ประกาศโรงพยาบาลน้้ายืน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุง(รายวัน)
...................................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลน้ายืน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุง(รายวัน)
โดย อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินบ้ารุง(รายวัน) จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ชื่อต้าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย 1
ล้าดับ
1

ต้าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ต้าแหน่งประเภท

หน่วยงาน

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม

จ้านวน
อัตรา
1

ค่าตอบแทน
410/วัน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิ ตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้า พิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 1
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่ ม งาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ายืน ตังแต่วันที่ 3 – 9 มีนาคม 2564 (ใน วัน เวลาราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาน 1.5 x 1 นิว โดยถ่ายไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป
(2) ส้าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่สมัคร จ้านวน
1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่ส้าเรจจการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นใบสมัครได้ ให้น้าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิ ชาที่ส้าเรจจการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนกจได้
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 จ้านวน 1 ฉบับ
ทังนี เอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1
เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุ ณสมบัติ
เฉพาะต้าแหน่ง แต่ทังนีจะต้องด้าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต้าแหน่ง และสมัครได้เพียงครังเดียวเท่านัน เมื่อ
เลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้
มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส้าเรจจการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สอบ คือวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทังนี การส้าเรจจการศึกษาตามหลัก สูตรขันปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส้าเรจจการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานันเป็นเกณฑ์
(3) ผู้สมัครสอบ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัครสอบ อั นมีผลท้าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิ ทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นัน และ
โรงพยาบาลน้ายืนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
โรงพยาบาลน้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนด วันเวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ายืน หรือ
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลน้ายืนฉบับนี
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการขึนบัญชีการเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลน้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล้าดับคะแนนรวมของการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยผู้ได้คะแนนในการประเมินรวมกันมากกว่า จะเป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากเลขประจ้าตัวสอบน้อยอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ทางเวจบไซต์
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน และบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ณ โรงพยาบาลน้ า ยื น โดยบั ญ ชี
รายชื่อดังกล่ าวให้ เป็ น อัน ยกเลิกหรื อสินผลไปเมื่อเลื อกสรรครบก้าหนด 2 ปี นับแต่วันขึนบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(1) จะได้รับการจ้างตามล้าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(2) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลน้ายืนก้าหนด
ในกรณีที่มีผู้ ได้รั บ การเลือกสรรมากกว่าจ้านวนต้าแหน่งว่างที่มี และภายหลั งมีต้าแหน่งว่าง
โรงพยาบาลน้ายืน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว หรือจะด้าเนินการเลือกสรรใหม่กจได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้ายืน

เอกสารแนบท้าย 1
1. ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลน้ายืน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหา
พัฒ นาทางด้ า นสาธารณสุ ข เช่ น การบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข การส่ ง เสริม สุ ข ภาพ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพ การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อ
เสนอนโยบาย วางแผนงาน และด้าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก้าหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ นอเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง

1 อัตรา

หน่วยงาน

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลน้ายืน

ค่าตอบแทน

410/ วัน

คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีการการประเมิน ดังนี
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต้าแหน่ง
- ความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม
50

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

50
100

สอบสัมภาษณ์

