ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-----------------------------ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และคําสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 613/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มบริการ จํานวน 31 อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศการสรรหา หรือการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตัง้ แต่วนั ที่ 7 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา (สําเนาจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ) โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
กรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิวุฒิการศึกษาซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญทหาร
กองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคี วามผิด
พลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมี
ผลทําให้ผสู้ มัครสอบไม่มสี ิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐
ต่อ ๖๐๔๔๗ – ๖๐๔๔๙ และทาง www.suanprung.go.th
5 หลักเกณฑ์...

- 3 –
๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย
- การทดสอบทางจิตวิทยา
- การประเมินความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
100
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- การประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตําแหน่ง
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วยหัวข้อ
- การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การทํางานเป็นทีม
- ศิลปะสื่อสารจูงใจ

100

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

ข้อเขียน/
ปฏิบัติ

สัมภาษณ์

โดยผูผ้ ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผูอ้ ยู่ในลําดับที่สงู กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้ความสามารถ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนด
ให้เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐
ต่อ ๖๐๔๔๗ – ๖๐๔๔๙ และทาง www.suanprung.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งทีม่ ีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
6. เกณฑ์การ...

-~-

e<:.

~o~

.,

II.

&:II

n11"fl'VI1a~~1511~~~n'Y01'mmoa'a'j

"

~~1'Un1~b~ e:J n~~~';J~~ e:J\ltlij'u1i tJl1",,"lie:J rlTvl'U~'1Je:J\ll ~wm1'U1~WJ'Utl1\1 ~\Iij
(9)) b-U1~'Un1~m'J';J~'1JmYj bL~~tJl~'J';J~e:J'U~1~bbe:J""b vltJl1i1'U1'Ui:1~~1'J~

•

(Amphetamine Urine Te'st) l~mbYj'Vl~'1Je:J\I h\lYjm'U1~

b~e:Je:Je:Jn1 'U~'U~e:J\lbb Yj'Vl~
(~) b-U1~'Un1~tJl~'J';J~e:J'UVl",,~m~il'Ji1e:J t1~~~';J1nne:J\lVl~';J'lh.,~n~1'U~\I·wr~b ~~\I1'VI 11
"

..

(gl) ~~vl1'V1'l1\1~m1ruru141\1~~3Tfl~b
"li1vl1\11'U
v v
.
'U

('U1~'B~rih.!'Vl1

ne:J\I~'1J)

•

.

~e)1'U'J~n1~1~\IYjm'U1a~'J'Utl1\1

"

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหน่ง
2. กลุม่ งาน
3. อัตราค่าจ้าง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มบริการ

จํานวน 31 อัตรา

3.1 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
3.2 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
3.3 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้
การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์
และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
4. คุณสมบัติของตําแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
(2) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐาน
ในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ หรือ
ช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจ
นับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่าง ๆ ให้มจี ํานวนเพียงพอ
ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(2) ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร ช่วยเหลือผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
(3) ดูแล บํารุง...

- 2 (3) ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็น
ไปตามหลักมาตรฐานที่กําหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในตําแหน่ง
(2) มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
(3) มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
(4) มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556

