ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)
........................................
ดวย โรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเปนลูกจาง
ชั่วคราว (รายเดือน) ดวยเงินบํา รุง ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุง
เพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางรายคาบ ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พพ.ศ. 2545
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ตําแหนง พนักงานคนสวน
คนสวน
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงงราชอาณาจั
ราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบา นนและผูชวย
ผูใหญบา น
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมกี ายทุพพล
พลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํ หนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(6) ไมเปนผูอยูในระหวา งถูกสั่งใหพักราชการหรือถู
อถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบขาาราชการพลเรื
ราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นันั ย ตามระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
/(13)...

-2(13) ไมเปน ผูเ คยถูกลงโทษไลอ อก เพราะกระทํา ผิ ดวินั ย ตามกฎหมายวา ด ว ยระเบีย บ
ขาราชการ
พลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ตําแหนง คนสวน
- มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
- มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ
- ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 12-18 กรกฎาคม
2561 ตามวันและเวลาราชการ ณ งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไวไม
เกิน 6 เดือน)
(2) สําเนาวุฒิ/ปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และสํา เนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก จํานวนอยางละ 1
ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลา วมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ (ถามี) จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ
(5) หลักฐานการผานเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย) พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่ง
ออกใหไมเกิน 1 เดือน
(7) ตองมีผูรับรองคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่งเปนขาราชการระดับ 4 หรือเทียบเทา ขึ้นไป และ
ตองเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี
ทั้งนี้ ใหนําหลักฐานฉบับจริงมาแสดงดวย และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียน
คํารับรองวา "สําเนาถูกตอง" และลงชื่อกํากับไวดวย
/3.3. คา…

-33.3. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 50 บาท
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลอรัญประเทศ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2561 ณ ปายประชาสัมพันธงานธุรการ โรงพยาบาลอรัญประเทศและทาง www.aranhos.go.th
5. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก ประกอบดวย
5.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีฝกปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
5.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
6. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผผู านการคัดเลือก
โรงพยาบาลอรัญประเทศ จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนน ณ ปาย
ประชาสัมพันธงานธุรการ โรงพยาบาลอรัญประเทศและทาง www.aranhos.go.th โดยผูผา นการคัดเลือก
ตองมีผลคะแนนไมต่ํา กวา 60 คะแนน โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหมีอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกําหนด
2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายราเชษฎ เชิงพนม)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

