
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

------------------------------- 

  ด้วยโรงพยาบาลนครพิงค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ังแบบ
สัญญาจ้าง  พ.ศ. ๒๕๕๖  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 ๑.   ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดป ี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน         

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา      

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ท้ังนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความ
จําเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

  หมายเหต ุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ     
ส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําเอกสารมายื่น ดังนี ้
 1. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา (สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนฉบับ
ภาษาไทย (Transcript)) ต้นฉบับ 

/2.  ใบรับรองแพทย.์.. 
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 2.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.    
ฉบับท่ี ๓ ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์เท่านั้น) จํานวน ๑ ฉบับ  
 3. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูส้มัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ–นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ต้นฉบับ  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 ๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร
อํานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์  ตั้งแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
 (๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการ
เรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) (หากเรียนหลักสูตร
ต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี)้  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
ท้ังนี ้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่อย่างใด 
 ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 

/๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน... 
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 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 
 โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ และทาง
เว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ www.nkp-hospital.go.th 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้

ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตําแหน่งนักรังสีการแพทย,์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, 
ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตําแหน่งพนักงานประจําตึก, ตําแหน่งพนักงานเปล, 

ตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด, ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา 
และตําแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก) 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

-  ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม 1๐๐  

 

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัต ิ

การประเมินครั้งท่ี  ๒ 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

/การจัดจ้าง... 





บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป สังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์  ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 

๑.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก) 

ช่ือตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการ
รักษาโรค ทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงานการ
พยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง
ครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   15  อัตรา 

ค่าจ้าง   ๑5,11๐  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน ์
      ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
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2.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

ช่ือตําแหน่ง  นักรังสีการแพทย ์

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณท่ีต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจและบําบัดรักษาโรค 
การใช้เครือ่งวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมท้ัง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   1   อัตรา 

ค่าจ้าง   12,630   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
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3.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค 

ช่ือตําแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางด้านทันตสาธารณสุข บริการด้านทันตกรรม จัดเตรียมดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุ ให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดทํารายงานสถิติด้านทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   2   อัตรา 

ค่าจ้าง   10,110   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 
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4.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
จัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร            
แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง   1   อัตรา 

ค่าจ้าง   10,170   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
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5.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   13   อัตรา 

ค่าจ้าง   7,38๐   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/6. ช่ือตําแหน่ง... 
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6.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานประจําตึก 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานท่ี ในการดูแล ทําความสะอาดบริเวณสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและ
เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมท้ังอํานวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง   2   อัตรา 

ค่าจ้าง   7,38๐   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประจําตึก 
  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ช่ือตําแหน่ง... 
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7.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานเปล 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายผูป้่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อม

ดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  4  อัตรา 

ค่าจ้าง  7,380  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
               ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานเปล 
   มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ช่ือตําแหน่ง... 
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8.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานห้องผ่าตัด 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางการพยาบาลในห้องผ่าตัด ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในการตรวจสอบคัดกรอง
ความถูกต้องของผู้รับการผ่าตัด เช่น ตรวจสอบชื่อ – ชื่อสกุล ประเภทการผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ท่ีติดมากับผู้เข้า
รับการผ่าตัด เป็นต้น รวมท้ังดูแลทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีบริเวณภายในห้องผ่าตัดให้สะอาด 
ปลอดภัย สนับสนุนและบริการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าจ้าง  7,380  บาท 

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
               ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด 
   มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
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9.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานด้านโภชนา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม จัดซื้อ กําหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรงและผู้ป่วยท่ีต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงปรุง
อาหารจัดเลี้ยงสําหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  2  อัตรา 

ค่าจ้าง  7,38๐  บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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10.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานประจําห้องยา 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับการ

จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจาก
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีห้องจ่ายยา และคลังยาเพ่ือ
ป้องกันอุบัติการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง 1   อัตรา 

ค่าจ้าง 7,38๐   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา 
  1.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี หรือ 
  2.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
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11.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 

ช่ือตําแหน่ง  พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก) 

ลักษณะงานท่ีจะต้องปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานท่ัวไปตามแต่จะได้รับคําสั่ง โดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น งานเอกสารท่ัวไป
ต่างๆ สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับ
บริการ งานบํารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเป็นต้องใช้
แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง 2   อัตรา 

ค่าจ้าง 7,38๐   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานบริการ 
  1.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี หรือ 
  2.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 

******************** 
 

 
 
 
 


