ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน
---------------------------------ดวยโรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคจะรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุง ตําแหนง
นักกายภาพบําบัด, ตําแหนงโภชนาการ,พนักงานชวยการพยาบาล (ปฏิบัติงานแพทยแผนไทย)พนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน
เปนผูชวยชาง) ปฏิบัติงานประจํา โรงพยาบาลนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือ รายคาบ
ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ นักกายภาพบําบัด
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ นักโภชนาการ
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานชวยการพยาบาล
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ พนักงานบริการ (ผูชวยชาง)
จํานวน ๑ อัตรา
๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
๓. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
๓.๑ ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
/(๒) เปนไรความสามารถ....

(๒) เปนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสม
ประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐ
ค. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ สําหรับพระภิกษุ
หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันราชการ ชวงเชา
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และชวงบายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.
๔.๒ คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหนง นักกายภาพบําบัด,
นักโภชนาการชางเทคนิค จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)และตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล และตําแหนง
พนักงานบริการ จํานวน ๕๐ บาท (หาสิบบาทถวน) คาธรรมเนียมนี้จะตองสงเปนรายไดแผนดิน และจะไมคืนให แมวาผู
สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไมไดก็ตาม
/๔.๓ สิทธิประโยชน…….

พ.ศ. ๒๕๔๕

๔.๓ สิทธิประโยชน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของลูกจางชั่วคราว
๔.๔ อัตราคาจาง (ขั้นตํ่าชั่วคราว) แรกบรรจุ
- ตําแหนงนักกายภาพบําบัด
อัตราคาจางเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท
- ตําแหนงนักโภชนาการ
อัตราคาจางเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท
- ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล
อัตราคาจางเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท
- ตําแหนงพนักงานบริการ (ผูชวยชาง)
อัตราคาจางเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท
๔.๕ ระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน นับจากวันที่เริ่มจาง
- หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นตํ่า ๑๑,๗๖๐ บาท (นักกายภาพบําบัด)
- หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นตํ่า ๑๑,๗๖๐ บาท (นักโภชนาการ)
- หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นตํ่า ๖,๙๐๕ บาท (พนักงานชวยการพยาบาล)
- หากพนทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นตํ่า ๖,๙๐๕ บาท (ผูชวยชาง)

๔.๖ ระยะเวลาการจาง ปตอป ตามปงบประมาณ
๔.๗ หลักฐาน และเอกสารที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
1. รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา และไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึง
วันปดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย)
2. สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว มายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันที่ปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบานจํานวน ๑ ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถามี) จํานวนอยางละ ๑
ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งไดแก
1. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
/(๓) โรคเทาชางในระยะ...

3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย
(ใหนําหลักฐาน ตนฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบดวย)
๔.๒ เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตอง ครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตามคุณวุฒิ
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครผูสมัครสอบจะไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบในครั้งนี้ ใหถือวาเปนการรับสมัครและการ
ไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัด
เลือกใหทราบ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ปายปดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์
๖. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีสอบขอเขียน /ปฏิบัติ และ สัมภาษณ
๗. เกณฑการตัดสิน
๗.๑ ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐
๗.๒ การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา โดยถือวันที่มา
สมัครเปนสําคัญ
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่ไดจากผูที่ไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ โดยเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจําตัวสมัครเขารับ
การคัดเลือกกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดนับจากวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกัน
อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดในครั้งนี้ เปนอันยกเลิก
๙. การจางผูผานการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว ตั้งแตวันที่ มิถุนายน
๒๕๖๑เปนตนไปสิ้นสุดตามปงบประมาณ ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกของแตละตําแหนงโดยไดรับเงินเดือน
ตามที่กําหนดในขอ ๔.๔
/๙.๒ ในกรณีที่มีผูผาน….

๙.๒ ในกรณีที่มีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจางผูไดรับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดําเนินการสอบคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาหลงชื่อ
และแจงใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ ทราบดวย
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๓ เดือนแรก หากผานการประเมินจะไดรับการ
จางใหปฏิบัติงานตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางสาวใจทิพย เชื่อมไธสง)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

เอกสารแนบทายประกาศ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ลงวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
1. ตําแหนงนักกายภาพบําบัด
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทาง
กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
2. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภา
กายภาพบําบัด
ตําแหนงนักโภชนาการ
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
2.

จํานวน ๑ อัตรา
3. ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. วุฒิ ม. ๖ หรือ ปวช.
2. หากมีประสบการณดานการนวดหรือมีใบประกอบที่ผานการนวด (รับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4. ตําแหนงพนักงานบริการ (ผูชวยชาง)
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ม. ๖ หรือ ปวช.
2. มีใบผานงานเคยปฏิบัติงานชาง (รับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
3. มีความรู ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
4. ไดรับคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

