ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายคาบ)
_____________________
ด้วย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุเข้ารั บ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายคาบ) ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่ ว คราวหรื อ ลู ก จ้ า งรายคาบของหน่ ว ยบริ ก าร ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวั น ที่
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายคาบ)
ดังต่อไปนี้คือ
1. รายละเอียดตําแหน่ง และการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ชั่วโมงละ 48.57 บาท (340 บาท/วัน)
ระยะเวลาการจ้าง : วันเริ่มทําสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 และได้รับจ้างต่อ
หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีกําหนด
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบ ัติง านเกี ่ย วกับ การเก็บ รวบรวม ข้อ มูล สถิต ิ.การตรวจสอบความแนบนั ย และ
ความสมบู รณ์ ของข้ อมูล สถิ ติ.การลงรายการตารางและจัดทําตารางรายงานสถิติ
จัดทํารายงานสถิติ
จัดทําทะเบียนแบบ ช่วยในการจัดทําแผนที่เพื่องานสถิติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง กํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ ังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็น…

-2(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เคยเป็นบุคคลผู้ลม้ ละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ คือ
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ
(2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร สามารถยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ๑๑/๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุ รี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง 14 พฤศจิ ก ายน 2561 ในวั น และเวลาราชการ (ภาคเช้ า
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร โดยถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร ทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่
สมัครสอบจํานวน ๑ ฉบับ หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
(๓) สําเนาบัตร…

-3(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคัญการสมรส
(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
(7) สําเนาหลักฐานทางทหาร ส.ด.8 /ส.ด.9 /ส.ด.43 หรือสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน
หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๙) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง จํานวน ๒ ราย
(กรอกแบบฟอร์มผู้รับรองทั้ง ๒ ราย)
หมายเหตุ
- โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นาํ เอกเอกสาร และ
หลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน
- เอกสารทุกฉบับที่นํามาใช้ในการสมัคร กรุณานําฉบับจริงมาด้วย และสําเนาทุกฉบับ
ให้รับรองสําเนาด้วยตนเอง ในวันที่มาสมัคร ลงชื่อลงวันที่ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
- เมื่อผูส้ มัครนําเอกสารมายื่นเพื่อสมัครแล้วจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัตกิ ารสมัครสอบไม่
ถูกต้องครบถ้วน ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสอบตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๓ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก
4. เงือ่ นไขการสมัครสอบ
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในข้อ (2) โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจ
พบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครนี้ จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครสอบครัง้ นี้ ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น
5. หลักเกณฑ์และการคัดเลือก
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

6. การประกาศ…
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