ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางชัว่ คราว
ดวยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะหส มาชิ กสหกรณอ อมทรั พยค รู อุ ดรธานี จํา กั ด จะดํ าเนิ นการ
คัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางชั่วคราว เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์
ยุติธรรม และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนเจาหนาที่สมาคม ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณ ออมทรั พย ครู อุด รธานี จํ า กั ด ว าด วยเจ า หน า ที่ สมาคม พ.ศ.2550 หมวด 3 ข อ 5 และมติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 11 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางชั่วคราว ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. เจาหนาที่ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. คุณสมบัติของผูมสี ทิ ธิ์สมัคร
2.1 ผูส มัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัตทิ ั่วไป ดังนี้
2.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
โรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
2.1.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.1.6 ไมเปนผูมหี นี้สินลนพนตัว
2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสมาคม หรือออกจากราชการ
หรือออกจากองคการของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.1.8 ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
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2.2.1 ตองไดรับ วุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาดังตอไปนี้
1) สาขา เทคโนโลยีและสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
2.2.2 มีความรูความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม
MS Office ประกอบดวย MS Word, MS Excel,MS PowerPoint
ไดเปนอยางดี กับทั้งสามารถใชงาน Web Browser ในการสืบคน
ขอมูล ติดตอสื่อสารผาน E-mail ไดเปนอยางดีดวย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563
ไมเวนวันหยุดทําการของสมาคมฯ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ กําหนด
4.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถายขนาด 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน
6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 แผน
4.4 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทยทสี่ ถานพยาบาลของรัฐออกให จํานวน 1 ฉบับ (ทีต่ รวจมาแลว
ไมเกิน 1 เดือน)
4.8 หนังสือรับรองการเปลีย่ นชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
4.10 เอกสารการเกณฑทหาร (กรณีผสู มัครเปนเพศชาย)
4.11 แฟมผลงาน (Portfolio)
5. การยื่นใบสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองทีส่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก –
สหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี จํากัด เลขที่ 5 ถนนโพนพิสยั ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6. คาธรรมเนียมการรับสมัคร ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร
คนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตเฉพาะผูขาดคุณสมบัติ
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ผูส มัค รเขารับ การคั ดเลื อกจะตองรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว าเปนผู มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัค รพร อ มทั้ ง ยื่ นหลักฐานการสมั ค รให ถู กตองครบถวนตรงตามความจริ ง ในกรณี ที่ มีค วามผิ ด พลาดอั น
เนื่ องมาจากผู สมัค ร หรื อ ตรวจพบวา เอกสารหรื อหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู สมั ค รนํ า มายื่นไมต รงหรือไมเ ปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร สมาคมฯ ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการคัดเลือก
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือ http://www.ssudon.com
9. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
9.1 ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
9.2 ภาคการสัมภาษณ 50 คะแนน
10. วัน เวลา และสถานที่ ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
สถานทีก่ ารคัดเลือกจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชือ่ ผูมสี ิทธิ์เขารับการคัดเลือกตอไป
ตารางกําหนดการคัดเลือก
วัน เดือน ป

เวลา

หลักสูตรการคัดเลือก

วันเสารที่ 23 พ.ค.2563

10.00 น - 11.00 น.

ประเมินสมรรถนะการปฏิบ ัติงาน (50 คะแนน)

11.00 น . - 13.30 น.

พักเที่ยง

13.30 น . - 15.00 น.

สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกเฉพาะผูที่ผานเกณฑ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก –
สหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี จํากัด หรือ http://www.ssudon.com โดยตองมีคะแนนการคัดเลือก
ไมต่ํากวารอยละ 60 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
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12.1 ผูท ี่ไดรับการคัดเลือกไดในอันดับที่ 1 ใหมารายงานตัวและทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานกับสมาคมฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในเวลาทําการของสมาคมฯ หากไมมารายงานตัว
ตามกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิ์ และสมาคมฯ จะเรียกผูที่ไดรับการคัดเลือกไดลําดับถัดไปมารายงานตัวและ
ทําสัญญาจาง
12.2 ผูไดรับการคัดเลือกและทําสัญญาจางกับสมาคมฯ แลวจะไดรับการแตงตั้ง
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
12.3 กรณีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหสมาคมฯ คัดเลือก สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลา
การรับสมัคร หรือเปดรับสมัครใหม หรือเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑการรับสมัครหรือการคัดเลือกไดตามที่เห็นสมควร
13. หลักประกันการปฏิบัติงาน
บุคคลซึ่งมีตําแหนงทางราชการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป หรือเทียบเทาเปน
ผูค้ําประกัน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตัง้ แตระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทาเปนผูค ้ําประกัน หรือ เงินสด
จํานวนไมนอยกวา 60 เทา ของคาจางรายวันโดยเฉลีย่ เปนประกัน
14. คาจาง อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

(นายประเยียน สงเสริม)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

