ลาดับที่ 61 /2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
---------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครูเลย จ ากัด จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็ น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน 3 อัตรา อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ
ข้อ 39 (2) แห่งระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ สหสกรณ์ พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56/2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 38/2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้.1. ตาแหน่งที่จะทาการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท จานวน 3 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็ น โรคเรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกี ยจแก่ สังคม
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
(7) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอัน
ได้กระทาโดยประมาท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธกี ารประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
- ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 หลักฐานแสดงความรู้ทางการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) พร้อมสาเนาและ
ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ชุด
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3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด
3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 – 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 แผ่น
3.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ส นใจและประสงค์ที่ จ ะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อสอบถามและขอใบสมั ครที่ ฝ่ายส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4.2 ผู้ประสงค์ที่จ ะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร และกรอกข้อความในรายละเอียดใบสมัครด้ว ย
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ระหว่างเวลา 08.30 น.-15.00 น.
ที่ฝ่ายสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องชาระค่าธรรมเนียม คนละ 500 บาท
5.2 เมื่อสหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือก โดยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการ
สมั ค รแก่ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก เฉพาะผู้ ที่ มิ ไ ด้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ ให้ มี สิ ท ธิ คั ด เลื อ กใหม่ โ ดยมิ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมคัดเลือก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- สหกรณ์ ฯ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิท ธิ์ส อบคั ดเลือ กให้ ทราบภายในวัน ที่ 27 มี นาคม 2564 ณ
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และทางเว็บไซต์ www.lt-coop.com
7. รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตามปีบัญชี 2564 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
- ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
8. การประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก
- จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 30 มีนาคม
2564 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี หากมีการสอบในตาแหน่งดังกล่าว
ใหม่ บัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตัง้
-..ผู้ ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ ในวันที่ ....1....เมษายน....2564....โดยให้ทดลองปฏิ บัติงานใน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นเวลา 180 วัน และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ จึงจะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

3

10. ข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
10.1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
10.2 ผู้เข้า สอบคัดเลือกจะต้องนาบัตรประจ าตัวไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย หากผู้ใดไม่มีบัตร
ประจ าตัว ผู้เข้า สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก เว้นแต่จะได้
ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าทาการสอบคัดเลือกได้
10.3 รายละเอียดอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
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แบบแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.1 วุฒิการศึกษา
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
1.2 ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายตามกรอบงานที่กาหนดใน ข้อ 24 ถึงข้อ 32 แห่งระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และ
(2) โดยเป็นไปตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในฝ่ายที่เห็นสมควร
1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
วัน เวลา สอบคัดเลือก
วิชา
คะแนน
วันที่ 29 มีนาคม 2564
- เวลา 09.00 - 10.30 น.
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
50
1.1 ความรู้ความสามารถในเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 ความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข
1.3 ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ
1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เวลา 10.30 - 12.00 น.
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
50
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
2.2 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขทุกฉบับ
พักกลางวัน
- เวลา 13.30 เป็นต้นไป
3. สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (50 คะแนน)
50
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น
รวม
150
1.4 เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เข้าคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภาครวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือ
คะแนนวิชาเฉพาะตาแหน่งเป็นเกณฑ์ตัดสินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีกจะถือคะแนนวิชาความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน และหากคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนความเหมาะสมสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน
*****************************************

