ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ดวยโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ประสงคจะรั บ สมั ครบุ คคลเพื่ อจั ดจางเปนพนั กงานกระทรวง
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
ชื่อตําแหน(ง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวของโดยตรงต4อชีวิตสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนทั้ งในสถานบริการสุขภาพและในชุ มชน ปฏิบั ติ งานส4 งเสริ มและพั ฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ช4วยเหลือแพทยกระทําการ
รักษาโรค ทําหนาที่เปนผูใหบริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยป?ญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ
ศึ กษา วิ เ คราะห คิ ด คน พั ฒ นา การพยาบาลและควบคุ มการพยาบาลใหเปนไปอย4 า งคุ ณภาพและอยู4 ใ น
มาตรฐาน ส4งเสริมพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล
จั ด สถานที่ และเตรี ย มอุ ป กรณที่ ใ ชในการรั ก ษาพยาบาล ช4 ว ยแพทยในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และบํ า บั ด รั กษา
จัดเตรีย มและส4 งเครื่องมือในการผ4 าตั ด ช4 วยแพทยในการใชยาระงับ ความรู สึก หรื อใชเครื่ องมือพิ เศษบาง
ประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภการ
ส4งเสริมสุขภาพและปAองกันโรค การฟCDนฟูสภาพผูปEวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๕
อัตรา
ค(าจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

-๒๒. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตําแหน(ง นักกายอุปกรณ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางกายอุปกรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและประเมินผูปEวยหรือ
ผูพิการทางการเคลื่อนไว โดยใชวิธีการทางกายอุปกรณ ไดแก4 ความรูทางดานกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา
ชีวกลศาสตร วัสดุศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร การฟCDนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคที่ก4อใหเกิดความ
พิการ กายอุปกรณเสริม กายอุปกรณเทียม ฯลฯ เพื่อนําผลไปใชในการผลิต ดัดแปลง หรือแกไขกายอุปกรณ
ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส4วนประกอบที่จะนํามาผลิต ตลอดถึงฝQกวิธีการใช การดูแล
รักษา การประเมิน และติดตามผลการใช โดยร4วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาดานการฟCDนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย รวมถึงการศึกษาวิจัย คนควาเทคโนโลยีดานกายอุปกรณ ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝQกอบรมเกี่ยวกับวิทยา
กายทางการอุปกรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๓. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตําแหน(ง นักรังสีการแพทย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตรนิ ว เคลี ย รและรั ง สี ฟR สิ ก ส เช4 น การถ4 า ยและบั น ทึ ก ภาพส4 ว นต4 า ง ๆ ของร4 า งกายผู ปE 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 ปE ว ยที่ เ ปน
โรคมะเร็ ง เนื้ อ งอก กอนทู ม ดวยเครื่ อ งโคบอลต ๖๐ และเครื่ อ งมื อ ทางรั ง สี เ ทคนิ ค อื่ น ๆ การใชสาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแก4ผูปEวย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแก4ผูปEวยตามปริมาณที่ตองการ เพื่อช4วยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
การใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในทาง
รังสีการแพทย การปAองกันอันตรายจากรังสีดวยการทางรังสีฟRสิกส การดูแลรักษาเครื่องมือใชในการปฏิบัติงาน
ใหอยู4ในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมทั้งปรับปรุงและ
คนควาวิธีการหรือเทคนิคใหม4 ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-๓อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๑๕,๙๖๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (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 ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจ4ายยาและคลังยาเพื่อปAองกันอุบัติการณที่จะ
เกิดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๕. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง พนักงานช4วยเหลือคนไข
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช4วยเหลือคนไขหรือช4วยเหลือ
แพทยและพยาบาลในการใหบริการแก4ผูปEวย การส4งเสริมสุขภาพ การฟCDนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปAองกันโรค
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๑๒
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

-๔๖. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง พนักงานขับรถยนต
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการและความชํานาญในการขับรถยนตของทางราชการประเภทต4าง ๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต แกไข
ขอขัดของในการใชรถยนตดังกล4าว และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
๒
อัตรา
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๗. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุ(มตามลักษณะงาน กลุ4มบริการ
ชื่อตําแหน(ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต4จะไดรับคําสั่ง โดยไม4จํากัดขอบเขตหนาที่ เช4น บริการตอนรับ รับรองแขกหรือผู
มารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริ หารจั ดการทําความสะอาด งานบํา รุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
อัตรา
อัตราว(าง
๓
ค(าจาง
๗,๕๙๐
บาท
สิทธิประโยชน. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจาง - ปJ ๑๐ เดือน ๒๙ วัน (ทั้งนี้ตองไม4เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม4ต่ํากว4าสิบแปดปJ
๓. ไม4เปนบุคคลลมละลาย

-๕๔. ไม4เ ปนผู มีกายทุพพลภาพจนไม4ส ามารถปฏิบัติห นาที่ไ ด ไรความสามารถ หรือ จิต ฟ?Vน เฟCอ 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
๙. คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ส4วนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของ
ส4วนราชการนั้น (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(งพยาบาลวิชาชีพ
๑.๑ ไดรั บ ปริ ญ ญาตรีห รือคุ ณวุ ฒิ อย4 า งอื่ น ที่เ ที ยบไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิ ช าพยาบาล
ศาสตรและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
๑.๒ ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่ กพส. กําหนดว4าใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งนี้
ได และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชัน้ หนึ่ง
๒. ตําแหน(งนักกายอุปกรณ.
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณศาสตร
ในทางที่ส4วนราชการเจาสังกัดเห็นว4าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติและไดรับ
อนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ
๓. ตําแหน(งนักรังสีการแพทย.
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย ทาง
รังสีเทคนิ ค หรื อทางฟR สิ กสการแพทย หรื อสาขาวิชาวิ ทยาศาสตรชีวภาพ ทางชี วฟR สิกส และไดรั บใบประกอบ
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

-๖๔. ตําแหน(งพนักงานประจําหองยา
๔.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๔.๒ ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่ กพส. กําหนดว4าใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน4งนี้ได
๕. ตําแหน(งพนักงานช(วยเหลือคนไข
๕.๑ มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๕.๒ มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไม4นอยกว4า ๕ ปJ
๖. ตําแหน(งพนักงานขับรถยนต.
๖.๑ มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ
๖.๒ ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือไดรับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส4วนราชการเจาสังกัดเห็นว4าเหมาะสม
๖.๓ ทั้งขอ ๖.๑ และ ๖.๒ ตองมีประสบการณเกี่ยวกับการขับรถยนตมาแลวไม4นอยกว4า ๒ ปJ และมี
ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนตส4วนบุคคล หรือรถยนตสาธารณสุข ตามที่กําหนดหมายกําหนด
๗. ตําแหน(งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)
๗.๑ มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ
๗.๒ ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุ4มงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ4มอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ) ตั้งแต4วันที่
๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถ4ายหนาตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ4ายไม4เกิน ๑ ปJ
(นับถึงวันปRดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย4างเช4น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
และสําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต4อเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)
ที่แสดงว4าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน4งที่สมัคร จํานวนอย4างละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปRดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

-๗ในกรณีที่ไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยู4ภายในกําหนดวันปRดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอย4างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม4ตรงกัน) อย4างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ4านงานจํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน4งใดที่กําหนดใหใชประสบการณ
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ ค(าสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียค4าสมัครสอบสําหรับตําแหน4งที่สมัคร
- ตําแหน4งพยาบาลวิชาชีพ
๕๐
บาท
- ตําแหน4งนักกายอุปกรณ
๕๐
บาท
- ตําแหน4งนักรังสีการแพทย
๕๐
บาท
- ตําแหน4งพนักงานประจําหองยา
๕๐
บาท
- ตําแหน4งพนักงานช4วยเหลือคนไข
๕๐
บาท
- ตําแหน4งพนักงานขับรถยนต
๕๐
บาท
- ตําแหน4งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)
๕๐
บาท
เมื่อสมัครสอบแลวค4าสมัครสอบจะไม4จ4ายคืนให เวนแต4ในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน4ง แต4ทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนก4อนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดต4าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไม4ว4าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน4งที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไม4มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล4าว ใหถือว4าการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะไม4คืนค4าสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ บอรดชั้น ๘
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th

-๘๕. 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 ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู ที่ ไ ดคะแนนการประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า ถาไดคะแนนเท4ากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า
และหากคะแนนในการประเมิน ความรู ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๒ เท4า กัน ใหพิจ ารณา
กําหนดเลือกความรูความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4าก็ได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ(านการเลือกสรร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผูผ4านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ใน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บอรดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง
www.yrh.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
๒ ปJ นับแต4วันขึ้นบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แลวแต4กรณี
หรืออาจไม4ขึ้นบัญชีก็ได

-๙๘. การจัดทําสัญญาจางผูผ(านการเลือกสรร
ผูผ4านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชกําหนด
๙. ขอคําชี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ไดรับการจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต4วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
หากต4อมาไดรับการบรรจุเขารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม4มีสิทธิไดรับการพิจารณาสิทธิ
ประโยชนเกี่ยวกับ การไดรับเงินเดือน การใหไดรับเงินเดือนกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือน
การนับระยะเวลาเพื่อประโยชนในการแต4งตั้ง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่

๑๐

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษนรินทร ชาติรังสรรค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

