ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบารุง)
………………………………………………...…………
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
(เงินบารุง) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จานวน 3 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือก
เป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ และยุติธรรม และประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
- นักประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
- นักกิจกรรมบาบัด
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จานวน 1 อัตรา
2. รายละเอียดการปฏิบัติงาน อัตราจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามเอกสารแนบแต่ละตาแหน่ง ท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงตาแหน่ ง กานัน แพทย์ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านัน ผู้ ใ หญ่ และผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษต้อ งจาคุกโดยค าพิพ ากษาถึ งที่สุ ดให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาน หรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร ส มั ค ร อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่ www.yahahospital.go.th.
หัวข้อ สมัครงาน แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2565
5. ค่าธรรมเนียมสอบ
- ผู้ สมัครจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร วุฒิ ปริญญาตรี คนละ 100 บาท
และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คนละ 70 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- ชาระค่าธรรมเนียมสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
บัญชีเลขที่ 9330285287 เท่านั้น
6. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
6.1 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุ ภาพเรียบร้อย และปฏิบัติต ามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด
6.2 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบกาหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบคัดเลือก
7.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.3 ใบสาคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7.4 ส าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ ส าเนาใบสุ ท ธิ หรื อ ส าเนา รบ. 1
จานวน 1 ฉบับ
7.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานที่ต้องนามาในรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
8.1 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
8.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดี่ยวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
8.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สาเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือสาเนาใบสุทธิ หรือสาเนา รบ. 1

8.5 หลักฐานในการค้าประกันงาน
- สาเนาบัตรข้าราชการระดับ 4 หรือระดับชานาญงานขึ้นไป เซ็นรับรอง จานวน
1 ฉบับ ให้นามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาทางาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้ องเป็นข้าราชการประจา เท่านั้น
หากไม่มีผู้ค้าประกันงาน โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้รายงานตัว)
8.6 สาเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
8.7 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
ผู้ส มัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่า
(สาเนาถูกต้อง)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์ตึกอานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และทางเว็บไซต์ htt://www.yahahospital.go.th/
10. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ

น้าหนัก
(คะแนน)

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ,นักกิจกรรมบาบัด
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตาแหน่ง

40

สอบข้อเขียน

ครั้งที่ 2 ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

60

สอบสัมภาษณ์

นาเสนอ Power Point
ไม่เกิน 5 สไลด์ ( 5 นาที)

รวม

100

11. ระเบียบปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ
1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสแล็ค
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวนรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ไปถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคัดเลือก 30 นาที
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย

5. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารั บ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้
12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ สาหรับ
การขึ้น บัญชีจ ะขึ้น บัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลื อกในตาแหน่งอย่าง
เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรก เป็นอันยกเลิก
13. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อกได้ จะได้ รับ การจ้า งงานดั งกล่ าว จะต้อ งท าสั ญญาจ้า งตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหากาหนด
14. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน/ ประจา ปี
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

(นายทินกร บินหะยีอารง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

รายละเอียดการปฏิบัติงาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อัตราการจ้างงาน
อัตราที่เปิดรับ

นักประชาสัมพันธ์
10,010 บาท
1 ตาแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ สื่อมวลชน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกากับ แนะนา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2. สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตาม
ผล
4. จัดทาเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุ คคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถกู ต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงขึ้น
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อัตราการจ้างงาน
อัตราที่เปิดรับ

นักกิจกรรมบาบัด
15,000 บาท
1 ตาแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกิจกรรมบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านนักกิจกรรมบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบาบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบาบัดในการให้บริการ
ทางกิจกรรมบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการ
ทางกิจกรรมบาบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพให้บุคคลดาเนิน
ชีวิต ได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม ป้องกัน บาบัด ฟื้นฟูส มรรถภาพ สุขภาพของประชาชน หรือการบริการ อื่น ๆ
ทางด้านกิจกรรมบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. สอน แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบาบัด เพื่อให้บุคลากร
ของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สนับสนุนภารกิจและ
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน คุณสมบัติแต่ละตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อัตราการจ้างงาน
อัตราที่เปิดรับ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
8,990 บาท
1 ตาแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรรมทายา ฉีด
ยาเม็ด และยาน้า การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทาบัญชี เวชภัณฑ์แยกประเภทต่าง ๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชกรรมสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพื้นฐานแก่
ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกากับของเภสัชกรรม เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
เช่น จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยาปรุงยาทั่วไป สาหรับใช้ภายนอก และยา
รับประมาน ที่มีสูตรหรือส่วนผสมอย่างแน่นอนไม่ยุ่งยาก
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขการคุ้งครองผู้บริโภคเพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิ ชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริม ความรู้ความ
เข้าใจของผู้ใช้บริการ
2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ
3. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ

