ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ครั้งที่ 2/2560
----------------------------------------ด้ ว ยสถาบั น บ าราศนราดู ร ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุ ข ประเภททั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
การเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ก าหนดประเภท ต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน รำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 กลุ่มงำนบริกำร
(1) ตาแหน่งพนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
จานวน 1 อัตรา
(3) ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
จานวน 2 อัตรา
(4) ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
จานวน 3 อัตรา
1.2 กลุ่มงำนเทคนิค
(1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
(3) ตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
(1) ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
(2) ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
จานวน 1 อัตรา
1.4 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ
(1) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 5 อัตรา
(3) ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
(4) ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
จานวน 2 อัตรา
(5) ตาแหน่งเภสัชกร
จานวน 1 อัตรา
(6) ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 10 อัตรา
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2560 และต่อสัญญาหากผ่านการ
ประเมินฯ
2. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำร
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึก
อานวยการ ชั้น 2 สถาบันบาราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกรำคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (โปรด
แตงกายสุภาพ)
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป
นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 2 รูป
(2) สาเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (เอกสาร
ต้นฉบับพร้อมสาเนา) โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร
ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถน าหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมายื่ น พร้ อ มใบสมั ครได้ ให้ น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(3) สาเนาประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบาน จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ฉบับ
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(5) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
3.3 ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่ 1.1 และ ตาแหน่งที่ 1.2 ต้องเสียค่าสมัครในอัตรา 100 บาท
(2) ตาแหน่งที่ 1.3 และ ตาแหน่งที่ 1.4 ต้องเสียค่าสมัครในอัตรา 200 บาท
3.4 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และสถาบันบาราศนราดูรจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สถาบันบาราศนราดูร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันพุธที่ 18 มกรำคม 2560 ณ สถาบัน
บาราศนราดูร และทางเว็บไซต http://bamras.ddc.moph.go.th หรือทาง facebook ของงานการเจ้าหน้าที่
สถาบันบาราศนราดูร
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 กรณีตาแหน่งที่มีการประเมินหลายภาควิชา ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในครั้งก่อนหน้าไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ ในกรณีที่มีการประเมินความสามารถและสมรรถนะ
2 ครั้ง จะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่ าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
สูงกว่า
7. กำรประกำศรำยชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สถาบันบาราศนราดูร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบทางเว็บ
ไซต http://bamras.ddc.moph.go.th และทาง facebook ของงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบาราศนราดูร
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
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8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สถาบันบาราศนราดูรกาหนด
7.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553 และผลเอ็กซเรย์มายื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕60

เอกสารแนบ
1.1 กลุ่มงำนบริกำร
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบสัมภาษณ์

7,590
บาท

1 อัตรา

7,590
บาท

1 อัตรา

(1) พนักงำน
บริกำร
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มปฏิบตั ิการ
เทคนิคการแพทย์
และอ้างอิงด้านโรค
ติดเชื้อ

1. ไปรับโลหิตที่สภากาชาดไทย
2. เบิกวัสดุที่งานคลังพัสดุ และคลังยา
3. รับ – ส่งเอกสารงานด้านธุรการ
4. ส่งตัวอย่างหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, โรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ
5. ช่วยรับน้ายา และวัสดุวิทยาศาสตร์
6. จัดเก็บวัสดุน้ายาเข้าคลัง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพศชาย
2. มีความรู้ไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

การประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

(2) พนักงำน
บริกำร
(ขับรถยนต์)
ปฏิบัติงานที่
งานยานพาหนะ

1. ขับรถรับส่งผู้ป่วย
2. ขับรถรับส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเขตกรุงเทพ
ปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. ดูแลทาความสะอาด ตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพศชาย
2. มีความรู้ไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น และมี
ความรู้ความสามารถและ
ความชานาญงานในหน้าที่
และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมาย
3. มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

1. ทดสอบความสามารถในการ
ขับรถ
2. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ์

25
25
50

25
25
50
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๒
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(3) พนักงำน
ประกอบอำหำร
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานโภชนวิทยา

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบอาหารต่างๆ ตามรายการอาหาร
ที่ตอ้ งทาการผลิตในแต่ละวัน
2. ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วย
สามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรคและอาหารทางสายยาง เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐาน
โภชนาการ
3. จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหารหลังจากทาการผลิตอาหารใน
แต่ละวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการ
4. ดูแล บารุงรักษา ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงาน
ครัวเพื่อให้มีภาพพร้อมใช้งาน 5. ร่วมทีมบริการแจกอาหารทีผ่ ลิต
แล้วไปให้ผู้รับบริการตามสถานที่ตา่ ง ๆ ภายในหน่วยงานและ
จัดเก็บคืนมาโรงครัว เพื่อสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
6. ร่วมทีมบริการสนับสนุน การให้ความรู้ทางโภชนศึกษา และ
โภชนบาบัดแก่ผู้ป่วยและญาติหรือผู้มารับบริการเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจกับสภาวะของโรคอย่างเหมาะสม และสามารถนาไปใช้
ปฏิบัติดูแลตนเองได้
7. ประสานงานและอานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อไป
บริหารจัดการงานโภชนาการเชิงคุณภาพ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. มีความรู้ไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

การประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบสัมภาษณ์

7,590
บาท

2 อัตรา

25
25
50
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๓
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(4) ผู้ช่วยพยำบำล ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานที่
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน โดยร่วมกับทีมงานในการ
กลุ่มการพยาบาล ให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ
ของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
2. ปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็น
อันตรายได้ตามมาตรฐานที่กาหนด หรือช่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาลดูแลผูป้ ่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้
การกากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการ
ผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์
4. สรุปสถิตริ ายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อ
ไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
6. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ
ทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่
ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือ
เคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี
2.ผ่านการฝึกอบรม และ
ได้รับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตร 1 ปี หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาผู้ช่วย
พยาบาล

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

8,300
บาท

100

สอบสัมภาษณ์

บรรจุครั้ง
แรก
3 อัตรา

25
25
50

.../4

๔
1.2 กลุ่มงำนเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง
(1) เจ้ำพนักงำน
พัสดุ
ปฏิบัติงานที่
งานพัสดุ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

1. ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การ
เก็บรักษา นาส่งการซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน
2. ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐาน
และเอกสารเกีย่ วกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงาน
3. รายงาน สรุปความเห็นเกีย่ วกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วม
พัฒนาให้ระเบียบการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
6. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
เข้าใจอันดีในการปฏิบตั ิงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
7. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน
หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่
ตนรับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

10,200 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา

25
25
50
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๕
ชื่อตำแหน่ง
(2) เจ้ำพนักงำน
ธุรกำร
ปฏิบัติงานที่
ศูนย์ตรวจสอบ
ข้อมูลเรียกเก็บ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

1. ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการบันทึกส่งข้อมูลเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Billing)
โปรแกรม E-Claim ประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิเบิกจ่ายตรงองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ทวนสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล แก้ไขการบันทึก
ข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้องก่อนส่งเรียกรับชาระเงินทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
3. ติดตามผลการตัดสินหรือพิจารณาการชาระเงิน และการ
อุทธรณ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข (Monitor payers adjudication and
appeal procedure)
4. จัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ จัดทารายงานการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

10,200 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา

25
25
50
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๖
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

(3) เจ้ำพนักงำน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มการพยาบาล

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษา
ความปลอดภัย จัดเก็บสารอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
3. จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
4. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. ประสานงานแลกเปลีย่ นความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

8,300
บาท

100

สอบข้อเขียน

บรรจุครั้ง
แรก
1 อัตรา

100

สอบสัมภาษณ์

25
25
50
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๗
1.3 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

(1) นักจัดกำรงำน
ทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มบริการทาง
การแพทย์ และศูนย์
พัฒนาคุณภาพ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการทางผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การ
จั ด เตรี ย มเอกสารส าหรั บ การประชุ ม เป็ น ต้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
2. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานประประชุม
และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. ประสานการท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายของกลุ่ ม งาน
ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับบุคลากรภายนอก และภายใน
กลุ่มงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ร่างพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก
5. บริหารจัดการหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6. ลงตารางปฏิทินประชุมนัดหมายของผู้บริหาร
7. จัดทาคู่มือและหลักเกณฑ์ของแพทย์ในสถาบัน และดูแลสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆของแพทย์ เช่น เงิน พ.ต.ส., สัญญาจ้าง
8. จั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอใช้ ง บประมาณในโครงการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
9. จัดทาสรุปภาพรวม IDP การประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
และพนักงานราชการในกลุ่ม
10. เข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ว
ให้กับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
11. ติดตามการประเมินของแพทย์เพิ่มพูนทักษะกับต้นสังกัด และ
ประสานงานโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี
ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

13,300 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
2 อัตรา

25
25
50

.../8

๘
ชื่อตำแหน่ง
(2) นักวิชำกำร
เผยแพร่
ปฏิบัติงานที่
งานเวชนิทัศน์

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

1. จัดทาโปสเตอร์ และเอกสารแผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์
และการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป
2. จัดทาป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา บอร์ด ฉาก เวที
3. งานตัดสติ๊กเกอร์
4. งานออกแบบต่างๆ
5. งานจัดแสดงนิทรรศการ จัดซุ้ม ติดตั้งและจัดเก็บ
6. งานให้คาปรึกษา แนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาศิลปกรรม,
วิจิตรศิลป์ ฯลฯ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ทางด้าน Graphic

100

สอบปฏิบัติ
หรือข้อเขียน

2. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบสัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

13,300 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา

25
25
50

.../9

๙
1.4 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ
ชื่อตำแหน่ง
(1) นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่
งานสารสนเทศ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่ง
สาเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวลผลและปรั บปรุงแก้ ไขแฟ้ มข้ อมู ล เพื่ อให้ข้ อมู ลที่ ได้ ถูก ต้อ ง
แม่นยาและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิ ค เพื่อให้ ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งาน
4. เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่
ได้วางแผนไว้
5. เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของ
คาสั่ง
6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ระบบเครื อ ข่ าย ระบบงานประยุก ต์ แ ละ
ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบ
9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เข้ า ข่ า ยไม่ เ หมาะสม ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่ ก าหนด
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
10.ตรวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการออกใบอนุ ญ าต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
11.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและสมรรถนะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ 1. วิชาความรู้
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ ความสามารถเฉพาะ
เดียวกันในสาขาวิชาทาง
ตาแหน่ง
คอมพิวเตอร์
2. ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไป
และทัศนคติ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

100

สอบ
ข้อเขียน

100

สอบ
ปฏิบัติ

100

สอบ
สัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

15,960 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา

25
25
50
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๑๐
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

(2) นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ปฏิบัติงานที่
- ศูนย์ตรวจสอบ
ข้อมูลเรียกเก็บ
- ศูนย์ฝึกอบรม
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุข
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อ
นามาใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4. จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจาก
โรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม การ
ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคและภั ย สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น
และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่พร้อมใช้งาน
6. จั ด ทาฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นสาธารณสุ ข
7. ให้ บ ริ ก ารคั ด กรอง ตรวจวิ น ิ จ ฉั ย รั ก ษาเบื ้ อ งต้ น สอบสวน
สื บ สวนโรค ติ ด ตามผู้ป่วย ผู้สัมผัสเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค
และภั ย สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถาน
บริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ย วกับ การแพทย์ และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาคลินิก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. วิชาความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง

100

สอบ
ข้อเขียน

2. ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์

100

สอบ
ปฏิบัติ

3. การประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไป
และทัศนคติ

100

สอบ
สัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

15,960 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
5 อัตรา

25
25
50
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๑๑
ชื่อตำแหน่ง
(3) นักรังสี
กำรแพทย์
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานรังสีวิทยา

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการ
รักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพรังสีเทคนิค.เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง
2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
3. ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการ
รั ก ษาด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ทางรั งสี วิ นิ จ ฉั ย รั งสี รั ก ษา และเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
4. ดาเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกาจัด
กากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
5. ร่ ว มศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด าเนิ น การจั ด ท าอุ ป กรณ์ ร่ ว มประกอบการ
ถ่ายภาพ และฉายรังสี ในงานด้ านใดด้า นหนึ่ งทางรังสีวินิ จฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
6. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ
7. ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป่ ว ย และผู้ ส นใจ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อ
ความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
10. จัด เก็บ ข้ อมู ล และให้ บ ริก ารข้ อ มูล เบื้อ งต้น แก่ผู้ ป่ วยที่ เข้ า รับ การ
บริการทางรังสีการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและสมรรถนะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ การประเมินความ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เหมาะสมกับตาแหน่ง
เดียวกัน ในสาขาวิชา
- ความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาง
- ความสามารถ
รังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์
- บุคลิกภาพทัว่ ไป
การแพทย์ หรือสาขาวิชา
และทัศนคติ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีว
ฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขา
รังสีเทคนิค

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

100

สอบ
สัมภาษณ์

25
25
50

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

15,960 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา
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๑๒
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(4) นักเทคนิค
กำรแพทย์
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มปฏิบตั ิการ
เทคนิคการแพทย์และ
อ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ

1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผล
การตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยาและทันเวลา
2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทารายงานทางวิชาการ
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิค
การแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
5. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ
6. ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ งานการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป
9. สอน แนะน า การปฏิ บั ติ ง าน แก่ บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข และ
นักศึกษา
10. ให้ บริ ก ารข้ อ มูล แก่ ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ งานในความ
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและสมรรถนะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ การประเมินความ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เหมาะสมกับตาแหน่ง
เดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค - ความรู้
การแพทย์ และได้รับ
- ความสามารถ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
- บุคลิกภาพทัว่ ไป
โรคศิลปะสาขาเทคนิค
และทัศนคติ
การแพทย์ หรือได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ของสภาเทคนิคการแพทย์

คะแนน
เต็ม
100
25
25
50

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบ
สัมภาษณ์

15,960
บาท

บรรจุครั้ง
แรก
2 อัตรา
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๑๓
ชื่อตำแหน่ง
(5) เภสัชกร
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในการ
จ่ายยาให้คนไข้ตามคาสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัช
กรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
การประเมินความเหมาะสม
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
กับตาแหน่ง
เดียวกันในสาขาวิชาเภสัช
- ความรู้
ศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) และ
- ความสามารถ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
ทัศนคติ
ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม จากสภาเภสัชกรรม

คะแนน
เต็ม
100
25
25
50

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบสัมภาษณ์ 19,680 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
1 อัตรา
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๑๔
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(6) พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้
ปฏิบัติงานที่
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้าน
กลุ่มการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย เช่น
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปญ
ั หา วินิจฉัย
ปัญหา ภาวะเสีย่ ง
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาล
เบื้องต้น
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชนหรือ
การบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

คะแนน
เต็ม
100
25
25
50

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบสัมภาษณ์ 15,960 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
10 อัตรา

