ประกาศโรงพยาบาลนบพิตา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ด้วยโรงพยาบาลนบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ รับสมัคร
บุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายวั น ต าแหน่ ง พนั ก งานช่ ว ยการพยาบาล จ านวน 1 อั ต รา
อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ 0215.14/ว 59 ลงวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2545
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ดังนี้.
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ากว่า 22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือ
1.5 ไม่เป็นผู้อารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
1.9 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล การส่งเสริมคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าจ้าง
6,552 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุและการดูแลเด็ก จากสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตร หรือ หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล หรือคุณวุฒิอื่นที่
ไม่ต่ากว่านี้
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office
3.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4.มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางาน
เป็นทีม
5.มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
6.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. เงื่อนไขการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
- โรงพยาบาลนบพิตา จาทาการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จานวน 3 ครั้ง (1 เดือน , 3 เดือน , 6 เดือน)
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอแลยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ ชั้ น 2
โรงพยาบาลนบพิตา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-3 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
5.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
จานวน 3 รูป
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
อย่างละ 1 ฉบับ
5.4 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
5.6 สาเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหาร(กรณีเพศชาย)
จานวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200.-บาท (เงินจานวนดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
5. วิธีการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลนบพิตา จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ, สอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของตาแหน่ง

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โรงพยาบาลนบพิตาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 และทาง WWW.Noppitumhospital@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561
(นายยุทธนา สุทธิธนากร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนบพิตา

