ประกาศโรงพยาบาลน้ายืน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
...................................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลน้้ายืน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน) โดย อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างราย
คาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน 2 อัตรา
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลน้้ายืน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัย
ปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อ
เสนอนโยบาย วางแผนงาน และด้าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก้าหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน 410 บาท/วัน
1.2 ต้าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้านวน 1 อัตรา
- กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลน้้ายืน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมปูองกันโรค และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน
หมายเหตุ : กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้้ายืนได้รบั การเลือกสรรที่จ้างต่อเนื่อง ให้ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ...

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่น
หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. ก้าหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือกระท้า
ผิดวินัยหรือทุจริต
(7) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์
ใจ
(8) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักการท้างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเสียสละ และความ
สามัคคี
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
(1) ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1. อายุ 22 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) ต้าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1. เพศหญิง
2. อายุ 18 – 32 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
4. กรณีส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน ในวัน
และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาต้า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ้านวน 3 รูป
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
จ้านวน 1 ฉบับ
(3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน 1 ฉบับ
(4) ส้าเนาวุฒิการศึกษา/ส้าเนาใบแสดงผลการศึกษา
จ้านวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์
จ้านวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบส้าเนาเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบส้าคัญการสมรส จ้านวน 1 ฉบับ
(ใช้ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)
(6) กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้้ายืน สมัคร ต้องแนบบันทึกข้อความผ่านการอนุญาตจากหัวหน้าฝุาย
หัวหน้างานให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

3.3 ค่าธรรมเนียม...

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ
60.- บาท
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลน้้ายืนจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. วิธีการคัดเลือก
(1) การทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป และการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
(2) การสัมภาษณ์
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการท้างาน(ถ้ามี) และพฤติกรรมที่ปรากฏอื่นของผู้ เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจน้ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม ความร่วม
แรงร่วมใจ การรักษาวินัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
โรงพยาบาลน้้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบ ใน
วัน ที่ 19 เมษายน 2562 ณ บอร์ ดประชาสั ม พันธ์ โรงพยาบาลน้้า ยืน และทาง Web โรงพยาบาลน้้ ายื น
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
ส้าหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนั้น หากยืนยันได้ว่าเป็นผู้
มีคุณสมบั ติ ตรงต้ าแหน่ ง โปรดน้ าหลั กฐานมาแสดงคุณสมบัติแ ละติด ต่อกั บเจ้า หน้า ที่ ที่ก ลุ่ มบริห ารงานทั่ว ไป
โรงพยาบาลน้้ายืน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. เพื่อจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีก
ครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะได้รับ
การพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต่อไป
6. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจ้างงานดังกล่าวจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบที่โรงพยาบาลน้้ายืนก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน

