
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

ที่ 8 /2560 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมเพื่อจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และอัตราเงินเดือน  

1.1 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน ระดับกลำง อัตรำเงินเดือน 18,350 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ    ระดับกลำง  อัตรำเงินเดือน 18,350 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.3 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน    ระดับกลำง  อัตรำเงินเดือน 18,350 บำท  จ ำนวน 1 อัตรำ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชำติไทย   
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ 

เสมือนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็น 
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำง โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคที่น่ำรังเกียจ  
ติดยำเสพติด หรือโรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(7) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำน 

ของรัฐหรือเอกชน 
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ 

หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

3.2.1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน ระดับกลำง 
มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีในสำขำบริหำรธุรกิจ สำขำเศรษฐศำสตร์ 

สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ สำขำรัฐศำสตร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรรัฐกิจ สำขำกำรเงินและ  
กำรธนำคำร สำขำบัญชี สำขำกำรจัดกำรทั่วไป (หำกมีประสบกำรณ์ท ำงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถำบัน
กำรเงินจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) 
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3.2.2 เจ้ำหน้ำทีส่ินเชื่อ ระดับกลำง 

มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 
และกำรธนำคำร สำขำกำรบัญชี  สำขำเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (หำกมีประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) 

3.2.3 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ระดับกลำง 
มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 

และกำรธนำคำร สำขำกำรบัญชี  สำขำเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (หำกมีประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) 

4. การสมัครคัดเลือก 
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถขอรับใบสมัครหรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์
สหกรณ์ coopmoj.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ชั้น 6  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร หรือ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 

4.2 ค่าธรรมเนียมคัดเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่ำสมัครสอบ จ ำนวน 200 บำท ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืน

ให้ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น 
4.3 หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป  

(2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำ 
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร อย่ำงละ 1 ฉบับ  

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ  
(5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
(6) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล หลักฐำน 

กำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี) อย่ำงละ 1 ฉบับ  
(7) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งออกให้ 

ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ำม
ตำมข้อ 3.1 (4) 

(8) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 
ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ำรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้อง

และลงชื่อก ำกับไว้ทุกหน้ำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 
 

4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
4.4.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง จะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
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ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้ 
เข้ำรับกำรสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด จะไม่คืนค่ำสมัคร
สอบในกำรสมัครด้วย 

4.4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิด  
รับสมัครสอบ 

4.4.3 ผู้สมัคร สำมำรถสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง เท่ำนั้น 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบ    

5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  100 คะแนน 
5.1.1 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน ระดับกลำง ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

และหลั กกำร สหกรณ์  ทดสอบควำมรู้ ด้ ำ นกำรบริ หำ ร ง ำน ทั่ ว ไป  ด้ ำนกำรบริ ก ำ ร ง ำนบุ คคล  
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำร  

5.1.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ ระดับกลำง ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 
และหลักกำรสหกรณ์ ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรสินเชื่อ 

5.1.3 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ระดับกลำง ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 
และหลักกำรสหกรณ์ ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี  

5.2 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100 คะแนน 
5.2.1 ทดสอบทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft office (สอบปฏิบัติ) เพ่ือใช้

ประกอบกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
5.2.2 ประเมินบุคคลเ พ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำก 

ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบ  
และจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้  
ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงที วำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน  

ทั้งนี้ จะทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่ำนภำค 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งแล้วจึงมีสิทธิเข้ำสอบปฏิบัติและสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 60 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก

และวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 ทำงเว็บไซต์ 
coopmoj.org และที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ชั้น 6 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
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8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 

กรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะให้ผู้ได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) เท่ำกัน  
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ำมีกำรสอบคัดเลือกอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

9. การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
ตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรั บ
ต ำแหน่งนั้น ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1 

10. หลักประกันของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ให้ผู้ได้รับกำรจัดจ้ำง หรือบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ มีหลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

เพ่ือประกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจำกกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ต้องรับผิดในวงเงิน 30,000 บำท ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) ทรัพย์สิน ได้แก่ สมุดเงินฝำกประจ ำธนำคำร หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร 
(3) กำรค้ ำประกันด้วยบุคคล ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่ต่ ำ

กว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ท่ีได้รับกำรจัดจ้ำงค้ ำประกัน 
(4) กำรค้ ำประกันจะต้องจัดท ำให้แล้ว เสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันรำยงำนตัว 

และท ำสัญญำจ้ำง 
 

ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2560 

                                            (ลงชื่อ) พ.ต.ท. สมบูรณ์  สำระสิทธิ์ 

                     (สมบูรณ์  สำระสิทธิ์) 
                  ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
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(เอกสารแนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2560) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับกลาง  1 อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน ระดับกลำง ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำน ดังนี้ 
1) งำนเลขำนุกำร  

1.1) กำรติดต่อนัดหมำยกำรประชุม 
1.2) ติดตำมผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมค ำสั่ง 

2) งำนทะเบียนและข้อมูลสมำชิก 
2.1) ด ำเนินกำรรับสมัครสมำชิก ตรวจสอบคุณสมบัติ 
2.2) รวบรวมหนั งสื อแสดงควำมจ ำนงขอ เปลี่ ยนแปลงกำรส่ ง เ งินค่ ำหุ้ น  

และด ำ เนินกำรเปลี่ ยนแปลงค่ำหุ้ นรำยเดือนของสมำชิก ป้อนข้อมูล  
เสนอผู้จัดกำรอนุมัติ 

2.3) จัดท ำและรวบรวมเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับสมำชิกให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ 
ใบลำออกของสมำชิก ใบสมัครของสมำชิก หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงค่ำหุ้น  
กำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ของสมำชิก 

2.4) ติดตำม และปรับปรุงฐำนข้อมูลสมำชิกให้เป็นปัจจุบัน เช่น อัตรำเงินเดือน ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ 

3) งำนด้ำนสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1) บ ำรุงรักษำและเก็บส ำรองข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ ไม่ให้เกิดกำร 

สูญหำยหรือช ำรุด 
3.2) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  hardware, software, และอุปกรณ์ เครือข่ำยภำยใน 

ต่ำงๆ ให้พร้อมใช้และรองรับกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรประสำน 
ผู้ช ำนำญเฉพำะด้ำน 

4) งำนประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
4.1) เตรียมกำรจัดประชุม ใหญ่สำมัญประจ ำปี  กำรประสำนควำมพร้อม  

กำรเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ ล ำดับกำรจัดงำน รูปแบบกำรด ำเนินกำรประชุม 
ประสำนกับงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ในกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่สมำชิก
และขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำสื่อกำรประชุม 

4.2) จดบันทึก และเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม 

5) งำนสำรบรรณ 
5.1) ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำและหนังสือออก 
5.2) กำรเตรียมและเสนอหนังสือโต้ตอบ เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 

6) งำนบริหำรบุคคล 
6.1) ควบคุมกำรลงเวลำปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ กำรลำหยุดงำน 
6.2) จัดท ำสถิติวันลำของเจ้ำหน้ำที่ 
6.3) ขออนุมัติปฏิบัติงำนล่วงเวลำ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำล่วงเวลำ 
6.4) จัดท ำทะเบียนประวัติเจ้ำหน้ำที่ 
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8) ด้ำนแผนงำนและโครงกำร 
8.1) สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรของสหกรณ์ 
8.2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรประจ ำปี  
8.3) สนับสนุนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรประจ ำปี 

9)  งำนประชำสัมพันธ์ 
9.1) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ จัดส่งข้อมูล เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร

ควำมเคลื่อนไหวของสหกรณ์ให้แก่สมำชิกและหน่วยงำนภำยนอก ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
เช่น เว็บไซต์ Facebook , Line สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

9.2) ตรวจสอบและตอบ web board หรือประสำนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือควำมชัดเจน 
และ ถูกต้อง 

9.3) จัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล ข่ำวสำร ฯลฯ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์สหกรณ์ในวำระ 
และโอกำสต่ำงๆ 

10) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

2.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ระดับกลาง  1 อัตรา  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ ระดับกลำง ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
สินเชื่อ ดังนี้ 

1) ให้บริกำร ค ำแนะน ำ ตรวจสอบสิทธิกำรกู้ ให้แก่สมำชิก 
2) ให้บริกำรด้ำนเงินกู้สำมัญและเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมำชิก 
3) ตรวจสอบค ำขอกู้ วิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้กู้ ผู้ค้ ำประกัน  
4) ประสำน/ติดตำมค ำขอกู้ สัญญำค้ ำประกันที่บกพร่อง เอกสำรประกอบกำรยื่นกู้ 

ที่ยังไม่ครบถ้วนกับสมำชิก 
5) บันทึกข้อมูลค ำขอกู้ บันทึกอนุมัติกำรกู้เงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6) รวบรวมเอกสำรกำรขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ ำประกัน กำรขอเพ่ิมงวด ลดงวด หรือ 

กำรเปลี่ยนแปลงยอดเงินผ่อนช ำระต่อเดือน ฯลฯ น ำเสนอคณะกรรมกำรเงินกู้
ประจ ำเดือน 

7) แก้ไขรำยกำรในบัญชีเงินกู้ เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ ำประกัน กำรขอ 
เพ่ิมงวด ลดงวด หรือกำรเปลี่ยนแปลงยอดเงินผ่อนช ำระต่อเดือน ฯลฯ จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรเงินกู ้และกำรโอนภำระหนี้ให้ผู้ค้ ำประกันจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรอนุมัต ิ

8) รวบรวมและจัดท ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเดือน และประชุม
คณะกรรมกำรเงินกู้ และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ 

9) จัดเก็บเอกสำรสัญญำเงินกู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท 
10) แยกสัญญำกู้ท่ีหมดภำระผูกพัน ทุก 3 เดือน 
11) น ำส่งเงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมำชิก ให้บริษัทรับประกันภัยทุกเดือน 
12) ตรวจสอบเอกสำร และควำมถูกต้องของงำนในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่       

สินเชื่อ 
13) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
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2.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ระดับกลาง  1 อัตรา  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ระดับกลำง ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรเงิน ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และจัดท ำบัญชีกำรรับ -จ่ำยเงินตำมระเบียบ 

แนวทำง วิธีกำรทำงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็น
ฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง 

2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกับ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
มีควำมถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องก ำหนด 

3)  ด ำเนินกำรรับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน เพ่ือให้กำรรับและจ่ำยเงินเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วน 

4)  ประสำนควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชีกับบุคลำกร 
ทั้งภำยในและภำยนอกสหกรณ์เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 

5)  ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีแก่สมำชิกสหกรณ์ 
เพ่ือให้ทรำบข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ และน ำไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

6)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 


