
              
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน 

........................................................ 
 

ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างเหมารายเดือน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1  อัตรา 

๒. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ คือ โรค
เรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 

 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๓.๓ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม 
(๒) มีจิตส านึกบริการ 
(๓) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง 

/(4) มีมนุษยสัมพันธ์... 
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(๔) มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
(๕) มีความกระตือรือร้น 
(๖) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๗) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 

๔. การรับสมัคร 
 ๔.๑ วัน เวลา สถานที่ย่ืนใบสมัคร 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 
ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐8.3๐–๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.0๐–๑๖.๓๐ น.)   
ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน้อย (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๘ ๙๐๖๐ ต่อ ๑๐๗) 

 

 ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว เท่านั้น ถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร(โดยเขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปถ่าย) จ านวน 3 รูป 
(๒) แบบฟอร์มใบสมัคร(ลูกจ้างชั่วคราว) และบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน ๑ ชุด 
   ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อ

ของผู้ถือบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง

กับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า

ด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 
(๗) ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล 

ในใบสมัครและหลักฐานอ่ืนไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับ
ยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ให้จัดท าส าเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด เอ ๔ และให้ผู้สมัครสอบเขียนค า
รับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย 

โดยในการยื่นส าเนาเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับให้น าเอกสารและหลักฐานที่เป็นต้นฉบับมา
แสดงด้วย หากไม่สามารถน าเอกสารและหลักฐานที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทนได้โดยอนุโลม 
 ๔.๓ เงื่อนไขในการสมัคร 

(๑) ผู้สมัครสอบต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

/(2) ผู้สมัคร... 
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(๒) ผู้สมัครต้องน าหลักฐานมาให้ครบในวันยื่นใบสมัคร โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะไม่รับเอกสารใบ
สมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ 

(๓) โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะรับพิจารณาการสมัครเฉพาะจากใบสมัครที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
ก าหนดเท่านั้น 

(๔) ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่
สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าแนะน า รวมทั้งใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรืไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง 
หรือไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนด โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะไม่รับพิจารณา 

 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และทางเว็บไซต์ 
www.maelanoihospital.go.th 
 

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้ 
 ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  
10๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ทั้งนี้ ก าหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ก่อน ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต่อไป  
 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งอีกครั้ง โดย
จะประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และทางเว็บไซต์ www.maelanoihospital.go.th 
 

๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอีกครั้ง โดยจะประกาศ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และทางเว็บไซต์ www.maelanoihospital.go.th 

 
 
 

/10. การรายงานตัว... 

http://www.maelanoihospital.go.th/
http://www.maelanoihospital.go.th/
http://www.maelanoihospital.go.th/
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๑๐. การรายงานตัวและการปฏิบัติราชการ 
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
 

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้าโรงพยาบาลแม่ลาน้อยจัดให้มีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้น
บัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

๑๓. การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วเหมารายเดือนตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้(สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – ๓๐ กันยายน 2562 และพิจารณาต่อสัญญาทุก
ปี) 
  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องจัดให้มีบุคคลค้ าประกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ ระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ 
หรือข้าราชการต ารวจ หรือข้าราชการทหาร ที่มียศไม่ต่ ากว่า พันต ารวจตรี พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี 
ขึ้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 
 

 
(นายอนุชิต   พิชผล) 

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๕ - 

รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 10 แห่ง 
2. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 
3. จัดท ารายงานการเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 
4. ปฏิบัติงานในหน้าที่การเบิก-จ่ายเงิน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
อัตราเงินเดือน 8,000.-  บาท 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
๑. เพศหญิงหรือชาย 
๒. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน

สาขาวิชาการบัญชี 
๓. มีที่พักอยู่ภูมิล าเนาอ าเภอแม่ลาน้อย หากอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงต้องสะดวกในการเดินทางไป -กลับ 

นอกเวลาราชการ 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

๒. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 8๐ คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน/บัญชี 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ทดสอบความเหมาะสบกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจ
ใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น 
 


