ประกาศโรงพยาบาลน้้ายืน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
………………………………………………………………
ด้วย โรงพยาบาลน้้ายื น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลู กจ้างชั่ว คราว
(รายวัน) จ้านวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ตาแหน่ง
1 นายช่างเทคนิค
2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จานวนอัตรา
1
2

อัตราค่าจ้าง
360
300

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบ้ารุงรักษา ตรวจซ่อม
ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ ส้ารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยค้านวณราคารายการและประมาณราคา
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศ ชาย อายุ 22 – 36 ปี บริบูรณ์
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้าก้าลัง
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาไฟฟ้าในอาคาร
ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศ หญิง อายุ ไม่ต่้ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี้ได้

/คุณสมบัติทวั่ ไป...
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คุณสมบัติทั่วไปสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่ เ ป็ น ผู้ มีก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อจิ ต ฟั่ น เฟื อ งไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
4. ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
7. ไม่เป็ น ข้าราชการหรือลู กจ้ างของส่ ว นราชการ พนักงาน หรือลู กจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
8. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก้าหนดไว้ในประกาศสรรหา และเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจ้าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
นั้น (ถ้ามี)
การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน
จังหวัดอุบลราชาธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้าจ้านวน 3 รูป
จ้านวน 3 ฉบับ
ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ส้าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จ้านวน 2 ฉบับ
และระเบียนผลการเรียน โดยส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจบ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
3. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
จ้านวน 1 ฉบับ
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน 1 ฉบับ
4. ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าเนาการสมรส(เฉพาะเพศหญิง)
จ้านวน 1 ฉบับ
ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
5. ใบรับรองแพทย์
จ้านวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ด้วย
เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต้ า แหน่ ง ส้ า หรั บ ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒของต้าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท้าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลน้้ายืนจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
/การประกาศรายชื่อ...
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนด วัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลน้้ า ยื น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
สมรรถนะ และก้ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ฯ ในวั น อั ง คารที่ 5 มี น าคม 2562 ณ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพยาบาลน้้ายืน และทาง http://namyuenhosp.in.th/ข่าวรับสมัครงาน
หลักเกณฑ์และวีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
(1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
(2) ความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
(3) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
(4) การคิดวิเคราะห์
(5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) การสื่อสารโดยการพูด
คะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนเต็ม
100
100
25
25
25
25
300

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล้าดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลน้้ายืน
และทาง http://namyuenhosp.in.th/ข่าวรับสมัครงาน โดยบัญชีดังกล่าวจะมีผลสิ้นสุดเมื่อ ครบ 2 ปี หรือ
เมื่อมีการประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี
การจัดทาสัญญาจ้างของผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่ โรงพยาบาลน้้ายืน ก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน

