ประกาศโรงพยาบาลนบพิตา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงพยาบาลนบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดาเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
นบพิตา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕45 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้คือ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ากว่า 22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง กานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันผู้ใหญ่บ้าน
และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
1.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดพลาดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
1.13 ไม่เคย.../2

-21.14 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
1.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระทาความผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
1.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบข้าราชการ
2. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 12 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 (ต่อสัญญาจ้างปีต่อปีงบประมาณ)
โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้.
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 - 34 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์การทางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติอื่น ๆ
1. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ
โรงพยาบาลนบพิตาอย่างแท้จริง
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจาเต็มเวลา และนอกเวลาทาการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทางาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย
4. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทางานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่โรงพยาบาล
กาหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริหารด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนา บุคลากร
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผล
กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยว
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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-3โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัย
สุขภาพ และการฟื้น ฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติก รรมสุข ภาพ การสุ ข าภิบ าล อนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม พัฒ นาระบบกลไกและการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน หรื อ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3) ติด ตามผลการศึก ษา วิเ คราะห์ และวิจ ัย งานด้า นสาธารณสุข เพื ่อ น ามาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(5) ปฏิบัติก ารในการส่ง เสริมสุข ภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อ ม การควบคุม ป้อ งกัน โรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(6) ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
บุ คลากรทางด้ านบริ การสุ ขภาพ ประชากร สถานะสุ ขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ งแวดล้ อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน มี
สุขภาพที่ดี
(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ กาหนด
3.ด้าน…/4

-43. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่ าวเป็นไป
อย่างราบรื่น
(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อ
เป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
ระยะเวลาการจ้าง 12 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

จานวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้.
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอื่นที่ไม่ต่ากว่านี้
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 - 34 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Microsoft office
4. มีประสบการณ์การทางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทา
ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆใน
สังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่.../5

-5หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางานด้าน
การจ่ายยาและแบ่งบรรจุยาและทาความสะอาด บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
กาหนด เพื่ออานวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ พร้อมบันทึกรายละเอียด
3. จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในห้องเก็บยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีคุณภาพ
5. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายาและคลังยา เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
6. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยที่มีรับยาประเภทต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาระบบ
บริการ
7. ร่วมกับทีมงานดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่รับเข้าคลังยา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารและบริการจัดเลี้ยงตามประเภทหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเบิกจ่าย
8. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
9. ให้คาแนะนา ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
- สถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทกี่ ลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลนบพิตา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7535 5676-7 ต่อ 125, 127
- กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00.น.
หลักฐานและเอกสารที่นามายื่นวันสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาหลักฐานการศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
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-65. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. ใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
8. เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
จานวน 1 ฉบับ
ให้สาเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนา
เอกสารทุกฉบับด้วย
เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัครหรือการตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครหน่วยงานที่ประกาศจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
หมายเหตุ
-โรงพยาบาลนบพิตา จะไม่รับสมัครถ้าผู้สมัครไม่นาเอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้
ครบถ้วน
-เอกสารทุกฉบับที่นามาใช้ในการสมัคร กรุณานาวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วยและสาเนาหลักฐาน
ทุกฉบับ ให้รับรองสาเนาด้วยตนเองในวันที่มาสมัคร
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 20๐.- บาท (เงินจานวนดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
การประกาศผลการคัดเลือก
1.โรงพยาบาลนบพิตา
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกาหนด วัน เวลา
สถานที่ในการสอบคัดเลือกโรงพยาบาลนบพิตา ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ บอร์ดหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลนบพิตา ชั้น 2 และและทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลนบพิตา www.noppitumhospital.go.th
2. กาหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของโรงพยาบาล
หลักเกณฑ์/วีธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
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-7เงื่อนไขการจ้าง
1.ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ(ขั้นต่าชั่วคราวแรกบรรจุ)
11,030 บาท
-ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน คณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มอัตราค่าจ้างสู่ขั้นต่า 11,340 บาท
-ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างตามเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน
บารุง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
-ปฏิบัติงาน 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ(ขั้นต่าชั่วคราวแรกบรรจุ) 6,552 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

(นายยุทธนา สุทธิธนากร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนบพิตา

