ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
......................................................
ด้วยโรงพยาบาลพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายวัน)
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้าง
รายคาบของหน่วยงานบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
1.1 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
1.2 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
1.3 ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
๑.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท
1.5 ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
1.6 ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
1.7 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
1.8 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
1.9 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๒.1 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
ชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา
ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสาร
มาตรฐานอื่นๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
รักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง การจัดทําตํารายา
แห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่างๆ
จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนตลอดจน
เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา คดีศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์เภสัชเวท พฤกษเคมี
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-2เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสําคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือตรวจซ่อม จัดหา บํารุงรักษาเครื่องมือ วิทยาศาสตร์
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์ วิจัยทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาทางแพทย์ตรวจสอบ
เครื่องกําเนิดรังสีการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนการสอน
ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.2 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบาบัด ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท
และความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบาบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า
หลักกลศาสตร์การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพ ชนิดต่างๆ เพื่อ
ฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้ กลับคืนดีทั้งทางรูปและทาง
หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.3 ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่กระทาโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามคาสั่ง
การแพทย์หรือการอานวยการ นับตั้งแต่รับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดาเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การบาบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การตรวจวินิจฉัย การบาบัดรักษาพยาบาล การจัดการ
ประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่ อสื่ อสาร การเคลื่ อ นย้าย และการล าเลี ยงน าส่ ง ผู้ ป่ว ยฉุกเฉิน ทั้ งนอก
สถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนดาเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานการเงิน
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่ว ไปของส่ว นราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี
ทารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่ายประจาปีทาหนังสือ
ชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย สรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อสิ้นวัน
สรุปรายการนาส่งงานการเงินพร้อมทะเบียนคุม จัดทาทะเบียนรับแฟ้มประวัติผู้ป่วย ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สรุปรายงานรับเงินส่งการเงินพร้อมจัดทาทะเบียนคุม รับจองห้องพิเศษ และปฏิบัติงานที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
2.5 ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกาย
หรือจิต ตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้ โดยปฏิบั ติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ให้ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของ เครื่องใช้ทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ สังเกตอาการ และ
ศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เพื่อดาเนินการพยาบาลและการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การพยาบาลและให้
ยาทางปากตามที่ได้รับมอบหมาย ชาระร่างกาย ป้อนอาหารและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
จัดทาความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและรายงานอาการผู้ป่วยหรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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-32.6 ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์
2.6.1 เตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามรายการอาหารที่กาหนด
2.6.2 ผลิตอาหารสาหรับบริการแก่ผู้ ป่วย ให้ถูกต้องตามรายการอาหารที่กาหนด
รวมทั้งรสชาติเป็นไปตามลักษณะอาหารนั้นๆ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2.6.3 ส่งอาหารที่ผลิตแล้ว เพื่อเตรียมบริการให้ผู้ป่วยตามเวลาที่กาหนด
2.6.4 ดูแลและทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ ภาชนะต่าง ๆ ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2.6.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม
ปฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การช่ว ยทัน ตแพทย์ใ ห้บ ริก ารในงานทัน ตกรรมทั่ว ไป และงาน
เฉพาะทางด้านต่างๆ วัดความดัน ซักประวัติและบันทึก ข้อมูลผู้ป่วย ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการ
ตรวจด้านทันตกรรม ช่วยทันตแพทย์ออกหน่วยตามนอกสถานที่ ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2.8.1 ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.8.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
2.9.1 ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.9.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง ให้ พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ.../4

-4(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างได้
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

-

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน ๓5 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาต
เป็น ผู้ป ระกอบโรคศิล ปะสาขากายภาพบํา บัด หรือ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ กายภาพบํา บัด ของสภา
กายภาพบําบัด
4.3 ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใด
วิ ช าหนึ่ ง ทางปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รนั ก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ จาก
คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
4.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานการเงิน
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี
4.4 ตาแหน่ง.../5

-54.5 ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน ๓8 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ
4.6 ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์
-

ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน ๓5 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4.7 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4.8 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ไม่จากัดเพศ
- อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4.9 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เพศชาย
- อายุไม่เกิน ๓5 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

5. วัน เวลา สถานที่ การรับสมัคร
5.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่
22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
5.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ
บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (หน้า ร้านค้า สวัส ดิการ) โรงพยาบาลพิจิต ร หรือทางเว็บไซต์
www.pichithosp.net
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
6.๑ ใบสมัค รที่ติด รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ใ ส่แ ว่น ตาดา ถ่า ยไม่เ กิน ๑ ปี
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 3 รูป
6.๒ สาเนาใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน ๑ ชุด
6.3 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบฯ จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
และตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
6.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
6.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
6.๕ สาเนาเอกสารการจดทะเบียนสมรส หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
6.6 หนังสือ.../6
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6.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
6.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่แสดงว่าเป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
และวันที่กากับไว้ทุกฉบับ
7. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่น ไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัคร โรงพยาบาลพิจิตรจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น
8. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
8.1 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
- สอบปฏิบัติ
5๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
5๐ คะแนน
8.2 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- สอบข้อเขียน
4๐ คะแนน
- สอบปฏิบัติ
3๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
3๐ คะแนน
8.3 ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- สอบข้อเขียน
3๐ คะแนน
- สอบปฏิบัติ
5๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
2๐ คะแนน
8.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานการเงิน
- สอบข้อเขียน
5๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
5๐ คะแนน
8.5 ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
- สอบข้อเขียน
2๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
8๐ คะแนน
8.6 ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์
- สอบปฏิบัติทาอาหาร 5๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
5๐ คะแนน

8.7 ตาแหน่ง.../7
-78.7 ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม
- สอบข้อเขียน
6๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
4๐ คะแนน
8.8 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- สอบสัมภาษณ์
10๐ คะแนน
8.9 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
- สอบข้อเขียน
4๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
6๐ คะแนน

-

-

9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
- ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานการเงิน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนใน
การสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม จะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามลาดับ ในกรณีที่มี
ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

-

9.3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จะขึ้นบัญชีไว้จนถึง
สิ้นปีงบประมาณ ๒๕63
ต าแหน่ ง นั ก กายภาพบ าบั ด กลุ่ ม งานเวชกรรมฟื้ น ฟู จะขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ จ นถึ ง สิ้ น
ปีงบประมาณ ๒๕63
ตาแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จะขึ้นบัญชีไว้จนถึง
สิ้นปีงบประมาณ ๒๕63
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ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานการเงิน จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕63
ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕63
ตาแหน่ง พนัก งานประกอบอาหาร กลุ่ม งานโภชศาสตร์ จะขึ้น บัญ ชีไ ว้จ นถึง สิ ้น
ปีงบประมาณ ๒๕63
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม จะขึ้นบัญชีไว้
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕62
- ตาแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะขึ้นบัญชี
ไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕62
- ตาแหน่ง พนัก งานทั่ว ไป ปฏิบัติงานที่ศูน ย์ส่งเสริมสุขภาพชุม ชนศรีมาลา กลุ่ม งาน
เวชกรรมสังคม จะขึ้นบัญชี ไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕62
แต่หากมีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันนี้อีก บัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑0. เงื่อนไขการจ้าง
- ผู้ได้รับ การคัดเลื อกจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล ภายหลังหากมี
ตาแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงพยาบาลพิจิตร จะจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
- ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือหากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้าง
ต่อไป
๑1. เงื่อนไขที่ผู้สมัครควรทราบ
โรงพยาบาลพิจิตร จะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจิตร

ใบสมัครเลขที่................................

รูปถ่าย 1 นิ้ว

ใบสมัครสำหรับลูกจ้ำงชั่วครำว (รำยวัน) ตำแหน่ง.............................................................................
1.ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตาแหน่ง.......................................................................
นาย/นาง/นางสาว................................................................... กลุ่มงาน.................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.........................................................................
.................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................
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หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................
ออกให้ที่อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.....................................................................................
วันเดือนปีที่ออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ..............................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด...................... อายุ............ปี............เดือน
สถานที่เกิด.............................. เชื้อชาติ.............................
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........หย่า........แยกกันอยู่
ศาสนา..............................
การเกณฑ์ทหาร..........ผ่าน
…........ไม่ผ่าน

อาชีพปัจจุบัน..............................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน...................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จำก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถำนศึกษำ

ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก

กำรฝึกอบรม

................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
3. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์การทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานทีท่ าในช่วง 3 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตำแหน่งงำน
เงินเดือน สำเหตุที่ออกจำกงำน
ของหน่วยงำน
และหน้ำที่โดยย่อ
จำก
ถึง
............ ............. ........................................................ .................................. ................... ......................................
............ ............. ........................................................ .................................. ................... ......................................
............ ............. ........................................................ .................................. ................... ......................................
............ ............. ........................................................ .................................. ................... ......................................

-2โปรดระบุความสาเร็จของงานทีท่ าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รบั และอธิบายว่าประสบการณ์นนั้ ๆ เป็นประโยชน์ต่องานทีส่ มัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ระบุความสัมพันธ์
ชื่อและนามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
ที่ทางานปัจจุบนั และโทรศัพท์
กับท่าน
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

.................................
.................................
.................................
.................................

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ทุกประการ
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
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