
 

 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ พ.ศ. 2565 

********************************************** 
 
 ดวยสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด มีความประสงคจะดําเนินการ
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนเจาหนาท่ีประจําสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน จํากัด  
 อาศัยอํานาจตามความในชอ 13 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 
ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31  ของระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม  
การปกครองทองถ่ิน จํากัด ประกอบมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 17 ในการประชุมครั้งที่ 12/2564     
เม่ือวันที่  26 ธันวาคม 2564  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ 
จํานวน  5 ตําแหนง  10  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง ดังนี้ 
  1.1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน  1  อัตรา 
  1.2 นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  อัตรา 
  1.3 นิติกร  จํานวน  3  อัตรา 
  1.4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา 
  1.5 เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  3  อัตรา 

 2. อัตราเงินเดือนและคาจาง 
  อัตราเงินเดือนขั้นต่ําตามที่ระบุไวใน “บัญชีตําแหนงที่เปดรับสมัคร” (ผนวก ก) รวมทั้ง
ไดรับสวัสดิการอ่ืนๆ ตามระเบียบสหกรณฯ และตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ กําหนด 

 3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 13 ของ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับ    
การทํางาน พ.ศ. 2564  ดังตอไปนี ้
      (1) มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 
    (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  
    (3) ไม เปนผู มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงนั้นได            
ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอยางอ่ืนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
    (4) ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดี 
    (5) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(6) ไมเปน.... 
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    (6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่มาแลวยังไมถึงหาป 
    (7) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในฐานทุจริต  
    (8) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซึ่งอาจตองไดรับโทษไลออก
หรือใหออกในความผิดเก่ียวกับวินัยตามระเบียบนี ้
    (9) ไมเคยเปนผูถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
    (10) ไมเคยเปนผูถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการหรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการตามมาตรา 22(4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
  3.2 ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้
    ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.รับรองวาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสมัครสอบกอนหรือในวันปดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามที่ระบุไวใน “บัญชีตําแหนงที่เปดรับสมัคร” (ผนวก ก) 

 4. วัน เวลาและวิธีการรับสมัครสอบ 
  4.1 กําหนดรับสมัคร ระหวางวันที ่1 มีนาคม 2565  ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ตั้งแต
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันทําการ)  โดยผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขัน สามารถ Download 
ใบสมัครไดท่ีเว็บไซตของสหกรณฯ  www.dlasavingcoop.com  หัวขอ “สมัครสอบแขงขัน”  
  4.2 การสมัครผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครดวยตนเอง           
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด  อาคาร 5 ชั้น 1 กรมสงเสริม       
การปกครองทองถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 หรือทางไปรษณีย EMS 
ลงทะเบียนตอบรับ โดยจาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือสอบแขงขันเปนเจาหนาที่
ประจําสหกรณ”  สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เขตดุสติ กรุงเทพฯ  10300  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565  และใหถึงสหกรณภายในวันท่ี 
21 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดยสหกรณจะถือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ เม่ือสหกรณ
ไดรับเอกสารแลว หากเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนแลว จะโทรศัพทแจงใหผูสมัครโอนเงินคาสมัคร   
เขาบัญชีของสหกรณและใหสงสลิปการโอนมาทางไลนของเจาหนาท่ีผูรับสมัคร เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน          
และรับสมัครตอไป  โดยใบเสร็จรับเงินผูสมัครสามารถขอรับไดในวันสอบขอเขียน กรณีเอกสารไมครบถวน
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับสมัครและสงคืนเอกสารใหผูสมัครตอไป ท้ังนี้  ผูสมัครตองเปนผูชําระคาจัดสง
เอกสารคนืดวย  

 5. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแขงขัน   
  ผูสมัครสอบแขงขันจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตราตามตําแหนงที่สมัคร
สอบแขงขัน ดังนี ้ 
  5.1 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ตําแหนงนิติกร  
จํานวน 300 บาท  (สามรอยบาทถวน)   
  5.2 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน      
200 บาท (สองรอยบาทถวน) 
 คาธรรมเนียมการสมัครดังกลาว  สหกรณฯ จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.เอกสาร.... 
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 6. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ  ประกอบดวย 
  6.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อในใบสมัคร    
และกรอกขอมูลในใบสมัครดวยตนเองใหครบถวนสมบูรณ 
  6.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนดํา  ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
จํานวน 2 รูป 
  6.3 สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript of Record) ที่แสดง
วาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมคัรสอบ อยางละ  1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
  6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ พรอมลงนาม
รับรองเอกสาร 
  6.5 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส อยางละ    
1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
  6.6 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ที่ออกไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งรับรอง
วาผูสมัครไมเปนโรคตองหามตามขอ 13(3) ของระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับ  
การทํางาน พ.ศ. 2564 และรับรองวาผูสมัครเปนผูมีอนามัยสมบูรณ  
  6.7 สําเนาหลักฐานอื่นๆ หรือหนังสือรับรองการผานการปฏิบัติงาน (ถามี) จํานวน        
1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 

 7. เงื่อนไขในการสมัครสอบแขงขัน 
  7.1 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
สมัครตามประกาศสหกรณฯ ฉบับนี้  โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
  7.2 ผูสมัครสอบแขงขันตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง     
ในกรณทีี่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือหากภายหลังผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน
หรือตรวจพบวาเอกสาร และหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศ   
รับสมัครสอบใหถือวาผูสมัครสอบผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและไมมีสิทธิไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีประจําสหกรณ และจะไมคืนคาธรรมเนยีมในการสมัครสอบ 

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  
  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี 3 ภาค  รายละเอียดตามที่ไดกําหนดไวใน “หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน” (ผนวก ข)  แนบทายประกาศนี้  ดังนี ้
  8.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
     เปนการสอบโดยขอสอบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการ
ตามตําแหนง ประกอบดวยวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 (1) วิชา.... 
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     (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
     เปนการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการให   
สรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความ หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือใหหาแนวโนม หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน    
หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
    (๒) วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาที่ในสหกรณ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
    เปนการสอบความรูเก่ียวกับกฎหมายสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา) 
ระเบียบงานสารบรรณและกฎหมายอ่ืน รวมทั้งระเบียบสหกรณที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ในสหกรณ 
    (๓) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    เปนการสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
ดังกลาว 
    (๔) วิชาการภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    เปนการสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอาน การสรุปความ 
การตีความ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว 
  8.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     เปนการสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม แตเมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแลวตองมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดตามที่ไดกําหนดไวใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน”(ผนวก ข) แนบทายประกาศนี ้
  8.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
    เปนการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจ
ใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รายละเอียดตามท่ีไดกําหนดไวใน “หลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน” (ผนวก ข)  แนบทายประกาศนี ้
  ทั้งนี้ ผูสมัครสอบทุกตําแหนงตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) กอน แลวจึงใหผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ตามเกณฑในขอ 8.1 และขอ 8.2  แลว   
จึงสามารถเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ตอไป โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบในภายหลังทางเว็บไซต  
ของสหกรณ หัวขอ “ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาค ค”  
 
 9. เกณฑ... 
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 9. เกณฑการตัดสิน  
  ผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)      
แตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ  
 10. การขึ้นบัญชสีอบแขงขันได  
  การ ข้ึนบัญชีผู สอบแข ง ขันได  จะขึ้น บัญชีตามคะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยนําคะแนนมารวมกันแลวจัดเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ 
  กรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับ 
ที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันใหผูที่สมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากเอกสาร     
ในสมัครสอบ   
  การใชบัญชีผูสอบแขงขันได สหกรณจะเรียกบรรจุแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ของบัญช ี      
ที่สอบแขงขันไดมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด 
  บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกินสองป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี ยกเวนมีเหตุผลความ
จําเปนคณะกรรมการดําเนินการอาจขยายเวลาการใชบัญชีเพิ่มไดแตตองไมเกินหนึ่งป 

 11. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันและกําหนดการสอบแขงขัน 
  สหกรณจะตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร หากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สหกรณประกาศกําหนด  
สหกรณจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันใหทราบตอไป  โดยสามารถ
ตรวจสอบไดที่เว็บไซตสหกรณฯ  www.dlasavingcoop.com   

 อนึ่ง  ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันไดทาง เว็บไซต 
www.Dlasavingcoop.com หรือโทรศัพทหมายเลข 0-241-8250-1 ตอ 131  
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่    14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
      (นายพิพัฒน  วรสิทธิดํารง) 
                                                    ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือสอบแขงขัน 
                                                                เปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ 
 
 
 
 



 
 

บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขัน 
(แนบทายประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ พ.ศ. 2565) 

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

ที ่ ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อตัรา คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนง 

เงินเดือน 
ที่จะไดรับ 

1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร วิจัยทางสังคมศาสตร   
การวางแผน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
คณิตศาสตรและสถิติ  สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ประชากรศาสตร 

15,070 บาท 

2 นักทรัพยากรบุคคล 1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15,070 บาท 

3 นิติกร 3 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร  กฎหมาย 

15,070 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ก 
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บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขัน 
(แนบทายประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ พ.ศ. 2565) 

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

ที ่ ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อตัรา คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนง 

เงินเดือน 
ที่จะไดรับ 

4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได   
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหาร
ธุริจและการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอย
กวา 6 หนวยกิต) 

9,600 บาท 
และใหไดรับเงิน
เพ่ิมคาครองชีพ 
2 , 00 0  บา ท 
แ ต ร ว ม แ ล ว
ไ ด รั บ ไ ม เ กิ น 
13,285 บาท 

   2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน      
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหาร
ธุริจและการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอย
กวา 15 หนวยกิต) 

11,620 บาท 
และใหไดรับเงิน
เพ่ิมคาครองชีพ 
2 , 00 0  บา ท 
แ ต ร ว ม แ ล ว
ไ ด รั บ ไ ม เ กิ น 
13,285 บาท 

5 เจาพนักงานธุรการ 3 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบได     
ไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไม
นอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ของรัฐ
หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

9,600 บาท 
และใหไดรับเงิน
เพ่ิมคาครองชีพ 
2 , 00 0  บา ท 
แ ต ร ว ม แ ล ว
ไ ด รั บ ไ ม เ กิ น 
13,285 บาท 

   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่น        
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร       
มาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน  
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 
ของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

11,620 บาท 
และใหไดรับเงิน
เพ่ิมคาครองชีพ 
2 , 00 0  บา ท 
แ ต ร ว ม แ ล ว
ไ ด รั บ ไ ม เ กิ น 
13,285 บาท 
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สวัสดิการอื่นๆ ที่อาจไดรับตามระเบียบสหกรณฯ กําหนด และคณะกรรมการดําเนินการกําหนด ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการอื่นๆ ที่อาจไดรับ 

ตําแหนง 
นักวิเคราะห

นโยบายและแผน 
นักทรัพยากร

บุคคล 
นิติกร เจาพนักงาน

การเงินและ
บัญชี 

เจาพนักงาน
ธุรการ 

1. คาที่พักอาศัย เริ่มตน  
2,000 บาท 

เริ่มตน 
 2,000 บาท 

เริ่มตน 
 2,000 บาท 

เริ่มตน  
2,000 บาท 

เริ่มตน  
2,000 บาท 

2. คารักษาพยาบาล 
    บุคคลในครอบครัว  

ปละไมเกิน 
10,000 บาท 

ปละไมเกิน 
10,000 บาท 

ปละไมเกิน 
10,000 บาท 

ปละไมเกิน 
10,000 บาท 

ปละไมเกิน 
10,000 บาท 

3. เงินประกันสังคม 
    (ตามกฎหมายกําหนด) 

√ √ √ √ √ 

4. คาทํางานลวงเวลา √ √ √ √ √ 
5. โบนัสประจําป  
   (ไมเกิน 5 เทาของเงินเดือน) 

√ √ √ √ √ 

6. เครื่องแบบ √ √ √ √ √ 
7. อ่ืนๆ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง   
    คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ  
    เดินทางและคาเชาที่พัก 
    กรณีปฏิบัติหนาที่นอกท่ีตั้ง 
    สํานักงาน เปนตน  

√ √ √ √ √ 



 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ พ.ศ.2565 

(แนบทายประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ พ.ศ. 2565) 
********************************************* 

 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ มีทั้งหมด 3 ภาค 
โดยจะสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(ภาค ข) กอน แลวจึงใหผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง(ภาค ข) ตามเกณฑในประกาศรับสมัครแลว มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันมีรายละเอียด ดังนี ้

 1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถ 
ที่ตองการตามระดับตําแหนง ดังตอไปนี ้
  1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปผล (คะแนน 30 คะแนน)  
   เปนการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผลในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
   (1) ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
   (2) ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม 
   (3) ความสามารถในการหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตาม
ขอมูลหรือสมมติฐาน 
   (4) ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน สรุปเหตุผล
เก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย เปนตน 
   (5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา ขอความหรือรูปภาพ 
  1.2 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัตหินาที่ในสหกรณ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
   เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ในสหกรณ   
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
   (1)พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   (2)ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด พ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   (3)กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา) 
   (4)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
 
 
 

ผนวก  ข 
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  1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับใจความ 
การสรุปความ การติดความ การขยายความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษา    
ในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค 
และคําศัพท 
  1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   เปนการทดสอบความรูและความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ทางการอาน          
การสรุปความ การติความ การใชคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ
บริบท และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน 
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  2.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 
 

ที ่ ตําแหนงที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด  วาดวย 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ความรูเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร นโยบาย  
ของรัฐ กระทรวง กรม และสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
5. ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ 

2 นักทรัพยากรบุคคล 1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
2. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด  วาดวย 
เจาหนาท่ีและขอบังคบัเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2564 
3. ความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร  
ผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ   
ทะเบียนประวัติ 
5. ความรูเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
6. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหงาน การกําหนดตําแหนง และการวางแผน
อัตรากําลัง 
7. ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ 

3 นิติกร 1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. ประมวลกฎหมายอาญา 
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
5. พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
7. ความรูเก่ียวกับดําเนินการทางวินัยและทางคดีตางๆ เชน การสอบสวน 
ขอเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยานเปนตน 
8. ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ 
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2.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)  
 

ที ่ ตําแหนงที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด 
วาดวย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร(การบันทึกขอมลู) 
4. ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ 

5 เจาพนักงานธุรการ 1. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
วาดวย การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร(การบันทึกขอมูล) 
3. ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
4. ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ 

 
 
หมายเหต ุ สําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี และเจาพนักงานธุรการจะทดสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จะทดสอบการจัดทําบัญชีเบื้องตน 
2. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการจะทดสอบการพิมพหนังสือราชการ(หนังสือภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


