ประกาศโรงพยาบาลพรเจริญ
เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561
ด้ ว ยโรงพยาบาลพรเจริ ญ จะเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลภายนอกเพื่ อ คั ด เลื อ กจ้ า งเหมาบริ ก าร
ให้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ โ รงพยาบาลพรเจริ ญ โดยใช้ เ งิ น บ ารุ ง โรงพยาบาลพรเจริ ญ ประจ าปี ง บประมาณ 2561
จานวน 1 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครและกาหนดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้
1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมา 8,146 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)และตามที่กาหนดใน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง การคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
2.14 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.15 ไม่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย
2.16 สามารถขึ้นปฏิบัติงานได้ตามที่โรงพยาบาลพรเจริญกาหนด
2.17 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
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-23. คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
3.1 ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
3.1.1 เพศชายหรือหญิง อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) และตามที่
กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่าสาขาวิชาการบัญชี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ปฏิ บั ติ ง านทางการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า งยากเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญคู่ จ่ายเงิน ลงบัญชีทา
รายงาน การบั ญชี รวบรวมรายละเอีย ดข้อมูล เกี่ยวกับการขอจัดตั้ งงบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจาปี
ทาหนังสือชี้แจงโต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. จั ด ทาและปฏิบั ติง านด้า นเอกสารทางการเงิน และบั ญชี เพื่ อให้ ง านเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่ อการ
ทางานของหน่วยงาน
2. ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน
4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ
กาหนดทาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลพรเจริญ
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-35. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสอบแข่งขัน ในวันที่ 12 ตุลำคม 2560 เวลำ 10.00 น.
6. ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร วันที่ 13 ตุลำคม 2560 เวลำ
10.00 น. และปฏิบัติงำนในวันที่ 15 ตุลำคม 2560
7. หลักฐำนและเอกสำรที่ให้นำมำยื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 แผ่น
5.2 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
5.3 สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
5.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลฯลฯ จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน
(เอกสารข้อ 5.2 - 5.4 ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ )
5.6 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท
8. เกณฑ์ในกำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
และจะเรี ย งล าดับ ที่จ ากผู้ ส อบได้ค ะแนนรวมสู ง ลงมาตามล าดั บ ในกรณี ได้ คะแนนรวมเท่า กัน จะให้ ผู้ ส อบได้
คะแนนข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนข้อเขียนเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนสอบ
ปฏิบัติ
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลาดับสูงกว่าถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. หลักเกณฑ์กำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้สอบได้
โรงพยาบาลพรเจริญ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นเวลา 2 ปี หรือถ้าโรงพยาบาลพรเจริญ
ได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบได้นั้น ถือว่าเป็นอันยกเลิกผู้สอบ
บัญชีไว้นั้นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560

(นายภมร ดรุณ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพรเจริญ

