
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น  

พ.ศ.๒๕๕๘ 
----------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิก กรรมการด าเนินการ  
และเจ้าหน้าทีดี่เด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลสมาชิกให้มีความเหมาะสม อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการคัดเลือก
สมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ   ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ   ๓  ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการ
ด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการ
ด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ  ๔   ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์    หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “สมาชิก”    หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด
 “คณะกรรมการ”    หมายถึง    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “กรรมการด าเนินการ” หมายถึง    กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก
โยธิน จ ากัด 
  “เจ้าหน้าที”่  หมายถึง    เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายถึง    คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นประจ าปี 
 ข้อ   ๕ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งจ านวนไม่เกินเก้าคน   ซึ่งคัดเลือก 
จากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาชิก ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน  เรียกว่า คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิก
และเจ้าหน้าที่ดีเด่น โดยมีหน้าที่ในการสรรหา พิจารณา  คัดเลือกสมาชิกและเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ าปี  ส าหรับ  
การคัดเลือกกรรมการด าเนินการดีเด่น ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม 
 ข้อ    ๖   คุณสมบัติ ประเภท จ านวน หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีการคัดเลือกตาม ผนวก ก.
 ข้อ    ๗   กรณีในปีใดไม่มีผู้ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกเป็น สมาชิก กรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่ดีเด่น  หรือมีจ านวนไม่ครบตามหลักเกณฑ์   คณะกรรมการอาจงดเว้นการมอบรางวัลส าหรับประเภท
นั้น หรือมอบตามจ านวนผู้ได้รับคัดเลือกในแต่ละประเภทก็ได้ 
  

 
/ข้อ    ๘   ให้คณะกรรมการคัดเลือก... 



 
 

-๒- 
 ข้อ  ๘   ให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกและเจ้าหน้าที่ดีเด่น 
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและออกประกาศต่อไป 
 ข้อ  ๙   ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 
  
    ประกาศ     ณ     วันที่  ๕    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
                     
   (ลงชื่อ) พลเรือตรี บุญชิต  พูลพิทักษ์   
                    (บุญชิต  พูลพิทักษ์) 
                                   ประธานกรรมการด าเนินการ                                                                            
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือให้การคัดเลือกสมาชิก กรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่ดีเด่น  มีความเหมาะสม ครอบคลุม   และเป็นไปตามแนวคิด  ปรัชญา  อุดมการณ์  หลักการ 
และวิธีการสหกรณ์ จึงได้ก าหนดระเบียบนี้ขึ้นถือใช้แทนระเบียบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. เจ้าหน้าที่ 
 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 างานและพัฒนาสหกรณ์ 

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 ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างฐานะความม่ันคงให้แก่ตนเองและ
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   ให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้ข้อมูลจากหน่วย  
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   
---------------------- 

 
                                                               พล.ร.ต. 
                                      ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
 
 
 
 


