
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ดวยโรงพยาบาลปตตานี มีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจาง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตําแหนง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ มและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมรีายละเอียด ดังตอไปนี ้

1.  ชื่อตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมตามลักษณะงาน (วิชาชีพเฉพาะ ก) 
ชื่อตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

ดานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้    
  1. ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ 
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 
  2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อใหการ
ชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย 
ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางดานสุขภาพ   
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  
  5. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

6. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

7. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 

/9. ใหบริการขอมูล... 
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9. ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อใหประชาชน
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  2  อัตรา 
คาจาง         15,960  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  

 

กลุมตามลักษณะงาน (บริการ) 
ชื่อตําแหนง   พนักงานประจําตึก 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานที่

ตองบริหารจัดการ ดูแล จัดทําความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานใหสะอาด 
ปลอดภัย และการเก็บรักษาทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ดูแล จัดทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดลอมภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
  2. จัดเตรียม เก็บรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆของผูมารับบริการ 
อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยและอุปกรณในหองปฏิบัติการ เพื่อใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่
หนวยงานกําหนด 
  3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบระหวางหนวยงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  4. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง  13  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  
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กลุมตามลักษณะงาน (บริการ) 
ชื่อตําแหนง   พนักงานชวยเหลือคนไข 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการทางการพยาบาลดานตางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบของแพทยหรือ
พยาบาลวิชาชีพ  
  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 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง  11  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  

 

กลุมตามลักษณะงาน (บริการ) 
ชื่อตําแหนง   พนักงานหองผาตัด 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการชวยเหลือ
ทีมงานในการบริการทางการพยาบาลในหองผาตัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบและจัดเตรียม อุปกรณ เชน ผาซับเลือด Set เครื่องมือ หมวก เสื้อคลุมผาตัด 
หนากากแพทย เปนตน และอุปกรณทางการแพทย เชน ทอออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ภายในหองผาตัด เพื่อ
อํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 

/2. ชวยเหลือทีมงาน... 
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  2. ชวยเหลือทีมงานหองผาตัดในการปฏิบัติกับผูปวย โดยการตรวจสอบคัดกรองความถูกตอง
ของผูปวย เชน ชื่อ-ชื่อสกุล วันที่และลําดับเวลาการผาตัด OPD Card.ของผูปวย และเอกสารตางๆ เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาของทีมงาน ไดแก ฟลมเอ็กซเรย ผลตรวจจากหองปฏิบัติการ เปนตน พรอมทั้งตรวจสอบ
อุปกรณตางๆที่มาพรอมผูปวย พรอมบันทึกเปนหลักฐาน เพื่อใหผูปวยไดรับบริการที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
  3. จัดระบบการตรวจนับเครื่องมือ เครื่องใช หลังใหบริการภายในหองผาตัด เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกับผูปวย  
  4. สนับสนุนและใหบริการเก็บสิ่งสงตรวจ ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามคําสั่งแพทย เชน 
สารน้ําตางๆ ชิ้นเนื้อ เปนตน เพื่อประโยชนตอการรักษาพยาบาล 
  5. ชวยเหลืออํานวยความสะดวกผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยหรือผูสูงอายุในการ
เคลื่อนยายเขาและออกจากหองผาตัด หรือติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ติดตามผลการชันสูตร เพื่อให
การบริการมีความสะดวก คลองตัว 
  6..ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  7. สรุปสถิติข อมูลการใหบริการในงานแตละประเภท เพื ่อนําไปบริหารจัดการการ
ใหบริการภายในหองผาตัดเชิงคุณภาพ 
  8. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี ่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง  2  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  

 

กลุมตามลักษณะงาน (บริการ) 
ชื่อตําแหนง   พนักงานเปล 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน

ในการเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแลตรวจสอบ อุปกรณ ใน
การเคลื่อนยายผูปวยใหมีสภาพพรอมใชงาน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณการแพทยที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน รถเข็นนั่ง เปลนอน 
ถังออกซิเจน เสาน้ําเกลือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 
  2. บริการตอนรับและเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตางๆภายในหนวยบริการ 
ดวยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการกําหนด 
  3. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการ     
ชวยฟนคืนชีพ เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา 

/๔. สรุปสถิติขอมูล… 
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  ๔. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงาน
บริการใหมีคุณภาพ 
  ๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  6. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง  3  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  

 

กลุมตามลักษณะงาน (บริการ) 
ชื่อตําแหนง   พนักงานซักฟอก 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน

เกี่ยวกับการซัก อบ รีดผาหรือวัสดุที่ใชแทนผา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหนาพนักงาน
ซักฟอก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
  1. เตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีจํานวนครบถวนเพียงพอและพรอมใช
งาน เชน เครื่องซักผา-อบผา อางซักลาง น้ํายาฆาเชื้อ ผงซักฟอก เสื้อคลุมปองกันการติดเชื้อ เปนตน 
  2. บริการซัก อบ รีดผาและวัสดุที่ใชแทนผาของหนวยงานดวยเครื่องซักผาอัตโนมัติหรือมือ
เพื่อใหสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  3. เบิกจายผาและวัสดุที ่ ใ ชแทนผาตามที่หนวยงานแจงขอเบิกพรอมสรุปสถิติ
ขอมูลการใหบริการแตละประเภท เพื่อนําไปบริหารจัดการงานบริการใหมีคุณภาพ 
  4. ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  ๕. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงาน
บริการใหมีคุณภาพ 
  ๖. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  ๗. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงาน ซัก อบ รีดผากับผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  1  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน                                                         

/กลุมตามลักษณะงาน… 
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กลุมตามลักษณะงาน  (บริการ) 
ชื่อตําแหนง    พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ) 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน โดย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตางๆ เชน บริการตอนรับ รับรองแขกหรือผูมาใช
บริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการ
ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย    

  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. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง  2  อัตรา 
คาจาง         7,590  บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของ    

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
ระยะเวลาการจาง      5  เดือน  

 

 

 

/2. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุมตํ่ากวาสิบแปดป  
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น (ถาม)ี 
 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1) ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 

 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา ในสาขาพยาบาลศาสตรและไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

2) ตําแหนง  พนักงานประจําตึก 

 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่หรือคุณวุฒิอื่นที่ทางสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

3) ตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข 

         1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวา หรือ 

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป  

/4) ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 
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4) ตําแหนง  พนักงานหองผาตัด 

 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวา 

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

5) ตําแหนง  พนักงานเปล 

 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่หรือคุณวุฒิอื่นที่ทางสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

6) ตําแหนง  พนักงานซักฟอก 

 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่หรือคุณวุฒิอื่นที่ทางสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

7) ตําแหนง  พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ) 

 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดไมตํ่ากวา 

 2. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 

ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) 
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา 
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

 
 

/(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน… 



-9- 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ (ถาม)ี 
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ  
     ผูสมัครจะตองนําหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริงมายื่นตอเจาหนาที่ในวันที่ผูสมัคร

ยื่นเอกสารสมัครงาน หากผูสมัครไมนําหนังสือหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริงมาประกอบหลักฐานการ
สมัครงาน ทางโรงพยาบาลปตตานีขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครของผูสมัครรายดังกลาว 
  ทั้งนี ้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

 3.3 คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังนี้  

ตําแหนง อัตราคาสมัครสอบ 

- พยาบาลวิชาชีพ 200 บาท 

- พนักงานประจําตึก 
- พนักงานชวยเหลือคนไข 
- พนักงานหองผาตัด 
- พนักงานเปล 
- พนักงานซักฟอก 
- พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ) 

100 บาท 

 เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลปตตานีจะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณ ี

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ บอรดประชาสัมพันธ
ฝายการเจาหนาที ่โรงพยาบาลปตตานี หรือทาง www.pattanihos.com 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี ้
 

/ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 
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  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรูความสามารถทั่วไป 
-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
30 
70 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 

ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดานงานยานพาหนะ) 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
100 

 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 
 

  ตําแหนง พนักงานประจําตึก, พนักงานชวยเหลือคนไข, พนักงานหองผาตัด, พนักงานเปล, 
พนักงานซักฟอก, พนักงานบริการ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

100 
 

สอบสัมภาษณ 
รวม 100  

  

6. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ ไมตํ่ากวารอยละ 60 
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจาก
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ใน
การรับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด

ประชาสัมพันธ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี หรือทาง www.pattanihos.com โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ีหรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 

 
/8. การจัดทําสัญญาจาง… 
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8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจางในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560    

เวลา 8.30 น. ณ ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี 
 

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


