ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)
ประจําป"งบประมาณ ๒๕๖๕
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสั ง คม มี ความประสงค* จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อสรรหาและเลื อกสรรเปนลู กจาง
ชั่วคราว (รายเดือน) ตําแหน,งเจาพนักงานเวชสถิติ รายละเอียดดังนี้
ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเวชสถิติ
กลุมตามลักษณะงาน
เทคนิค
คาจาง
๑๒,๒๔๐ บาท
อัตราวาง
1 อัตรา
หนวยงาน
กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร'และสารสนเทศ
ทางการแพทย' โรงพยาบาลสังคม
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แห,งระเบียบกระทรวงการคลังว,าดวยลูกจางประจําของส,วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผ,านการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป" บริบูรณ* นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห,งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไม,เปนผูดํารงตําแหน,งกํานัน แพทย*ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญ,บาน และผูช,วยผูใหญ,บาน
๑.๖ ไม,เปนผูดํารงตําแหน,งขาราชการการเมือง
๑.๗ ไม,เปนผูมีร,างกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟDEนเฟFอน
ไม,สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว,าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไม,เปนผูอยู,ระหว,างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก,อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว,าดวยลูกจางประจําของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไม,เปนผูบกพร,องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไม,เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไม,เปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไม,เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต,เปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไล,ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน,วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไม,เปนผูเคย...
-๒๑.๑๔ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว,าดวยลูกจางของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไม,เปนผูเคยถูกลงโทษไล,ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว,าดวยลูกจาง

ของส,วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไม,เปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
ตําแหน'งเจาพนักงานเวชสถิติ
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.) ทางเวชระเบียน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการงานเวชระเบียนการจําแนกประเภทผูปMวย
ในการรักษากลุ,มเฉพาะโรค รวบรวมขอมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต,างๆ ใหรหัสทางการแพทย*และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
๑.ใหบริการในงานเวชระเบียน อย,างมีมาตรฐานเพื่อ การรักษา ดูแลสุขภาพผูปMวย
๒.ใหบริการ จําแนกประเภทผูปMวย เพื่อการส,งผูปMวยไปรับการรักษากลุ,มเฉพาะโรคไดอย,างถูกตอง
๓.ใหรหัสทางการแพทย*ตามมาตรฐานไดอย,างถูกตอง เพื่อใชประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย*
๔.เก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทย* เพื่อจักทํารายงานและนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
๕.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุ,มงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต,วันที่
๑๘ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุ,มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว,าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน,งที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถ,ายหนาตรงไม,สวมหมวก ไม,สวมแว,นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ,ายมาแลวไม,เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผ,น
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย* จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑ'ทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑ'ทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๘ เงื่อนไข...
-๓๔.๘ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว,าเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต,างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่น
หลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไม,ว,าดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม,ตรง
ตามวุฒิของตําแหน,งที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม,มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล,าว ใหถือว,า
การรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บอร*ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย* ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๑๐.๐๐ น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก และเลือกสรร

สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมชั้น ๒ ตึกอํานวยการ โดยวิธีดังนี้
สอบขอเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
สอบภาคปฏิบัติ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ*
เวลา ๑๔.๐๐ น.
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดยการ
ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต,อาจต,อสัญญาจางเปนป"ๆ ไปแต,ตองผ,านการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

