ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้ วยจั งหวั ดสุ พ รรณบุ รี ประสงค์ จะรับ สมั ครบุ ค คลเพื่ อจั ด จ้ างเป็ นพนั กงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ เรื่อง การกำหนดลั กษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ
การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 22,750 บาท
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 20,540 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญญาตรี หรื อคุ ณ วุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ไม่ ต่ ำกว่ านี้ ในสาขาวิ ชาเภสั ชศาสตร์ และได้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

/(4) ไม่เป็น...

-๒(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลของรัฐ มายื่นด้วย (หากไม่มี
ใบรายงานผลตรวจ กรุณานำแผ่นเอ็กซเรย์ หรือแผ่นซีดีมาแสดงด้วย)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ให้ระบุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑7 พฤษภาคม
๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึ ก ษา ตั ว อย่ างเช่ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และระเบี ย น
แสดงผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลัก สูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)
ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ส มัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑7 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่ส ามารถ
นำหลัก ฐานการศึก ษาดังกล่า วมายื่น พร้อ มใบสมัค รได้ ให้น ำหนัง สือ รับ รองคุณ วุฒิที่ส ถานศึก ษาออกให้
โดยระบุส าขาวิช าที่ส ำเร็จ การศึก ษา และวัน ที่ที่ไ ด้รับ อนุมัติป ระกาศนีย บัต ร/ปริญ ญาบัต ร ซึ่ง จะต้อ ง
อยู่ภายในกำหนดวัน ปิ ดรับสมัครมายื่ นแทนก็ ได้
(3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สค.๘ หรือ สค. ๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
/(8) ใบรับรอง...

-๓–
(8) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง
(8.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.๒) โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.๕) โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและ
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามที่ ก.พ. กำหนด ทั้ งนี้ ในสำเนาหลั กฐานทุ กฉบั บให้ ผู้ สมั คร
เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะสำหรั บตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ บอร์ด ชั้น ๘ อาคาร
อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๒๐๐
สอบข้อเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐

รวม

๓๐๐

สอบสัมภาษณ์

/จังหวัด...

-๔จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี จะดำเนิ น การประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้ อ ๑ ก่ อ น และผู้ ผ่ า นการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้งจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ ๒ มากกว่ าเป็ นผู้ อยู่ ในลำดั บที่ สู งกว่ า และหากคะแนน
ในการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ ากัน ให้ พิ จารณากำหนดเลื อกความรู้
ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบในวันที่ 9 มิถุนายน
๒๕๖๕ ณ บอร์ ดชั้ น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
โดย บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ เป็ นอันยกเลิ กหรือสิ้ นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบั ญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้ว แต่กรณี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญ ญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

