ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางรายวัน (เงินบํารุง)
ดวยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางรายวัน (เงินบํารุง) จํานวน 6 อัตรา
โดยใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย
ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือ
ลูกจางรายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนลูกจางรายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตําแหนง นักกายภาพบําบัด
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหนง พนักงานประจําหองยา จํานวน ๑ อัตรา
๑.3 ตําแหนง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จํานวน ๑ อัตรา
๑.4 ตําแหนง พนักงานเปล
จํานวน ๑ อัตรา
1.5 ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน 1 อัตรา
1.6 ตําแหนง พนักงานบริการ
จํานวน 1 อัตรา
๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ ตําแหนง
2.2 ตําแหนง
๒.3 ตําแหนง
2.4 ตําแหนง
2.5 ตําแหนง
2.6 ตําแหนง

นักกายภาพบําบัด
พนักงานประจําหองยา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
พนักงานเปล
พนักงานชวยเหลือคนไข
พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงานที่

กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร
และสารสนเทศทางการแพทย
๓. ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข.ลักษณะตองหาม...

-2ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือ ตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ)
๔. กําหนดการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุ รีรัมย ตั้งแตวัน ที่ 1 - 20 มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
ผูประสงคสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุมงานบริหารทั่วไป (งานการเจาหนาที่) ชั้น ๒ โรงพยาบาล
โนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย โทร.๐ ๔๔๖๐ ๗๑๔๐- ๑๔๑ ตอ ๒๐๒
๔.๒ อัตราคาจาง (รายวัน)
๔.2.๑ ตําแหนง นักกายภาพบําบัด
อัตราคาจางวันละ 488.- บาท
4.2.2 ตําแหนง พนักงานประจําหองยา
อัตราคาจางวันละ 285.- บาท
๔.2.3 ตําแหนง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
อัตราคาจางวันละ 285.- บาท
4.2.4 ตําแหนง พนักงานเปล
อัตราคาจางวันละ 285.- บาท
4.2.5 ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
อัตราคาจางวันละ 285.- บาท
4.2.6 ตําแหนง พนักงานบริการ
อัตราคาจางวันละ 285.- บาท
4.3 หลักฐาน...
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ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม.โดยถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย)
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปน
ผูมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตองในกรณีที่ไม
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรบั อนุมัติซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนโดยการรับรองจากหนวยงานของรัฐ (โรงพยาบาลของรัฐ) นับถึงวันปดรับสมัครและ
ตองปราศจากโรค ดังตอไปนี้
๔.๑ โรคเรื้อรังในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอากาเปนที่รังเกียจแกสังคม
๔.๒ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๔.๓ ติดยาเสพติดใหโทษ
๔.๔ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๖ ไมเปนโรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย มีความเห็นวาอาจจะวายไดงาย
๔.๗ โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทยเห็นวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ราชการเชน ตาบอดสี โรคจิต เปนตนและเอกสารตามขอ ๔.๒ – ๔.๓ ใหเขียนคํารับรองถายจากตนฉบับจริง
(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ในกรณีที่ชื่อตัว
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
(๖) ใหนําเอกสารฉบับจริงไปเพื่อตรวจสอบดวย
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและสําเนา หากไมสามารถนําเอกสารที่เปนตนฉบับ
มาแสดงไดใหนําหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย
๔.๘ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปเปนลูกจางชั่วคราว และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่
สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัคร
5.การประกาศ...
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- โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รั บ การสอบคั ด เลื อ กและกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖2
ณ ปายปดประกาศบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลโนนสุวรรณ บริเวณขางหองเอ็กซเรย และวันเวลา สถานที่
สอบขอเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกหรือดูรายละเอียดได
ที่ ณ ปายปดประกาศบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลโนนสุวรรณ บริเวณขางหองเอ็กซเรย
- กําหนดทําการสอบคัดเลือกขอเขียน/ปฏิบัต/ิ สัมภาษณ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
๖. หลักเกณฑ และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กจะดํ าเนิ น การคั ด เลือ กโดยวิธีส อบขอ เขีย น สอบภาคปฏิ บั ติ สอบ
สัมภาษณ หรืออื่นใด วิธีหนึ่งวิธีใดตามความเหมาะสม
๗. เกณฑการตัดสิน
๗.๑ ผูที่ถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูที่สอบไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๗.๒ การขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงลงมาตาม
ลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา โดยถือวันที่
มาสมัครเปนสําคัญ
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย จะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และโรงพยาบาลโนนสุวรรณ กําหนดในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือก ไดคะแนน
เทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกได
นับจากวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว
บัญชีผูผานการคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๙. การจางผูผานการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางรายวัน(เงินบํารุง)ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
๒๕๖2 เปนตนไป ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกของแตละตําแหนงโดยไดรับเงินเดือนตามที่กําหนด
ในขอ ๔.2
๙.๒ ในกรณีที่มีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อาจจางผูไ ดรับการสอบคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
โรงพยาบาลโนนสุ ว รรณ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ ก
ดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก
หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ทราบ
ดวย
10. การประเมิน...

-5๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก
หากผานการประเมินจะไดรับการจางลูกจางรายวัน (เงินบํารุง) ใหปฏิบัติงานตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2

(นายนพดล พิษณุวงษ)
นายแพทย(ดานเวชกรรม)ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

-6บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง นักกายภาพบําบัด (ปฏิบัติงานประจําที่ กลุมงานเวชศาสตรฟน ฟู)
๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุไมต่ํากวา ๒0 – ๔๕ ปบริบูรณ (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)
๒. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการกายภาพบําบัด ทาง
กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่
๒. ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
๓. มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมทัง้ การปฏิบัติ
ตามกฎกติกา และระเบียบที่หนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบตั ิงานดานกายภาพบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.๑ ใหบริการทางกายภาพบําบัดแกผูใชบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหไดรับการบริการที่
ถูกตอง เหมาะสม
1.๒ คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให
การบริการทางกายภาพบําบัดเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม ทันสถานการณและเวลา
1.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเบื้องตนทางกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการใหบริการแก
ผูใชบริการอยางมีคุณภาพ
1.๔ สงเสริม ปองกัน ดูแล รักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน ดวยวิชาชีพทางดานกายภาพบําบัด เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.๑ ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.๒ ชี้แจง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
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4. ดานการบริการ
4.๑ สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการสงเสริม
ปองกัน ดูแล รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
4.๒ ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับดานกายภาพบําบัด เพื่อใหบุคลากรที่
เกี่ยวของ ผูใชบริการ ประชาชนไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการดูแล ตัวเอง การปฏิบัติงานที่
สอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน ใชประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตาง ๆขององคกร
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

บัญชีแนบทาย...

-๘บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พนักงานประจําหองยา(ปฏิบัติงานประจําที่กลุมงานเภสัชกรรมฯ)
๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุไมต่ํากวา ๒0 – ๔๕ ปบริบูรณ (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)
๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่
๒. ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
๓. มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา และระเบียบที่หนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทํา
ความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆใน
สังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจายยาและคลังยาเพื่อปองกันอุบัติการณที่จะเกิดขึ้น
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานดาน
การจายยาและแบงบรรจุยาและทําความสะอาด บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอื่นตามไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
๑. จัดเตรียมความพรอมใชของอุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่หนวยงาน
กําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ
๒. จัดแบงบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได พรอมบันทึกรายละเอียด
๓. จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๔. ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในหองเก็บยา ใหเปนไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
เพื่อใหประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใชยาที่มีคุณภาพ
๕. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่หองจายาและคลังยา เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
๖. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการใหบริการผูปวยที่มีรับยาประเภทตาง ๆ เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาระบบ
บริการ
๗. รวมกับทีมงานดูแลและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของยาและเวชภัณฑตางๆที่รับเขาคลังยา
ใหถูกตองครบถวนตามเอกสารและบริการจัดเลี้ยงตามประเภทหมวดหมู เพื่อสะดวกในการสืบคนและเบิกจาย
๘. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๙. ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตอบปญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน
ความรู...
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๑. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

บัญชีแนบทาย...

-10บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเกษตรพื้นฐาน(ปฏิบัติงานที่กลุมงานบริหารทั่วไป)
๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุไมต่ํากวา ๒0 – ๔๕ ปบริบูรณ (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)
๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูทางเกษตรเบื้องตน
๒. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่
๓. ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
๔. มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา และระเบียบที่หนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานด านสนามที่ เกี่ ย วกั บ ภูมิ ทั ศน และสิ่งแวดลอมของหนว ยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาตนไม ทั้งดอกไมและไมประดับ เพาะชํา ขยายพันธุไม ตกแตง ดูแลรักษาสวน
สนามหญารอบๆพื้นที่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานที่
ตองบริหารจัดการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม โดยรอบบริเวณสถานที่ราชการในความรับผิดชอบ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
๑. งานดานสนามที ่เกี ่ย วกับ การตัด แตง เพาะชํา ขยายพัน ธุไม ปลูกทดแทนตนไม ทั ้งไมด อก ไม
ประดับและพืชสวนสมุนไพร เพื่อความสวยงามของสถานที่ราชการ และเปนประโยชนตองานราชการที่เกี่ยวของ
๒. บํารุงรักษาตนไม ตกแตง ดูแลรักษาสวนและสนามหญารอบๆบริเวณพื้นที่และสิ่งแวดลอม พรอม
บริหารจัดการใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อสรางความประทับใจตอผูมารับบริการ
๓. บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีสภาพคงทนพรอมใชงาน
๔. สรุป สถิ ติขอมูล จากการปฏิ บัติ งานตามประเภทงานบริการ เพื่ อไปพั ฒ นาระบบงานบริการให มี
คุณภาพ
๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๖. ใหขอคิดเห็ น หรือคํ าแนะนํ าเบื้องตน แกส มาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ย วข อง เพื่ อสรางความ
เขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
บัญชีแนบทาย...

-11บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเปล (ปฏิบัติงานที่กลุมงานการพยาบาล)
๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุไมต่ํากวา ๒0 – ๔๕ ปบริบรู ณ (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)
๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่
๒. ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
3. มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา และระเบียบที่หนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ การเคลื่ อนยายผูป วยของหน วยบริการ ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล
บํ า รุ งรั ก ษา ทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ที่ จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติ งาน และปฏิ บั ติ ห น าที่ อื่น ที่
เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานใน
การเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล ตรวจสอบ อุปกรณในการ
เคลื่อนยายผูปวยใหมีสภาพพรอมใชงาน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่นตามที่ ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
๑. ดูแ ล ตรวจสอบ บํ า รุง รัก ษา และเตรีย มความพรอ มใชข องอุป กรณเครื ่อ งมือ เครื่อ งใช และ
อุป กรณการแพทยที่จําเปน ตอการปฏิบัติงานใหส ะอาด ปลอดภัย ในการใหบ ริการ เชน รถเข็น นั่ง เปลนอน
ถังออกซิเจน เสาน้ําเกลือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ
๒. บริการตอนรับ และเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตาง ๆ ภายในหนวยบริการดวย
รถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการกําหนด
๓. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวน และฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพ เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา
๔. สรุป สถิ ติขอมูล จากการปฏิ บัติ งานตามประเภทงานบริการ เพื่อไปพัฒ นาระบบงานบริการให มี
คุณภาพ
๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

6. ใหขอคิด...

-12๖. ใหขอคิดเห็ น หรือคํ าแนะนํ าเบื้องตน แกส มาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ย วของ เพื่อสรางความ
เขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

บัญชีแนบทาย...

-13บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ กลุมงานประกันฯ)
๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุไมต่ํากวา ๒๐ – ๔๐ ปบริบูรณ (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)
๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาหรือ
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรดานชางยนตใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน
๒. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่
๓. ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
๔. มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา และระเบียบที่หนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบี ย บเรี ย บรอ ย ความปลอดภั ย ของสถานที่ ร าชการ งานที่ จําเป น ต อ งใชแ รงงานทั่ ว ไป รวมถึงงานบริก าร
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู ป ฏิ บั ติงาน ที่ ต องใช ความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะในการ
ทํางาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตาง ๆ เชน บริการตอนรับ รับรองแขกหรือ
ผูมาใชบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ
การขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมาใช
บริการ พรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จําเปนตองใชแรงงานทั่วไป เพื่อให
ไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน
(๒) ใหบริการดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ ในการติดตอตอนรับชี้แจงทั่ว ๆไป เพื่อไขขอของใจ และ
ชวยตอบคําถามใหแกประชาชนที่มารับบริการ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอผูมารับบริการ
(๓) งานบริหารจัดทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการ
เพื่อใหเปนระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

(๔) สุรปสถิติ...

-๑๔ปฏิบัติงาน
ประชาชน

(๔) สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
(๕) รวมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ

(๖) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(๗) ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

