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สาเนา

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)
…………………………………………………………
ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เหมาบริการ) ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน 1 อัตรา
ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนราชการ/หน่วยบริการ ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ส่วนราชการ/หน่วยบริการ โรงพยาบาลแม่ลาน/กลุ่มงานการพยาบาล
ชือ่ ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวนอัตรา
1 อัตรา
ค่าจ้าง 6,552 บาท (หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการ
ประจาในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ
1.2 ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งจ้างจะพิจารณาตาม
คุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เสื่อมใสในการประกอบระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(9) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
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(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิด
ลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 มีความรู้ ความสามารถ หรือ ความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
1.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน
ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3x4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ระเบียบผลการเรียนหรือสาเนาปริญญาบัตรและ
ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ
2 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่มี
ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกให้ไม่ไม่เกิน 3 เดือน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคาร้องสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันนี้มีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมิน
โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
100
สอบข้อเขียน /สอบปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ 2
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100
สอบสัมภาษณ์
รวม
200
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลแม่ลาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ในวันที่
2 กันยายน 2562 ณ ห้องกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน ร่าง.............
พิมพ์...........
ทาน............

