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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 12 – 25 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
 

     ๓.๒  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถายไวไมเกิน ๑ ป  
                  (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 

  (๒)  วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง 
                  ท่ีสมัคร ฉบับจริงพรอมสําเนา (สําเนาจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ) โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ 
                  ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร คือ วันท่ี 25 กรกฏาคม 2561 ใน 
                  กรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง 
                  คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติวุฒิการ 
                  ศึกษาซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

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

   (5)  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... 
 
 



 

 

 

่  

- 3 – 
 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน  
     เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ 

           โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีมีสิทธิเขารับการประเมิน 
     ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  ครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี   
     1 สิงาหคม ๒๕61  ณ กลุมงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลสวนปรุง  โทรศัพท ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐  
     ตอ ๖๐๔๔๗–๖๐๔๔๙ และทางเว็บไซต www.suanprung.go.th 
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
     ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
      

     5.1  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
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  ตําแหนงพนักงานเภสัชกรรม, ตําแหนงพนักงานธุรการ, ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
            และตําแหนงชางฝมือท่ัวไป 

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... 
 
 

http://www.suanprung.go.th/
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                                        เอกสารหมายเลข 1     
 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
หนวยงาน   กลุมงานการแพทย   โรงพยาบาลสวนปรุง 

 
1. ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป        จํานวน  1  อัตรา  

 

2. กลุม   บริหารท่ัวไป 
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
                  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ รวมท้ังทักษะความ 
    เชี่ยวชาญตาง ๆ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหาร 
    ราชการท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ 
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของกลุมงาน เชน การจัดตารางปฏิบัติงานของแพทย การกลั่นกรอง  

    เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการ 
    ประชุม การประสานงาน งานสารบรรณ การลา การบริหารจัดการโครงการอบรมแพทย จัดตาราง 
    ฝกอบรมของแพทยประจําบาน แพทยใชทุน ตอนรับคณะศึกษาดูงาน รับรองคณะผูบริหาร  

(3) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหการ  
    ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีหนวยงานกําหนดไว 

(4) ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริการของ  
    หนวยงาน เพ่ือการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป  

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ดานการวางแผน 

        วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ 
    โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
        ประสานการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสาน 

    งานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
4. ดานการบริการ 

                       ตอบปญหาชี้แจงและใหคําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแก 
    หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความ 
    เขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
 

4. คุณสมบัติของตําแหนง     
                  ไดรับปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
    สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ 
 

                                                                                                 5. ความรูความสามารถ... 
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5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
(1) มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(2) มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(3) มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

              (4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
    พ.ศ. 2556 
 

6. อัตราคาจาง 13,300  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  
- ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการท่ีดี 
- ภาวะความเปนผูนํา                   
- การทํางานเปนทีม                                  100                   สอบสมัภาษณ 
- การคิดเชิงวิเคราะห 
- ศิลปะสื่อสารจูงใจ 
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                                                           เอกสารหมายเลข 2 

 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
หนวยงาน   กลุมงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลสวนปรุง 

 

1. ช่ือตําแหนง  พนักงานเภสชักรรม       จํานวน 1  อัตรา 
 

2. กลุม   บริการ  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณในการ 

    ทํางานดานเภสัชกรรมภายในหองผลิตยา จายยาและคลังเวชภัณฑท่ีตองมีความรู ความเขาใจในงาน ภาย 
    ใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของเภสัชกร และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน  
    ดังนี ้
                 (1) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือและสารเคมีท่ีใชในการผลิตยา ตลอดภาชนะบรรจุตาง ๆ ได 

    อยางถูกตองครบถวน เพ่ืออํานวยความสะดวดพรอมใหบริการ 

                 (2) รวมกับทีมงานวางแผนการกําหนดปริมาณยาท่ีจะผลิตพรอมดําเนินการผลิต และแบง 

   บรรจุยาลวงหนา ไดตามมาตรฐานเภสัชตํารับ เพ่ือการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ 

                 (3) จัดเก็บยาและเรียบยาเขาชั้นวางในคลังยา และจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายพรอมดูแล 

   ตรวจสอบการจัดเก็บยาแตละชนิดใหอยูในสภาพเหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม 

                 (4) ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจายยาดวยระบบสารสนเทศและคัดกรองยาท่ีเสื่อมสภาพ 

   โดยใชหลักวิชาการอยางสมํ่าเสมอ พรอมจัดทําบัญชีการรับและจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ แยกเปน 

   ประเภทเพ่ือรองรับการตรวจสอบ 

                  (5) จัดยาตามใบสั่งยาและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในใบสั่งยาไดในระดับหนึ่ง เพ่ือให 

   ประชาชนไดรับยาท่ีถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย 

                  (6) บริการจัดทําบันทึกนัดหมายในการติดตามผูปวยท่ัวไปและใหคําแนะนํา ตอบปญหา 

   ทางดานยาเบื้องตนกับผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพ่ือสรางความรูความเขาใจดานยาแกประชาชน  

   และผูปฏิบัติงาน 

         (7) รวมกับทีมงาน ดูแลและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของยาและเวชภัณฑท่ีรับเขา  

   คลังยาใหถูกตองครบถวนตามเอกสาร และบริการจัดเก็บแบงตามหมวดหมู ประเภท เพ่ือสะดวกในการ  

   สืบคนและเบิกจาย 

(8) ใหคําแนะนําปรึกษา ตอบปญหาเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน 

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

                     

       4. คุณสมบัติของ... 
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4. คุณสมบัติของตําแหนง   
                  4.1 มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มา 
    แลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 

4.2 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
    ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี 
 

 5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
(1) มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(2) มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(3) มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

             (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               สอบสัมภาษณ 
          - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            
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        เอกสารหมายเลข 4 
 

รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป   
หนวยงาน  กลุมภารกิจการพยาบาล  โรงพยาบาลสวนปรุง 

 

1. ช่ือตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข       จํานวน  33  อัตรา 
 

2. กลุม   บริการ  
 

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

(1) เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพ้ืนท่ีให 
    บริการรวมท้ังสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม  
    ตรวจนับอุปกรณ 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 และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน 
    เวลาไมนอยกวา 5 ป  (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน)  อัตราคาจาง  8,300 บาท 
                 3.3 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงาน (การชวยเหลือคนไข- 
    การดูแลข้ันพ้ืนฐานในการชวยเหลือดูแลคนไขภายใตการควบคุมของแพทย และพยาบาล เชน ประกาศนียบัตร  
    ผูชวยพยาบาล 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 
- ความรูท่ัวไป  
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง           100             สอบขอเขียน/ปฏิบัติ  
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการท่ีดี                                                                
- การทํางานเปนทีม                                 100                  สอบสัมภาษณ  
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                                                                                            
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                                                                   เอกสารหมายเลข 5 

 
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.)  สาขาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ   
    สาขาวิชาชางกลโลหะ  สาขาวิชาชางยนต 
 

5. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
(1) มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

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

 
 
 

                                                                                                    9. หลักเกณฑ... 
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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                                                                                            
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