ประกาศโรงพยาบาลน้ายืน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
...................................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลน้้ายืน ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1) ต้าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ้านวน ๑ อัตรา
- กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้้ายืน
2) ต้าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ้านวน 1 อัตรา
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน
๒. อัตราค่าจ้าง
- ทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้าง 250.- บาท/วัน
- พ้นทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้าง 300.- บาท/วัน
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
1) มีสัญชาติไทย
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
4) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ

/4.คุณสมบัติ...

4. คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
1) ต้าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ้านวน ๑ อัตรา
- เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับวุฒิไม่ต่้ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
2) ต้าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ้านวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับวุฒิไม่ต่้ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ตามกฎหมาย
- ต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจหูและตา
- สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 20 เมษายน 2561 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
คัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน (ในวันเวลาราชการ)
6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน ๑ ฉบับ
(๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
จ้านวน ๑ ฉบับ
(๓) ส้าเนาวุฒิการศึกษา/ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) (ม.6)
จ้านวน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาด้า,ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ้านวน 3 รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
จ้านวน ๑ ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์การตรวจหูตรวจตา(ต้าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จ้านวน 1 ฉบับ
(7) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
จ้านวน ๑ ฉบับ
(8) หนังสือรับรองประสบการณ์ท้างานในโรงพยาบาล(ถ้ามี)
จ้านวน ๑ ฉบับ
(9) หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
จ้านวน ๑ ฉบับ
(10) ส้าเนาใบขับขี่รถยนต์
จ้านวน 1 ฉบับ
(11) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6๐.-บาท
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลน้้ายืน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครทุกกรณี
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนกำรสมัครให้ผู้สมัครรับรอง“สำเนำถูกต้อง” ทุกฉบับ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ในการประเมินสมรรถนะ
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ก้าหนดวันเวลาและสถานที่
ด้ า เนิ น การคั ด เลื อ กในวั น ที่ ในวั น ที่ 23 เมษายน 2561 ณ บอร์ ด ประกาศโรงพยาบาลน้้ า ยื น หรื อ
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนน
1. ต้าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
60
ต้าแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
40
รวม
100
2. ต้าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
40
ทดสอบทักษะการใช้และการขับรถยนต์
30
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
30
รวม
100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
10. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลื อกตามล้าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประกาศโรงพยาบาลน้้ายืน หรือ http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน โดยขึ้นบัญชีไม่เกิน 1 ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี
11. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจ้างงานดังกล่าวจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบที่โรงพยาบาล
น้้ายืนก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน

