
  
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
---------------------------------- 

       ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข               
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร 
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๖ อัตรา คือ 
            ๑. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   จำนวน ๑ อัตรา 
           ๒. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    จำนวน ๑ อัตรา 
          ๓. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล    จำนวน ๒ อัตรา 
           ๔. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา          จำนวน ๒ อัตรา 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    คุณสมบัติทั่วไป   
     ๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

     ๙. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล    
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ       
ของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และต้องนำใบรายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลของรัฐ มายื่นด้วย(หากไม่มีใบรายงานผลตรวจ          
กรุณานำแผ่นเอ็กซเรย์ หรือแผ่นซีดีมาแสดงด้วย) 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ให้ระบุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
และสำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา        
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์   

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) หรือ (สด.๔๓) สำหรับผู้สมัครเพศชาย 

จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิด     

รับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง 
  (๗.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 (๗.๒) โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  (๗.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๗.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๗.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค    

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ     
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตำแหน่งละ ๕๐ บาท  
       เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 
 
 

/๓.๔ เงื่อนไข... 
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๓.๔ เงือ่นไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น       

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร   
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ
ผู้นั้น และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณ ี
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
      โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ บอร์ด ชั้น ๘ 
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
              ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ 
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 
มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดย
การพูด 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

              โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะตอ้งเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป               
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐  

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน               
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากันให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้ 

 

        /๗. การประกาศ... 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
               โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง 
www.yrh.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 
๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได ้
๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชกำหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    

                                                                  

         (นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร) 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
       โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข) 
    ชื่อตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
    ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
      ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตร
โรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิต
วิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์  
ฯลฯ และสารมาตรฐานอ่ืนๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน         
เพ่ือสนับสนุนการ ป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด 
การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพ่ือหาสาระสำคัญและทดลองผลิต
เป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ เชื่อถือตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์             
ในงานวิเคราะห์ วิจัยทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาแพทย์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีการวัด
ปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอนฝึกอบรม     
นิเทศงาน การวัดลานสายตา สแกนชั้นประสาทตา สแกนประสาทตาด้านหน้า ถ่ายภาพจอประสาทตา         
วัดความโค้งกระจกตา นับเซลล์กระจกตา ฉีดสี โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     อัตราว่าง     ๑    อัตรา 

ค่าจ้าง          ๑๕,๙๖๐   บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)   
ชื่อตำแหน่ง  นักรงัสีการแพทย์ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

      ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึ กภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น โรง
มะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ การใช้กัมมันตภาพรังสี
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่ 
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จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัด
ปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ 
การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้า
วิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๑  อัตรา 
ค่าจ้าง         ๑๕,๙๖๐   บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
       ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
๓. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ 
ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน แก่ผู้ป่วย       
ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้าน
การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง     ๒    อัตรา 
 ค่าจ้าง     ๘,๓๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

๔. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุม่บริการ   
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา    

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทำ

ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือป้องกันอุบัติการณ์        
ทีจ่ะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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อัตราว่าง     ๒    อัตรา 
ค่าจ้าง          ๗,๕๙๐   บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ   
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

     ระยะเวลาการจ้าง   วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน

ปลายสายสามญั 
 


