
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา 
เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพือ่คดัเลอืกเป็นลูกจา้งเหมาบรกิาร  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา 
………………………………………………...………… 

  ดว้ย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา จะด าเนินการคดัเลอืกลูกจ้างเหมาบรกิาร (เงนิ
บ ารุง)ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา จ านวน 7 ต าแหน่ง ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการคดัเลอืก
เป็นไปด้วยความถูกต้องบรสิุทธิ ์และยุติธรรม จึงขอยกเลิกการขึ้นบญัชีในต าแหน่งเดียวกนัน้ี ใน
บญัชีอ่ืน ๆ และประกาศรบัสมคัรบุคคล เพื่อคดัเลือกลูกจ้างเหมาบรกิาร (เงนิบ ารุง) ของโรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชยะหา ดงันี้             

1. ต าแหน่งท่ีรบัสมคัร    
- พยาบาลวชิาชพี                                   จ านวน   3  อตัรา 
- นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์                         จ านวน   1  อตัรา 
- เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี                   จ านวน  2   อตัรา 
- เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู                             จ านวน  1  อตัรา 
- พนกังานบรกิาร                                     จ านวน  8  อตัรา 
- ผูช้่วยพยาบาล                                       จ านวน  1  อตัรา 
- พนกังานรกัษาความปลอดภยั                     จ านวน  1  อตัรา 

 

2. รายละเอียดการปฏิบติังาน อตัราจ้าง และคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
ตามเอกสารแนบแต่ละต าแหน่ง ทา้ยประกาศนี้ 

     3. คณุสมบติัทัว่ไปของผู้สมคัรคดัเลือก 
                      ผูส้มคัรคดัเลอืกตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป ดงันี้ 
    1. มสีญัชาตไิทย 
    2. มอีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
    3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
    4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บา้น 
    5. ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง 
    6. ไม่เป็นผูม้รี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดไ้รค้วามสามารถ หรอืจติ
ฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 



    7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการ หรอืถูกสัง่ให้ออกราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    8. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ีจนไม่เป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 
    9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 
     10. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     11. ไม่เป็นผูเ้คยต้องรบัโทษต้องจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาน หรอืความผดิลหุโทษ 
    12. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผดิวนิัยตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    15. ไมเ่ป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 
     4. วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัรคดัเลือก 

                           1. ให้ ผู้ ป ร ะส งค์ จ ะสมัค ร  สมัค รอ อน ไล น์ ได้ ที่  www.yahahospital.go.th          
หวัขอ้ สมคัรงาน แนบทา้ยประกาศนี้ ตัง้แต่วนัท่ี 20 – 26 มกราคม  2565   

                           2. ผู้สมคัรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 50 บาท โดยอัปโหลดสลิป          
แนบแต่ละต าแหน่ง นัน้ ๆ ผ่านธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา บญัชีเลขท่ี 
9330285287  เท่านัน้ และเมื่อสมคัรสอบแลว้ค่าสมคัรสอบจะไม่จ่ายคนืใหไ้ม่ว่า กรณีใดกต็าม 

    5. เงื่อนไขการปฏิบติังาน 

  5.1 ในการปฏบิตัิงานผู้รบัจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย และปฏบิตัิตามระเบยีบ
ของทางราชการโดยเครง่ครดั 

                          5.2 หากผู้รบัจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสอืตกลงจ้าง ผู้รบัจ้าง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืน 

          6. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาในวนัสอบคดัเลือก 

 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร 1 นิ้ว               
ถ่ายครัง้เดยีวกนั ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รปู 

                        6.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 

                        6.3 ใบส าคญัการเปลีย่นตวั ชื่อสกุล ทะเบยีนสมรส หลกัฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

                      7. หลกัฐานท่ีต้องน ามาในรายงานตวั (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการคดัเลือก) 

               7.1 ใบรบัรองแพทย ์แสดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งหา้มกฎ ก.พ. ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2535) 

ซึง่ออกไม่เกนิ 1 เดอืน (ตวัจรงิ) 

http://www.yahahospital.go.th/


                            7.2 ใบรบับรองผลการตรวจโรคโควดิ – 19 แบบ ATK ไม่เกนิ 72 ชัว่โมง  

     7.3 รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตร 

หรอื 1 นิ้ว ถ่ายครัง้เดีย่วกนั ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รปู 

              7.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นจ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 

              7.5 ส าเนาวุฒกิารศกึษา ประกาศนียบตัรหรอืส าเนาใบสุทธ ิหรอืส าเนา รบ. 1 

     7.6 หลกัฐานในการค า้ประกนังาน 

                              - ส าเนาบตัรขา้ราชการระดบั 4 หรอืระดบัช านาญงานขึ้นไป เซ็นรบัรอง จ านวน             
1 ฉบบั ให้น ามาให้ในวนัรายงานตวัเขา้มาท างาน (ทัง้นี้บตัรขา้ราชการต้องเป็นขา้ราชการประจ า เท่านัน้              
หากไม่มผีูค้ ้าประกนังาน โรงพยาบาลไม่อนุญาตใหร้ายงานตวั) 

              7.7 ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑท์หารตามแบบ สด.43 หรอื สด 8 (เพศชาย)  

              7.8 ใบส าคญัการเปลีย่นชื่อตวั ชื่อสกุล ทะเบยีนสมรส หลกัฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

หมายเหตุ :  ผู้สมคัรเข้ารบัการคดัเลือกจะต้องรบัรองส าเนาเอกสารประกอบการสมคัรด้วยตนเองว่า         
(ส าเนาถูกตอ้ง)  

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัรบัการคดัเลือก วนั เวลา สถานท่ีสอบคดัเลือก 

                โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิเข้ารบัการคดัเลือก
ภายในวนัที ่ 31  มกราคม  2565  ตัง้แต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ บอรด์ประชาสมัพนัธ์ตกึอ านวยการ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา และทางเวบ็ไซต ์https://www.yahahospital.go.th  

          9. หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก  

               ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะ ดว้ยวธิกีารประเมนิสมรรถนะ ดงันี้ 

สมรรถนะ น ้าหนัก 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ,เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูล              
,ผู้ช่วยพยาบาล 

   

ครัง้ที ่1 ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและเฉพาะต าแหน่ง 40 สอบขอ้เขยีน ยกเว้นต าแหน่ง 

พนกังานบรกิาร , 

พ นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยั 

ครัง้ที ่2 ทดสอบความรูค้วามเหมาะสมกบัต าแหน่ง 60 สอบสมัภาษณ์  

                                  รวม 100   



ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี 

   

ครัง้ที ่1 ความรูค้วามสามารถทัว่ไป และเฉพาะต าแหน่ง 20 สอบขอ้เขยีน  

ครัง้ที่  2 ทดสอบปฏิบัติ (ทักษะความรู้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง) 

40 สอบปฏบิตั ิ  

ครัง้ที ่3 ทดสอบความรูค้วามเหมาะสมกบัต าแหน่ง 40 สอบสมัภาษณ์  

                                  รวม 100   

         

 

   10. ระเบียนปฏิบติัในการประเมินสมรรถนะ 

       1. ผู้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
กล่าวคอื สุภาพสตรสีวมเสือ้ กระโปรง หรอืกางเกงสแลค็ สวมรองเท้าหุม้สน้หรอืรดัสน้ สุภาพบุรุษสวมเสือ้ 
กางเกงสแลค็ โดยสอดชายเสือ้ไวใ้นกางเกง สวนรองเทา้หุม้สน้ และประพฤตตินเป็นสุภาพชน 

       2. เป็นหน้าทีข่องผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งรบัทราบ วนั เวลา สถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ 

       3. ไปถงึสถานที่ประเมนิสมรรถนะและรายงานตวัต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาคดัเลอืก 30 
นาท ี

       4. ตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน มาแสดงในวนัทีเ่ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะดว้ย 

       5. ผูใ้ดไม่มาภายในก าหนดวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่มสีทิธิ ์
เขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ ครัง้นี้ 

          11. การประกาศขึ้นบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ 

                 จะประกาศโดยเรยีงล าดบัจากผู้สอบคดัเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั 
ส าหรบัการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งอย่างเดยีวกนันี้อกีและไดข้ึ้นบญัชผีู้สอบคดัเลอืกได้ใหม่แลว้บญัชผีูส้อบคดัเลอืกไดค้รัง้แรก เป็น
อนัยกเลกิ 

          12. การจดัท าสญัญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก 

                 ผู้ผ่านการคดัเลือกได้ จะได้รบัการจ้างงานดงักล่าว จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบที่
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหาก าหนด 

 

 



        13. สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

               โรงพยาบาลมสีวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ดงันี้ 

               1. มเีงนิคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

               2. มกีารเลื่อนอตัราค่าจา้ง/เงนิเดอืน/ ประจ า ปี 

 หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 

                         ประกาศ ณ วนัที ่  13  มกราคม  2565 

 

 

(นายทนิกร  บนิหะยอีารง) 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 
ต าแหน่ง                    พยาบาลวิชาชีพ 
อตัราการจ้างงาน          11,230  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              3  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

                  1. การดูแลผู้ป่วยในด้านบรหิารจดัการ ด้านบรกิาร และด้านวชิาการเพื่อให้ผู้ ป่วยปลอดภัย 
และสามารถดแูลตวัเองได ้
               2. ประเมนิปัญหาผูป่้วยใหก้ารวนิิจฉยัและวางแผนทางการพยาบาล 
               3. ใหก้ารพยาบาลแก่ผูป่้วยร่วมกบัสมาชกิอื่น ๆในเวร 
               4. เตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจทัว่ไปและการตรวจพิเศษต่าง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
            มีคณุวฒิุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 

              1. ได้รบัปรญิญาตร ีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร ์และไดร้บัใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภช์ัน้หนึ่ง 
              2. ได้รบัปรญิญาโท หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาพยาบาล
ศาสตร ์และไดร้บัใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภช์ัน้หน่ึง 
              3. สุขภาพร่างกายแขง็แรงสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างคล่องตวั 
 
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง                    นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
อตัราการจ้างงาน          13,300  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              1  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏิบัติทางวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการศึกษา วเิคราะห ์               
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตัง้เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห ์
ออกแบบเกี่ยวกบัชุดค าสัง่ ระบบชุดค าสัง่ประยุกต์ การจดัท าคู่มอืการใชค้ าสัง่ต่าง ๆ ก าหนดคุณลกัษณะ 
ตดิตัง้และใช้เครื่องมอืชุดค าสัง่สื่อสาร การจดัและบรหิารระบบสารสนเทศ รวมทัง้การด าเนินการเกี่ยวกบั
การกระท าผดิทางคอมพวิเตอร ์และธุรกรรมทาง อเิล็กโทรนิกส์ การให้ค าปรกึษา แนะน า อบรมเกี่ยวกบั
วทิยาการคอมพวิเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอร ์ภายใตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
               1. ติดตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสัง่ระบบปฏิบตัิการ ชุดค าสัง่ส าเรจ็รูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รบัผดิชอบด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในหน่วยงาน  
               2. ประมวลผลและปรบัปรุงแกไ้ขแฟ้มขอ้มลู เพือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ดถู้กตอ้งและแม่นย าและทนัสมยั 
               3. ทดสอบคุณสมบตัดิา้นเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมคีุณสมบตัทิีถู่กต้อง ตรงตามความ
ตอ้งการและสภาพการใชง้านของหน่วยงาน 
               4. เขยีนชุดค าสัง่ตามขอ้ก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบขอ้มูลที่ได้วางแผนไว้เพื่อ
สนบัสนุนการปฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ได้รบัปรญิญาตรหีรอืคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาใดสาขาวชิา
หนึ่ง ทางคอมพวิเตอร ์
              2. ได้รบัปรญิญาโทหรอืคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาใดสาขาหนึ่ง                  
ทางคอมพวิเตอร ์
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 
ต าแหน่ง                    เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
อตัราการจ้างงาน          8,146  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              2  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบั ติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทัว่ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคญัคู่จ่ายเงิน
ลงบญัช ีท ารายงาน            การบญัช ีรวบรวมรายละเอยีดขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัตัง้งบประมาณ รายรบั - 
รายจ่าย ประจ าปี ท าหนังสอืชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจดัสรร งบประมาณรายจ่ายและ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านการเงนิ           
และบัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขัน้ตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน าตรวจสอบ              
และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น 
               1. จดัท าและปฏบิตังิานด้านเอกสารทางการเงนิและบญัชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
               2. รวบรวมรายละเอยีดการจดัท างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการท างบประมาณ ประจ าปี               
ของหน่วยงาน 
               3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคญัทางการเงนิ เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน        
การปฏบิตังิาน 
               4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรอืกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ไป                    
เพื่อขอความช่วยเหลอืและร่วมมอืในงาน และแลกเปลี่ยนความรูค้วามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน       ของหน่วยงาน 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง หรอืเทยีบเท่า ในสาขาวชิาพณิชยการ บรหิารธุรกิจการ
บญัช ีคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ การตลาด เลขานุการ เท่านัน้ 
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง                    เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูล 
อตัราการจ้างงาน          8,146  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              1  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏบิตังิานธุรการ งานสารบรรณ งานบนัทึกหรอืจดัท าขอ้มูล ซึ่งลกัษณะงานที่ปฏบิตัเิกี่ยวกบั
การร่าง โต้ตอบ บนัทกึ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสอื การด าเนินการเกี่ยวกบัเอกสารสทิธิ ์ในทรพัยส์นิของ
ทางราชการ การด าเนินเกี่ยวการการเก็บรกัษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลการ
จดัเตรยีมเอกสาร การเตรยีมการประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุม และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
               การปฏิบติังานมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในด้านใดด้านหน่ึงหลายด้าน ดงัน้ี 
               1. จดัเตรยีมข้อมูลการประชุมรายละเอียดการเข้าประชุม เช่น ก าหนดวนั เวลา สถานที ่
ประชุม การเดนิทาง ทีพ่กั ฯลฯ ของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
               2. จดบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในงานประชุมของ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
               3. จดัตารางงานและบรหิารการนดัหมายใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาล 
               4. ตอ้นรบัผูม้าตดิต่อราชการของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
               5. สนบัสนุนภารกจิของผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/องคก์รตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
               6. ตดิต่อประสานงานกบับุคคลทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
               7. จดัท ารายงานการเบกิค่าใชจ่้ายในการไปราชการ 
               8. รวบรวมรายงานผลการปฏบิตังิานและขอ้มูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้
เสนอแนะและปรบัปรุงการปฏบิตังิานต่อไป 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ไดร้บัวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) /เทยีบเท่าหรอืสูงกว่า ทางการบรหิารธุรกจิ/      
การจดัการ/เลขานุการ/คอมพวิเตอร ์/การบญัช ี/หรอืสาขาอื่นทีห่น่วยงานเจา้สงักดัเหน็ควร 
              2. ไดร้บัคุณวุฒอิย่างอื่นที ่กพส. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ 
              3. เพศชาย ตอ้งผ่านการเกณฑท์หารตามแบบ สด.43 หรอื สด.8 
              4. อายุ 20 – 35 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 
             1. ความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
             2. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
             3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
 

            หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 
ต าแหน่ง                    พนักงานบริการ (เปล, งานเวชระเบียบ, คนงาน) 
อตัราการจ้างงาน          6,552  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              8  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏิบตัิงานตามแต่จะได้รบัค าสัง่ โดยไม่จ ากดัขอบเขตหน้าที่ เช่น บรกิารต้อนรบั รบัรองแขก
หรอืผูม้ารบับรกิาร ใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่ม งานบรหิารจดัการท าความสะอาด งานบ ารุงรกัษาความ
เป็นระเบียบเรยีบร้อย ความปลอดภยัของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทัว่ไปรวมถึงงาน
บรกิารยานพาหนะ ขบัรถยนตข์องทางราชการ หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
               ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตั ิที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการท างาน            
โดยปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการในการบรกิารต่าง ๆ เช่น บรกิารต้อนรบั รบัรองแขกหรอืผูม้าใช้
บรกิาร ใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่ม การดแูลจดัท าความสะอาด ความปลอดภยัของสถานทีร่าชการ เช่น 
               1. สนับสนุนการปฏบิตังิาน โดยร่วมกบัทีมงานในการบรกิารต้อนรบั รบัรองแขก หรอืผูม้าใช้
บรกิาร พรอ้มใหบ้รกิารอาหารและเครื่องในการรบัรองแขก รวมถงึงานทีจ่ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
               2. ให้บรกิารดา้นเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ในการตดิต่อต้อนรบัชี้แจงทัว่ ๆ ไป เพื่อไขขอ้ขอ้ง
ใจและช่วยตอบค าถามแก่ประชาชนทีม่ารบับรกิาร 
               3. งานบรหิารจดัท าความสะอาด การรกัษาความปลอดภยัของทรพัย์สนิและสถานที่ราชการ
เพือ่ใหเ้ป็นระเบยีบปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ได้รบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบเท่าไม่ต ่ากว่านี้  ในสาขาวิชาพณิชยการ 
บรหิารธุรกจิการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสมัพนัธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วศิวกรรมเครื่องกล 
หรอืสาขาใด สาขาหนึ่ง หรอืหลายสาขา ทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
และลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 
ต าแหน่ง                    ผู้ช่วยพยาบาล 
อตัราการจ้างงาน          6,738  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              1  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิาน โดยร่วมกบัทมีงานในการให้บรกิารทางการพยาบาลดา้นต่าง ๆ ภายใต้การก ากบั ตรวจสอบ
ของแพทยห์รอืพยาบาลวชิาชพี 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
 

               โดยมีลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบติัในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี 
               1. เตรยีมความพรอ้มในการให้บรกิารทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์
เครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหตัถการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก ในการ
ใหบ้รกิารทางการพยาบาลตามทีม่าตรฐานก าหนด 
               2. ปฏบิตัิการดูแลผู้ป่วยที่มอีาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอนัตรายได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนดหรอืช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอนัตราย ภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท 
สญัญาณชพี การอุม้ยกเคลื่อนยา้ยผูป่้วยขณะอยู่บนเตยีง เกา้อี้หรอืรถเขน็ ช าระล้างท าความสะอาดผูป่้วย 
การจดัเตรยีมและให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสงัเกตอาการ และ
ศกึษาสาเหตุอาการผูป่้วย เป็นตน้ 
               3. บนัทกึปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน และรายงานอาการผูป่้วย เพื่อคน้หาสาเหตุโดยใช้
ศาสตรท์างการพยาบาลและวทิยาศาสตร ์
               4. ร่วมทมีแพทยแ์ละพยาบาลปฏบิตังิานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นการควบคุมป้องกนัโรค
ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยในชุมชน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการกัษา 
               5. สรุปสถิติรายงานผู้เขา้รบับรกิารตามประเภทการให้บรกิาร เพื่อไปพฒันาระบบงานให้มี
คุณภาพ 
               6. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ป่วย เช่น ตดิตามผลการรกัษาของผู้ป่วย         
จากแพทย ์หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่ขอ้ง เป็นตน้ เพือ่การดแูลรกัษาผูป่้วยตามมาตรฐานก าหนด 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ไดร้บัประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาล ซึ่งมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน หรอืมากว่า 
ต่อจากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
              2. ไดร้บัวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (กายภาพบ าบดั) 



              3. มคีวามช านาญในทกัษะวชิาชพีจรยิธรรมอนัดงีาม และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืใหก้าร
ดแูลรกัษาผูป่้วย ผูพ้กิารทุกเพศทุกวยั 
              4. มคีวามอดทน และใจเยน็ทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืหรอืใหค้ าแนะน าคนไขท้ีต่อ้งการใหห้ายจาก
สภาพร่างกายทีต่อ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูใหสู้ส่ภาพปกต ิ
              5. มคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สารและการประสานงาน 
              6. หากมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบติังาน คณุสมบติัแต่ละต าแหน่ง 
 
ต าแหน่ง                    พนักงานรกัษาความปลอดภยั (เพศชาย) 
อตัราการจ้างงาน          6,552  บาท 
อตัราท่ีเปิดรบั              1  ต าแหน่ง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

               ปฏบิตังิานตามแต่จะไดร้บัค าสัง่ โดยไม่จ ากดัขอบเขตหน้าที ่เช่น บรกิารตอ้นรบั ผูม้ารบับรกิาร 
งานบ ารุงรกัษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อย ความปลอดภยัของสถานที่ราชการ และปฏิบตังิานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ตรวจตราอาคารสถานทีต่่าง ๆ หากมสีิง่ผดิปกต ิรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั 
               1. ตรวจความเรยีบรอ้ยและดแูลความปลอดภยัของเจา้หน้าทีใ่นหอผูป่้วย 
               2. อยู่ประจ าหอผูป่้วย และสกรนีเดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี หา้มเขา้มาในอาคารผูป่้วย 
               3. เคลยีรญ์าตผิูป่้วยและตรวจบตัรเฝ้าไขญ้าตผิูป่้วย 
               4. เชญิญาตอิอกจากหอผูป่้วย เมื่อหมดเวลาเยีย่ม 
               5. คอยสงัเกตบุคคลตอ้งสงสยัหรอืสิง่ผดิปกต ิรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
               6. ดแูลทรพัยส์นิของโรงพยาบาล เจา้หน้าทีแ่ละผูม้ารบับรกิาร 
 

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

              1. ได้รบัวุฒปิระกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืไดร้บัวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี หรอื
ประกาศนียบัตรเทคนิค หรอือนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง หรอืคุณวุฒิที่สูงกว่าที่ส่วน
ราชการ 
เจา้สงักดัเหน็ว่าเหมาะสม 
              2. เพศชาย ตอ้งผ่านการเกณฑท์หารตามแบบ สด.43 หรอื สด.8 
              3. อายุ 20 – 35 ปี 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 
              1. ความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
              2. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
              3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
             
หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีท่ีพกัให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ  
 
 
 
 

 


