ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
----------------------ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.)
จํานวน 3 อัตรา
1.3 ตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดของตําแหน่งอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
(๑) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เ ป็น ผู้ดํา รงตํา แหน่งข้ า ราชการทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่า นการคัด เลือกในวันที่ทํา สัญ ญาจ้า ง จะต้องไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําเอกสารมายื่น ดังนี้
1. บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา (สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผล
การเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript)) ต้นฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์เท่านั้น) จํานวน
๑ ฉบับ
3. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ต้นฉบับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ ใบ
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
4. สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
5. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จํานวน ๑
ฉบับ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร, ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครัง้ นี้เป็นโมฆะ สําหรับผู้นั้น
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทักษะและ
สมรรถนะรวมกัน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ.์ ..

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน
1. ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นทั น ตสาธารณสุ ข บริ ก ารด้ า นทั น ตกรรม จั ด เตรี ย มดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือ วัสดุ ให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดทํารายงานสถิติด้านทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 390 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545 และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐๐
1๐๐

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์
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-22. ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงิน และบัญ ชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ป ฏิบัติค่อนข้า งยาก เกี่ย วกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี
ทํา หนังสือชี้แจง โต้ต อบ ด้า นงบประมาณ พิจ ารณาจัด สรร งบประมาณรายจ่า ย และปฏิบัติห น้า ที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง

3 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 293 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ.2545 และประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง กําหนดวัน เวลาทํางาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพิงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบปฏิบัติ

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ์
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3. ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย ดูแลอุป กรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดไทยให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ ช่วยแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยทางการนวดไทย และหัตถการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วย
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการบําบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรค ให้คําแนะนํา ปรึกษา ตอบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการนวดไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้าง

ร้อยละ 60 ของอัตราค่านวดแผนไทย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
1. มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทย
ประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการ
นวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบปฏิบัต/ิ ข้อเขียน

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ์

*******************

