
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลน ้าโสม 
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบ้ารุงโรงพยาบาลน ้าโสม 

----------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงยาบาลน ้าโสม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว       
รายเดือน(เงินบ้ารุง) ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 5 อัตรา อาศัยอ้านาจตามหนังสือ กระทรวง
สาธารณสุขที่ สธ 0215.14/ว59 ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินบ้ารุง เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒5๔๕ โดยจ้างตามปีงบบระมาณ มีรายละเอียดดังนี  
  1. ต้าแหน่งที่รับสมัคร 
      ๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 5 อัตรา 
  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้สมัครเข้าคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  

     ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒ มีอายุไม่ต่้ากว่า 1๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

   ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
                  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.๖ ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิด 
                  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

                ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
             ของรัฐ 
   ๒.8 ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  
         ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๙ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) 

3. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง 
   3.1 ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลน ้าโสม ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
   3.2 ได้รับวุฒิปรญิญาบัตรพยาบาลศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
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        สาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ 
   ๓.๓ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั น 1 หรือใบอนุญาต  

                ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั นหนึ่ง 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1. ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงกับผู้ป่วย ซึ่งก้าหนดตรงกับ
ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพของส้านักงาน ก.พ.ตาม โครงสร้าง
หน่วยงาน   ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย และตอบสนองต่อนโยบายของหน่วย 
ราชการ ทั งด้านบริหารจัดการหรือด้านคลินิก 
  ๔. การรับสมัคร 
   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลน ้าโสม  ตั งแต่วันที่ 24 กันยายน 6๕๖๓ จนถึงวันที่ 14  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
   ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร 
         ๔.๒.๑ ส้าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร   จ้านวน ๑ ฉบับ 
         ๔.๒.๒ ใบแสดงผลการเรียน      จ้านวน ๑ ฉบับ 
         ๔.๒.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า  
        ขนาด 1 นิ ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน    จ้านวน ๒ รูป 
        ๔.๒.4 ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรประชาชน   อย่างละ ๑ ฉบับ 
        ๔.๒.๕ ส้าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จ้านวน ๑ ฉบับ 
       (กรณีท่ีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
       ๔.๒.๖ ส้าเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหาร(กรณีเพศชาย)  จ้านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๒.๗ ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     จ้านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.2.๘ หนังสือรับรองประสบการณ์ท้างาน (ถ้ามี)    จ้านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๒.9 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่า 
       ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕5๕)  จ้านวน ๑ ฉบับ 
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
      ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๑๐๐ บาท (จ้านวนเงินดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น) 
  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
      โรงพยาบาลน ้าโสมจะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่   15  ตุลาคม  ๒๕๖๓       
ทางเว็ปไซต์ www.namsomhp.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลน ้าโสม เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 
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  ๗. วิธีการคัดเลือก 
      โรงพยาบาลน ้าโสม จะด้าเนินการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใด ตามความเหมาะสมของต้าแหน่ง 
  ๘. ก้าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 
      โรงพยาบาลน ้าโสม จะท้าการสอบคัดเลือกในวันที่  19  ตุลาคม  2563 เวลา ๐๙.๐๐ น - 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มรื่น 
  ๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      โรงพยาบาลน ้าโสม จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20  ตุลาคม ๒๕๖3 ทางเว็ปไซต์ 
www.namsomhp.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลน ้าโสม เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่
ผ่านการคัดลือก จะได้รับการขึ นบัญชีเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับตั งแต่วันประกาศ ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
อีก บัญชีครั งนี จะยกเลิก 
  ๑๐. ลักษณะการจ้าง 
      โรงพยาบาลน ้าโสมจะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบ้ารุง) จะออกค้าสั่งจ้างเป็นราย
ปีงบประมาณ ซึ่งจะจ้างตั งแต่วันที่ 2  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง 3๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีมีการจ้างต่อจะท้า
สัญญาจ้างเป็นรายปีในปีต่อๆ ไป 
  1๑. อัตราคา่จ้าง 
        ๑๑.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑5,00๐.- บาท 
  ๑๒. การรายงานตัว/ท้าสัญญาจ้าง 
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและท้าสัญญาจ้างที่โรงพยาบาลน ้าโสม ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2๕๖๓ ตั งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นตันไป และให้แสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังนี  
        ๑๒.๑ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติโดยบุคคลที่เป็นข้าราชการในต้าแหน่งระดับ 
ช้านาญการขึ นไป 
        ๑๒.๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับจริง 
        ๑๒.๓ ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรฉบับจริง 
 
    ประกาศ ณ วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 

                 (นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี) 
                     ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน ้าโสม 


