ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ด้วย โรงพยาบาลแม่ทามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชาย/หญิง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ชองส่วนราซการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี๋ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเฟิอน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงทารคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นรังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหาสกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ขาดคุณสมบัติตาม (๘)(๑๐)(๑๑)(๑๒)(๑๓)(๑๔) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก กพ. แล้ว

สำหรับ

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๔)และ(๕)มีสิทธิสมัครสอบได้แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อพ้น

จากตำแหน่งแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรึปิสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

คุณสมบัติสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร์
๒. มีความชำนาญในทักษะวิชาชีพมีจริยธรรมอันดีงามและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก

ชั้น ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ในวันเวลาราชการ
หลักฐานที่จะต้องยื่นพรัอมใบสมัครลอบ

๑)

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ เซนติเมตร ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๒) สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ชุด
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรชั้นประกาศนึยบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้น

จะถือตามกฎหมาย หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับขิบุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ
กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายใน

กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ

๔) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน(ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”
โดยลงชื่อและวันเดือนปีกำกับทุกหน้าของเอกสาร
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองพร้อม
ทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้นโรงพยาบาลแม่ทาอาจจะไม่รับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

๑) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสรบตามประกาศรับสมัครสอบจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศสอบจะถือว่าเป็นผู้ ,ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้

๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของ

โรงพยาบาลแม่ทา

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลแม่ทาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ ด๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔

ทาง www.mth.go.th
๔. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวันสอบคัดเลือก

จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔
ทาง www.mth.go.th
๖. วิธีการสอบคัดเลือก
๑. ความรู้ความสามารถทั่ว!ป คะแนนเต็ม ๓๐ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีอื่นใดที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
๒. ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีอื่นใดที่

คณะกรรมการเห็นสมควร
๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๔๐ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร
๗. เกณฑ์การตัดสินและประกาศผลสอบคัดเลือก
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ
จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔

๘. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่

ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน

ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ

สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง
ตามที่กำหนด และหรือ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๔๔๔ ทั่งนี้ ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดสมัครสอบ จะใช้เป็นเงื่อนไขในการรับเงินค่าจ้างสูงกว่าไม่ได้

โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือช่วยให้ท่านได้รับการจ้าง หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรด

อย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งใท้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสันติ วงศ์ฝืน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา

