

8.			นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

9.			นายสถิ	 ไชยเพชร	 กรรมการ

10.	นายปรุง	 โชติช่วง		 กรรมการ

11.	นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 	 กรรมการ

12.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน		 กรรมการ

13.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ

1.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน

2.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน

3.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4.			นายสมพงษ์	ปโชติการ	 กรรมการ

5.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

6.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 	 กรรมการ

7.			นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

8.			นายปรุง	 โชติช่วง		 กรรมการ

9.			นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 	 กรรมการ

10.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน		 กรรมการ

11.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย

1.			นายจ�านงค์	 โพธิสาโร	 ประธาน

2.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 รองประธาน

3.			นายส�าลี	 อินทรไพโรจน์	 เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

5.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 	 กรรมการ

6.			นายผ่อง	 เล่งอี้	 	 กรรมการ

7.			นายปรุง	 โชติช่วง		 กรรมการ

8.			นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 	 กรรมการ

9.			นางนวลสิริ	 มังกรดิน		 กรรมการ

10.	นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 เลขานุการ

ชุดที่ 5  ประจำปี 2525

ชุดที่ 6  ประจำปี 2526

ชุดที่ 7  ประจำปี 2527

ชุดที่ 8  ประจำปี 2528
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1.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน

2.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 	 รองประธาน

3.			นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน

4.			น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก

5.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

6.			นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 กรรมการ

7.			นางนวลสิริ	 มังกรดิน		 กรรมการ

7.			นายไพรัช	 โยธน์ชัยสาร	 กรรมการ

9.			นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 กรรมการ

10.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

11.	นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 	 เลขานุการ/ผู้จัดการ

1.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน	

2.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 	 รองประธาน

3.			นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน

4.			น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก

5.			นายอุทัย	 จันผกา	 	 กรรมการ

6.			นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์		 กรรมการ

7.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

8.			นายไพฑูรย์	 หุ่นใย	 	 กรรมการ

9.			นายไพรัช	 โยธน์ชัยสาร	 กรรมการ

10.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน		 กรรมการ

11.	นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 	 เลขานุการ/ผู้จัดการ

1.			นายช�านิ	 บุณโยภาส	 ประธาน

2.			นายสวัสดิ์	 นิชรัตน์	 รองประธาน

3.			นายณรงค์	 กฤตานุกูลย์	 รองประธาน

4.			น.ส.สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เหรัญญิก

5.			นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 กรรมการ

6.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 กรรมการ

7.			น.ส.กานดา	 ลิ่มตั้ง		 กรรมการ

8.			นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 กรรมการ

9.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

10.	นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ

11.	นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 เลขานุการ/ผู้จัดการ

1.			นายทิวา	 สรรพกิจ	 ประธาน

2.			นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน

3.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน	

4.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

5.			นายอ�าพล	 ลิ่มวงศ์	 ผู้จัดการ

6.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

7.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 กรรมการ

8.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

9.			นายสมศักดิ์	 วิมลศิลป์	 กรรมการ

10.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

11.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

ชุดที่ 9  ประจำปี 2529

ชุดที่ 10  ประจำปี 2530

ชุดที่ 11  ประจำปี 2531

ชุดที่ 12  ประจำปี 2532
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1.			นายไพโรจน์	 สุวรรณกร	 ประธาน

2.			นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน

3.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

4.			นางสุภาภรณ์	 บุนนาค	 เหรัญญิก

5.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้จัดการ

6.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

7.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

8.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

9.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

10.	นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เลขานุการ

11.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายไพโรจน์	 สุวรรณกร	 ประธาน

2.			นายปรีชา	 อบอาย	 รองประธาน	

3.			ร.ต.บรรณเลิศ		รัชตกุล	 รองประธาน

4.			นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน

5.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

6.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

7.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.			นายประวิทย์		 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ

9.			นายชนะ		 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ	

11.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

12.	นางรจนา		 พันธุ์มณี	 กรรมการ

13.	นางระพินทร์	 เจริญศรีทวีชัย	 กรรมการ

14.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายทิวา	 สรรพกิจ	 ประธาน

2.			นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน

3.			ร.ต.บรรณเลิศ	 รัชตกุล	 รองประธาน

4.			นายถวัลย์	 บุญสิทธิ์	 รองประธาน

5.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

6.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

7.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.			นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ

9.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

11.	นายกิติ	 ศิริวัลลภ	 กรรมการ

12.	นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 กรรมการ

13.	นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

14.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายผ่อง		 เล่งอี้	 ประธาน

2.			ร.ต.บรรณเลิศ	 รัชตกุล	 รองประธาน

3.			นายธ�ามรงค์	 ประกอบบุญ	 รองประธาน

4.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

5.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

11.	นายกิตติศักดิ์	 ดวงรัตน์	 กรรมการ

12.	นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 กรรมการ

13.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

14.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 13  ประจำปี 2533

ชุดที่ 14  ประจำปี 2534

ชุดที่ 15  ประจำปี 2535

ชุดที่ 16  ประจำปี 2536
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1.			นายผ่อง	 เล่งอี้	 ประธาน

2.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

3.			นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 รองประธาน

4.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

5.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายศักดิ์พิชิต	 จุลฤกษ์	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

10.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

11.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายผ่อง	 เล่งอี้	 ประธาน

2.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

3.			นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 รองประธาน

4.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

5.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายศักดิ์พิชิต		 จุลฤกษ์	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายทรงศักดิ์		 วิทยอุดม	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.	น.ส.สุภี		 โกศัยเนตร	 กรรมการ

11.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 กรรมการ

12.	นายกิตติศักดิ์		 ดวงรัตน์	 กรรมการ

13.	นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 กรรมการ

14.	นางนวลสิริ	 มังกรดิน	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายยรรยง	 ถนอมพิชัย	 ประธาน

2.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

3.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

4.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

5.			นายวรุณ	 รตะพิพัฒน์	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายประวิทย์		 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายวิโรจน์	 รัตนพรเจริญ	 กรรมการ

10.	นายพิณ		 เกื้อกูล	 กรรมการ

11.	นายกิตติศักดิ์		 ดวงรัตน์	 กรรมการ

12.	น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

13.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

14.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสถิตย์	 สวินทร	 ประธาน

2.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

3.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

4.			น.ส.สุภี		 โกศัยเนตร	 รองประธาน

5.			นายวรุณ		 รตะพิพัฒน์	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายประวิทย์	 จิตต์จ�านงค์	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

10.	นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ

11.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

12.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

13.	นายศักดิ์พิชิต		 จุลฤกษ์	 กรรมการ

14.	น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 17  ประจำปี 2537

ชุดที่ 18  ประจำปี 2538

ชุดที่ 19  ประจำปี 2539

ชุดที่ 20  ประจำปี 2540
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1.			นายสถิตย์	 สวินทร	 ประธาน

2.			นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 รองประธาน

3.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

4.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

5.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก

6.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 ผู้จัดการ

7.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

8.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 กรรมการ

9.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 กรรมการ

10.	นายสมเกียรติ		 ศรีมหาบรรณ	 กรรมการ

11.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

12.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

13.	นายน�าศักดิ์	 ประสาร	 กรรมการ

14.	นายประดิษฐ์	 เจริญสุข	 เลขานุการ

15.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 ประธาน

2.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

3.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

4.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน

5.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก

6.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

11.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

12.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

13.	นายนพรัตน์	 นาคสถิตย์	 กรรมการ

14.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายวัฒนา	 แก้วก�าเนิด	 ประธาน

2.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

3.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

4.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน

5.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก

6.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

7.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

8.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 กรรมการ

9.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

11.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

12.	นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

14.		นายณัฐชัย	 สุปิน	 เลขานุการ

15.		น.ส.ฉวีวรรณ		 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 ประธาน

2.			นางฉวีวรรณ	 หุตะเจริญ	 รองประธาน

3.			น.ส.สุภี	 โกศัยเนตร	 รองประธาน

4.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

5.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 เหรัญญิก

6.			นางศุภรัตน์		 ชาญยุทธกูล	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

10.	นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 กรรมการ

11.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

12.	นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

13.	นายณัฐชัย	 สุปิน	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล		 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 21  ประจำปี 2541

ชุดที่ 22  ประจำปี 2542

ชุดที่ 23  ประจำปี 2543

ชุดที่ 24  ประจำปี 2544
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1.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 ประธาน

2.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

3.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

4.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

5.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 เหรัญญิก

6.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 ผู้ช่วยผู้จัดการ

9.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

10.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ

11.	นายณัฐชัย	 สุปิน	 กรรมการ

12.	นายพูลศักดิ์	 กางทอง	 กรรมการ

13.	นายทรงศักดิ์	 	วิทยอุดม	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายจรินทร์	 อิฐรัตน์	 รองประธาน

3.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธาน

4.			นายณัฐชัย	 สุปิน	 รองประธาน

5.			นางเกตุชฎา	 โตตาบ	 เหรัญญิก

6.				นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายณรงค์	 มหรรณพ	 ผู้จัดการ

8.			นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ

9.			นายพูลศักดิ์	 กางทอง	 กรรมการ

10.	นายทรงศักดิ์	 วิทยอุดม	 กรรมการ

11.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

12.	นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

13.	นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	นายอดุลย์	 ภูยาธร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

3.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

4.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.				นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

7.			นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ	

8.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

9.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

10.	นายอดุลย์	 ภูยาธร	 กรรมการ

11.	นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ

12.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

13.	นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

14.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 เลขานุการ

15.	นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

5.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก

6.			นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

10.	นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ

11.	นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

12.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 25  ประจำปี 2545

ชุดที่ 26  ประจำปี 2546

ชุดที่ 27  ประจำปี 2547

ชุดที่ 28  ประจำปี 2548
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1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน

5.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก

6.		นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.		นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.		นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

9.		นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

10.	นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ

11.	นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

12.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 ประธาน

2.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

5.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก

6.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

9.			นายธวัชชัย	 พันธรักษ์พงษ์	 กรรมการ

10.	นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

11.	นายนรินทร์	 สายซอ	 กรรมการ

12.	นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 กรรมการ

13.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายพิณ	 เกื้อกูล	 ประธาน

2.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 รองประธาน

3.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน

4.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

5.			นายชนะ	 เปลี่ยนมา	 เหรัญญิก

6.			นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้จัดการ

8.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

9.		นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 กรรมการ

10.	นายนรินทร์	 สายซอ	 กรรมการ

11.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

12.	นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

13.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.			นายโชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 กรรมการ

10.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

11.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

12.	นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ

13.	นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

14.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ

15.	น.ส.ฉวีวรรณ	 คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 29  ประจำปี 2549

ชุดที่ 30  ประจำปี 2550

ชุดที่ 31  ประจำปี 2551

ชุดที่ 32  ประจำปี 2552
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1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.			นายโชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 กรรมการ

9.		นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

10.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

11.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

12.	นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ

13.	นายชุมพล	 เจียมวิไล	 กรรมการ

14.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ

15.	นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

3.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 รองประธาน

4.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธาน

5.			นายณรงค์	 มหรรณพ	 เหรัญญิก

6.			นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ

8.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 กรรมการ

9.			นายชุมพล	 เจียมวิไล	 กรรมการ

10.	นายวุฒิศักดิ์	 นราพันธ์	 กรรมการ

11.	นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 กรรมการ

12.	นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

13.	นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

14.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 เลขานุการ

15.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายจงเจริญ	 กิจส�าราญกุล	 ประธาน

2.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

3.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธาน

4.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 ผู้จัดการ	

7.			นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

8.			นายวุฒิศักดิ์	 นราพันธ์	 กรรมการ

9.			นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

10.	นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

11.	นายแปลก	 พิมลไทย	 กรรมการ

12.	นายทวีศักดิ์	 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ

13.	นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 กรรมการ

14.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ

15.	นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน

3.			นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ์	 รองประธาน

4.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

5.			นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 เหรัญญิก

6.			นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก	

7.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 ผู้จัดการ	

8.			นายสนิท	 ศรีสุระ	 กรรมการ

9.			นายวุฒิศักดิ์	 นราพันธ์	 กรรมการ

10.	นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

11.	นายแปลก	 พิมลไทย	 กรรมการ

12.	นายทวีศักดิ์	 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ

13.	นายโชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการ

14.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 เลขานุการ

15.	นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 33  ประจำปี 2553

ชุดที่ 34  ประจำปี 2554

ชุดที่ 35  ประจำปี 2555

ชุดที่ 36  ประจำปี 2556
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1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายวิฑูรย์	 ไชยเพิ่ม	 รองประธาน

3.			น.ส.อารยา		 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

4.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.			นายน�าศักดิ์	 ประสาร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายโชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้จัดการ	

8.			นายวุฒิศักดิ์	 นราพันธ์	 กรรมการ

9.			นายอนุชิต	 แตงอ่อน	 กรรมการ

10.	นายสุเทพ	 บัวจันทร์	 กรรมการ

11.	นายแปลก	 พิมลไทย	 กรรมการ

12.	นายวิชิต	 สนธิวณิช	 กรรมการ

13.	นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

14.		นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 เลขานุการ

15.		นายณรงค์	 ทองขจร	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.			นายสิทธิชัย	 อึ๊งภากรณ์	 ประธาน

2.			นายวิชิต	 สนธิวณิช	 รองประธาน

3.			น.ส.อารยา	 บุญยะศิรินันท์	 รองประธาน

4.			นายธนโรจน์	 โพธิสาโร	 รองประธาน

5.			นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 เหรัญญิก

6.			นายน�าศักดิ์	 ประสาร	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.			นายโชคชัย	 เลิศเกียรติวงศ์	 ผู้จัดการ

8.			นายแปลก	 พิมลไทย	 กรรมการ

9.			นายชัยยันต์	 ค�าป้อ	 กรรมการ

10.	นางศุภรัตน์	 ชาญยุทธกูล	 กรรมการ

11.	นายณรงค์	 ทองขจร	 กรรมการ

12.	นายทวีศักดิ์	 ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ

13.	นายณรงค์	 มหรรณพ	 กรรมการ

14.	นายสุภาพ	 ค�าแฝง	 เลขานุการ

15.	นางสาวฉวีวรรณ	คัมภิรานนท์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 37  ประจำปี 2557 ชุดที่ 38 ประจำปี 2558
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ผู้แทนสมาชิก
ประจำ ปี 2558 - 2559



ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด 
ประจำ ปี 2558-2559
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คณะกรรมการดำ เนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ กัด



คณะกรรมการดำ เนินการ 
ชุดที่ 38



รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ

6 5 3
4 2 1

4 5
3 2 1

1 234 5

1. นายวิชิต สนธิวณิช	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ

2. นายณรงค์ มหรรณพ	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

3. นายนลาศักดิ์ ประสาร	 กรรมการ

4. นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์	 กรรมการ

5. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการ

6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี	 กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

2. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล  ประธานคณะกรรมการเงินกู้

3. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์ กรรมการ

4. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี  กรรมการ

5. นายนลาศักดิ์   ประสาร  กรรมการและเลขานุการ

1. นายธนโรจน์  โพธิสาโร	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

	 	 และประชาสัมพันธ์

2. นายชัยยันต์  คลาป้อ	 ประธานคณะกรรมการศึกษา

	 	 และประชาสัมพันธ์

3. นายแปลก พิมลไทย	 กรรมการ

4. นายสุภาพ  คลาแฝง	 กรรมการ

5. นายณรงค์  ทองขจร	 กรรมการ

	 	 และเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการอำ นวยการ
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คณะกรรมการดำ เนินการ

นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายวิชิต สนธิวณิช
รองประธานกรรมการ	คนที่	1

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นายแปลก พิมลไทย
กรรมการ

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ	คนที่	2

นายนลาศักดิ์ ประสาร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายชัยยันต์ คลาป้อ
กรรมการ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
รองประธานกรรมการ	คนที่	3

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ

นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล
กรรมการ
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นายสุภาพ คลาแฝง
เลขานุการ

นายณรงค์  ทองขจร
กรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายทวีศักดิ์  ธรรมนพวงศ์
กรรมการ

นายจงเจริญ กิจสลาราญกุล
ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์  อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์
ที่ปรึกษา

นายมนตรี  ช่วยชู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชนะ กฤชเปลี่ยนมา
ที่ปรึกษา

นางลักขณา เขคม
ผู้สอบบัญชี
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ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2 3

1. นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ                    

	 รองผู้จัดการคนที่	1

2. นายพิศิษฐ  จันทร์คุณาภาส

	 รองผู้จัดการคนที่	2

3. นางสาวพิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์

	 รองผู้จัดการคนที่	3

1. นางขวัญพนิต นุชสวาท                   

	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

2. นางดนิตา ข่ายสุวรรณ์

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. นางสาวพลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. นายฉัตรพล  เวชสิทธิ์   

					เจ้าหน้าที่ทั่วไป																																																																														

1. นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล     

	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2. นางวาสนา  ระวิวรรณ

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. นางจรินทร์  อินประสิทธิ์

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายจัดการ

1

32
4

1 23
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1. นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล          

	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2. นางรุ่งรัตน์  พึ่งโพธิ์สภ

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

1. นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข                                           

	 ผู้จัดการฝ่ายเงินฝาก

2.  นางกุลฉัตร  วรนิธิภัค                                 

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝาก			

3. นางวิไลวรรณ นิวาสเวช

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝาก			

1. นางปริษา  เศรษฐสุข                     

	 ผู้จัดการฝ่ายสหกรณ์เอทีเอ็ม

2. นางสาวสุภาพ  เฟื่องอักษร

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์เอทีเอ็ม																																																						

ฝ่ายสหกรณ์เอทีเอ็ม

ฝ่ายเงินฝาก                                                    

ฝ่ายบัญชี

1 2

1 2 3

12
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นางสาวธนัชชา นนทกิติพงษ์                 

ผู้จัดการฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

1. นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์      

	 ผู้จัดการฝ่ายเงินกู้สามัญ

2. นางสาวสุพรรณี ศรีสุภัจจิโรจ

				เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ

3. นางณาตยา  ชะเอมสินธุ์ 

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ		

4. นางสาวประไพศรี ซามงค์                                                          

					เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ																																											

1. นายวรวิทย์ รักษาแก้ว

	 ผู้จัดการฝ่ายเงินกู้พิเศษ

2. นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

ฝ่ายเงินกู้สามัญ                

ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน                              

1 23 4

1 2
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1. นางภาราดา  หินอ่อน

	 ผู้จัดการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์															

2.  นางรัตนพร   สิทธิกุลนันท์

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

3. นางปฐมพร  เอกพันธุ์

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

4. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) พจนีย์  ไชยลา

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

5. นางสาวกนกวรรณ พันธุ์สวัสดิ์               

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

6. นางสาวกชพรรณ แสนสิงห์                               

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	

 

1. นายวีระชัย  ข่ายสุวรรณ์ 

	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ			

2. นางสาวสุวารี ใยเผือก

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ																																		

1. นางณภัทร   อินสกุล            

	 ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

2. นางลักษณา โฉมงาม

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

3. นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี                              

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

4. นางกุลพรภัสร์  สุพรมพันธุ์                

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก																																																																													

ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์                                                                                                                 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

12 345 6

1 2 3 4
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