(สาเนา)
ประกาศจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วยจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภ าพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

/หมายเหตุ.....

-๒หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้า งของ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝุายการเจ้าหน้าที่ อาคาร
ผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนาเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา สีดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผล
การเรียน หรือ สาเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ )ที่ แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ การศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในกรณีที่ไม่สามารถนา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ได้ ให้นาหนั งสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) สาเนาห ลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด .๘ หรือ สด .๔๓ (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ไว้ด้วย
/๓.๓.....

-๓๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสา หรับตาแหน่งที่สมัครทุกตาแหน่ง ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าให้
ว ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจังหวัดระยองจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บอร์ดปิดประกาศ อาคาร
ผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และทาง website
โรงพยาบาลระยองwww.rayonghospital.net
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ
ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสม
กับตาแหน่ง มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิด
วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดย
การพูด
รวม

และด้วยวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถ
คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๒๐๐

/๖.เกณฑ์.....

-๔๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนประเมิน
ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนการ
ประเมินครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
๒ เท่ากัน
ให้พิจารณาจากผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ปิดประกาศอาคารผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และ
ทาง www.rayonghospital.net โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดระยอง กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
ภิญโญ ประกอบผล
(นายภิญโญ ประกอบผล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุนันทา บุญฉาย)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน รพ.ระยอง
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน เทคนิค
ชื่อตาแหน่ง นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานที่ ฝุายพัสดุและบารุงรักษา
โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การ ซ่อม สร้าง ประกอบ
ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และ
รายละเอียดที่กาหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดรวมกัน คานวณ
รายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย สารวจท้องที่เพื่อกาหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับ
การประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๓,๐๑๐ บาท (ปวท.)
๑๓,๘๐๐ บาท (ปวส.)
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่งนายช่างเทคนิค
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้
ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานที่ กลุม่ งานพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

/ลักษณะ.....

-๒ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย
วกับการตรวจ
ทดสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลัง
เลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความ
รุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพ การกาหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ายาต่าง ๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การ ให้คาปรึกษาแนะนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิค
การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- ได้รับ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ านี้ ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง ๔ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๓ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน เทคนิค
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานที่ กลุม่ งานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา
การปรุงยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคาสั่งแพทย์ การให้คาแนะ นาในการใช้ยา ภายใต้การ
ควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
/อัตรา.....

-๓อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๓,๐๑๐ บาท (ปวท.)
๑๓,๘๐๐ บาท (ปวส.)
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๔ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานผู้ปุวยนอก งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การปูองกัน การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น
วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คาปรึกษา แนะนา
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่งแพทย์แผนไทย
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๕ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โรงพยาบาลระยอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
/ลักษณะ.....

-๔ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ปุวยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบาบัด ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ปุวยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบาบัด โดยการใช้ความร้อน แสง
เสียง ไฟฟูา หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพ
ชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ปูองกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ
ให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่งแพทย์แผนไทย
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

