
 
 
 
 
 
ที่  สอ.พบ. 395/2563 
 

      9  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการของโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. หลักเกณฑ์การพจิารณาฯ  จ านวน 1 ฉบับ 
          2. แบบแสดงรายละเอียดโครงการ  จ านวน 1 ฉบับ 
 

  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” 
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี 2564 ชสอ.จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความจ าเป็นและได้ประโยชน์ โดยจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนเงินโครงการละไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 
จ ากัด พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการเพื่อส่งให้ชมรมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภาคตะวันตกและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พิจารณาต่อไป 
 

  ทางสหกรณ์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สนใจ ร่วมส่งผลงานรายละเอียดโครงการเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 1 เล่ม 
มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2564 นี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (ดร.สังเวียน  อ่อนแกว้) 
 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพชรบุรี จ ากัด 
 

ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ ์
โทร. 096-8954615 

................................./ร่าง,พิมพ ์

................................../ทาน 

................................../ตรวจ 
 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 

                 89 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.(032) 425301 แฟ็กซ์ (032) 400876 



 
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพชรบุรี จ ากัด 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาของชุมนุมฯ 
 1. พิจารณาให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ 
 2. พิจารณาจากสภาพท้องถิ่น ความจ าเป็น และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ ตลอดจนความชัดเจนของ
โครงการที่เสนอขอ โครงการที่ให้โรงเรียนเสนอขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  -  โครงการน้ าดื่ม 
  -  โครงการห้องสมุด 
  -  โครงการสื่อการเรียนการสอน 
  -  โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  -  โครงการอาหารกลางวัน 
  -  โครงการพิเศษอื่น ๆ เช่น โครงการสหกรณ์โรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 3. พิจารณาจากโรงเรียนที่สนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสีขาว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนพื้นที่พิเศษ กันดาร เสี่ยงภัย 
โรงเรียนวิถีพุทธ หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. พิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นชอบ  
ส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพียงจังหวัดละ 1 โครงการ 
 5. การเสนอโครงการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จะคัดเลือกโรงเรียนเสนอโครงการมายังชุมนุมสหกรณ์        
ออมทรัพย์ฯ เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นจะถือว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ 
 

เงินสนับสนุนของสหกรณ์  (จ านวน 50,000 บาท) แบ่งเป็น 
รางวัลที่  1 ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ  จ านวน 10,000 บาท  รวม 10,000 บาท 
รางวัลที่  2   ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ  จ านวน 8,000 บาท รวม 8,000 บาท 
รางวัลที่  3   ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  รวม 6,000 บาท 
รางวัลที่  4  ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ  จ านวน 3,500 บาท  รวม 3,500 บาท 
รางวัลที่  5  ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ  จ านวน 2,500 บาท  รวม 2,500 บาท 
รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ รางวัลละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท 
 ** โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางสหกรณ์ฯ จะส่งโครงการดังกล่าวไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์    
แห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกชิงรางวัลของชุมนุมสหกรณ์ฯ สูงสุด  15,000 บาท 
 

รูปแบบการส่งผลงาน 
 จัดพิมพ์ผลงานรายละเอียดโครงการเป็นรูปเล่ม มีภาพประกอบชัดเจน ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษเอสี่ เย็บเข้าเล่ม
ให้เรียบร้อย ส่งให้สหกรณ์ฯ จ านวน 1 เล่ม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจจากรูปเล่มโครงการ และคัดเลือกให้
เหลือ 15 โครงการ หากโครงการใดผ่านการประเมินจึงให้ด าเนินการจัดท ารูปเล่มเพิ่มอีกจ านวน 5 เล่ม โดยสหกรณ์
จะแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าประเมินโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

ระยะเวลาการสง่ผลงาน 
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 มกราคม 2564 



 

แบบแสดงรายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ : .................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน : ........................................................................................................................................................................ 
สถานที่ตั้ง : ..................................................................................................โทรศัพท์ : ................................................. 
ระยะห่างจากจังหวัด................................กิโลเมตร จ านวนนักเรียน...................................คน 
สภาพของโรงเรียน   โรงเรียนเขตพื้นที่พิเศษ   โรงเรียนกันดาร   โรงเรียนชายแดน 
   โรงเรียนที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
  หรือส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     โรงเรียนต้นแบบ      โรงเรียนสีขาว   ICT 
     ส่งเสริมสุขภาพดีเดน่      อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
เปิดสอนถึงชั้นสูงสุด     ป.6       ม.3        ม.6 
ชื่อครูผู้สอนผู้รับผิดชอบโครงการ : .........................................................................โทรศัพท.์........................................ 
ชื่อผู้อ านวยการ/ครูใหญ่ : ...............................................................................โทรศพัท์.................................................. 
สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน (แนบภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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เป้าหมาย 
........................................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบ 
........................................................................................................................................................................................ 
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ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
วิธีการด าเนินการ 
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