ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-------------------------------------------ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท
พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป จํ า นวน 2 ตํ า แหน่ ง ดั ง นี้ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยพยาบาล และ
ตํ า แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านที่ โ รงพยาบาลมะเร็ ง ลพบุ รี ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขการสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้ งแบบสัญ ญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวั นที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่
๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข จึงประกาศ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
(1) กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ
ชื่อตําแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รบั
เดือนละ 8,300 บาท
(2) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ(ก)
ชื่อตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง
3 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รบั
เดือนละ 15,960 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๒. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็น...
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(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ๑๑/๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
(ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) ระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) หรือสําเนาประกาศนียบัตร
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบจํานวน ๑ ฉบับโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
(7) สําเนาหลักฐานทางทหาร หรือสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน หรือใบผ่านการเกณฑ์
ทหาร หรือ สด.๓/สด.๘/สด.๔๓ (กรณีเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(8) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ...
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หมายเหตุ
- โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นาํ เอกสาร และหลักฐาน
มาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน
- เอกสารทุกฉบับที่นํามาใช้ในการสมัคร กรุณานําฉบับจริงมาด้วย และสําเนาทุกฉบับ
ให้รบั รองสําเนาด้วยตนเอง ในวันที่มาสมัคร ลงชื่อลงวันที่ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่
ถูกต้องครบถ้วน ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสอบตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่บอร์ด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.lopburicancer.in.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากลําดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ ที่ บอร์ดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
และทางเว็บไซต์ http://www.lopburicancer.in.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มี ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
๘. การจัดทํา…
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- เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการแพทย์
(๑) ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทาง
ร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กําหนดไว้ในด้าน
การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะ ดั ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น
ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ประเมินด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นการประเมินบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความร่วมแรง ร่วมใจ
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
(2) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการ
รักษาโรค ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
พยาบาล จั ด สถานที่ แ ละเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาพยาบาล ช่ ว ยแพทย์ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัต…ิ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะ ดั ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น
ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ประเมินด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นการประเมินบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความร่วมแรง ร่วมใจ
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
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