ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 2/๒๕60
----------------------------------------ด้วยสถาบันบาราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
๑. ตำแหน่งพนักงำนประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท
จานวน ๓ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.๑ เพศหญิง
1.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.๓ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษา ( อ่านออกเขียนได้ )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.๑ ดูแล จัดทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
1.๒ จัดเตรียม เก็บรักษา ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้มารับบริการ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้ องปฏิบัติการ เพื่อให้ สะอาด ปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
1.๓ ประสานงานและอ านวยความสะอาดในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ต ำแหน่ งพนั กงำนบริ กำร ปฏิ บั ติ งานที่ กลุ่ มการพยาบาล อั ตราค่าจ้ างเดื อนละ 7,59๐ บาท
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.๑ บริ ก ารต้ อ นรั บ รั บ รองแขก หรื อ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารให้ บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
2.๒ งานบริหารจัดการความสะอาด
2.๓ งานบารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.๔ งานที่จาเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป
2.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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-๒3. ต ำแหน่ง พนัก งำนบริก ำร (ขับ รถยนต์) ปฏิบัติง านที่ง านยานพาหนะ กลุ่ม อานวยการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,59๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ เพศชาย
3.2 อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.3 มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และมีความรู้ความสามารถและชานาญงานในหน้าที่
3.4 มีใบอนุญาตขับรถยนต์
3.5 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ ขับรถรับ – ส่งผู้ป่วย
3.2 ขับ รถรับ – ส่ง เจ้า หน้า ที่เข้า ร่ว มประชุม อบรมสัม มนา ศึก ษาดูง าน และติด ต่อ
ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.3 ดูแลทาความสะอาด ตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตำแหน่ง พนัก งำนเภสัช กรรม ปฏิบัติง านที่งานเภสัช กรรม กลุ่ม บริก ารทางการแพทย์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,30๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.๑ อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.๑ จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
4.2 เก็บ สถิติผ ลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องยาผู้ป่วยนอก เก็บสถิติผู้ป่ว ยนอกและ
ผู้ป่วยใน
4.3 จัดยาและตรวจสอบยาเบื้องต้นก่อนส่ งมอบให้เภสัช กร
4.4 ทารายงานนมโครงการลดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
4.5 ขนย้ายและเก็บเอกสารใบยาห้ องยาผู้ป่วนนอกและผู้ป่ว ยในไปยังห้ องเก็บเอกสาร
4.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5 . ต ำ แ ห น ่ง เจ้ำ พ น ัก งำ น เค รื ่อ ง ค อ ม พ ิว เต อ ร์ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ที ่ง าน อ าชีว อ น ามัย
กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,30๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.๑ อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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-๓หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.๑ ปฏิบ ัต ิง านขั ้น ต้น เกี ่ย วกับ งานบัน ทึก ข้อ มูล ต่า งๆ ลงในเครื ่อ งคอมพิว เตอร์ใ น
ลัก ษณะที ่ไ ม่ย ากภายใต้ก ารก ากับ ตรวจสอบโดยใกล้ช ิด หรือ ตามค าสั ่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด และละเอียดถี่ถ้ว น
5.2 ติด ต่อ ประสานงานอานวยความสะดวกให้กับ ผู้ป่ว ย เช่น ติดตามผลการรักษาของ
ผู้ป่วยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลักเสร็จสิ้นการใช้งาน
ให้เป็นไปตามหลั กมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีสภาพพร้ อมใช้งานตลอดเวลา
5.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล ปฏิบัติงานที่กลุ่ม การพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,30๐ บาท
จานวน 9 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
6.๑ อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
6.๒ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
6.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.๑ เสริม บทบาทและช่ว ยเหลือ พยาบาลวิช าชีพ ในการให้การดูแ ลผู้ป่ว ยโดยตรง หรือ
ทาหน้าที่ให้การพยาบาลที่ไม่ซับซ้อน
6.2 ให้ก ารปฐมพยาบาลเบื ้อ งต้น หัต ถการที ่ไ ม่ต ้อ งสอดใส่เ ครื่อ งมือ หรือ สายสวน
เข้าเส้นเลือดหรื ออวัยวะ
6.3 ศึกษา สังเกตอาการผู้ป่วยเพื่อดาเนินการพยาบาลและการเจ็บรวบรวม บันทึกและ
รายงานข้อมูล
6.4 การติดตามผู้ป่วยไปตรวจรักษานอกแผนก หรือส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ระดับสูงขึ้นในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ป่วนหนัก
6.5 ช่วยผู้ป่วยในการเดิน การจัดท่า การพลิกตัว
6.6 การดูแ ลกิจ วัต รประจาวัน และสุข อนามัย การขับ ถ่า ย การสวนล้า งทางช่อ งคลอด
และสวนอุจจาระ
6.7 ให้การพยาบาลและให้ยารับประทานทางปากตามที่ได้รับมอบหมาย
6.8 การให้อาหาร การเตรียมถาดอาหาร ป้อนอาหาร และช่วยเหลือให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่า
6.9 จัดเตรียม เก็บรักษา เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
6.10 จัด ทาเอกสารบริเวณสิ่ง แวดล้อ มผู้ป่ว ย ให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ป่ว ยอย่า งใกล้ชิ ด ให้
ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วย
6.11 การจั ดกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มสนทนาปัญหาสุขภาพ
6.12 ปฏิบัติง านส่งเสริมสุข ภาพอนามัย และการป้องกันโรค เช่น การตรวจครรภ์ และ
ทาคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรค
6.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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-๔7. ตำแหน่งนักประชำสัมพัน ธ์ ปฏิบัติงานที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,30๐ บาท จานวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
7.๑ อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
7.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ
การโฆษณา การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
7.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
7.๑ สื่อ สารและประชาสัม พัน ธ์แ ก่ผู้รับ บริก าร ภายใต้ วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ของสถาบัน
และกรมควบคุมโรค
7.2 เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ ข้อ มูล ข่า วสารที่เป็น ข้อ เท็จ จริง ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ ภารกิจ
ของสถาบัน เพื ่อ สร้า งการรับ รู ้แ ละเสริม สร้า งความเข้า ใจที ่ถ ูก ต้อ ง และรัก ษา
สัมพัน ธภาพที่ดีตลอดจนเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
7.3 ร่ วมพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสั มพันธ์ในเหมาะสม ทั นสมัยและถูกต้อง อันจะเป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชน ผู้รับบริการ
7.4 สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินด้านภัยและสุ ขภาพ
7.5 ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันในรูป Social media
7.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครโปรดติดต่อดวยตนเองที่งานการเจาหนาที่ ตึกอานวยการ สถาบันบาราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕60 – ๑๖ มีนำคม ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแตงกายสุภาพ)
เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาทะเบียนบาน และสาเนาประจาตัวประชาชน จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓. สาเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสำรต้นฉบับ พร้อมสำเนำ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย)
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-๕กำรประกำศรำยชื่อผูมีสิทธิเขำรับกำรสอบคัดเลือก และวัน เวลำ สถำนที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ ท ราบในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๒ มี น ำคม ๒๕60 ณ ที่ ติ ด ประกาศของสถาบั น บ าราศนราดู ร และทางเว็ บไซต์
http://www.bamras.ddc.moph.go.th และทาง Facebook ของงานการเจ้าหน้า ที่ สถาบันบาราศนราดูร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

