
ผลการคัดเลือกสมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ตามที่ สอ.นย.ได้ด าเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกสมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลสมาชิกนั้น คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘    โดยมี น.อ.อดิเรก  พัฒนมงคล เป็นประธาน     ได้มีมติให้เสนอรายชื่อสมาชิก
ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วน เหมาะสม  สมควรได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ  รวม ๓ ด้าน และเจ้าหน้าที่ดีเด่นจ านวน 
๒ คน เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น    ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๘   เมื่อ ๒๖ ต.ค.๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อสมาชิกและเจ้าหน้าที่ดีเด่นตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกเสนอ   ประกอบด้วยสมาชิกดีเด่นด้านการออม จ านวน ๓ รางวัล  ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ือ
เสริมสร้างฐานะความม่ันคงให้แก่ตนเองและครอบครัว  จ านวน ๓ รางวัล    และด้านการสนับสนุน ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  จ านวน ๒ รางวัล รวมสมาชิกที่ได้รับรางวัล จ านวน ๘ คน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ดีเด่นนั้น 
มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน ๒ คน   นอกจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อสมาชิกและเจ้าหน้าที่ดีเด่นแล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการยังได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการ   ให้ได้รับรางวัลกรรมการด าเนินการ
ดีเด่น จ านวน ๑ รางวัล   และ สอ.นย.ได้กระท าพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล  ในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ ที่ผ่านมา   ที่ห้องหาดเล็กอาคารอเนกประสงค์ นย. โดย 
พล.ร.ต.บุญชิต  พูลพิทักษ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบรางวัล ผู้เขียนขอน าประวัติโดยย่อของผู้ได้รับรางวัล
ประเภทต่าง ๆ มาเสนอให้ท่านสมาชิกทราบและร่วมแสดงความยินดี ดังนี้ 

กรรมการด าเนินการดีเด่น พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑. เป็นผู้อุทิศตนให้กับการบริหารงานสหกรณ์ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และมีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการบริหารงานสหกรณ์ 
 

 

สมาชิกดีเด่น 
ด้านการออม พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ๑. อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน  
  ๒. การน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น  
  ๓. การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์ 
  ๔. การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน 
  ๕. ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง 
  ๖. เงินออมสะสม 
ผู้ได้รับรางวัล 



 

 
 

 
 

 
 

ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างฐานะความม่ันคงให้แก่ตนเองและครอบครัว  พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑. การน าเงินกู้ยืม หรือเงินอ่ืนที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือน าไปลงทุนประกอบ 
    อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
๒. การน าหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน     
    (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง  ประหยัด) 
 
ผู้ได้รับรางวัล 



 

 
 

 
 

 

ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑. การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์ 
๒. การสนับสนุนช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานและการด าเนินกิจการของสหกรณ์  
๓. การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 
 
 
ผู้ได้รับรางวัล 



 

 

 
เจ้าหน้าที่ดีเด่น พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 
 ๒. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ 
 ๔. ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานและพัฒนาสหกรณ์ 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 



๑. สอ.นย.ปิดรับสมาชิกสมทบทุกประเภท ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๘ เป็นต้นไป 

๒. สอ.นย.เปลี่ยนแปลงวงเงินรับฝากทุกประเภทจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน จากไม่จ ากัดวงเงินรับฝาก เป็น จ ากัด
วงเงินรับฝากไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อเดือนต่อบัญชี  ยกเว้น เงินรับฝากท่ีรับโอนจาก
บัญชีเงินฝากโครงการออมทรัพย์ทวีสุข และโครงการออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมพูน ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๙ เป็นต้นไป 

 
ผลการด าเนินงานของ สอ.นย.ประจ าเดือน พ.ย.58 

จ านวนสมาชิก 12,026 ราย 
                                                         สมาชิกสามัญ  9,273   ราย              

                                                                 สมาชิกสมทบ   2,753   ราย 
ทุนด าเนินงาน 5,053,523,370.84 บาท 
เงินรับฝาก 3,100,554,257.88 บาท 
เงินกู้ยืมภายนอก 55,000,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 1,390,298,530.00 บาท 
ทุนส ารอง 275,038,726.27 บาท 
ทุนสะสมอ่ืน ๆ 52,603,130.08 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าเดือน พ.ย.58 16,505,805.31 บาท 
ก าไรสุทธิสะสม (ต.ค.-พ.ย.58) 33,304,409.43 บาท 

 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.marinecoop.com,   
Facebook/marinecoop1 (Key word : สหกรณอ์อมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากดั)  
อีเมล์ : marinecoop@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 3830 – 8309  ภายใน ทร. 61047- 8 มือถือ 06 – 2851 – 2704, 06 – 2851 – 2705 
โทรสาร 0 – 3830 – 8309 
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