
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจํากดั 

ประกาศที(  28/2558 
เรื(อง  “โครงการประกวดบทความและคาํขวัญ” 

............................................................................................................................................................ 
               เนื@องจากในโอกาสที@ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากดั ครบวาระ 3 
รอบหรือ 36 ปีแหง่การก่อตั Kง ประกอบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดําเนินการมอบทนุการศกึษาให้แก่สมาชิกและบตุร
ของสมาชิกมาเป็นเวลานาน จงึเห็นสมควรให้สมาชิกและบตุรของสมาชิกที@เคยได้รับทนุได้มีโอกาสในการแสดงออก
และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
               ดงันั Kน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากดั  จงึกําหนดให้มีโครงการ
ประกวดบทความและคําขวญั ประจําปี 2558 ขึ Kน ตาม “โครงการประกวดบทความและคาํขวัญ” ที@แนบ 
               สมาชิกและหรือบตุรของสมาชิก ผู้ เคยได้รับทนุการศกึษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ สนใจสง่ผลงานเข้า
ประกวด สามารถสง่บทความและหรือคําขวญัเข้าประกวดได้ ตามกําหนดการดงัตอ่ไปนี K         
               1. ระยะเวลาในการสง่ผลงาน  ตั Aงแต่วันที( 1 สิงหาคม ถงึ วันที( 30 ตุลาคม 2558 
               2. คณะกรรมการตดัสินผลงาน จะพิจารณาตดัสินผลงานให้เสร็จสิ Kนและประกาศผลการตดัสิน  
                   ภายในวันที( 15 ธันวาคม 2558  
               3. ให้สง่ผลงานได้ใน “วันทาํการ” ของสหกรณ์ฯ   เวลา 08.00-15.00 น.  
                   วันสุดท้ายในการส่งผลงาน คือ วันศุกร์ที( 30 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. 
               4. ให้สง่ผลงานได้ที@  “ฝ่ายธุรการ สอฟ.” ชั Aน 2  สาํนักงานสหกรณ์ฯ สาขาวัดเลียบ 
            จงึประกาศให้ทราบทั@วกนั 
                                       ประกาศ ณ วนัที@ 30 กรกฎาคม  2558 
 

                                                                                 ลงชื@อ  
                          (ดร.เฉลิมพล  ดลุสมัพนัธ์) 
                          ประธานกรรมการดําเนินการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจํากดั  
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โครงการประกวดบทความและคาํขวัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิากิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกัด 

........................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
           เนื@องจากในโอกาสที@สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจํากดั ครบวาระ 3 รอบ
หรือ 36 ปีแหง่การก่อตั Kง ประกอบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดําเนินการมอบทนุการศกึษาให้แก่สมาชิกและบตุรของ
สมาชิกมาเป็นเวลานาน จงึเห็นสมควรให้สมาชิกและบตุรของสมาชิกที@เคยได้รับทนุได้มีโอกาสในการแสดงออกและมี
สว่นร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
          ดงันั Kน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจํากดั จงึเห็นควรกําหนดให้มีโครงการ
ประกวดบทความและคําขวญั ประจําปี 2558 ขึ Kน 
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื@อเป็นโอกาสให้ผู้ ที@เคยได้รับทนุการศกึษามีสว่นร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
          2.2 เพื@อเป็นการสรรหาบทความและคําขวญัที@สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มาเผยแพร่ 
          2.3 เพื@อเป็นการให้ผู้ ที@เคยได้รับทนุการศกึษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ความคดิที@ดีๆแก่สงัคม 
3.การดาํเนินงานโครงการ 
          3.1 เปิดให้มีการประกวดบทความ  จํานวน คนละ 1 บทความ 
          3.2 เปิดให้มีการประกวดคําขวญั    จํานวน คนละ 1 คําขวญั 
4.คุณสมบัตขิองผู้ส่งเข้าประกวด 
          4.1 สมาชิกที@เคยได้รับทนุการศกึษาทกุประเภท 
          4.2. บตุรของสมาชิกที@เคยได้รับทนุการศกึษาทกุประเภท 
5.หลักเกณฑ์ทั(วไป 
          5.1 ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดมีสิทธิสง่ผลงานได้ประเภทละ 1  ผลงาน 
         5.2 ผู้สง่ผลงานเข้าประกวด  ต้องเป็นเจ้าของผลงานที@สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง     โดยไมล่อกเลียนแบบ หรือ 
เคยเผยแพร่ หรือ ปรากฏในสื@ออื@นใดมาก่อน 

          5.3 ผลงานที@สง่ ต้องพิมพ์ หรือ เขียน ด้วยลายมือตวับรรจงลงในกระดาษ A 4  พร้อมกบัระบชืุ@อ นามสกลุ ที@อยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ที@สามารถติดตอ่ได้ 
6.หลักเกณฑ์ของผลงาน 
          6.1 หลกัเกณฑ์สําหรับการประกวดบทความ 
                (1) ต้องเป็นบทความที@เกี@ยวกบั หลกัการและอดุมการณ์สหกรณ์ หรือ การออมเงิน หรือ การรู้จกัแนว
ทางการใช้จา่ยเงิน หรือ วิถีการดําเนินชีวิตที@ด ีหรือหลกัการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
                (2) ต้องใช้ภาษาที@ถกูต้อง  ชดัเจน  เหมาะสม และ มีความคิดสร้างสรรค์ 
                (3) บทความที@สง่ต้องพิมพ์ หรือ เขียนด้วยลายมือตวับรรจง     ต้องมีความยาวไมน้่อยกวา่ 1 หน้ากระดาษ 
A4 และ ไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษ A4 และจํานวนบรรทดั ตอ่ หนึ@งหน้ากระดาษ ต้องไมน้่อยกวา่ 25 บรรทดั 
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                (4) รางวลัสําหรับบทความ 

                     รางวลัชนะเลิศ                     จํานวนเงิน    10,000.00  บาท 
                     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1   จํานวนเงิน      6,000.00  บาท   
                             รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2    จํานวนเงิน     4,000.00  บาท 
                     รางวลัชมเชย                        จํานวนเงิน     4,000.00  บาท  
                     (รางวลัชมเชย จํานวน 2 รางวลัๆละ 2,000 บาท) 
          6.2 หลกัเกณฑ์สําหรับการประกวดคําขวญั 
                (1) ต้องเป็นคําขวญัที@เกี@ยวกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจํากดั 
                (2) ต้องใช้ภาษาที@ถกูต้อง  ชดัเจน  เหมาะสม และ มีความคิดสร้างสรรค์  
                (3) คําขวญัต้องมีจํานวนคําไมเ่กิน 12 คํา 
                (4) รางวลัสําหรับคําขวญั 
                     รางวลัชนะเลิศ                      จํานวนเงิน   3,000.00  บาท 
                     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1     จํานวนเงิน  2,000.00  บาท 
                     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2     จํานวนเงิน  1,000.00  บาท 
7.งบประมาณโครงการ 
          7.1 ใช้งบประมาณทั Kงสิ Kน จํานวนเงิน 30,000.00 บาท 
          7.2 ใช้งบประมาณจากกองทนุสง่เสริมการศกึษา 
8.การตัดสินผลงานที(ส่งเข้าประกวด 
          8.1 ให้มี “คณะกรรมการตดัสินผลงาน” หนึ@งคณะ ซึ@งอาจเป็นกรรมการดําเนินการ  ที@ปรึกษา หรือ บคุคลทั@วไป 
จํานวนไมเ่กิน 5 คน 
          8.2 การตดัสินผลงานของ “คณะกรรมการตดัสินผลงาน” ให้ถือเป็นที@สดุ 
          8.3 ผลงานที@สง่เข้าประกวดแล้ว จะไมส่ง่คืน ไมว่า่จะได้รับรางวลัหรือไมก็่ตาม 
          8.4 ผลงานที@ได้รับรางวลัทกุชิ Kน ถือเป็นลิขสิทธิlของสหกรณ์ฯ  
          8.5 ผลงานที@ได้รับรางวลัทกุชิ Kน สหกรณ์ฯทรงไว้ซึ@งสิทธิในการผลิตลงสื@อตา่งๆ เพื@อแจกจา่ยและเผยแพร่ประชา 
สมัพนัธ์ ในกิจการตา่งๆ ตลอดจนสิทธิในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งานในโอกาสตา่งๆ ของสหกรณ์ฯ 
9.การส่งผลงาน 
          9.1 ระยะเวลาในการสง่ผลงาน  ตั Kงแตว่นัที@ 1 สิงหาคม ถึง วนัที@ 30 ตลุาคม 2558 
          9.2 คณะกรรมการตดัสินผลงาน จะพิจารณาตดัสินผลงานให้เสร็จสิ Kนและประกาศผลการตดัสิน ภายในวนัที@ 
15 ธนัวาคม 2558  
          9.3 ให้สง่ผลงานได้ใน “วนัทําการ” ของสหกรณ์ฯ เวลา 08.00-15.00 น.  
                วนัสดุท้ายในการสง่ผลงาน คือ วันศุกร์ที( 30 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. 
          9.4 ให้สง่ผลงานได้ที@  “ฝ่ายธุรการ สอฟ.” ชั Kน 2  สํานกังานสหกรณ์ฯ สาขาวดัเลียบ 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
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