
 
 
 
 
   
   
 

       ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง 
                        เร่ือง  รบัสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป              

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

                  ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน- 
กระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป  ฉะนัน้  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน- 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  การสรรหาและการเลอืกสรร 
รวมท้ังแบบสญัญาจ้าง พ.ศ. 2556 และคาํสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 613/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
เร่ือง  มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ชื่อตําแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์       กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)  จํานวน 1 อัตรา  
 (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1) 

1.2  ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา   กลุ่มบริการ           จํานวน 1 อัตรา  
 (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2) 

1.3  ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     กลุ่มบริการ                จํานวน 31 อัตรา  
 (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 3) 

1.4  ตําแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา     กลุ่มบริการ               จํานวน 1 อัตรา  
 (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 4) 

1.5  ตําแหน่งช่างฝีมือทั่วไป       กลุ่มบริการ               จํานวน 1 อัตรา  
 (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 5) 

 
 

๒.  คณุสมบตัทิั่วไปสําหรบัตําแหน่งของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารบัการเลือกสรร 
     (๑)  มสีัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
           ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา   
           เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (8)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
           รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
     (9)  คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศการสรรหา หรือการเลือกสรร 
  บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือความจําเป็นหรือเหมาะสมกับ 
  ภารกิจของส่วนราชการน้ัน 
                                                                                       หมายเหตุ... 
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หมายเหต ุผู้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

๓.  การรบัสมัคร 
     ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน 2 อาคารอุบล- 
            รัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
 

     ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 น้ิว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
                  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 

  (๒)  วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง 
                  ที่สมคัร ฉบบัจริงพร้อมสําเนา (สําเนาจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ) โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ 
                  ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ใน 
                  กรณีที่ไมส่ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง 
                  คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมติัวุฒิการ 
                  ศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 

  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ –  
        นามสกลุ (ในกรณีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญ 
        ทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

   (5)  หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)  
            ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้อง  และลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 

     3.3  ค่าสมัครสอบ 
                       ผู้สมัครไมต้่องเสียค่าธรรมเนียมการสมคัรแต่อย่างใด 
 

     ๓.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
                       ผู้สมัครเขา้รับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
     มคีุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก 
     รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มคีวามผิด 
     พลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมี 
     ผลทําให้ผูส้มัครสอบไมม่สีิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ 
     เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 
 
 
 
 
           4. การประกาศ... 
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๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน  
     เวลา สถานที่ในการประเมินฯ 

           โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มีสทิธิเข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ครั้งที ่๑  ในวันที่        

     23 พฤษภาคม ๒๕61  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลสวนปรุง โทรศพัท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐  
     ต่อ ๖๐๔๔๗–๖๐๔๔๙ และทางเว็บไซต์ www.suanprung.go.th 
 

๕.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
     ผ
      

ูส้มัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

     5.1  ตาํแหน่งนกัวิทยาศาสตร ์
หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหต ุ

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  
 
      
     100 
 
 
 
 
    100 

 
 
 

- การทดสอบทางจิตวิทยา 
- การประเมินความรู้ทั่วไป 
- การประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตําแหน่ง 
 

การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วยหัวข้อ  
-  การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
-  การบริการที่ดี 
-  ภาวะความเป็นผู้นํา 
-  การทํางานเป็นทีม 
-  การคิดเชิงวิเคราะห์      
-  ศ สารจูงใจ    

                                                                       

ิลปะสื่อ

สอบข้อเขียน/ 
ปฏิบัติ 

 
   
 
  สอบสมัภาษณ์ 
 
 

  
  
 

     5.2  ตําแหน่งพนกังานประจําหอ้งยา, ตําแหน่งพนกังานช่วยเหลอืคนไข้, ตําแหน่งพนกังานโสตทัศนศกึษา 
            และตําแหน่งชา่งฝมืีอทั่วไป 

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หลกัเกณฑ์การเลือกสรร หมายเหต ุ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  

 
      
     100 
 
 
     100 

 
 
 

- การทดสอบทางจิตวิทยา 
- การประเมินความรู้ทั่วไป 
- การประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตําแหน่ง 
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วยหัวข้อ  
-  การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
-  การบริการที่ดี 
-  การทํางานเป็นทีม 
-  ศิลปะสื่อสารจูงใจ    

สอบข้อเขียน/ 
ปฏิบัติ 

   
  สอบสมัภาษณ์ 
 
 

  
  
 

โดยผูผ้า่นการประเมินในคร้ังที่ ๑ จะต้องเข้ารบัการประเมินฯ ในคร้ังที่ ๒ ต่อไป 

 
 

                                                                                                                 6. เกณฑ์การ... 

http://www.suanprung.go.th/
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                                      เอกสารหมายเลข 1     
 

รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลสวนปรุง 

 
1. ชื่อตาํแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์        จํานวน  1  อัตรา 

 

2. กลุ่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 

3. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ  
                  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้าน 
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดําเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือ 
     สร้างองค์ความรู้ 
(2) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉยั ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง  
     สอบเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทําฐานข้อมูล 
     ห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
(4) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และร่วมดําเนินการจัดฝึก 

                    อบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ 
                    และเทคโนโลยี 

(5) ตรวจสอบ ควบคุมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน พร้อมทั้งบํารุงรักษา และ 
     แนะนําแก้ไขปัญหาการใช้งานแก่แพทย์และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง 
(6) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                    เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) ร่วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเช่ือถือ 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

         เพ่ือใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
      และผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
                                                                             4. ด้านการบริการ... 
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4. ด้านการบรกิาร 
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้งานเคร่ืองมือแพทย์แก่ผู้ประกอบการ 
     ส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจ เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิด 
     ประโยชน์สูงสุด 
(2) บํารุงรักษา ซ่อมแซม สอบเทียบเครื่องมือ ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมือก่อนการใช้งาน เพ่ือ 
     ให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมและปลอดภัย 
(3) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้งานและดูแลเคร่ืองมือแพทย์  
     เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแกผู่้เก่ียวข้อง 
(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     4. คุณสมบตัขิองตําแหน่ง     
                  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขา 
          วิชาเคมีอินทรีย์ 
 

        5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
(1) มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(2) มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(3) มีสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

              (4) มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
          พ.ศ. 2556 

 

     6. อัตราค่าจ้าง 15,960  บาท 

 

7. สทิธปิระโยชน ์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง  ถึง 30 กันยายน 2564  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

9. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
                  สมรรถนะ      คะแนนเต็ม    วิธีการประเมิน 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง              100           สอบขอ้เขียน/ปฏิบัติ 
- ทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การบริการทีดี่ 
- ภาวะความเป็นผู้นํา                   
- การทํางานเป็นทีม                                  100                   สอบสัมภาษณ์ 
- การคิดเชิงวิเคราะห์ 
- ศิลปะสื่อสารจูงใจ 
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รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลสวนปรุง 

 
 

1. ชื่อตาํแหน่ง  พนักงานประจําห้องยา       จํานวน 1  อัตรา 
 

2. กลุ่ม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะในการ 

         ทํางานด้านการจ่ายยา แบ่งบรรจุยา และทําความสะอาด บํารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน 
         การทํางาน ภายใต้การกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบของเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ 
         ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน  ดังนี้ 

(1) จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(2) จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ 
(3) จัดยาตามใบสั่งยา หรือใบเบิกจากหน่วยงานต่าง ๆ  
(4) ตรวจสอบ บันทึก ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเก็บยา 
(5) ดูแลความสะอาด ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทํางาน 
(6) สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยที่มารับยา 
(7) ร่วมกับทีมงานดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 

        ที่เข้าคลงัยาให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร 
(8) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 

        ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
(9) ให้คําแนะนําปรึกษา ตอบปัญหาเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(10) ขนส่งยาและวัสดุการแพทย์ของผู้ป่วยใน 
(11) ส่งเอกสารของผู้ป่วยจําหน่ายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
(12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. คณุสมบตัิของตําแหน่ง   
                     ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
 

      5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
(1) มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(2) มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(3) มีสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

             (4)  มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
          พ.ศ. 2556 
 
 

                                                                                                 6. อัตราค่าจ้าง... 
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    6. อัตราคา่จ้าง     7,590  บาท 
 

7. สทิธปิระโยชน ์  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง    ถึง 30 กันยายน 2564  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

9. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
สมรรถนะ   คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน 

- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง           100             สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 

          - การทํางานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
          - การบริการที่ดี                                                                
          - การทํางานเป็นทีม                                   100               สอบสัมภาษณ ์
          - ศิลปะการส่ือสารจูงใจ                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
        เอกสารหมายเลข 3 

 
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   

หน่วยงาน  กลุ่มภารกิจการพยาบาล  โรงพยาบาลสวนปรุง 
 

1. ชื่อตาํแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้       จํานวน  31  อัตรา 
 

2. กลุ่ม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้  หรือ 

 ช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บรกิารแก่ผู้ป่วย การส่งเสริม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
 ป้องกันโรคและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) เตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจ 
นับอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่าง ๆ  ใหม้ีจํานวนเพียงพอ 
ครบถ้วนพร้อมใช้งาน 

(2) ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร ช่วยเหลือผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

(3) ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็น 
ไปตามหลักมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. คณุสมบตัิของตําแหน่ง 
   (1) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
   (2) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และมีความรู้ 

 ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
          5 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน 

   (3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพ้ืนฐาน 
ในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
(1) มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในตําแหน่ง 
(2) มีทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(3) มีสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2556 
 
 
 

                                                                                                      6. อัตราค่าจ้าง... 
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6. อัตราคา่จ้าง     

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญั  อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท               3.1 
              3.2 ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญั หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และมคีวามรู้ 

    ความสามารถและมคีวามชํานาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่ 
น้อยกว่า 5 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน  อัตราค่าจ้าง  8,300 บาท     

              3.3 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพ้ืนฐานใน 
                    การช่วยเหลอืดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตร- 
                    ผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี  อัตราคา่จ้าง  8,300 บาท 
 

7. สทิธปิระโยชน ์  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง   ถึง 30 กันยายน 2564  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

9. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
           สมรรถนะ   คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง           100             สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
- การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การบริการทีดี่                                                                
- การทํางานเป็นทีม                                 100                  สอบสัมภาษณ ์
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
                                                                        เอกสารหมายเลข 4 
 

รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
หน่วยงาน   กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลสวนปรุง 

 
 

1. ชื่อตาํแหน่ง  พนักงานโสตทัศนศึกษา       จํานวน 1  อัตรา 
 

2. กลุ่ม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์  เคร่ืองใช้ 

          ไฟฟ้ารวมทั้งจัดทําแผ่นภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์  เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม  และ 
          การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
          ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน ดังน้ี 

(1) บันทึกภาพ เสียง และวีดีทัศน์เพ่ือนํามาใช้ในงานของโรงพยาบาล และกจิกรรมอ่ืน ๆ ทั้ง 
ภายในและนอกโรงพยาบาล 

(2) ดูแล รักษาอุปกรณ์ในงานโสตทัศนศึกษาใหใ้ช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบและจัดซ่อมบํารุง 
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

(3) จัดนิทรรศการภายใน ภายนอกโรงพยาบาล 
(4) ร่วมผลิตวีดิทัศน์ สไลด์ POWER POINT และรูปแบบการนําเสนอผลงานอ่ืน ๆ  ทางสื่อ 

โสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงานและกรมสุขภาพจิตตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(5) ร่วมออกหน่วยบริการผู้ว่าพบประชาชน 
(6) บริการโทรศัพท์เรียกเข้า – เรียกออกแทนเจ้าหน้าที่ประจํา กรณีติดภารกิจในวันทําการ 

และอยู่เวรบริการโทรศัพท์นอกเวลาราชการ 
(7) ผลิตงานป้าย งานสกรีน งานสต๊ิกเกอร์ และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและผลิต 

งานศิลป์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยประกอบการสอน การจัดประชุม ป้ายเวที ป้ายสัมมนา ป้ายแผ่นโฟมคัต  
และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. คณุสมบตัิของตําแหน่ง 
                ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาศิลปประยุกต์  สาขาวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบ 

 

5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
(1) มีความรู้ความสามารถทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(2) มีทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(3) มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2556      
                                                                                                  6. อัตราค่าจ้าง...                   
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6. อัตราคา่จ้าง        8,300  บาท 
 

7. สทิธปิระโยชน ์  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง    ถึง 30 กันยายน 2564  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

9. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
           สมรรถนะ   คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง           100             สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
- การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การบริการทีดี่                                                                
- การทํางานเป็นทีม                                 100                  สอบสัมภาษณ ์
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
                                    เอกสารหมายเลข 5 

 
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

หน่วยงาน  กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์  โรงพยาบาลสวนปรุง 
 
 

1. ชื่อตําแหนง่  ช่างฝีมือทั่วไป      จํานวน 1 อัตรา   
 

2. กลุ่ม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
            ปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง โยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดแจน  
ภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
            (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตาม 

 หลักวิชาช่างตามความต้องการของหน่วยงาน 
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการเพ่ือให้ 

การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง 
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
(5) รวบรวมและจดัเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง 
(6) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับที่ตนมีความรับผิดชอบทราบข้อมูล ความรู้ 

ต่าง ๆ และมีทกัษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
(7) ประสานงาน เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียว- 

ชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คณุสมบตัิของตําแหน่ง   
                       ได้รับวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  สาขาวิชาช่างกลโลหะ  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 

5. ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
        (1)  มีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

(2)  มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(3)  มีสมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(4)  มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2556 
 

6. อัตราคา่จ้าง 8,300 บาท 
 

7. สทิธปิระโยชน ์  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง    ถึง 30 กันยายน 2564  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

                                                                                                    9. หลักเกณฑ์... 
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