ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
......................................................
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอท่ำชนะ โรงพยำบำลท่ำชนะ สำนักงำนสำธำรณสุ ขจั งหวัด
สุรำษฎร์ธำนี มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ดังนี้
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

จำนวน 6 อัตรำ

1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 6 อัตรำ
1. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลสมอทอง/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนประสงค์
จำนวน 1 อัตรำ
2. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบลวัง/โรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบลบ้ำนปำกกิ่ว /
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลประสงค์
จำนวน 1 อัตรำ
3. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนคลองโสด
จำนวน 1 อัตรำ
4. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนคลองรอก
จำนวน 1 อัตรำ
5. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคลองพำ/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนสัมปัง/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนท่ำไท
จำนวน 1 อัตรำ
6. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคันธุลี
จำนวน 1 อัตรำ
1.1 ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2565 – 30 มิถุนำยน 2565
หำกประเมินผลงำนดีอำจต่อสัญญำจ้ำงครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
1.2 อัตราการจ้าง
- อัตรำกำรจ้ำงเหมำเดือนละ 8,596 บำท
/1.3 คุณสมบัติ…

-21.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำหรือปริญญำตรี ในสำขำวิชำ สำธำรณสุข
ศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขชุมชน หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
เห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ หรือสำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.
กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) เพศ ชำยหรือหญิง
(3) อำยุ 20 – 30 ปี
(4) ใบรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย)
(5) สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้
1.4 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้บริกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข
เพื่อให้ประชำชนได้รั บบริ กำรอย่ ำงครบถ้วน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรำยงำนและลงข้อมูลผ่ำนโปรแกรม
สำเร็จรูปในหน่วยบริกำรแต่ละพื้นที่ ประสำนงำนติดตำมผู้ป่วย ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพื้นที่
เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และกำรจัดทำรำยงำน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) มีสัญชำติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(3) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(7) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(8) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำมอื่ น ตำมที่ ส่ ว นรำชกำรก ำหนดไว้ใ นประกำศสรรหำและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อควำมจำเป็นหรือเหมำะสมกับภำรกิจของ
ส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี)
3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ งำนธุ ร กำร กลุ่ ม งำนบริ ห ำรทั่ ว ไป
โรงพยำบำลท่ ำ ชนะ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 มี น ำคม 2565 ถึ ง วั น ที่ 29 มี น ำคม 2565 ในวั น และเวลำรำชกำร
(ภำคเช้ำ เวลำ 08.30 น.- 12.00 น. และภำคบ่ำย 13.00 - 16.30 น.) โทร. 0 7738 1167 ต่อ 607
/3.2 หลักฐาน...

-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำวุฒิบัตร/ประกำศ
จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transkip)
จ ำ น ว น 1 ฉ บั บ
โดยจะต้องส ำเร็ จกำรศึกษำและได้รั บอนุมัติจำกผู้ มีอำนำจอนุมัติในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 19 สิงหำคม 2564
6) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (สถานบริการของรัฐเท่านั้น)
จำนวน 1 ฉบับ
7) ใบรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร
จำนวน ๑ ฉบับ
8) ผู้รับรองควำมประพฤติและคุณสมบัติของผู้สมัคร (แนบสำเนำบัตรประจำตัว)
เป็นข้ำรำชกำรระดับ ๕ หรือระดับชำนำญงำน , ชำนำญกำรขึ้นไป หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
จำนวน ๑ ฉบับ
9) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
10) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ใบสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 การแต่งกาย ผู้สมัครต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยตำมประเพณีนิยม ในวันยื่นใบสมัครและสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่ง
4.หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับตำแหน่ง คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ตาแหน่ง

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
การประเมิน
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง

100

สอบสัมภำษณ์

/5.หลักเกณฑ์...

-45.หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ถือว่ำเป็ น ผู้ ที่ผ่ ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ ในลำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกลำดับที่ในกำรสมัคร
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยำบำลท่ำชนะ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ ทำงเพจ facebook
โรงพยำบำลท่ำชนะ – ThachanaHospital เว็บไซต์ http://www.thachanahos.com และบอร์ดประชำสัมพันธ์
หน้ำสหกรณ์ร้ำนค้ำ โรงพยำบำลท่ำชนะ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด
2 ปี นั บ แต่วัน ขึ้น บั ญชีห รื อนั บ แต่วัน ประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลั กษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้ วแต่กรณี
หรืออำจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมทีโ่ รงพยำบำลท่ำชนะกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2565

(นำยกฤษนันนท์ เหล่ำยัง)
นำยแพทย์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ

