ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน)
ประจําป!งบประมาณ ๒๕๖๕
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค*จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
(รายวัน) ตําแหน,งต,างๆ ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมตามลักษณะงาน
วิชาชีพเฉพาะ (ค)
คาจาง
วันละ ๗๕๐ บาท
อัตราวาง
1 อัตรา
หนวยงาน
กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศ
ทางการแพทย โรงพยาบาลสังคม
๒. ชื่อตําแหนง

กลุมตามลักษณะงาน
คาจาง
อัตราวาง
หนวยงาน

เจ*าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เทคนิค
วันละ ๕๑๐ บาท
1 อัตรา
กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศ
ทางการแพทย โรงพยาบาลสังคม

๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แห,งระเบียบกระทรวงการคลังว,าดวยลูกจางประจําของส,วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผ,านการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป! บริบูรณ* นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห,งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไม,เปนผูดํารงตําแหน,งกํานัน แพทย*ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญ,บาน และผูช,วยผูใหญ,บาน
๑.๖ ไม,เปนผูดํารงตําแหน,งขาราชการการเมือง
๑.๗ ไม,เปนผูมีร,างกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟEFนเฟGอน
ไม,สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว,าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไม,เปนผูอยู,ระหว,าง...
-๒๑.๘ ไม,เปนผูอยู,ระหว,างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก,อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว,าดวยลูกจางประจําของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไม,เปนผูบกพร,องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม

๑.๑๐ไม,เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไม,เปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไม,เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต,เปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไล,ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน,วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว,าดวยลูกจางของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษไล,ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว,าดวยลูกจาง
ของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไม,เปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ ตําแหน'ง นักวิชาการคอมพิวเตอร*
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย,างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร*
(ศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร*ตลอดหลักสูตรไม,นอยกว,า ๓๐ หน,วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร* ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห*กําหนดคุณลักษณะ
ของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร* ศึกษา วิเคราะห* ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่ง ระบบชุดคําสั่ง
ประยุกต* การจัดทําคู,มือการใชคําสั่งต,างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหาร
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดํา เนินการเกี่ย วกับการกระทําผิด ทางคอมพิวเตอร* และธุร กรรมทางอิเ ล็กโทรนิกส* การให
คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร*ดานต,างๆ แก,บุคคลหรือหน,วยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีใหม,ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร*ส,วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข,ายคอมพิวเตอร*
และอุ ป กรณ* ที่เ กี่ ย วของ เพื่ อสนั บ สนุ น ใหงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศในความรั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น ไปไดอย, า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหน,วยงาน
๒. ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟPมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแม,นยําและทันสมัย
๓. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพการ
ใชงานของหน,วยงาน
๔.เขียนชุด...
๔.
๕.
๖.
๗.

-๓เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต* และระบบขอมูลที่ไดวางแผนไวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอย,างมีประสิทธิภาพ
เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอย,าง
ถูกตองแม,นยําและมีประสิทธิภาพ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะห*ความตองการของระบบงานประยุกต* และระบบขอมูลของหน,วยงานที่ไม,ซับซอน
เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน, ว ยงานใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรงตามความตองการ
ของหน,วยงาน
รวบรวมขอมูลและวิเคราะห* ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต* เพื่อใหไดระบบงานประยุกต*ที่ตรงตาม
คุณลักษณะและความตองการของหน,วยงาน

๘. รวบรวมขอมู ล ประกอบการกํ า หนดคุ ณลั กษณะเฉพาะของเครื่ องคอมพิว เตอร* และอุ ป กรณ* ร ะบบเครื อข, า ย
ระบบงานประยุกต*และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหได
อุปกรณ*คอมพิวเตอร*ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหน,วยงาน และตรงตามความตองการใชงานของหน,วยงาน
๙. ตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาข,ายไม,เหมาะสม ขัดต,อกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไม,เปนไปตามาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ
๑๐. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อใหการออกใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ*
ที่กําหนด
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ ตําแหน'ง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
ไดรับคุณวุฒิไม,ต่ําว,าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย,างอื่นที่เทียบไดระดับเดียวกัน
ในสาขาวิ ช าการถ, า ยภาพและมั ล ติ มิ เ ดี ย สาขาวิ ช าการถ, า ยภาพและวี ดิ ทั ศ น* สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ* สาขาวิ ช า
การจัดประชุ มและนิ ทรรศการ สาขาวิ ชาการพิ มพ* สาขาวิ ชาการออกแบบ สาขาวิช าการออกแบบนิ เทศศิล ปS สาขาวิช า
คอมพิวเตอร*กราฟTก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานโสตทัศนศึกษา จัดทํา ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ* เก็บ รักษา ซ,อมแซม
บํารุง ติดตาม รวบรวม จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
๑.จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร* แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลต,างๆ เพื่อใชในการประชุม
สัมมนา ฝVกอบรม และการแสดงนิทรรศการต,างๆ
๒.ใชและควบคุมการใช เครื่องโสตทัศนูปกรณ*ประเภทต,างๆ เช,น เครื่องฉายภาพยนตร* เครื่องฉายภาพนิ่ง
เครื่องเสียงต,างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝVกอบรมต,างๆ
๓.เก็บรักษา ซ,อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ* เพื่อใหมีสภาพคงทนพรอมใชงาน
๔.ติดตาม...
-๔๔.ติดตาม รวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต,อผูบังคับบัญชาเพื่อนําไปใชในการประชุม
สัมมนา ฝVกอบรม และปรับปรุงการปฏิบัติงานต,อไป
๕.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุ,มงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต,วันที่
๑๘ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุ,มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว,าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน,งที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถ,ายหนาตรงไม,สวมหมวก ไม,สวมแว,นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ,ายมาแลวไม,เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผ,น
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย* จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแล*ว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร

จํานวน ๒ ชุด)
๔.๘ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว,าเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต,างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่น
หลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไม,ว,าดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม,ตรง
ตามวุฒิของตําแหน,งที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม,มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล,าว ใหถือว,า
การรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บอร*ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย* ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๑๐.๐๐ น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก และเลือกสรร
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมชั้น ๒ ตึกอํานวยการ โดยวิธีดังนี้
สอบขอเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
สอบภาคปฏิบัติ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ*
เวลา ๑๔.๐๐ น.
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙.เงื่อนไขอื่นๆ...
-๕๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดยการ
ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต,อาจต,อสัญญาจางเปนป!ๆ ไปแต,ตองผ,านการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

