
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูนาน  จํากัด 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
-------------------------------------------- 

  ดวยสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปน
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั แทนตําแหนงท่ีวาง จํานวน 1 ตําแหนง อาศัยอํานาจตามความใน 
ขอ 23 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั วาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม
พ.ศ.2557 และมติคณะกรรมการดําเนนิการชุดท่ี 55/2557 ในคราวประชุมนัดพิเศษคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2557 เห็นชอบใหสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนผูจดัการโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังตอไปนี้ 

1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณ  แตไมเกิน 60 ป  ในวันยื่นใบสมัคร 
1.3 เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
    1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรคเร้ือน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ
เปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือโรคตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

1.5ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
1.6 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

    1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  องคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
   1.8 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิด 
ลหุโทษ  หรือความผิดท่ีกระทําโดยประมาท 

2. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
2.1 มีประสบการณในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  และหรืองานท่ีเกี่ยวของกับ 

การบริหารเงิน การบัญชี มาแลวไมนอยกวา 3 ป  และมีคุณสมบัติตามขอ 12(2.5)  แหงระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูนาน จํากัด  วาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2557 
        2.2 มีความรู  ความสามารถดานเศรษฐกิจ  การเงิน  การธนาคาร การสหกรณ  รวมท้ังมี
ความรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานสหกรณเปนอยางด ี



               2.3  มีภาวะผูนํา  มีความสามารถในการบริหาร  การพัฒนาและนําองคกรไปในทิศทางและ
เปาหมายตามนโยบายของคณะกรรมการดาํเนินการ 
          2.4  มีวิสัยทัศน  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  และสามารถประสานงานไดเปน
อยางดีในทุกระดับ 
 3.  คุณวุฒิทางการศึกษา 

      มีวุฒิการศกึษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน ก.พ. ใหการรับรองทุกสาขา เชน  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจรัฐประศาสน
ศาสตร ศึกษาศาสตร  ครุศาสตร พาณิชยศาสตร,  วิทยาศาสตร   

4.   การรับสมัครสอบ การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูสอบผาน การคัดเลือก 
      4.1 วัน เวลา สถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
      ใหผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัคร ไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั 
ต้ังแตวนัท่ี  22 เมษายน – 8  พฤษภาคม  2557 ในวนัและเวลาราชการ และย่ืนใบสมัครพรอมเอกสาร
หลักฐานการสมัครดวยตนเอง ต้ังแต วนัท่ี 6 – 8  พฤษภาคม 2557  
     4.2  คาธรรมเนียมการคัดเลือก 
     ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมการคัดเลือก  จํานวน  1,000.- บาท  เม่ือสมัครคัดเลือกแลว  
คาธรรมเนียมการคัดเลือกจะไมคืนให  เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  แตท้ังนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
     4.3   เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
  (1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1X1.5 นิ้ว  จํานวน  3  รูป
(ถายไวไมเกิน  1  ป) 
  (2)  สําเนาปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ท่ีแสดงวาเปนผูมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีรับสมัคร  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
  (4)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
  (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส (ถามี)  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   
  (6)  หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ  ความสามารถ  และประสบการณในการทํางาน  ท้ังนี้   
ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครคัดเลือกเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”  และลงช่ือกํากับไวดวย
พรอมท้ังแสดงหลักฐานการสมัครฉบับจริงใหตรวจสอบดวย 



  (7)  ผลงาน/โครงการสําคัญในความรับผิดชอบยอนหลัง 3 ป  ตามแบบท่ี สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูนาน  กําหนด ไมเกิน  4  หนากระดาษ A4   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ 1 
  (8)  ขอเสนอแนวคิด  วิสัยทัศน  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 2 
     4.4  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  ถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติ 
  4.5 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสมัครสอบคัดเลือกในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557     
  4.6 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย 
ครูนาน จํากัด 
 5.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจัดจางเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนานจํากัด  
จะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาดังนี้ 
 5.1 ประเมินจากเอกสารขอมูลตางๆ ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ประสบการณในการ
ทํางานจากผลงาน โครงการสําคัญในความรับผิดชอบยอนหลัง 3 ป คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
 5.2 ประเมินจาก  ขอเสนอ แนวคิด วิสัยทัศน วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รายละเอียดประวัติการทํางาน ท่ีปรากฏตามแบบใบสมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 30 
คะแนน 
 5.3 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557    เวลา 
09.00 น. เปนตนไป คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 ท้ังนี้ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนประเมินไมตํ่ากวารอยละ 75 จึงจะถือวา
เปนผูผานเกณฑการคัดเลือก 
 6.   การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี ผูผานการคัดเลือก 
  6.1 ประกาศผลผูผานการคัดเลือกได เรียงลําดับ จากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557     
  6.2  ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนสอบสูงสุดใหมารายงานตัววนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.30 – 
16.30 น. หากพนกําหนดเวลาจะเรียกผูท่ีไดคะแนนลําดบัถัดไปมารายงานตัว ต้ังแตวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557    
เปนตนไป 



 6.3 การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะใชคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ กรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือก 
ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสมัครท่ีไดคะแนนประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป สูงกวาเปนผูอยู
ในลําดับกอนการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ปนับต้ังแตวนัข้ึนบัญชี 
 7.  การจัดจางและเงื่อนไขการจาง 
      7.1 ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการจัดจางเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด   
ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการคัดเลือก  โดยไดรับอัตราเงินเดือนข้ันตนเดือนละ 45,590  บาท   
และเล่ือนเงินเดือนตามรอบป บัญชีรายละเอียดตามตารางเงินเดือนในขอ 13 แหงระเบียบสหกรณ 
ออมทรัพยครูนาน จํากดัวาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557  
      7.2  ระยะเวลาจาง  5  ป  นบัจากวันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงตามสัญญาจาง  โดยสหกรณออมทรัพย
ครูนานจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ  1 ป หรือตามท่ีคณะกรรมการดําเนนิการกําหนด กรณีไม
ผานการประเมินสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั สามารถยกเลิกสัญญาจางโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
      7.3 เม่ือครบกําหนดสัญญาจางและผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาตอสัญญาจางไดอีกคราวละไมเกนิ  3 ป  โดยจะตองจดัทําหนังสือสัญญาจางตามท่ี 
สหกรณออมทรัพยครูนาน จาํกัด กําหนดทกุคร้ังท่ีมีการ ตอสัญญารวมท้ังตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 7.2 ท้ังนี้การตอสัญญาจางจะกระทําไมเกิน 2 วาระ 
      7.4  หากปรากฏวาผูสมัครหรือผูไดรับการคัดเลือกเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั  
ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามท่ีไดรับรองไว หรือมีขอความเปนเท็จหรือปกปด
ขอเท็จจริงซ่ึงควรบอก  คณะกรรมการดําเนินการอาจตัดสิทธิผูนั้นจากการเปนผูสมัครและผูนั้นไมอาจ
เรียกรองสิทธิใดๆ  หรือ สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั  อาจบอกเลิกสัญญาไดและผูไดรับการคัดเลือกไม
มีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ  ท้ังส้ิน  ท้ังนี้ผูสมัครหรือผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองยอมรับ
ในผลการตัดสินของคณะกรรมการดาํเนินการแลวแตกรณี โดยถือวาเปนท่ีส้ินสุด 
 8.  หลักประกัน 
  ผูไดรับการจดัจางเปนผูจดัการสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด ใหใชหลักประกันการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2557 
หมวด 9 หลักประกันของเจาหนาท่ี และลูกจาง ขอ 29 – ขอ 37     
 9.  หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการสหกรณ 
       มีหนาท่ีจดัการท่ัวไป  รับผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากิจการประจําของสหกรณ  ตลอดจนปฏิบัติตาม
นโยบายของคณะกรรมการดาํเนินการ   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 3 
 
 
 



  10. การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนนิงานสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั ถือเปนเดด็ขาดและ
สหกรณออมทรัพยครูนาน จาํกัดขอสงวนสิทธ์ิในการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุแตงต้ัง ผูจัดการซ่ึง
อาจยกเลิกประกาศรับสมัครหรือประกาศผลการคัดเลือกหรือการเรียกบรรจุแตงต้ังหรือประการใดก็ตาม
แลวแตกรณ ี
  11. กรณีไมมีผูสมัครตามประกาศ ใหคณะกรรมการดําเนนิการแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการ 
สรรหาผูท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือบรรจุแตงต้ังผูจัดการ ตอไป 
 

           ประกาศ   ณ  วนัท่ี  22 เดือน เมษายน  พ.ศ.  2557    
 
 
    ลงชื่อ                   

   (นายสงบ   จินะแปง) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนาน  จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ลําดับท่ี .................... 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนผูจัดการ 
สหกรณออมทรัพยครูนาน  จํากัด 

 
เรียน     ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนาน  จํากัด 
 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนผูจัดการสหกรณ  จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

1. ช่ือ – นามสกุล (นาย นาง นางสาว)...................................................................................................... 
2. ตําแหนงที่ตองการสมัคร..................................................................................................................... 
3. อัตราเงินเดือนที่ตองการ (โปรดระบุ).................................................................................................. 

ประวัติสวนตัว  
1.   วัน เดือน ปเกิด .............................. อายุ...........ป..............เดือน   เช้ือชาติ........................................ 
2. สัญชาติ.............................................................ศาสนา....................................................................... 
3. สถานภาพ                  โสด                       แตงงาน                          หยาราง                  อื่น ............................. 
4. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ........................หมูที่...................ถนน.........................ตําบล.................................. 

อําเภอ.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท(บาน)..............................โทรศัพทเคล่ือนที่....................................................................... 

5.  เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..........................................บัตรหมดอายุ............................................. 
6. ประเภทที่อยูอาศัย             บานตัวเอง                    อาศัยกับครอบครัว                   บานเชา                  หองเชา 

ประวัติครอบครัว 
1. บิดา     ช่ือ – สกุล........................................อายุ..............ป     อาชีพ................................................... 
2. มารดา  ช่ือ – สกุล.......................................อายุ..............ป     อาชีพ................................................... 
3. ช่ือภรรยา/สามี...........................   อาชีพ............................สถานที่ทํางาน.......................................... 

โทรศัพท (ที่ทํางาน)........................................โทรศัพทเคล่ือนที่....................................................... 
4. มีบุตรจํานวน....................................คน    ชาย..........................คน    หญิง.................................คน 

 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา ต้ังแต วันที่สําเร็จ 

ปวช./ปวส.     
ปริญญาตรี     
สูงกวาปริญญาตรี     
อื่น ๆ     
 

ติดรูปถาย 
1X1.5 น้ิว 

(ถายไมเกิน 1  ป) 



ประวัติการทํางาน 
ระยะทาง 

สถานที่ทํางาน 
เริ่ม ถึง 

ตําแหนง เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

      
      
      
      
 
ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร / ความสามารถพิเศษ / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ  ความสามารถ  และประสบการณในการทํางาน    จํานวน............ฉบับ 
 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป  จํานวน.........................หนา  (ไมเกิน 4 หนากระดาษ A 4) 
 ขอเสนอแนวคิด  วิสัยทัศน  จํานวน..........................หนา  (ไมเกิน 4 หนากระดาษ A 4) 
เอกสารหลักฐานตางๆ  ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมใบสมัคร    รวม..................ฉบับ  คือ 
 สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ทะเบียนแสดงผลการเรียน   (จํานวนอยางละ..................ฉบับ) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (จํานวน  1  ฉบับ)               สําเนาทะเบียนบาน  (จํานวน  1  ฉบับ) 
 อื่น ๆ   คือ......................................................................................................................................... 
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ  ไมครบถวน  หรือไมถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศนียบัตร  ใหถือวาขาพเจาไมมี 
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งน้ี)   และขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ            และ 
ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบคดัเลือก 
 

ลายมือช่ือ.......................................................................ผูสมัครสอบ 
(..............................................................................) 

วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ  1 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป 
ผลงาน / พ.ศ. 
 1. ………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  ………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  …………………………..…………………………………………………………………………. 
 5.  ………………………………………………………………………………………………………. 
ผลสําเร็จของหนาท่ี  ................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ประโยชนท่ีไดรับ ...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ      ....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 



เอกสารแนบทายประกาศ  2 
 

ขอเสนอแนวความคิด  วิสัยทัศน  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
สหกรณออมทรัพยครูนาน  จํากัด 

 
เร่ือง   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ  .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ    ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                      ลงช่ือ..................................................... 
                                 (.........................................................) 

     ผูเสนอแนวคิด 
...................../......................../................. 



เอกสารแนบทายประกาศ  3 
(เอกสารแนบทายประกาศสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด    ลงวันท่ี      มีนาคม  2557 ) 

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการสหกรณ 
 มีอํานาจหนาท่ีในการจดัการท่ัวไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  
รวมท้ังในขอตอไปนี ้

1. ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิก
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

2. ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและสงเสริมการถือ
หุนในสหกรณ 

3. รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ 
4. เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูและดําเนนิการอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
5. จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินกูคงเหลือพรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล

เฉพาะของสมาชิกนั้น 
6. พิจารณาจดัจางเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกาํหนดในระเบียบ รวมถึง

หนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และลูกจางเหลานั้นใหเปนไป
โดยถูกตอง เรียบรอย 

7. เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสําคัญจายเงินโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินท้ังปวงของสหกรณใหเปนการถูกตองรวบรวมใบสําคัญและ
เอกสารตางๆเก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

8. รับผิดชอบ และดูแลในการจดัทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน 

9. ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการจดัเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินกามร 
กรรมการอ่ืนและคณะทํางาน 

10. รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอ
คณะกรรมการเนินการพจิารณาเสนอตอท่ีประชุมใหญ 

11. เขารวมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการประชุม
คณะกรรมการอ่ืน คณะทํางานเวนแตในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้นมิใหเขารวมประชุม 

12. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 



13. รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆของสหกรณใหอยูในสภาพ
อันดีและปลอดภัย 

14. เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนนิการ 
15. เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบ และระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด 
16. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนนิการมอบหมาย 


