ประกาศ โรงพยาบาลน้ายืน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)
...................................................................................................................................
ด้วย โรงพยาบาลน้ายืน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)
โดย อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ้ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว(รายคาบ) จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ต้าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จ้านวน 1 อัตรา
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์
วิจั ย สิ่ ง ส่ ง ตรวจที่ ได้ ม าจากร่ างกายมนุ ษย์ โดยใช้ วิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทางห้ อ งปฏิบั ติ การที่
ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อน้าผลมาใช้ในการวิจัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง และติดตามการรักษาโรค
การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การก้าหนดคุณลักษณะ
และการควบคุม การใช้เครื่องมือ รวมทังน้ายาต่างๆ ทางห้ องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้ค้าปรึกษา
แนะน้า และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 75 บาท หรือคาบละ 600 บาท
ค่าตอบแทน พ.ส.ต. เดือนละ 1,000 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่น
หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. ก้าหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือกระท้า
ผิดวินัยหรือทุจริต
(7) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์
ใจ
/(8) เป็นผู้มี....

(8) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักการท้างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเสียสละ และความ
สามัคคี
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
(1) ต้าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
1. อายุ 22 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือ
ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนีได้
3. มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
4. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ายืน ในวัน
และเวลาราชการ ตังแต่วันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาต้า ขนาด 1 x 1.5 นิว 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)
ทังนี ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ
100.- บาท
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นัน และโรงพยาบาลน้ายืนจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

/4.วิธีการ...

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
โรงพยาบาลน้ายืน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบ ใน
วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2562 ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โรงพยาบาลน้ า ยื น และทาง Webโรงพยาบาลน้ า ยื น
http://namyuenhosp.in.th/ประกาศรับสมัครงาน
6. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจ้างงานดังกล่าวจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบที่โรงพยาบาลน้ายืนก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้ายืน

