ลําดับที่ 31 /2561

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ
---------------------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่
สหกรณฯ ตําแหนง เจาหนาที่ประชาสัมพันธและเลขานุการ จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจตามความใน หมวด 6 ขอ 34 (1)
ขอ 35 และ ขอ 38 แหงระบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหสกรณ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54/2561 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตอไปนี้.1. ตําแหนงที่จะทําการรับสมัครสอบคัดเลือก
- เจาหนาที่ประชาสัมพันธและเลขานุการ อัตราคาจางรายเดือน 15,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
2. หนาที่และงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ฝายตามกรอบงานที่กําหนดใน ขอ 22 และขอ 23 แหงระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2560 และ
2.2 โดยเปนไปตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหไปปฏิบัติงานในฝายที่เห็นสมควร
3. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ขอ 7 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ เสมือนไรความสามารถ
วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบทั้งไมเปน โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่
รังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
(7) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษไลออก ปลดออก จากราชการหรือองคกร หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(8) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
(9) ไมเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัย ซึ่งจะไดรับโทษไลออก หรือปลดออก
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีคุณสมบัติตามขอ 8 (2) ดังนี้
1. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือ สูงกวาปริญญาตรี
2. เปนลูกจางชั่วคราว ในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
4. เอกสารที่จะตองยื่นพรอมสมัคร
4.1 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.2 หนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) ตามวุฒิที่ยื่นสมัคร (ที่เปนฉบับภาษาไทย)
4.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 - 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 แผน
4.4 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน (ที่ออกไวไมเกิน 3 เดือน)
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4.5 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ชุด
5. การรับสมัคร
5.1 ผูสนใจและประสงคทจี่ ะสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามและขอใบสมัครที่ฝายสํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ ตําบล นาอาน อําเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ในวัน
เวลาทําการ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5.2 ผูประสงคที่จะสมัครสอบคัดเลือกใหยื่นใบสมัคร และกรอกขอความในรายละเอียดใบสมัครดวยตนเองให
ถูกตองครบถวน ระหวางวันที่ 2 —10 สิงหาคม 2561 ในวันทําการปกติ ระหวางเวลา 08.30 น.-15.00 น. ที่ฝาย
สํานักงาน สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด พรอมยื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่รับสมัคร
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครใหถูกตองเรียบรอย
6. คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
6.1 ผูสมัครคัดเลือกตองชําระคาธรรมเนียม คนละ 500 บาท
6.2 เมื่อสหกรณไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์แลว จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครใหไมวากรณีใด ๆ เวนแต
มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก โดยจะจายคาธรรมเนียมการสมัครแกผสู มัคร
คัดเลือก เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต หรือใหมีสิทธิคัดเลือกใหมโดยมิตองเสียคาธรรมเนียมคัดเลือก
7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- สหกรณฯ จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบคัดเลือกใหทราบภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
8. รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ
ตามปบัญชี 2561 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
- สอบคัดเลือกในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
วัน เวลา สอบคัดเลือก
วันที่ 25 สิงหาคม 2561
- เวลา 09.00 - 10.30 น.

- เวลา 10.30 - 12.00 น.

เวลา 13.30 เปนตนไป

วิชา

คะแนน

1. ความรูความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1.1 ความรูความสามารถในเหตุการณปจจุบัน
1.2 ความรูความสามารถทางดานตัวเลข
1.3 ความรูความสามารถทางดานการใชภาษาไทย
1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความรูเฉพาะตําแหนง (50 คะแนน)
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ
2.2 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขทุกฉบับ
2.3 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
2.4 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
2.5 ความรูเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและงานเลขานุการ
พักกลางวัน
สอบสัมภาษณความเหมาะสมกับตําแหนง (50 คะแนน)
รวม

50

50

50
150
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9. เกณฑการตัดสิน
- ผูเขาคัดเลือกตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ 50 และไดคะแนนทุกภาครวมไมนอยกวารอยละ 60
ของคะแนนทั้งหมด จึงถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได ถาผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันหลายคน ใหถือคะแนนวิชาเฉพาะ
ตําแหนงเปนเกณฑตัดสิน และถาคะแนนในวิชาดังกลาวเทากันอีก จะถือคะแนนวิชาความรูความสามารถทั่วไปเปนเกณฑตัดสิน
และหากคะแนนในวิชาดังกลาวเทากันอีก ใหใชคะแนนความเหมาะสมสัมภาษณเปนเกณฑตัดสิน
10. การประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก
- จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด และขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป หากมีการสอบในตําแหนงดังกลาวใหม บัญชีที่ขึ้นไว
เปนอันยกเลิก
11. การบรรจุและแตงตั้ง
- ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการบรรจุในวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่
สหกรณ เปนเวลา 180 วัน และตองผานเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ จึงจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
12. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
12.1 ผูเขาสอบคัดเลือกจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
12.2 ผูเขาสอบคัดเลือกจะตองนําบัตรประจําตัวไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย หากผูใดไมมีบัตรประจําตัว
ผูเขาสอบคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะไมอนุญาตใหเขาสอบคัดเลือก เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนที่
แนชัดแลว จึงอนุญาตใหเขาทําการสอบคัดเลือกได
12.3 รายละเอียดอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนผูวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายชาติชาย วงศกิตตะ)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

