ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลแม่จัน
---------------------------------ด้วย โรงพยาบาลแม่จัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุค คลเพื่อ
จัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง
นักจิตวิทยา
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
อัตราว่าง (จานวน)
1 อัตรา
ค่าจ้าง
15,960 บาท / เดือน
หน่วยงาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่จัน
1.2 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
1 อัตรา
15,960 บาท / เดือน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน

1.3 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
เทคนิค
1 อัตรา
10,200 บาท / เดือน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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-2๒. ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก
๒.๑ ตาแหน่งนักจิตวิทยา
ลักษณะงาน
ปฏิบั ติงานทางวิช าการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้คาแนะนา ปรึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริมปูองกัน แก้ไขปัญหาสุ ขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชา
จิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ด้านจิตวิทยา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ประเมิน สารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเปูาหมาย
เพื่อค้นหา อธิบาย ทานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต
2. ให้คาปรึกษา แนะแนวปรับ พฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม
พัฒนาการ เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม
วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
3. ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุ่มเปูาหมายด้วย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความสารถในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. รวบรวม ศึกษาข้อมูลงานวิจัยด้ านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
5. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ วิ ช าการจิ ต วิ ท ยาหรื อ วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ถ่ายทอด ฝึ กอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้ านจิ ตวิท ยา จัด ทาแผนการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

/ 2.2 ตาแหน่ง ...

-3๒.2 ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงาน
ปฏิบั ติง านทางด้า นเทคนิ คการแพทย์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะที่ป ฏิบั ติเกี่ ยวกับการตรวจ ทดสอบ
วิ เ คราะห์ วิ จั ย สิ่ ง ส่ ง ตรวจที่ ไ ด้ จ ากร่ า งกายมนุ ษ ย์ โดยใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง
และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การกาหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ายาต่างๆ ทางห้ องปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย์ การใช้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค การแพทย์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้
รับหมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยาและทันเวลา
2. รวบรวมข้อมูล ทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อ
ประกอบการวางแผนหรือการจัดการทารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้ องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ปุวย ญาติ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. สอน แนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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-43. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงาน
ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานสารบรรณ งานประกั น สุ ข ภาพ งานบัน ทึ ก หรื อจั ด ท าข้ อมู ล ซึ่ ง มี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ ในทรัพย์ สิน ของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัส ดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและการเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพ การจัดทา การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู ้ป ฏิบ ัต ิง านที ่ต ้อ งใช้ค วามรู ้ ความสามารถในการปฏิบ ัต ิง าน
ด้านธุรการ สารบรรณ ประกันสุขภาพ บันทึกหรือจัดทาข้อมูล หรือบริการทั่ว ไป ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั ้น ตอนและวิธ ีก ารที ่ช ัด เจน ภายใต้ก ารก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบ ัต ิง านอื ่น ตามที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานธุร การ งานสารบรรณ งานบริการทั่ว ไป เช่น การรับ -ส่ง ลงทะเบียน ร่า ง
หนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวม หรื อจัดทาข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ดาเนิน การเกี่ย วกับ การรวบรวม จัด ทาเอกสารหลัก ฐานการประกัน สุข ภาพของ
ประชาชนเพื่อเป็ นหลั กฐานในการสื บค้นของทางราชการ
5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติง านและข้อ มูล ต่า งๆนาเสนอต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาเพื่อ
นาไปใช้เสนอแนะและปรับ ปรุ ง การปฏิบัติง านต่ อ ไป
2. ด้านการบริการ
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิ บัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/ (4) ไม่เป็นผู้มี …

-5(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ส่ ว นราชการก าหนดไว้ ใ นประกาศสรรหา
และเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ างเป็ น พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ทั้ งนี้ ต้ องเป็น ไปเพื่ อ ความจาเป็ น
หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
๓.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.2.1 ตาแหน่งนักจิตวิทยา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
3.2.2 ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริ ญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช าเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2. ได้รับ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3.2.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนี ยบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เพศชาย
/ 4. การรับสมัคร …

-6๔. การรับสมัคร
๔.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 - 21 สิงหาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น.
และบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย)
(2) สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานจานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์แทน
คุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชีย งราย จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เข้ ารั บการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho/

/ 6.หลักเกณฑ์และ …

-7๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป
50
สอบข้อเขียน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสมรรถนะ
50
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
(ความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง)
การประเมินครั้งที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสม
100
สอบสัมภาษณ์
กับตาแหน่งงาน
รวม
200
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ใ น
การรับสมัคร
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่จัน และทางเว็บไซด์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรและได้ รั บ การจ้ า ง จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงรายกาหนด
ประกาศ ณ วันที่
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อยู่ระหว่างการลงนาม

