ประกาศสำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด
ประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ขื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑) กลุ่มตามลักษณะงาน วิขา'ชีพเฉพาะ (ก)
ขื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทำงานปฏิบ ัต ิงาน
ด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.

ด้านการปฏิบัติการ
๑.

ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการที่

ถูกต้องเหมาะสม
๒. คัดกรอง ตรวจ ประเมิน ทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ป ้ญ หา วิน ิจฉัยปิญ หา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
๓. บัน ทึก รวบรวมศึก ษา วิเ คราะห์ข ้อ มูล เบื้อ งต้น ทางกายภาพบำบัด เพื่อ พัฒ นาการ
ให้บริการแก,ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
๔. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟินฟูสุขภาพประ1ซา'ซน ด้วยวิซ าชีพ ทางด้านกายภาพบำบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาซน

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ร ับ ผิด ซอบ ร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานซองหน่ว ยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
๒/๒.ซิแจงและ

-๒๒. ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

สอน แนะนำ ให้ค ำปรึก ษาเบื้อ งต้น แก่ผ ู้ใ ซ้บ ริก ารและครอบครัว ขุมขน เกี่ย วกับ การ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา พื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประซาซนสามารถดูแลตนเองได้
๒. ให้บ ริก ารข้อ มูล ทางวิซ าการ จัด เก็บ ข้อ มูล เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ ด้า นกายภาพบำบัด เพื่อ ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ไข้'บริการ ประซาซนได้ทราบข้อมูล ความเต่า ง ๆ ที่เป็นประโยซน่ในการดูแลตัวเองการ
ปฏิบ ัต ิงานที่ส อดคล้อ งสนับ สนุน ภารกิจ ซองหน่วยงาน ใข้ป ระกอบการพิจ ารณากำหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กร
๑.

อัตราว่าง

๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๗๙๙

ค่าจ้าง

๑๔,๙๖๐ บาท

๒) กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ
ซื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การพื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. เตรีย มความพร้อ มในการให้บ ริก ารแก่ผ ู้ป ่ว ย ดูแ ลความสะอาดเรีย บร้อ ยบริเวณพื้น ที่
ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเซื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุป กรณ์ท างการแพทย์แ ละการทำหัต ถการต่าง ๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ
ครบถ้วน และพร้อมใข้งาน
๒. ช่ว ยเหลือ แพทย์แ ละพยาบาลในการช่วยเหลือ คนไข้ท ี่ม ืล ัก ษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับ ซ้อ น
เช่น พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รัก ษาพยาบาล และติดตาม
พื้นฟูสุขภาพในขุมขน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๔. สรุป สถิต ิรายงานผู้เข้ารับ บริก ารตามประเภทการให้บ ริก าร เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ
๔. ติดต่อ ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรัก ษาของผู้ป ่วย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดูแล บำรุง รัก ษา อุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่อ งใข้ในการบริก ารหลังเสร็จ สิ้น การใข้งานให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใซ้งานตลอดเวลา
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อัตราว่าง

๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๙๘๔ และ ๑ตง๐๐๙๘๗

ค่าจ้าง

๗,๔๙๐ บาท
๓/๓) กลุ่มตาม...

-รทรท) กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ

ขื่อตำแหน่ง พนักงานเปล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ การเคลื่อ นย้า ยผู้ป ่ว ยของหน่ว ยบริก ารด้ว ยรถเข็น นั่ง และเปลนอน พร้อมดูแล
บำรุง รัก ษา ทำความสะอาดอุป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ที่จ ำเป็น ต่อ การปฏิบ ัต ิง านและปฏิบ ัต ิห น้า ที่อ ื่น ที่
เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรัก ษา และเตรียมความพร้อ มใช้ข องอุป กรณ์เครื่อ งมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการ เซ่น รถเข็นนั่ง เปลนอน ถัง
ออกซิเจน เสานํ้าเกลือ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
๒. บริก ารต้อ นรับ และเคลื่อ นย้า ยผู้ป ่ว ยและส่ง ต่อ ผู้ป ่ว ยไปยัง แผนกต่า ง ๆ ภายในหน่ว ย
บริการด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยบริการกำหนด
๓. ช่ว ยเหลือ ทีม ผู้ร ัก ษาในการให้บ ริก าร ผู้ป ่ว ยกรณีเร่ง ด่ว นและฉุก เฉิน และร่วมปฏิบ ัต ิการ
ช่วยทึ๋เนคืน'ชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมืความปลอดภัย ทันสถานการณ์และเวลา
๔. สรุป สถิต ิข ้อ มูล จากการปฏิบ ัต ิง านตามประเภทการให้บ ริก าร เพื่อไปพัฒ นาระบบงาน
บริการ'ไห้มีคุณภาพ
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใบและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลลัมฤฑธิ้ที่กำหมด
๕.

๖. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้าง
ความเช้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง

๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๙๘๖

ค่าจ้าง

๗,๔๙๐ บาท

๔) กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ
ขื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านด้า นการจ่า ยยาและแบ่ง บรรจุย า ซึ่งมืล ัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ การจัด เตรียมและทำ
ความสะอาดอุป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ใ นการแบ่ง บรรจุย า จัด ยาตามใบสั่ง ยาหรือ ใบเบิก จากหน่ว ยงาน
ต่างๆ ในสังกัด ดูแ ลความสะอาดเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยของสถานที่ห ้อ งจ่า ยยาและคลัง ยาเพื่อ บิอ งกัน
อุบัติการณ์ที่จะเถิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
จัด เตรียมความพร้อ มใช้ของอุป กรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่
หน่วยงานกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
๑.

๒. จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ พร้อมบันทึกรายละเอียด
๔/๓. จัดยา...

- <sl -

จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในห้องเก็บยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
เพื่อให้ประซาซนเกิดความปลอดภัยจากการใฃ้ยาที่มีคุณภาพ
๔. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห ้อ งจ่ายยาและคลังยา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
๖. สรุป สถิต ิร ายงานเกี่ย วกับ การให้บ ริก ารผู้ป ่ว ยที่ม ิร ับ ยาประเภทต่า งๆ เพื่อนำข้อมูลไป
พัฒนาระบบบริการ
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
๓.

ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง

๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๙๘๔

ค่าจ้าง

๗,๔๙๐ บาท

สิทธิประโยซน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ
ประโยซน์ฃองพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๔๔๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มืสัญ'ซาติ'ไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันบิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผู้มืกายทุพ พลภาพจนไม่สามารถปฏิบ ัติห น้าที่ได้ ไร้ค วามสามารถ หรือจิตพื่นเทืเอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราซการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราซการหรือลูกจ้างของส่วนราซการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราซการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณ สมบัต ิห รือ ลัก ษณะต้อ งห้ามอื่น ตามที่ส ่ว นราขการกำหนดไว้ใ นประกาศสรรหาและ
เลือ กสรรบุค คลเพื่อ จ้า งเป็น พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข ทั่ว ไป ทั้งนี้ ต้อ งเป็น ไปเพื่อ ความจำเป็น หรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราซการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม,เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๔๔๓) มายื่นด้วย
๔/คุณสมบัติ...

-

๕-

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
๒. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้ร ับ ใบอนุญ าตประกอบโรคศิล ปะสาขากายภาพบำบัด หรือ ใบอนุญ าตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
๒) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๑. มีค วามรู้ค วามสามารถหรือ ความชำนาญงานในหน้า ที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
๒. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๓) ตำแหน่งพนักงานเปล
๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๔) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องผา
๑. มีค วามรู้ค วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่ และได้รับ
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
๒. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลกันตัง ตั้งแต่วันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๔x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตำแหน่ง
พนักงานเปล ยื่น วุฒ ิก ารศึก ษา ประกาศนีย บัต รมัธ ยมศึก ษาตอนปลายสายสามัญ และระเบีย นผลการเรีย น
หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)
ที่แ สดงว่าเป็น ผู้ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงกับ ตำแหน่งที่ส มัค ร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๖/(๓) สำเนา...

-๖ (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เซ่น ในสำคัญ การสมรส (เฉพาะผู้ส มัค รเพศหญิง )
ใบเปลี่ยนขื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ขื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใฃ้
ประสบการณีแทนคุณวุฒิ ซึ่งเปีนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)
(๖) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศขาย)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ค่าสมัครสอบจำนวน ๒๐๐ บาท
- ตำแหน่งพนักงานซ่วยเหลือ คนไข้ ตำแหน่งพนัก งานเปล และตำแหน่งพนักงาน
ประจำห้องยา ค่าสมัครสอบจำนวน ๑๐๐ บาท
เมื่อ สมัค รสอบแล้ว ค่า สมัค รสอบจะไม่จ ่า ยคืน ให้ เว้น แต่ใ นกรณีท ี่เปีน ผู้ข าด
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนิน การซอคืน ก่อนวัน ประกาศรายขื่อผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การ
ประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเปีนผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี'ที่มีค'วาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผล
ทำให้ผู้สมัครไมมสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปีนโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลกันตัง จะไม,คืนค่าสมัคร
สอบทุกกรณี

๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลกันตัง จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันตัง หรือ Facebook โรงพยาบาลกันตัง

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ์

การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รวม

๗/สำนักงาน...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลกันตัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครังที ๑ ก่อน
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือวำเนินผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเนินผู้ที่ไต้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเนินผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเนินผู้ที,สอบไต้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที, ๑ ไม่ตรกว่า
ร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเนินไปตามลำดับคะแนนที่สอบไต้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ไต้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเนินผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าไต้คะแนนเท่ากัน จะ'ให้ผู้ที่'ไต้คะแนน'จาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเนินผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับ ที่ใน
การรับสมัคร

๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ตรัง โดยโรงพยาบาลกัน ตัง จะประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการ
เลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันตัง หรือ Facebook โรงพยาบาล
กันตัง โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เนินอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ไต้

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังกำหนด

๙. คำชี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ไต้รับ การจ้างงานเนิน พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เนินต้นไป หากต่อมาไต้รับการบรรจุเข้ารับราซการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิไต้รับการพิจารณา
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การไต้รับเงิน เดือน การให้ไต้รับเงินเดือนกรณีไต้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน
เงินเดือน การนับ ระยะเวลาเพื่อ ประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ ว ัน ท ี่^ พ ฤ ศ จ ิก า ย น พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรเจิด สุขพิพัฒปาบนท่)
นายน.'พทย์สาธารรนชุข'จัพได'พรัง

