ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับ สมัค รบุค คลเพื่อจัดจ้างเป็น พนัก งาน
กระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือ กสรร รวมทั้ง แบบสัญ ญาจ้า ง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ขื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ขื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตะแคงตัว เช็คตัว ป้อนอาหารนํ้า
และยาให้ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องไข้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอพร้อม
ใช้ต ลอดเวลา ดูแ ลทำความสะอาดเรีย บร้อ ยของโต๊ะ ตู้แ ก้ว 1นา เครื่อ งนอก เสื้อ ผ้าคนไข้และสิ่งแวดล้อ ม
ใกล้เคียง ให้สะอาดต่อการปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาล
ประจำวัน เช่นการเจาะปอด สวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต เป็นต้น
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ ตง๐๐๗๙๐ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวังวิเศษ
ค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิประโยชน์
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผ้มืสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญ'ซาติ'ไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผู้ม ืก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้าที่ได้ ไร้ค วามสามารถ หรือจิตพีนเพีอนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/ (๖)ไม่เป็นผู้เคยต้อง...

-๒(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับ โทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นฃองรัฐ
(๘) ไม่เป็น ข้าราฃการหรือ ลูก จ้างของส่ว นราชการ พนักงาน หรือ ลูก จ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราฃการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โนประกาศสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็น พนัก งานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้อ งเป็น ไปเพื่อ ความจำเป็น หรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(๑) มีความรู้ความสามารถหรือ ความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(๑) ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๒) ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๓) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๓. การรับสมัคร
๓.๑ เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะสมัค รขอและยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเองได้ท ี่ โรงพยาบาลวัง วิเศษ ตั้งแต่วัน ที่ ๑-๙
เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึก ษา ตัว อย่า ง เข่น ประกาศนีย บัต รมัธ ยมศึก ษาตอนต้น หรือ
ตอนปลายสายสามัญ และระเบีย นผลการเรีย น (Transcript) จำนวนอย่า งละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อ งสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถนำหลัก ฐานการศึก ษาดังกล่าวมายื่น พร้อ มใบสมัค รได้ ให้นำหนังสือ
รับ รองคุณ วุฒ ิท ี่ส ถานศึก ษาออกให้ โดยระบ ุส าขาวิช าท ี่ส ำเร็จ การศึก ษ า และวัน ที่ท ี่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
/ (๔) สำเนาหลักฐาน...

- ๓(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้ส มัค รเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซอนามสกุล (ในกรณีที่ซื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม,ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หนัง สือ รับ รองการผ่า นงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับ ตำแหน่ง ใดที่ก ำหนดให้ใ ช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)
ทั้งนี๋ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
ตำแหน่งคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ ๔๐ บาท
เมื่อ สมัค รสอบแล้ว ค่าสมัค รสอบจะไม่จ่ายคืน ให้ เว้น แต่ใ นกรณีท ี่เป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบล้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม,ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณ วุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ ว่าการรับ สมัครและการได้เข้ารับ การสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลวังวิเศษ จะไม่คืน
ค่าสมัครสอบทุกกรณี

๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทัก ษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ใ นการประเมิน ฯ ในวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๔
ณ โรงพยาบาลวังวิเศษ

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐

สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ

- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

รวม

๓๐๐

- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ทดสอบตัวอย่างงาน

การประเมินครั้งที่ ๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ

๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะ'ให้ผู้ที่'ได้คะแนน'จาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงก'ว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ใน
การรับสมัคร

๗. การประกาศรายขื่อและการขึ้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ
โรงพยาบาลวังวิเศษ โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจ
ไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนด

๙. คำขี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือน
การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่

มินาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มI

