
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

----------------------------------------------- 
 ด้วยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล             
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมสุขภาพจิตที่  215/๒๕63 
ลงวันที่  3 มีนาคม ๒๕63 เรื่อง มอบอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมคัร 
1.1 นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  3 อัตรา 
1.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จ านวน  1 อัตรา 
1.3 นักโภชนาการ  จ านวน  1 อัตรา 
1.4 เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2 อัตรา 
1.5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จ านวน  12 อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิสมคัรเข้ำรับกำรเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ  
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  (9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศ 
การสรรหา หรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความ
จ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น 
 

๒.๒ คุณสมบัติ... 
 
 

(ส ำเนำ) 
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  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่ม 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม (ตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘                                                                                                 

หมำยเหตุ  ผู้ที ่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย   

 ๓. กำรรับสมคัร 
      ๓.๑  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง       
ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2565  ในวันและเวลำรำชกำร (เวลำ 09.00– 12.00 น.) 
และ (เวลำ 13.00 – 16.00 น.) 

       ๓.๒  หลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
       (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (๑x๑.๒๕ นิ้ว) 

โดยถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
        (๒)  วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 ธันวำคม 2565   

      ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้           
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ 
วุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 ธันวำคม 2565    มายื่นแทนได้  

       (๓)  บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
       (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน ส.ด.๙, ส.ด.๔๓ 
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
           (๕)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้อง และลงช่ือก ำกับทุกฉบับไว้ด้วย 

   ๓.๓  ค่ำสมัครสอบ  
         ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จ านวน 100.- บาท 
หมำยเหตุ  ค่ำสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่กว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

 ๓.4 เงื่อนไข… 
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   ๓.4  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
        ผู้สมัครฯจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

  ๔.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ 
และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ 
   โรงพยาบาลศรีธัญญาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และก าหนดวัน เวลา
สถานที่ประเมิน ครั้งที่ 1  วันที่ 15 ธันวำคม 2565 ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารนายแพทย์
หลวงวิเชียรแพทยาคม และทางเว็บไซด์ www.srithanya.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”  

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้  

ต ำแหน่ง หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน หมำยเหตุ 
นักวิชกำรสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 อัตรำ 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ  จ ำนวน  1 อัตรำ 
นักโภชนำกำร    1 อัตรำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร    1 อัตรำ 
พนักงำนช่วยเหลือคนไข้  จ ำนวน  12 อัตรำ 
 
    
  
  
 

กำรประเมินฯ ครั้งท่ี 1 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ความรู้ ความสามารถ 
เฉพาะต าแหน่ง 

100 สอบข้อเขียน 
หรือ 

ปฏิบัติ 

 

กำรประเมินฯ ครั้งท่ี 2 
- การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการที่ดี 
- การท างานเป็นทีม 
- ศิลปะ การสื่อสารจูงใจ 

100 สอบ
สัมภาษณ์ 

 

 ๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  6.1 ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ต ำแหน่ง            
นักโภชนำกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร และต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
   (๑) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   (๒) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที ่๑ และครั้งที่ ๒ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   (๓)  การจัดจ้าง จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยน าคะแนนจาก        
การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน คะแนนมากกว่าเป็น     
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
             ในกรณี... 
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     ในกรณี ที่ ได้ คะแนนเท่ ากัน  จะให้ ผู้ ที่ ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
   ทั้งนี้ หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีก  อาจพิจารณาจากล าดับในการรับสมัครฯ         
เป็นส าคัญเพ่ือก าหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าได้ 

 ๗. กำรประกำศบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  โรงพยาบาลศรีธัญญาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้      

ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น ๑ อาคารนายแพทย์หลวงวิ เชียรแพทยาคม และทางเว็บไซด์ 
www.srithanya.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”  

  โดยบัญชีรายชื่อนี้ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศ
บัญชีฯ หรือ นับแต่วันที่มีประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี 

 ๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลศรีธัญญา ดังนี้ 

    (1) เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ เพ่ือออกใบรับรองแพทย์ 
     (2) เข้ารับการตรวจสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine Urine Test) 
  (3) เข้ารับการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และประวัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (4) จัดท าหนังสือสัญญาจ้างเข้ามาท างานตามที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำน  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข   กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ (ข) 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย วินิจฉัยปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร 
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื ่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและ
ประเมินผล ก าหนดระบบและวิธ ีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการ
สาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน         ที่เกี่ยวข้อง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

  1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวข้อง
งานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู สมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การเสริมสร้าง
ระบบการสาธารณสุขที่ดี 
  1.2 สรุปรายงานเกี ่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
  1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  
  1.4  ร ่วมพ ัฒนาเนื ้อหา องค ์ความรู ้ ค ุณภาพมาตรฐาน เกี ่ยวก ับงานด ้าน
สาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้สามารถป้องกันต นเองจากโรคและภัย
สุขภาพ 
  1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวัง รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
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  1.6 จัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลาการทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอยทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อน ามาใช่ในการวิเคราะห์
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  1.7  ให้บริการคัดกรอง ตรวจวิน ิจฉัย รักษาเบื ้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค 
ติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัสเพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
  1.8 ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.9 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
  2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเดี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

  4. ด้ำนกำรบริกำร 
  4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ
น าไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 
  4.2 สนับสนับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายใน
หน่วยงาน เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู้มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่
ในรูปแบบต่าง ๆเพ่ือการเรียนรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  4.4 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากร
ที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2-3 
 



 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาชาวิชา
เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทาง
แพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับปิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ค่ำตอบแทน           18,000.-บำท/เดือน 

สิทธิประโยชน์    ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ.
๒๕๕๖  

ระยะเวลำกำรจ้ำง    สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 กันยำยน 2568 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้   
 1.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความรู้/ความสามารถท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน  ดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

2.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ 

1) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรม               
ที่ปรากฏอย่างอ่ืน  

2)   สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
      ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ          
      ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น 
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รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำน  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศกึษำ   กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการน ามาดัดแปลง และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ใน
การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศนาการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานของ
ส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติงานด้าน
ช่างภาพ การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติงานด้านช่างภาพการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

  1.1 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิต
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือ
เครื่องฉายด าเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 
  1.2 ช่วยเขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ 
ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  
  1.3 จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเดี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ด้ำนกำรบริกำร 
  ให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการใช้ บ ารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1-2 



 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง    
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง         
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทาง
วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชล หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือหลาย
สาขาวิชา และทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ           และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  

ค่ำตอบแทน           18,000.-บำท/เดือน 

สิทธิประโยชน์    ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ.
๒๕๕๖  

ระยะเวลำกำรจ้ำง    สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 กันยำยน 2568 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้   
 1.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความรู้/ความสามารถท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน  ดังนี้ 

3) ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
4) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

2.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ 

2) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรม               
ที่ปรากฏอย่างอ่ืน  

2)   สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
      ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ          
      ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2-2 
 



 
 

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำน  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

ต ำแหน่งนักโภชนำกำร  กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ (ข) 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา 
โภชนาการด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน ส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผ น
ป้องกันและบ าบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารแลโภชนาการ เพื่อก าหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการ
และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม ทดลองต ารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ 
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จ าเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาห าร     
ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการก าหนดรายการอาหารควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค 
จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้าน
โภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบ ัติงานในฐานะผู ้ปฏิบ ัติงาน ที ่ต ้องใช ้ความรู ้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1. ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน  
  2. สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมี
พฤติกรรมที่ดีของผู้ป่วยหรือประชาชน เพ่ือให้มีภาวะโภชนาการที่ดี  
  3. ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อน ามาปรับปรุง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  4. เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยหรือประชาชนที่มีความเสี่ยง 
  5. จัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กรและภาคีเครือข่าย 
  6. จัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
  7. จัดท าต ารับอาหาร และสื ่อโภชนศึกษา ส าหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและ
สารอาหารที่เหมาะสม 
  2. ด้ำนกำรวำงแผน 
   วางแผนการท างานที ่ร ับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  3. ด้านการประสานงาน 
   1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

ต าแหน่งนักโภชนาการ 1-2 



 
 

  4. ด้ำนกำรบริกำร 
   1. ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน 
   2. สนับสนุนการถ่ายทอดวามรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ให้บริการสื ่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้         
สู่ประชาชน  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ค่ำจ้ำง               18,000.-บำท/เดือน 

สิทธิประโยชน์      ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 

ระยะเวลำกำรจ้ำง  สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 กันยำยน 2568 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้   
 1.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความรู้/ความสามารถท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักโภชนาการโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ดังนี้ 

5) ความรู้เกี่ยวกับงานโภชนาการ  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 

6) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักโภชนาการ 
2.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

จะท าการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ 

3) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรม         
ที่ปรากฏอย่างอ่ืน  

4) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
      ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ          
      ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น 
 
 

 
 
 

ต าแหน่งนักโภชนาการ 2-2     



 
 

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำน  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  กลุ่มเทคนคิ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  1..ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้  

2..รวบรวม หรือจัดท าข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

3. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน  
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดท าเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน        
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ 

5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้        
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

7. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
8. ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่น   ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
   ได ้ร ับ ป ระกาศน ียบ ัต รว ิช าช ีพ ชั ้น ส ูง  ห ร ือ อน ุป ร ิญ ญ าห ล ักส ูต ร  3  ป ี ต ่อ จ าก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชา     หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ค่ำจ้ำง               11,500.-บำท/เดือน                                                                                                
สิทธิประโยชน์      ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556  
ระยะเวลำกำรจ้ำง  สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 กันยำยน  2568 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้   
 1.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับงาน 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งด้านงานธุรการ 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1-2 



 
 

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ 

1) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ
อย่างอ่ืน  

2) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  

      ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ          
      ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น 

       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2-2 



 
 

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำน  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้  กลุม่บริกำร 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกัน
โรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน 
 2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน           
โดยไดผ้่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
 3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
 4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
 5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  หรือ 

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น 
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ค่ำจ้ำง 8,690.-บำท/เดือน       

สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 

ระยะเวลำกำรจ้ำง สัญญำจ้ำงสิ้นสุด 30 กันยำยน 2568 

 

ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1-2 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้   
 1.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความรู้/ความสามารถท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับงานในต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 

       1)  ความรู้เกี่ยวกับงานช่วยเหลือคนไข้  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
   2)  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ 
      1)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ
อย่างอ่ืน  
      2)  พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2-2 


