ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๑๔๖.- บาท
ปฏิบัติงานประจางานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก้งคร้อ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑.๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
หรือสูงกว่านี้ ในสาขาวิชาพณิชยการ
๑.๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี
การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ ธุรกิจ
การเกษตรการโรงแรม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
๑.๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้ในการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ
สานักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑.๔. เพศหญิง หรือชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป
๑.๕. สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
๑.๖. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๑.๗. ถ้ามีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายชาระหนี้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเจ้าหนี้อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับภาษี ภงด. ๓ และ ภงด. ๕๓ มีความรู้ด้านงานสารบรรณในการทาหนังสือราชการของส่วนราชการ
และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตึกอานวยการ ชั้น ๓
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.
ทุกวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ บอร์ดงานธุรการ ชั้น ๓
- สอบข้อเขียน
- สัมภาษณ์
- คอมพิวเตอร์

กาหนดวันสอบ
สอบคัดเลือก ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ตึกอานวยการ ชั้น ๓
ประกาศผลหลังสอบคัดเลือกเสร็จ
รายงานตัว ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๓๐ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒. สามารถไป – กลับในการปฏิบัติงานในวันทาการได้สะดวก
๓. มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสภาพจิตใจสมบูรณ์เข้มแข็ง ร่างกายไม่พิการหรือทุพพลภาพที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ไม่ติดสารเสพติดที่กฎหมายห้ามทุกชนิดและไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๕. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาในหน่วยงานอื่นใดในภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็นกรรมการพรรคเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด เพราะได้กระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือ ปลดออก เพราะกระทาผิดวินัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ
หลักฐานการรับสมัคร
๑. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
๒. ต้องยื่นหลักฐานพร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน

๒ แผ่น

๔. หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ให้นาประกาศนียบัตรหรือหนังสือสาคัญที่สถานศึกษา
รับรองหรืออนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว มาแสดงพร้อมสาเนา
จานวน
๕. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาที่มี ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร
จานวน
๖. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
จานวน
๗. ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ กพ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
จานวน
๘. หนังสือรับรองการทางาน/ใบผ่านงาน
จานวน
๙. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
จานวน
๑๐. สาเนา ใบ สด.9 หรือ สด.43
จานวน
๑๑. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับต้องเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

เงื่อนไขในการการรับสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
ทั้งนีโ้ รงพยาบาลแก้งคร้อ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุบุคคลที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หากเห็นว่าไม่มี
ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งได้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ
( นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

