
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)  

....................................................... 
 

  โรงพยาบาลปตตานี มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง
ชั่วคราว (รายเดือน) จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

  1) ตําแหนง พนักงานประจําตึก         จํานวน 2 อัตรา 
  2) ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม        จํานวน 2 อัตรา 
  3) ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง        จํานวน 1 อัตรา 
  4) ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค       จํานวน 2 อัตรา 
  5) ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข        จํานวน 4 อัตรา 
  6) ตําแหนง ผูชวยพยาบาล         จํานวน 6 อัตรา 
  7) ตําแหนง พนักงานซักฟอก         จํานวน 2 อัตรา 
  8) ตําแหนง ชางไม          จํานวน 1 อัตรา 
  9) ตําแหนง นักจิตวิทยา          จํานวน 1 อัตรา 
  10) ตําแหนง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)      จํานวน 3 อัตรา 
  11) ตําแหนง พนักงานบริการ (งานบําบัดน้ําเสีย)       จํานวน 1 อัตรา 
  12) ตําแหนง นักรังสีการแพทย         จํานวน 2 อัตรา 
  13) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข        จํานวน 1 อัตรา 
 

1. ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 
 ตําแหนง พนักงานประจําตึก (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ทํางานที่ตองบริหารจัดการ ดูแล จัดทําความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน
ใหสะอาด ปลอดภัย และการเก็บรักษาทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆ ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ดูแล จัดทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดลอมภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
  2. จัดเตรียม เก็บรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆของผูมารับบริการ 
อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยและอุปกรณในหองปฏิบัติการ เพื่อใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่
หนวยงานกําหนด 
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  3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบระหวางหนวยงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  4. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม (เทคนิค) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ.แนะนํา.
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
  1. ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคขั้นพื้นฐาน แก
ผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพ่ือการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
  ๒. ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน เชน จัดเตรียมเคมีภัณฑ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตยา ปรุงยาทั่วไป สําหรับใช
ภายนอก และยารับประทาน ที่มีสูตรหรือสวนผสมอยางแนนอนไมยุงยาก  
  3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  
  4. ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริม ความรู 
ความเขาใจของผูใชบริการ  
  5. ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
  5. รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   8,990  บาท 
 

 ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ทํางาน โดยปฏิบัติงานชั้นตน เกี่ยวกับการชวยเหลือ และใหบริการทั่วไปในหองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย    
  โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
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  1. จัดเตรียม เก็บรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย
อุปกรณในหองปฏิบัติการ ใหสะอาด ปลอดภัย เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  2. จัดเตรียม และดูแลสัตวทดลอง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด เพื่อใชในการ
ทดลองทางหองปฏิบัติการ 
  3. จัดเตรียมสิ่งสงตรวจ หรือตัวอยางทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหนักวิชาการใชใน
การทดลองทางหองปฏิบัติการ 
  4. ชวยเหลือนักวิชาการสํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ เพื่อนํามาใชในการวิจัยทาง
หองปฏิบัติการ 
  5. บันทึกและสรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
วางแผนในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๗. ใหขอคิดหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ทํางานบริการการแพทยดานรังสีเทคนิครังสีวินิจฉัย ภายใตการกํากับ แนะนําและตรวจสอบของหัวหนา
หนวยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ดูแลจัดเตรียมความพรอมใชของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการใหบริการทาง
การแพทยดานรังสีเทคนิคหรือรังสีวินิจฉัยหรือเครื่องมือทางการแพทยที่ใชตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ เชน แผนฟลม 
น้ํายาลางฟลม เจลสําหรับใชในตรวจกับเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง กระดาษพิมพภาพ เวชภัณฑและ
อุปกรณที่ใชกับเครื่องเอกซเรย เปนตน เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก และรวดเร็ว 
  2. จัดเตรียมผูรับบริการกอนเขารับบริการ เชน ซักประวัติ การใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว
กอนเขารับบริการทางการแพทย รวมทั้งประเมินผูเขารับบริการเบื้องตน เพื่อจัดลําดับการใหบริการตาม
ความสําคัญเรงดวน เชน ผูปวยหนักฉุกเฉิน ผูปวยอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงตอชีวิต เปนตน เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับการตรวจรักษาที่ถูกตองเหมาะสม ทันสถานการณและเวลา 
  3. ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกรังสีการแพทยหรือนักรังสีการแพทยในการใหบริการทาง
การแพทย เชน ชวยจัดทาทางอํานวยความสะดวกในการตรวจบริการทางการแพทยหรือบริการเคลื่อนยาย
ผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไดนอย ดวยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน รวมทั้งผูปวยหนัก เพื่อใหผูปวยไดรับบริการถูกตอง
และเหมาะสม  
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  4. ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆเบื้องตน รวมทั้ง
รวมทําแผนการซอมแซมบํารุงตามระยะเวลา 
  5. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  6. สรุปสถิติขอมูลการใหบริการในงานแตละประเภท เพื่อนําไปบริหารจัดการงานบริการเชิง
คุณภาพ 
  7. ใหขอคิดเห็น หรือคําแนะนํา เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน   
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการทางการพยาบาลดานตางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบของ
แพทยหรือพยาบาลวิชาชีพ  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานดังนี้ 
  1. เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพื้นที่ 
ใหบริการรวมทั้งสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตางๆ ใหมีจํานวนเพียงพอ 
ครบถวน และพรอมใชงาน 
  2. ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการชวยเหลือคนไขที่มีลักษณะงานที่ไมยุงยากซับซอน 
เชน พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร เปนตน 
  3. รวมทีมแพทยและพยาบาลปฏิบัติงานในการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษา 
  4. สรุปสถิติรายงานผูเขารับบริการตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานใหมี
คุณภาพ 
  5. ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับผูปวย เชน ติดตามผลการรักษาของผูปวย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  6. ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใชงานให
เปนไปตามหลักมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 
  7. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไขกับผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  4  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 
 

/ตําแหนง ผูชวยพยาบาล (บริการ) 
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 ตําแหนง ผูชวยพยาบาล (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการทางการพยาบาลดานตางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบของ
แพทยหรือพยาบาลวิชาชีพ  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานดังนี้ 
  1. เตรียมความพรอมในการใหบริการทางการพยาบาลแกผูปวย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกําหนด 
  2. ปฏิบัติการดูแลผูปวยที่มีอาการในระยะไมรุนแรง และไมเปนอันตรายไดตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือชวยเหลือแพทยและพยาบาลดูแลผูปวยที่อยูในระยะรุนแรงและเปนอันตราย ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เชน การใหอาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การ
อุมยก เคลื่อนยายผูปวยขณะอยูบนเตียง เกาอี้หรือรถเข็น ชําระลางทําความสะอาดผูปวย การจัดเตรียมและให
อาหารผูปวย ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูปวย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผูปวย 
เปนตน โดยไดผานการอบรมเฉพาะดานตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 
  3. บันทึกปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผูปวย เพื่อคนหาสาเหตุโดยใช
ศาสตรทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร 
  4. รวมทีมแพทยและพยาบาลปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค   
ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยในชุมชน เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษา 
  5. สรุปสถิติรายงานผูเขารับบริการตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานใหมี
คุณภาพ 
  6. ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับผูปวย เชน ติดตามผลการรักษาของผูปวย
จากแพทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อการดูแลรักษาผูปวยตามมาตรฐานกําหนด 
  7. รวมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการดานชวยเหลือพยาบาล   
เพื่อนําความรู วิทยาการใหมๆ มาใชชวยเหลือดูแลรักษาผูปวย 
  8. ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการทางการพยาบาล หลังเสร็จ
สิ้นการใชงาน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  9. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการชวยเหลือการพยาบาลแกผูปวยกับผูปฏิบัติงานในทีมงาน 
เชน การใหความรูดานสุขวิทยา และการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เปนตน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ 
  10. รวมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณที่เปนทรัพยากรภายในหนวยงานใหเกิดความคุมคา เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของหนวยงาน   
  11. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  6  อัตรา 
 คาจาง   6,740  บาท 
 
 
 

/ตําแหนง พนักงานซักฟอก (บริการ) 
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 ตําแหนง พนักงานซักฟอก (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ทํางานเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผาหรือวัสดุที่ใชแทนผา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหนาพนักงาน
ซักฟอก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. เตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีจํานวนครบถวนเพียงพอและพรอมใช
งาน เชน เครื่องซักผา-อบผา อางซักลาง น้ํายาฆาเชื้อ ผงซักฟอก เสื้อคลุมปองกันการติดเชื้อ เปนตน 
  2. บริการซัก อบ รีดผาและวัสดุที่ใชแทนผาของหนวยงานดวยเครื่องซักผาอัตโนมัติหรือมือ
เพื่อใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  3. เบิกจายผาและวัสดุที่ใชแทนผาตามที่หนวยงานแจงขอเบิกพรอมสรุปสถิติขอมูลการ
ใหบริการแตละประเภท เพื่อนําไปบริหารจัดการงานบริการใหมีคุณภาพ 
  4. ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  ๕. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงาน
บริการใหมีคุณภาพ 
  ๖. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  ๗. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงาน ซัก อบ รีดผากับผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง ชางไม (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณใน
การทํางานดานชางเกี่ยวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือ 
เครื่องใช อุปกรณตางๆ ที่ทําดวยไม วัสดุแทนไม ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก พรอมทํางานสีหรือระบบทอตางๆ ให
ไดตามมาตรฐานงานชาง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบ ควบคุมการใชงานและบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆที่ทําจากไม 
วัสดุแทนไม อะลูมิเนียม เหล็ก มีสภาพปลอดภัยพรอมใชงาน  
  2. ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ประมาณการคาใชจาย รวมทั้ง
ติดตั้งและสอบเทียบเครื่องมือตางๆ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานงานชาง 
  3. วางระบบและทําแผนการซอมบํารุง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆในความรับผิดชอบ 
พรอมจัดทําทะเบียนและเก็บขอมูลทางสถิติ 
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  4. สรุปสถิติขอมูลการใหการบริการเพื่อนํามาวิเคราะหปญหาการใหบริการ เพื่อปรับปรุง
พัฒนางานบริการเชิงคุณภาพ 
  5. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน   
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง นักจิตวิทยา (วิชาชีพเฉพาะ ข) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุมเปาหมาย    
เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิต 
  2. ใหคําปรึกษา แนะแนวปรับ พฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริม
พัฒนาการ เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปรับตัว หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 
  3. สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุมเปาหมาย ดวย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  4. รวบรวม ศึกษาขอมูลงานวิจัยดานจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต 
  5. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน  
  6. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  7. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  8. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  9. เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยาหรือวิชาการที่ เกี่ยวของ เพื่อให
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิต 
  10. ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
  11. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   11,230  บาท 
 

/ตําแหนง พนักงานบริการ... 
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 ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานรักษาความปลอดภัย) (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตางๆ เชน บริการ
ตอนรับ รับรองแขกหรือผูมาใชบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย    
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมา
ใชบริการ พรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป 
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน 
  2. ใหบริการดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ ในการติดตอตอนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขขอ
ของใจ และชวยตอบคําถามใหแกประชาชนที่มารับบริการ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอผูมารับ
บริการ 
  3. งานบริหารจัดทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการ 
เพื่อใหเปนระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
  4. ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ รวมทั้งรถ EMS และทําแผนซอมบํารุงรถยนต 
รวมทั้งบํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต ในความรับผิดชอบ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพ 
  5. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน 
  6. รวมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของประชาชน 
  ๗. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  8. ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
  9. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  3  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานบําบัดน้ําเสีย) (บริการ) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณในการทํางานดานคุณภาพน้ํา สถานที่ใชในการผลิต วัสดุ อุปกรณที่จําเปน และกระบวนการผลิต
ที่มีความเปนมาตรฐาน ปลอดภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย    
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  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ใหพรอมใชงาน เชน เครื่องสูบน้ํา 
ทรายกรอง กรวดกรอง สารคลอรีน ถังกักเก็บน้ํา เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ  
  2. ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตที่ผานการตรวจสอบ วิเคราะห คุณภาพของน้ํา โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังตกตะกอนและถังกรอง จนถึงกระบวนการฆาเชื้อโรค เพื่อนําไปวิเคราะห ตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพน้ําที่ผลิตได ตองใสสะอาด ปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐาน 
  3. ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ตามแผนการซอม
บํารุง และบริเวณสถานที่ส่ิงแวดลอมภายในบริเวณ เพื่อใหมีความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กําหนด 
  4. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  5. สรุปสถิติขอมูลและปญหาอุปสรรค เพื่อนําไปวิเคราะหปรับปรุงพัฒนางานดานบริการใหมี
คุณภาพ 
  6. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   6,560  บาท 
 

 ตําแหนง นักรังสีการแพทย (วิชาชีพเฉพาะ ก) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาชีพรังสีการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้               
  1. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยข้ันพื้นฐานในการตรวจวินิจฉยั หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค.เพื่อใหผูรับบริการไดรับการตรวจรกัษาที่
ถูกตอง เหมาะสม 
  2. รวมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนางานรังสีการแพทยและ
สาธารณสุข 
  3. รวมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทาง  
ดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเปนขอมูลําหรับการพัฒนางานดาน
รังสีการแพทยใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูรับบริการ 
  4. ดําเนินการดานเทคนิคในการปองกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี 
เพื่อใหผูรับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี 
  5.รวมศึกษาวิเคราะหดําเนินการจัดทําอุปกรณรวมประกอบการถายภาพ และฉายรังสีในงาน
ดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนางาน
ดานรังสีการแพทยและสาธารณสุข  

 
/6. วางแผนการทํางาน… 
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  6. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  7. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  8. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  9. ใหขอมูลเชิงวิชาการเบื้องตน แกผูปวย และผูสนใจ ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ใช และการปองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแกตัวผูปวยเอง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
  10.. จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนแกผูปวยที่เขารับการบริการทางรังสีการแพทย  
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย 
  11. สงเสริม หรือประชาสัมพันธใหบุคลากรทางรังสีการแพทยนํามาตรฐานวิชาชีพรังสี
เทคนิคไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางรังสีการแพทยอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดตอชีวิตของผูรับบริการ 
  12. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  2  อัตรา 
 คาจาง   11,230  บาท 
 

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข (วิชาชีพเฉพาะ ข) 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุข เชน การบริการดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การ
ควบคุมและปองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม พัฒนา
ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี  
  2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดาน
สาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
  3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานสาธารณสุข เพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ  
  4. รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา เกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
  5. ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝาระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมใชงาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
 

/6. จัดทําฐานขอมูลเบื้องตน… 
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  6. จัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวย กลุม
เสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห ปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  7. ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉยั รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผู
สัมผัสเพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
  8. ประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. ปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ  
  10. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพือ่ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  11. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
  12. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  13. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงาน
อยูเสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น  
  14. สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงาน  
เพื่อเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
  15. ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตางๆ ในงานดานสาธารณสุข 
  16. ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  17. นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพืน้ที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  18. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  1  อัตรา 
 คาจาง   11,230  บาท 
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  
  (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 
  (8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  (9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามทีส่วนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของสวน
ราชการนั้น (ถามี) 
  หมายเหต ุผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ตําแหนง พนักงานประจําตึก 
      (1) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

  2. ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม  
      (1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
 

  3. ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญ 
  4. ตําแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญ 
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  5. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดาน
นี้มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
       (2) มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญ 
 

  6. ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดาน
นี้มาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือ 
      (2) ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอ
จากมัธยมศึกษาตอนตนหรือปลาย 
 

  7. ตําแหนง พนักงานซักฟอก 
      (1) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 

  8. ตําแหนง ชางไม 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดาน
นี้มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
      (2) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่ง ทางชางกอสราง ชางโยธา ชางโลหะ ชางเชื่อม ชางกลโรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขา
ดังกลาวขางตน 
 

  9. ตําแหนง นักจิตวิทยา 
      (1) ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยาคลินิก 
 

  10. ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานรักษาความปลอดภัย) 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญ 
      (2) ผูสมัครตองเปนเพศชายเทานั้น 

 

  11. ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานบําบัดน้ําเสีย) 
      (1) มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสามัญ 

      (2) ผูสมัครตองเปนเพศชายเทานั้น 

 

  12. ตําแหนง นักรังสีการแพทย 
      (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟสิกสการแพทย หรือสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางชีวฟสิกสและไดรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
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  13. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
      (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาสาธารณสุขชุมชนศาสตร 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว                                                                        
 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วนั เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี
ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 
 

 3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว (1 นิ้ว) โดยถายไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 
  (2) สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได 
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  (5) หนังสือรับรองการทํางาน (ถาม)ี มีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่รับรอง จํานวน 1 
ฉบับ 
 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

 3.3 คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังนี้  

ตําแหนง อัตราคาสมัครสอบ 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักรังสีการแพทย 
- นักจิตวิทยา 

200 บาท 

- เจาพนักงานเภสัชกรรม 
- ผูชวยพยาบาล 
- ชางไม 

150 บาท 

 
 
 

/ตําแหนง… 
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ตําแหนง อัตราคาสมัครสอบ 
- พนักงานประจําตึก 
- พนักงานประจําหองทดลอง 
- พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
- พนักงานชวยเหลือคนไข 
- พนักงานซักฟอก 
- พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานรักษาความปลอดภัย) 
- พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานบําบัดน้ําเสีย) 

100 บาท 

 

 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงพยาบาลปตตานีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น.     
ณ บอรดประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี หรือทางเว็บไซต www.pattanihos.com 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

  ตําแหนง  พนักงานประจําตึก, พนักงานประจําหองทดลอง, พนักงานการแพทยและรังสี
เทคนิค, พนักงานชวยเหลือคนไข พนักงานบริการและตําแหนง พนักงานซักฟอก 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

100 
 

สอบสัมภาษณ 
รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข… 
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  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข, นักจิตวิทยา, นักรังสีการแพทย, ผูชวยพยาบาล,     
ชางไมและ ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรูความสามารถทั่วไป 
-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
30 
70 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 

6. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการรับสมัคร 
 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลปตตานีจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี และทางเว็บไซต www.pattanihos.com โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวัน
ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 
 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจางในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560      
เวลา 08.30 น. ณ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ พ.ศ.2560 
 
 
      ลงชื่อ   ศักดิ์ชัย  ต้ังจิตวิทยา 
           (นายศักดิ์ชัย  ต้ังจิตวิทยา) 
       ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 
 
      สําเนาถูกตอง 
 
(นายเอกพงศ  แกวเมือง) 
  นักทรัพยากรบุคคล 


