ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ดวยโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ขทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกําหนด
ประเภทตําแหน4งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ4มและการจัดทํากรอบอัตรากํา ลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังต4อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตําแหน(ง นักกิจกรรมบําบัด
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส4งเสริม ป;องกัน บําบัด ฟ=>นฟูสมรรถภาพ ของผูที่มีความบกพร4อง
หรือพิการทางดานร4างกาย จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บริ ห ารทางกิ จ กรรมบํ า บั ด การนิ เ ทศงาน และฝE ก อบรมวิ ช ากิ จ กรรมบํ า บั ด เพื่ อ พั ฒ นาผู ปฏิ บั ติ งานดาน
กิจกรรมบําบัดในหน4วยงานจิตเวช และหน4วยงานอื่น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ปJ ๑๑ เดือน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๒. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตําแหน(ง นักรังสีการแพทย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตรนิ ว เคลี ย รและรั ง สี ฟM สิ ก ส เช4 น การถ4 า ยและบั น ทึ ก ภาพส4 ว นต4 า ง ๆ ของร4 า งกายผู ปO ว ยดวย
เครื่ องรั งสี เ อ็ กซ โดยใชกรรมวิ ธี พิเ ศษที่ มีเ ทคนิ คการใชที่ ยุ4 งยาก การฉายรั งสีเ พื่ อบํ า บั ด รั กษาผู ปO ว ยที่ เ ปน
โรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช
๒/สารกัมมันตภาพ...

-๒สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแก4ผูปOวย การคํานวณปริมาณรังสีและ
การกําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแก4ผูปOวยตามปริมาณที่ตองการ เพื่อช4วยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษา
โรคการใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในทางรังสีการแพทย การป;องกันอันตรายจากรังสีดวยการทางรังสีฟMสิกส การดูแลรักษาเครื่องมือใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหอยู4ในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมทั้ง
ปรับปรุงและคนควาวิธีการหรือเทคนิคใหม4 ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนขอ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ปJ ๑๑ เดือน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๓. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง ผูช4วยนักกายภาพบําบัด
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านดานฟ= >น ฟูส ภาพการเจ็บ ปOว ยของผู ปOว ย มีล ัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ การ
ช4วยเหลือ ดูแล ฟ=>นฟู สภาพการเจ็บปOวยของผูปOวย ในการทํากิจกรรมหรือฝEกปฏิบัติ โดยการใชเครื่องมือ
ทางกายภาพบําบัดหรือการออกท4าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย4างทางวิชาการและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ปJ ๑๑ เดือน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๔. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง พนักงานประจําหองยา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานการจ4ายยาและแบ4งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทํา
ความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบ4งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน4วยงานต4างๆ
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจ4ายยาและคลังยาเพื่อป;องกันอุบัติการณที่จะ
เกิดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓/ อัตราว4าง...

-๓อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ปJ ๑๑ เดือน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๕. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต4จะไดรับคําสั่ง โดยไม4จํากัดขอบเขตหนาที่ เช4น บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ งานบํารุงรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนตของ
ทางราชการประเภทต4างๆ ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนตบํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนตและแกไข
ขอขัดของเล็กๆนอยๆในการใชรถดังกล4าวปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง ๑ ปJ ๑๑ เดือน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. ไม4เปนบุคคลลมละลาย
๓. มีอายุไม4ต่ํากว4าสิบแปดปJ
๔. ไม4เ ปนผู มีก ายทุพ พลภาพจนไม4ส ามารถปฏิบ ัต ิห นาที ่ไ ดไรความสามารถ หรือ จิต ฟT Uน เฟ=อ นไม4
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว4าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕. ไม4เปนผูดํารงตําแหน4งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม4เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต4
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม4เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล4ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน4วยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม4 เ ปนขาราชการหรื อ ลู ก จางของส4 ว นราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จางของหน4 ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส4วนทองถิ่น
๔/ ๙.คุณสมบัติ...

-๔๙. คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ส4วนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส4วนราชการนั้น (ถามี)
หมายเหตุ ผูที่ผ4านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม4เปนขาราชการหรือลูกจางของส4วนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหน4วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส4วนทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไม4เกิน ๑ เดือน และแสดงว4าไม4เปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง (ใหระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหน4งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
(๑) ตําแหน(งนักกิจกรรมบําบัด
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบําบัดทาง
กิจกรรมบําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมกรรมบําบัด
(๒) ตําแหน(งนักรังสีการแพทย.
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย ทาง
รังสีเทคนิ ค หรื อทางฟM สิ กสการแพทย หรื อสาขาวิชาวิ ทยาศาสตรชีวภาพ ทางชี วฟM สิกส และไดรั บใบประกอบ
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
(๓) ตําแหน(งผูช(วยนักกิจกรรมบําบัด
๓.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๓.๒ ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
(๔) ตําแหน(งพนักงานประจําหองยา
๔.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๔.๒ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่ กพส. กําหนดว4าใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน4งนี้ได
(๕) ตําแหน(งพนักงานบริการ (ขับรถยนต.)
๕.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๕.๒ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่ กพส. กําหนดว4าใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน4งนี้ได

๕/ ๓.การรับสมัคร...

-๕๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุ4มงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ4มอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ) ตั้งแต4วันที่
๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถ4ายหนาตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ4ายไม4เกิน ๑ ปJ
(นับถึงวันปMดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย4างเช4น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
และสําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต4อเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)
ที่แสดงว4าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน4งที่สมัคร จํานวนอย4างละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปMดรับสมัคร คือ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ในกรณีที่ไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยู4ภายในกําหนดวันปMดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอย4างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม4ตรงกัน) อย4างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนั ง สื อ รั บ รองการผ4 า นงานจํ า นวน ๑ ฉบั บ (สํ า หรั บ ตํ า แหน4 ง ใดที่ กํ า หนดใหใช
ประสบการณแทนคุณวุฒิ ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ ค(าสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียค4าสมัครสอบสําหรับตําแหน4งที่สมัคร
- ตําแหน4งนักกิจกรรมบําบัด
๕๐ บาท
- ตําแหน4งนักรังสีการแพทย
๕๐ บาท
- ตําแหน4งผูช4วยนักกายภาพบําบัด
๕๐ บาท
- ตําแหน4งพนักงานประจําหองยา
๕๐ บาท
- ตําแหน4งพนักงานบริการ (ขับรถยนต)
๕๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลวค4าสมั ครสอบจะไม4จ4ายคืนให เวนแต4ในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหน4ง แต4ทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนก4อนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
๖/ รายละเอียด...

-๖รายละเอียดต4าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไม4ว4าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน4งที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไม4มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล4าว ใหถือว4าการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะไม4คืนค4าสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ บอรด ชั้น ๘
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
๕. หลักเกณฑ.และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ.การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
๑๐๐
สอบขอเขียน
ตําแหน4งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหน4ง
๑๐๐
สอบสัมภาษณ
มนุษยสัมพันธ การประสานงาน การคิดวิเคราะห การสื่อสารโดย
การพูด
รวม
๒๐๐
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก4อน และผูผ4านการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล4าว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต4อไป
๖. เกณฑ.การตัดสิน
ผูที่จะถือว4าเปนผูที่ผ4านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต4ละครั้ง ไม4ต่ํากว4ารอยละ ๖๐
ผูที่จะถือว4าเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตอง
เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม4ต่ํากว4า รอยละ ๖๐การจัด
จางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง
จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
รวมกันมากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า ถาไดคะแนนเท4ากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน
๗/ ความรู...

-๗ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า และหากคะแนนในการ
ประเมิน ความรู ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๒ เท4า กัน ใหพิจ ารณา กําหนดเลือกความรู
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4าก็ได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ(านการเลือกสรร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผูผ4านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอรดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
๒ ปJ นับแต4วันขึ้นบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แลวแต4
กรณี หรืออาจไม4ขึ้นบัญชีก็ได
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผ(านการเลือกสรร
ผูผ4านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

๒๓

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

