
 
ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด โดยที่ประชุมคณะ 
กรรมกาด าเนินการศูนย์ประสานงานครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานจ านวน  1  อัตรา  โดยวิธีการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานจ านวน  1  อัตรา      
รายละเอียดลักษณะงาน   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและสมรรถภาพที่ต้องการ    อัตราค่าจ้าง   

การจ้างและสวัสดิการ  ตามเอกสารผนวก 1 ที่แนบท้ายประกาศนี้        
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร      

2.1 มีสัญชาติไทยและมีความศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อนวัณ 

โรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรค
อย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน   หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ 

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
                          2.8 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก   หรือให้ 
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ 
                         2.9 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
                          2.10 ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ   หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
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3. ค่าสมัครและเงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องช าระค่าสมัครสอบ 100 บาท  เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครจะไม่คืน  โดยผู้สมัคร  

เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   หรือวุฒิการ   ศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ   อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว   ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   และสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

4. การยื่นใบสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้    ตั้งแต่วันที่  13 - 24  

ธันวาคม 2564   ทุกวันท าการ   (จันทร์ถึงศุกร์)  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด   ถ.วิวิธสุรการ  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงประกอบการสมัคร 
5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ( ฉบับจริง ) 
5.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปวส. ทางบัญชี 

ที่มีหน่วยกิตทางบัญชีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ( ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน Transcript  ฉบับจริง ) 
5.3 เอกสารและหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ฯลฯ  

6. เอกสารที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
6.1 ภาพถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด 3 x 4  

เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 3 รูป  
6.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1  สาขาเวชกรรม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน   ที่แสดงว่า 

ผู้สมัครไม่เป็นโรคต้องห้ามจ านวน  1   ฉบับ  
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน  1  ฉบับ 
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6.5 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
6.6 ส าเนาหลักฐานและแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ 5.2 จ านวน 1 ฉบับ 
6.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ได้แก่  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล   การผ่านการเกณฑ์ทหาร  

หรืออ่ืน ๆ  ประเภทละ 1 ฉบับ 
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6.8 ส าเนาเอกสารและหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับและศูนย์ประสานงานฯ  สงวนสิทธิที่จะ 
ไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ศูนย์ประสานฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  และก าหนด วัน  เวลา  สถานที่สอบ  ในวันที่ 

27  ธันวาคม  2564  ณ  ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  หรือทาง เว็บไซต์ www.mukcoop.com 
8. วัน เวลาและสถานที่สอบ 

1. ศูนย์ประสานงานฯ  จะด าเนินการสอบข้อเขียนในวันที่  28  ธันวาคม  2564   ในเวลา   
09.30 - 11.30  น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564   
ในเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 

3. สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์  ในวันที่  28  ธันวาคม  2564  ในเวลา  
13.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 

9. วิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์  

และสัมภาษณ ์ เวลา 09.30 – 16.30 น. ดังนี้ 
1 ความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี  ปรนัย 50 คะแนน     

     2.   สอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์  (100 คะแนน)   สอบสัมภาษณ์  (100 คะแนน)    เพ่ือพิจารณา 
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน   ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและเชาว์ปัญญา  รวมทั้ง
พิจารณาจากบุคลิกภาพ    ทัศนคติความเหมาะสมและความพร้อมในการปฎิบัติงาน     โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์  จะต้องได้คะแนนสอบตามข้อ 1  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนน 
                          3.  ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนทั้งหมด    จึงจะถือว่า 
เป็นผู้สอบคัดเลือกได้   หากมีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี 
ผู้ที่ได้มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นผู้ได้
ล าดับสูงกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ล าดับที่สมัครน้อยกว่าเป็นผู้ได้ล าดับสูงกว่า 
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10. การประกาศผล 
ศูนย์ประสานงานฯ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ฯ  ทาง website สหกรณ์ฯ  และแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบโดยตรง  ภายในวันที่ 29 ธันวาคม  2564 ผู้
ได้รับการคัดเลือก  ให้รายงานตัวต่อประธานคณะกรรมการฯ ในวันที่ 30 ธันวาคม  2564  เวลา  09.00 น.  อนึ่งผู้ได้รับ
การคัดเลือก  จะต้องท าสัญญาจ้างและค้ าประกันต่อศูนย์ประสานงานฯ  หากไม่ท าสัญญาดังกล่าวกับศูนย์ประสานงานฯ 
ถือว่า ผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์การเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

11. การจ้างและแต่งตั้ง 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ  โดยให้ 

ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เมื่อครบ 90 วัน จะประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2. เมื่อผ่านการทดลองงาน (การประเมิน) จะได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้รับค่าจ้าง  

สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  
 
 
         

 
 

               (นายทิน   ตันสมรส) 
                                    ประธานกรรมการ 
                                        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 1 
แนบท้ายประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ต าแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่การเงิน   จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 
 1.  รับสมัคร / ตรวจสอบเอกสารการสมัคร/กรอกข้อมูลการสมัครตามแบบของแต่ละสมาคม 

     สแกนเอกสารส่งสมาคม 
2.  ออกใบเสร็จรับเงินฝาก - ถอน ประจ าศูนย์ / ส่งเงินสมาคม         
3.  จัดท าบัญชีรายวัน และรายได้ ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมทางการเงินของศูนย์ประสานงาน 

 4.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี ดูแลและเก็บเอกสารทางบัญชี บันทึกการ  
     จ่ายเงิน  การรับเงินและธุรกรรมทางการเงิน ของศูนย์ประสานงานฯ 
5.  จัดแสดงรายรับ - รายจ่าย ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ เพื่อน า 
     เสนอคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ทุกเดือน 
6.  จัดเก็บเอกสารใบสมัคร เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานฯ 
7.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคม  ( กรณีสมาชิกเสียชีวิต / โอนย้ายเข้า-ออก / ลาออก / 
     เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ / เรียกเก็บเงินล่วงหน้าประจ าปี ) 

คุณสมบัติเฉพาะ 1.อายุ 24 – 35 ปี 
 2.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปวส. สาขาบัญชี  จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 
 3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบปฏิบัติการ Windowsและโปรแกรม  

Microsoft Office ได ้
 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถปฏิบัตินอกเวลาท างานได้ 

สถานที่ปฎิบัติงาน ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จ ากัด 
ค่าจ้างและการจ้าง 1.อัตราเงินเดือน  11,500.-บาท 

2.ระยะเวลาทดลองงานปฎิบัติงาน 3  เดือน  
3.จัดหาหลักค้ าประกันการท างาน 

สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
วันที่เริ่มจ้าง ให้ทดลองงานตั้งแต่วันที่ 3  มกราคม  2565 

 
 
 
 
 


