
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 
------------------------------    

           
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  จะท าการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ 
เพ่ือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติโดยทั่วไป 
 ๑.๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีก่อนการพิจารณา 
 ๑.๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณ์โดยเคร่งครัด 
และไม่เคยมีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๑ ด้านการออม 

  ๒.๑.๑ อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน  
  ๒.๑.๒ การน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น  
  ๒.๑.๓ การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์ 

   ๒.๑.๔ การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน 
   ๒.๑.๕ ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง 
   ๒.๑.๖ เงินออมสะสม 

๒.๒ ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างฐานะความม่ันคงให้แก่ตนเองและ 
ครอบครัว 

 ๒.๒.๑ การน าเงินกู้ยืม หรือเงินอ่ืนที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หรือน าไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 ๒.๒.๒ การน าหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ตนเองและครอบครัว 
มีความสุขอย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง  ประหยัด) 
  ๒.๓ ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์  

    ๒.๓.๑ การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์ 
  ๒.๓.๒ การสนับสนุนช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานและการด าเนิน 
กิจการของสหกรณ์  
 ๓. จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
     ๓.๑ ด้านการออม รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 
 ๓.๒ ด้านการใช้ประโยชน์สหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 
 ๓.๓ ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์  รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 
 

 
/๔. รางวัลเชิดชูเกียรติ... 



-๒- 
 ๔. รางวัลเชิดชูเกียรติ 

๔.๑ โลร่างวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  ๔.๒ เงินรางวัลสมาชิกดีเด่น รางวัลละ  ๕,๐๐๐ บาท 

 ๕. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่มอบรางวัล   
     - มอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙    ณ     สถานที่จัดประชุมใหญ่ฯ 

 ขอให้หน่วยพิจารณาสมาชิกในสังกัด  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม  สมควรได้รับรางวัล
สมาชิกดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ ตามข้อ  ๒.๒ ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างฐานะความมั่นคง
ให้แก่ตนเองและครอบครัว  และตามข้อ ๒.๓ ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์  โดยให้
รวบรวมรายชื่อพร้อมข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตามประเภทเพ่ือประกอบการพิจารณา  ส่งถึงสหกรณ์
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นพิจารณาต่อไป  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท ์๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ  ๖๑๐๔๗ 
– ๘ ต่อ ๒๐ 

 ประกาศ       ณ       วันที่      ๒      มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
        (ลงชื่อ) พลเรือตรี อาคม  แตงอ่อน 

          (อาคม  แตงอ่อน) 
                       ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก. 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชกิ กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าทีด่ีเด่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 

คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. สมาชิก 
 ๑.๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีก่อนการพิจารณา 
 ๑.๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณ์โดยเคร่งครัด 
และไม่เคยมีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 
        ๒. กรรมการด าเนินการ 
 ๒.๑ เป็นผู้อุทิศตนให้กับการบริหารงานสหกรณ์ 
 ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
 ๒.๓  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และมีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการ
บริหารงานสหกรณ์ 
 ๓. เจ้าหน้าที ่
 ๓.๑ เป็นเจ้าหน้าที่ไมน่้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีก่อนการพิจารณา 
 ๓.๒ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
 ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขนัแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ๓.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ 
 ๓.๖ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานและพัฒนาสหกรณ ์

ประเภทและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สมาชิกดีเด่น 

 ๑.๑ ด้านการออม พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน  
  ๑.๑.๒ การน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น  
  ๑.๑.๓ การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์ 

   ๑.๑.๔ การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน 
   ๑.๑.๕ ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง 
   ๑.๑.๖ เงินออมสะสม 

   ๑.๒ ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณเ์พ่ือเสริมสร้างฐานะความม่ันคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ การน าเงินกู้ยืม หรือเงินอ่ืนที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ 
น าไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 ๑.๒.๒ การน าหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ตนเองและครอบครัว 
มีความสุขอย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง  ประหยัด) 

๑.๓ ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์ 

/ ๑.๓.๒ การสนับสนุนช่วยเหลือ...    



-๒- 
  ๑.๓.๒ การสนับสนุนช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานและการด าเนิน 
กิจการของสหกรณ์  
    ๑.๓.๓ การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

๒. กรรมการดีเด่น พิจารณาโดยใช้คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการประกอบกับข้อมูลผลการ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในด้านต่าง ๆ  
 ๓. เจ้าหน้าที่ดีเด่น  พิจารณาโดยใช้คุณสมบัติทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประกอบกับข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 

วิธีการสรรหา พิจารณาและคัดเลือกและจ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๑. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการสรรหา พิจารณาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับการสรรหา 
พิจารณาและคัดเลือกสมาชิกดีเด่นในด้านต่าง ๆ นั้น   ให้ คณะกรรมการคัดเลือกใช้ข้อมูลจากหน่วย 
ต้นสังกัดของสมาชิกประกอบการพิจารณาด้วย  
  ๒. จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
     ๒.๑ สมาชิก 
  ๒.๑.๑ ด้านการออม รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 
  ๒.๑.๒ ด้านการใช้ประโยชน์สหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 
  ๒.๑.๓ ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์  รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล 

   ๒.๒ เจ้าหน้าที ่
          - รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล 
             ๒.๓ กรรมการด าเนินการ 

         - รางวัลดีเด่น ๑ รางวลั 

การเชิดชูเกียรติ 
 ๑. การเชิดชูเกียรติ     

    ๑.๑ โล่หรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
    ๑.๒ เงินรางวัล  
          - รางวัลดีเด่น ๕,๐๐๐ บาท 
๒. วัน เวลา และสถานที่การมอบรางวัล 

       - ก าหนดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   
---------------------- 

 
                                                      (ลงชื่อ)  พล.ร.ต. บุญชิต  พูลพิทักษ์ 
                                      ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
 
 
 


