ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
----------------------------------------ด้วยสถาบันบาราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
๑. ตำแหน่งพนักงำนประกอบอำหำร ปฏิบัติงานที่งานโภชนวิทยา กลุ่มบริการทางการแพทย์
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่านออกเขียนได้)
๑.๓ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ในภาวะ
ฉุกเฉินได้ เช่น น้าท่วม โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ
๑.๔ มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านปรุงและประกอบอาหาร
1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการเตรียมปรุงจัดอาหารผู้ป่วยทั่วไป อาหารเฉพาะโรค
๑.๒ ทาความสะอาดดูแลสถานที่ จัดเตรียมอาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารได้ถูกต้อง
เหมาะสม
๑.๓ ดูแล และทาความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ต ำแหน่ งพนักงำนบริกำร ปฏิบัติงานที่ งานธุรการ กลุ่ ม อานวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ
๗,๕๙๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๓ มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
๒.๒ จั ดเตรีย มและให้ บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ เข้าร่ว ม
ประชุม อบรม สัมมนา
๒.๓ ทาความสะอาดห้องประชุม และภาชนะต่างๆ
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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-๒๓. ตำแหน่งพนักงำนประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท
จานวน ๔ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ เพศหญิง
๓.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓.๓ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ ปฏิบัติงานการจัดการความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้
พร้อมใช้ในการทางาน
๓.๒ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๓ บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ต ำแหน่ งพนั กงำนเกษตรพื้ นฐำน ปฏิบั ติงานที่งานสิ่ งแวดล้ อมความปลอดภั ยและซ่อมบารุง
กลุ่มอานวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๔.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ ปฏิบัติงานด้านสนามที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ย วกับ การควบคุม ดูแล บารุ งรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ เพาะช า
ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน สนามหญ้ารอบๆ พื้นที่ในความรับผิดชอบ
๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ต ำแหน่งโภชนำกร ปฏิบัติงานที่งานโภชนวิทยา กลุ่ มบริการทางการแพทย์ อัตราค่าจ้าง
๑๐,๒๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
5.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.๑ ให้บ ริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนบาบัด การกาหนดรายการอาหาร และ
ควบคุมการบริก ารอาหารแก่ผู้บ ริโภค เพื่อ ให้ผู้ใช้บ ริการได้รับ พลังงาน สารอาหาร
ครบถ้วนและปลอดภัย เช่น การประกอบอาหาร กาหนดรายการอาหาร การคานวณ
สูตรอาหารที่ตรงตามประเภทของผู้บริโภค
5.2 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
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-๓5.3 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ไป
เพื่อพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ
5.4 ให้ ค าแนะน า ให้ ค วามรู้ สาธิ ต ด้ า นอาหารตามหลั ก โภชนาการ โภชนบ าบั ด
แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้มีความรู้ สามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ เช่น การประกอบ
อาหาร การถนอมอาหาร
5.5 ประสานงานการทางานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ
มีประสิทธิภาพ
5.6 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6 ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท จานวน ๓ อัตรา
6.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
6.๑.1 อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
6.1.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
6.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ (Word, Excel)
6.1.4 มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางการแพทย์พอสมควร
6.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่กลุ่มป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
6.2.1 ตรวจสอบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อดื้อยาในสถาบันบาราศนราดูร เพื่อติดตามแฟ้ม
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อนาเข้าที่ประชุมให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
6.2.2 ทาหน้าที่ในการบันทึกการประชุมภายในหน่วยงาน
6.2.3 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในการลงข้อมูลตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
6.2.4 ทาหน้าที่รับ – ส่งหนังสือราชการในหน่วยงาน
6.2.๕ ทาหน้าที่ในการประสานงานการประชุม การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2.6 แจ้งเวียนกรรมการต่างๆ เช่น เปิดซอง ตรวจรับ
6.2.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่งานสารสนเทศ กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
6.3.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน
ร่างหนังสือโต้ตอบเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดาเนินไปได้สะดวกและมีหลักฐานตรวจสอบได้
6.3.2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิ ธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
6.3.3 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้
งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6.3.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ งานและข้อ มู ล ต่ างๆ น าเสนอต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
6.3.5 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยราบรื่น
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-๔6.3.6 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
6.3.7 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
6.3.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่งานตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บ กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
6.4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Billing) โปรแกรม E-claim ประเภทผู้ป่วยนอก
(OPD) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิเบิกจ่ายตรง องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
6.4.2 ทวนสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล แก้ไขการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดให้
ถูกต้องก่อนส่งเรียกรับชาระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสานักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
6.4.3 ติดตามผลการตัดสินหรือพิจารณาการชาระเงิน และการอุทธรณ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข
(Monitor payers adjudication and appeal procedure)
6.4.4 จัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ จัดทารายงานการปฏิบัติงาน
6.4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครโปรดติดต่อดวยตนเองที่งานการเจาหนาที่ ตึกอานวยการ สถาบันบาราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 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. หลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถามี ) เชน ใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ใบทะเบี ย นสมรส หลั ก ฐานการผ่ าน
การเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย)
กำรประกำศรำยชื่อผูมีสิทธิเขำรับกำรสอบคัดเลือก และวัน เวลำ สถำนที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ท ราบในวัน อัง คำรที ่ 6 ธัน วำคม ๒๕๕๙ ณ ที ่ต ิด ประกาศของสถาบัน บ าราศนราดูร และ
ทางเว็บไซต์ http://bamras.ddc.moph.go.th หรือทาง Facebook ของงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบาราศนราดูร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

