ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ดวยโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ประสงคจะรั บสมัครบุ คคลเพื่อจัดจางเปนพนั กงานกระทรวง
สาธารณสุ ขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกําหนด
ประเภทตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมวิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวของโดยตรงตอชีวิตสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานสงเสริ มและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทยกระทําการ
รักษาโรค ทําหนาที่เปนผูใหบริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ
ศึกษา วิเ คราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเ ปนไปอยางคุณภาพและอยูใน
มาตรฐาน สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล
จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณที่ใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา
จัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครื่องมือพิเ ศษบาง
ประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑๐
อัตรา
คาจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

-๒๒. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมวิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง เภสัชกร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมซึง่ มีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภท
ตาง ๆ การจายยาใหคนไขตามคําสัง่ แพทยในโรงพยาบาลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
อัตราวาง
๒
อัตรา
คาจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๓. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมเทคนิค
ชื่อตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการงานเวชระเบียนการจําแนกประเภท
ผูปวยในการรักษากลุมเฉพาะโรค รวบรวมขอมูลเวชระเบียน สถิติประเภทตาง ๆ ใหรหัสทางการแพทยและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑
อัตรา
คาจาง
๑๒,๒๔๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๔. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมบริการ
ชื่อตําแหนง ผูชวยพยาบาล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน แกผูปวย
ทางรางกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไมรุนแรงหรือไมเปนอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กําหนดไวในดาน
การรักษาพยาบาล ดานการสงเสริ มสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานฟนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๓๐
อัตรา
คาจาง
๘,๓๐๐
บาท

-๓สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๕. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมบริการ
ชื่อตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับชวยเหลือคนไขหรือชวยเหลือ
แพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปองกันโรค
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑๖
อัตรา
คาจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๖. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมบริการ
ชื่อตําแหนง พนักงานประจําหองยา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทํา
ความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆ
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจายยาและคลังยาเพื่อปองกันอุบัติการณที่จะ
เกิดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๒
อัตรา
คาจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

-๔๗. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมบริการ
ชื่อตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการชวยเหลือและใหบริการไปในหองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ ชวยสํารวจและ
เก็บตัวอยางในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ สัตวทดลอง ตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณ สัตวทดลอง ทํา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องแกว ภาชนะตาง ๆ ที่ใชในการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑
อัตรา
คาจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๘. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงาน กลุมบริการ
ชื่อตําแหนง พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก หรือ
ผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑
อัตรา
คาจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๖ เดือน ๑๖ วัน (ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเ ปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมส ามารถปฏิบัติหนาที ่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอ นไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

-๕๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม เ ปนข าราชการหรื อลู ก จางของสวนราชการ พนั ก งาน หรื อลู ก จางของหน วยงานอื่ นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๙. คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของ
สวนราชการนั้น (ถามี)
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ใหระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
(๑) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตรและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
๑.๒ ไดรับปริญญาหรื อคุณวุ ฒิอย างอื่นที่ กพส. กําหนดว าใช เปนคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
(๒) ตําแหนงเภสัชกร
๒.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาเภสัช
ศาสตรและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
๒.๒ ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
๒.๓ ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเ ปนคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
(๓) ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติ
๓.๑ ได รับ ประกาศนี ย บัตรซึ่ งมี ร ะยะเวลาการศึ กษาไม นอ ยกวา ๒ ป ตอ จากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
๓.๒ ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

-๖๓.๓ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
(๔) ตําแหนงผูชวยพยาบาล
๔.๑ มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป และผานการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือ
๔.๒ ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ หรือ
๔.๓ ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซึ่งมี ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกว า ๑ ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๔.๔ ไดรับคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(๕) ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข
๕.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๕.๒ มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๕.๓ ไดรับวุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน หรือ
๕.๔ ไดรับคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(๖) ตําแหนงพนักงานประจําหองยา
๖.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๖.๒ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
(๗) ตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง
๗.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๗.๒ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
(๘) ตําแหนงพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
๘.๑ มี ความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๘.๒ ไดรับคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

-๗๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ) ตั้งแตวันที่
๑๑ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูม ีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงานจํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหนงใดที่กําหนดใหใช
ประสบการณแทนคุณวุฒิ ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
๕๐
บาท
- ตําแหนงเภสัชกร
๕๐
บาท
- ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติ
๕๐ บาท
- ตําแหนงผูชวยพยาบาล
๕๐
บาท
- ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข
๕๐
บาท
- ตําแหนงพนักงานประจําหองยา
๕๐
บาท
- ตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง
๕๐ บาท
- ตําแหนงพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) ๕๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ

-๘๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บอรดชั้น
๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
๑๐๐
สอบขอเขียน
ตําแหนงทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ทีเ่ หมาะสมกับตําแหนง
๑๐๐
สอบสัมภาษณ
มนุษยสัมพันธ การประสานงาน การคิดวิเคราะห การสื่อสารโดย
การพูด
รวม
๒๐๐
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน และผูผาน
การประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ จะถื อ วาเป นผู ที่ผานการเลื อ กสรรจะต อ งเปนผู ที่ ไ ด คะแนนในการประเมิ นความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐

-๙การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากันใหพิจารณา
กําหนดเลือกความรูความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาก็ได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บอรดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
หรืออาจไมขึ้นบัญชีก็ได
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

