
รับโล่พระราชทานงานพระราชพิธี

พชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

ปี2550

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน

ถงึมณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 

2550 เพือ่เปน็องคป์ระธานเนือ่งในงานพระราชพธิ ี 

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช  

2550 และพระราชทานโล่รางวัล “สหกรณ์  
ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ” แก่ผู้แทนสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นางสาวอารยา   

บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
รับโล่พระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ฉบับที่ 84 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน
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เพื่อส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนความขยันหมั่นเรียนของบุตรสมาชิก 

เพื่อเป็น “รางวัลแด่..คนขยัน” ทุกๆ คน และเพื่อร่วมฉลอง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาต ิ ใหม่! ปีนี้สหกรณ์ เพิ่มจำนวน

ทุนการศึกษาเป็นกว่า 7,700 ทุน เพื่อให้บุตรสมาชิกมีโอกาสได้รับทุนการ

ศึกษาทุก ๆ คน ผู้ได้รับทุนการศึกษาปีที่แล้วปีนี้ไม่ต้องเว้นวรรค เพียงยัง

คงมีความขยันก็จะได้รับทุนการศึกษาทุก ๆ คน 

สมาชิกทุก ๆ คนมีโอกาสส่งบุตรที่อยู่ในวัยการศึกษาสมัครและมีสิทธิ

ได้รับทุนทั้ง 3 ประเภท รวม 7,738 ทุน ดังนี้ 

1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุก

คนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุน

ละ 500 บาท สำหรับผู้สมัคร 5,000 คนแรก รวม 2,500,000 บาท 

2. ทุนประเภทเรียนดี หากบุตรสมาชิกมีผลการเรียนดีจะได้รับ

ทุนเรียนดีเพิ่มจากข้อ 1. โดยจะนำคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมา

จัดเรียงลำดับแยกตามระดับชั้นเรียน โดยจะมอบทุนให้ไม่เกินจำนวนทุน

ของแต่ละระดับชั้นเรียน ระดับชั้นละ 12 – 26 ทุน ๆ ละ 1,000 – 1,500 

บาท (กรณีคะแนนผลการเรียนลำดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากัน

หลายคน สหกรณ์จะเพิ่มทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียน

ลำดับสุดท้ายนั้นทุกคน) รวมไม่น้อยกว่า 188 ทุน เป็นเงิน 201,000 บาท  

3. ทุนประกวดเรียงความ  หากบุตรสมาชิกส่งเรียงความจะได้

รับทุนการศึกษาเพิ่มจากข้อ 1. และหรือข้อ 2. โดยเขียนเรียงความ

ประกอบการขอรับทุนการศึกษา หัวข้อเรื่อง “ประหยัดอดออม เอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน” ด้วยลายมือของตนเอง(ห้ามพิมพ์) ความยาวประมาณ   

1 หน้ากระดาษ A4 ทุกเรียงความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการ  

รางวัลเรียงความดีเด่น ระดับชั้นละ 1 ทุนรวม 16 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 

รางวัลชมเชยจำนวน 2,534 รางวัล ๆ ละ  200 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 

2,550 ทุน เป็นเงิน 522,800 บาท 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 31 ก.ค. 2550 และจะประกาศผล  

ในวันที่ 24 ส.ค. 2550 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซด์สหกรณ์ 

www.025798899.com 

 อนึ่ง ในปีนี้ เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์  

จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกถอนได้ด้วย  

บัตรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2550)  ร้อยละ 

 ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 4.50

 ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4.50

 ออมทรัพย์พิเศษ 4.75

 ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 5.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2547)  ร้อยละ 

 ฉุกเฉิน  6.60 

 สามัญทั่วไป 6.60 

      สามัญเพื่อการศึกษา 4.00 

      สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.75 

      สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00 

      สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 6.60 

      เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50 

      เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.60 

      เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 2.75 

      เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3) 6.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2550)  ร้อยละ 

      ฉุกเฉิน 8.10

      สามัญทั่วไป 8.10

      สามัญเพื่อการศึกษา 5.05

 สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 6.80

 สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 7.00

 สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 7.00

      สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

      สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 7.00

      สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.65

      เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 6.25

      เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 8.10

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50

      เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.75

ทุนการศึกษา2550
รางวัลแด่..คนขยัน
ขยันสมัครรับ 500 บาท
ขยันเรียนดีได้อีก1,000บาท
ขยันเขียนเรียงความลุ้นอีก200–1,000บาท
ปีนี้ไม่มีเว้นวรรคสมัคร8พ.ค.ถึง31ก.ค.นี้

การเย่ียมชมดูงาน...จากแวดวงคนสหกรณ์
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การเย่ียมชมดูงาน...จากแวดวงคนสหกรณ์
นิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชัยสิทธิ์ สุขมาก ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ จำกัด จำนวน 15 ท่านเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ สวัสดิการ  บริการสหกรณ์ ATM 

และด้านดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 

2550 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  

นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู ้จัดการ บรรยายพิเศษ   

การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการธุรกิจ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ แก่นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 

พฤษภาคม 2550

หลังจากนั้น ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ 

นำคณะนิสิตปริญญาโท  เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสา

รสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรม 

ป่าไม้ จำกัด กรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย 

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ
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ขอบคุณสารน้ำใจ..จากมิตรสหายผู ้ร่วมทาง
แม้แรงบันดาลใจ จะเป็นจุดเริ่มที่พาเราสู่เป้าหมายของชีวิต แต่

การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางทางต่างหากที่สำคัญ เพราะหากยอม
แพ้ต่อให้มีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็มิอาจก้าวไปถึง..... 

| ขอขอบคุณ ทุกสมาชิก ทุกคนทำงาน ทุกคนที่คอยเป็น
กำลังใจ ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคนานา จนก้าวไปสู่จุดเริ่มต้นอันดีงามเป็น
เกียรติประวัติให้กับองค์กรสหกรณ์...สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่ง
ชาติ ปี 2550 ทำให้มั่นใจในหนทางที่ก้าวเดิน    

| ขอขอบคุณ คุณจินดา ศรีภัทรโชติ สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์  
ครูเชียงใหม่ ที่ดูการถ่ายทอดสดจาก โทรทัศน์ช่อง 11 ในงานพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แล้วส่งใจมาให้ด้วยความยินดีที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับโล่พระราชทาน สหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ อีกทั้งสนใจแนวทางการพัฒนา เพื่อจะนำไป
เผยแพร่  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง  

|	ขอขอบคุณ พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณวีรวัฒน์ 
วงษ์ดนตรี ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรือ จำกัด  ส่งกำลังใจแสดงความยินดีผ่านบัตรอวยพรมาให้ 

|	ขอขอบคุณ นายแพทย์พิพัฒน์ ลวางกูร รองประธาน
กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด   
ที่ก้าวเดินล่วงหน้าไปก่อนแต่ไม่ลืมเพื่อนร่วมทาง... 

|	ขอขอบคุณ คุณจินตนา ฉันทศรัทธาการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่คอยแนะนำและให้กำลังใจต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายของชาวสหกรณ์ 
พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้สวยมากมายเป็นของขวัญแสดงความยินดี 

|	กับรางวัลที่ได้ ขอเป็นแนวทางให้คนรุ่นต่อไปของชาวสหกรณ์  
อย่าท้อถอย อย่ายอมแพ้แม้จะสิ้นหวัง ชีวิตของชาวสหกรณ์จะมีแต่  
สันติสุขในปลายทาง หากเรามั่นในจุดยืน “ประหยัดอดออม เอื้ออาทร
กันและกัน”  ซึ่งเป็นหนทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้   

|	มุมนี้มีรางวัล ฉบับนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็น “คุณคิดว่าทำไม...สหกรณ์ของเรา จึงได้รับรางวัล  
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ” ชิงรางวัลใหญ่ที่สุดที่มุมนี้มีรางวัล
เคยให้มา....รับรองเจ๋งแน่ ขอเพียงขยันออกความเห็นผ่านกระดาษ เอ 4  
ส่งมาได้เลย เห็นมั้ยสหกรณ์ไม่เคยแจกของฟรี ออกแรงความคิดกัน
หน่อย....   

|	กระทั่งลูกหลานก็เหมือนกัน ฝึกให้ขยันหมั่นเพียร ตกปลา  
ให้เป็นดีกว่าให้ปลาเฉยๆ ทุนการศึกษา 2550 ปีนี้ จึงเป็น  “รางวัล
แด่..คนขยัน” เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ หมดเขต 31 ก.ค. 2550 
หนึ่ง ขยันสมัคร แค่ กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานรับทันที 500 
บาท | สอง ขยันเรียน ตั้งใจเรียนจนผลการเรียน ทำให้พ่อแม่ดีใจ 
อยู่ในระดับที่คิดว่า เรียนดี  ส่งผลการเรียนมากับใบสมัครขอทุนตาม
ข้อหนึ่ง มีโอกาสได้รับทุนขยันเรียนคะแนนดี อีกคนละ 1,000  บาท 

| ยัง..ยังไม่พอ สาม ขยันเขียน  ขยันลงแรงสมอง เขียนเรียงความ 
ในหัวข้อ “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรกันและกัน” หนึ่งหน้ากระดาษ 
A4 เข้าตากรรมการ รับไปอีกคนละ  200 -1,000  บาท  

หิรัญญิการ์สายสัมพันธ์สห
กรณ์

|	เพื่อนฝูงยังคงทยอยมา เยือนสหกรณ์ กันเรื่อยๆ ช่วยกันดู
ช่วยกันแนะนำ รับรองชุมชนชาวสหกรณ์ต้องไปโลด เส้นทางนี้จะนำพา
สังคมและประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน 

|	เราเป็นเพียง ต้นกล้า เล็กๆ ที่ต้องอาศัยน้ำและปุ๋ย   
คอยบำรุงให้เติบใหญ่ แต่การเป็นต้นกล้าเพียงต้นเดียว มิอาจสร้าง   
ป่าใหญ่ ได้ การรวมใจรวมพลังของสหกรณ์ทั้งหลาย การดูแลเอื้ออาทร
กันและกัน  จะสร้างต้นกล้าที่เติบใหญ่มากมาย  กลายเป็นป่าใหญ่ได้ใน
วันหน้า...ขอความรักความสามัคคีจงเกิดแก่ชาวสหกรณ์ตลอดกาล.. 

“ดอกไม้ไม่บานวันนี้ก็บานวันหน้า และอาจจะบานทนกว่าที่บาน  
วันนี้ก็ได้” 

สวัสดี พบกันใหม่ฉบับหน้า 

คุณจินตนา ฉันทศรัทธาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์ พื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมและร่วม
แสดงความยินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550  ในวันประชุม
ประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 

จนท.กรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงความยินดี
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สิทธิชัยอึ๊งภากรณ์
บุรุษผู้ร่วมสร้างคนสร้างทาง...

พลนัทีช่ือ่สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

ถูกประกาศว่าเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  

แห่งชาติปี 2550 พลันชื่อของ “ผอ. สิทธิชัย 

อึ๊งภากรณ์” ก็โดดเด่นขึ้นในใจของชาวสหกรณ์  

สุภาพบุรุษผู้ขับขานบทเพลงแห่งความพอเพียง 

ผู้สร้างทางให้สมาชิกกา้วเดนิ และหรอืคอืผูร้ดนำ

พรวนดนิตน้กลา้ คนสำคัญคนหนึ่ง..ของสหกรณ์

ในยุคปัจจุบัน 

ท่านก้าวเข้ามายังสหกรณ์แห่งนี้ครั้งแรก  

ในบทบาทของ รองประธานกรรมการดำเนินการ 

ปี พ.ศ. 2539  ล่วงเลยมากว่า 10 ปี 2 ปีต่อมา

ก้าวไปเป็นผู้นำหัวขบวนสูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 

โดยได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในปี 2541  

เมื่อหมดวาระท่านก็กลับมาทะนุบำรุงต้นกล้าเดิม ทุกย่างก้าว..  

ทุกประสบการณ์ที่มีถูกนำมาพัฒนาใช้ ใช้ถูกคนใช้ถูกงาน อ่อนน้อมถ่อม  

ตัวซ่อนความแกร่งของหัวใจ สร้างคนสร้างทาง นำพาสหกรณ์ เราสู่

ความเป็นหนึ่งด้วยปรัชญาแห่งความพอเพียงและสมานฉันท์   

ภารกิจสร้างคนสร้างทางอันโดดเด่นคือการเปิดสมองเปิดหูเปิดตา

ของสมาชิกให้รับรู้ข่าวสารและบทบาทการเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญ

ต่อองค์กร ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกเท่านั้นที่เป็นเจ้าขององค์กรไม่ใช่คณะ

กรรมการหรือประธาน เพราะฉะนั้นสมาชิกจึงเป็นคนที่สมควรมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วย เป็นที่มาของ “สหกรณ์สัญจร”  

ท่านยกร่างโครงการ พร้อมทั้งร่วมเดินทางไปจัดสัมมนาสมาชิก ครั้งแรก

ที่ สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี และในภาคใต้อีก 7 จังหวัด เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะ จากสมาชิก ที่อยู่

ห่างไกล ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมาก ในการนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง 

การดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อ ๆ มา พร้อมทั้งนำมาซึ่งความไว้เนื้อ

เชื่อใจของสมาชิก 

ต่อมาผลักดันให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ให้มีการเลือกตั้ง  

ผู้แทนสมาชิกเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2542 ผู้แทนสมาชิกจะนำความคิดเห็น

จากสมาชิกจากทั่วไทยมาร่วมกำหนดทิศทางของสหกรณ์ ต่อยอด

โครงการ “สหกรณ์สัญจร”  ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ทุกก้าวย่างมาจากการคิดและปูทางสู่ความสมานฉันท์ทั้งใน

สหกรณ์เรา และการร่วมเดินทางไปด้วยกันกับสหกรณ์อื่นเพื่อให้การ

เดินทางสู่เป้าหมาย นำพาชีวิตทุกคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ไม่โดดเดี่ยว 

จึงเกิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าทีส่หกรณ์เป็น ครั้งแรกใน

ลักษณะไตรภาคี ร่วมมือกัน 3 สหกรณ์ เมื่อปี 2542 ที่ ชะอำ เพชรบุรี

และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ 

เมื่อมีผู้แทนสมาชิกแล้วท่านก็สนับสนุนและ

ผลักดันให้ผู้แทนสมาชิก มีส่วนร่วม ในการแสดง

ข้อคิดเห็น ในการกำหนดและแก้ไข ระเบียบของ  

สหกรณ์ ให้ทุกคนรู้สึกความเป็นเจ้าขององค์กร  

รักและหวงแหนเพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันพาสหกรณ์  

สู่จุดหมาย ซึ่งบ่งบอกตัวตนที่มีจิตใจกว้าง มีภาวะ

ผู้นำที่ดี   

นอกจากนั้นยังมีทัศนวิสัยกว้างไกลด้านธุรกิจ

โดย ผลกัดนัใหส้หกรณล์งทนุภายนอกประเภทอืน่ ๆ 

เช่น ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 100 ล้านบาท 

นับเป็นการลงทุนภายนอก เป็นครั้งแรกในตราสาร

ที่มีความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหา สภาพคล่องส่วนเกิน และเพื่อให้การออม

ทรัพย์ของสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

กับการมองฝ่าอนาคตเพื่อความมั่นคงในครอบครัวมวลสมาชิก   

จึงผลักดันให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประกันชีวิตกลุ่มในวงเงินผลประโยชน์

คุ้มครองสูงและราคาประหยัด 

นอกจากนั้นการเดินทางของสหกรณ์ไปอย่างโดดๆ  จะไม่อาจเป็น

จริงได้เลยถ้าสังคมรอบด้านไม่ได้เดินทางไปกับเราด้วย ท่านจึงได้ผลักดัน  

นโยบายการเอื้ออาทรต่อชุมชน ไม่มองแต่ตนเองตามอุดมการณ์สหกรณ์  

พร้อมๆ กับก้าวย่างของสหกรณ์ 

เพราะโลกรอบข้างเต็มไปด้วยเทคโนโลยี่ การก้าวทันเทคโนโลยี่และ  

รู้เท่าทันจะทำให้สหกรณ์เราทันเหตุการณ์โลกภายนอก ท่านเป็นส่วน

สำคัญหนึ่งในการผลักดันโครงการสหกรณ์ ATM ให้เป็นแบบ Real Time 

เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ทั้งใกล้ไกล

จากเมืองสู่นาคร สหกรณ์และสมาชิกก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวได้ แค่คลิก

เดียวก็สื่อสารกัน...โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเสียเงินทองมาที่ทำการ  

ส่วนกลาง 

อีกทั้งยังผลักดันโครงการเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก  

กู้เท่าที่จำเป็นและเพื่อนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือล่าสุดก็

ผลักดันให้สหกรณ์จัดทำและบริหารงานตามแผนกลยุทธ์    ที่กล่าวมานี้

ถือเป็นระดับโครงการใหญ่ๆ ยังมีผลงานด้านสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย  

คงไม่สามารถกล่าวได้หมดเป็นแน่แท้    

ร่วมทศวรรษ  ที่คุ้นหูเจนตา  กับบุคลิกง่าย ๆ เป็นกันเอง  ใช้ชีวิต

เป็นแบบอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะห่างหายไปบ้างตาม  

กาลเวลาและภารกิจแต่ท่านก็ยังคงเป็น ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนิน

การ ชุดปัจจุบัน ปี 2550 ยังเป็นกำลังสมองและกำลังใจให้กับมวล

สมาชิก  เป็นความหวังเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่  ได้ก้าว

ตามรอย...ฟูมฟักต้นกล้าให้เติบใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไป...ประหยัด

อดออม เอื้ออาทรกันและกัน    
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วันนี้.. ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน  
ผ่านระบบ “สหกรณ์ออนไลน์ www.025798899.com ได้แล้ว ซึ่งเมื่อทราบค่าเบี้ยประกัน
รายเดือนแล้ว ก็จะทำให้ทราบว่าท่านประกันอยู่แผนใด ผลประโยชน์คุ้มครองเท่าใด หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นแผนประกันอื่นโปรดยื่นคำขอต่อสหกรณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมี
ผลประมาณ 45 วันโดยบริษัทประกันตอบรับแล้ว และปรากฏรายการหักเบ้ียประกันใน
อัตราใหม่ในระบบสหกรณ์ออนไลน์แล้ว 

สำหรับสมาชิกสมทบ หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สามารถตรวจสอบการจ่าย
เบี้ยประกันชีวิตได้ตามรายการหักเบี้ยประกันจากเงินเดือน โดยเข้าสู่ระบบชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านของสมาชิกหลัก  เว้นแต่กรณีหักเบี้ยจากบัญชีเงินฝากโปรดตรวจสอบจาก  
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกสมทบนั้น ๆ เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สมาชิกที่ทำประกันแผน 2 – 4 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้ 35 บาท/เดือน 
หรือ 420 บาทต่อปี 

2. สมาชิกกู้เกินกว่า 3 แสนต้องทำประกันคุ้มครอง 5 แสนบาท 
เพื่อเป็นสวัสดิการและเพิ่มสิทธิประโยชน์คุ้มครองการประกันชีวิตสำหรับสมาชิก

สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงมีมติให้สมาชิก
ทำประกนัชวีติโดยเพิม่วงเงนิคุม้ครองสมาชกิกรณเีสยีชวีติ จากเดมิจำนวน 300,000 บาท 
เป็นจำนวน 500,000 บาท  และกรณีเสียชีวิตอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท อัตรา
เบี้ยประกันชีวิตเดือนละ จำนวน 270 บาท (สหกรณ์สนับสนุน 35 บาท  โดย สมาชิกจ่าย
เดือนละ 235 บาท ) สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์และมีหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกัน
ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป  โดยสมาชิกจะต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินด้วยว่า สหกรณ์
หักค่าเบี้ยประกันเพิ่มหรือยัง 

สมาชิกที่ทำประกันชีวิตคุ้มครอง 3 แสนบาทเดิมอยู่แล้ว เมื่อยื่นคำขอกู้เงินต่อ
สหกรณ์ใหม่หากจำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป สหกรณ์จะปรับเพิ่มแผนการ
ประกันชีวิตให้ใหม่เป็นคุ้มครองชีวิต 5 แสนบาท อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท แต่การ
คุ้มครองจะมีผลตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด (ตามข้อ 5) 

 
3. ไม่มีหนี้หรือหนี้ต่ำกว่า 3 แสนก็สมัครได้ 

สำหรับสมาชิกที่มิได้กู้เงินกับสหกรณ์หรือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้รวมกันน้อยกว่า 
300,000 บาท หรือคู่สมรส บุตรสมาชิก ก็มีสิทธิร่วมโครงการเพิ่มวงเงินคุ้มครองการ
ประกันชีวิต 5 แสนอุบัติเหตุ 1 ล้านได้  โดยสมาชิกจ่ายอัตราเบี้ยประกันเพียงเดือนละ 
235 บาท สมาชิกสมทบ หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก เบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท 
สำหรับผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ สมัครง่ายเพียง กรอกแบบฟอร์ม ส่งมายังสหกรณ์ หรือ 
สมาชิกที่มีประกันเดิมอยู่แล้ว เพียง โทรศัพท์ 02 – 579 – 7070 หรือสายใน 115 แต่
การคุ้มครองจะมีผลตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด (ตามข้อ 5) 

4. งดรับประกันรายใหม่สมาชิกสมทบและบิดามารดา 
สหกรณ์งดรับสมัครประกันรายใหม่ สำหรับสมาชิกสมทบ และบิดามารดาของ

ท่านประกันแผนไหน ?
ตรวจสอบได้ผ่านสหกรณ์ออนไลน์

ผลประโยชน์คุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เสียชีวิตทั่วไป

(รวมคลอดบุตร สงคราม จลาจล)

100,000 300,000 300,000 500,000

เสียชีวิตอุบัติเหตุทั่วไป

หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย

150,000 450,000 1,000,000 1,000,000

เสียชีวิตอุบัติเหตุพิเศษ 200,000 600,000 1,150,000 1,000,000
ไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ
- ตา มือ หรือ เท้า 2 ข้าง 50,000 150,000 700,000 500,000
- ตา มือ หรือ เท้า 1 ข้าง 30,000 90,000 420,000 300,000
ทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร (เจ็บป่วย) 100,000 300,000 300,000 500,000
ทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร (อุบัติเหตุ) 150,000 450,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกัน /คน/เดือน 35 130 210 270

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข
กับบริษัทประกันชีวิต สำหรับสมาชิกสมทบจะงดรับสมัครไว้ 
จนกว่าสหกรณ์จะสามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือน ณ ที่
จ่ายได้  จึงจะนำมาพิจารณาเพื่อเปิดรับสมัครร่วมโครงการประกัน
ชีวิตใหม่  เนื่องจากหากจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ต่อเนื่อง ทำให้ผล
คุม้ครองชวีติขาดชว่งไมส่มบรูณ ์ซึง่จะกระทบตอ่สทิธกิารรบัสนิไหม 

สำหรับสมาชิกสมทบและบิดามารดาของสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ ซึ่งทำประกันชีวิตไว้เดิมแล้ว ท่านยังมีผลคุ้มครอง
ต่อเนื่องต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  หรือจนกว่าจะมีการค้างชำระ
เบี้ยประกันเดือนใดเดือนหนึ่ง ซึ่งจะถือว่าการประกันและการ
คุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดในเดือนถัดไป และจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่
ยังคงค้างชำระอยู่ให้ครบถ้วน 

 
5. การคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นเมื่อบริษัทประกัน
ตอบรับแล้ว 

เนื่องจากตามกฎหมาย สหกรณ์ไม่สามารถจะรับทำประกัน
ชีวิตด้วยตนเองได้ นิติบุคคลที่สามารถรับทำประกันชีวิตได้จะต้อง
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
เท่านั้น  สหกรณ์เป็นเพียงตัวกลางในการเก็บเบี้ยประกันและช่วย
จ่ายเงินสนับสนุนเบี้ยประกันบางส่วนให้กับสมาชิกและนำส่งเบี้ย
ให้บริษัทประกันชีวิตเท่านั้น  ดังนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองชีวิต การ
จ่ายสินไหม จึงต้องเป็นไปตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด 

สำหรับระยะเวลาการเริ่มต้นคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ จะมี
ผลคุ้มครองเมื่อบริษัทประกันตอบรับการทำประกันแล้ว โดยมีขั้น
ตอน ดังนี้ 

5.1  ใช้เวลาประมาณ 45 วันเมื่ออนุมัติเงินกู้หรือสมัครแล้ว 
การประกันจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
หรือสมัครประกันชีวิตเพิ่ม  เช่น ผู้ที่กู้เงิน หรือสมัครก่อนวันที่ 15 
มี.ค. 2550 จะคุ้มครองตั้งแต่ 1 เม.ย. 2550 สหกรณ์จะหักเงิน
ชำระเบี้ยประกัน 30 เม.ย. 2550  แต่หากกู้เงินหรือสมัครหลังวันที่ 
15 มี.ค. 2550 จะคุ้มครองประมาณวันที่ 1 พ.ค. 2550 หักเงิน

1. เบี้ยประกันและผลประโยชน์คุ้มครอง 



�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

กรณีส่วนที่ทำประกันเพิ่มความคุ้มครอง(เริ่มตั้งแต่วันที่คุ้มครองเพิ่ม) บริษัท
ประกันชีวิตจะจ่ายเงินสินไหมทุกกรณี ตามระยะเวลาซึ่งครบ 1 ปี  แม้ว่าหลัง
จากครบ 1 ปีแล้วจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม (เฉพาะการประกันชีวิตกลุ่ม
ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ยกเว้นการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
สมาชิกเป็นราย ๆ ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว) 

ดังนั้น สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก หากมีความประสงค์จะทำประกัน
ชีวิตหรือเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครองให้สูงขึ้นแล้ว ควรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
เสียแต่เนิ่น ๆ 

 
8. การยกเลิกการประกันและคุ้มครองชีวิต 

 การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิต ในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

8.1 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตโดยหักจากเงิน
เดือน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเงินไม่พอหัก (สำหรับสมาชิกที่ชำระเบี้ยประกัน
โดยการหกัจากเงนิเดอืน ณ ทีจ่า่ย ใหก้บัตนเอง คูส่มรส บตุร หรอืบดิามารดา) 

8.2 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ได้ เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (สำหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ี
แจ้งการชำระเบี้ยประกันโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์) 

8.3 เมื่อสมาชิกสมทบไม่โอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือไม่มาชำระ
เบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ (สำหรับสมาชิกสมทบที่ชำระเบี้ยประกัน โดย
การโอนเงินผ่านระบบธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์สหกรณ์) 

8.4 เมื่ออายุผู้ทำประกันชีวิตเกินกว่าอายุการคุ้มครองชีวิตตามข้อ 6.1 
ข้อ 6.2 และ ข้อ  6.3 

8.5 เมื่อสมาชิกซึ่งไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ แจ้งยกเลิกการ
ประกันชีวิตต่อสหกรณ์  โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ซึ่งกรณี
นี้สหกรณ์จะยังคงทำประกันและรับภาระจ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกต่อไปเพื่อ
เป็นสวัสดิการ ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท (เบี้ย
ประกันเดือนละ 35 บาทหรือปีละ 420 บาท) จนกว่าสมาชิกจะอายุครบ 65 ปี
จึงสิ้นสุดการคุ้มครอง  

เมื่อการประกันชีวิตมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิตไปแล้ว ตาม 
ข้อ 8.1  ข้อ8. 2 หรือ ข้อ 8.3  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องจ่ายเบี้ย
ประกันที่ยังคงค้างอยู่ให้ครบถ้วน  และหากประสงค์จะทำประกันชีวิตใหม่  
จะต้องยื่นใบสมัครเพื่อแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะเริ่ม
กระบวนการใหม ่โดยจะเริม่มผีลคุม้ครองอกีครัง้เมือ่บรษิทัตอบรบัแลว้ตามขอ้ 5..  

 
8. สมาชิกเมื่ออายุครบ 65 ปีเปลี่ยนไปรับทุนสงเคราะห์  
การศพ 

สำหรับสมาชิกเมื่ออายุครบ 65 ปี ซึ่งการประกันชีวิตสิ้นสุดลง หรืออายุ
ยังไม่ครบ 65 ปีแต่บริษัทปฏิเสธการรับทำประกันชีวิต สหกรณ์ยังมีเงินทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต โดยจ่าย
ให้ทายาทตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 
100,000 บาท ตราบที่ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพเป็นสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น   
ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ บุตร คู่สมรสหรือบิดามารดาของสมาชิก 

 

ชำระเบี้ยวันที่ 31 พ.ค. 2550 และต่อเนื่องตามวันที่ดังกล่าวทุกๆ เดือน ซึ่ง
การคุ้มครองจะเริ่มต้นได้อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน โดยสหกรณ์จะจ่าย
เบี้ยประกันล่วงหน้าให้สมาชิก 

5.2 สหกรณด์ำเนนิหกัเบีย้ประกนัโดยปรากฏรายการในใบเสรจ็รบัเงนิเมือ่  
สหกรณ์ส่งรายชื่อสมาชิกไปบริษัทประกันชีวิต สหกรณ์จะเริ่มหักเบี้ยประกัน
ชีวิตจากเงินเดือนของท่าน เช่นใบเสร็จรับเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 
แสดงว่าการคุ้มครองเริ่มต้นประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยโปรด
ตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงินรายเดือนของท่าน โดยขอรับได้ที่สหกรณ์หรือ
ทางระบบสหกรณ์ออนไลน์ หากใบเสร็จไม่ปรากฏรายการเบี้ยประกันชีวิตหรือ
ปรากฏในอัตราเดิม แสดงว่า สหกรณ์ยังมิได้ส่งรายชื่อของท่านไปยังบริษัท
ประกันชีวิต ท่านยังไม่ได้รับการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นหรือบุตร คู่สมรสยังไม่ได้
รับความคุ้มครอง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตรวจสอบยอดอีกครั้งใน
เดือนถัดไป 

5.3 การคุ้มครองจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตตอบรับการประกันชีวิต
แล้ว  การคุ้มครองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตอบรับการ
ประกันชีวิตแล้ว และยืนยันรายชื่อมาที่สหกรณ์แล้ว เช่น ไม่เป็นโรคร้ายแรง
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือบริษัทปฏิเสธการรับทำประกันเฉพาะ
รายเมื่อตรวจสอบพบประวัติการเป็นโรคร้ายแรง และหากผู้เอาประกันเสีย
ชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ทำประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตตรวจ
สอบประวัติทางการรักษาของแพทย์พบว่า เป็นโรคร้ายแรง ปกปิดหรือแถลง
โรคอันเป็นเท็จ บริษัทอาจปฏิบัติการจ่ายสินไหมได้ตามหลักฐานประวัติ
ทางการรักษาของแพทย์ 

 
6. การประกันคุ้มครองถึงอายุเท่าใด 

สำหรับอายุผู้ทำประกันชีวิตกลุ่มซึ่งบริษัทประกันชีวิตรับประกันชีวิต
นั้น มีดังนี้ 

6.1 สมาชิกมีผลคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี 
6.2 คู่สมรส บุตร ของสมาชิกซึ่งจ่ายเบี้ยประกันโดยหักจากเงินเดือน 

ณ ที่จ่ายสมาชิกมีผลคุ้มครองถึงอายุ 65 ป ี
6.3 สมาชิกสมทบ บิดามารดาของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เฉพาะที่

ทำประกันชีวิตไว้เดิมแล้ว ซึ่งมิได้หักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายและคุ้มครองถึง
อายุ 60 ปี 

6.4 กรณีบัตรประจำตัวประชาชน ระบุแต่ พ.ศ. เกิด โดยไม่ระบุวันที่
และเดือนที่เกิด วันเกิดให้เป็นไปที่กฎหมายแพ่งกำหนด คือ เกิดวันที่ 1 
มกราคม ของปีนั้น 

 
7. จ่ายสินไหมทุกกรณีเมื่อทำประกันครบ 1 ปีของ
แต่ละกรณี 

บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายสินไหมทุกกรณีเมื่อทำประกันชีวิตใหม่หรือ
ส่วนเพิ่มครบ 1 ปี  ยกเว้นงดจ่ายสินไหม กรณี ดังนี้ 

7.1  กรณีร่วมโครงการประกันกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ทำประกันเป็น
โรคร้ายแรงมาก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วมโครงการ
ประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์แล้ว
พบว่า เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิดหรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ 

 7.2 กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต เมื่อผู้ทำประกันเป็นโรคร้ายแรง
มาก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วมโครงการประกันชีวิตโดย
การเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของ
แพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่ง
บริษัทจะงดจ่ายเฉพาะผลประโยชน์คุ้มครองส่วนเพิ่ม 

 7.3 กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อผู้ทำประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีแรกที่
ทำประกันครั้งแรกหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง 

 กรณีงดจ่ายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิต
ของปีสุดท้าย ที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตจ่ายมาทั้งหมดของปีนั้น คืนให้กับทายาท 

 หากทำประกันครบ 1 ปี ทั้งกรณีที่ทำประกันชีวิตครั้งแรก หรือ



�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

วุ่นวายไม่เลิก ระดับการเมืองไปจนถึงระดับการศึกษา ลูกๆหลานๆมีทั้งพาให้ชื่นใจและมีทั้งอาจทำให้กลัดกลุ้ม ที่กลัดกลุ้มนี่ก็มีหลายสาเหตุ 
สอบเข้าม.1ไม่ได้  พลาดเอนทรานกระทั่งปัญหาเป็นเด็กซิล  บางทีเราก็พาลว่าลูกหลานกันไปบ้างตามประสา  แต่สาเหตุหลักจริงๆแล้วน่าจะมาจาก
ระบบการจัดการศึกษาในบ้านเราต่างหากที่เป็นปัญหา.. 

ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คิดค้นระบบทั้งหลาย ไม่รอบด้าน ไม่รอบคอบ แถมดื้อด้านอีกต่างหาก ไม่งั้น เด็กๆคงไม่ต้องแขวนท่านองค์จตุคามมาจับสลาก  
เห็นการศึกษาเด็กเป็นเรื่องการเสี่ยงดวงซะเนี่ย  อย่างงี้ต้องจับมาตีซะให้เข็ด 

ในท่ามกลางข่าวเวียนหัว กลับมายังสหกรณ์ดีกว่า  มีข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่จ้า เริ่มแล้วเทศกาลทุนการศึกษา อย่าลืมนะจ๊ะ เริ่มส่งใบ
สมัครมาได้แล้ว ทุกคนมีสิทธิสมัคร แค่สมัครก็ได้ไปแล้ว คนละ 500  บาท  ชิงทุนเรียนดี  ขาดแคลน อีกคนละ 1,000  บาท  และถ้าขยันเขียนบอก
เรื่องราวการใช้ชีวิตแบบประหยัดอดออม เอื้ออาทรกันและกัน แค่เขียนมาได้รางวัลหรือไม่  ก็ได้ไปอีกอย่างน้อยคนละ 200  บาท(ค่าขยันเขียน)  
ยกเว้นคนไหนเขียนเข้าตากรรมการ รับรางวัลๆละ 1,000  บาท  เหนาะๆสมัครครั้งเดียว 3 อย่าง รับ 3 ต่อ รวมแล้วอย่างน้อยคนละไม่ต่ำกว่า  
1,700  บาท   

กลับมามุมนี้มีรางวัล งวดนี้มีรางวัลเป็นกำลังใจให้เหล่านักล่ารางวัลกันเช่นเคย....รางวัลใหญ่เท่าที่เคยให้มา...แต่จ้างให้ก็ยังไม่บอก  ฮิฮิ 

มุมนี้มีรางวัล ฉบับนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น  
“คุณคิดว่าทำไม...สหกรณ์ของเรา 
จึงได้รับรางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ” 
ชิงรางวัลใหญ่ที่สุดที่มุมนี้มีรางวัลเคยให้มา....รับรองเจ๋งแน่   

ขอเพียงขยันออกความเห็นผ่านกระดาษ เอ 4 ส่งมาได้เลย ออกแรงความคิด 
มาร่วมสนุกแบบสร้างสรรค์กันหน่อยนะจ๊ะ โดยตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม  
ความคิดเห็นที่ดูดีที่สุดของแต่ละเดือนจะถูกคัดไว้ พร้อมมอบรางวัลนาฬิกาตั้งโต๊ะสุดหรู  

จากนั้นนำความคิดเห็นที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละเดือน(ตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม)  
จะถูกนำมาพิจารณาคัดเลือกความคิดเห็นที่ดีสุด และมอบรางวัลใหญ่ (ขออุบไว้ก่อนนะ)   
ให้ในวันเกิดสหกรณ์ 28  กันยายน  2550  เท่ากับลุ้นรางวัล  2  ต่อนะเนี่ย 

1. ส่งเรียงความคิด    ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2550  
2. รางวัลดีๆ  รออยู่  .....ขออุบไว้ก่อนเนอะ 


“คุณคิดว่าทำไม...สหกรณ์ของเรา
จึงได้รับรางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ”

มุมนี้มีรางวัล
โดย ป่าอ้วน

ฉบับเดือนเมษายน   2550 
สมาชิกที่ลงทะเบียน “สหกรณ์ออนไลน์” ภายในวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 มีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น ท่าน จับ
รางวัลหนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจเงิน  ได้ผู้โชคดี 10  ท่าน ดังนี้  

1. คณุพรชยั นอ้ยสวรรค ์(ปทมุธาน)ี   
2. คณุวรพงษ ์ผอ่งจติร (ตราด)  
3. คณุสนัธาน มัน่คง (ตาก)   
4. คณุจรนิทร ์บญุเจรญิ (แม่ฮ่องสอน)  
5. คุณใหญ่ ตรีสุคนธ์ (ประจวบคีรีขันธ์)   
6. คุณมนูญ ลิ่มสุวรรณ (ยะลา)  
7. คุณบรรเทิง ไชยจรัส  (ภูเก็ต)  
8. คุณพลวีร์ บูชาเกียรติ (กรุงเทพ ฯ)  
9. คุณสมชาย ชาติชำนาญ (ขอนแก่น)  
10. คุณไพริน เลขพล (สุราษฎร์ธานี) 




