
 

 

 

โครงการสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2566 
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

.......................................................    

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ  

          2. เพื่อให้สมาชิกสามารถนำตัวอย่างต้นแบบไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ ทั้งด้านการ                 
เพ่ิมช่องทางหารายไดโ้ดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ อยู่อย่างพอกินพอใช้มีเงินออม 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 - สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

กำหนดการ การดำเนินการ 
1. วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทุกช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ 
2. วันที่ 13-31 มกราคม 2566  รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
3. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด/

ส่งผลงานเข้าประกวด 
4. 1-31 มีนาคม 2566 คณะกรรมการจะออกประเมินติดตามตรวจสอบ 

ข้อมูลสมาชิกต้นแบบ 
5. 1-31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน 
6. 5 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสมาชิกต้นแบบผ่านทุกช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ 
7. วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มอบรางวัลให้กับสมาชิกต้นแบบ 

 
4. หลักเกณฑ์การเข้าประกวด 

4.1 สมาชิกเขียนหรือเล่าเรื่องเป็นคลิป VDO ในหัวข้อ“สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ” 
โดยมีลักษณะดังนี้ 
     1) การเพ่ิมช่องทางหารายได้โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ  

    2) แนวทางการดำรงชีวิตให้มีเงินพอกินพอใช้และเหลือก็เก็บออมหรือนำไปลงทุนต่อ  
ในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของการออม  

4.2 เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
4.3 ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

  1) เป็นเรื ่องเล่าจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื ่อสารทหาร จำกัด                  
และเป็นตัวอย่างต้นแบบให้สมาชิกท่านอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้  ทั้งด้านการ           
เพ่ิมรายได ้พออยู่พอกินมีเหลือเก็บออม 
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  2) พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16(ปกติ) ความยาวไม่เกิน            
2 หน้ากระดาษ หรือเขียนด้วยลายมือ(สามารถอ่านได้ชัดเจน)หรือจัดทำเป็นคลิป VDO พร้อมบรรยายลักษณะของ
โครงการความยาวไม่เกิน 5 นาท ี 
  3) ต้องเป็นผลงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ     
1 คน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น 

      4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะชนและสื่อออนไลน์ต่างได้ 
      5) ต้องไม่เป็นผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
 6) ให้แนบแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

5. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
 

ลำดับ หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ประวัติทางสหกรณ์ของสมาชิก (ย้อนหลัง1ปีนับจากวันแรกของการเปิดรับสมัคร) 

เกณฑ์ ต้องผ่านทั้ง 3 ข้อ 
1.1 ไม่เคยผิดชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร 
1.2 ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
1.3 ไม่เคยขาดราชการถูกลงทัณฑ์ ขังหรือจำขัง 

20 คะแนน 

2 โครงการและเนื้อหาการนำเสนอ 
รูป/ตำแหน่งลักษณะที่ตั้ง/งานออนไลน์/การออมในหุ้น กองทุน ตราสาร LTF RMF 
เอกสารต่างๆ หรือการบรรยายเป็นคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของโครงการ 

10 คะแนน 

3 กิจกรรม 
3.1 การใช้เวลาเพ่ิมรายได้ 
     1)โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
     2) โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
     3) โดยใช้เวลาราชการ 
3.2 การออมและการเพ่ิมมูลค่าของการออม 
     1) การออมกับสหกรณ์ 
     2) การออมกับธนาคาร 
     3) การออมรูปแบบอ่ืนๆ 

30 คะแนน 

4 การเป็นต้นแบบแก่สมาชิก 15 คะแนน 
5 เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร

ทหาร จำกัด และเป็นตัวอย่างต้นแบบให้สมาชิกท่านอ่ืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ ทั้งด้านการเพ่ิมรายได้ พออยู่พอกินมีเหลือเก็บออม 

10 คะแนน 
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6. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดมีดังต่อไปนี้ 
 - รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลชมเชย                        จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

7. วิธีส่งผลงานเข้าประกวด 
 ส่งผลงานได้ที ่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื ่อสารทหาร จำกัด 183/81 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน        
เขตดอนเมือง กทม. 10210 , E-mail : coopdjc@outlook.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-082-7290 ต่อ 0  
 
8. หมายเหตุ 
 คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดของโครงการเปิดเผยต่อสาธารณชนและ            
สื่อออนไลน์ต่างๆ หากไม่มีสมาชิกท่านใดคัดค้านภายใน 7 วัน คณะกรรมการจะดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการ
อีกครั้ง    

 

                       พ.ท. 

             (โสมนัส  มาลาวงษ์) 
                    ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
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ใบสมัครโครงการสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2566 
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

........................................................................... 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ยศ-ชื่อ-สกุล............................................................ ....อายุ...............ปี เลขที่สมาชิก.......................................... 
 สังกัดหน่วย............................................................ ...เบอร์โทรติดต่อ...............................ID LINE……….………… 
 ชื่อกิจกรรม/โครงการ............................................. ........................................................................................... . 
 ที่ตั้งโครงการ.................................................................................................................................................... .. 
2. ประวัติการสมัครโครงการ 
  เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปี........... 
   ได้รับรางวัลในการประกวดเข้าร่วมโครงการ โปรดระบุ...................................................................  
   ไม่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการ 
            ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ 
3. ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ 
  Line OA (Line Official “สอ.สส.ทหาร”) 
  เวปไซต์สหกรณ์ 
  Facebook 
  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานสหกรณ์ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... ......................... 

 

                                                                  ลงชื่อ............................................................................ผู้สมัคร 

                                                              (.............................................................................) 
                                                                           ............./............./.......... 
 
 

 

 

รับเอกสารการสมัคร วันที่ ........./........./........... 

ลงชื่อ................................................................... 

(เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร) 

 


