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หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการ  
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
            ผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  อาคารอุบล- 
            รัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแตวันท่ี 7 - 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 
 

     ๓.๒  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  โดยถายไวไมเกิน ๑ ป  
                  (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 

  (๒)  วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง 
                  ท่ีสมัคร ฉบับจริงพรอมสําเนา (สําเนาจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ) โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ 
                  ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร คือ  วันท่ี 21 มิถุนายน 2562   
                  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง 
                  คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติวุฒิการ 
                  ศึกษาซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
            (3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับจริงพรอมสําเนา เฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
        (สําเนาจํานวน 1 ฉบับ) 

  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
  (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –  
        นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญ 
        ทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

   (6)  หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)  
            ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวดวย 
 

     3.3  คาสมัครสอบ 
                       ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครแตอยางใด 
 

     ๓.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
                       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผู 
     มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก 
     รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิด 
     พลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมี  
     ผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได 
     เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
 
 
 
           4. การประกาศ... 
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๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน  
     เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ 

           โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีมีสิทธิเขารับการประเมิน 
     ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  ครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี   
     25 มิถุนายน ๒๕62  ณ กลุมงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลสวนปรุง  โทรศัพท ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐  
     ตอ ๖๐๔๔๗–๖๐๔๔๙ และทางเว็บไซต www.suanprung.go.th 
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
     ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
                                                                             

     5.1  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

การประเมินฯ ครั้งท่ี ๑  ประกอบดวย 
- การทดสอบทางจิตวิทยา 
- การประเมินความรูท่ัวไป 
- การประเมินความรูความสามารถ เฉพาะตําแหนง 
 

การประเมินฯ ครั้งท่ี ๒ ประกอบดวยหัวขอ  
-  การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์    
-  การบริการท่ีดี 
-  ภาวะความเปนผูนํา 
-  การทํางานเปนทีม 
-  การคิดเชิงวิเคราะห 
-  ศิลปะสื่อสารจูงใจ    

 
 
      
     100 
 

 
 
      
    100 

 
 
 

สอบขอเขียน/ 
ปฏิบัติ 

 

   
   
สอบสัมภาษณ 
 
 

  
  
 

 

     5.2  ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข, ตําแหนงพนักงานธุรการ, ตําแหนงชางฝมือท่ัวไป และ 
            ตําแหนงพนักงานประจาํหองยา 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
การประเมินฯ ครั้งท่ี ๑  ประกอบดวย 
- การทดสอบทางจิตวิทยา 
- การประเมินความรูท่ัวไป 
- การประเมินความรูความสามารถ เฉพาะตําแหนง 
การประเมินฯ ครั้งท่ี ๒ ประกอบดวยหัวขอ  
-  การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์    
-  การบริการท่ีดี 
-  การทํางานเปนทีม 
-  ศิลปะสื่อสารจูงใจ    

 
 
      
     100 
 
 
     100 

 
 
 

สอบขอเขียน/ 
ปฏิบัติ 

   
  สอบสัมภาษณ 
 
 

  
  
 

โดยผูผานการประเมินในครั้งท่ี ๑ จะตองเขารับการประเมินฯ ในครั้งท่ี ๒ ตอไป 

 
 

                                                                                                                 6. เกณฑการ... 
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                           เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
หนวยงาน  กลุมภารกิจการพยาบาล  โรงพยาบาลสวนปรุง 

 

1. ช่ือตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ        จํานวน  2  อัตรา 
 

2. กลุม   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติงานท่ีตองมีความรู ความสามารถทาง  

    วิชาการในการทํางานปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 
    ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ  
    เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือใหการชวย 
    เหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา  

(3) ประสาน รายงานแพทยเพ่ือการรักษา ดูแลอยางเหมาะสม ตอเนื่อง และเตรียมผูปวยเพ่ือรับ  
    บริการตรวจรักษาอ่ืน ๆ 

(4) ประสานทีมสหวิชาชีพในการวางแผนและใหการชวยเหลือผูปวยอยางเหมาะสมและครอบคลุม 
(5) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และ 

    ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(6) มอบหมาย สั่งการเก่ียวกับการบริการและการบําบัดรักษาภายใน Ward 
(7) บันทึก รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้อตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวยใหเกิด 

    ความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
(8) จัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน ฟนฟูสุขภาพ หรือ การบริการอ่ืน ๆ ทางดานสุขภาพเพ่ือสุขภาพ 

    ท่ีดีของประชาชน 
(9) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการสงเสริม 

    ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 
                 (10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. คุณสมบัติของตําแหนง     
             ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง  
 

5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
       (1) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง  

                  (2) มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                  (3) มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

        (4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                       พ.ศ. 2556 
 
                                                                                                        6. อัตราคาจาง... 
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6. อัตราคาจาง  15,960  บาท  

 
 

7. สิทธิประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจาง  ถึง 30 กันยายน 2564  โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
               สมรรถนะ      คะแนนเต็ม   วิธีการประเมิน 

- ความรูท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง           100                    สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  

 - ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 - การบริการท่ีดี  
 - ภาวะความเปนผูนํา                    
 - การทํางานเปนทีม                                   100                           สอบสัมภาษณ 
 - การคิดเชิงวิเคราะห  
 - ศิลปะสื่อสารจูงใจ  
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                             เอกสารหมายเลข 2 

 
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงาน   กลุมภารกิจการพยาบาล   โรงพยาบาลสวนปรุง 
 

1. ช่ือตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข       จํานวน  25  อัตรา 
 

2. กลุม   บริการ  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือคนไข หรือ 
    ชวยเหลือแพทย และพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริม การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
    ปองกันโรคและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

(1) เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการ  
    รวมท้ังสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจ  
    นับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตาง ๆ  ใหมีจํานวนเพียงพอ 
    ครบถวนพรอมใชงาน 

(2) ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการชวยเหลือคนไขท่ีมีลักษณะงานท่ีไมยุงยากซับซอน เชน  
    พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร ชวยเหลือผูปวยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

(3) ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใชงานใหเปน 
    ไปตามหลักมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

(4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. คุณสมบัติของตําแหนง 

(1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ 
(2) มีความรูความสามารถ และมีความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว 

    เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) หรือ 
                   (3) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงาน (การชวยเหลือคนไข- 
     การดูแลข้ันพ้ืนฐานในการชวยเหลือดูแลคนไขภายใตการควบคุมของแพทยและพยาบาล เชน ประกาศนียบัตร- 
    ผูชวยพยาบาล ไมนอยกวา 1 ป) 
 

5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
                (1) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง 

(2) มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(3) มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

                พ.ศ. 2556 
 
 
 
                                                                                                         6. อัตราคาจาง... 
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6. อัตราคาจาง     
                 3.1 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ   
                      อัตราคาจาง 7,590 บาท 
                 3.2 มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว 
                       เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน)  อัตราคาจาง  8,300 บาท 
                 3.3 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงาน (การชวยเหลือคนไข 
                       การดูแลข้ันพ้ืนฐานในการชวยเหลือดูแลคนไขภายใตการควบคุมของแพทย และพยาบาล เชน 
                            ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมนอยกวา 1 ป) อัตราคาจาง  8,300 บาท 

 

7. สิทธิประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจาง  ถึง 30 กันยายน 2564  โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
               สมรรถนะ      คะแนนเต็ม   วิธีการประเมิน 

          - ความรูความสามารถเฉพาตําแหนง       100         สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  
 - ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 - การบริการท่ีดี  
 - การทํางานเปนทีม                                   100                           สอบสัมภาษณ 
 - ศิลปะสื่อสารจูงใจ  
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                                               เอกสารหมายเลข 3  
 

 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
หนวยงาน  กลุมงานพัสดุ  โรงพยาบาลสวนปรุง 

 

1. ช่ือตําแหนง  พนักงานธุรการ        จํานวน  1  อัตรา  
 

2. กลุม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
        ปฏิบัติงานทางดานงานธุรการและงานสารบรรณและอ่ืน ๆ ท่ีมิใชงานวิชาการของหนวยงาน 

    ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร งานบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ในการทํางานท้ังหมดของหนวยงาน งานหนังสือราชการ งานติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ งานประชุม 
    อบรม สัมมนา และงานสวัสดิการตาง ๆ ของเจาหนาท่ีภายในองคกร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
                   (1) การรับ – สง ลงทะเบียนหนังสือราชการ ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 

(2) ราง – พิมพ หนังสือราชการภายนอก และภายใน 
(3) แจงเวียนหนังสือราชการภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(4) การใหบริการตอนรับ ผูมาติดตอ  
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติของตําแหนง     
                  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
    สาขาเลขานุการ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
                  (1) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

(2) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง  
        (3) มีทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
        (4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

                       พ.ศ. 2556 
 

6. อัตราคาจาง        8,300  บาท 
 
 

7. สิทธิประโยชน      ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจาง  ถึง 30 กันยายน 2564  โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
                  สมรรถนะ      คะแนนเต็ม    วิธีการประเมิน 
- ความรูท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง           100             สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  

          - การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
          - การบริการท่ีด ี                                                               
          - การทํางานเปนทีม                                 100               สอบสมัภาษณ 
          - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            
 



 

 

 

่  

 
                                                         เอกสารหมายเลข 4 

 
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

หนวยงาน  กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย  โรงพยาบาลสวนปรุง 
 
 

1. ช่ือตําแหนง  ชางฝมือท่ัวไป      จํานวน  1  อัตรา   
 

2. กลุม   บริการ  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
       ปฏิบัตงิานดานชางกอสราง โยธาตามแนวทางแบบอยางข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดแจน ภายใต 

    การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดาน  
    ตาง ๆ  ดังนี้ 

       (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพ่ือใหตรงตาม 
    หลักวิชาชางตามความตองการของหนวยงาน 

(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับรูปแบบและรายการเพ่ือให  
    การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคา กอสราง 
(4) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย  

    พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะหวิจัยในงานดานชาง 
(6) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับท่ีตนมีความรับผิดชอบทราบขอมูล ความรู 

    ตาง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
(7) ประสานงาน เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรูความ 

    เชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติของตําแหนง   
                 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาชางกอสราง   
   สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางกลโลหะ สาขาวิชาชางยนต   
 

5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
(1) มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

                 (2) มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                 (3) มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                 (4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
                 พ.ศ. 2556 
 

 
 
 

                                                                                                6. อัตราคาจาง... 
 
 
 



 

 

 

่  
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6. อัตราคาจาง        8,300  บาท 
 

7. สิทธิประโยชน       ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจาง   ถึง 30 กันยายน 2564  โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
           สมรรถนะ   คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน 
- ความรูท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง           100             สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการท่ีดี                                                                
- การทํางานเปนทีม                                 100                  สอบสัมภาษณ  
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

่  

 
                                               เอกสารหมายเลข 5  

 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
หนวยงาน  กลุมงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสวนปรงุ 

 
1. ช่ือตําแหนง  พนักงานประจําหองยา        จํานวน  1  อัตรา  

 

2. กลุม   บริการ 
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ 

    ทํางานดานการจายยา แบงบรรจุยา และทําความสะอาด บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการ  
    ทํางาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรมและปฏิบัติงานอ่ืน 
    ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน  ดังนี้ 

(1) จัดเตรียมความพรอมใชของอุปกรณ เครื่องมือ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

(2) จัดแบงบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได 

(3) จัดยาตามใบสั่งยา หรือใบเบิกจากหนวยงานตาง ๆ  

(4) ตรวจสอบ บันทึก ควบคุมอุณหภูมิภายในหองเก็บยา 

(5) ดูแลความสะอาด ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีทํางาน 

(6) สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการใหบริการผูปวยท่ีมารับยา 

(7) รวมกับทีมงานดูแล และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของยา และเวชภัณฑตาง ๆ 

ท่ีเขาคลังยาใหถูกตองครบถวนตามเอกสาร 

(8) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ  

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

(9) ใหคําแนะนําปรึกษา ตอบปญหาเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน 

(10) ขนสงยาและวัสดุการแพทยของผูปวยใน 

(11) สงเอกสารของผูปวยจําหนายไปยังเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติของตําแหนง     
                    ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

  
5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
                  (1) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

(2) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง  
        (3) มีทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
        (4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

                       พ.ศ. 2556 
 

                                                                                                 6. อัตราคาจาง... 
 



 

 

 

่  
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6. อัตราคาจาง    7,590  บาท 
 

 

7. สิทธิประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
 

8. ระยะเวลาการจาง  ถึง 30 กันยายน 2564  โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
                  สมรรถนะ      คะแนนเต็ม    วิธีการประเมิน 
- ความรูท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง           100             สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  

          - การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
          - การบริการท่ีด ี                                                               
          - การทํางานเปนทีม                                 100               สอบสมัภาษณ 
          - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            
 

 

 

 

 
 


