
 

 

 

 

   

   

 

      ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง 
                         เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป                

            ---------------------- 
 

                ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-
ท่ัวไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
                  ๑.  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จํานวน  ๕  อัตรา 
                  ๒.  ตําแหน่งเภสัชกร    จํานวน  ๒  อัตรา 
                  ๓.  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๑  อัตรา 
                  ๔.  ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย จํานวน  ๑  อัตรา 
                  ๕.  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  อัตรา 
                  ๖.  ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  จํานวน  ๑  อัตรา 
                  ๗.  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  ๑  อัตรา 
                  ๘.  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า   จํานวน  ๑  อัตรา 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  และคําส่ังกรมสุขภาพจิต  ท่ี ๘๐๔/๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เร่ือง  
มอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
๑.  ช่ือกลุ่มงาน  ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ กลุ่มงาน    วิชาชีพเฉพาะ 
  ช่ือตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
           ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    
           หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
                ทําหน้าท่ีพยาบาลประจําการ รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารและบริการทางการพยาบาลผู้ป่วย 
           ในด้านการรักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนางานวิชาการและประกัน 
           คุณภาพบริการพยาบาล โดยปฏิบัติงานเวรเช้า เวรบ่ายและเวรดึกและร่วมทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน   
           และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ด้านปฏิบัติ... 
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           ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
(๑) ประเมินภาวะสุขภาพ ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล จําแนกความรุนแรงของปัญหาหรือวิกฤติของ 

ผู้ป่วย วางแผนการพยาบาล กําหนดกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ และประเมินผลการดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้ครอบคลุมปัญหาทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ 

(๒) สังเกต บันทึกและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
(๓)  เตรียมผู้ป่วยและประสานการส่งต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(๔)  ติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมในครอบครัวและ

ชุมชน 
     ด้านการให้ความรู้และวิชาการ 

(๑)  ให้สุขภาพจิตศึกษารายบุคคลและกลุ่ม แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลท่ัวไป 
(๒)  ศึกษาและร่วมมือในการทําวิจัยทางการพยาบาล 

           (๓)  สอนและเป็นท่ีปรึกษาแก่นักศึกษา/ผู้มาศึกษาดูงาน 
           (๔)  ปฐมนิเทศ/สอนผู้มาปฏิบัติงานใหม่ 

(๕)  ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ป่วยและญาติ 
(๖)  ให้คําปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือและแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาล 

 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(๒) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง  

 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐   บาท : เดือน 
           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๕   อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์... 
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สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     ๑.๒ กลุ่มงาน    วิชาชีพเฉพาะ 
  ช่ือตําแหน่ง เภสัชกร 
           ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ดังนี้ 
(๑) บริการทางเภสัชกรรม  เพ่ือบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคประชาชนเกิดความ   

ปลอดภัยในการใช้ยา 
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผล เพ่ือพัฒนางานเภสัชกรรม 
(๓) ร่วมจัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทางคู่มือทางเภสัชกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
(๔) ร่วมวางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ/แผนการทํางานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
(๕) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(๖) ให้คําแนะ ตอบปัญหา ช้ีแจงเก่ียวกับงานเภสัชกรรม แก่ผู้ป่วย ญาติ  ผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบ

ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
(๗) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลทางเภสัชกรรม ให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
(๘) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข

เพ่ือให้มีความรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา ๕ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหนึ่ง    

 
 
 
 

ความรู้ความสามารถ... 
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          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
          ๑.  มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี 
          ๒.  มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ 
               แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๒๐,๕๔๐   บาท : เดือน 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๒   อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     ๑.๓  กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ  
   ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ในการทํางาน ดังนี้ 
(๑) ทําหน้าท่ีติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง    
(๒) เขียนชุดคําส่ังตามข้อกําหนดของระบบงาน และระบบข้อมูลท่ีได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ทดสอบความถูกต้องของชุดคําส่ัง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําส่ังเพ่ือให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่าง

ถูกต้องแม่นย่ําและมีประสิทธิภาพ 
(๔) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของหน่วยงาน 
 
 
 

(๕) รวมรวมข้อมูล... 
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(๖) รวมรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน และการติดตั้ง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงความต้องการของหน่วยงาน  

(๗) จัดทําคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๘) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ผู้ใช้เม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   

 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
          ๑.  มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี 
          ๒.  มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ 
              แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐  บาท 
           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 

๑.๔ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ... 
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     ๑.๔  กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ   
   ช่ือตําแหน่ง  นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้คามรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
            ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านเวชศาสตร์การส่ือความหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ เพ่ือให้ 
            ผู้ป่วยมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดดีขึ้น รวมถึงฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการพูดและการส่ือ 
            ความหมายของผู้ป่วยให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้ 
            รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                     ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
                         (๑) ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตาม 
                              มาตรฐานวิชาชีพ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของการส่ือความหมาย คัดกรอง   
                              ประเมิน ทดสอบเพ่ือแยกประเภทความผิดปกติของการส่ือความหมายชนิดต่าง ๆ 
       (๒) บําบัดรักษา แก้ไขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดและการส่ือความหมายได้อย่าง 
                              ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติด้านภาษา การพูด และการส่ือความหมาย  
                              เช่น พูดไม่ได้ พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติประสาทหูพิการ สติปัญญา 
                              บกพร่อง สมองพิการ กลุ่มออทิสติก พูดติดอ่าง เป็นต้น ตลอดจนการรายงานผล 
                              การตรวจและการให้คําแนะนํา เสนอแนะเก่ียวกับการ 
                              บําบัดรักษา แก้ไขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดและการส่ือความหมาย 
   ๒. ด้านการวางแผน 
                 ศึกษาวิเคราะห์ สํารวจข้อมูล เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การส่ือ 
                      ความหมายและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดและการส่ือความหมายของตนเองให้มี  
                      ประสิทธิภาพ 
  ๓. ด้านการประสานงาน 
      (๑) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
                              ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
      (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
                              เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับ 
                             มอบหมาย 
 
 

๔. ด้านการบริการ... 
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  ๔. ด้านการบริการ 
      (๑) การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับบริการและครอบครัว 
      (๒) ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตาม 
                              มาตรฐานวิชาชีพ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทาการส่ือความหมาย คัดกรอง  
                              ประเมิน ทดสอบเพ่ือแยกประเภทความผิดปกติของการส่ือความหมายชนิดต่าง ๆ 
      (๓) บําบัดรักษา แก้ไขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดและการส่ือความหมายได้อย่าง 
                              ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติด้านภาษา การพูด และการส่ือความหมาย  
                              เช่น พูดไม่ได้ พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติประสาทหูพิการ สติปัญญา 
                             บกพร่อง สมองพิการ กลุ่มออทิสติก พูดติดอ่าง เป็นต้น ตลอดจนการรายงานผล 
                             การตรวจและการให้คําแนะนํา เสนอแนะเก่ียวกับการบําบัดรักษา แก้ไขและฟ้ืนฟู 
                             สมรรถภาพทางการพูดและการส่ือความหมาย 
     (๔) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลากรหรือหน่วยงานท่ี 
                             เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินการท่ีได้รับมอบหมาย 
                        (๕) ให้บริการเชิงวิชาการด้านความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับท่ีซับซ้อนแก่ 
                             บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕.  ด้านการให้ความรู้ 
                         (๑) การอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เก่ียวกับด้านเวชศาสตร์การส่ือ 
                              ความหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือคัดกรอง ประเมินความผิดปกติ 
                              ของการส่ือความหมายเบ้ืองต้น 
                         (๒) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับด้านเวชศาสตร์การส่ือความหมายแก่บุคลากรหรือ 
                              หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ เช่น เอกสาร ความรู้ โปสเตอร์ 
 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการ 
แก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

๒. ได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 
 
 
 

ความรู้ความสามารถ... 
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          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐  บาท 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     ๑.๕  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป   
   ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
            หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
            ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
            ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
            ๑. ด้านการปฏิบัติ 
                (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เก่ียวกับ 
                     งานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย 
                     สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การ 
                     สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการ 
                     บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขท่ีดี 
                (๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข  
                     เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(๓) ติดตามผล... 
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                (๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ 
                    เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
                (๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ 
                     สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เก่ียวกับงานด้าน  
                     สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือ 
                     สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
                (๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การ 
                     เฝ้าระวังโรค รักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือและ 
                     อุปกรณ์ ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
                (๖) ช่วยจัดทํามาตรฐานข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย 
                     กลุ่มเส่ียง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา ส่ิงแวดล้อม 
                     ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนํามาใช้ใน 
                     การวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
                 (๗) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส  
                      เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
                      เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
                (๘) ร่วมประเมินส่ิงแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานท่ี 
                     สาธารณะทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี 
                     ประสิทธิภาพ 
                (๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการแพทย์และ 
                     สาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์  
                     สุขภาพ 
                ๒. ด้านการวางแผน 
                      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 
                    โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
                ๓. ด้านการประสานงาน 
                    (๑) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
                         ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
                    (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 
                         สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. ด้านการบริการ... 



 

 

 

 

 
- ๑๐ - 

 

                ๔. ด้านการบริการ 
                    (๑) ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้งานอยู่ 
                         เสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การ 
                         บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
                    (๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น 
                         ความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
                    (๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารส่ือ เผยแพร่ในรูปแบบ 
                         ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
                     (๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลกรท่ีมีความ 
                          ชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     (๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ 
                          ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ 

                ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี  
                ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา 
                พยาบาลศาสตร์ 

 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 
 
 

สิทธิประโยชน์... 



 

 

 

 

 
- ๑๑ - 

 
 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

     ๑.๖  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป   
   ช่ือตําแหน่ง  นักสังคมสงเคราะห์ 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(๑) ให้การวินิจฉัยทางสังคม ด้วยการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว เพ่ือการประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย
สาเหตุของปัญหา 

(๒) ให้การบําบัดทางสังคม จิตใจผู้ป่วย  ครอบครัว ด้วยการให้บริการปรึกษาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
พร้อมท้ังติดตามประเมินการบําบัดรักษา และให้ความช่วยเหลือ 

(๓) ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วย ให้สามารถปรับตัว และดําเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มพัฒนาทักษะทางสังคม 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 
 

สิทธิประโยชน์... 



 

 

 

 

 
- ๑๒ - 

 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

     ๑.๗  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
   ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน    
  ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ   
  มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                   ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

                        (๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
       (๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา 
           ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานัก 

                            นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ  
       (๓) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
            เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก  
       (๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  

   (๕) จําหน่ายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการ อีกต่อไป  
        เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  

       (๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการ 
           ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการ 
           ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
           ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด  

 
 
 
 
 

๓. ด้านการวางแผน... 



 

 

 

 

- ๑๓ – 
 

                   ๒. ด้านการวางแผน  

                        วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ       

                        โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  
                   ๓. ด้านการประสานงาน  

                        (๑) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 

                             ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
                        (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง  
                             เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                  ๔. ด้านการบริการ  

                      (๑) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ 

                          เบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล  

                          และความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
                      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ท่ี 
                           เก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ 
                          พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 
 

สิทธิประโยชน์... 



 

 

 

 

 
- ๑๔ - 

 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     ๑.๘  กลุ่มงาน เทคนิค  
   ช่ือตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
  ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  
  แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
          ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

              (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ  

                   ใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า  

                             ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าส่ือสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบ 

                             ควบคุมอัตโนมัติ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจ  

                             ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ 

                             ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  
              (๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน  
                   บํารุงรักษา  

        (๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ี หน่วยงาน  
                  หรือกฎหมายกําหนด  
         ๒. ด้านการบริการ  

             (๑) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ท้ังภายในและ  

                 ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

             (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ 

                 ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของตําแหน่ง... 



 

 

 

 

 

- ๑๕ - 
 

คุณสมบัติของตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทางช่างไฟฟ้ากําลัง, ทางช่างก่อสร้าง, ทางช่างโลหะ  
 

          ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี  
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานราชการ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท 
 

           เงื่อนไขการจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  
                                         และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน 
 

           อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตาม           
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงาน-  
ราชการ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร          
      คุณสมบัติทั่วไป         
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปี 
      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
            ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
       (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา   
             เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 

(๗) ไม่เป็นผู้เคย... 
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      (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 

      หมายเหตุ   ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย   
    

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
             ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  โรงพยาบาลสวนปรุง      
             จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ – ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ   
 

     ๓.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน 
                 ปิดรับสมัคร)  จํานวน ๒ รูป 

 (๒)  วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ี 
       สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา (สําเนาจํานวน ๑ ฉบับ)  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
       จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ในกรณีท่ีไม่สามารถ 
       นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้    
       โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนด 
       วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล   
        (ในกรณีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  ใบสําคัญทหารกองเกิน  
        สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
  (๕)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ   

            ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 

     ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
             ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด 
 

๓.๔ เงื่อนไข... 
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     ๓.๔   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                             ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
             มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
            รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความ  
             ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร 
             อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ 
             การได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ 
     ประเมินสมรรถนะ 
                    โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
      ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน คร้ังท่ี ๑  ในวันท่ี ๒๗  
      พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลสวนปรุง  และทาง www.suanprung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. หลักเกณฑ์... 
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย 
- การทดสอบทางจิตวิทยา 
- การประเมินความรู้ท่ัวไป 
- การประเมินความรู้ ความสามารถ  
   เฉพาะตําแหน่ง 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

สอบข้อเขียน 

  
 
 
  

การประเมินฯ ครั้งที่ ๒  
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักเวชศาสตร์- 
การส่ือความหมาย, นักวิชาการสาธารณสุข, 
นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการพัสดุ 
ประกอบด้วยหัวข้อ 
-  การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
-  การบริการท่ีดี 
-  ภาวะความเป็นผู้นํา 
-  การทํางานเป็นทีม      
-  การคิดเชิงวิเคราะห์                             
-  ศิลปะส่ือสารจูงใจ  
 

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
ประกอบด้วยหัวข้อ 
-  การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
-  การบริการท่ีดี 
-  การทํางานเป็นทีม      
-  ศิลปะส่ือสารจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 

  
  
  
  
 
     
  

โดยผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินฯ  ในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน... 
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑)  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
           และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
     (๒)  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  คร้ังท่ี ๒ จะต้อง    
           เป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  คร้ังท่ี ๑  ไม่ต่ํากว่า 
           ร้อยละ ๖๐ 

(๓)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
      ๒ คร้ัง จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
      และคร้ังท่ี ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมิน    
      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังท่ี ๒  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  และหากคะแนนใน 
      การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังท่ี ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้ 
      ความสามารถ หรือสมรรถนะในเร่ืองใด  เพ่ือกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าก็ได้ 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                       โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
      ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ และทาง www.suanprung.go.th โดยบัญชีรายช่ือ   
      ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือการเลือกสรรครบกําหนด  ๒ ปี   นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน 
      ประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘.   การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 
            ประกาศ    ณ   วันท่ี    6    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

 
              (นายศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์) 
                                                         ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 


