ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ประเภทเงินบํารุง
**********************************************
ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ในฐานะหนวยงานบริหาร ควบคุม กํากับดูแล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง ประเภทเงินบํารุง จํานวน ๑ อัตรา ที่รายละเอียดการรับสมัครดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะรับสมัคร
ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน ๑ อัตรา คาจางเดือนละ ๖,๗๓๘ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีอายุตั้งแต ๑๘ – ๓๕ ป
๒. มีสัญชาติไทย
๓. มีภูมิลําเนาอยูใน ตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
๔. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ไมดํารงตําแหนง กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และ
สมาชิก อบต.
๖. ไมเปนผูสังกัดหรือปฏิบัติงานเปนการประจําในหนวยงานอื่นใดของรัฐ
๗. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๘. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๙. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๑๐. ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑๑. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น ๆ
๑๒. ไมเปนผูถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
๑๓. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑๔. ไมเปนผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๕. มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ บุคลิกภาพดี
๑๖. มีประสบการณในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เชน Microsoft Word, Excel

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
๑. ไดรับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๒. หากมีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

เงื่อนไขการจาง
๑. ทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน
๒. มีสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๔๕
๓. ทําสัญญาการจางปตอป
๔. หนวยงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง ซึ่งเปนผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางได ถาผูรับจางไม
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขสัญญาจางหรือกระทําผิดระเบียบขอบังคับทางราชการ
๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครไดที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น อําเภอนาหมื่น
จังหวัดนาน ตั้งแตวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันจันทร – วันศุกร) ใน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๕๔ – ๗๘๗๐๑๗ ในเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๒ ใบ
๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๒๖
(ออกใหไมเกิน ๑ เดือน) จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลีย่ นชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จํานวน ๑ ฉบับ
๗. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
สําเนาเอกสารทุกฉบับ “รับรองสําเนาถูกตอง”
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๑. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบในวันศุกร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บอรดประชาสัมพันธ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น และเวปไซด http://www.sasuknamuen.net/
๒. กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บอรดประชาสัมพันธ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น และเวปไซด http://www.sasuknamuen.net/
๔. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาหมื่น

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
สอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ไดแก ประวัติการทํางาน, ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง,
ประสบการณ, ความสามารถพิเศษ, ลักษณะอุปนิสัย เปนตน
๘. เกณฑการตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาผูที่ผานการสอบคัดเลือกจากการสัมภาษณและความรูความสามารถเหมาะสมในตําแหนง
ประกอบกัน ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวตามที่กําหนด หากไมมา
รายงานตัวตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่นจะเรียกผูที่มีความรูความเหมาะสมลําดับถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

