ประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรื อง รับสมั ครบุคคลทัวไปเพือสอบคัดเลือกแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายคาบหรื อรายวั น
ประเภทเงินบํ ารุ งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตํ าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
………………………………………………….
ด้วยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวั ดนครศรี ธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพือ
สอบคัดเลือกและแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายคาบหรื อรายวัน ประเภทเงินบํารุ งของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพือให้
ปฏิบัติงานในฝ่ ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทุ่ งใหญ่ ในตําแหน่ ง เจ้าพนัก งานธุรการ อัตราค่าจ้างวัน และ 443 บาท
จํ านวน ๑ อั ตรา
ฉะนัน อาศั ยอํ านาจอํ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําส่ วนราชการ .ศ.
พ
๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลั ง ที กค ๐๕๒๗.๖/๑๐๔ ลงวั นที ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๓๙ เรื องหลักสูตรวิธีการ
สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิ น การขึนบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้
หรื อผู้ ได้รับการคัดเลือก เป็ นลูกจ้าง ตามข้อ๓ ทีอนุโลมบังคับใช้ก ับลูกจ้างชัวคราวของส่วนราชการโรงพยาบาลทุ่ง
ใหญ่ จึงขอประกาศรับสมั ครสอบคัดเลือกเพือแต่งตังเป็ นลูกจ้างชัวคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.๑. คุณสมบัติทัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหน่งของผู้ มีสิทธิสมั ครสอบคัดเลือก
๑.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ทัว ไปและไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
ก. คุณสมบัติทัวไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต ํ ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู้ เลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นพระประมุขด้วยความบริ สุทธิใจ
ข. ลั กษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิต
ฟันเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกํ าหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็ นผู้ อยู่ในระหว่างถูกสังพั กราชการหรื อถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินีหรื อตามกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผู้ บกพร่ องในศีลธรรมอั นดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็ นกรรมการหรื อผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทีรับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมือง
หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ด ให้จ ําคุ กเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทํ าโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรั ฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอืนของรัฐ
(๙) เป็ นผู้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิด วิ นัย ตาม
พระราชบัญญัตินี หรื อตามกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทํ าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี หรื อ
ตามกฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผู้ เคยกระทํ าการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อ เข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ ทีจะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนซึ งมีล ั กษณะต้องห้ามตาม ข้อ(๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรื อ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้ นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ ้าเป็ นกรณี มีล ักษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรื อ (๙) ผู้ นันต้องออกจากงานหรื อออกจากราชไปเกินสองปี แล้ ว และในกรณี มีล ั กษณะต้องห้ามตาม(๑๐) ผู้
นัน ต้องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกิน สามปี แล้ว และต้องมิใช่ เป็ นกรณี ออกจากงานหรื อออกจาก
ราชการเพราะทุจริ ตต่อหน้าที
สําหรั บพระภิก ษุหรื อสามเณรทางราชการไม่รั บสมัค รสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทังนี ตามหนังสื อกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริ หารที นว. ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวัน ที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของคําสังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๑๗ มีน าคม
๒๕๓๘
๑.๒ ผู้ สมั ครสอบคัดเลือกต้องมีความรู้ด ังนี
คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหน่ง ดังนี
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริ หารธุรการ
สาขาการเงิ นและการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาช่ างเทคนิ ค ช่างกลโรงงาน และสาขา
เลขานุการ
๒. การรับสมั ครและสถานทีรับสมั คร

ผู้ ประสงค์จะสมั ครสอบคัดเลือก ให้ขอยืนใบสมั ครด้วยตนเองได้ใน วัน เวลาราชการ ทีกลุ่มงาน
การจัดการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยเปิ ดรับสมั ครใน ระหว่างวั นที 7 พฤษภาคม ๒๕61 ถึงวั นที
20 มิถุนายน ๒๕61 ในวั นเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที
www.thungyai Hospital.org
๓. เอกสารและหลั กฐานทีต้องนํามายืนในวั นรับการสมั ครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลั กฐานแสดงพืนฐานความรู้ทางการศึกษา ประกอบด้วยใบประกาศนียบัตรชันสูง หรื อ ใบ
ผลการเรี ยน (Transcript Record)
๓.๒ รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรื อขนาด
๑ นิว และถ่ายครังเดียวไม่เกิน ๖ เดือน จํ านวน ๓ รู ป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ เอกสารทีเกียวข้อง เช่น ใบ
ทหารกองเกิน (สด.๘ สด.๙ สด.๔๓) เป็ นต้น
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ งได้ขึนทะเบียนรับอนุ ญาตให้ประกอบโรคศิลป์
สาขาเวชกรรม ว่าไม่ได้เป็ นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๕ หลั กฐานการเปลียนชือตัว– สกุล (ถ้ ามี)
๓.๖ หลักฐานประกอบใบสมัครต้องรั บรองสําเนาถูก ต้องพร้อมรับรองตนเองว่ามีคุ ณสมบัติ
ครบถ้ วนไว้ ในใบสมั ครด้วย
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ
ผู้ สมั ครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ จํ านวน 200 บาท
๕. การประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วั น เวลา สถานที และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที และระเบียบ
เกียวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบใน วั นที 25 มิถุนายน 2561 ณ.บอร์ ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ และ
เป็ นหน้า ที ของผู้ส มัค รสอบต้อ งมาดู ป ระกาศด้ว ยตนเองและสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ที www.Thungyai
Hospital.org
๖. หลั กสูตรและวิธีการดํ าเนินการสอบคัดเลือก
๖.๑ หลั กสูตรการสอบและเนือหาหลั กสูตร
๖.๑.๑ ความรู้ความสามารถทัวไป (ภาค ก.) และภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
แบ่งเป็ น
๖.๑.๑.๑ ความสามารถทัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยสอบข้อเขียน ทดสอบ
เนือหาเกียวกับ
- ความสามารถทางด้านคิดคํ านวณ เกียวกับ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวม
ยอดทางคณิ ตศาสตร์เบืองต้น การคิดวิเคราะห์หาความสัมพั นธ์ของจํานวน หรื อ ปริ มาณ การแก้ปัญหาเชิงปริ มาณ
และการวิเคราะห์ข ้อมูลต่างๆ
- ความสามารถทางด้านวิเคราะห์เหตุผล เกียวกับ การคิดหาความสัมพั นธ์เชือมโยงของคํ า

ข้อความ หรื อรู ปภาพ การหาข้อยุติ หรื อข้อสรุ ปอย่างสมเหตุ สมผลจากข้อความ สัญลัก ษณ์ สถานการณ์ หรื อ
แบบจํ าลองต่างๆ
๖.๑.๑.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนน ๕๐ คะแนน) โดยสอบข้อเขียน และทดสอบเนือหา
เกียวกับ
- ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทํ าความเข้าใจเกียวกับ
บทความ หรื อข้อความทีกํ าหนดให้แต่ละบทความหรื อ ข้อความ ทังนีรวมถึง การสรุ ปบทความ และการตีความ
๖.๒.๑ ความรู้เฉพาะตํ าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกการทดสอบเป็ น
สอบข้อเขียน 60 คะแนน และสอบปฏิบัติ 40 คะแนน โดยทดสอบเนือหาดังนี
-ความรู้เกียวกับงานสารบรรณ ตามระเบียบสํานักนกยกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานสํานักงาน และความรู ปเกียวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประเภท โปรแกรม Word Excel
- ทดสอบเกียวกับ พรบ.จัดซือจัดจ้างภาครัฐและบริ หารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

๖.๒.๒ ทดสอบเกียวกับการปฏิบัติงานจริ ง ตามทีคณะกรรมการกํ าหนด จํ านวน40
คะแนน
๖.๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับตํ าแหน่ง จํ านวน๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์
๖.๒.๓โดยพิจารณาเหมาะสมกับตํ าแหน่งหน้าที โดยดูจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ทํางาน ท่ ว งที ว า อุปนิ สัย ภาษาพูด สํา เนี ย ง อารมณ์ ทัศนคติ การปรั บตัว สังคมสิ งแวดล้อม ความคิ ด ริ เริ ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกอย่างอืนเป็ นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสินและประกาศรายชือผู้ มีสิทธิค ัดเลือก และการขึนทะเบียนสอบคัดเลือกได้
ผู้ ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็ นผู้ ได้ะคแนนในแต่ละภาคไม่ต ํ ากว่าร้อยละ 5๐
และ ได้คะแนนรวมทังสินทุกภาคไม่ต ํ ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะขึนบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ทีผ่านเกณฑ์ก ําหนดไว้๒
ปี นับแต่ว ัน ประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ซึ งจะประกาศรายชือผู้สอบคัด เลือกได้เรี ยง
ตามลําดับจากผู้ ได้ค ะแนนรวมสู งสุ ด ลงมา กรณี ผู้สอบคัด เลือกได้มีค ะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตํ าแหน่งมากกว่าเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ งเท่ากัน ให้ได้
ผู้
คะแนนภาคความสามารถทีใช้เฉพาะตํ าแหน่งมากกว่าเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับสูงกว่า ถ้ายั งได้คะแนนเท่ากันอีกก็ใผูห้้ ได้
หมายเลขประจํ าตัวสอบก่อนเป็ นผู้ อยู่ในลํ าดับทีสูงกว่าเป็ นเกณฑ์ต ัดสิน

๘. การแต่งตังและสังจ้างผู้ สอบคัดเลือกได้
ให้แต่งตังและสังจ้างตามลํ าดับทีสอบคัดเลือกได้ เมือมีต ํ าแหน่งและอั ตราการจ้างว่างลงตามบัญชี
ทีขึนทะเบียนไว้
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(นายสวรรค์ กาญจนะ)
นายแพทย์ เชียวชาญ รักษาการในตํ าแหน่ง
ผู้ อ ํ านวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

