ประกาศโรงพยาบาลเสนางคนิคม
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
____________________________________
ตามที่ โรงพยาบาลเสนางคนิค ม สานักงานสาธารณสุข จังหวัด อานาจเจริญ ได้ประกาศรับ
สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น บ ารุ ง (รายวั น ) ต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ก าร (คนสวน)
สังกัดโรงพยาบาลเสนางคนิคม จานวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ สมัครในตาแหน่งดังกล่ าว จึงขอขยายเวลารับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวเงินบารุง
(รายวัน) ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุม่ ตำมลักษณะงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน)
อัตรำค่ำจ้ำง 315 บำท/วัน

จานวน 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรการและข้ อก าหนดของพนั กงานขั บรถพยาบาลฉุ กเฉิ น
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต สูง ที่ควบคุมไม่ได้
โรคเบาหวาน ที่ควบคุมไม่ได้ โรคลมชัก โรคต้อหิน ต้อกระจก ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม โรคสายตา โรคพาร์
กินสัน โรคจิตเวช โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางสมองที่ยังไม่เป็นมาก มีอาการหลงลืม
การตัดสินใจช้าสมาธิไม่ดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่าง ๆ โรคกระดูกคอเสื่อม และไม่ติดสาร
เสพติดอันตราย
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลู กจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง(รายวัน) ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
(ถ้ำมี)
(10) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
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หมำยเหตุ : ผู้ที่ผ่า นการคัดเลือกในวัน ที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนั กงานหรื อลู กจ้ างของหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของราชการส่ ว น ท้องถิ่ น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
( พ.ศ. 2553 ) มายื่นด้วย
2.2 ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร (คนสวน)
กลุ่มตำมลักษณะงำน บริการ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติง านด้า นสนามที่เ กี่ย วกับ ภูมิทัศ น์แ ละสิ่ง แวดล้อ มของหน่ว ยงาน ซึ่ง มีลัก ษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประกับ เพาะชา ขยายพันธ์ไม้ ตกแต่ง ดูแล
รักษาสวน สนามหญ้ารอบๆพื้นที่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 21 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
2. เป็นผู้มีความรู้ความสมารถหรือความชานาญงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
3. ไม่มีโ รคประจาตัว ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิตสูง ตาบอดสี
หรือโรคหัวใจ โรคลมซัก หรือโรคสังคมรังเกียจ เป็นต้น
4. ไม่เป็นผู้ดื่มสุราหรือติดสารเสพติด
5. มีบุคลิกภาพดี วาจาสุภาพเรียบร้อย
หมำยเหตุ ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั คร ขอและยื่ น ใบสมั ครด้ ว ยตนเองได้ ที่ กลุ่ ม บริห ารงานทั่ว ไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร เช่น ได้รั บ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน(ปวส.) หรือ สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผล
การเรียน (Transcript) หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ ที่แ สดงว่า เป็น ผู้มีวุ ฒิก ารศึก ษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
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-3(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สาเนาเอกสาร สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์แทน
คุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
(6) ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย ในกรณี
หลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครที่ไม่สามารถยื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องยื่นภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ยกเว้นค่าธรรมธรรมในการสมัครสอบ
3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู ้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเอง ว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หรือ http://www.senanghospital.com
4.2 กาหนดวันที่ในการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกรกฎ’ 43 โรงพยาบาลเสนางคนิคม กาหนดการ
ดังนี้
4.2.1 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) กาหนดสอบ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
4.3 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หรือ http://www.senanghospital.com
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
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-45.1 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
และวิธีกำรประเมิน
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
หัวข้อการประเมินฯ ดังนี้
๑. มนุษยสัมพันธ์ และความมัน่ คงทางอารมณ์ (20 คะแนน)
๒. บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
100
สอบสัมภาษณ์
๓. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
๔. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
๕. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
รวม
100
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน) จะเป็นผู้ประเมิน
ผู้สมัครสอบตามตาแหน่งที่สมัครสอบ
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
(รายวัน) จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของการประเมินทุกครั้ง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ จากการประเมินความรู้ ความสามารถเรียง
ตามลาดับคะแนนที่ได้ กรณีคะแนนเท่ากันจะถือคาตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นการชี้ขาด
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงพยาบาลเสนางคนิค ม จะประกาศรายชื่อ ผู ้ผ ่า นการคัด เลือ กตามล าดับ คะแนนสอบ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม ในวัน 7 กรกฎาคม
2565 และจะขึ้นบัญชีรายชื่อสารองไว้ 2 เท่า ของตาแหน่งที่จ้าง จะยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันนับประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ผู้ผ่ านการคัดเลื อกจะต้องรายงานตัวและทาสั ญญาจ้าง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา
08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่
กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ (การปฏิบัติงานต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 เดือน กรณีไม่ผ่านจะพิจารณายกเลิกการ
จ้าง) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม อาเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ โทร. 045 461 008 , 045 461 126 ต่อ 101
ประกาศ ณ วันที่

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติราชการงานหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

