ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
(รายเดือน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
………………………………….…………
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว
่
(รายเดือน)
ตาแหน่ ง นักโภชนาการ จานวน 1 ตาแหน่ ง ฉะนัน้ เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็ นไปด้วยความถูกต้อง
บริสุทธิ ์ และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว
่
(รายเดือน)ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้
1. ตาแหน่ ง นักโภชนาการ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขา
ชีวเวชศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนบาบัด โภชนวิทยา
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
1.1 ศึก ษา ค้ น คว้ า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจ ัย เบื้อ งต้ น ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้ องกัน ฟื้ นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
1.2 ร่วมสนับสนุ น ส่งเสริม ป้ องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้ นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ อื้อต่อการมีพฤติกรรมทีด่ ขี องประชาชน เพื่อให้มภี าวะโภชนาการทีด่ ี
1.3 ร่ ว มติ ด ตาม และประเมิน ผล การด าเนิ น งานด้ า นอาหารและโภชนาการ
เพื่อนามาปรับปรุงระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 ร่วมเฝ้ าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปั ญหาภาวะโภชนาการในประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ ง
1.5 ร่วมจัดการองค์ค วามรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒ นาระบบงานและ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
1.6 ร่ ว มจัด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
มีประสิทธิภาพ
1.7 ร่ ว มจัด ท าต ารับ อาหาร และสื่อ โภชนศึก ษา ส าหรับ ประชาชน เพื่ อ ให้ ไ ด้
รับพลังงานและสารอาหารทีเ่ หมาะสม

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิที์ ก่ าหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิตามที
์
ก่ าหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุค คลหรือหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะของประชาชน
4.2 สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ท างวิช าการ หรือ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภาย
ในหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่
ความรูส้ ่ปู ระชาชน
2. คุณสมบัติทวไปของผู
ั่
้สมัครคัดเลือก
ผูส้ มัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ดังนี้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
์
4. ไม่เป็ นผู้ด ารงตาแหน่ งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่ วย
ผูใ้ หญ่บา้ น
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
6. ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7. ไม่ เป็ น ผู้อยู่ ในระหว่างถู ก สังให้
่ พ ักราชการ หรือ ถูก สังให้
่ อ อกราชการไว้ก่ อ น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนไม่เป็ น ทีร่ งั เกียจของสังคม
9. ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
10. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็ นผู้เคยต้องรับโทษต้องจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาน หรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13. ไม่ เป็ น ผู้เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรือ ปลดออกเพราะกระท าผิด วินั ย ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

14. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้ป ระสงค์จะสมัคร สมัค รออนไลน์ ได้ท่ี www.yahahospital.go.th หัวข้อ สมัค รงาน
แนบท้ายประกาศนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 – 13 ธันวาคม 2564
4. เงื่อนไขการปฏิ บตั ิ งาน
4.1 ในการปฏิบตั งิ านผู้รบั จ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบตั ิต ามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
4.2 หากผู้รบั จ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบกาหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รบั จ้าง
จะต้องแจ้งให้ผวู้ ่าจ้างทราบเป็ นลานลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบคัดเลือก
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว
ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.3 ใบสาคัญการเปลีย่ นตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
5.4 ใบรับบรองผลสวอป ATK ไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
6. หลักฐานที่ต้องนามาในรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
6.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึง่ ออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
6.2 ใบตอบรับการตรวจสอบประวัติ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ. ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน 10
7.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครัง้ เดีย่ วกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.5 สาเนาวุฒกิ ารศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1
6.6 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
6.7 ใบสาคัญการเปลีย่ นชื่อตัว ชือ่ สกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง(ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้ส มัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับ รองสาเนาเอกสารประกอบการสมัค รด้วยตนเองว่ า
(สาเนาถูกต้อง) ในส่วนของใบรับรองของข้าราชการ ระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็นรับรองในใบ
สมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรของข้าราชการของผูร้ บั รอง จานวน 1 ฉบับ ให้นามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามา
ทางาน (ทัง้ นี้บตั รข้าราชการต้องเป็ นข้าราชการประจาเท่านัน้ )

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ https://www.yahahospital.go.th/
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธกี ารประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้าหนัก
คะแนน

วิธกี าร
ประเมิน

ครัง้ ที่ 1 ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง

40

สอบข้อเขียน

ครัง้ ที่ 2 ทดสอบความรูค้ วามเหมาะสมกับตาแหน่ง

60

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

ตาแหน่ ง นักโภชนาการ

9. ระเบียนปฏิ บตั ิ ในการประเมินสมรรถนะ
1. ผูเ้ ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรีสวมเสือ้ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้ น สุภาพบุรุษสวมเสือ้ กางเกงส
แล็ค โดยสอดชายเสือ้ ไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุม้ ส้น และประพฤติตนเป็ นสุภาพชน
2. เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีจ่ ะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30
นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันทีเ่ ข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
5. ผูใ้ ดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวถือว่าสละสิทธิและไม่
์
มสี ทิ ธิเข้
์ า
รับการประเมินสมรรถนะ ครัง้ นี้
10. การประกาศขึ้นบัญชีผ้สู อบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรีย งลาดับ จากผู้ส อบคัด เลือ กได้ค ะแนนรวมสูงสุ ดลงมาตามล าดับ
สาหรับการขึน้ บัญชีจะขึน้ บัญชีไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ขึน้ บัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ ง
อย่างเดีย่ วกันนี้อกี และได้ขน้ึ บัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ครัง้ แรก เป็ นอันยกเลิก
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่ านการคัด เลือ กได้ จะได้รบั การจ้างงานดังกล่ าว จะต้อ งท าสัญ ญาจ้า งตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด

12. สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รบั
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจา ปี
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

