(สําเนา)
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตํ าแหน่ ง ลั กษณะงานและคุณ สมบัติเ ฉพาะของกลุ่ม และการจัด ทํ า กรอบอัต รากํา ลัง พนัก งาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประเภท
ทั่วไป
กลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
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
อัตราว่าง
8 อัตรา
ค่าจ้าง
15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ความจํ า เป็ น หรื อ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล
มหาสารคาม (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓) ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

-3(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ- นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง) ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
(7) หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) หรือ (สด.43) สําหรับผู้สมัครเพศชาย
จํานวน 2 ฉบับ
(8) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) ฉบับจริง
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาทเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืน
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลมหาสารคาม จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ณ บอร์ดตึกอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
http://www.mkh.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธกี ารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

ใบสมัครเลขที่……………….

ใบสมัครสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
……………………………….
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….…………
ที่อยู่ที่ติดต่อได้………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………….……………
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ ………………………………………………………

ติดรูปถ่าย
1.5x2 นิ้ว

สมัครตําแหน่ง
………………………………………………………….…………………
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
……………………………….... ………………………………....
สถานที่เกิด (จังหวัด)
เชื้อชาติ

E-mail Address……………………………………………………………………..…..
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………..………………..
ออกให้ที่อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
วันเดือนปีที่ออกบัตร………….…………….หมดอายุ……………..……..………..

……………………………….... ………………………………....
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
……………………………….... ………………………………....
การรับราชการทหาร
ศาสนา
……………………………….... ………………………………....
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
เหตุผลที่ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝึกอบรม

3. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทําในช่วง 5 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตําแหน่งงานและ
เงินเดือน
จาก
ถึง
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ

โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผ่านมาในช่วง 5 ปีหลัง (ถ้ามี)

สาเหตุที่ออกจากงาน

-2โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทํางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
ที่ทํางานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ ................โรงพยาบาลมหาสารคาม..........................................
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้สมัคร
(……………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..

