ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็ นลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
………………………………………………...…………
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เงิน
บารุง)ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จานวน 7 ตาแหน่ง ฉะนัน้ เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือก
เป็ นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ ์ และยุติธรรม จึงขอยกเลิ กการขึ้นบัญ ชี ในตาแหน่ งเดี ย วกันนี้ ใน
บัญชี อื่น ๆ และประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบารุง) ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้
1. ตาแหน่ งที่รบั สมัคร
- พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 3 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานบริการ
จานวน 8 อัตรา
- ผูช้ ่วยพยาบาล
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
จานวน 1 อัตรา
2. รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน อัตราจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ตามเอกสารแนบแต่ละตาแหน่ง ท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทวไปของผู
ั่
้สมัครคัดเลือก
ผูส้ มัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ดังนี้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. เป็ นผู้เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัต ริย์ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
์
4. ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
6. ไม่เป็ นผูม้ รี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

7. ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสังให้
่ พกั ราชการ หรือถูกสังให้
่ ออกราชการไว้ก่อ น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนไม่เป็ นทีร่ งั เกียจของสังคม
9. ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
10. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษต้องจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาน หรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13. ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้อ อก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินั ยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
1. ให้ ผู้ ป ระส งค์ จ ะส มั ค ร ส มั ค รอ อ น ไล น์ ได้ ที่ www.yahahospital.go.th
หัวข้อ สมัครงาน แนบท้ายประกาศนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 26 มกราคม 2565
2. ผู้ส มัค รจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ย มสมัค รสอบ 50 บาท โดยอัป โหลดสลิป
แนบแต่ละตาแหน่ ง นัน้ ๆ ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่ อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา บัญชี เลขที่
9330285287 เท่านัน้ และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม
5. เงื่อนไขการปฏิ บตั ิ งาน
5.1 ในการปฏิบตั ิงานผู้รบั จ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบตั ิต ามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
5.2 หากผู้รบั จ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบกาหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รบั จ้าง
จะต้องแจ้งให้ผวู้ ่าจ้างทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบคัดเลือก
6.1 รูปถ่ ายหน้ าตรง ไม่ส วมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว
ถ่ายครัง้ เดียวกัน ไม่เกิ น 6 เดือน จานวน 1 รูป
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 ใบสาคัญการเปลีย่ นตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
7. หลักฐานที่ต้องนามาในรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
7.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึง่ ออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)

7.2 ใบรับบรองผลการตรวจโรคโควิด – 19 แบบ ATK ไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
7.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครัง้ เดีย่ วกัน ไม่เกิ น 6 เดือน จานวน 2 รูป
7.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สาเนาวุฒกิ ารศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1
7.6 หลักฐานในการคา้ ประกันงาน
- สาเนาบัตรข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็นรับรอง จานวน
1 ฉบับ ให้นามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาทางาน (ทัง้ นี้บตั รข้าราชการต้องเป็ นข้าราชการประจา เท่านัน้
หากไม่มผี คู้ ้าประกันงาน โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้รายงานตัว)
7.7 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
7.8 ใบสาคัญการเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้สมัค รเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองสาเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า
(สาเนาถูกต้อง)
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ราชยะหาจะประกาศรายชื่ อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือ ก
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตกึ อานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ https://www.yahahospital.go.th
9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธกี ารประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้าหนัก วิ ธีการประเมิ น
(คะแนน)

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง พยาบาลวิ ชาชีพ ,เจ้าหน้ าที่บนั ทึกข้อมูล
,ผู้ช่วยพยาบาล
ครัง้ ที่ 1 ความรูค้ วามสามารถทัวไปและเฉพาะต
่
าแหน่ง

40

สอบข้อเขียน

ยกเว้นตาแหน่ ง
พนักงานบริการ ,
พ นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย

ครัง้ ที่ 2 ทดสอบความรูค้ วามเหมาะสมกับตาแหน่ง

60

รวม

100

สอบสัมภาษณ์

ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ , เจ้ า พนั ก งาน
การเงิ นและบัญชี
ครัง้ ที่ 1 ความรูค้ วามสามารถทัวไป
่ และเฉพาะตาแหน่ ง

20

สอบข้อเขียน

ครัง้ ที่ 2 ทดสอบปฏิ บั ติ (ทั ก ษะความรู้ เ หมาะสมกั บ
ตาแหน่ง)

40

สอบปฏิบตั ิ

ครัง้ ที่ 3 ทดสอบความรูค้ วามเหมาะสมกับตาแหน่ง

40

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

10. ระเบียนปฏิ บตั ิ ในการประเมิ นสมรรถนะ
1. ผู้เข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ ให้ แ ต่ งกายสุ ภ าพเรีย บร้อ ยตามประเพณี นิ ย ม
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสือ้ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสือ้
กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสือ้ ไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุม้ ส้น และประพฤติตนเป็ นสุภาพชน
2. เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีจ่ ะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้า ที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30
นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันทีเ่ ข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
5. ผูใ้ ดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวถือว่าสละสิทธิและไม่
์
มสี ทิ ธิ ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครัง้ นี้
11. การประกาศขึ้นบัญชีผ้สู อบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้สอบคัดเลือ กได้ค ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
สาหรับการขึ้น บัญ ชีจะขึ้น บัญ ชีไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับ แต่ว นั ขึ้น บัญ ชี หากมีก ารสอบคั ดเลือ กใน
ตาแหน่ งอย่างเดียวกันนี้อกี และได้ข้นึ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ครัง้ แรก เป็ น
อันยกเลิก
12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่ านการคัดเลือ กได้ จะได้รบั การจ้างงานดังกล่าว จะต้องทาสัญ ญาจ้างตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด

13. สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รบั
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจา ปี
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
พยาบาลวิ ชาชีพ
อัตราการจ้างงาน
11,230 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
3 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
1. การดูแลผู้ป่วยในด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ และด้านวิชาการเพื่อให้ผู้ ป่วยปลอดภัย
และสามารถดูแลตัวเองได้
2. ประเมินปั ญหาผูป้ ่ วยให้การวินิจฉัยและวางแผนทางการพยาบาล
3. ให้การพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยร่วมกับสมาชิกอื่น ๆในเวร
4. เตรีย มผู้ ป่ วยเพื่ อ รับ การตรวจทัว่ ไปและการตรวจพิเ ศษต่ า ง และงานอื่น ๆ ที่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ได้รบั ปริญ ญาตรี หรือ คุณ วุฒิอ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั น ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รบั ใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง
2. ได้รบั ปริญ ญาโท หรือ คุ ณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รบั ใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์
อัตราการจ้างงาน
13,300 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
1 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ค อมพิวเตอร์ ซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของเครื่อ ง จัด ระบบติด ตัง้ เชื่ อ มโยงระบบเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ศึ ก ษา วิเคราะห์
ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสัง่ ระบบชุดคาสังประยุ
่
กต์ การจัดทาคู่มอื การใช้คาสังต่
่ าง ๆ กาหนดคุณลักษณะ
ติดตัง้ และใช้เครื่องมือชุดคาสังสื
่ ่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทัง้ การดาเนินการเกี่ ยวกับ
การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุ รกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ การให้คาปรึกษา แนะนา อบรมเกี่ยวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง านในฐานะผู้ ป ฏิบัติงาน ที่ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการท างาน
ปฏิบตั งิ านด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1. ติดตัง้ เครื่องคอมพิว เตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสังระบบปฏิ
่
บตั ิการ ชุดคาสังส
่ าเร็จรู ป ระบบ
เครือ ข่ายคอมพิว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ ง เพื่อ สนับ สนุ น ให้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศในความ
รับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้ มข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ถูกต้องและแม่นยาและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัตดิ า้ นเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัตทิ ถ่ี ูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคาสังตามข้
่
อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รบั ปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงิ นและบัญชี
อัตราการจ้างงาน
8,146 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
2 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิ บั ติ ท างการเงิน และบั ญ ชี ซึ่ ง มี ล ัก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า งยากเกี่ ย วกับ การเงิน
การงบประมาณและการบัญ ชีท วั ่ ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญ คู่จ่ายเงิน
ลงบัญชี ทารายงาน
การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตัง้ งบประมาณ รายรับ รายจ่าย ประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ต อบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานด้านการเงิน
และบัญ ชี ตามแนวทางแบบอย่ า งขัน้ ตอนและวิธีก ารที่ช ัด เจน ภายใต้ การก ากับ แนะน าตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น
1. จัดทาและปฏิบตั งิ านด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ ประจาปี
ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญ ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบตั งิ าน
4. ประสานงานในระดับฝ่ ายหรือ กลุ่ มกับ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทัว่ ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางาน
ของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจการ
บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ เท่านัน้
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
เจ้าหน้ าที่บนั ทึกข้อมูล
อัตราการจ้างงาน
8,146 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
1 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิบตั งิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกหรือจัดทาข้อมูล ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบตั เิ กี่ ยวกับ
การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ์ ในทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการ การดาเนินเกี่ยวการการเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ของทางราชการ การรวบรวมข้อ มูลการ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
การปฏิ บตั ิ งานมีลกั ษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ในด้านใดด้านหนึ่ งหลายด้าน ดังนี้
1. จัด เตรีย มข้อ มูล การประชุ ม รายละเอีย ดการเข้าประชุม เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่
ประชุม การเดินทาง ทีพ่ กั ฯลฯ ของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
2. จดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ทัง้ ติ ด ตามงานที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายในงานประชุ ม ของ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
3. จัดตารางงานและบริหารการนัดหมายให้ผอู้ านวยการโรงพยาบาล
4. ต้อนรับผูม้ าติดต่อราชการของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
5. สนับสนุนภารกิจของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/องค์กรตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
7. จัดทารายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
8. รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั งิ านและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนาไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) /เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทางการบริหารธุรกิจ /
การจัดการ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์ /การบัญชี /หรือสาขาอื่นทีห่ น่วยงานเจ้าสังกัดเห็นควร
2. ได้รบั คุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
4. อายุ 20 – 35
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
1. ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
พนักงานบริ การ (เปล, งานเวชระเบียบ, คนงาน)
อัตราการจ้างงาน
6,552 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
8 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิบตั ิงานตามแต่จะได้รบั คาสัง่ โดยไม่จากัดขอบเขตหน้ าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผูม้ ารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทาความสะอาด งานบารุงรักษาความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จาเป็ นต้องใช้แรงงานทัวไปรวมถึ
่
งงาน
บริการยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการ หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ปฏิบตั ิ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน
โดยปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการบริการต่าง ๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผูม้ าใช้
บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ เช่น
1. สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน โดยร่วมกับทีมงานในการบริการต้อนรับ รับรองแขก หรือ ผูม้ าใช้
บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องในการรับรองแขก รวมถึงงานทีจ่ าเป็ นต้องใช้แรงงานทัวไป
่
2. ให้บริการด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทัว่ ๆ ไป เพื่อไขข้อข้อง
ใจและช่วยตอบคาถามแก่ประชาชนทีม่ ารับบริการ
3. งานบริหารจัดทาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์ สนิ และสถานที่ราชการ
เพือ่ ให้เป็ นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั ประกาศนี ยบัต รวิชาชีพ ชัน้ สูง หรือ เทียบเท่ าไม่ต่ ากว่ านี้ ในสาขาวิชาพณิ ช ยการ
บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล
หรือสาขาใด สาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราการจ้างงาน
6,738 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
1 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ
ของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
โดยมีลกั ษณะงานที่ต้องปฏิ บตั ิ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก ในการ
ให้บริการทางการพยาบาลตามทีม่ าตรฐานกาหนด
2. ปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วยที่มอี าการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็ นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่
กาหนดหรือช่วยเหลือ แพทย์ และพยาบาลดู แลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็ นอันตราย ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบของพยาบาลวิช าชีพ เช่ น การให้อ าหารทางสายยาง การดู ด เสมหะ การวัด ปรอท
สัญญาณชีพ การอุม้ ยกเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชาระล้างทาความสะอาดผูป้ ่ วย
การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่ วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และ
ศึกษาสาเหตุอาการผูป้ ่ วย เป็ นต้น
3. บันทึกปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน และรายงานอาการผูป้ ่ วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้ องกันโรค
ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยในชุมชน เพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนการักษา
5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ
6. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กบั ผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่ วย
จากแพทย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ ข้อง เป็ นต้น เพือ่ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐานกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า 6 เดือน หรือมากว่า
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ได้รบั วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (กายภาพบาบัด)

3. มีความชานาญในทักษะวิชาชีพจริยธรรมอันดีงาม และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้บริการหรือให้การ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ ารทุกเพศทุกวัย
4. มีความอดทน และใจเย็นทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาคนไข้ทต่ี อ้ งการให้หายจาก
สภาพร่างกายทีต่ อ้ งใช้เวลาในการฟื้ นฟูให้สสู่ ภาพปกติ
5. มีความสามารถในการติดต่อสือ่ สารและการประสานงาน
6. หากมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาล จะพิ จารณาเป็ นพิ เศษ
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ งาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศชาย)
อัตราการจ้างงาน
6,552 บาท
อัตราที่เปิ ดรับ
1 ตาแหน่ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ปฏิบตั งิ านตามแต่จะได้รบั คาสัง่ โดยไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ ผูม้ ารับบริการ
งานบารุงรักษาความเป็ นระเบีย บเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ตรวจตราอาคารสถานทีต่ ่าง ๆ หากมีสงิ่ ผิดปกติ รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีใ่ นหอผูป้ ่ วย
2. อยู่ประจาหอผูป้ ่ วย และสกรีนเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ห้ามเข้ามาในอาคารผูป้ ่ วย
3. เคลียร์ญาติผปู้ ่ วยและตรวจบัตรเฝ้ าไข้ญาติผปู้ ่ วย
4. เชิญญาติออกจากหอผูป้ ่ วย เมื่อหมดเวลาเยีย่ ม
5. คอยสังเกตบุคคลต้องสงสัยหรือสิง่ ผิดปกติ รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
6. ดูแลทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ ารับบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิช าชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุ ปริญ ญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือคุณวุฒิท่สี ูงกว่าที่ส่วน
ราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
3. อายุ 20 – 35 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
1. ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ ง
2. ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พกั ให้ไม่ว่า กรณี ใด ๆ

