ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 14/2561
เรื่อง โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก ประจาปี 2561
..................................................
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้กาหนดประเภทกิจกรรม
คะแนนแต่ละกิจกรรม ของรางวัล และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง โครงการชื่นชมคุณค่า
สมาชิก ประจาปี 2561”
ข้อ 2 นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก
ข้อ 3 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิกดังนี้
(1) ในรอบปีบัญชี 2561 ต้องไม่เคยผิดนัดการชาระค่าหุ้น และหรือผิดนัดการชาระหนี้(ต้นเงินและหรือ
ดอกเบี้ย)
(2) ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
(3) กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก
ข้อ 4 คัดเลือกจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ร่วมดาเนินธุรกรรมและทากิจกรรมกับสหกรณ์ฯ มากที่สุด
โดยเข้าร่วมระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
กิจกรรม
หมวด 1 : การทาธุรกรรมกับสหกรณ์
1.1 ในรอบปีบัญชี 2561 ฝากเงินหรือกู้เงิน อย่างน้อย 2 ครั้ง
(ฝากเงินไม่รวมกิจกรรมการออม และไม่รวมกรณีโอนเงินปันผลฯ เข้าบัญชีเงินฝาก)
1.2 ในรอบปีบัญชี 2561 เพิ่มค่าหุ้นรายเดือน อย่างน้อย 1 ครั้ง
และในระหว่างปีไม่ขอลดค่าหุ้นรายเดือนในรอบปีบัญชี 2561
(ไม่รวมกิจกรรมการออม)
1.3 ในรอบปีบัญชี 2561 สมาชิกหักเงินได้ ณ ที่จ่าย เพื่อฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์วันเกิด
(สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
1.4 เข้าร่วม โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล”
(ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศฯ)
1.5 เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคนออมเงิน(ตั้งแต่ปี 2559 – 31/8/61)
(1) กรณีเป็นสมาชิกในกลุ่ม
(2) กรณีเป็นหัวหน้ากลุ่ม
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมการออมต่าง ๆ ของสหกรณ์
1.7 สมาชิกที่มีเงินออม(หุ้นและเงินฝาก)มากกว่าค่าเฉลี่ยเงินออม
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ(ณ วันที่ 31 ส.ค. 61)
1.8 สมาชิกที่ผ่อนชาระหนี้เงินกู้สามัญเกินอายุ 60 ปี
เข้าร่วมโครงการเกษียณปลอดหนี้ฯ หรือกู้เงินใหม่เพื่อลดระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้
หมวด 2 : การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
กิจกรรมละ 1 คะแนน

(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(ครั้งละ 1 คะแนน)
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน

/2 หมวด 3...

-2กิจกรรม
หมวด 3 : การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ
3.1 โครงการอบรมวิชาชีพ/เพื่อสุขภาพ/วิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.2 โครงการต่าง ๆ ที่สหกรณ์พบปะสมาชิก อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่สหกรณ์ฯ เป็นผู้จัด อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาจัดทาแผนงานประจาปีบัญชี 2562
3.5 เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม อย่างน้อย 1 ครั้ง(ที่ระบุชื่อ)
3.6 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการดาเนินการนาไปพิจารณา
3.7 เป็นสมาชิกที่กดถูกใจเพจ PR-WUSAVING
3.8 สมาชิกแนะนาเพื่อนสมัครสมาชิก
(1) สมาชิกใหม่
(2) สมาชิกสมทบใหม่
3.9 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่สหกรณ์ฯ อาจกาหนดขึ้นภายหน้า

คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ครั้งละ 1 คะแนน
1 คะแนน
คนละ 2 คะแนน
คนละ 1 คะแนน

ตามตารางข้อ 3.8 หมายถึง สมาชิกหรือสมาชิกสมทบแนะนาให้มีการสมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใหม่
โดยผู้สมัครใหม่ให้ระบุชื่อผู้แนะนาในใบสมัครสมาชิกฯ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ตามตารางข้อ 3.9 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่สหกรณ์ฯ อาจกาหนดขึ้นภายหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการดาเนินการในการกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่นอกเหนือจากที่กาหนดในตารางข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การรับรางวัล
(1) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลที่ 1 และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3
ตามลาดับ โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับเกียรติบัตร และจะได้รับเงินรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท รางวัลที่ 2
เป็นเงิน 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท กรณีที่รางวัลใดมีผู้ได้รับรางวัลหลายคน ให้ได้รับรางวัลคนละเท่า ๆ กัน
ตามรางวัลนั้น ๆ ทั้งนี้ งบประมาณรวมไม่เกิน 3,000 บาท สหกรณ์ฯ จะมอบให้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ซึ่งวัน เวลา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
(2) การได้รับรางวัลที่ 1 - 3
(2.1) กรณีที่สมาชิกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนในหมวด 2 ให้ผู้ที่มีคะแนน ในหมวด 2
ที่มากกว่าก่อน หากยังมีคะแนนรวมเท่ากันอีก ให้พิจารณาคะแนนในหมวด 3 ให้ผู้ที่มีคะแนนในหมวด 3 มากกว่าก่อน
(2.2) กรณีที่สมาชิกได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนรวมในหมวด 2 และ 3 เท่ากัน ให้พิจารณา
คะแนนในข้อ 3.7 ให้ผู้ที่มีคะแนนในข้อ 3.8 มากกว่าก่อน
(2.3) กรณีที่สมาชิกได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนรวมในหมวด 2 หมวด 3 และข้อ 3.8 เท่ากัน
ให้ได้สิทธิ์รับรางวัลนั้น ๆ ทั้งหมดในแต่ละระดับ
(2.4) กรณีที่สหกรณ์ฯ ประกาศฯ ผู้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว และสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายดังกล่าว
ขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้สมาชิกลาดับต่อไปเลื่อนขึ้นตามลาดับ
ข้อ 6 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ ในการ
วินิจฉัยชี้ขาด และถือได้ว่าการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการสิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

