ลำดับที่ 37 /2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
---------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ และตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรำ
อำศัยอำนำจตำมควำมใน ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ ข้อ 39 (2) แห่งระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหสกรณ์ พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 55/2562 ในครำวประชุม
ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2562 จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้.1. ตาแหน่งที่จะทาการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน 15,000 บำท จำนวน 1 อัตรำ
(2) ตำแหน่ง นิติกร
อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน 15,000 บำท จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ตำกว่
่ ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติด
(7) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยระดับโทษไล่ออก ปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กร หรือหน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
(8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดอัน
ได้กระทำโดยประมำท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
- ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
3. เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 หลักฐำนแสดงควำมรู้ทำงกำรศึกษำ (ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) พร้อมสำเนำ
และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
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3.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำ 1 ชุด
3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
3.5 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 – 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 3 แผ่น
3.6 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำ 1 ชุด
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้สนใจและประสงค์ทจี่ ะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อสอบถำมและขอใบสมัครที่ฝำ่ ยสำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้ำนติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ตำบล นำอำน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4.2 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร และกรอกข้อควำมในรำยละเอียดใบสมัครด้วย
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ระหว่ำงวันที่ 19 - 23 กรกฎำคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ระหว่ำงเวลำ 08.30 น.15.00 น. ที่ฝ่ำยสำนักงำน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนต่อเจ้ำหน้ำที่รบั สมัคร
4.3 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครและเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่ำธรรมเนียม คนละ 500 บำท
5.2 เมื่อสหกรณ์ได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์แล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรคัดเลือกครั้งนี้เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรคัดเลือก โดยจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครแก่ผู้สมัครคัดเลือก เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิคัดเลือกใหม่โดยมิต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมคัดเลือก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- สหกรณ์ฯ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือกให้ทรำบภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2562
ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และทำงเว็บไซต์ www.lt-coop.com
7. รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตามปีบัญชี 2562 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
- ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำย
8. การประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก
- จะประกำศรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันที่ 30
กรกฎำคม 2562 ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำ 1 ปี หำกมีกำรสอบใน
ตำแหน่งดังกล่ำวใหม่ บัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
- ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุในวันที่ 1 สิงหำคม 2562 โดยให้ทดลองปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เป็นเวลำ 180 วัน และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินของคณะกรรมกำร จึงจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตัง้
เป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
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10. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
10.1 ผู้เข้ำสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย
10.2 ผู้เข้ำสอบคัดเลือกจะต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย หำกผูใ้ ดไม่มีบัตร
ประจำตัว ผู้เข้ำสอบคัดเลือก คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบคัดเลือก เว้นแต่จะได้
ตรวจสอบหลักฐำนเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญำตให้เข้ำทำกำรสอบคัดเลือกได้
10.3 รำยละเอียดอื่นที่นอกเหนือจำกนี้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกเป็นผูว้ ินิจฉัย
ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562

(นำยณสรวง ก้อนวิมล)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
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แบบแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.1 วุฒิการศึกษา
- วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี หรือสูงกว่ำปริญญำตรี ทุกสำขำ
1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยตำมกรอบงำนที่กำหนดใน ข้อ 24 ถึงข้อ 32
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562 และ
(2) โดยเป็นไปตำมคำสั่งของผูบ้ ังคับบัญชำแต่งตั้งให้ไปปฏิบัตงิ ำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร
1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
วัน เวลา สอบคัดเลือก
วิชา
คะแนน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
50
- เวลำ 09.00 - 10.30 น.
1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข
1.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย-อังกฤษ
1.4 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
50
- เวลำ 10.30 - 12.00 น.
2.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบและ
วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
2.2 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขทุกฉบับ

- เวลำ 13.30 เป็นต้นไป

พักกลางวัน
สอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
จำกประวัตสิ ่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัตงิ ำน ท่วงทีวำจำ อุปนิสยั อำรมณ์
ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และ
บุคลิกอย่ำงอื่น
รวม

50

150
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1.4 เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เข้ำคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำครวมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันหลำยคน ให้ถือ
คะแนนวิชำเฉพำะตำแหน่งเป็นเกณฑ์ตัดสิน
และถ้ำคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก
จะถือคะแนนวิชำควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตดั สิน และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสมสัมภำษณ์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
2. ตาแหน่ง นิติกร
2.1 วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
(1) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี หรือสูงกว่ำปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์บัณฑิต และ
(2) มีประสบกำรณ์กำรทำงำน หรือผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์เกี่ยวกับกฎหมำยในหน่วยงำน หรือ
องค์กรของรัฐ หรือเอกชน สหกรณ์จะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ (แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ)
(3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกฎหมำยสหกรณ์และกฎหมำยอื่น
(4) มีควำมรู้วิชำกฎหมำยมีควำมสำมำรถในกำรใช้กฎหมำยอย่ำงเหมำะสม
(5) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย – อังกฤษ และควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสม
แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
2.2 ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบัติ
(1) งำนขำยทอดตลำดที่ดนิ เพื่อชำระหนีส้ หกรณ์
(2) งำนสืบข้อมูลรำคำซื้อขำยทรัพย์สินในปัจจุบนั เพื่อกำหนดรำคำกลำงขำยทอดตลำด
(3) งำนสืบข้อมูลสินทรัพย์สมำชิก (กรณีขำยหลักประกันแล้วไม่คุ้มหนี้)
(4) ควบคุมบัญชีรำยชื่อสมำชิกผิดนัดชำระหนี้ (ย้ำยต่ำงจังหวัด – งดเรียกเก็บ)
(5) งำนเกี่ยวกับฟ้องบังคับคดีของสหกรณ์ทุกเรื่อง
(6) ประสำนงำนกับสมำชิก สหกรณ์ต่ำงจังหวัด ฝ่ำยบัญชี กรณีมีเงินโอนมำชำระหนี้
(7) ออกใบแจ้งชำระหนี้ ส่งใบเสร็จ (ย้ำยต่ำงจังหวัด ดอกเบี้ยค้ำง เรียกเก็บไม่ได้
ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ)
(8) ออกเร่งรัดติดตำมหนี้สมำชิกย้ำยต่ำงจัวหวัด
(9) งำนควบคุมลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ
(10) งำนประนอมหนี้
(11) ปฏิบัติงำนหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่รับมอบหมำยจำกสหกรณ์
2.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
วัน เวลา สอบคัดเลือก
วิชา
คะแนน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
50
- เวลำ 09.00 - 10.00 น.
1.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข
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1.3 ควำมรูค้ วำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย-อังกฤษ
1.4 ควำมรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
- เวลำ 10.30 - 12.00 น.
2.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
2.2 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขทุกฉบับ
2.3 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยอำญำ
2.4 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
2.5 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
และพำณิชย์
2.6 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยวิธีกำรพิจำรณำควำมอำญำ
2.7 ควำมรู้เกี่ยวกับทนำยควำม
พักกลางวัน
เวลำ 13.30 เป็นต้นไป
สอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
จำกประวัตสิ ่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัตงิ ำน ท่วงทีวำจำ อุปนิสยั อำรมณ์
ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และ
บุคลิกอย่ำงอื่น
รวม

100

50

200

2.4 เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำค
รวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมด จึงถือว่ำเป็นผูส้ อบคัดเลือกได้ ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน
หลำยคน ให้ถือคะแนนวิชำเฉพำะตำแหน่งเป็นเกณฑ์ตดั สิน และถ้ำคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก จะถือคะแนนวิชำ
ควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสม
สัมภำษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน

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

