ประกาศโรงพยาบาลงาว
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
.......................................
ด้วยโรงพยาบาลงาว จะดาเนินการสรรหาบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลงาว ประจาปีงบประมาณ 2563 จึงประกาศรับสมัครสรรหาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จานวน 3 อัตรา
1.2 อัตราเงินค่าจ้าง เดือนละ 26,000 บาท
2. ระยะเวลาการจ้าง 16 มีนาคม 2563 ถึง 3๐ กันยายน 2563
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบ 1)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (เอกสารแนบ 2)
4.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(1) เพศชาย-หญิง มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
(3) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ใน
สาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(4) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล และมีหนังรับรองการผ่านงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
(5) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับตาแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่ ปรากฏอาการโรคทางจิต โรควัณโรค โรคเรื้อน ไม่ติดสุราและ
สารเสพติดทุกชนิด
(6) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจาคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่
คดีกระทาโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา
5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
/(2) สาเนา...................

-(2)(2) สาเนาวุฒิการศึกษา และ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ซึ่งทางโรงพยาบาลงาว ออกให้
เท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการครั้งนี้ เป็น
โมฆะ สาหรับผู้นั้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา
7.1 โรงพยาบาลงาวจะดาเนินการรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563
7.1 โรงพยาบาลงาวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ใน
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลงาว
7.2 ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสรรหาให้มาสอบสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป
7.3 ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสรรหาให้มาสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลงาว
8. หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และความรู้ความสามารถด้วยวิธีการ ดังนี้
- วิธีการสอบภาคปฏิบัติ 100 คะแนน (60%)
- วิธีสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน (40%)
- รวมคะแนนเต็ม 200 คะแนน (100 %)
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 โดยให้น้าหนักสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 40 สอบปฏิบัติ ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับโดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรตามข้อ 9.1 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมา
10.การประกาศ....//

-(3)10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลงาวจะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดั บคะแนนสอบ ณ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง และทางเว็บไซต์ www.ngaohospital.com โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปนับแต่วันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกทาสัญญาจ้างในตาแหน่งนี้
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลงาวกาหนด
11.2 การจ้างเหมาบริการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างรายวัน หรือรายเดือน
11.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
11.4 โรงพยาบาลงาว จะไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้
11.5 วันประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัว ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00
– 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงพยาบาลงาว
11.6 การจัดจ้างผู้ได้รับการสรรหา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวภายในวันและเวลาที่โรงพยาบาลงาวกาหนด หาก
ไม่มารายงานตัวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ โรงพยาบาลงาวจะทาการเลือกผู้ที่ผ่านการสรรหาในลาดับต่อไป
- โรงพยาบาลงาว จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามลาดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหา
ตามจานวน อัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้ และต้องวางเงินหลักค้าประกันสัญญา 5% ของค่าจ้าง/ปี ในวัน
ทาสัญญา
- ระยะสัญญาการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎิ์ ทองบรรจบ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลงาว

เอกสารแนบ 1
๑. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๑.๒ ปฏิบัติงาน ๕ วัน/สัปดาห์ วันละ 7 ชั่วโมง
๑.๓ หากผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานนอกที่อื่นให้ผู้รับจ้างอนุโลมเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.4 ผูว้ ่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน
๑.5 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันจันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดราชการ และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑.6 ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติราชการตามกาหนดให้แจ้งหัวหน้า งานธุรการ โรงพยาบาลงาว ล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (หนังสือการลา,บันทึกชี้แจงเหตุผลการหยุดงาน) และจะหยุดงานได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้างานและผู้อานวยการโรงพยาบาลงาว อนุญาตให้หยุดงานได้โดยหักค่าจ้าง ตามที่สัญญาจ้างกาหนด
๒ การทางานประจาวัน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนา ให้คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(3) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ 2
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาวางเงินหลักค้าประกันสัญญาจ้างในวงเงิน ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่ได้รับต่อปี

