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วันสหกรณ์แห่งชาติ
ขอขอบคุณ : www.sanook.com

 วนัสหกรณ์แห่งชาติ  ตรงกบัวนัที ่
26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจาก
สหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้า
ส ่งผลดีในการพัฒนาประเทศ ส�าหรับ
ประเทศไทยเมือ่ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรฐั 
เห็นสมควรน�าวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วย
พัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจาก
ความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย ได ้ทรงส ่งเสริมให ้ก ่อตั้ งสหกรณ์
แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ากัด
สินใช้ ณ ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียน
สหกรณ์ (พระองค์แรก)  รบัจดทะเบยีนเป็น
สหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิต
แบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับความส�าเร็จ มาแล้ว
ใน อินเดีย และพม่า ซ่ึงทั้งสองประเทศได้

ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมติก�าหนดให ้วันที่  26 
กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์
แห่งชาติ”
  
ความเป็นมาของสหกรณ์
ในประเทศไทย
 สหกรณ์ถือก�าเนิดมาจากปัญหา
ในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ระยะแรก การ
สหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการ
ทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนข้ึนใน 
ปี พ.ศ.2459 การจดัตัง้สหกรณ์ในระยะแรก
จึงด�าเนินไปอย่างช้าๆ จนถงึสิน้ ปี พ.ศ.2470 
ซึ่งเป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่เริ่มน�าสหกรณ ์
เข้ามาในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสหกรณ ์
ประเภทน้ีข้ึนมาเพียง 81 สมาคมเท่านั้น  
ซึง่จัดต้ังอยูใ่น 3 จงัหวดั คอื พษิณโุลก ลพบรุ ี
และอยุธยา โดยมีเงินทุนให้กู ้ยืมเพียง 
300,000 บาทเศษ เมื่อเป็นท่ีประจักษ์ว่า
สหกรณ์เป็นสิ่งที่สามารถจัดท�าได้ส�าเร็จ  
จึงประกาศใช้ พระราชบัญญัติสหกรณ ์
พ.ศ.2471 ข้ึน และจัดหาทุนมาให้กู ้ยืม 
มากขึน้ หลงัจากนัน้ 5 ปี ได้มกีารขยายสาขา 
ออกไปได้อีก 7 จังหวัด
 เม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 การสหกรณ์จึงได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
สหกรณ์ มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภท
อื่นๆ ขึ้น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ที่ดิน ร ้านสหกรณ์ ต ่อมาสมัยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม ได้ขยายงานสหกรณ ์
จากระดับกรมข้ึนมาเป็นระดับกระทรวง 
เมื่อปี พ.ศ.2495 ระยะอยู่ตัว หลังจากป ี 
พ.ศ.2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ ์
ลดลงเน่ืองจาก เป็นระยะท่ีมีการขยาย
ตัวอย ่างรวดเร็วของสหกรณ ์มาก ่อน 
จนไม่สามารถจะดูแลให้ท่ัวถึง ในขณะ
เดียวกันกระทรวงสหกรณ์ถูกยุบไปรวมกับ 
กระทรวงการพฒันาการแห่งชาต ิขาดก�าลงั 
เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
 การเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์
คือ มีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

ที่ปรึกษา : 
นายวิชิต สนธิวณิช 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : 
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ : 
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต บุญมาดี

ประวัติสหกรณ์ไทย
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เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2515 ซ่ึงมีผล 
ท�าให ้กรมสหกรณ์ ท่ีดิน กรมสหกรณ์
พาณิชย์และธนกิจ และส�านักงานปลัด
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเดิม ถูกยุบ
มารวมเป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” เพียง
กรมเดียว ส่วนกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ยังคงอยู่ในฐานะเดิมเพราะงานตรวจสอบ
บัญชีเป็นงานอิสระ 
 ผลการด�าเนินงานทางสหกรณ์
ในธุรกิจต่างๆ ได้รับความเชื่อถือเป็นที่ 
ไว้วางใจของสมาชิกจนท�าให้จ�านวนสหกรณ์ 
จ�านวนสมาชิก ปริมานเงินทุน และผลก�าไร 
ของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์ 
ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2542 
ประมาณ 5,549 สหกรณ์ และสมาชิก 
7,835,811 คน ครอบครัวของสหกรณ์ใน
ประเทศไทยจึงมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดยเฉพาะต ่อประชาชน
ที่ยากจน สหกรณ์จะเป ็นสถาบันทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ช ่วยแก้ไขปัญหา 
ในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 รัฐและขบวนการสหกรณ์ไทย 
ได้ร ่วมจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 
ขึ้น เป ็นประจ�าทุกป ี  เพื่อร ่วมร�าลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณขององค ์ ผู ้ ใ ห ้ ก� า เนิ ด 
“สหกรณ์” พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดา
แห่งสหกรณ์ไทย” ยังเป็นผู้ปูพื้นฐานและ
ทรงเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่และ
จัดตั้งขยายกิจการการสร้างความผาสุก 
แก่ประชาชนเพ่ือการกินดีอยู ่ดี เป ็นที่ 
แซ่ซ้องสรรเสริญ
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ประจ� ฉบับ
เรื่องเด่น

การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2563 และการสัมมนา
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จดัการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 
และการสัมมนา โดยมีผู ้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน จ�านวน 289 คน  
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรก�าไรสุทธิ 
การเลือกผู ้สอบบัญชี และผู ้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและ 
งบประมาณ ประจ�าปี 2563 การสรรหากรรมการด�าเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิก
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 43 น�าไปพิจาณาเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและ 
ก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด
  ในการประชุ ม ใหญ ่สามัญ
ประจ�าปี 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม ้ จ�ากัด ได ้รับเกียรติจาก  
นายคัมภีร ์ นับแสง นิติกรช�านาญ 
การพิเศษ ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระส�าคัญร่างกฎกระทรวง  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่” ท�าให้ผู ้แทนสมาชิกทุกท่าน ได้รับ 

ความรู ้ เกี่ยวกับสาระส�าคัญร ่างกฎ
กระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับใหม่

นายวิชิต สนธิวณิช 
ประธานกรรมการด�าเนินการ 

และ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ 
เลขานุการ ด�าเนินการประชุม ประธานกรรมการด�าเนินการ

และคณะกรรมการด�าเนินการประชุม
ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณประจ�าปี 2563

ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้แทนสมาชิก
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สิทธิ และ หน้าที่
ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2563

พร้อมพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล

คณะกรรมการอ�านวยการ 
1. นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล ที่ปรึกษากรรมการอ�านวยการ
2. นายณรงค์  มหรรณพ ประธานกรรมการอ�านวยการ
3. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
4. นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการ
5. นายอนุชิต  แตงอ่อน กรรมการ
6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการและเลขานุการ

 หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทน 
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ และพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 
การด�ารงต�าแหน่ง 7 คน ในปีนี้มีผู ้แทนสมาชิกท่ีต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ รวมทั้งส้ิน 12 คน ทั้งจากส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดที่กว้างไกล มีหลักการ ในการพัฒนาสหกรณ์และเอื้อประโยชน์
ต่อสมาชิก โดยมี นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก กลุ่มส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง  
ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 โดยอยู่ในวาระ 2 ปี จ�านวน 7 คน ดังนี้

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท ์ ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้
2. นายอนุชิต  แตงอ่อน ประธานกรรมการเงินกู้
3. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
4. นายธนโรจน์  โพธิสาโร กรรมการ
5. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการ
6. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จ�านวน 3 คณะ ดังนี้

 จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 7 คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมการ
เดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 8 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2563
1. นายวิชิต  สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ
2. นายจงเจริญ  กิจส�าราญกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายธนโรจน์  โพธิสาโร รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7. นายชัยยันต์  ค�าป้อ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
9. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
10. นายอนุชิต  แตงอ่อน กรรมการ
11. นายสุภาพ  ค�าแฝง กรรมการ
12. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ
13. นายภูดิท  จันทะเรือง กรรมการ
14. นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ
15. นายสุเทพ  บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม ทีป่รกึษากรรมการศกึษาและประชาสัมพนัธ์
2. นายชัยยนัต์  ค�าป้อ ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์
3. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
4. นายสุภาพ  ค�าแฝง กรรมการ
5. นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ ์ กรรมการ
6. นายภูดิท  จันทะเรือง กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ท่ีได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ซ่ึงทางสหกรณ์ได้ท�าการสุ่มรายชื่อแบบ
อัตโนมัติ หาผู้โชคดีในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 และสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน 
ครั้งละ 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และวันก่อตั้งสหกรณ์ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ส�าหรับท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิต
พอเพียง สามารถมาเปิดบัญชีที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 7.4

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล                          

รางวัลที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

1 511266 อ�าพล ภูมิละออง 10,000.00

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จ�านวน 2 รางวัล

ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

1 16843 มานิตย์ มณีทิพย์ 5,000.00

2 13226 วรดลต์ แจ่มจ�ารูญ 5,000.00

รางวัลที่ 3  เงินฝาก 1,000 บาท จ�านวน 30 รางวัล

ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

1 500499 นงลกัษณ์ จนัทร์ทอง 1,000.00

2 5420 ขนิษฐา น้าสุนีย์ 1,000.00

3 18232 ฆยีาวัฒน์ ยุธิษยานวัุฒน์ 1,000.00

4 11913 ทนง ดวงสุภา 1,000.00

5 14095 นิคม ศรีละมุล 1,000.00

6 20294 สุนิตา นาคอก 1,000.00

7 510437 ยศวดี ชัยเดียว 1,000.00

8 17119 สดุารตัน์ เกาลวณชิย์ 1,000.00

9 14732 วิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 1,000.00

10 8059 เฉลิมพงษ์ ฝอยทอง 1,000.00

11 514154 ชยัพทิกัษ์ จนัทรเสนา 1,000.00

12 3418 มโนชญ บุณยานันต์ 1,000.00

13 20167 วาที มงคล 1,000.00

14 8460 กิตติมศักดิ์ ธนภัทรวโรดม 1,000.00

15 12826 ปิยะ พลพระ 1,000.00

16 2889 จรัญ มากสมบูรณ์ 1,000.00

17 502566 มยุรีพร รุจิเสถียร 1,000.00

18 15401 สวุรรณ พทิกัษ์สนิธร 1,000.00

19 6835 ธีระ นิ่มค�า 1,000.00

20 19051 สุภาวรรณ เอี่ยมโสด 1,000.00

21 517321 จีรนันท์ อับจันทึก 1,000.00

22 12788 บุญเหลือ ปักษา 1,000.00

23 506017 ภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว 1,000.00

24 19409 เสาวลกัษณ์ ชอบธรรม 1,000.00

25 2845 บุญยงค์ พลแสง 1,000.00

26 505423 จารุวรรณ บัวอุย 1,000.00

27 9195 ทรงเกยีรต ิตาตะยานนท์ 1,000.00

28 20221 หะทญักาญ เทพทติย์ 1,000.00

29 2124 สุทิน วุฒิบุตร 1,000.00

30 19481 ทิพมาศ ธาราชีวิน 1,000.00

ล�าดับ ชื่อ-สกุล คะแนนรวม

1 นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ 200

2 นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 197

3 นายณรงค์ มหรรณพ 179

4 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี 174

5 นายธนโรจน์ โพธิสาโร 153

6 นายณรงค์ ทองขจร 145

7  นายสุเทพ บัวจันทร์ 138

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2563 จ�านวน 7 คน ดังนี้
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ขอแสดงความยินดีกับ “คนดีศรีสหกรณ์ 2563” 
คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง 

ดีทั้งคุณธรรม เด่นทั้งความพอเพียง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มอบ 
“รางวลัคนดศีรสีหกรณ์ ประจ�าปี 2563” แด่ คุณสมัฤทธ์ิ ม่วงไหมทอง เลขสมาชกิ 13659   
เจ้าพนักงานป่าไม้ช�านาญงาน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความส�าเร็จ และเป็นแบบอย่างในการ
ใช้ชีวิตที่ดี
 โดยพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ 2563 จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2563 เมื่อวันเสาร์ท่ี 1 ก.พ. 2563 โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ 
ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เข็มทองค�าน�้าหนัก 2 บาท เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัล จ�านวน 
20,000 บาท ให้กับ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง “คนดีศรีสหกรณ์” 

 และมอบรางวัล “หน่วยงานที่เสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า 6,000 บาท รางวัล “หน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ ปฏิบัติงานอยู่” 
มูลค่า 10,000 บาท ให้กับศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด กลุ่มจังหวัดตาก ส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 
โดยมี นายสุรพล เกวี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อ�านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด�าริ และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทน
รับมอบรางวัลดังกล่าว 
 ซึ่งโครงการคนดีศรีสหกรณ์นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทในการท�างาน ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 และในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ประกาศให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้แทนสมาชิก หรือ หน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอช่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด เพื่อรับ
คัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2563” ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย
ท่ัวทุกภูมิภาค ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้มีคณะกรรมการคัดกรองอย่างเข้มงวดยุติธรรม จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จ�านวน 10 ท่าน โดยท้ัง  
10 ท่านน้ี ทางสหกรณ์ฯ ได้เดินทาง ไปพิจารณาคัดกรองข้อมูลเพิ่มเติม จากบุคคล ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินต่อไป



วารสารสหกรณ์6 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com

 โดยในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และได้พิจารณาคัดเลือก คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง อายุ 53 ปี 
เลขสมาชิก 13659 เป็นสมาชิกสหกรณ์มา 22 ปี ปฏิบัติงานท่ีส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) เป็นคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2563 

ทั้งนี้ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

  ด้านการงาน 
 คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง รับราชการเป็นนักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ต�าแหน่งหัวหน้า
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จ.ตาก ได้ท�างาน ด้วยความ 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างสูงสุด จนได้รับประกาศ
เกียรติคุณเป็นผู ้ประกอบคุณงามความดีด้วยความมานะบากบั่นและเสียสละอย่างสูง  
จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

  ด้านการออม
 คุณสัมฤทธ์ิ ม่วงไหมทอง มีการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า โดยแยกรายรับรายจ่าย 
เพื่อการออมเงินอย่างชัดเจน โดยหวังให้เป็นความมั่นคงในครอบครัว และมีการวางแผน
การใช้เงินอย่างยอดเยี่ยม เช่น ในการกู ้เงินแต่ละครั้ง จะน�าเงินไปใช้จ่ายลงทุนท�า 
สวนชมพู่เพชร รวมถึงปลูกผักผลไม้นานาชนิด ไว้ทั้งขายและทานเองในครัวเรือน

  ด้านประโยชน์ส่วนรวม
 ในชุมชนพื้นที่อุทยานฯและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

ช่วยเหลือกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ อย่างทุ่มเท เช่น มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน ช่วยเหลือ
งานบุญและร่วมบริจาคเงินแก่วัด รวมถึงคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ยทุกข์สุขของชาวบ้าน

  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 นอกเวลาราชการ คุณสัมฤทธิ์ ม่วง
ไหมทอง จะใช้เวลาในการท�าสวนชมพู ่
เพชร เพาะกล้าไม้ เลี้ยงปลา อีกทั้งยังปลูก
ไผ่ซาง และไม้สัก จ�านวนกว่า 1,800 ต้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ให้ลูกหลานได้ใช้สอย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้ยึดมั่นวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคนดี 
และเราเชื่อว่า “ท�าดีต้องได้ดี” เพื่อสร้าง
ขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกท่ีท�าดีย่อมจะมีผู้เห็น
คุณค่าของความดีนั้น ให้เป็นเกียรติและแบบ 
       อย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป
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อัตราดอกเบี้ย

รายการ 31 มกราคม 2563 

จ�านวนสมาชิก 13,277 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,454 

สินทรัพย์รวม 20,156,529,041.66 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 305,404,018.49 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3,146,211,746.31 

เงินลงทุนระยะสั้น 234,648,585.54 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 107,087,647.85 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 88,873,931.03 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,737,890,422.83 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 241,387,680.48 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 1,264,307,198.45 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 31,243,358.25 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 105,382,185.19 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 65,854,766.67 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 4,168,954.75 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,488,011,060.00 

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 3,312,000.00 

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาระยะสั้น 44,089.52 

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2,486,813.84 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,828,781.07 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 43,809,922.17 

เงินลงทุนระยะยาว 5,217,587,311.87 

ลูกหนี้ระยะยาว – สุทธิ 990,001.46 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,960,344.45 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 59,847,612.36 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 

หนี้สินรวม 11,313,699,879.89 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,667,000,000.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,546,913,600.98 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 615,624,080.66 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4,241,740,817.55 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,183,286,613.01 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 268,021,459.56 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 234,183,106.98 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,057,523.22 

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 3,024,771,318.09 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 240,695,029.08 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,655,502,353.73 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 66,831,401.06 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 61,742,534.22 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 14,396,624.22 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,727,969.60 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 34,890,367.00 

ทุนของสหกรณ์ 8,842,829,161.77 

ทุนเรือนหุ้น 7,235,446,030.00 

ทุนส�ารอง 632,559,103.10 

ทุนสะสม 138,482,665.22 

ก�าไรสุทธิ (รอการจัดสรร) 486,024,798.29

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 314,405,490.21 

ประมาณการก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 35,911,074.95 

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 80,156,181.55 

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,778,373.64 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 10,807,034.09 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 17,469,562.69 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 101,211.13 

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 33,749,307.44 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 27,600,703.97 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 6,148,603.47 

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 46,406,874.11 

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

ด� เนินงาน
ผลการ



สหกรณ์มอบสินไหม 1 ล้านบาท ให้ครอบครัว 
“วัชรพล พาณิชย์” สมาชิกสมทบ สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด
ขณะขับขี่จักรยานยนต์ ไปซื้อสายกีต้าร์
เหยื่อเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 โคราช

นายวัชรพล พาณิชย์
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
มอบสินไหมทดแทนให้บิดานายวัชรพล 
พาณิชย์ เหยื่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
ที่เกิดข้ึน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์และได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้ 
วงเงินทุนประกัน 5 แสนบาท แต่เนื่องจาก
เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบ
ท�าร้าย จึงได้รับสินไหมเพิ่มเป็น 2 เท่า 
จ�านวน 1 ล้านบาท เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิต 
ด้วยอุบัติเหตุ
 เ ม่ือวันที่  12 กุมภาพันธ ์  2563  
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ 
ในฐานะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จ� ากัด  พร ้อมด ้ วยคณะกรรมการและ 
นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัททรูไลฟ์โบรกเกอร์ จ�ากัด 
ในฐานะผู ้แทนบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบสินไหมทดแทน
จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
ให้ นายเส่ง พาณิชย์ บิดานายวัชรพล 
พาณิชย์ ณ วัดสะแก พระอารามหลวง  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 นายวชัรพล พาณชิย์ พนกังานราชการ 
ช่างส�ารวจ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 
(นครราชสมีา) กรมป่าไม้ ได้สมัครเป็นสมาชกิ 
สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และได้ท�า
ประกันชีวิตกลุ ่มของสหกรณ์ในอัตราเบ้ีย
ประกัน 270 บาทต่อเดือน ซึ่งมีผลคุ้มครอง
การเสียชีวิต จ�านวน 500,000 บาท แต่
กรณีการเสียชีวิตของนายวัชรพล พาณิชย์  
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต ซ่ึงตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์กรณีถูกฆาตกรรม หรือ 

งานสวดพระอภิธรรมศพ นายวัชรพล พาณิชย์  
ผู้เสียชีวิต ณ วัดสะแก พระอารามหลวง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายวชิติ สนธวิณชิ ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
และนายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ สหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นผู้แทนรับมอบ
เงินสินไหมทดแทน จ�านวน 1,000,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากนายปรีชา ไพบูลย์- 
วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้แทน 
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ  
นายณรงค์ ทองขจร นายกัณฑพงษ์ ดวงสิน-
กุลศักดิ์ กรรมการ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา และนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ 
จ�ากัด ผู้แทนบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) ได้มอบเงินสินไหมทดแทนจ�านวน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ 
นายเส่ง พาณิชย์ (บิดา) นางวรรณี พาณิชย์ 
(มารดา) และนายอติเทพ พาณิชย์ (พ่ีชาย)  
ของนายวัชรพล พาณิชย์ ผู้เสียชีวิต

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ  
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด และนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ 
จ� ากัด  ร ่ วมฟ ั งการสวดพระอภิธรรมศพ  
นายวัชรพล พาณิชย์

ถูกลอบท�าร้าย บริษัทประกันจะต้องจ่าย
สินไหมเพิ่มอีก 1 เท ่าเช ่นเดียวกับกรณี
อุบัติเหตุ ดังนั้น เมื่อนายวัชรพล พาณิชย ์
ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้จ�านวน 500,000 บาท 
บริษัทจึงต้องจ่ายสินไหมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�านวน 1,000,000 บาท
  ส� าห รับสา เหตุการ เ สีย ชี วิตของ 
นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในครั้งนี้ 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อ 
วนัเสาร์ ที ่8 กุมภาพันธ์ 2563 ทีเ่กิดขึน้ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา กรณี จ.ส.อ.จักรพันธ์  
ถมมา อายุ 32 ปี ทหารสังกัดค่ายสุรธรรม

พิทักษ์ เกิดความคลุ้มคลั่ง ใช้อาวุธสงคราม
กราดยิงประชาชนอย่างโหดเห้ียม จากค่าย
สุรธรรมพิทักษ์ จนถึงบริเวณหน้าศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 โดยนายวัชรพล พาณิชย์ 
เป็นผู ้ประสบเหตุคนแรกที่ถูกยิงเสียชีวิต 
หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ขณะขับข่ี
จักรยานยนต์จะไปซื้อสายกีต้าร์ ส่งผลให้มี 
ผู้บาดเจ็บ 57 คน และเสียชีวิต 30 คน
 สุดท้ายนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย
ของครอบครัวนายวัชรพล พาณิชย์ และ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ทกุท่าน ต่อเหตกุารณ์และความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้


