ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายเดือน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
………………………………….…………
ด้ว ย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะด าเนิน การคั ดเลื อ กลู ก จ้างชั่ ว คราวเงิน บารุ ง
(รายเดือน) ตาแหน่ ง เจ้ าพนั กงานเภสั ช กรรม ตาแหน่ งเลขที่ (1205541) จานวน 1 อัตรา และตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (1201074) จานวน 1 อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่ อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง (รายเดือน)
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้
1. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อัตราค่าจ้าง 10,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรรมทายา ฉีด
ยาเม็ด และยาน้า การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทาบัญชี เวชภัณฑ์แยกประเภทต่าง ๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชกรรมสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพื้นฐานแก่
ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกากับของเภสัชกรรม เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
เช่น จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยาปรุงยาทั่วไป สาหรับใช้ภายนอก และ
ยารับประทาน ที่มีสูตรหรือส่วนผสมอย่างแน่นอนไม่ยุ่งยาก
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขการคุ้ม ครองผู้บริโภคเพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่ งเสริม ความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

3. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่ อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อัตราค่าจ้าง 10,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ทางการพยาบาล ทางโภชนาการ ทางการแพทย์
แผนไทย ทางพยาธิ วิ ท ยา ทางเซลล์ วิ ท ยา ซึ่ ง ศึ ก ษาต่ อ จากมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ศึ ก ษาต่ อ จาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังกล่าว
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข ทางโภชนาการ ทางการแพทย์แผนไทย
ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว หรือ
สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้
3. ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน
หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ ก.พ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่า งอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บต้ นซึ่ งไม่จ าเป็น ต้อ งใช้ผู้ ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญญา
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
2. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
3. ดูแล บารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
2. ด้านการบริการ
1. ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่ www.yahahospital.go.th.หัวข้อ สมัครงาน แนบ
ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กันยายน 2565
4. ค่าธรรมเนียมสอบ
- ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 70 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- ชาระค่าธรรมเนียมสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
บัญชีเลขที่ 9330285287 เท่านั้น
5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
5.1 ในการปฏิบั ติงานผู้รั บจ้างต้องแต่งกายสุ ภาพเรียบร้อย และปฏิบัติต ามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด
5.2 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบกาหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลานลักษณ์อักษร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบคัดเลือก
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 ใบสาคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6.4 ส าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ ส าเนาใบสุ ท ธิ หรื อ ส าเนา รบ. 1
จานวน 1 ฉบับ
6.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานที่ต้องนามาในรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
7.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดี่ยวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
7.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สาเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1
7.5 สาเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคาร (ธกส.) จานวน 1 ฉบับ
7.6 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
7.7 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
ผู้ส มัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า
(สาเนาถูกต้อง) ในส่วนของ ใบรับรองของข้าราชการ ระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็นรับรอง
พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
1. สาเนาบัตรข้าราชการ
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียน/สาเนาบัตรประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองเงินเดือน
จานวน 1 ฉบับ
4. ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5. ให้นามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาทางาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจา
เท่านั้น)
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอานวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ htt://www.yahahospital.go.th/
9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้าหนัก คะแนน วิธีการประเมิน

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

40

สอบข้อเขียน

ครั้งที่ 2 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

60

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

10. ระเบียนปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ
1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสแล็ค
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30 นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
5. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ สาหรับ
การขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งอย่างเดี่ยว
กันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอันยกเลิก

12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อกได้ จะได้ รับ การจ้า งงานดั งกล่ าว จะต้อ งท าสั ญญาจ้า งตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด
13. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจา ปี
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

