เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ งานธุร การ งานสารบรรณ งานบริการทั่ ว ไป เช่ น การรับ ส่ ง ลงทะเบี ย น ร่าง
หนั งสือโต้ตอบจัดเตรีย มการประชุม การบั นทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้ งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ งานและข้ อ มู ล ต่ า งๆ น าเสนอต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ
นาไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หน้า 1-๒

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
/สอบปฎิบัติ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หน้า ๒-2

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การ
ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อม ต่อการใช้
งาน
(2) ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพั สดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินงาน
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน
(5) ศึ ก ษาและเสนอความเห็ น เกี่ ยวกั บ ระเบี ย บงานพั ส ดุ เพื่ อร่ว มพั ฒ นาให้ ระเบี ย บการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ หน้า ๑-๒

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ หน้า ๒-๒

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบของ
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจั ดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกาหนด
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด หรือช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การ
อุ้มยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชาระล้างทาความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและ
ให้อาหาร ผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย
เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริ การ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ
6. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
จาก แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกาหนด
7. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล
เพื่อนาความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
8. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จ
สิ้นการ ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
9. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเกี่ ยวกั บ การช่ ว ยเหลื อการพยาบาลแก่ผู้ ป่ ว ยกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติงานใน
ทีมงาน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ
10. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล หน้า 1-2

ค่าตอบแทน 11,280.- บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล หน้า ๒-2

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดู แ ล ควบคุ ม ตรวจซ่ อมและบ ารุงรัก ษา ระบบสาธารณู ป โภค เครื่อ งจัก ร เครื่อ งยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใน
การใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิ ต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติด ตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านอื่นๆ
(1) ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 13,800.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

ตาแหน่งนายช่างเทคนิค หน้า ๑-๒

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งนายช่างเทคนิค หน้า ๒-๒

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบั ติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิช าการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริห าร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
การ ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานของตนเอง ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
ประสานการท างานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาพรวมผลงานของที ม งาน
ประสานงานกับสมาชิก ภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน งาน
ที่รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หน้า 1-๒

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หน้า ๒-๒

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
2. ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
พฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
3. ร่ ว มติ ด ตาม และประเมิ น ผล การด าเนิ น งานด้ านอาหารและโภชนาการ เพื่ อ น ามา
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
4. ร่วมเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
5. ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒ นาระบบงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
6. ร่วมจัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
7. ร่วมจัดทาตารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สาหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและ
สารอาหารที่เหมาะสม
8. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
9. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
10. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามได้รับมอบหมาย
11. ให้คาแนะนา ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ของผู้ป่วยและประชาชน
12. สนับ สนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่
ประชาชน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ค่าตอบแทน
18,000.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200
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รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ป ฏิบั ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติงาน
(๑) จั ด ท าบั ญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่ อ นไหวทางการเงิน ทั้ งเงิน ในและเงิน นอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของ ส่วนราชการ
(๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
(๓) จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาร
(๕) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรั บ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดคาคู่มือประจาสาหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บ ข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200
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รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟื้ น ฟู สุ ขภาพ รวมทั้งการดูแลรั กษาพยาบาล การจัดบริการสุ ขภาพ การสุ ขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วย
ในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน หรื อ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
ด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จั ย งานด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ น ามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริ การสุ ขภาพ โดยบู ร ณาการแบบองค์ร วมว่าด้ ว ยการคุ้ มครองและส่ งเสริมภู มิปั ญ ญา เกี่ ยวกับ งานด้าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให้ บ ริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสื บสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้
สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(๘) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบั งคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หน้า 1-3

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อ
เป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิ เทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุ ข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
และพฤติ ก รรมศาสตร์ การแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้ อ ม วิ ท ยาการสิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ สุ ข ศึ ก ษา วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หน้า 2-3

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หน้า ๓-3

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตาแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค
และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ตรวจวิ เคราะห์ ประกั น คุ ณ ภาพทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น ด้ า นยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จั ด ท า พั ฒ นามาตรฐาน แนวทาง คู่ มื อ เบื้ อ งต้ น ทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การ
คุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้ รายละเอีย ดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ คาแนะนา ตอบปั ญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสั ชกรรม เภสัช สาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บ ริโภคในระดับเบื้ องต้นแก่ผู้ป่ วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับ สนุน ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(๓) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตาแหน่งเภสัชกร หน้า 1-2

ค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ๖ ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ด้วยวิธีการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
2. ระเบียบพนักงานราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ศีลธรรมและจริยธรรม
4. ความรู้รอบตัว
5. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การทางานเป็นทีม
4. สภาวะผู้นา
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รวม

100

สอบสัมภาษณ์

200

ตาแหน่งเภสัชกร หน้า 2-2

