ประกาศ โรงพยาบาลเสนางคนิคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
.......................................................
ด้วย โรงพยาบาลเสนางคนิคม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัคร
คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวด้ ว ยเงิ น บ ารุ ง (รายเดื อ น) สั ง กั ด โรงพยาบาลเสนางคนิ ค ม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตรำค่ำจ้ำงเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด จานวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 11,760 บาท
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบว่าด้ว ยสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ของลูกจ้างชั่วคราว สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
๒. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะต ำแหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำรสอบคั ด เลื อ ก
ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม ก.พ.กาหนดดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งพักให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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๑๑. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระทาความผิด
วินัยตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑3. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
งานที่จาเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นกายภาพบ าบั ด ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในการให้ ก ารบริ ก ารทาง
กายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
2. คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพ
4. ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาฟื้ น ฟู สุ ข ภาพประชาชนหรื อ การบริ ก ารอื่ น ๆทางด้ า น
กายภาพบาบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้ำนกำรบริกำร
1. สอน แนะนา ให้คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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๓. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. เป็น ผู้ที่ไ ด้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดียวกัน ในสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2. มีค วามรู้ค วามสามารถที่จาเป็น สาหรับ การปฏิบัติง านในตาแหน่ง /มีทัก ษะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
4. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์
5. ไม่เป็นผู้ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติด
6. มีบุคลิกภาพดี วาจาสุภาพเรียบร้อย
๔. กำหนดกำร และวิธีกำรรับสมัคร
๔.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – ๑๖.๐๐ น. (แต่งกายด้วยชุดสุภาพและไม่สวม
รองเท้าแตะ)
5. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียว ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษา
สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งและสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ตรขั้น ปริ ญญาบั ต รของสถานศึ กษาใดนั้ นจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบีย บเกี่ ยวกับ การส าเร็ จ
การศึกษาตามหลั กสู ตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 18 กันยายน 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นาหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด หรื อ หลั ก ฐานผลการสอบเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขา กายภาพบ าบั ด
จานวน ๑ ฉบับ
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-5(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(๗) สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่ น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้
ด้วย (ให้นาหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
6. หลักวิธีกำรสอบคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดย วิธีการสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ ความสามารถหรื อ ทักษะเฉพาะที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

100

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน,สอบภาคปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ์

200

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรคัดเลือก และคัดเลือกและกำหนดวันที่ สถำนที่ สอบ
ประกำศรำยชื่อผู้สอบได้
7.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒1 กันยายน ๒๕๖3
7.๒ สอบโดยวิธีสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
วันที่ 23 กันยายน 2563
7.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
วันที่ ๒8 กันยายน 2563
7.๔ รายงานตัวทาสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติราชการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินบารุง(รายเดือน) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินทุกครั้ง
การจั ดจ้ างจะเป็ น ไปตามล าดับ คะแนนที่ส อบได้ จากการประเมินความรู้ ความสามารถ
เรียงตามลาดับคะแนนที่ได้ กรณีคะแนนเท่ากันจะถือคาตัดสินของคณะกรรมการ ฯ เป็นการชี้ขาด
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และจะขึ้นบัญชีรายชื่อสารองไว้ 2 เท่า ของตาแหน่งที่จ้าง จะยกเลิกหรือสิ้นสุด
ไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันนับประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งรายงานตั ว และท าสั ญ ญาจ้ า ง ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม หากไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลา ที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ (การปฏิบัติงานต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 เดือน กรณีไม่ผ่านจะพิจารณา
ยกเลิกการจ้าง) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนาง คนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ โทร. 045 461 008 , 045 461 126 ต่อ 101
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้นหากผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

