สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจ!างชั่วคราว ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความประสงครับสมัครบุคคล
พลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป%นลูกจ'างชั่วคราว รพ.คายธนะรัชตจํานวน ๘ อัตรา ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่เป/ดรับสมัคร:
๑.๑ ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพ ( ชาย/หญิง ) จํานวน ๓ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานด'านการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให'บริการแกผู'ใช'บริการเพื่อให'
ได'รับการดูแลที่ถูกต'องเหมาะสมและปลอดภัย
๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหป7ญหา วินิจฉัยป7ญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให'การพยาบาลที่
ถูกต'อง เหมาะสม
๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหข'อมูลด'านการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู'ป?วยที่
ปลอดภัย
๔) สงเสริมปAองกัน ดูแล รักษา และฟCDนฟูสุขภาพประชาชน หรือบริการด'านสุขภาพอื่นๆ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร จากสถานศึกษาที่ได'รับการรับรองจาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และได' รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรื อ การพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่ง
๒) สามารถทํางานเป%นผลัดได' ( เวร เช'า/บาย/ดึก )
๓) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
๔) มีความรู'ด'านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต'น
๕) หากมีประสบการณทํางานจะได'รับการพิจารณาเป%นพิเศษ
คาจ!าง เงินเดือนและคาครองชีพ ๑๕,๕๐๐ - ๑๗,๒๖๐ บาท (ไมรวมคาเวรนอกเวลา)
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
สิทธิประโยชน - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗
- ได'รับสิทธิสอบบรรจุเข'ารับราชการเป%นนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบก

๑.๒ ตําแหนง : แพทยแผนไทย ( ชาย/หญิง ) จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ให'บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพปAองกันโรคฟCDนฟูสภาพด'านการแพทยแผน
ไทยขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให'ประชาชนได'รับบริการที่มีคุณภาพ
๒) ควบคุม กํากับดูแลห'องนวดแผนไทย ในการให'บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟCDนฟูสภาพ
ผู'ป?วยด'านการแพทยแผนไทยขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓) ให'บริการข'อมูลเบื้องต'นประชาสัมพันธถายทอดองคความรู'ให'คําปรึกษาแนะนําตอบป7ญหาและ
ชี้แจงทางวิชาการด'านการแพทยแผนไทยเพื่อให'ประชาชน และบุคลากรอื่นได'รับข'อมูลที่เหมาะสม
และสามารถนําไปใช'ในการดูแลสุขภาพได'
๔) งานอื่นๆตามที่ได'รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) ได'รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได'ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
๒) ได'รับใบอนุญาตเป%นผู'ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
๓) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
๔) หากมีประสบการณทํางานจะได'รับการพิจารณาเป%นพิเศษ
คาจ!าง
เงินเดือนและคาครองชีพ ๑๕,๕๐๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗
๑.๓ ตําแหนง: พนักงานบริการ แผนกพยาธิวิทยา (เพศหญิง ) จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ดูแลความสะอาดเรียบร'อยของสถานที่ และอุปกรณในห'องปฏิบัติการกําหนด
๒) จัดการกําจัดขยะปนเปCDอน ขยะติดเชื้อทางห'องปฏิบัติการ
๓) จัดเตรียมอุปกรณใช'งานที่จําเป%นให'พร'อมสําหรับการปฏิบัติงาน
๔) เตรี ย มตั ว อยางตรวจเพื่ อใช' ในการทดสอบทางห' อ งปฏิ บั ติ ก าร ภายใต' การดู แ ลของเทคนิ ค
การแพทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได'รับมอบหมาย
คาจ!าง
เงินเดือนและคาครองชีพ ๘,๕๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) ความรู'พื้นฐานไมต่ํากวา ม.๖ หรือเทียบเทา, ปวช. ปวส. หรือสูงกวา
๒) สามารถเข'าเวรนอกเวลาราชการเป%นผลัดได'
๓) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
๔) ใช'โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได'ในระดับดี
๑.๔ ตําแหนง พนักงานธุรการ แผนกพยาธิวิทยา (เพศหญิง) จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ดําเนินงานด'านสารบรรณและ ธุรการทั่วไปของแผนก
๒) ลงทะเบียนผู'ป?วย รับสิ่งสงตรวจ
๓) จัดเตรียมอุปกรณใช'งานที่จําเป%นให'พร'อมสําหรับการปฏิบัติงาน
๔) เตรียมตัวอยางตรวจเพื่อใช'ในการทดสอบทางห'องปฏิบัติการ ภายใต'การดูแลของเทคนิคการแพทย
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได'รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) ความรู'พื้นฐานไมต่ํากวา ม.๖ หรือเทียบเทา ปวช. ปวส. หรือสูงกวา
๒) สามารถเข'าเวรนอกเวลาราชการเป%นผลัดได'
๓) มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
๔) ใช'โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได'ในระดับดี
คาจ!าง
เงินเดือนและคาครองชีพ ๘,๕๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗
๑.๕ ตําแหนง ชางไฟฟ?า ( เพศชาย )จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณไฟฟAาและเครื่องมือแพทย
ของโรงพยาบาล ในเบื้องต'น
๒) ดูแลระบบไฟฟAาของโรงพยาบาล
๓) เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช' และวัสดุอุปกรณที่ใช'ในการปฏิบัติงาน
๔) รวบรวมข'อมูลและประวัติการซอม ของอุปกรณไฟฟAาและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล
๕) งานอื่นๆที่ได'รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) จบการศึกษาระดับ ปวส. ไฟฟAา เทียบเทาหรือขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่ได'รับการรับรองจาก กพ.
๒) มีความรู' และทักษะในการซอมแซม ปรนนิบัติบํารุง ระบบไฟฟAา และอิเล็กทรอนิกส
๓) ขยัน ซื่อสัตยอดทน ไมเกียจคร'าน
๔) หากมีประสบการณทํางานจะได'รับการพิจารณาเป%นพิเศษ

อัตราวาง
คาจ!าง
สัญญาการจ!าง
สิทธิประโยชน

๑ อัตรา
เงินเดือนและคาครองชีพ ๙,๗๓๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บ'านพัก

๑.๖ พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ งานประกันสังคม ( เพศชาย/หญิง )จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) รายงานข'อมูลการรักษาในระบบคอมพิวเตอร เพื่อขอเบิกคารักษาพยาบาล
๒) งานธุรการและงานเอกสารตางๆที่เกี่ยวข'อง
๓) การติดตอประสานงานด'านสิทธิการรักษาระหวางโรงพยาบาลและสถานประกอบการ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) จบการศึ ก ษาตั้ ง แตชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปQ ที่ ๖ หรื อ ปวช. หรื อ เที ย บเทา หรื อ สู ง กวา
จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศที่ได'รับการรับรองจาก กพ.
(๒) มีทักษะการใช'คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตได'ในระดับดี
(๓) มีทักษะในการติดตอสื่อสาร วาจาไพเราะ
(๔) หากมีประสบการณทํางานจะได'รับการพิจารณาเป%นพิเศษ
คาจ!าง
เงินเดือนและคาครองชีพ ๘,๕๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ปQ
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ /บ'านพัก
๒. คุณสมบัติทั่วไปผู!สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศหญิง/ชาย ยกเว'น นักเทคนิคการแพทย, พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ
แผนกพยาธิวิทยา
(๒) เป%นผู'มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไมเกิน ๓๕ ปQนับตั้งแตวันสมัคร
(๔) เป%นผู'เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป%นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๕) ไมเป%นลูกจ'าง/พนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สวนราชการท'องถิ่น หรือ
บริษัทเอกชน
(๖) ไมเป%นผู'มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน'าที่ได' ไร'ความสามารถหรือจิตฟ7_น
เฟCอนไมสมประกอบ หรือเป%นโรคตามที่กําหนดไว'ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แหง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๗) ไมเป%นผู'ที่อยูในระหวางถูกสั่งให'พักราชการ หรือถูกสั่งให'ออกจากราชการไว'กอน
(๘) ไมเป%นบุคคลล'มละลาย

(๙) ไมเป%นบุคคลต'องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญาเว'นแตเป%นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไมเป%นผู'เคยถูกลงโทษให'ออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(๑) วันรับสมัครตั้งแตวันจันทรที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ทั้งนี้
ให' ส มั ค รด' ว ยตนเองในเวลาราชการ สถานที่ รั บ สมั ค ร กองบั ง คั บ การ โรงพยาบาลคายธนะรั ช ต หรื อ
ดาวนโหลดใบสมั ค รที่ http://hosthanarat.comและสงทางไปรษณี ย ถึ ง โรงพยาบาลคายธนะรั ช ต
๑๒๕ หมู ๓ ตําบลเขาน'อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ แฟกซ หมายเลข ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
หรือ สงทาง e-mail sara.thanarat@gmail.com
(๒) วั น เวลา สถานที่ ส อบ กํ า หนดการทดสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ศุ ก รที่ ๒๖ตุ ล าคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙๐๐ เปนต! น ไป และจะประกาศผลการทดสอบในวั น จั น ทรที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้
ให'ผู'ได'รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให'เริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓.๒ หลักฐานที่ต!องยื่นพร!อมใบสมัคร ( อยางละ ๑ ฉบับ )
๓.๒.๑ รูปถาย (หน'าตรงไมสวมหมวกหรือแวนตา) ขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป (ถายไว'ไมเกิน ๖ เดือน)
๓.๒.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา ( ใบประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร )
๓.๒.๓ ทะเบียนบ'านของผู'สมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๒.๕ ใบสําคัญทางการแพทยทหาร (ทบ.๖๔๑ ๖๒๐ / นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
๓.๒.๖ หลักฐานอื่นๆ เชนการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถ'ามี)
๓.๓ คาสมัครสอบ
คาธรรมเนียมการสมัคร ๓๐.- บาท
๔. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร
๑. การทดสอบความรู!วิชาการการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ
๑.๑ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
- สอบข'อเขียนความรู'ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

๑.๒ ตําแหนงแพทยแผนไทยวิชาชีพ
- สอบข'อเขียนความรู'ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ
รวม

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

รวม

๒๕
๕๐
๒๕
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
”
”
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

รวม

๒๕
๕๐
๒๕
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
”
”
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

รวม

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

๕๐

สอบข'อเขียน

๑๐
๑๐
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

”
”
”
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

๑.๓ ตําแหนง พนักงานธุรการ แผนกพยาธิวิทยา
- ข'อสอบวิชาความรู'ทั่วไปและแบบธรรมทหาร
- ระเบียบ ทบ.วาด'วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕
- ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
- ทดสอบการปฏิบัติงาน
- สอบสัมภาษณ
๑.๔ ตําแหนง พนักงานบริการ แผนกพยาธิวิทยา
- ข'อสอบวิชาความรู'ทั่วไปและแบบธรรมทหาร
- ระเบียบ ทบ.วาด'วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕
- ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
- สอบสัมภาษณ
- ทดสอบการปฏิบัติงาน
๑.๕ ตําแหนง ชางไฟฟ?า
- สอบข'อเขียนความรู'ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ

๑.๖ ตําแหนง พนักงานบริการ ปฏิบัติหน!าที่ งานประกันสังคม
- ข'อสอบความรู'เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ และฉบับแก'ไขเพิ่มเติม
- ข'อสอบวิชาความรู'ทั่วไปและแบบธรรมทหาร
- ระเบียบ ทบ.วาด'วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕
- ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
- ทดสอบการปฏิบัติงาน
- สอบสัมภาษณ
รวม

สอบสัมภาษณ

๒. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ
(๑) ทัศนคติ
(๒) บุคลิกภาพ
(๓) ประสบการณทํางาน
(๔) ความสามารถพิเศษ
(๕) การแก'ไขป7ญหา
รวม

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

คะแนน

๕. เกณฑการตัดสิน
ผู' ที่ ผ านการคั ด เลื อ กต' อ งได' ค ะแนนการสอบข' อ เขี ย นและสอบสั
นและ
ม ภาษณรวม
รวมไมต่ํ า กวาร' อ ยละ ๗๐
ของคะแนนรวมทั้งหมด โดยผู'ที่ผานการคัดเลือกต'องได'คะแนนรวมเป%นอันดับ ๑ หรือหากคะแนนอันดับหนึ่งมี
ผู' ไ ด' ค ะแนนเทากั น จะตั ด สิ น จากผู' ที่ ไ ด' ค ะแนนสอบในวิ ช าเฉพาะตํ า แหนงมากที่ สุ ด เป% น ผู' ผ านการสอบ
คัดเลือก ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการให'ถือเป%นที่สุด
๖. ผู!ผานการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลคายธนะรัชต จะแจ'งผลการทดสอบผานทาง Website ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู'ผานการ
คัดเลือกจะต'องมาดําเนินการทําสัญญาจ'าง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต ตามวันเวลาที่แจ'งให'
ทราบภายหลัง โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน
ผู'สนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามรายละเอียดได'ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต
อําเภอปราณบุรี จังหวั
งหวัดประจวบคีรีขันธ โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
โทร
หรือเบอรภายใน โทร.
โทร ๕๔๕๐๔ และ
๕๔๔๐๕ หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซด www.hosthanarat.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันเอก
( ชูชาติ

พลบุรี )

ผู'อํานวยการโรงพยาบาลคายธนะรัชต

