
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ที่ 35 /2559 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จดัการสหกรณ์ 
________________________________________ 

 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ประสงค์รับสมคัรคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม

เพื่อจัดจ้ำงเป็นผูจ้ัดกำรสหกรณ์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก อัตราเงินเดือน 
ต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ อัตรำเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 35,620 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำเงินเดือนจะพจิำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จดัการสหกรณ ์

มีหน้ำที่จัดกำรทั่วไป รบัผิดชอบเก่ียวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ ตลอดจนปฏิบัติตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 1 

3. คุณสมบัติทั่วไป ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชำติไทย   
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปบีริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไมส่ำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเทำ้ช้ำง  
โรคพิษสุรำเร้ือรัง โรคที่น่ำรังเกียจ ติดยำเสพติด หรือโรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพน้ตัว 
(7) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน 
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำ

โดยประมำท 

4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมคัรต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ดังต่อไปนี ้
(1) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีในสำขำที่สหกรณ์ต้องกำร (สำขำบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชี 

กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรเงินและกำรธนำคำร และสำขำพำณิชยศำสตร์) หรือเทียบเท่ำจำก
สถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือสถำบันกำรศึกษำที่ส ำนักงำน ก.พ. ให้กำรรับรอง 

(2) มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ และหรืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรเงิน  
กำรบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรในสหกรณ์นี้มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีอัตรำเงินเดือนไม่น้อยกว่ำขั้นต้นของต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้จัดกำร 
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(3) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรธนำคำร กำรสหกรณ์ รวมทั้งมีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรงำนสหกรณ์เป็นอย่ำงดี 

(4) มีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร กำรพัฒนำและน ำองค์กรไปในทิศทำงและเป้ำหมำยตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(5) มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรประสำนงำนได้ 
เป็นอย่ำงดีในทุกระดับ 

 

5. การสมัครคัดเลือก 

5.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถขอรับใบสมัครหรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์สหกรณ์ 
coopmoj.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด  ชั้น 6  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 

5.2 ค่ำธรรมเนียมคัดเลือก 

ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรคัดเลือก จ ำนวน 200 บำท ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

5.3 หลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
      (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป  
(2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรง

ตำมประกำศรับสมัคร อย่ำงละ 1 ฉบับ 
(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ  
(4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
(5) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล หลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร  

(ถ้ำมี) อย่ำงละ 1 ฉบับ  
(6) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ 

แสดงว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมข้อ 3 (4) 
(7) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 
(8) หลักฐำนแสดงถึงคุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
(9) ผลงำน/โครงกำรส ำคัญในควำมรับผดิชอบย้อนหลัง 3 ปี ตำมแบบที่ก ำหนด ไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A4 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 2 
(10) ข้อเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 3 

ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ำรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้  
ทุกหน้ำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 
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5.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง จะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ทั้งนี้หำกตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำ มีคุณสมบัติทั่วไป หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของต ำแหน่งที่สมัคร ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ 

6. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำจำกเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่แสดงออกถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน จำกผลงำน/โครงกำรส ำคัญในควำมรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี 
ข้อเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รำยละเอียดประวัติ
กำรท ำงำนที่ปรำกฏตำมใบสมัครคัดเลือก และประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งโดยวิธีกำรสัมภำษณ์  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  วัน เวลำ สถำนที่  
ในวันที่ 26 กันยำยน 2559 ทำงเว็บไซต์ coopmoj.org และที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
ชั้น 6 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิ เรกฤทธิ์  (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
8.1   กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ กรณีที่มีผู้ผ่ำน 

กำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สมัครล ำดับก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  
8.2  กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบ

คัดเลือกอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ถูกคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

9. การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
9.1 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ตำมล ำดับที่ 

ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1 

9.2 ระยะเวลำกำรจ้ำง 2 ปี นับจำกวันที่เริ่มด ำรงต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำง โดยสหกรณ์จะมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนทุกๆ 1 ปี หรือตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน สหกรณ์มีอ ำนำจ
เลิกสัญญำจ้ำงได้ โดยสหกรณ์จะแจ้งให้ทรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 1 งวดกำรจ่ำยเงินเดือน ส ำหรับกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยให้เป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 

9.3 เมื่อครบก ำหนดสัญญำจ้ำงแล้วผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจ
พิจำรณำต่อสัญญำจ้ำงได้อีกครำวละไม่เกิน 2 ปี โดยจะต้องจัดท ำหนังสือสัญญำจ้ำงตำมที่สหกรณ์ก ำหนด  
ทุกคร้ังที่มีกำรต่อสัญญำ รวมทั้งต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.2 
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9.4 หำกปรำกฏว่ำผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด  
ขำดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อควำมเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงซึ่งควรบอก คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตัดสิทธิผู้นั้นจำกกำรเป็นผู้สมัครและผู้นั้นไม่อำจ
เรียกร้องสิทธิใดๆ หรือสหกรณ์อำจบอกเลิกสัญญำได้ และผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกอำจตกลงยอมรับในผลกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแล้วแต่กรณีโดยถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 

10. หลักประกัน 

ให้ผู้ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ มีหลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ เพื่อประกนั
ควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจำกกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำซึ่งต้องรับผิด 
(1) เงินสด 
(2) ทรัพย์สิน ได้แก่ สมุดเงินฝำกประจ ำธนำคำร หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร 
(3) กำรค้ ำประกันด้วยบุคคล ซึ่งเปน็ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

ที่ได้รับกำรจัดจำ้ง 

ทั้งนี้ หลักประกนัดังกลำ่วข้ำงตน้อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำง
รำยวันโดยเฉลี่ยที่ได้รบั 

 
 

ประกำศ ณ วันที ่ 26  สิงหำคม พ.ศ. 2559 

 
(นำงลำงน้อย ปำลวฒัน์วไิชย) 

ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ 

 

ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรจัดกำรทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกจิกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชกิให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดใหผู้้เข้ำเป็นสมำชิกลงลำยมือช่ือในทะเบียน
สมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของสหกรณ ์

2. ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้นและชักชวนกำรถือหุ้นในสหกรณ์ 

3. รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และสง่เสริมกำรรับฝำกเงินของสหกรณ ์

4. เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดท ำเอกสำรเกีย่วกับเงินกู้ให้เป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

5. จัดท ำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล 

6. พิจำรณำจัดจ้ำงเจำ้หน้ำท่ีของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีที่ก ำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธี
ปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหนำ้ที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบญัชำและรับผดิชอบดูแลกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเหลำ่นั้นให้เปน็ไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 

7. เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหม้ีใบส ำคญัโดยครบถ้วน รับผิดชอบในกำรรบัจ่ำยเงินของสหกรณ์
ให้เป็นกำรถูกต้อง รวบรวมใบส ำคญัและเอกสำรต่ำงๆ เกีย่วกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

8. รับผิดชอบและดูแลในกำรจดัท ำบญัชีและทะเบียนต่ำงๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 

9. ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำร
อื่นๆ  

10. รับผิดชอบจดัท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมตัิ 

11. จัดท ำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 

12. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สอดคล้องกับแผนงำน ที่ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ ่

13. เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่นๆ  
เว้นแต่กรณีซึ่งท่ีประชุมนั้นๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม 

14. ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ ์

15. รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำงๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 

16. เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณต์่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

17. เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

18. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ ของสหกรณม์อบหมำย หรือตำมที่ควรกระท ำ
เพื่อให้กิจกำรในหน้ำที่ลลุ่วงไปด้วยด ี
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ผลงาน/โครงการส าคัญในความรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี 

 ผลงาน/พ.ศ. 

1. .............................................................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................................................................................. 

 ผลส าเร็จของงาน 

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

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

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

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

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

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

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

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

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

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

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

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

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

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

 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

 

เร่ือง ...................................................................................................................................................................................... 

 หลักการและเหตผุล 

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

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

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

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

 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 

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

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

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

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

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

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

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

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

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

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

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

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

ผู้เสนอแนวคดิ 

วันท่ี ............. / ....................... / ................... 

 


