ลาดับที่ 29/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
----------------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด จะดำเนินกำรรับสมัค รบุค คลเพื่อสรรหำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่ำง จำนวน 2 อัตรำ อำศัยอำนำจตำมควำมใน ข้อ 11 แห่งระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ว่ำด้วยลูกจ้ำงชั่วครำวสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 57/2564 ในครำวประชุม
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2564 จึงประกำศรับสมัครสรรหำบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้.1. ตาแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงรำยเดือน 15,000 บำท
1.2 ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงรำยเดือน 13,000 บำท
2. หน้าที่และงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติห น้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่ กำหนดใน ข้อ 22 และ ข้อ 23 แห่ง ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
2.2 โดยเป็นไปตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร
3. คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหา
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่ำด้วยลูกจ้ำงชั่วครำวสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ดังนี้
3.1.1 มีสัญชำติไทย
3.1.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.1.4 ไม่ เป็ น ผู้มี ร่ำงกำยทุ พ พลภำพจนไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ได้ ไร้ค วำมสำมำรถ หรื อ จิต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
3.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดตำมควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่กระทำโดยประมำท
3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น ของรัฐ หรือ
งำนภำคเอกชน
3.1.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
3.1.8 ไม่ เป็ น ข้ ำ รำชกำรหรือ ลู ก จ้ ำงของส่ ว นรำชกำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งของหน่ วยงำนอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
3.1.9 คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่สหกรณ์กำหนดไว้ในประกำศกำรสรรหำ หรื อเลือกสรร
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อควำมจำเป็นหรือเหมำะสมกับภำรกิจของสหกรณ์
4. เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 ใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.3 หนังสือแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ตำมวุฒิที่ยื่นสมัคร (ที่เป็นฉบับภำษำไทย)
4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 – 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 แผ่น
4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
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4.6 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ชุด
4.7 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) พร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน 1 ชุด
5. การรับสมัคร
5.1 ผู้สนใจและประสงค์ที่จะเข้ำรับกำรสรรหำ ติดต่อสอบถำมและขอใบสมัครที่ฝ่ำยสำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้ำนติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ตำบลนำอำน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันเวลำทำกำร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5.2 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ และกรอกข้อควำมในรำยละเอียดใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ระหว่ำงวัน ที่ 30 เมษายน 2564 ถึ ง 7 พฤษภาคม 2564 ในวัน ท ำกำรปกติ ระหว่ำ งเวลำ 08.30 น.-15.00 น.
ที่ฝ่ำยสำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครและเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อย
6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหา
6.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่ำธรรมเนียม คนละ 500 บำท
6.2 เมื่อสหกรณ์ได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์แล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ เว้นแต่มีกำร
ยกเลิกกำรสรรหำครั้งนี้เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรสรรหำ โดยจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสมัครแก่ ผู้เข้ำรับ
กำรสรรหำ เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิสรรหำใหม่โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำ
คัดเลือก
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
7.1 สหกรณ์ฯ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำให้ทรำบภำยในวันที่ 12 พฤษภำคม 2564 ณ สำนักงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
8. รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตามปีบัญชี 2564 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
8.1 ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำย
9. การประกาศรายชื่อผลการผ่านการสรรหา
9.1 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำได้โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม
2564 ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำ 1 ปี
10. การจ้าง
10.1 ผู้ ผ่ ำ นกำรสรรหำคะแนนมำกที่ สุ ด จะได้ รั บ กำรจ้ ำ งในวัน ที่ 1 มิ ถุ น ำยน 2564 เป็ น ลู ก จ้ ำงชั่ ว ครำว
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ โดยทำสัญญำจ้ำงครำวละ 1 ปีบัญชี หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร
11. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
11.1 ผู้เข้ำรับกำรสรรหำจะต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย
11.2 ผู้เข้ำรับกำรสรรหำจะต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงในวัน สรรหำด้วย หำกผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว ผู้เข้ำ รับ
กำรสรรหำ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรสรรหำ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐำนเป็นที่แน่ชัด
แล้ว จึงอนุญำตให้เข้ำทำกำรสรรหำได้
11.3 รำยละเอียดอื่นที่นอกเหนือจำกนี้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำเป็นผู้วินิจฉัย
ประกำศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

(นำยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
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แบบแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท
1.1 วุฒิการศึกษา
1.1.1 วุฒิปริญญำตรี หรือ สูงกว่ำปริญญำตรี
1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1.2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่กำหนดใน ข้อ 23 ถึง ข้อ 32 แห่งระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562
1.2.2 โดยเป็นไปตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร
1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1.3.1 สอบคัดเลือกในวันที่ 22 พฤษภำคม 2564 ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
วัน เวลา การสรรหา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
- เวลำ 09.00 - 10.30 น.

- เวลำ 10.30 - 12.00 น.

- เวลำ 13.30 เป็นต้นไป

วิชา
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข
1.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย
1.4 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
-ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์
-พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขทุกฉบับ
-ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
-ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
พักกลางวัน
สอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
รวม

คะแนน
50

50

50
150

1.4 เกณฑ์การตัดสิน
1.4.1 ผู้เข้ำรับกำรสรรหำต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำครวมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันหลำยคน ให้ถือ
คะแนนวิ ช ำเฉพำะต ำแหน่ ง เป็ น เกณฑ์ ตั ด สิ น และถ้ ำ คะแนนในวิ ช ำดั ง กล่ ำ วเท่ ำ กั น อี ก จะถื อ คะแนนวิ ช ำควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสมสัมภำษณ์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
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แบบแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 13,000 บาท
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1.2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่กำหนดใน ข้อ 23 ถึง ข้อ 32 แห่งระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562
1.2.2 โดยเป็นไปตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร
1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1.3.1 สอบคัดเลือกในวันที่ 22 พฤษภำคม 2564 ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
วัน เวลา การสรรหา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
- เวลำ 09.00 - 10.30 น.

- เวลำ 10.30 - 12.00 น.

- เวลำ 13.30 เป็นต้นไป

วิชา
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข
1.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย
1.4 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
-ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์
-พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขทุกฉบับ
-ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
-ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
พักกลางวัน
สอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
รวม

คะแนน
50

50

50
150

1.4 เกณฑ์การตัดสิน
1.4.1 ผู้เข้ำรับกำรสรรหำต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำครวมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันหลำยคน ให้ถือ
คะแนนวิ ช ำเฉพำะต ำแหน่ ง เป็ น เกณฑ์ ตั ด สิ น และถ้ ำ คะแนนในวิ ช ำดั ง กล่ ำ วเท่ ำ กั น อี ก จะถื อ คะแนนวิ ช ำค วำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสมสัมภำษณ์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
******************************************

