ประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรือง รับสมัครบคคลทั
วไปเพือสอบคัดเลือกแต่งตั งเป็ นลกจ้
ุ
ู างชัวคราวรายเดือน
ประเภทเงินบํารงโรงพยาบาล
ทุ่งใหญ่ ตําแหน่ง พนักงานช่ วยการพยาบาล
ุ
………………………………………………….
ด้ วยโรงพยาบาลท่งุ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบคคล
ุ
ทัวไปเพือสอบคัดเลือกและแต่งตั งเป็ นลกจ้
ู างชัวคราวรายเดือน ประเภทเงินบํารงของโรงพยาบาลท่
ุ
ุงใหญ่
เพือให้ ปฏิบัติงานในฝ่ ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ ในตําแหน่ ง พนักงานช่ วยการพยาบาล อัตราค่าจ้าง
เดือน ๆ ละ 6,552 บาท จํานวน ๑ อัตรา
ฉะนั น อาศัยอํานาจอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลกจ้
ู างชัวคราว ว่าด้ วยลกจ้
ู างประจํา
ส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔ ลงวันที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
เรืองหลักสตรวิ
ู ธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชี และยกเลิก
บัญชีผ้สู อบคัดเลือกได้ หรือผู้ ได้ รับการคัดเลือก เป็ นลกจ้
งคับใช้ กับลกจ้
ู าง ตามข้ อ๓ ทีอนโลมบั
ุ
ู างชัวคราว
ของส่ วนราชการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพือแต่งตังเป็ นลกจ้
ู างชัวคราวโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี.๑. คณสมบั
ติทัวไปและคณสมบั
ติเฉพาะตําแหน่ งของผู้ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ุ
ุ
๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุ ณสมบัติทัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
ก. คณสมบั
ติทัวไป
ุ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายไม่
ุ ตํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผ้เู ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมขด้
ุ วยความบริสุ ทธิ ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ าม
(๑) เป็ นผ้ดู ํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟันเฟื อน ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็ นผ้อู ย่ใู นระหว่างถกสั
ู งพักราชการหรือถกสั
ู งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินีหรือตามกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผ้บู กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็ นกรรมการหรือผ้ดู ํารงตําแหน่ งทีรับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้ าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบคคลล้
มละลาย
ุ
(๗) เป็ นผ้เู คยต้องรับโทษจําคกโดยคํ
าพิพากษาถึงทีสดให้
ุ
ุ จําคกเพราะ
ุ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโทษ
ุ
(๘) เป็ นผู้เคยถกลงโทษให้
ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
ู
หรือหน่ วยงานอืนของรัฐ
(๙) เป็ นผ้เู คยถกลงโทษให้
ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ู
พระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผ้เู คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี หรือตามกฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผู้เคยกระทําการทจริ
ุ ตในการสอบเข้ ารับราชการ หรือ เข้ า
ปฏิบัติงานในหน่ วยงานของรัฐ
ผู้ทีจะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนซึงมีลักษณะต้องห้ ามตาม ข้ อ
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้ เข้ ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ ามตาม (๘) หรือ (๙) ผ้นู ั นต้องออกจากงานหรือออกจากราชไปเกินสองปี แล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ ามตาม (๑๐) ผ้นู ั นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ว และต้องมิใช่ เป็ นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทจริ
ุ ตต่อหน้ าที
สําหรับพระภิกษหรื
ุ อสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ าสอบแข่งขัน
เพือบรรจบคคลเข้
ารับราชการ ทั งนี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที นว. ๘๙/๒๕๐๑
ุ ุ
ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้ อ ๕ ของคําสังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๑.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีความรู้ดังนี
คณสมบั
ติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี
ุ
ได้ รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และได้ รับประกาศนียบัตร
หลักสตรผ้
ู ูช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชัวโมง จากสถาบันการศึกษา ซึงผ่านการรับรองหลักสตร
ู ผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสตรผ้
ู ู ช่วยแพทย์
๒. การรับสมัครและสถานทีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ขอยืนใบสมัครด้ วยตนเองได้ ใน วัน เวลาราชการ ที
กล่มุ งานการจัดการ โรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ โดยเปิ ดรับสมัครใน ระหว่างวันที 8 มกราคม ๒๕61 ถึงวันที 31
มกราคม ๒๕61 ในวันเวลาราชการ และสามารถดรายละเอี
ยดได้ ที
ู
www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามายืนในวันรับการสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลักฐานแสดงพื นฐานความรู้ ทางการศึกษา เช่ น ใบสทธิ
ุ ใบประกาศนียบัตร หรือ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Record)
๓.๒ รปถ่
ู ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓x๔ ซม. หรือขนาด
๑ นิว และถ่ ายครั งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รปู
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารทีเกียวข้ อง
เช่ น ใบทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เป็ นต้น
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึงได้ ขึ นทะเบียนรับอนญาตให้
ประกอบโรค
ุ
ศิลป์ สาขาเวชกรรม ว่าไม่ได้ เป็ นโรคต้องห้ าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน
๓.๕ หลักฐานการเปลียนชือตัว – สกลุ (ถ้ามี)
๓.๖ หลักฐานประกอบใบสมัครต้องรับรองสําเนาถกต้
ู องพร้ อมรับรองตนเองว่ามี
คณสมบั
ติครบถ้ วนไว้ในใบสมัครด้ วย
ุ
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 50 บาท
๕. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และระเบียบเกียวกับการสอบ
คัดเลือก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และ
ระเบียบ เกียวกับการสอบคัดเลือกให้ ทราบในวันที 5 กมภาพั
นธ์ 2561 ณ.บอร์ ดประชาสัมพันธ์
ุ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ และเป็ นหน้ าทีของผู้สมัครสอบต้องมาดประกาศด้
วยตนเองและสามารถดรายละเอี
ยด
ู
ู
ได้ ที www.Thungyai Hospital.org
๖. หลักสตรและวิ
ธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
ู
๖.๑ สอบปฏิบัติ และหรือข้ อเขียนตามทีคณะกรรมการกําหนด
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการจะประเมินบคคล
ุ เพือ

พิจารณาเหมาะสมกับตําแหน่ งหน้ าที โดยดจาก
ู ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การทํางาน ท่ วงทีวา
อปนิ
ุ สัย ภาษาพดู สําเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว สังคมสิงแวดล้อม ความคิดริเริมสร้ างสรรค์ เชาว์
ปัญญา และบคลิ
ุ กอย่างอืนเป็ นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสินและประกาศรายชือผู้ มีสิทธิ คัดเลือก และการขึนทะเบียนสอบคัดเลือกได้
ผู้ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็ นผู้ ได้ คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํากว่าร้ อยละ 5๐
และ ได้ คะแนนรวมทั งสินทกภาคไม่
ตํากว่าร้ อยละ ๖๐ และจะขึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ทีผ่านเกณฑ์กําหนด
ุ
ไว้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ จะประกาศรายชือผู้สอบคัดเลือกได้
เรียงตามลําดับจากผู้ ได้ คะแนนรวมสงสดลงมา
กรณีผู ้สอบคัดเลือกได้ มีคะแนนเท่ ากัน ให้ ผู ้ได้ คะแนนภาค
ู ุ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ งมากกว่าเป็ นผู้ อยู่ ในลําดับสงกว่
ู า ถ้ าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เท่ ากัน ให้ผู้ได้ คะแนนภาคความสามารถทีใช้ เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลําดับสงกว่
ู า ถ้ ายังได้ คะแนน
เท่ ากันอีกก็ให้ ผู ้ได้ หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู้ อยู่ ในลําดับทีสงกว่
ู าเป็ นเกณฑ์ตัดสิน
๘. การแต่งตั งและสังจ้างผู้ สอบคัดเลือกได้
ให้ แต่งตั งและสังจ้างตามลําดับทีสอบคัดเลือกได้ เมือมีตําแหน่ งและอัตราการจ้างว่างลง
ตามบัญชีทีขึนทะเบียนไว้
ประกาศ ณ วันที 5 เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕61

(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์เชียวชาญ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่

