( สาเนาคู่ฉบับ)

ประกาศโรงพยาบาลบางเสาธง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
........................................
ด้วย โรงพยาบาลบางเสาธง จะดาเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลื อกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินบารุง (รายวัน) ฉะนั้นอาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จานวน 1 อัตรา
วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 อัตราเงินค่าจ้าง 360บาท/วัน (8 ชม.)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ก านั น แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการ
พลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
/(14) ไม่เป็น...

-2(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(15) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(16) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลื อก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางเสาธง
ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลบางเสาธง และ ประกาศข่าวสาร เว็ปไซด์โรงพยาบาล http://bsthhos.com
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
(คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
และ ประกาศข่าวสาร เว็ปไซด์โรงพยาบาล http://bsthhos.com
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(2) ส าเนาวุ ฒิ / ปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
กรณียังไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร มายื่นแทนได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ส าเนาหลั กฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญการสมรส, ใบเปลี่ ยนชื่ อ - สกุ ล ฯลฯ (ถ้ ามี ) จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สาหรับเพศชาย) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และตรวจสารเสพติด

/4. วิธีการ...

-34. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- บุคลิกภาพ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป/ประสบการณ์ทางาน
- ไหวพริบปฏิภาณและการแก้ไขปัญญา
- ผลงานที่สาเร็จในอดีต
- ความคิดสร้างสรรค์
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20

คะแนน
คะแนน
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*ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า 70 คะแนน หากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
จะเรียงลาดับจากลาดับการสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(นางสาวภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางเสาธง

