ประกาศ สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้ วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด โดยที่ประชุมคณะกรรมกาดาเนินการ
ชุดที่ 28 ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2562 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้ างเป็ น
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์เพื่อทาหน้ าที่ เป็ นเจ้ าหน้ าสินเชื่อจานวน 1 อัตรา โดยวิธีการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี ้
1. ตาแหน่ งที่รับสมัครเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจานวน 1 อัตรา
รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งและสมรรถภาพที่ต้องการ อัตราค่าจ้ าง
และสวัสดิการ ตามเอกสารผนวก 1 ที่แนบท้ ายประกาศนี ้

การจ้ าง

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 มีสญ
ั ชาติไทยและมีความศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริ บรู ณ์
2.3 ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ทังไม่
้ เป็ นโรคเรื อ้ นวัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติดให้ โทษ โรคพิษสุราเรื อ้ รัง หรื อ
โรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
2.4 ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 ไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
2.6 ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้ องออกจากงาน หรื อออกจากราชการหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
2.7 ไม่เป็ นผู้เคยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อ
ความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
2.8 ไม่เป็ นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้ กระทาผิดวินยั ซึง่ อาจต้ องได้ รับโทษไล่ออก หรื อให้
ออกตามระเบียบว่าด้ วยวินยั การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่
2.9 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริ ต
ต่อหน้ าที่

-22.10 ไม่เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542
3. ค่ าสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้ องชาระค่าสมัครสอบ 100 บาท เมื่อสมัครแล้ วค่าสมัครจะไม่คืน โดยผู้สมัครเข้ า
รับการคัดเลือกจะต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้ อมทังยื
้ ่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ หรื อวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ ผ้ สู มัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ ารับการคัดเลือกครัง้ นี ้เป็ นโมฆะสาหรับผู้นนั ้ และสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบ
ในการสมัครด้ วย
4. การยื่นใบสมัคร
ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 - 24 มกราคม
2563 ทุกวันทาการ (จันทร์ ถึงศุกร์ ) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร จากัด ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องแสดงประกอบการสมัคร
5.1 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
5.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ได้ แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ากว่านี ้ ทางบัญชี หรื อการเงิน /หรื อ บริหารธุรกิจ ที่มีหน่วยกิตทางบัญชีไม่
น้ อยกว่า 18 หน่วยกิจ (ปริญญาบัตร และหรื อระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript) ฉบับจริง
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งตามผนวก 1 เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ ามี)
5.4 เอกสารและหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ฯลฯ ฉบับจริง
6. เอกสารที่จะต้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
6.1 ภาพถ่ายหน้ าตรง สีหรื อขาวดา แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดาขนาด 3 x 4
เซนติเมตร ถ่ายมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จานวน 2 รูป
6.2ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ 1 สาขาเวชกรรม ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่า
ผู้สมัครไม่เป็ นโรคต้ องห้ ามจานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้ าน จานวน 1 ฉบับ

-36.5 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาหลักฐานและแสดงวุฒิการศึกษาตามข้ อ 5.2 จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งตามข้ อ 5.3 ประเภทละ 1 ฉบับ
6.8 สาเนาหลักฐานอื่น ได้ แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรื อชื่อสกุล การผ่านการเกณฑ์ทหาร
หรื ออื่น ๆ ประเภทละ 1 ฉบับ
6.9 สาเนาเอกสารและหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จานวน
1 ฉบับ ทังนี
้ ้ให้ ผ้ สู มัครรับรองสาเนาเอกสารและหลักฐานพร้ อมลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับและสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
สงวนสิทธิที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้ อมใบสมัครทังหมดไมว่
้
ากรณีใด
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบคัดเลือก และกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ใน
วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรื อทาง เว็บไซต์ www.mukcoop.com
8. วัน เวลาและสถานที่สอบ
1. สหกรณ์ฯ จะดาเนินการสอบข้ อเขียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา 09.30 น.
ณ ห้ องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
2. สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา
09.30 น. ณ ห้ องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
9. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้ อเขียน สอบภาคปฎิบตั ิ
เวลา10.00 – 16.30 น. ดังนี ้
1. ความรู้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับสหกรณ์ ปรนัย 100 คะแนน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ปรนัย 100 คะแนน ( การบัญชี )
2. สอบภาคปฎิบตั คิ อมพิวเตอร์ (100 คะแนน) สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) เพื่อพิจารณาประวัติ
ส่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ทางาน ความรู้ความสามารถในการแก้ ปัญหาและเชาว์ปัญญา รวมทัง้
พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติความเหมาะสมและความพร้ อมในการปฎิบตั งิ าน โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ าสอบสัมภาษณ์
และสอบภาคปฏิบตั คิ อมพิวเตอร์ จะต้ องได้ คะแนนสอบความรู้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับสหกรณ์ และภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า50% และคะแนนรวมความรู้ความสามารถทัว่ ไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของคะแนน
3. ถ้ าผู้สมัครเป็ นทายาทของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด จะได้
คะแนนพิเศษสัมภาษณ์เพิ่ม10 คะแนน

-44. ถ้ าผู้สมัครเป็ นทายาทสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด จะได้
คะแนนพิเศษสัมภาษณ์เพิ่ม 5 คะแนน
5. ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สมั ภาษณ์และสอบภาคปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์ ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรื อทาง เว็บไซต์ www.mukcoop.com
10. เกณฑ์ การตัดสิน
ผู้เข้ ารับการคัดเลือกต้ องได้ คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ60ของคะแนนทังหมด
้
จึงจะถือว่าเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ หากมีผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ถือ
คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งผู้ที่ได้ มากกว่าเป็ นผู้ได้ ลาดับสูงกว่า และหากยังได้ คะแนนเท่ากัน
อีกผู้ที่ได้ คะแนนความรู้ความสามารถทัว่ ไปมากกว่าเป็ นผู้ได้ ลาดับสูงกว่า ถ้ ายังได้ คะแนนเท่ากันอีกให้ ผ้ ทู ี่ได้
คะแนนสอบภาคปฏิบตั คิ อมพิวเตอร์ มากกว่าเป็ นผู้ได้ ลาดับสูงกว่า หากยังได้ คะแนนเท่ากันอีกให้ ผ้ ทู ี่ลาดับที่สมัคร
น้ อยกว่าเป็ นผู้ได้ ลาดับสูงกว่า
11. การประกาศผล
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกโดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ทาง website สหกรณ์ฯ และแจ้ งให้ ผ้ ผู า่ นการคัดเลือกทราบโดยตรง ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ได้ รับ
การคัดเลือก ให้ รายงานตัวต่อประธานคณะกรรมการฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. อนึง่ ผู้ได้ รับการ
คัดเลือก จะต้ องทาสัญญาจ้ างและค ้าประกันต่อสหกรณ์ฯ ด้ วย หากไม่ทาสัญญาดังกล่าวกับสหกรณ์ฯ ถือว่าผู้
ได้ รับคัดเลือกสละสิทธิ์การเป็ นผู้ได้ รับการคัดเลือก
12. การจ้ างและแต่ งตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด จะพิจารณาจ้ างและแต่งตังผู
้ ้ ผา่ นการ
คัดเลือกโดยผู้ได้ รับการจ้ างและแต่งตังจะได้
้
รับค่าจ้ าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ที่
สหกรณ์ฯกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
วิทยา ธารประเสริฐ
( นายวิทยา ธารประเสริฐ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

ผนวก 1
แนบท้ ายประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
เรื่ องรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้ างในตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ตาแหน่ง
1.เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าสินเชื่อ
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุกประเภท
2.คานวณยอดการขอกู้ยืมเงิน (รายคน)
3.จัดทารายงานการขอกู้ (แบบฟอร์ มประกอบการพิจารณา)
4.จัดทาทะเบียนจ่ายเงินกู้ รายวัน/รายเดือน/รายปี
5.จัดทาบัญชีห้ นุ /และทะเบียนเงินกู้รายเดือน (รายคน)
6.จัดทารายละเอียดการชาระรายคนรายเดือน/รายปี (เพื่อสรุปให้ ผ้ สู อบ)
7.จาทาบัญชีเงินศูนย์ประสานงาน
8.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องใน สมาคม/กองทุน
9.งานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1.อายุ 18 –35 ปี
2.สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ป.ว.ส.) สาขาการเงิน
หรื อบัญชี หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
3.มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นในระบบปฎิบตั ิการ Windowsและ
โปรแกรม Microsoft Office ได้
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถปฎิบตั นิ อกเวลา
ทางานได้
สถานที่ปฎิบตั งิ าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ค่าจ้ างและการจ้ าง
1.อัตราเงินเดือน 11,420.-บาท
2.มีระยะเวลาทดลองงานปฎิบตั งิ าน 3 เดือน
3.ในช่วงฝึ กงานจะได้ รับเงินค่าจ้ างเป็ นรายวันๆละ 380.-บาท
4.เมื่อผ่านการทดลองงาน จะได้ เงินค่าครองชีพเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท โดย
จ่ายตามระเบียบฯว่าด้ วยค่าครองชีพที่กาหนดไว้
5.จัดหาหลักค ้าประกันการทางานตามระเบียบสหกรณ์ฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่น ๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
วันที่เริ่มจ้ าง
ให้ ทดลองงานตังแต่
้ วนั ที่ 3 มีนาคม 2563

