
 

 

 

 

 
ประกาศสหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากดั 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงผูจัดการ 

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

 ดวยสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลผูมีความรู ความสามารถและเหมาะสม เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพย        
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมคัรและลักษณะตองหาม 
  1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.2 มีอายไุมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ และไมเกนิ 70 ปบริบูรณ 
  1.3 ตองเปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนผูไรความสามารถ 
เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  1.5 ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ี
รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กาํหนด 
  1.6 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  1.7 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิด   
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  1.8 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 
  1.9ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพน   
จากตําแหนงกรรมการดําเนินการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
  1.10 ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ  
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
  1.11 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  1.12 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

 2. คุณสมบตัเิฉพาะตําแหนง  
  2.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
ในสาขาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และ 
  2.2 มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับสหกรณ หรือสถาบันการเงิน การธนาคาร 
บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด หรือองคกรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป     
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 3. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  
     3.1 ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให          
ผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ  
ของสหกรณ 
     3.2 ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ 
     3.3 รบัฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงนิของสหกรณ 
     3.4 เปนธุระในการตรวจสอบหรือมอบหมายใหมีผูตรวจสอบคําขอกู  หนังสือกู 
หลักประกันและการจายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
     3.5 จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน   
พรอมทั้งแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
     3.6 พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการจัดจางเจาหนาที่สหกรณตามระเบียบ
ของสหกรณ รวมท้ังกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีสหกรณ เปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและลูกจางเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
     3.7 เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไว
โดยครบถวนและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
     3.8 รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 
     3.9 ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 
     3.10 รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล    
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
     3.11 จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
     3.12 จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการอนุมัติ 
     3.13 เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 
     3.14 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
     3.15 รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ 
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
     3.16 เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     3.17 เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลา      
ซึ่งทางราชการกําหนด 
     3.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ  ของสหกรณ
มอบหมายหรือตามท่ีควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
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 4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  4.1 กําหนดรับสมัครระหวางวันที่  1  ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564               
ในวันและเวลาทําการ ผูสมัครที่มีคุณสมบัตคิรบถวนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ 5 ตอไป 
  4.2 ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม  
การปกครองทองถ่ิน จํากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือดาวนโหลด
ใบสมัครไดที่ www.dlasavingcoop.com หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวโสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ 
หมายเลขโทรศัพท 0 - 2241-8250-1 ตอ 131 หรือ 083-782-3359 ในวันและเวลาทําการของสหกรณ  
  4.3 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย         
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยจาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรการสรรหาผูจัดการ”  สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  10300  โดยสหกรณจะถือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ  
 5. วิธีการคดัเลือก  
  สหกรณจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงผูจัดการ โดยวิธีการสัมภาษณ   
จากคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  5.1 คุณวุฒิการศึกษา 
  5.2 ผลงานที่ประสบความสําเร็จ 
  5.3 ประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  5.4 วิสัยทัศนในการบรหิารงานสหกรณ 
  5.5 ทัศนคติตองาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอองคกร ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5.6 พฤติการณในอดีต เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความภักดีตอองคกร กิริยา มารยาท เปนตน 
  5.7 ความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบสหกรณ  
  5.8 ความรูความเขาใจเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5.9 ปฏิภาณไหวพริบ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
  5.10 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 6. การตัดสิน 
  การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการคัดเลือกได ใหใชเสียงขางมากของคณะกรรมการสรรหา  
กรณีมีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียงแลวใหคณะกรรมการ   
สรรหารายงานตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหความเห็นชอบ  
  สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดที่เขารับ
การสรรหาในครั้งน้ีก็ได  
 7. อัตราคาจาง ระยะเวลาจาง 
  7.1 อัตราคาจาง เดือนละ 60,000 บาท และอาจปรับเพิ่มขึ้นไดปละ 1 ครั้ง 
  7.2 มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ เงินรางวัลประจําป (โบนัส) สิทธิประโยชนอ่ืนตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด 
  7.3 ระยะเวลาในการจาง 1 ป และอาจตอสัญญาไดคราวละ 1 ป ตองมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากคณะกรรมการดําเนินการในทุกรอบ 6 เดือน 
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 8. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
  8.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด  
      8.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
จํานวน 2 รูป  
  8.3 หลักฐานแสดงความรูทางการศึกษา พรอมสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร อยางละ 1 ฉบับ 
   8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  8.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  8.6 หนังสือรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมและรับรองดวยวาผูสมัคร
เปนผูมีสุขภาพอนามัยสมบูรณดี 
  8.7 ผลงาน/ โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณและความสําเร็จ         
ที่ภาคภูมิใจในอดีต ที่เปนประโยชนในการบริหารงานของสหกรณ จํานวน 5 ชุด (แบบผลงานแนบทายประกาศนี้) 
  8.8 ขอเสนอ วิสัยทัศน แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาสหกรณออมทรัพย      
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ตามกรอบการเสนอวิสัยทัศน ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 จํานวน   
5 ชุด (แบบวิสัยทัศนแนบทายประกาศน้ี) ในประเด็นดังนี้  
    (1) การบริหารจัดการสหกรณและระบบงานสหกรณ 
     - การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่        
     - การพัฒนาระบบฐานขอมูลของสมาชิกใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 
    (2) การปองกันและแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสหกรณ 
    (3) การสรางความเขมแข็งของเงินทุนสหกรณ 
    (4) การดูแลสมาชิกสหกรณ 
    (5) การพัฒนาการใหบริการสินเชื่อและเงินกู 
            (6) ขอเสนอแนวคิด ทิศทางในการพัฒนางานของสหกรณและเรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นวา
เปนประโยชนแกสหกรณตอไป ใสซองปดผนึกแยกกันแตละชุด  
 9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก และกําหนดการคัดเลือก   
  สหกรณจะตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร หากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สหกรณกําหนด  
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่คัดเลือกใหทราบในภายหลัง 
 10. เงื่อนไขการจาง 
  สหกรณจะพิจารณาจางผูผานการคัดเลือกไดลําดับที่ 1 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูจัดการ
โดยใหมีผลตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 11. หลักประกันการทํางาน 
  ผูไดรับการคัดเลือกตองจัดใหมีหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหาย     
ในการทํางานตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 
 
 
 

/12 การพน.... 
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 12. การพนจากตําแหนง 
  12.1 ตาย 
  12.2 ลาออก 
  12.3 ขาดคุณสมบตัิตามขอ 6 ของระเบียบสหกรณฯ วาดวยผูจัดการ พ.ศ.2564 หรือมี
ลกัษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ 
  12.4 อายุ 70 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางและคณะกรรมการดําเนินการ 
มีมติไมตอสัญญาจาง 
  12.5 ถูกเลิกจาง 
  12.6 ถูกลงโทษใหออก หรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเปนประจักษวาไดกระทําการ 
หรือละเวนการกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีแกประชาชนหรือไมเหมาะสม
กบัตําแหนงผูจัดการ 
  12.7 ไมผานการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่    16   พฤศจิกายน  2564 
 
                                                      
 
      (นายพิพัฒน วรสิทธิดาํรง) 
                                                                        ประธานกรรมการ 
                                                สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ใบสมัครรับเขารับการคัดเลือกเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูจัดการ 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จํากัด 

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

ชื่อ – นามสกุล     : ………………………………………………………………………..........................…………………………… 
เพศ        ชาย         หญิง  วัน เดือน ปเกิด ................……....……....................................   อายุ …......…..... ป     
สัญชาติ  ………………………….....…......... เชื้อชาติ ……….....……..................     ศาสนา …………………...................    
บัตรประชาชนเลขท่ี..............….............................................   สถานที่ออกบัตร………........................……………… 
บัตรหมดอายุ…………...............................................  บัตรผูเสียภาษีเลขที่ ……………...........................……………..   
บัตรประกันสังคมเลขท่ี ……............................................………………………… 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ……….……..      หมูที่ ………………………………… ถนน …………….…………............... 
ตําบล/แขวง ……………..................     อําเภอ/เขต ………....……..………............  จังหวัด  ....................................
รหัสไปรษณีย  …………………….………      E-mail       ………………………………………………………………..…........…. 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ …………………... หมูท่ี ………………………….…….. ถนน  ............…...........………….....…….....
ตําบล/แขวง  ………………………………...     อําเภอ/เขต …………………………  จังหวัด  ...………….............…...........  
รหัสไปรษณีย  …………………………. โทรศัพท  …………...............…...…. มือถือ  ...................................................  
สถานภาพ            โสด    สมรส            หมาย           แยกกัน/หยา  
กรณีสมรส                 จดทะเบียน           ไมไดจดทะเบียน          
ชื่อภรรยา/สามี  …………………………………………………………………………........................………………………………… 
ชื่อ/สถานที่ทาํงาน ………………………………………………………………………………….………..................…..…….……… 
ตําแหนง   ………………………………………………………………………………………………….……….................… 
มีบุตร ……..……. คน      จํานวนบุตรท่ีกําลังศึกษา ……....……. คน    จํานวนบุตรที่ยังไมเขาศึกษา ………... คน 

 
ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  สาขาวิชา 
ปท่ีเขา
ศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศกึษา 

เกรด
เฉลี่ย 

มัธยมศึกษา      

ปวช.      

ปวท. / ปวส.      

ปริญญาตรี      

สูงกวาปริญญาตร ี      

 
 

 
 
รูปถาย 1 นิ้ว 
 

ลําดับการสมัคร ...................... 

/ประสบการณ... 
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ประสบการณทํางานเรียงลําดับจากปจจบุัน 
 

สถานที่ทํางาน 
(ชื่อ/สถานที่) 

ระยะเวลา  
(จากป / ถงึป) 

ตําแหนงงาน 
ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป 

คาจาง 
เงินเดือน 

เหตุผลที่ออก 

1. ที่ทํางานปจจุบัน 
 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 
 

   

 

 

 

3. 
 
 
 
 

   

 

 

 

4. 
 
 
 

   

 

 

 

5. 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
ความสามารถพิเศษ: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

 

/ความสามารถ... 
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ความสามารถทางดานเทคโนโลยี: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
งานอดิเรก: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ประวัติการฝกอบรมและศกึษาดูงานทั้งในและตางประเทศ; 

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

 
ความสามารถในการใชภาษา: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
บุคคลที่สามารถอางอิงได:  
 1. ชื่อ-สกุล ........................................................................... ตําแหนง .............................................................. 
 สถานท่ีทํางาน ............................................................. โทรศัพทที่สามารถติดตอได .......................................... 
2. ชื่อ-สกุล ............................................................................ ตําแหนง .............................................................. 
 สถานท่ีทํางาน ............................................................. โทรศัพทที่สามารถติดตอได .......................................... 

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดตอได:………………..…….................................  เกี่ยวของกับผูสมัคร................................. 
ที่อยู ........................................................................................................   โทร. …........................................…... 

 
 

/ทานเปนผูมี... 
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- ทานเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม 
  การปกครองทองถิน จํากัด เรื่องรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูจัดการ 
  ทุกประการ 
                 
                       ครบถวนทุกขอ                   ไมครบถวนทุกขอ 
    อธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ทานมีคุณสมบัติแฉพาะตําแหนง ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด  
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเขารับการคดัเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูจัดการ ทุกประการ 
  
             ครบถวนทุกขอ            ไมครบถวนทุกขอ 
 อธิบาย …………………………………………………………………………………………………………… 
 
กรุณาแนะนําตัวทานเอง เพื่อใหไดรูจักตัวทานดีขึ้น: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด       ไมได  ได        อื่นๆ ระบุ ............................................ 
ทราบขาวการรับสมัครจาก  ................................................................................................................................. 
ทานพรอมท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ …………………………………………...……………...........……………..…………………. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หากปรากฏ
ภายหลังวา ขอความในใบสมัครและเอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหไวไมเปนความจริง   
สหกรณมีสิทธิ์ที่จะเลิกจางขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
       
 

                       ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูสมัคร 
    
                                                              (………….......………………………) 
                                                                    ………./…….…./……….. 
 
 
หมายเหตุ: ใบสมัครสามารถจัดพิมพขึ้นเองใหมไดตามแบบฟอรมนี้ 



(ตัวอยาง) 
 

 วิสัยทัศน แนวคิดในการบรหิารจัดการและพัฒนาสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 
 
 
 

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

ประกอบการสมัครคัดเลือกตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 
 
 
 
 
 



 
1.  คํานํา 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
2.  วิสัยทัศน/แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาสหกรณ 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
3.  กลยุทธดําเนินงาน 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
4.  ความประพฤติและการวางตัวในตําแหนง 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
   
5.  บทสรุป 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 6. เอกสารอางอิง 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



(ตัวอยาง) 
 
 

ผลงาน/โครงการสําคัญ 
 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 

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

จัดทําโดย  
 

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

ประกอบการสมัครคัดเลือกตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 
 



 
1. คํานํา 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................    
 
 
2. แนวคิดในการดําเนินงาน 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................  
 
 
3. กลยุทธในการดําเนินงาน 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................  
 
 
4. ผลสําเร็จที่ไดรับ 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................  
 
 
5. สิ่งที่นํามาเปนประโยชนในการบริหารงานสหกรณ 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................  
 
6. บทสรุป 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................  


