ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
………………………………….…………
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
จ านวน 1 ต าแหหน ง ฉะนั้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การคั ด เลื อ กเป็ น ไปด้ ว ยความถูก ต้ อ งบริสุ ท ธิ์ แหละยุ ติ ธ รรม
จึ งประกาศรับ สมัค รบุ คคล เพื่ อคั ดเลื อกลู กจ้างเหมาบริก ารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชยะหา ดังนี้
1. ตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย างอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
กายภาพบาบัด ทางกิจกรรมบาบัด แหละได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านกิจจกรมบาบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบาบัดใน
การให้บริการทางกิจกรรมบาบัดแหกผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแหลที่ถูกต้องเหมาะสมแหละปลอดภัย
1.2 คัด กรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเคราะห์ ปั ญ หา วินิ จฉั ย ปั ญ หา ภาวะเสี่ ย ง
เพื่อให้การบริการทางกิจกรรมบาบัดเป็นไปอยางถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ แหละทันเวลา
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแหบบ ประดิษฐ์ดัดแหปลง ประยุกต์ใช้
อุปกรณ์เครื่องชวย เครื่องดาม สภาพที่อยูอาศัยแหละสิ่งแหวดล้อม เพื่อ พัฒ นาการบริการผู้ป่วยให้ มีคุณภาพให้
บุคคลดาเนินชีวิต ได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองแหละมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนแหละสังคม
1.4 สงเสริม ป้องกัน บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน หรือการบริการ
อื่นๆ ทางด้านกิจกรรมบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแหผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร วมด าเนิ น การวางแหผนการท างานของ
หนวยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แหละผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในแหละภายนอกทีมงานหรือ หนวยงาน เพื่อให้
เกิดความรวมมือแหละผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แหจงแหละให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แหกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรวมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แหนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบาบัดแหกผู้ใช้บริการ ครอบครัว
ชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริม ป้องกัน ดูแหลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแหลตนเองได้
4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบาบัด
เพื่ อให้ บุ คลากรของส วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่ ว ไปได้ท ราบข้อมู ล แหละความรู้ตางๆ ที่ เป็ นประโยชน์
สนับสนุนภารกิจแหละประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แหผนงานตางๆ ของหนวยงาน

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ากวา 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหหงราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม เป็ น ผู้ ด ารงต าแหหน งก านั น แหพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ใหญ แหละผู้ ช วย
ผู้ใหญบ้าน
5. ไมเป็นผู้ดารงตาแหหนงข้าราชการการเมือง
6. ไมเป็นผู้มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไมสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7. ไมเป็นผู้อยูในระหวางถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้กอน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยลูกจ้างประจาของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
8. ไมเป็นผู้บกพรองในศีลธรรมอันดี จนไมเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไมเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไมเป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม เป็ น ผู้ เคยต้ องรับ โทษต้ องจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแหตเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาน หรือความผิดลหุโทษ
12. ไมเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
13. ไม เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาด้วยลูกจ้างประจาของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
14. ไมเป็นผู้เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยลูกจ้างประจาของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15. ไมเป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่ www.yahahospital.go.th.หัวข้อสมัครงาน
แหนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563
5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
5.1 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแหตงกายสุภาพเรียบร้อย แหละปฏิบัติต ามระเบียบ
ของทางราชการโดยเครงครัด
5.2 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกกอนครบกาหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องแหจ้งให้ผู้วาจ้างทราบเป็นลานลักษณ์อักษรลวงหน้าไมน้อยกวา 1 เดือน
6. หลักฐานที่ต้องนามาในรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
6.1 ใบรับรองแหพทย์ แหสดงวาไมเป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
6.2 ใบตอบรับการตรวจสอบประวัติ แหละพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
6.3 รูปถายหน้าตรง ไมสวมหมวกแหละแหวนตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถายครั้งเดี่ยวกันไมเกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แหละสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอยางละ 1 ฉบับ

6.5 สาเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1
6.6 สาเนาแหสดงวาผานการเกณฑ์ทหารตามแหบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
6.7 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ รองส าเนาเอกสารประกอบการสมั ครด้ ว ยตนเองว า
(สาเนาถูกต้อง) ในสวนของใบรับรองของข้าราชการ ระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็นรับรองในใบสมัคร
พร้อมแหนบสาเนาบัตรของข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ ให้นามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาทางาน
(ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจาเทานั้น)
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิเข้ารับ การคัดเลื อ ก
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแหตเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา แหละทางเว็บไซต์ htt://www.yahahospital.go.th/
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้าหนัก คะแหนน วิธีการประเมิน

1. ตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด
ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหหนง

20

สอบข้อเขียน

ครั้งที่ 2 ทดสอบปฏิบัติ

40

สอบปฏิบัติ

ครั้งที่ 3 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหหนง

40

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

9. ระเบียนปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ
1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แหตงกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กลาวคือ
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแหล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสแหล็ค
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น แหละประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะแหละรายงานตัวตอเจ้าหน้าที่กอนเวลาคัดเลือก 30 นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแหสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
5. ผู้ใดไมมาภายในกาหนดวัน เวลา แหละสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์แหละไมมีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้
10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแหนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ สาหรับ
การขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไมเกิน 2 ปี นับแหตวันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหหนงอยางเดี่ยว
กันนี้อีกแหละได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหมแหล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแหรก เป็นอันยกเลิก

11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ านการคั ด เลื อ กได้ จะได้ รับ การจ้ างงานดั งกล าว จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ างตามแหบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด
12. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ แหละสิทธิประโยชน์ตาง ๆ ดังนี้
1. มีการปรับอัตราคาจ้างขั้นต่าเมื่อผานการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน
2. มีเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. มีการเลื่อนอัตราคาจ้าง/เงินเดือน/ ประจา ปี
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

