(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกองบิน
กองบิน ๗
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗
-------------------------ด้วย กองบิน ๗ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
กองบิน กองบิน ๗ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือน
ละ ๗,๐๐๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.กองบิน บน.๗ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๒.๒ ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) และ
การเชื่อมต่อระบบ Data Center ของฐานข้อมูลผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๒.๓ ปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลนำเสนอประกอบการประชุมต่าง ๆ ของ รพ.กองบิน บน.๗
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์
๒.๕ ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิการพยาบาล และงานประกันสุขภาพ รพ.กองบิน บน.๗
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๓.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินสามสิบห้าปี ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระ
การรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
๓.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๑.๗ ไม่เป็น…

-๒๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จำคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑.๑๑ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
๓.๑.๑๒ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์สามารถบริหารจัดการได้ดี
๓.๑.๑๓ สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
ต้องการปฏิบัติงานในระยะยาว
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๒.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสาขา
คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง Facebook รพ.กองบิน ๗
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๔.๒ เอกสารหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น ในวั น รายงานตั ว ประกาศผู้ ส อบผ่ านภาควิ ช าการ
(ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๔.๒.๑ ประกาศนียบัตร และระเบี ยนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียัง
ไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่รับสมัคร และใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๔.๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๒.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๔.๒.๔ สำเนาหลั กฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญ การสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมี
ผลทำให้ ผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิส มั ค รเข้ารั บ การเลื อ กสรรในครั้งนี้ ให้ ถื อ ว่าการรับ สมั ค รและการได้ เข้ารับ การ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕. การสอบคัดเลือก…

-๓๕. การสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗
๖. การติดต่อสอบถาม
ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาล กองบิน ๗ ในเวลาราชการ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๒๖ ๘๒๐๐ ต่อ ๖–๖๔๕๗
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๒

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี
(ศุภวัจน์ จิตรมนตรี)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗

