
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั 
เร่ือง  โครงการวถิีชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี 2566 

********************************* 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด ตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริมให้สมำชิกและ
สถำนศึกษำด ำเนินชีวติแบบพอเพยีงและเป็นแบบอยำ่งที่ดี เพือ่เป็นกำรรณรงคป์ลูกจิตส ำนึกให้สมำชิกทุกคน
ได้เรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอยพระยุคคลบำท ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัให้อยู่รอดอยำ่ง
มัน่คงและย ัง่ยนืเป็นตน้แบบทำงดำ้นควำมพอเพียงให้กบัสมำชิกและสถำนศึกษำ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่เชิดชู
ช่ือเสียงเกียรติคุณสมำชิกและสถำนศึกษำที่เป็นตน้แบบในกำรด ำเนินชีวิตแบบพอเพียง และเพือ่เป็นแนวทำง
ในกำรขบัเคล่ือนไปสู่องคก์รแห่งควำมพอเพยีง ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดจ้ดัท ำโครงกำร
วิถีชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2566  โดยคดัเลือกบุคคลและสถำนศึกษำเพือ่มอบรำงวลั
และใบประกำศเกียรติคุณ  มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

1.  ผลงำนประเภทสมำชิกทีไ่ดรั้บรำงวลัจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.1  ผลงำนที่ไดด้ ำเนินกำรจนเห็นเป็นที่ประจกัษก่์อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  
1.2  ผลงำนที่กระท ำต่อเน่ืองติดต่อกนัถึงปัจจุบนัเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี  
1.3  เป็นผูมี้ควำมรู้ มีควำมประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอยำ่งเหมำะสม 
1.4  เป็นผูท้ี่ด  ำรงชีวติแบบพอเพียงและกำรพึ่งตนเอง เช่น มีกำรลดภำระหน้ีสินที่ไม่จ  ำเป็น        

ท  ำบญัชีครัวเรือน มีกำรวำงแผนชีวิตในรูปแบบต่ำง ๆ 
1.5  เป็นผูมี้กำรเสริมสร้ำงควำมสุขในครอบครัวและกำรพฒันำทำงจริยธรรมไม่มีพฤติกรรม          

ในเชิงลบที่มีผลกระทบต่อครอบครัว 
1.6  เป็นผูป้ลอดจำกอบำยมุข ร่วมรณรงคก์ำรป้องกนัและกำรแพร่ระบำดของอบำยมุข 

2.  ผลงำนประเภทสถำนศึกษำที่ไดรั้บรำงวลัจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
ผลงำนประเภทสถำนศึกษำ ตอ้งเป็นสถำนศึกษำที่มีผลงำนระดบัดีเด่น ที่ชุมชนหรือ

ประชำชนยอมรับมีกระบวนกำรที่เขม้แขง็ ต่อเน่ือง และย ัง่ยนื  โดยมีควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรใน
องคก์ร เครือข่ำยทุกเครือข่ำย ผูน้ ำทุกระดบัมีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบนั 

3.  สมำชิกหรือสถำนศึกษำตอ้งไม่เคยไดรั้บรำงวลัน้ี 3 ปี ติดต่อกนั 
4.  กำรน ำเสนอผลงำน ใหส่้งโดยตรงที่ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
 
 
 
 



เอกสารและผลงานที่สมาชิกส่งให้กับสหกรณ์ 
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของประเภทสมำชิกและประเภทสถำนศึกษำในกำรใชชี้วติเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
2. รูปเล่มและภำพประกอบกำรท ำกิจกรรมโครงกำร  ไม่เกิน 40 หนำ้ 
3. คลิปวดีีโอระยะเวลำ 3 – 5 นำที   
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ประกำศหลกัเกณฑ ์และแนวทำงกำรคดัเลือก   ภำยในวนัที่ 1 เมษำยน 2566 
สมำชิก สถำนศึกษำ ส่งผลงำนเขำ้รับกำรคดัเลือก                ภำยในวนัที่ 31 สิงหำคม 2566 
คณะกรรมกำรตดัสินผลกำรคดัเลือก    ภำยในวนัที่ 31 ตุลำคม 2566                                  
ประกำศผล       ภำยในวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2566 
มอบรำงวลั                                ภำยในเดือน ธนัวำคม 2566 

ประเภทรางวัล  (มอบรำงวลัในวนัประชุมใหญ่  พร้อมทั้งใบประกำศเกียรติคุณ) 
1. ประเภทสมำชิก  จ  ำนวน 20 รำงวลั ๆ ละ 2,000.-บำท  เป็นเงิน  40,000.-บำท   
2. ประเภทสถำนศึกษำ  จ  ำนวน 10 รำงวลั ๆ ละ 10,000.-บำท  เป็นเงิน  100,000.-บำท 

 

   ประกำศ   ณ   วนัที่  14  มีนำคม  2566   

 

 ( นำยประเวศ  ค  ำหงส์ ) 
           ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ำกดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการคดัเลือกบุคคล สถานศึกษาผลงานระดบัดเีด่น ปีการศึกษา 2566 
ประเภทสมาชิก 

ตัวช้ีวัด 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

20 15 10 5 
1. กำรด ำรงชีวติแบบ
พอเพยีงและกำร
พึ่งตนเอง 

1. มีกำรลดภำระหน้ีสินที่ไม่จ  ำเป็น 
2. มีกำรจดัท ำและแสดงบญัชีครัวเรือน        
อยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งนอ้ย 4 เดือน 
3. มีกำรวำงแผนชีวติเก็บออมในรูปแบบต่ำงๆ 
4. มีอำชีพเสริม 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

2. กำรมีคุณธรรม
และควำมซ่ือสตัย ์ 

1. เขำ้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์อยำ่งสม ่ำเสมอ 
2. ไดรั้บกำรอบรมเพิม่พนูควำมรู้เก่ียวกบั
ศีลธรรม คุณธรรม 
3. มีกำรวำงแผนครอบครัว มีครอบครัวที่อบอุ่น 
4. มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

3. กำรเสริมสร้ำง
ควำมสุขใน
ครอบครัวและกำร
พฒันำทำงจริยธรรม 

1. สมำชิกในครอบครัวประสบควำมส ำเร็จ ใน
ดำ้นกำรศึกษำและหนำ้ทีก่ำรงำน 
2. มีสมัพนัธภำพที่ดีกบัครอบครัวอ่ืน 
3. น ำสมำชิกภำยในครอบครัวปฏิบตัิธรรมและ
บ ำเพญ็สำธำรณประโยชน์   
4. สมำชิกในครอบครัวมีควำมสำมคัคีช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

4. กำรบริกำรชุมชน
และมีจิตสำธำรณะ 

1. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 
2. ร่วมรณรงคก์ำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโรคและอุบติัภยั 
3. ร่วมบริจำคและสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชนดว้ยจิตสำธำรณะ 
4. มีควำมคิดริเร่ิมในกำรจดักิจกรรมอนัเป็น
สำธำรณประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

5. กำรด ำเนินกำร
ตำมหลกัของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. มีแผนกำรด ำเนินกำรตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอยำ่งต่อเน่ืองไม่
นอ้ยกวำ่ 3 ปี 
3. มีกำรปรับปรุงและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
4. ผลกำรด ำเนินกำรเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสงัคม เป็นที่ยอมรับ 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 



ประเภทสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

20 15 10 5 

1. ด ำเนินงำนโครงกำร
สถำนศึกษำตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

1. จดัท ำแผนงำนโครงกำรตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ไดต้ำมวตัถุประสงค์
ของโครงกำร 
3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
4. ปรับปรุง และพฒันำโครงกำรทุกปี 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

2. ประโยชน์และกำร
ยอมรับเป็นแบบอยำ่ง
ของโครงกำรตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

1. เป็นประโยชน์ต่อสมำชิกและเป็นแบบอยำ่ง
ยอมรับได ้
2. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นแบบอยำ่ง
ยอมรับได ้
3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นแบบอยำ่ง
ยอมรับได ้
4. เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติและเป็น
แบบอยำ่งยอมรับได ้

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

3. ผลงำนโครงกำร
สถำนศึกษำตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไดรั้บเผยแพร่
เป็นที่ยอมรับ 

1. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดบัสถำนศึกษำ
ของสมำชิก 
2. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดบัสงัคม 
3. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดบัจงัหวดั 
4. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดบัประเทศ 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

4. กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1. กิจกรรมดำ้นกำรรักษำสภำพแวดลอ้มแหล่งน ้ ำ
และชุมชน เช่น กำรขดุลอกคูคลอง แหล่งน ้ ำ
ธรรมชำติ สร้ำงฝำยชะลอน ้ ำ ท  ำควำมสะอำดใน
แหล่งชุมชน 
2. กิจกรรมดำ้นกำรบ ำบดัและฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำร
บ ำบดัน ้ ำเสียในแหล่งน ้ ำสำธำรณะกำรปลูกป่ำ 
3. กิจกรรมดำ้นกำรประหยดัน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ เช่น 
กำรประหยดัไฟฟ้ำ น ้ ำ ลดกำรใชถุ้งพลำสติก กำร
คดัแยกขยะ 
4. กิจกรรมดำ้นกำรใชพ้ลงังำนทดแทน เช่น 
พลงังำนแสงอำทิตย ์พลงังำนน ้ ำ พลงังำนลม 
 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

20 15 10 5 
5. ใชห้ลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีงใน
กำรด ำเนินงำน 

1. ทุกคนในสถำนศึกษำครองตนโดยใชห้ลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. สถำนศึกษำเป็นแบบอยำ่ง/ตน้แบบในกำร
ด ำเนินชีวติตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนะน ำสถำนศึกษำอ่ืนในกำรด ำเนินชีวติตำม
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้ำงควำมสมัพนัธก์บัเครือข่ำยตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ท ำทั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 

 


