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 ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 
เรื่อง  การคัดเลือกคนดศีรีสหกรณ์  ปี  2563 

---------------------------- 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้จัดทําโครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง  และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ 
 2. เพื่อเสริมสรา้ง ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมและเคร่งครัดในคุณธรรมความดี 
 3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม โดยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ และความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ว่าผู้ที่ทําดีย่อมมี   
ผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น 
 5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงชีวิตให้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. สมาชิก 
 2. สมาชิกสมทบ 
 
คุณสมบัติของคนดศีรีสหกรณ ์
 1. เป็นผู้ทีใ่ช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม  
 2. เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม 
 3. เป็นผู้มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม 
 4. เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการดํารงชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อกําหนดของการเสนอชื่อ  
 1. ผู้ไมม่ีสิทธ์ิเสนอชื่อ  
  1.1 สมาชิกหรอืสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเอง 
  1.2 บุคคลในครอบครัวเดียวกันของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 
  1.3 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 

/2.ผู้ไม่มี... 
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 2. ผู้ไมม่ีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  
  2.1 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน 
และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
  2.2 อดีตกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และทีป่รึกษาสหกรณ์      
ที่พ้นจากตําแหน่งไม่เกิน 3 ปี  
การคัดเลือกและการตัดสนิ  
 1. การเสนอชื่อ  
  ให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  หรือผู้แทนสมาชิก หรือหน่วยราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กําหนด 
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น 
“คนดีศรีสหกรณ์” 
  สําหรับบุคคลที่เคยได้รับการเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์”สามารถ
ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2563 ได้อีก 
 2. การคัดเลือก   
  คณะทํางานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1. โดยการตรวจสอบ
ประวัติ ข้อมูลที่นําเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาตัดสินต่อไป 
 3. การตัดสิน  
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่เหมาะสม
ให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จํานวน 1 ท่าน  
 กรณีที่ไม่มีบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ”์ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล  

ระยะเวลาดําเนินการ 
 1. การเสนอชื่อ  ให้เสนอรายชื่อ “คนดีศรสีหกรณ”์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 – 30 
สิงหาคม 2562 
 2. การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2562 – 4 ธันวาคม 2562 
 3. การประกาศผล  สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรี
สหกรณ์” ปี 2563 ภายในเดือนธันวาคม 2562 
 4. การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามญั
ประจําปี 2563 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล “คนดศีรีสหกรณ”์  ปี 2563 
 รางวัลสําหรับ “คนดศีรสีหกรณ”์ ประกอบด้วย 
 1. โล่เชิดชูเกียรติ 
 2. เข็มทองคํา “คนดีศรีสหกรณ์” น้ําหนัก 2 บาท   
 3. เสื้อเกียรติยศ 
 4. เงินรางวัลจํานวน 20,000.00 บาท โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมธัยัสถ์ 

/รางวัลสําหรับ... 
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 รางวัลสําหรับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่ “คนดีศรีสหกรณ์” ปฏิบัติงานอยู่จะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท 
 
รางวัลผูเ้สนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ”์ จํานวน 1 รางวลั ดังนี ้
 1. กรณีเสนอโดยสมาชิก หรอืสมาชิกสมทบ ผู้เสนอชื่อจะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ตสูทปักตราสัญลักษณ์
สหกรณ ์ 
 2. กรณีเสนอโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยราชการ กลุ่มหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัล 
มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท 
 
 
 
 

                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
                                                                         (นายวิชิต  สนธิวณิช)                                    
                                                                    ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จํากัด      
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แบบเสนอชือ “คนดีศรีสหกรณ”์สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั 

ตอ้งการเสนอชือ “คนดีศรีสหกรณ”์ 
ชือ......................................................................................................อายุ................ปี  

 □   สมาชิกเลขท.ี......................                  □    สมาชิกสมทบ เลขท.ี.....................   

 

ทีอยู่ “คนดีศรีสหกรณ”์ 
เลขท.ี...................หมู่ท.ี..............บ้าน...................................ซอย.................................. 
ถนน.............................แขวง/ตาํบล..................................เขต/อาํเภอ............................

จังหวัด...................................รหัสไปรษณย์ี......................อเีมล์......................................

โทร..................................มือถอื....................................แฟกซ์......................................

ทีทํางาน “คนดีศรีสหกรณ”์ 
ชือหน่วยงาน.................................................................................................................

เลขท.ี.............................หมู่ท.ี.......................... ถนน................................................... 
แขวง/ตาํบล......................... เขต/อาํเภอ........................จังหวัด...................................... 

รหัสไปรษณย์ี........................โทร...................................แฟกซ์.......................................

 

จุดเด่นการเป็นคนดีศรีสหกรณ ์: 
1. เป็นผู้ทใีช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม ดังนี...................................................................... 
..................................................................................................................................

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

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

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

  
2. เป็นผู้มีความเออือาทรต่อบุคคลและสงัคม ดังนี ............................................................. 
..................................................................................................................................

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

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

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

 
3. เป็นผู้มีความยึดมันในความซือสตัย์สจุริต ดังนี................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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4. เป็นผู้ปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างการดาํรงชีวิตทดีี ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี ................. 
..................................................................................................................................

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

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

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

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

 
5. เอกสารอนื ๆประกอบ เช่น รปูถ่าย เอกสารแสดงผลงาน (ถ้ามี) .......................................

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

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

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

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

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

 

เสนอโดย (เลือกเสนอชือข้อใดข้อหนึง) 

   1.  □ เสนอโดยบุคคลชือ.................................................. โทรศัพท.์.......................... 
   สมาชิกเลขท.ี...................................  หรือสมาชิกสมทบเลขท.ี......................................  

หรือ 

    2.  □ เสนอโดยกลุ่มสมาชิก...............................................โทรศัพท.์.......................... 
หรือ 

 3.  □ เสนอโดยหน่วยงานต้นสงักดั....................................โทรศัพท.์........................... 
 

                (ลงชือ).................................ผู้เสนอ 
               (................................................) 
              วนัท.ี............................................. 
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