- สาเนา ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตาแหน่งพนักงานฝ่าย อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
จากัด ข้อ 93(6) และข้อ 96 และมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จึงได้ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งพนักงานฝ่าย อัตราเงินเดือน 15,060.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทางาน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
และโปรแกรมด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี
(2) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
(3) มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดเก็บเอกสาร
(4) มีความสามารถในการใช้งานเครื่องใช้สานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
(5) มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพอ่อนโยน
(6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพดี
(7) รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและมีทักษะในการแก้ปัญหา
(8) ติดตาม ตรวจสอบงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์
(9) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก
หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และ
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(11) ไม่เป็นนักพรต นักบวช ทุกศาสนา
3.2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการบัญชี หรือการจัดการทั่วไป หรือเศรษฐศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
4. การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการ สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เลขที่ 402 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2561 ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ฯ (สหกรณ์ฯ เปิดทาการ วันอังคาร-วันเสาร์)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
5. หลักฐานการสมัครสอบ
5.1 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วน ตามหลักสูตรแล้ว (จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
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5.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
จนถึงวันยื่นใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (กรณี ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
5.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 19 กันยายน 2561
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด และที่เว็ปไซต์ www.crct.co.th
7. หลักสูตร
การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบเกี่ยวกับ
- ด้านความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ การคิดคานวณ ทดสอบความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวน หรือปริมาณ
การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความ
หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจาลองต่างๆ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับ
- ความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความ
เหมาะสม แต่ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่างก็ได้ ดังนี้
- การเงินการบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
- ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
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8. วัน และเวลาสอบ
26 กันยายน 2561
10.00 – 11.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- โดยวิธีการสอบข้อเขียน
13.00 – 15.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- โดยวิธีสอบข้อเขียน
27 กันยายน 2561
09.30 น. เป็นต้นไป
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- โดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว เพื่อประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะ อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ เจตคติและอุดมการณ์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้สอบคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งก่อน และเมือ่ สอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผู้สอบได้
สหกรณ์ฯ จะเรียงลาดับคะแนนสูงมาหาต่า ถ้ามีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันหลายคน ให้ถือวิชาความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเป็นคะแนนตัดสิน ถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ถือวิชาความรู้
ความสามารถทั่วไปเป็นคะแนนตัดสิน ถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ถือผู้สมัครลาดับก่อนเป็นผู้สอบ
คัดเลือกได้
9. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ (ทุกส่วนที่มีการสอบ)
9.1 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงเครื่องคานวณต่างๆ นาเข้า
ห้องสอบโดยเด็ดขาด
9.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที
9.3 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมกางเกงยีน เสื้อยืด
หรือรองเท้าแตะเข้าห้องโดยเด็ดขาด
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10. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
สหกรณ์ฯจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
และทางเว็ปไซด์ www.crtc.co.th ในวันที่ 29 กันยายน 2561
11. หลักประกันสัญญาจ้าง
เพื่อประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ฯ เนื่องจากการกระทา หรืองดเว้น
การกระทาในระหว่างทดลองปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องจัดหาหลักประกัน ดังนี้
1) เงินสดจานวนไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับ หรือ
2) มีข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย
2 คน เป็นผู้ค้าประกันในวงเงินความเสียหายไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
โดยให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลาดับที่ 1 ไปรายงานตัว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ และทาสัญญาจ้างกับสหกรณ์ฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา
ที่กาหนดไว้ สหกรณ์ฯ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้สละสิทธิ์และสหกรณ์ฯ จะเรียกผู้สอบคัดเลือกลาดับถัดไปเข้ารายงานตัว
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิราช ป้อมบ้านต้า
(นายวิราช ป้อมบ้านต้า)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

