ป. 3 / 2564
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
***************************

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2564 หมวดที่ 1 เงินเดือนและค่าตอบแทน และที่มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
หมวด 1 , หมวด 2 , หมวด 3 และหมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด ดังนี้
1.คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
1. สาขาการบัญชี
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. สาขาการจัดการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. สาขาบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง
2. บรรจุในอัตราเงินเดือน 15,180 บาท มีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระจานองหรือเงินสดค้าประกันการทางาน
วงเงินจานวน 200,000 บาท และบุคคลค้าประกันอย่างน้อย 1 คน เริ่มบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
3. กาหนดค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
4. วิธีการคัดเลือก
ก. สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบและวิธปี ฏิบัตงิ านเกี่ยวกับสหกรณ์
ข. สอบสัมภาษณ์
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
ว่าด้วยผู้จดั การและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 หมวด 3
5.2 มีคุณวุฒิ ความสามารถ ตามที่กาหนดในรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ตามข้อ 1
5.3 ต้องสาเร็จการศึกษาโดยได้รับการอนุมัตจิ ากสภาสถาบันในระดับที่จะสมัครสอบ เท่านั้น
6. กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7. การยื่นใบสมัคร เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
7.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด

-27.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
7.2.1 ใบสมัครตามแบบทีส่ หกรณ์ฯ กาหนด
7.2.2 หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่ง สาขาเวชกรรม รับรองด้วย
ว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์
7.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
7.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
7.2.5 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
7.2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
7.2.7 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือใบรับรองการผ่านงาน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
7.2.8 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
7.2.9 สาเนา ส.ด. 9 หรือสาเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด จะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะคัดเลือกจาก
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดในตาแหน่งเดียวที่ประกาศรับสมัคร
11. การประกาศผลการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 09.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะบรรจุและแต่งตัง้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครพนม จากัด ต้องทาหนังสือสัญญาจ้างและสัญญาค้าประกันไว้เป็นหลักฐาน และหลักประกันตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด เพื่อเป็นประกันความเสียหายอันหากเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทาในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ใน
สหกรณ์ และต้องผ่านการทดลองปฏิบัตไิ ม่น้อยกว่า 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) โดยคณะกรรมการประเมิน ประเมิน
ตามแบบและวิธีการที่สหกรณ์กาหนด
อนึ่ง หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตาแหน่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครพนม จากัด กาหนดจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหรือยกเลิกคาสั่ง แล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
( นายภูวนิ ทร์ โพธิสาขา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด

