
          
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
----------------------------------------------- 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด จะด าเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ได้แก่   

1. ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ จ านวน  1  อัตรา 
                    จึงอาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน เรื่อง  การรับสมัคร การคัดเลือกหรือการสอบ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2561 และหมวดที่ 9 ตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด เรื่อง  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561  ลงวันที่  
26  เมษายน  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จ านวน  1  อัตรา 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     ต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด จ านวน 1 อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

สอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามระเบียบและข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้าราชส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัดก าหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่  7-18  มกราคม  2562  
ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  

4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม 

ด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตามแบบของสหกรณ์ก าหนด (ภาคผนวก ข) 
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จ านวน 3 รูป  โดยเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง          
  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ่ายด้านหน้าและ
ด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
 

/4.4   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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  4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา  (ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา)  เพ่ือแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน  1  ชุด  
  4.6   ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.ของรัฐพร้อมประทับตรา  ออกให้ไม่เกิน  1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร  
จ านวน  1  ฉบับ 
  4.7  เอกสารอ่ืน ๆ  เช่น  ใบทะเบียนสมรส   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 400 บาท  (สี่ร้อย
บาทถ้วน)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์(เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด) 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก     
วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก  ในวันที่ 21  มกราคม  2562   โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3  ภาค (คะแนนรวม 300 คะแนน) แยกเป็น 
     ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งซึ่งจะ
ได้รับแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยจ านวน  50  ข้อ 
     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความความเข้าใจที่ เกี่ยวกับงานในต าแหน่งหน้าที่ เช่น การบัญชี การใช้
คอมพิวเตอร์และความรู้ความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระ เบียบ
ของสหกรณ์ ระบบการท างานและการบริหารงานของสหกรณ์ ตามแนวทางที่ระบุไว้ในระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยจ านวน  50  ข้อ 

    ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยการสัมภาษณ์   

8. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ 
ภาคที่สอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด การสอบคัดเลือก
จะต้องสอบทุกภาคทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในการสอบคัดเลือก
ด้วย 

9. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะด าเนินการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและ 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จ านวน  1  อัตรา ในวันที ่9 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งในวันที ่ 9  ก.พ. 
2562  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
            /  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
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       ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 ก.พ. 62  ตั้งแต่เวลา  14.00   น.  
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
      ส าหรับสถานที่สอบคัดเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลง  จะแจ้งให้ทราบเมื่อประกาศก าหนด 
วัน  เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก  ก่อนวันสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5  วันท าการ  อีกครั้งหนึ่ง 

10. การแต่งกาย 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในวันที่เข้ารับการสอบคัดเลือก 

 และให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงตัวในวันสอบด้วย 

11. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุสามเณร 
   บุคคลทั่วไปที่อยู่ระหว่างอุปสมบทไม่มีสิทธิสอบ  

12. กรณีทุจริต 
   ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้ เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัดทราบเพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือ
พิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรถ้าหากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัดให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้า
สอบอีกต่อไป 

13. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด จะประกาศผลการสอบคัดเลือก

บุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ในวันที่ 12 ก.พ. 62  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยเรียงล าดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ก็ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก จัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เฉพาะผู้ที่
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันนั้น ถ้าได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ เพ่ิมเติมเท่ากัน 
ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                                                                                              

14. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด จะขึ้นบัญชีส ารองผู้สอบคัดเลือก
ได้ไว้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว  และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
      14.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
      14.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
      14.3 มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่ 
      14.4หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกนั้น 
      14.5 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ ากัด มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน                                                                                              

/15.การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
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15. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
                   คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงานประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จากบัญชีผลการสอบ
คัดเลือกตามล าดับที่ได้ข้ึนบัญชีไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 19,090 - บาท 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
     
                                                                         จ.ส.ต 

                                        (ราเชนทร์  บุญก าพร้า) 
                                                     ประธานกรรมการ 

                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพชรบูรณ์จ ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ก) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 
************************ 

ต าแหน่งที่สอบ
คัดเลือก 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรู้ความสามารถท่ี
ต้องการ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   

1. ผู้จัดการสหกรณ์
จ านวน  1  อัตรา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
            หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่  9  ข้อ 94 
เรื่อง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด พ.ศ. 2561 (ใช้แทนข้อบังคับเดิม ลงวันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ.2561) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามต าแหน่ง   
ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้างานมีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  ของ
สหกรณ์โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งาน
ประชาสัมพันธ์  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร  งานทะเบียนสมาชิก งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา   
เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการของสหกรณ์ เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมสหกรณ์  บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม   
ท ารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม   
หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งของประธานกรรมการสหกรณ์  ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความรู้ในงานเลขานุการและการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ 
หน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการท างานและการบริหารงานของสหกรณ์ มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมาย อ่ืนๆที่ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
๕.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล   

 
 

                                       
 
 
 
 
 



 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

คุณสมบัติท่ัวไป 
                         (๑)  มีสญัชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
                         (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
                         (๓)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
                     (4)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (5)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน  หรืออกจากราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  (8)  ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผิดวินัยซึ่งอาจต้อง
ได้รับโทษ  ไล่ออก  หรือให้ออก    ตามระเบียบว่าด้วยวินัย  การสอบสวนและการลงโทษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
  (๙)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๑๐) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (๔)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. 2542  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการบริหาร  
 การปกครอง  กฎหมาย  หรือในสาขาอ่ืน ๆที่สหกรณ์ต้องการ  และก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   

         
                   
               หมายเหตุ   

*** คุณสมบัติทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดที่  3  ข้อ 11 และข้อ 12  เรื่อง การรับสมัคร  การ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือการสอบแข่งขัน  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการ
ท างาน พ.ศ. 2561   

  
 
 
 
 
 


