เรื่อง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้ว ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น จ ากั ด ประสงค์จ ะรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คล
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน 1 ตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563 ข้อ 9, 12 และข้อ 13 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 31 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลื อก และแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ส หกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
รายละเอียด ดังนี้ต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน 1 ตาแหน่ง
2. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
2.1 มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครเพศชาย
ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท

2.8 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์ โดยได้กระทาผิดวินัย ซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก
หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง
2.9 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
2.10 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินจิ ฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
3. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่า ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาการเงินการบัญชี
การบริหารธุรกิจ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพร้อมปฏิบัติงานได้
4. การรับสมัครสอบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และการสอบคัดเลือก
4.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตามตาแหน่งที่ประกาศพร้อมเอกสารหลักฐาน
การสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ ส านั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น จ ากัด เลขที่ 480 หมู่ 5
ตาบลผาสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. และเวลา
13.00 น. -15.30 น. ในวันทาการ
4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จานวน 100.- บาท เมื่อสมัครสอบคัดเลือก
แล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการคัดเลือกให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้ อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
4.3 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(2) สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เป็นเกณฑ์
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(6) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ (อายุไม่เกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร)
4.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด น่าน จากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด เลือก
ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด น่าน จากัด ทางสื่อออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.nphcoop.com
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.2 สอบภาคปฏิบัติ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
5.3 สอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
6. การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และการขึ้นบัญชี
6.1 การสอบคัดเลือก
1) สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ สานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด
2) สอบสั มภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด
6.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนประเมินแต่ละหลักเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 และคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
(1) หากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ผู้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้
ที่อยู่ลาดับสูงกว่า
(2) กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตาแหน่ง เป็นผู้
อยู่ในลาดับสูงกว่า
(3) กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนประเมินผลงานหรือประสบการณ์สูงกว่า
เป็นผู้ได้ลาดับสูงกว่า
(4) กรณีมีผู้ได้เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่า เป็นผู้ได้ลาดับสูงกว่า

6.3 การประกาศผลการสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ได้ เรียงลาดับจากผู้ที่ได้สูงสุดลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด ทางสื่อออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด และ
ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.nphcoop.com
6.4 การขึ้นบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด จะขึ้นบัญชีสารองรวมไว้เป็นบัญชีเดียว
ตามลาดับของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถัดจากวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็น
ต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่
7. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะให้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้น 11,330 บาท และจะต้องผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้
ลาดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หากพ้นกาหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ สอบคัดเลือกได้
ในลาดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไป
8. หลักประกัน
ผู้ ได้รั บ การจั ดจ้ างเป็ น เจ้ าหน้า ที่ส หกรณ์ออมทรัพย์ ส าธารณสุ ข จังหวัด น่าน จากัด ให้ ใ ช้
หลักประกันการปฏิบัติงานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การจ้างและการแต่งตั้ง ข้อ 19 - ข้อ 24
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

(นายอานันต์ ศิริ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด

