
 
 

ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง พนักงานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 
********************************************** 

                  ด้วย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด จะ
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นพนักงานศูนย์ประสานงาน ปฏิบัติงานที่ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด  ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง 

 พนักงานศูนย์ประสานงาน  จ านวน  1  อัตรา  และอัตราเงินเดือน ๆ ละ  8,260  บาท  
ให้มีการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากไม่ผ่านการประเมินการทดลองงาน จะเรียกผู้ที่
ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองถัดไปตามล าดับ เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานต่อไป 

 
2. คุณสมบัติทั่วไป  
           1. มีสัญชาติไทย  
           2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
           3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
           4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ทั้งไม่เป็นโรค
เรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติด
ให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
           6. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
           7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือองค์กรของรัฐอื่น ๆ อัน
เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
           8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือไล่ออกจากสหกรณ์ หรือหน่วยงานใด ๆ มาก่อน 
           9. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันท าโดยประมาท 
3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้านสาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ   การเงินการบัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การจัดการทั่วไป  ขึ้นไป หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาด้าน
สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ   การเงินการบัญชี  เศรษฐศาสตร์  การจัดการทั่วไป   
4. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
           1. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน  1  ชุด 
           2. บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ชุด 
 
 



 
 
           3. ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรตัวจริง  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ชุด  
           4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  3 x 4 ซม. จ านวน 2 รูป  โดยเป็นรูปที่
ถ่ายครั้งเดี่ยวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน 
           5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ซึ่งออกไม่เกิน  1 เดือน  จ านวน 1 ชุด 
           6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
วันเวลา  สถานที่  รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  ในวันเวลาราชการ  
ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที่   22  กุมภาพันธ์  2564   
7. วิธีการสอบคัดเลือก 
            1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
            2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
            3. สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
            4. สอบสัมภาษณ์ 
8. วันเวลา สถานที่สอบ 
            ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่   24  กุมภาพันธ์  2564   
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 
9. เกณฑ์ การตัดสิน 
           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  1  มีนาคม  2564 
11. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการรับเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม 
2564  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   1    กุมภาพันธ์  2564 

 
(ดร.รติ  บุญมาก) 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด
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