(สําเนา)
ประกาศโรงพยาบาลนาโยง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน
-------------------------------------------------ดวย โรงพยาบาลนาโยงจะดําเนินการรั บสมัครคัดเลือ กบุ คคลทั่ วไปเพื่อ บรรจุ เป นลู กจ าง
ชั่วคราวรายวัน จํานวน ๒ ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะรับสมัคร
๑.๑ ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจาง ๓๐๐ บาท/วัน
๑.๒ ตําแหนงผูชวยพยาบาล
จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจาง ๓๖๐ บาท/วัน
๒. ผูที่เขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
หรือเปนโรคตามทีก่ ําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงทีร่ ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตาม
กฏหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการ/...

-๒ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) คณะกรรมการบริหารหนวยบริการอาจะพิจาณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นไดออกจากงานหรือออกราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพือ่ ทุจริตตอหนาที่ มติของคณะกรรมการบริหารหนวยบริการในการยกเวน
ดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนและการพิ จ ารณายกเวนในกรณี ที่ ขาดคุณสมบั ติ ทั่ วไปให เ ป นไปตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๓.๑ ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย
๓.๑.๑ มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
๓.๑.๒ ผานการทํางานดานรักษาความปลอดภัยไมนอยกวา ๒ ป
หนาที่โดยยอตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย
๑. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานทีร่ าชการในจุดหรือพื้นทีท่ ี่รบั ผิดชอบ เพื่อมิใหเกิดเหตุไมพึง
ประสงค
๒. ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทางราชการ มิใหไดรบั ความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งผูบ ุกรุก
เขาไปในเขตหวงขาม ปองกันโจรกรรม และอาชญากรรม ตลอดจนเสียหายอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยานพาหนะ และบุคคล เพือ่ ปองกันมิใหถูกขโมย
หรือโจรกรรม
๓. ดูแลความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ตาง ๆ ของหนวยงาน โดยมีการตรวจตราความ
เรียบรอยตลอดเวลา เพือ่ ใหหนวยงานมีความปลอดภัย มิใหผูใดบุกรุกทัง้ เวลากลางวันและ
กลางคืน
๔. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ทีจ่ ําเปนในการปฏิบัติงานติดตัวไว เพื่อใหพรอมใชงานไดทันที
๕. รับและสงมอบงาน ตลอดจนประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยทีป่ ฏิบัติงาน
รวมกัน
๖. จัดทํารายงานเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นประจําวัน เพือ่ รายงานใหหัวหนางานทราบ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ ตําแหนงผูชวยพยาบาล
๓.๒.๑ ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หนาที่โดยยอตําแหนงผูชวยพยาบาล
๑. ใหการพยาบาลแกบุคคลและสมาชิกในครอบครัว ที่มีปญ
 หาทางดานรางกาย จิตใจและ
สังคมที่ไมยุงยากซับซอน โดยเนนทีก่ ารตอบสนองความตองการในกิจวัตรประจําวัน
๒. สังเกตอาการของผูป วยที่รบั ผิดชอบและรายงานการเปลีย่ นแปลงตอหัวหนาทีมไดถูกตอง
และทันทวงที รวมทั้งเขียนบันทึกรายงานตาง ๆ ลงในแบบฟอรมที่จัดไวให
๓. ใหการพยาบาล/…

-๓๓. ใหการพยาบาลที่ไมยุงยากซับซอน ตามแผนการพยาบาลและการาอบหมายของพยาบาล
เชน การจัดเตรียมผูปวยกอนผาตัด การทําแผล เปนตน
๔. เตรียมเครื่องมือในการตรวจรักษาพยาบาลใหพรอมทีจ่ ะใชไดทันที และทําความสะอาดให
ปราศจากเชื้อหลังใช
๕. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช ภายในหอผูป วยหรือหนวยงาน
๖. เตรียมผูปวยเพื่อการตรวจรักษาตาง ๆ ตามขั้นตอนที่กําหนด
๗. ดูแลใหผปู วยไดรับอาหารและน้ําอยางเพียงพอ ตามแผนการพยาบาลทีก่ ําหนด
๘. ดูแลความสุขสบายและความปลอดภัยของผูปวย ตามแผนการพยาบาลทีก่ ําหนด
๙. ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหนวยงานและสิง่ แวดลอมใหเกิดความปลอดภัยแก
ผูใชบริการและบุคลากรในทีมสุขภาพ
๑๐. สอนและแนะนําใหคําแนะนําแกผปู วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาสวน
บุคคล
๑๑. รวมทีมในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหการทํางานเปนทีมดําเนิน
ไปดวยดี
๑๒. ประสานงานและติดตอกับเจาหนาที่ในทีมสุขภาพทีเ่ กี่ยวของ รวมถึงครอบครัวของผูป วย
ตามการมอบหมายของพยาบาลวิชาชีพ
๑๓. มีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อพัฒนาการใหบริการพยาบาลทีม่ ีคุณภาพ
๑๔. ใหความรวมมือในการศึกษา ดูงานของนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ และบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑๕. ปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนด
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๔. คุณสมบัติอื่น ๆ
๔.๑ หากเปนเพศชาย จะตองนําเอกสารผานเกณฑทหารมาแสดงดวย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนาโยง ตั้งแตวันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
๕.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
- ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ
- หลักฐานการศึกษา ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
- รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๓ X๔ ซม.
หรือ ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
- หลักฐานผานการเกณฑทหาร (สด.๔๓) ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทยออกโดย โรงพยาบาลนาโยง ๑ ฉบับ
- หนังสือรับรองความประพฤติ ๑ ฉบับ
- ใบผานงานที่หัวหนาหนวยงาน/...

-๔- ใบผานงานที่หัวหนาหนวยงานรับรองไมเกิน ๖ เดือน พรอมสําเนา ๑ ฉบับ (ถามี)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริง พรอมสําเนา
- คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวน ๕๐ บาท
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมคัดเลือก เมื่อสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียม
คัดเลือกจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แต
ทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขาคัดเลือก
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู ส มั ค รเขา คั ดเลื อ กจะตอ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองวา เป น ผู มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ าแหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะตอ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครคัดเลือก อันมี
ผลทําใหผูสมัครคัดเลือกไมมีสิทธิคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลนาโยงจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกดวย
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
๖.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๒ วันสอบคัดเลือก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๗. วิธีการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ และสอบปฏิบัติ
๘. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชี
๘.๑ ผูคัดเลือกไดจะตองไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐
๘.๒ ผูคัดเลือกจะถูกขึ้นบัญชี เรียงตามลําดับคะแนนไวไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี ยกเวน
แตมีการคัดเลือกในตําแหนง เดียวกันนี้ การขึ้นบัญชีถือเปนอันยกเลิก
๙. การประกาศรายชื่อผูคัดเลือกได และการจางเปนลูกจางชั่วคราว
โรงพยาบาลนาโยงจะประกาศรายชื่อผูคัดเลือกไดในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลนาโยง
๑๐. ระยะการจาง
๑๐.๑ โรงพยาบาลนาโยง จางเปนลูกจางชั่วคราวรายวันปตอ ป ตามเงือ่ นไขของโรงพยาบาล
๑๐.๒ โรงพยาบาลนาโยง จะจางปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
๑๑. โรงพยาบาลนาโยงจะไมจัดบานพักให
๑๒. สิทธิประโยชน
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชนของลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดหลักเกณฑให
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล สําหรับลูกจาง
รายคาบ
๑๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ/...

-๕๑๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑๓.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม
รองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน
๑๓.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
๑๓.๓ ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครหรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกไปในวันสอบ
หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไมอนุญาตใหเขารับการสอบ
๑๓.๔ การเขารับการสอบ โดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอรตองปฏิบัติดังนี้
๑๓.๔.๑ หากนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเขาไปในหองสอบตองปดระบบเสียง
และสั่นสะเทือน
๑๓.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๑๓.๔.๓ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
๑๓.๔.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐
นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑๓.๔.๕ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลาที่กําหนดในตาราง
สอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัคร
อีก
๑๓.๔.๖ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดใหผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบจะไมไดรับคะแนนสําหรับการสอบวิชานั้น
๑๓.๔.๗ เขียนชื่อ – นามสกุล ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบชัดเจนและเฉพาะ
ในที่ที่กําหนด
๑๓.๔.๘ เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๑๓.๔.๙ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
๑๓.๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๑๓.๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบไดอนุญาตแลว
๑๓.๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๑๓.๔.๑๓ ผูมีพฤติกรรมทุจริตหรือพยายามทุจริตสอบจะปรับตกในการสอบครั้งนี้ และ
คณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๑๓.๔.๑๔ ผูใดไมมาภายในกําหนด/…

-๖๑๓.๔.๑๔ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมี
สิทธิเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้
๑๓.๔.๑๕ ประกาศตาง ๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะติดไวที่
บอรดโรงพยาบาลนาโยง จึงเปนหนาที่ของผูสมัครสอบที่จะตองสนใจติดตามและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศกําหนด จะอางวาไมทราบประกาศภายหลังมิได
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเลิศรัตน เอกสถาพรสกุล)
นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโยง

