
1 
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 
ฉบับที่  2 / 2564 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
********************** 

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั มีความประสงค์รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้าง   
เป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ
ขอ้บังคบัเก่ียวกับการท างาน พ.ศ.2550  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
     ช่ือต าแหน่ง     เจา้หนา้ท่ีธุรการ  จ านวน  1  อตัรา 
       ลกัษณะงาน    

งานธุรการท่ัวไป 
1) การรับและส่งหนังสือ เวียนหนังสือ  บันทึกเสนอและร่างโต้ตอบหนังสือเก่ียวกับการ

ด าเนินงานและการติดต่อทัว่ไปของสหกรณ์ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารการติดต่องานของสหกรณ์ไวต้าม
ลกัษณะและประเภทของงานนั้น 

2) ช่วยเหลือแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป ท่ีมาติดต่อกบัสหกรณ์
และการประชาสัมพนัธ์ 

 3) จดัท าทะเบียนเอกสารหลกัฐาน  สัญญาจา้ง สัญญาค ้าประกนั และทะเบียนประวติัของเจา้
หน้าทีและลูกจา้งของสหกรณ์  ตลอดจนจดัให้มีและเก็บรักษากฎหมาย  กฎขอ้บงัคบั  ระเบียบหรือค าสั่งต่างๆ 
และค าสั่งแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีไวใ้นท่ีเก็บรักษาใหป้ลอดภยั 

4) การประสานงานระหว่างงานต่างๆ ของสหกรณ์ ตลอดจนงานสวสัดิการของเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือค าสั่งท่ีก าหนดไว ้

5) ควบคุม จดัท า และตรวจสอบ ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  จดัท าทะเบียนสมาชิก  ดชันีรายช่ือ
สมาชิก บตัรประจ าตวัสมาชิกหรือบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือสมาชิก  

6) จัดท าทะเบียนคณะกรรมการด าเนินการ และการลาออกจากต าแหน่งตามวาระหรือ              
กรณีอ่ืน ๆ ใหถู้กตอ้งเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
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7)  การจดัท าทะเบียนรับค าขอกูเ้งิน หรือใบสั่งซ้ือของ หรือใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือใบลา
ออกของสมาชิก และค าร้องต่าง ๆ ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว้ส่งเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ด าเนินการสุดแต่กรณี 

8) ตรวจสอบใบสมคัร/ค าขอรับสวสัดิการสมาชิก และจดัท าทะเบียนสวสัดิการสมาชิก  
9) จดัท าแบบส ารวจความตอ้งการ/ความพึงพอใจต่างๆ และสรุปผล 
10) จดัเตรียมห้องประชุม วสัดุอุปกรณ์ ป้าย บอร์ด ท่ีใชใ้นการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

รวมทั้งรายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
11) ติดประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ 
12) ดูแลอาคารสถานท่ี  ควบคุมดูแลเคร่ืองถ่ายเอกสาร   
13) งานท่ียงัมิไดม้อบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดปฏิบติัโดยเฉพาะ ให้ถือเป็นงานในหนา้ท่ีของธุรการ 

จนกวา่จะไดม้อบหมายใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดปฏิบติัและรับผิดชอบ 

งานเลขานุการของคณะกรรมการ 
14) จัดท าและเตรียมเอกสารการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ประชุม

คณะกรรมการเงินกู ้ และการประชุมอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 
15) จดบนัทึกและพิมพร์ายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ของสหกรณ์ 

ตลอดจนการจดแจง้มติท่ีประชุมส่งงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและถือปฏิบติั 

งานพสัด ุ
16) พิจารณาและขออนุมติัการจดัหา หรือจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ ขออนุมติัจ าหน่ายหรือตดับญัชี

พสัดุ ครุภณัฑ์เส่ือมสภาพหรือช ารุด การดูแลรักษาและซ่อมวสัดุครุภัณฑ์การควบคุมและจ าหน่ายแจกวสัดุ
ครุภัณฑ์ให้แก่งานอ่ืนๆ การจ าหน่ายตดับัญชีพสัดุครุภัณฑ์เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ตลอดจนการลงทะเบียน
ครุภณัฑแ์ละเคร่ืองใชส้ านกังาน และทะเบียนคุมเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 17) การท ารายงานการขออนุมติัหรือขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบ ในการซ้ือทรัพยสิ์น
ของสหกรณ์ ตลอดจนการจัดท ารายละเอียดประกอบรายงานนอกจากรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่ง 

งานอืน่ ๆ 
18) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูจ้ดัการมอบหมาย 

 
อตัราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  

1. อตัราเงินเดือน เดือนละ  10,500.00 บาท  
2. ประกนัสังคม  โบนสัประจ าปี  สวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืน ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั ก าหนด 
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2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก 
    คุณสมบัติท่ัวไป 

1.มีสัญญาชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
2.มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ 
3.ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้ งไม่เป็นโรคเร้ือน                

วณัโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ                
โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
5.ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
6.ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
7.ไม่เป็นผูเ้คยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท 
8.ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระท าผิดวินยัซ่ึงอาจตอ้งไดรั้บโทษ ไล่ออก หรือให้ออกตาม

ระเบียบวา่ดว้ยวินยั การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
9.ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 
10.ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ ตาม

มาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
     
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 1. เป็นผูไ้ดรั้บวุฒิไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
 3. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ งานสารบรรณ และงานพสัดุ อยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
 
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
      ให้ผู ้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์            
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  ตั้ งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 ในวนัและเวลาราชการ                           
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้โทร 044-817305 
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 3.2 หลกัฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี             
(นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จ านวน  3  รูป 
  (2) ส าเนารายงานผลการศึกษา และส าเนารายงานใบปริญญาบัตรท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้คุณวุฒิ
การศึกษาตรงกบัคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีรับสมคัร จ านวนอยา่งละ 2 ฉบบั 
  (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 
  (4) ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ  เช่น ใบส าคญัการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ในกรณีท่ีช่ือ- สกุล             
ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) อยา่งละ 1 ฉบบั 
  (5) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเร้ือน วณัโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็น            
ท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ และโรคพิษสุราเร้ือรัง มายืน่ดว้ย 
  (6) ส าเนาหลกัฐานการผา่นการคดัเลือกทหาร  (ถา้มี) 
  (7) หนงัสือรับรองการผา่นงาน  (ถา้มี) 

 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
      ผูส้มคัรสอบตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสอบในวนัท่ียื่นใบสมคัรในอตัรา 100 บาท เม่ือสมคัรสอบแลว้
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นผูข้าดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งน้ีจะต้อง
ด าเนินการขอคืนก่อนวนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ 

 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
      ผูส้มัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้          
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้มัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสอบ
คดัเลือก อนัมีผลท าให้ผูส้มคัรสอบไม่มีสิทธิเขา้รับการสอบคดัเลือกตามประกาศรับสมคัรดงักล่าวให้ถือวา่การ
รับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการสอบคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น และสหกรณ์ฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมคัรสอบ และผูส้มคัรไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆได ้

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสอบขอ้เขียน  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล
ชยัภูมิ จ ากดั  ในวนั 21 ธนัวาคม 2563   

ก าหนดวนัสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั  ในวนัท่ี  28 ธันวาคม 2563  สถานท่ีสอบจะแจง้ให้ทราบใน
วนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั    
 สหกรณ์ฯ จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563  
 ก าหนดวนัสอบสัมภาษณ์  ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล
ชยัภูมิ จ ากดั 
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5. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
 ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ ดงัน้ี 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

หมวดท่ี 1  ความรู้ท่ัวไป    40 ขอ้ 
ความรู้ความสามารถทัว่ไป   
 

 
40 

 
สอบขอ้เขียน 

 
หมวดท่ี 2  ความรู้ ความสามารถ  เฉพาะต าแหน่ง    60  ขอ้ 
1.ความรู้เก่ียวกบังานธุรการ งานพสัดุ และงานสารบรรณ 
2.ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
  

 
60 

 
สอบขอ้เขียน 

 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมหรือจ าเป็นเก่ียวกับงานท่ีจะปฏิบัติ  
เช่น มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพท่ีดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มี
ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ และการท างานเป็นทีม 

 
100 

 
สอบ

สัมภาษณ์ 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผูท่ี้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเป็นผูท่ี้ได้คะแนนหมวดท่ี 1 และ 2  หมวดละไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 60  

การจดัจา้งจะเป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได ้การตดัสินจากคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   
 ถา้หากผูท่ี้สอบไดล้ าดบัแรกไม่มารายงานตวัตามระยะเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  คณะกรรมการจะ
เรียกผูท่ี้สอบไดล้ าดบัถดัไปมาแทน 
 
7.  การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลอืก 
 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบคดัเลือกตามล าดบัคะแนน
สอบในวนัท่ี 4 มกราคม 2563  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด โดยบัญชีรายช่ือ
ดงักล่าวให้เป็นอนัยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือผา่นการสอบคดัเลือกครบก าหนด 2 ปี นบัแต่วนัขึ้นบญัชีหรือนบัแต่
วนัประกาศรับสมคัรในต าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานเดียวกนัน้ีใหม่แลว้แต่กรณี 

 เป็นหนา้ท่ีของผูส้มคัรสอบท่ีจะตอ้งติดตามประกาศต่างๆ เก่ียวกบัการสอบแข่งขนัฯ ในคร้ังน้ี 
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8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลอืก 
 8.1 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือก จะไดรั้บการจา้งตามล าดบัท่ีในบญัชีรายช่ือผูผ้า่นการสอบคดัเลือก 
 8.2 ผูผ้่านการสอบคดัเลือกท่ีได้รับแจง้ให้มาปฏิบติังาน จะตอ้งผ่านการทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน            
และไดรั้บการประเมินผลงานในระดบัท่ีสามารถปฏิบติังานได ้จึงจะไดรั้บการพิจารณาบรรจุเป็นเจา้หน้าท่ีตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 8.3 การบรรจุเป็นลูกจา้งทดลองงาน ไม่เป็นขอ้ผูกมดัสหกรณ์ฯ ให้จ าตอ้งบรรจุเป็นเจา้หนา้ท่ีต่อไปแต่
อยา่งใด และผูผ้า่นการคดัเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน  
 8.4 ในระหว่างเป็นลูกจา้งทดลองงาน ผูผ้่านการคดัเลือกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ ท่ีมีอยู่แลว้ และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากตอ้งการออกจากงานก่อนครบ
ก าหนดการเป็นลูกจา้งทดลองงาน ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 
 8.5 ผูผ้่านการสอบคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ก าหนด 
 8.6 ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งจดัหาหลกัประกนัการท างานตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 
9. หลกัประกนัการปฏิบัติงาน 
 เงินสด จ านวน 21,000 บาท  และสหกรณ์จะเรียกเก็บเพิ่มทุกคร้ังท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน                  
โดยใหค้รบตามจ านวน 60 เท่าของอตัราค่าจา้งโดยเฉล่ียรายวนั   
     

อน่ึง สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการบรรจุหากเห็นวา่ไม่เหมาะสม 
 

ประกาศ   ณ   วนัที  5   ธนัวาคม   พ.ศ.   2563 
 
 
 

 (แพทยห์ญิงจุฑาทิพย ์ พฤฒิจิระวงศ)์ 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ  จ ากดั   

 
 
 
 
 
 

 


