สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจ!างชั่วคราว ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความประสงครับสมัครบุคคล
พลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป%นลูกจ'างชั่วคราว รพ.คายธนะรัชตจํานวน ๒ อัตรา ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่เป/ดรับสมัคร:
๑.๑ ตําแหนง: ผู!ชวยทันตแพทย ( เพศหญิง ) จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) เตรียมความพร'อมในการให'บริการด'านตาง ๆ เชน ดูแลความสะอาดเรียบร'อยบริเวณพื้นที่
ให'บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล'อมใกล'เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช'
อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตาง ๆ เพื่อให'มีจํานวนเพียงพอตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด
๒) ชวยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทยในการทําหัตถการตาง ๆ โดยอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาที่ให'บริการกับผู'ป7วยที่มารักษาโรคทางชองปากตาง ๆ เชน การอุดฟ:น ถอนฟ:น รักษารากฟ:น
ครอบฟ:น เป%นต'น เพื่อให'เป%นไปตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด
๓) ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ทํ า ความสะอาดและจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช' แ ละอุ ป กรณตางๆทาง
การแพทยหลังเสร็จสิ้นการใช'งาน เพื่อให'มีสภาพคงทนตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด
๔) สรุปสถิติรายงานผู'เข'ารับบริการประจําวัน เดือน ป> เพื่อนําข'อมูลประกอบการพัฒนางาน
ด'านบริการ
๕) ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกให'กับผู'มารับบริการ เชน ติดตามผลการถายภาพรังสี
ทางชองปาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให'บริการกับประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไมจํากัดสาขา
๒) มีความสนใจศึกษาเรียนรู'เพิ่มเติมด'านทันตกรรม และมีพร'อมในการปฏิบัติงานด'านทันตกรรม
๓) มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน มีระเบียบวินัย ละเอียดรอบคอบ
๔) มีทัศนคติเชิงบวก มีใจพร'อมให'บริการ ยิ้มแย'มแจมใส
๕) หากผานการอบรมด'านทันตบริบาล หรือ มีประสบการณทํางานด'านทันตบริบาลจะได'รับ
การพิจารณาเป%นพิเศษ
คาจ!าง เงินเดือนและคาครองชีพ ๙,๐๐๐ - ๙,๗๐๐ บาท
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ป>
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗

๑.๒ ตําแหนง : พนักงานบัญชี ( เพศหญิง )
จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) จัดทําสมุดรายวันขั้นต'น สมุดรายวันขั้นปลาย และ จัดทํารายงานการเงิน
๒) จัดทําใบสําคัญการลงบัญชี
๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท
๔) งานธุรการอื่นๆในสวนที่เกี่ยวข'อง
๕) งานอื่นๆตามที่ได'รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเทา หรือ
มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง
๒) มีความซื่อสัตยในหน'าที่อยางเครงครัด
๓) มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร'น
๔) มีความชํานาญในโปรแกรม MS Excel และ MS Word
๕) หากมีประสบการณทํางานจะได'รับการพิจารณาเป%นพิเศษ
คาจ!าง
เงินเดือนและคาครองชีพ ๙,๐๐๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลา )
สัญญาการจ!าง สัญญาการจ'างงานครั้งละ ๑ ป>
สิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗
๒. คุณสมบัติทั่วไปผู!สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศหญิง
(๒) เป%นผู'มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไมเกิน ๓๕ ป>นับตั้งแตวันสมัคร
(๔) เป%นผู'เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป%นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๕) ไมเป%นลูกจ'าง/พนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สวนราชการท'องถิ่น หรือ
บริษัทเอกชน
(๖) ไมเป%นผู'มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน'าที่ได' ไร'ความสามารถหรือจิตฟ:Yน
เฟZอนไมสมประกอบ 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) วั นรับสมั ครตั้งแตวันนี้ - จนถึงวันศุกรที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมั ครด'วยตนเองในเวลา
ราชการ สถานที่รับสมัคร กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซต, ทาง LINE@ ID : @ftnr หรือทาง Facebook : โรงพยาบาลคายธนะรัชต
และสงใบสมัครทางไปรษณียได'ที่ ร'อยเอก สราวุฒิ ตันตรา โรงพยาบาลคายธนะรัชต ๑๒๕ หมู ๓ ตําบล
เขาน' อ ย อํ า เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ๗๗๑๖๐ โดยสามารถดาวนโหลดใบสมั ค รได' ที่
http://hosthanarat.com ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได'ที่ ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
(๒) วัน เวลา สถานที่สอบ กําหนดการทดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ เปนต!นไป และจะประกาศผลการทดสอบในวันพฤหั สบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้
ให'ผู'ได'รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ให'เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทรที่
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๒.๔ ทะเบียนบ'านของผู'สมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก )
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 ตําแหนงผู!ชวยทันตแพทย
- สอบข'อเขียนวิชาความรู'ทั่วไปและแบบธรรมทหาร
- ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
- สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐
๕๐
๑๐๐

สอบข'อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

รวม

๒๐๐

คะแนน

รวม

๔๐
๔๐
๒๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐

สอบข'อเขียน
”
”
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
คะแนน

๑.๒ ตําแหนงพนักงานบัญชี
- สอบข'อเขียนความรู
ความรู'เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต'น
- การจัจัดทําสมุดรายวันขั้นต'น
- สอบข'อเขียนวิชาความรู
ชาความรู'ทั่วไปและแบบธรรมทหาร
ไปและแบบธรรม
- สอบปฏิบัติการใช' MS Excel
Ex
- สอบสัมภาษณ

สอบสัมภาษณ

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

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

คะแนน

๕. เกณฑการตัดสิน
ผู'ที่ผานการคัด เลือกต' องได'คะแนนการสอบข'อเขีย นและสอบสั
นและ
มภาษณรวม
รวมไมต่ํา กวาร'อยละ 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 ทั้งนี้ ผู'ผานการ
คัดเลือกจะต'องมาดําเนินการทําสัญญาจ'าง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต ตามวันเวลาที่แจ'งให'
ทราบภายหลัง โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน ( ตําแหนงผู'ชวยทันตแพทย ทดลองปฏิ
ทดลอง บัติงาน ๖ เดือน )
ผู'สนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามรายละเอียดได'ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต
อํ า เภอปราณบุ รี จั งหวั
ง หวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
โทร
หรื อเบอรภายใน โทร.
โทร ๕๔๕๐๔ และ
๕๔๔๐๕ หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซด www.hosthanarat.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๒
พันเอก
( ชูชาติ

พลบุรี )

ผู'อํานวยการโรงพยาบาลคายธนะรัชต

