
 

 

 

 

 

สหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั 

เรือ่ง  รบัสมคัรบุคคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นเจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์ 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ทีส่ินเชื่อ 
 

 

 

  ด้วยสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สนิเช่ือ จ านวน  1  อตัรา  โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

1. คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัร 
 

1.1  เป็นเพศ หญิง – ชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑท์หารเรียบร้อยแล้ว) 

1.2  สญัชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า  25  ปี  และไม่เกนิ 35  ปี 

1.3  มีพ้ืนที่ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดน่าน (หากมีการย้ายที่อยู่กลับมาภูมิล าเนาในจังหวัดน่าน  ก าหนดให้มี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 

1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

1.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมาย 

1.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

จนเป็นที่รังเกยีจของสงัคม 

1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

2.  คุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

2.1  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาการสหกรณ์, สาขาการบัญชี,  สาขาการเงินการธนาคาร,   

      สาขาบริหารธุรกจิ,  สาขาสถิติ,  สาขาคอมพิวเตอร์,  สาขาเศรษฐศาสตร์,  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

      สาขานิติศาสตร์ และการจัดการทั่วไป  ผลการเรียนสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการปฏบัิติงานได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม  

       Microsoft word, Excel, PowerPoint  และการใช้งาน Internet) 

    2.3  มีประสบการณ์ท างาน หรือประสบการณ์ตรงในสายงาน  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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3.  ลักษณะงานที่ปฏบัิติ 
 

 ปฏบัิติงานซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สินเช่ือ  การวิเคราะห์และกล่ันกรองงาน

สินเช่ือ   การรับสมาชิกสหกรณ์  การท านิติกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานสินเช่ือ  การเร่งรัดติดตามหน้ี   การ

พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของส่วนงานสินเช่ือ  ตลอดจนสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดีกบัสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสหกรณ์   

 

4.  การรับสมัคร 

4.1  วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายธุรการ  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  

ถนนน่าน – แพร่  ต าบลอ่ายนาไลย  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่วนัที่ 13 ธนัวาคม 2565 ถึง  

วนัที ่13 มกราคม 2566  (ในวนั เวลาท าการ) 

 

4.2  หลกัฐานทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร 
 

  (1)  ใบสมัครที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน 

  (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 

1 x 1.5น้ิว จ านวน 2 รูป 

  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 

  (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 

  (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

กับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครฯ จ านวน 1 ฉบับ  ซ่ึงจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ส าเรจ็การศึกษาและได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร(วันที่ 13 มกราคม 2566)  โดยน าเอกสารฉบับจริงมาแสดง

พร้อมส าเนา 

  หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้น า

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 

ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทนได้ 

  (6)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ส าเนาใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัวสกุล หรือช่ือสกุล  

อย่างละ 1 ฉบับ 

  (7)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซ่ึง

ออกไม่เกนิ 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 

  ทั้งน้ี  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากบัไว้ด้วย 
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 4.3  ค่าธรรมเนยีมการสมคัรสอบ 
 

  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดย

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 4.4  เงือ่นไขในการสมคัร 
 

  (1)  ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในต าแหน่งที่จะสมัคร  โดยไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาใช้ใน

การสมัครได้ 

  (2)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 

พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนในวันที่ตนสมัครเท่าน้ัน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด

จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่สมัคร  สหกรณ์ฯ จะ

ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน  และสหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้

ในทุกกรณี 

 

5.  การประกาศรายชื่อผูส้มคัรผูม้ีสิทธิเขา้รบัการสอบคดัเลือก 
 

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  จะประกาศรายช่ือผู้สมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  ในวนัที่ 16 มกราคม 2566  ณ ส านกังานสหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ ากดั ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน และทาง www.coopwiangsa.com 

 

6.  หลกัเกณฑ ์และวิธีการเลือกสรร 
  

 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่

จ าเป็นต่อการปฏบัิติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบ แบ่งออกเป็น 

  -   การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  โดยการสอบข้อเขียน   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 

  -   การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  โดยการสอบสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 

 โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 
 

 6.1  การประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่1 
 

  ข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะ  โดยมีรายละเอยีดตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏบัิติในต าแหน่งที่สมัคร

เข้ารับการเลือกสรร  โดยใช้การวิเคราะห์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ใช้ทักษะและสมรรถนะในเร่ืองที่สอดคล้องกับ

ต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องปฏบัิติ  ในเกณฑร์ะดับที่ดีเย่ียม  สามารถอธบิาย  ช้ีแจง  และตอบค าถามในเชิงทฤษฎี  และ

ในเชิงปฏบัิติได้อย่างถูกต้อง  และแสดงให้เหน็ว่าสามารถน ามาใช้ในการปฏบัิติงานได้ในทนัท ี
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 6.2  การประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่2 
 

  ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล  ซ่ึงพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  

ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น  รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  ทศันคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

   

7.  เกณฑก์ารตดัสิน 

 8.1  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 

 8.2  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง  2  คร้ัง  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

 8.3  การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสญัญาจ้าง  จะเป็นไปตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน

การเลือกสรร 

 

8.  การสอบคดัเลือก  วนั เวลา และสถานทีส่อบ 
 

ก าหนดวันสอบคัดเลือก ในวนัพฤหสับดี ที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอ้งประชุมส านกังาน

สหกรณก์ารเกษตรเวียงสา จ ากดั   โดยก าหนดการสอบ ดังน้ี 

-  การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  โดยการสอบขอ้เขียน   เวลา 09.00 - 11.00 น.   

-  การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  โดยการสอบสมัภาษณ ์ เวลา 13.00 - 15.00 น.   

 

9.  การประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร และการข้ึนบญัชีผูผ้่านการเลือกสรร 
 

9.1  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ใน

วัน ที่  20  มกราคม 2566  ณ  ส า นัก ง านสหกรณ์ก า ร เ กษต ร เ วี ย งส า  จ า กัด  แล ะท า ง 

www.coopwiangsa.com  โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 และการ

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนรวมกันเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้

คะแนนการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  

เทา่กนั  จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สงูกว่า 

9.2  บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  2  ปี นับแต่วันขึ้ นบัญชี  

หรือสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั มีประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกนัใหม่น้ี  แล้วแต่กรณี หากมีอัตราว่าง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่น  ซ่ึงมีงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่าน

การเลือกสรรจากบัญชีน้ี 
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10.  การจดัท าสญัญาจา้งผูผ้่านการเลือกสรร 
 

 10.1  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  เพ่ือเร่ิม

ปฏบัิติงาน โดยทดลองปฏบัิติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเช่ือ  ในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  รับอัตราค่าจ้างเดือนละ  9,800.- บาท (เกา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น)  

และตอ้งทดลองงานเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ/หรือจนกว่าจะผ่านการประเมิน  เมื่อผู้ว่าจ้างเหน็

ว่าลูกจ้างปฏบัิติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้ว่าจ้างจึงบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

10.2  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องจัดหาหลักประกันความเสียหายในการปฏิบัติงานตามระเบียบของ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั  คือ 

(1)  เงินสด หรือ อสงัหาริมทรัพย์ที่ปลอดจ านอง  จ านองเป็นประกนัในวงเงิน 200,000.- บาท   

      (สองแสนบาทถ้วน)   

(2)  บุคคลค า้ประกนั  โดยต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ทั้งน้ี  หลักประกนัดังกล่าวต้องด าเนินการให้เสรจ็ภายใน 1 เดือน หลังจากรายงานตัว 
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

          ( นายอาวุธ  ปัญญาอนิทร์ ) 

          ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 


