
  
 

 
 

ค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ที ่     18 / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลอืกพนักงานธุรการ 
……………………………………………………. 

          อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั หมวด 8 
ขอ้  79  (11)    ก าหนดใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ    หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
          ดงันั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินกา รสอบคดัเลือกพนกังานธุรการ   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและส าเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ในการด าเนินการสอบคดัเลือกพนกังานธุรการ  ประจ าปี 2559  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และตัดสินผลการคัดเลอืก   ประกอบดว้ย 
              1.  นายรติ                 บุญมาก                           ประธานกรรมการ 

2.  นายสยมุพร                 พรหมจารีต                     กรรมการ 
3.  นายสมศกัด์ิ                 ยบุลพนัธ์             กรรมการ 
4.  นายบุญไทย                จนัทรเสนา                      กรรมการ 
5.  นางสาวรัตนา              สร้อยกุดเรือ                     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก 
2. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการสอบสัมภาษณ์ 
3. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
4. พิจารณาตดัสินผลการคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

2. คณะกรรมการรับสมัคร  ประกอบดว้ย 
 1.  นางสาวรัตนา              สร้อยกุดเรือ                     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจีรภา   บุตรดา   กรรมการ  
 3.นางสาววสิมยั   สุริยขนัธ์  กรรมการ  
 4. นางสาว ปณิตา              จกัรนารายณ์                     กรรมการ 
 5. นายอาทิตย ์   โสภา   กรรมการ  
 6. นางสาวตุลารัตน์ ลองจ านงค ์ กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 



  
 

หน้าที่ 
 1. ด าเนินการรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเป็นพนกังานธุรการ    
 2. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐานของผูส้มคัร  
 3. พิจารณาตดัสินผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศ  
 4. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. คณะกรรมการออกข้อสอบและเกบ็รักษาข้อสอบ  ประกอบดว้ย 

1. นายสมศกัด์ิ    ยบุลพนัธ์              ประธานกรรมการ 
2. นายด ารงค ์   ฉิมนิล             กรรมการ 
3. นางประหยดั    ธุระแพง             กรรมการ 
4. นายพงษป์ณต   ทาหนองคา้             กรรมการ 
5. นายไพฑูรย ์   วงศส์ะอาด            กรรมการ  
6. นางนิตยา   พนัธ์งาม            กรรมการ 
7. นางณฐัธยาน์                พนมชยัจิรกุล                             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
 1.ด าเนินการออกขอ้สอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

2.จดัเก็บขอ้สอบในท่ีปลอดภยัและเหมาะสม 
3.น าขอ้สอบตน้ฉบบัไปจดัเตรียมใหเ้พียงพอในการสอบคดัเลือก 

 4.ส่งมอบขอ้สอบใหค้ณะกรรมการควบคุมหอ้งสอบ 
 5.หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   
4. คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  ประกอบดว้ย 

1. นายบุญไทย  จนัทรเสนา   ประธาน กรรมการ 
2. นายณฐัวฒิุ    คลงักลาง   กรรมการ  
3.นายสายตา    สวสัด์ิประภา    กรรมการ  
4. นางสาวก่ิงเพชร   ชินศิริประภา   กรรมการ 

 5.นายณรงคฤ์ทธ์ิ   จนัทร์นาหวา่   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1. ติดต่อประสานงานเพื่อรับขอ้สอบจากคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
 2. จดัท าแบบฟอร์มลงทะเบียน  และดูแลการลงทะเบียนของผูเ้ขา้สอบใหเ้รียบร้อย 
 3. จดัท าแผนผงัท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ขา้สอบ  และอ านวยความสะดวกในการเขา้สอบ  
 4. ตรวจสอบหลกัฐานผูเ้ขา้สอบวา่มีความถูกตอ้ง และตรงตามตวับุคคลท่ีเขา้สอบ  
 5. ดูแลและควบคุมการสอบ 
 6. จดัเก็บขอ้สอบและกระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบใหเ้รียบร้อย 
 7.ด าเนินการตรวจกระดาค าตอบของผูเ้ขา้สอบ  



  
 

 
 8. ส่งผลคะแนนใหค้ณะกรรมการประมวลผล 
 9. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. คณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ  ประกอบดว้ย 
 1. นายสยมุพร                 พรหมจารีต                      ประธานกรรมการ 
 2. นายวรีะยทุธ  น่าบณัฑิต  กรรมการ  
 3. นางสาวตุลารัตน์ ลองจ านงค ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ 
 1. เดินการออกขอ้สอบภาคปฏิบติั 
 2. ดูแลควบคุมการสอบภาคปฏิบติั  
 3. ด าเนินการตรวจขอ้สอบภาคปฏิบติั  
 4. ส่งผลคะแนนภาคปฏิบติัใหค้ณะกรรมการประมวลผล  
 5. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6. คณะอนุกรรมการประมวลผล  
 1.  นายสยมุพร               พรหมจารีต                      ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวรัตนา              สร้อยกุดเรือ                     กรรมการ 
 3.นางสาววสิมยั   สุริยขนัธ์  กรรมการ  
 4. นายอาทิตย ์   โสภา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1. ติดต่อประสานงานเพื่อรับคะแนนจากคณะกรรมการสอบภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง  ภาคปฏิบติั  
และภาคการสัมภาษณ์ 
 2. ด าเนินการประมวลผลตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการคดัเลือกก าหนด 
 3. เสนอผลการประมวลผลต่อคณะกรรมการสอบคดัเลือก 

4. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

 ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเคร่งครัด 
 

สั่ง ณ วนัท่ี   29 กรกฎาคม  2559 
 

 
(นายรติ  บุญมาก) 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 


