
  

 
 

 
 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

-------------------------------- 
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗                              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกบัหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖4 จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
           1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 1.2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
 1.3 เงินเดือนที่จะได้รับ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  
     จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 ๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

           ผู้ สมัครสอบต้องมีคุณ สมบัติทั่ ว ไปและไม่มี ลั กษณ ะต้องห้ ามตามมาตรา ๓๖                      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

      ก. คุณสมบตัิทัว่ไป 
           (๑) มีสัญชาติไทย 
           (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นบัถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

 (๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

    ข. ลักษณะต้องห้าม 
               (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
               (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน        

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
 

/(๓) เป็นผู้อยู่… 
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 (๓) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

           (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
           (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง         

หรือเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด   
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

           (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
           (๑๐) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ                       

ตามกฎหมายอ่ืน  
 (๑๑) เป็นผู้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบั ติงาน            
ในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)     
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)     
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง             
ทางการเมืองแล้ว (มาตรา ๕๔ วรรค ๒) 
 สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่               
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕64 
 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 ๕. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
  ๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่น        
ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร 0 3551 4999 ตอ่ 1808 
  ๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้ งแต่วันที่  27 มกราคม 2566 ถึงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2566                               
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

/๕.๓ ค่าธรรมเนียม… 
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  ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
           เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก 
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร 
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
    ๕.๔ หลักฐานการสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน                  
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
   (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใด           
อย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา     
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ                         
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้ น ๆ                      
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ         
วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2566 
     กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร                      
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
  (๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ 
(ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) จำนวน ๑ ฉบับ 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
  (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
  (6) สำเนา สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เพศชาย) (ถ้ามี) 
       (7) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)         
จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 
       (8) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้าม        
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่ 
      - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุ นแรงและ                      
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ
ไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์                    
ได้ทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “สาระน่ารู้” 

/๖. เงื่อนไข… 



  

-4- 
 

 ๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี                
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดสุพรรณบุรีจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
  จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช                
และทางเว็บไซต ์http://www.yrh.moph.go.th/   
 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)      
เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ       
การทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมทีป่รากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ              
และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคดัเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับที่ 
  (๑) จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ ก.พ. 
และจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  
  (๒) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก      
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 
 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๑) ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
โดยได้รับเงนิเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 
  (๒) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ งว่าง
เพ่ิมอีกจังหวัดสุพรรณบุรีอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 
 

/๑๒. การรับโอน... 
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 ๑๒. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลอืก  
  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่รับโอนผู้ที่ ได้รับคัดเลือกที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ           
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๓. เงื่อนไข ข้อความอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในตำแหน่ง                    
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่จะลาออกจากราชการ  

   จังหวัดสุพรรณบุรีจะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค                     
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้                      
โปรดอย่าไดห้ลงเชื่อและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทราบด้วย 

   ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่  20  มกราคม 2566 
------------------------------------- 

ตำแหน่งที ่1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท  

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒติามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 
 2.1 งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา 
 2.2 งานการพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ีจำนวน 1 อัตรา 
  2.3 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อัตรา 
  2.4 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา 
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.๑ ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดแูลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางด้านสุขภาพ                   
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน   
 3.๒ ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 
 

 /๓.3 ด้านการ… 
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  ๓.3 ด้านการประสานงาน 
   (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด                
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.๔ ด้านการบริการ 
 (๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน               
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบ   
การพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
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ตำแหน่งที ่2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท  

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ขา้ราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒติามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา 

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา  
  (2 ) รวบ รวมข้อมู ลท างวิช าการ เบื้ อ งต้ นด้ าน เทคนิ คกา รแพทย์ที่ ไม่ ยุ่ งย าก ซับซ้ อน                           
เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข  
  (3) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ  
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล                  
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข   
 3.๒ ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทำงานที่ รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่ วยงานหรือ                 
โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
  ๓.3 ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด         
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/3.๔ ด้านการ… 
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 3.๔ ด้านการบริการ 
 (1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 (2) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (3) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้                   
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์        
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
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