
  
 
 
                  ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูเลย  จ ากัด 
    เรื่อง    รบัสมัครสอบคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
    ---------------------------------------------- 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด   จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งต้ังเป็น
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  จ านวน 3 อัตรา อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 35 ข้อ 36  ข้อ 37 และ 
ข้อ 39  (2)  แห่งระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหสกรณ์  พ.ศ. 2562   และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  56/2563  ในคราวประชุมครั้งท่ี 38/2563  เมื่อวันท่ี  8 มีนาคม 2564  จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   ดังรายละเอียดต่อไปน้ี.- 
 1.  ต าแหน่งที่จะท าการรบัสมัครสอบคดัเลือก  ดังนี้   
                (1)  ต าแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์     อัตราค่าจ้างรายเดือน  15,000   บาท   จ านวน  3 อัตรา       
          2.  คณุสมบตัิทั่วไป 
        2.1   มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 7  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
           (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   
           (3)  ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                (4)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
            (5)  ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว 
           (6)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบท้ังไม่เป็น โรคเร้ือน   วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม              
โรคพิษสุราเรื้อรัง   หรือติดยาเสพติด   
             (7)  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการ  หรือองค์กร  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
       (8)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท 
         2.2  คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งวิธกีารประเมินและเกณฑก์ารตดัสิน 
               - ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
          3.  เอกสารที่จะตอ้งยื่นพรอ้มสมัคร 
 3.1 ใบสมัคร   
                  3.2 หลักฐานแสดงความรู้ทางการศึกษา  (ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) พร้อมส าเนาและ    
ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมส าเนา  1  ชุด 
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   3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  1  ชุด 
         3.4  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)    
 3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 – 2  น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน 
 จ านวน  3  แผ่น           
 3.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  หนังสือการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1  ชุด 
 4.  การรบัสมัคร  
 4.1  ผู้สนใจและประสงค์ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก  ติดต่อสอบถามและขอใบสมัครท่ี ฝ่ายส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เลขท่ี  510 หมู่  9  บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย    
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 4.2  ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร และกรอกข้อความในรายละเอียดใบสมัครด้วย
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มีนาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ระหว่างเวลา 08.30 น.-15.00 น.   
ท่ีฝ่ายส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 4.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครให้ถูกต้อง
เรียบร้อย 
 5.   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคดัเลอืก 
 5.1  ผู้สมัครคัดเลือกต้องช าระค่าธรรมเนียม  คนละ 500  บาท 
 5.2  เมื่อสหกรณ์ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์แล้ว   จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ีเน่ืองจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก  โดยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครคัดเลือก  เฉพาะผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือให้มีสิทธิคัดเลือกใหม่โดยมิ ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมคัดเลือก 
 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคดัเลอืก 
 - สหกรณ์ฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันท่ี  27 มีนาคม 2564  ณ 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  และทางเว็บไซต์  www.lt-coop.com  
 7. รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ตามปีบัญชี  2564  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
 - ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 
           8.  การประกาศรายช่ือผลการสอบคดัเลอืก 
 - จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  ภายในวันท่ี  30 มีนาคม 
2564   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  และข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี  หากมีการสอบในต าแหน่งดังกล่าว
ใหม่ บัญชีท่ีข้ึนไว้เป็นอันยกเลิก 
 9.  การบรรจุและแต่งตัง้ 
 -..ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุในวันท่ี....1....เมษายน....2564....โดยให้ทดลองปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เป็นเวลา  180  วัน  และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ  จึงจะได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
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 10.  ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกบัการสอบคัดเลือก 
 10.1  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
         10.2  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องน าบัตรประจ าตัวไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย  หากผู้ใดไม่มีบัตร
ประจ าตัว  ผู้เข้าสอบคัดเลือก  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก เว้นแต่จะได้
ตรวจสอบหลักฐานเป็นท่ีแน่ชัดแล้ว  จึงอนุญาตให้เข้าท าการสอบคัดเลือกได้ 
         10.3  รายละเอียดอื่นท่ีนอกเหนือจากน้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นผู้วินิจฉัย 
 
      ประกาศ   ณ  วันท่ี 8  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 

                                              (นายณสรวง   ก้อนวิมล) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

แบบแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน   

  1. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
           1.1 วุฒิการศกึษา 
             -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา   
           1.2 ลักษณะงานที่ตอ้งปฏิบตัิ     

(1)  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตามกรอบงานท่ีก าหนดใน  ข้อ 24 ถึงข้อ 32  แห่งระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  พ.ศ. 2562  และ 
        (2)  โดยเป็นไปตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีเห็นสมควร 

            1.3 วัน เวลา สอบ  และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน   
วัน  เวลา  สอบคดัเลอืก วิชา คะแนน 

วันที่  29  มีนาคม 2564         
-  เวลา  09.00  -  10.30   น. 
 
 
 
 
-  เวลา  10.30  -  12.00   น. 
 
 

 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป    (50  คะแนน) 
    1.1  ความรู้ความสามารถในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    1.2  ความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข 
    1.3  ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ 
    1.4  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
     2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด    
     2.2 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขทุกฉบับ 

 
50 
 
 
 
 

50 
 
 

 พกักลางวัน  
    - เวลา   13.30  เป็นต้นไป   3. สอบสัมภาษณค์วามเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 

     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน 
โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้  ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น  

50 

 รวม   150 
        1.4 เกณฑ์การตดัสิน 
        - ผู้เข้าคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภาครวมไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 60  ของคะแนนท้ังหมด  จึงถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือ
คะแนนวิชาเฉพาะต าแหน่งเป็นเกณฑ์ตัดสินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีกจะถือคะแนนวิชาความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน  และหากคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีก  ให้ใช้คะแนนความเหมาะสมสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

***************************************** 


