ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
-------------------------------------ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 350.- บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อัตราค่าตอบแทน เวรละ ๓๐๐.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
- เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง นั บ จากวัน ที่ล งนามในสั ญ ญาจ้า ง จนถึ งวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖4
หากผลการประเมิ นประสิท ธิภาพการปฏิ บัติงานผ่ านการประเมิน ในระดั บ ดีขึ้น ไป จะได้รับ การ
พิจารณาให้มีการต่อสัญญาจ้างต่อไป
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม
-มีสัญชาติไทย
-อายุตั้งแต่ ๒0 ปีถึง ๓๕ ปี
-เพศชายหรือหญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
-เตรียมความพร้อมในการให้บ ริก ารทางการพยาบาลแก่ ผู้ ป่ว ย โดยจั ด เตรียมวัส ดุ อุ ปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให้บริการทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกำหนด

-ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การ
กำกั บ ตรวจสอบของพยาบาลวิ ช าชี พ เช่ น การให้ อ าหารทางสายยาง การดู ด เสมหะ
การวัดปรอท สัญ ญาณชีพ การอุ้ม ยก เคลื่อ นย้า ยผู้ป่ ว ยขณะอยู่ บ นเตียง เก้ าอี้หรือรถเข็น
ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย ฯลฯ
-บัน ทึ ก ปั ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติ งาน และรายงานอาการผู้ป่ วย เพื่ อค้นหาสาเหตุโดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
-ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรคด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
-สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
-ติด ต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกำหนด
-ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาลเพื่อ
นำความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
-ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการ
ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ ยวกั บ การช่ ว ยเหลือการพยาบาลแก่ ผู้ป่ วยกั บ ผู้ป ฏิบั ติ งานในทีม งาน
เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็น
ต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
-ร่ ว มบริ ห ารจั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรภายในหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า
เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู้ป ระสงค์ จะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก สามารถ สมั ค รด้ วยตนเอง โดยต้องแต่ งกายสุ ภ าพ
เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖3 – 12 มกราคม ๒๕๖4 ในวันและ
เวลาราชการ
๓.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้.๔.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา) จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๒ รูป
๔.๖ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.๔๓)
จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส หลักฐานทางทหาร ฯลฯ
**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัคร
กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ กจะประกาศให้ ท ราบ ในวั น ที่ 13 มกราคม ๒๕๖4 ณ บอร์ ด
ประชาสั ม พั น ธ์ โ รงพยาบาลแม่ จั น หรื อ ตรวจสอบรายชื่ อ จากเว็ บ ไซด์ ข องโรงพยาบาล
http://www.maechanhospital.go.th/
๖. วิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีสอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
๗. เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะทำการสอบคั ด เลื อก ในวั น ที่ 15 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อ งประชุ ม
กลุ่มการพยาบาล ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่จัน
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน
การประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ จะเรี ย งตามลำดั บ จากผู้ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมา
ตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญ ชีสอบไว้ มีก ำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคั ดเลือกตำแหน่ ง
เดียวกันนี้ใหม่ บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนไม่ ต่ ำกว่ า ร้อยละ ๖๐ ขึ้น ไปและจะประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก วั น ที่ 19 มกราคม
๒๕๖4 เวลา ๑๐.๓๐ น.

๙. การรายงานตั วเข้ าปฏิบั ติงาน ผู้ ที่ได้รับ การคัดเลือ กให้ มารายงานตั วเพื่ อ เข้ าปฏิ บัติงาน
ในวัน ที่ 21 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าปฏิบัตงิ านโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติแข็งแรงดี
ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็น
พนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายสุรชัย ปิยวรวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน

