ร่าง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
-----------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดกำรสหกรณ์ อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๗๙(๖) ข้อ ๙๒ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด พ.ศ.
๒๕๕๖ ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ชั ย ภู มิ จ ำกั ด ว่ ำด้ ว ย ผู้ จั ด กำรสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ ๖๔ ปีทำงบัญชี ๒๕๖๕ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
เห็นชอบให้คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย และมีศรัทธำในอุดมกำรณ์ของสหกรณ์
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(๓) มีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนพำณิ ชยศำสตร์ บริห ำรธุรกิจ กำรธนำคำร กำรเงิน
กำรบัญชี กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรค
เรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษ
สุรำเรื้อรัง หรือโรคอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจำกรำชกำร องค์ ก ร หน่ ว ยงำน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
(๘) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่
ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูก ให้ พ้ น จำกตำแหน่ งกรรมกำร หรือมี คำวินิ จฉัยเป็ นที่ สุ ดให้ พ้น จำกตำแหน่ ง
กรรมกำรตำมคำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หน้ำที่

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน หรือกำรคลัง หรือกำรสหกรณ์ หรือกฎหมำย หรือ
มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
(๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนพำณิชยศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ หรือกำรธนำคำร หรือกำรเงิน
หรือกำรบัญชี หรือกำรจัดกำร หรือเศรษฐศำสตร์ หรือกำรสหกรณ์ และมีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรงำนสหกรณ์
(๓) มี ภ ำวะผู้ น ำ มี ค วำมสำมำรถในกำรบริห ำร กำรพั ฒ นำและน ำองค์ ก รไปในทิ ศ ทำง และ
เป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ และหลักกำรของสหกรณ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(๔) มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสำมำรถประสำนงำนได้ทุกระดับ
(๕) ไม่เคยถู กธนำคำรแห่ งประเทศไทย ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจำกกำรเป็น
กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร หรือที่ปรึกษำของผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแล
ของหน่วยงำนดังกล่ำว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลำที่กำหนดห้ำมดำรงตำแหน่งดังกล่ำวแล้ว หรือได้รับกำรยกเว้นจำก
หน่วยงำนกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(๖) ไม่มีหรือไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรประกอบธุรกิจหรือกำรดำเนินกิจกำรใด ๆ อันผิดกฎหมำย
ที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชำชน
(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย
(๘) ไม่เป็นกรรมกำรหรือไม่เป็นผู้จัดกำรของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมกำรของชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์เป็นสมำชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(๙) ไม่ เป็ น กรรมกำรของสหกรณ์ ซึ่ ง พ้ น จำกต ำแหน่ ง ผู้ จั ด กำรสหกรณ์ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ
เป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรของสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
(๑๐) ไม่ผิดนั ดช ำระเงิน ต้น หรือดอกเบี้ยเกินกว่ำเก้ำสิ บวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมำชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลำสองปีก่อนวันที่ได้รับ กำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรหรือวันที่ทำสัญญำจ้ำงเป็นผู้จัดกำรหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
(๑๑) ไม่ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมำชิกในระยะเวลำสองปีทำงบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรหรือวันที่ทำสัญญำจ้ำงเป็นผู้จัดกำรหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
๓. การรับสมัครคัดเลือก
(๑) วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
จ ำกั ด อำคำรส ำนั ก งำนใหญ่ เลขที่ ๓๐๕ หมู่ ที่ ๒ ถนนชั ย ภู มิ -บ้ ำ นเขว้ ำ ต ำบลโคกสู ง อ ำเภอเมื อ งชั ย ภู มิ
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในวันทำกำรสหกรณ์ หรือดำวน์
โหลดใบสมัครได้ที่ www.chaiyaphumsc.com หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ำยอำนวยกำร โทรศัพท์
๐๔๔-๘๑๖๖๒๖ – ๘ ต่อ ๑

-๓(๒) ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก จำนวน ๒,๐๐๐ บำท และจะไม่คืนให้ไม่
ว่ำกรณีใด ๆ
(๓) เอกสำรหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
(๓.๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ X ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่
เกิน ๓๐ วัน)
(๓.๒) เอกสำรแสดงผลกำรเรียน (Transcript) หรือปริญ ญำบัตร ที่แสดงว่ำเป็น ผู้ มีวุฒิ กำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๓.๓) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓.๔) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓.๕) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์
ทหำร (ถ้ำมี) อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๓.๖) ใบรับรองแพทย์ผู้มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์
(๓.๗) หลักฐำนแสดงถึงคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ทั้งนี้ เอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ชั ย ภู มิ จ ำกั ด จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กภำยในวั น ที่
๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และเวปไซต์ www.chaiyaphumsc.com
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จะดำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรพิจำรณำ ดังนี้
(๑) ประเมิ น เอกสำรข้อ มู ล ต่ ำงๆ ที่ แ สดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมข้ อ (๓.๗)
(๕๐ คะแนน)
(๒) สัมภำษณ์เพื่อประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเหมำะสมและบุคลิกภำพ (๕๐ คะแนน)
๖. กาหนดการคัดเลือก
ในวันเสำร์ ที่ ๒๘ พฤษภำคม เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
จำกัด สำนักงำนใหญ่ ทั้งนี้ ผู้รับกำรคัดเลือก ต้องมำรำยงำนตัวภำยใน เวลำ ๐๙.๓๐ น. หำกเกินจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือก
๗. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จะประกำศผลกำรคัดเลือกภำยใน วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะใช้คะแนนสูงลงมำตำมลำดับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือได้ว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้รับ
คะแนนประเมินรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก กรณีคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่มี
คะแนนในข้อ ๕ (๒) สัมภำษณ์มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ หำกคะแนนสัมภำษณ์เท่ำกันอีกให้ผู้สมัครลำดับก่อน
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

-๔๘. การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ตำมลำดับที่ใน
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ให้มำรำยงำนตัว และทำสัญญำจ้ำง ในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ในเวลำทำกำร
ของสหกรณ์ พร้อมหลักประกันกำรทำงำน ตำมข้อ ๙
๘.๒ ผู้ได้รับกำรจัดจ้ำงจะได้รับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิผลประโยชน์อื่น ดังนี้
(๑) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ
๖๐,๐๐๐ บำท (หกหมื่นบำทถ้วน)
(๒) เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)
๘.๓ หำกปรำกฏว่ำผู้ ส มัครหรื อผู้ ได้ รับ กำรคัดเลื อกเป็น ผู้ จัดกำรสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูชัยภูมิ จำกั ด
ขำดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อควำมเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่ง
ควรบอกคณะกรรมกำรดำเนิ น กำรอำจตัดสิ ทธิผู้ นั้น จำกกำรเป็นผู้ ส มัครและผู้ นั้นไม่อำจเรียกร้องสิ ท ธิใด ๆ หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด อำจบอกเลิกสั ญญำได้และผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
หรือค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกอำจตกลงยอมรับในผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรแล้วแต่
กรณี โดยถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
๙. หลักประกันการทางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทางานของผู้จัดการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
(๑) เงินสด ๑๒๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)
(๒) ทรัพย์สิน มูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)
(๓) กำรค้ำประกันด้วยบุคคล ต้องเป็นข้ำรำชกำร ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญกำร หรือ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยมนัส เจียมภูเขียว)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

