(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจ"างชั่วคราว(รายวัน)
ในตําแหนงเจ"าพนักงานพัสดุตําแหนงเจ"าพนักงานสาธารณสุข ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข"
และตําแหนงพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลสังคม
---------------------------------ดวยโรงพยาบาลสั ง คมประสงคจะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จางเปนลู ก จางชั่ ว คราว
(รายวัน)ในตําแหน'งเจาพนักงานพัสดุ ตํา แหน' งเจาพนั กงานสาธารณสุข ตํา แหน' งพนั กงานช'ว ยเหลือคนไข
และตําแหน'งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลสังคมฉะนั้นอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การจายเงินบํา รุง เพื่อเป#นคาจ%าง ลูกจ%างชั่วคราวหรือลูกจ%าง รายวัน รายคาบ ของหนวยบริการในสังกัด
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป#นลูกจ%างชั่วคราว(รายวัน)ในตําแหน'งดังกล'าว ดังนี้
๑.ชื่อตําแหนงที่เป1ดรับสมัคร
๑) ชื่อตําแหนง
กลุมตามลักษณะงาน
คาจ"าง
อัตราวาง
หนวยงาน

เจาพนักงานพัสดุ
เทคนิค
วันละ ๕๑๐ บาท
1 อัตรา
กลุ'มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังคม

๒) ชื่อตําแหนง
กลุมตามลักษณะงาน
คาจ"าง
อัตราวาง
หนวยงาน

เจาพนักงานสาธารณสุข
เทคนิค
วันละ ๕๑๐ บาท
1 อัตรา
กลุ'มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังคม

๓) ชื่อตําแหนง
กลุมตามลักษณะงาน
คาจ"าง
อัตราวาง
หนวยงาน

พนักงานช'วยเหลือคนไข
บริการ
วันละ ๓๕๐ บาท
๓ อัตรา
กลุ'มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังคม

๔) ชื่อตําแหนง
กลุมตามลักษณะงาน
คาจ"าง
อัตราวาง
หนวยงาน

พนักงานบริการ
บริการ
วันละ ๓๕๐ บาท
๑ อัตรา
กลุ'มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังคม
๒.คุณสมบัติทั่วไป...

-๒หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเที่ยวลุมน้ําโขง”

๒.คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม'ต่ํากว'าสิบแปดป;
(3) ไม'เปนบุคคลลมละลาย
(4) ไม'เ ปนผู มีกายทุพพลภาพจนไม'ส ามารถปฏิบัติห นาที่ไดไรความสามารถ หรือจิต ฟCDน
เฟEอนไม'สมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไม'เปนผูดํารงตําแหน'งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม'เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเวนแต'เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม'เปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออกหรือไล'ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน'วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม'เปนขาราชการหรือลูกจางของส'วนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหน'วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส'วนทองถิ่น
หมายเหตุผู ที่ผ' านการเลือกสรรในวัน ที่ทําสั ญญาจางจะตองไม'เ ปนขาราชการหรื อลู กจาง
ของส'วนราชการพนักงานหรือลูกจางของหน'วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจางของราชการส'วน
ทองถิ่ น และจะตองนํ าใบรั บ รองแพทยซึ่ งออกใหไม' เ กิ น 1 เดื อนและแสดงว' าไม' เ ปนโรคที่ ต องหาม
ตามกฎก.พ. ว'าดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑)ตําแหนงเจ"าพนักงานพัสดุ
มีคุณวุฒิอย'างใดอย'างหนึ่งดังต'อไปนี้
๑) เพศชาย/หญิง อายุ ๒0 ป; บริบูรณ (นับถึงวันรับสมัคร)
๒) ไดรับวุฒิการศึกษาไม'ต่ํากว'าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาก'อสราง หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งหรือสาขาวิชาในทางที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว'าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
เครื่องใชสํานักงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป; ต'อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท'า
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล'าว ในทางที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว'าเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
๔) หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานพัสดุ (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ)โปรดยื่น
เอกสารประกอบ

ดานการ...
- ๓หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเที่ยวลุมน้ําโขง”

ดานการปฏิบัติการ
๑) ปฏิบัติงานขั้นต%นเกี่ยวกับงานพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้อ วาจ%าง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช%ตาง ๆ เพื่อให%อยูในสภาพดีพร%อมตอการ
ใช%งาน
๒) ทําทะเบียนครุภัณฑ ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว%เป#นข%อมูลในการดําเนินงาน
๓) รางและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ%าง หนังสือโต%ตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป#น
หลักฐานในการดําเนินงาน
๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผู%บังคับบัญชาใน
หนวยงาน
๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาให%ระเบียบการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖) ชี้แจงรายละเอียดข%อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให%การปฏิบัติงานมีความโปรงใสตรวจสอบได%
ดานบริการ
๑) ให%คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผู%รวมงานหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวข%องเพื่อความเข%าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให%การดําเนินงานสําเร็จลุลวง
๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ให%บริการ หรือขอความชวยเหลือในด%านที่ตนรับผิดชอบ
๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒)ตําแหนงเจ"าพนักงานสาธารณสุข
มีคุณวุฒิอย'างใดอย'างหนึ่งดังต'อไปนี้
ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม'นอยกว'า ๒ ป; ต'อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ส'วนราชการเจาสังกัดเห็นว'าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๑) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส'งเสริมสุขภาพ ฟETนฟู
ปUองกัน ตลอดจนการรักษาเบื้องตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๒)หน"าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขตามแนวทาง แบบอย'าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

โดยมี...
- ๔โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต'าง ๆ ดังนี้

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเที่ยวลุมน้ําโขง”

1. ด"านการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เช'น การใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน ใหบริการ
อนามัยแม'และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก ใหบริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพร'างกาย ใหคําแนะนํา
ช'วยเหลือ ใหภูมิคุมกันโรค ส'งเสริมอนามัยแก'ผูปWวยหรือประชาชนทั่วไป สอบสวนภาวะการเกิดโรคเบื้องตน
เก็บวัตถุติดเชื้อเบื้องตน เก็บวัตถุติดเชื้อส'งตรวจ เปนตน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานสุขภาวะที่ดี
(๒) ตรวจวินิจฉัย ส'งเสริม ฟETนฟู รักษา เบื้องตน ดวยการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่ไม'ซับซอน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(๔) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยู'ในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
2.ด"านการบริการ
(1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตนแก'ประชาชน เพื่อใชในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอย'างเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน'วยงานเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอย'าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
(๓) ร'วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอย'างมีประสิทธิภาพ
๓)ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข"
มีคุณวุฒิอย'างใดอย'างหนึ่งดังต'อไปนี้
2.1 เพศชาย/หญิง อายุ ๒0 ป; บริบูรณ (นับถึงวันรับสมัคร)
2.2.ไดวุฒิการศึกษาไม'ต่ํากว'าระดับมัธยมศึกษาป;ที่ 6
2.3 หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลผูปWวย(มีหนังสือรับรองหรือหลักฐาน
ประกอบ)โปรดยื่นเอกสารประกอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.ปฏิบัติงานขั้นต%นเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข%เชน ชวยพลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ปCอนอาหาร น้ํา และ
ยาให%ผู%ปDวย เป#นต%น เพื่อให%ความชวยเหลือผู%ปDวยเบื้องต%นตามคําสั่งของพยาบาล และคําแนะนําของหัวหน%า
๒. ตรวจนับอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช%ประจําวัน ภายในหนวยงานให%ครบถ%วน และเพียงพอเพื่อให%
พร%อมใช%งานตลอดเวลา
๓. ดูแลทําความสะอาดเรียบร%อยของโตFะ ตู%แก%วน้ําเครื่องนอน เสื้อผ%าคนไข%และสิ่งแวดล%อมใกล%เคียงให%
สะอาดเพื่อให%เอื้อตอการปฏิบัติงาน
๔. ชวยจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจําวัน เชน การเจาะ
ปอดสวนอุจจาระ วัดไข%วัดความดันโลหิตเป#นต%น เพื่ออํานวยความสะดวกตอการบริการพยาบาลผู%ปDวย
๕. เบิกยาของผู%ปDวยให%เจ%าหน%าที่ เพื่อจายให%กับผู%ปDวยตามคําสั่งแพทย
๖. ให%คําปรึกษา...
-๕๖. ให% คําปรึกษาแนะนํา เกี่ ยวกับการชวยเหลือคนไข%ให%แกผู%ร วมปฏิบัติงาน เพื่อให%การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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๔) ตําแหนงพนักงานบริการ
๔.๑ มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
๔.๒ ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๔.๓ ไดรั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพพณิชยการ หรือ
สาขาใดสาขาหนึ่งที่ส'วนราชการเจาสังกัดเห็นว'าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือ
๓.๔ ไดรั บ คุ ณ วุ ฒิ อย' า งอื่ น ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดว' าใชเปนคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน'งนี้ได
สิทธิประโยชน:ต ามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายเงิน บํา รุง เพื่อเป#น คาจ%าง ลูกจ%า งชั่ว คราวหรือ
ลูกจ%าง รายวัน รายคาบ ของหนวยบริการในสังกัดพ.ศ. ๒๕๔๕
3. การรับสมัคร
3.๑) วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุ'มงานบริการทั่วไป งานการเจาหนาที่
ตึกอํานวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคมตั้งแตวันที่ ๗- ๒๑มีนาคม 256๕ในวันและเวลาราชการ
๓.๒) หลักฐานที่ต"องยื่นพร"อมใบสมัคร
(1) รูปถ'ายหนาตรง ไม'สวมหมวกและไม'สวมแว'นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ'ายไม'เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันป[ดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(2)สําเนาแสดงผลการศึกษา ไดแก' สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนผลการเรียน (Transcript
of Records) ที่แสดงว'าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน'งที่สมัครจํานวนอย'างละ ๒ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันป[ดรับสมัครคือ วันที่๒๑มีนาคม 256๕
ในกร ณี ที่ ไม' ส ามา รถนํ าหลั ก ฐ านก ารศึ กษาดั งกล' า ว มา ยื่ นพร อมใบ ส มั ค รไ ด ใ ห นํ า ห นั ง สื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา
ซึ่งจะตองอยู'ภายในกําหนดวันป[ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอย'างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆเช'นใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล(ใน
กรณีที่ชื่อ–สกุลในหลักฐานการสมัครไม'ตรงกัน) อย'างละ๒ฉบับ
(5) หลักฐานการผ'านการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๒ ฉบับ
(6) หลักฐานการขอผ'อนผันการเกณฑทหาร ในกรณีที่ขอผ'อนผัน จํานวน ๒ ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไม'เกิน๑เดือนและแสดงว'าไม'เปนโรคตองหามตามกฎก.พ.
ฉบับที่๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน๒ฉบับ
(๘) หนังสือ...
-๖(8) หนังสือ
รับรองการผ'านงาน จํานวน ๒ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ในสําเนา
หลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3)คาสมัครสอบ
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ผูสมัครสอบตองจ'ายค'าธรรมเนียมในการสมัครดังนี้
-ตําแหน'ง เจาพนักงานพัสดุจํานวน 200 บาท
-ตําแหน'ง เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน ๒๐๐ บาท
-ตําแหน'ง พนักงานช'วยเหลือคนไข ไม'ไดจ'ายค'าธรรมเนียมในการสมัคร
-ตําแหน'ง พนักงานบริการ ไม'ไดจ'ายค'าธรรมเนียมในการสมัคร
เมื่อสมัครแลวค'าธรรมเนียมจะไม'จ'ายคืนใหไม'ว'าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม
3.4)เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว'าเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดต'าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไม'ว'าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม'ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน'งที่สมัคร อันมีผลทําให
ผู สมั ครไม' มีสิ ทธิ ส มั ครตามประกาศรั บ สมั ครดั ง กล' า ว ใหถื อ ว' า การรั บ สมั ค รและการไดเขารั บ การสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่ อ ผู" มี สิ ท ธิ เ ข" า รั บ การประเมิ น ความรู" ความสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะ
และการกําหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลสังคมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะและ
สมรรถนะและกํ าหนดวั นเวลาสถานที่ ในการประเมิ นฯในวั นที่ ๒๒มี นาคม๒๕๖๕ณบอรดประชาสั มพั นธของ
โรงพยาบาลสังคม และทางเว็บไซต www.sangkhomhospital.comหัวขอข'าวประชาสัมพันธรับสมัครงาน
5. หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการจะดําเนินการประเมินทักษะและสมรรถนะ
ครั้ งที่ ๑ ในวัน ที่ ๒๓มี นาคม ๒๕๖๕โดยวิ ธี สั มภาษณ (คะแนนเต็ ม ๕๐ คะแนน) เปนการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหนาที่จากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมในดานต' า ง เช' น ความรู ที่ ใ ชอาจใชเปนประโยชนในการปฏิ บั ติ ง านในหนาที่
ความสามารถ ประสบการณ ท'วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรั บ ตั ว เขากั บ ผู ร' ว มงาน รวมทั้ ง สั งคมและสิ่ งแวดลอม ความคิ ด ริ เ ริ่ มสรางสรรค ปฏิ ภ าณไหวพริ บ และ
บุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหน'ง
ครั้งที่ ๒ในวันที่ ๒๔– ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินทักษะและสมรรถนะโดยการฝwกปฏิบัติงาน
จริง(โรงพยาบาลไม'มีค'าตอบแทนใหในระหว'างฝwกปฏิบัติงาน)(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

๖.กําหนด...
-๗๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือเลือกสรร
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๓มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น.

สอบสัมภาษณ
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วันที่ ๒๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบภาคปฏิบัติงานจริง
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๕
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๕
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผู%ได%รับการคัดเลือก
โดยการให%ทดลองปฏิบัติงานเป#นระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจ%างจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แตอาจตอสัญญาจ%างเป#นปK ๆ ไปแตต%องผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๑.เกณฑ:การตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว' า เปนผู ที่ ผ' า นการเลื อ กสรรจะตองเปนผู ที่ ไ ดคะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะแต'ละวิธีการสอบรวมคะแนนแลวไม'ต่ํากว'ารอยละ 60
การจั ด จางจะเปนไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได โดยจะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู ที่ ไ ดคะแนน
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากกว'าเปนผูอยู'ในลําดับที่สูงกว'า ถาไดคะแนนเท'ากันจะ
พิจารณาจากลําดับที่ของผูสมัครก'อนเปนผูที่อยู'ในลําดับที่สูงกว'า
๑๒.การประกาศรายชื่อผู"ผานการเลือกสรร
โ ร ง พ ย า บ า ล สั ง ค ม จ ะ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู ผ' า น ก า ร เ ลื อ ก ส ร ร ต า ม ลํ า ดั บ
คะแนนสอบ ทางเว็บไซตของ โรงพยาบาลสังคม ที่บอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาลสังคม และทางเว็บไซต
www.sangkhomhospital.comโดยบัญชีรายชื่อดังกล'าวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
1ปGนับแต'วันขึ้นบัญชีหรือนับแต'วันประกาศรับสมัครในตําแหน'งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม'แลวแต'กรณีหรือ
อาจไม'ขึ้นบัญชีก็ได
๑๓. การจัดทําสัญญาจ"างผู"ผานการเลือกสรร
ผูผ'านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ โรงพยาบาลสังคม กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒มีนาคมพ.ศ.๒๕6๕

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผู%อํานวยการโรงพยาบาลสังคม
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