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ประกาศโรงพยาบาลวังโป่ง 
                  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง  (รายวัน) 
                                                      -------------------------- 

ด้วย โรงพยาบาลวังโป่ง  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)โรงพยาบาลวังโป่ง อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้มอบให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มี
อำนาจในการสั่งจ้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 
๑ อัตรา ดังต่อไปนี้.-  
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร  
 

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  อัตราค่าจ้างวันละ ๓๖๐.- บาท  จำนวน ๑  อัตรา  
๑. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๑.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ดังนี้ 
   ๑. มีสัญชาติไทย  

             ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐ ปีบริบูรณ ์
             ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
             ๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
             ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
             ๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจติฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

   ๗. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
             ๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 
             ๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
             ๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 
 
 
           ๑๑.ไม่เป็น... 
    

 

 



  ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยการพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคกุเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ          

๑๓ .ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๑๔. มีบุคลิกภาพดี  ไม่มีโรคประจำตัว 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี  

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี   
ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ  –  รายจ่ายประจำปี 
ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
   

๒. การรับสมัคร 
 ๒.๑ วนั เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้  ตั้ งแต่วันที่           
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ - ถึงวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕  ในวัน และ เวลา ราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังโป่ง 
 ๒.๒ หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๓X๔ ซ.ม. หรือขนาด ๑ นิว้  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ -สกุลหลังรูปถ่าย) 

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      ๓. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมด้วยสำเนา ๑ ฉบับ 

๔. หลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ตัวอย่าง เช่น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน 
(Transcipt) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕         

๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน 
              ๖.หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. ๘) หรือ (สด. ๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ 
               ๗. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่
เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน 
และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

      ๒.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร… 



๒.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น 
           
๒.๔ ค่าธรรมเนียม  
  โรงพยาบาลไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 

๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  
  โรงพยาบาลวังโป่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์   

๔. การสรรหา 
การสรรหาใช้วิธีคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่งความรู้ความสามารถที่

ใช้เฉพาะตำแหน่ง การศึกษา, บุคลิกภาพ,ความคิดสร้างสรรค์,ความสามารถพิเศษอันอาจเกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่)ตามเกณฑ์การคัดเลือกในรูปคณะกรรมการคัดเลือกกำหนด 

๕. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

  สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเคียงสัตตบรรณ ชั้น ๒  อาคารผู้ป่วยนอก                                 
 

๖. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
โรงพยาบาลวังโป่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลวังโป่ง และมารายงานตัว ในวันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๕                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ถือว่า 
สละสิทธิ์ และเริ่มจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) ในวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๒๔  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
           (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ) 
                                              นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
 
 
 
 


