
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ดว้ยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกดัโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ฉะนั้น อาศัยอำานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจา้ง พ.ศ. 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำาหนดประเภท ตำาแหน่ง ลกัษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจดัการกรอบอัตรากำาลังของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปน้ี

1. ช่ือตำำแหน่ง กลุ่มตำมลักษณะงำน รำยละเอียดกำรจ้ำงงำนและคุณสมบัติเฉพำะตำำแหน่ง
     1. ตำาแหน่งพยาบาลวชิาชพี จำานวน 6 อัตรา
    2. ตำาแหน่งเจา้พนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำานวน 2 อัตรา
   3. ตำาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 8 อัตรา
   4. ตำาแหน่งพนักงานชว่ยเหลือคนไข้ จำานวน 6 อัตรา
   5. ตำาแหน่งพนักงานบริการ จำานวน 5 อัตรา
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
2. คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เพศชายหรือเพศหญิง ทั้งน้ีหากเป็นเพศชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือ

ได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดว้ยความบริสุทธิใ์จ
(4) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผูมี้รา่งกายทพุลภาพ จนไมส่ามารถปฏบัิติหน้าท่ีราชการได ้ไรค้วามสามารถ

หรือ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถูกสั่งให้พกัราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยลูกจา้งประจำาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง

/(9) ไม่เป็นผู้เคย...
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(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพพิากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เพราะกระทำา
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(11) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงาน หรือลกูจ้างของหน่วย
งานอื่นของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรือพนักงานหรือลกูจ้างของราชการส่วนทอ้งถ่ิน

3. กำำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนท่ีรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแตว่ันท่ี 25  -  29 พฤศจิกำยน 2562
ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลกัฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑ )  ร ูปถ ่ายหน ้าตรง  ไม ่สวมหมวก และไม ่สวมแว ่นตาด ำา  ขนาด  ๑ น ิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำานวน 3 รูป
(๒) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน ๑ ฉบับ
(๓) สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน ๑ ฉบับ
(๔) สำาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำาเนา) จำานวน ๑ ฉบับ
(๕) สำาเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำาเนา) จำานวน  ๑ ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำานวน ๑ ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการทำางานจากหน่วยงานเดิม (กรณีมีประสบการณ์)      จำานวน ๑  ฉบับ
(8) สำาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ในกรณีที่ชือ่-

สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ฉบับจริงพร้อมสำาเนา) จำานวน 1 ฉบับ
(9)  ส ำา เ นา ใบอน ุญาตประกอบว ิช า ช ีพก า รพยาบาล  (ส ำาหร ับต ำา แหน ่ง

พยาบาลวชิาชพี) จำานวน 1 ฉบับ
* ทั้งน้ี ในสำาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำารับรองวา่ “สำาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำากับไว้ด้วย

3.3 ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำาหรับตำาแหน่งที่สมัครตามอตัรา ดังน้ี
  - ระดับปริญญาตรีข้ึนไป        100 บาท
  - ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี 50   บาท
3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครคดัเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัคร ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมต่รงตามวุฒิของตำาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลา่ว ให้ถือวา่การรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิกหรือโมฆะสำาหรับผู้น้ัน

/*  พนักงานกระทรวง..





เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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..................................... 

ชื่อต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 

กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก)       

ปฏิบัติงานที ่   กลุ่มการพยาบาล  

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านต่างๆ ดังนี้ 
      ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

 (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพ่ือให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

 (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดานการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

 (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ 
ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

     2. ด้านการวางแผน 
                วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      3. ด้านการประสานงาน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
       (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๔. ด้านการบริการ 
        (๑) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
        (๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล     
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

จ านวน   6  อัตรา 

อัตราจ้าง  เดือนละ 15,960 บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง             
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 

 

 
/เพศ... 
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เพศ   ชายหรือหญิง      

อายุ   ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ระยะเวลาการจ้าง     นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ        

การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
      ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 2๐๐  
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ชื่อต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 

กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค   

ปฏิบัติงานที ่  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านฟ้ืน
คืนชีพผู้ป่วย ในภาวะวิกฤต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบปฏิบัติงานที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
        1.1 รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ประเมินสถานการณ์ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ ณ เหตุการณ์เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความ
ช่วยเหลือที่ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐาน        
       1.2 เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เช่น 
จัดเตรียมและตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัย และวิทยุสื่อสาร ประสานงานกับรถพยาบาลใน
เครือข่ายและระหว่างเครือข่าย เป็นต้น เพ่ือให้อุปกรณ์เครื่องมือมีสภาพพร้อมให้บริการ             
       1.3 ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุร่วมกับชุดปฏิบัติการ ประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน  พร้อมจ าแนกประเภทผู้ป่วยในการ
จัดล าดับการช่วยเหลือตามความรุนแรง ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ปฐมพยาบาล และท าหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ การดาม
กระดูก การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ยาและสารน้ า จัดท่ายึดตรึงยกเคลื่อนย้าย และล าเลียงผู้ป่วยอย่าง
ถูกวิธี เป็นต้น ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย ์
       1.4 ดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพหรือกู้ภัย และวิทยุสื่อสาร 
เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมาตรฐานด้านอุปกรณ์ 
       1.5 รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการปฏิบัติการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ วางแผน
บริหารจัดการงานเชิงรุก เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
   2. ด้านการบริการ 
        2.1 ให้ค าแนะน า ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ซับซ้อน            
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม      
        2.2 ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือนอกหน่วยงานที่
เป็นเครือข่ายบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ        
        2.3 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็น
บุคลากรที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.4 ร่วมนิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอ่ืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน   2  อัตรา 

อัตราจ้าง  เดือนละ 12,240 บาท 

 /สิทธิประโยชน์... 
 



- 2 - 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง              
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 

เพศ   ชายหรือหญิง       

อายุ   ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ระยะเวลาการจ้าง     นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 

ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
      

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 

 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
      ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

..................................... 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 
ปฏิบัติงานที่  กลุ่มการพยาบาล 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน
แก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่อันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้ใน
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานก าหนด 

  2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดหรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้
การก ากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาชีพ 
การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอ้ีหรือรถเข็น ช าระล้างความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและ 
ให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลกับผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาหาร และการศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่ว ย   
เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

  3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพ่ือค้นหา
สาเหตุ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ 

  4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุม
ป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

  5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนา
ระบบงานให้มีคุณภาพ 

  6. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่นการติดตามผลการรักษา
ของผู้ป่วยจากแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  7. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือ
พยาบาลเพ่ือน าความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย 

  8. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล 
หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  9. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงาน
ในทีมงาน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
   10. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

จ านวน   8 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 8,300 บาท 

 

 /สิทธิประโยชน์... 
 



- 2 - 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง              
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 

เพศ   หญิง 

อายุ   อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือตอนปลายสายสามัญ 
2. ผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. ไม่สูบบุหรี่ 

   4. ไม่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
     ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
     ด้านภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

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

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้    

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ      

ปฏิบัติงานที ่  กลุ่มการพยาบาล       

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อย

บริเวณพ้ืนที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มี
จ านวนเพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. รว่มทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล
และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพื่อเป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนา
ระบบงานให้มีคุณภาพ 

5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่ วย เช่น ติดตาม
ผลการรักษาของผู้ป่วยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการ
ใช้งานให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  

อัตราจ้าง  เดือนละ 7,590 บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง              
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 

จ านวน   6 อัตรา 

เพศ   ชายหรือหญิง  

อายุ   ไม่ต่ ากว่า 18 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

 

 

/ คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
2. ผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. ไม่สูบบุหรี่ 
4. ไม่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
     ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
     ด้านภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

..................................... 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานบริการ 

กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ  

ปฏิบัติงานที่  กลุ่มการพยาบาล     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในการดูแล ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ เช่น 
หอผู้ป่วยสามัญ ห้องผู้ป่วยพิเศษ  ห้องน้ าผู้ป่วย เป็นต้น สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย    
ตามมาตรฐาน จัดเตรียม เก็บรักษา ท าความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้มารับบริการ    
ให้มีความสะอาดพร้อมใช้และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน   5 อัตรา  

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 7,590 บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบร ิหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง      
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 

เพศ   ชายหรือหญิง  

อายุ   ไม่ต่ ากว่า 18 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ 
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
3. ไม่สูบบุหรี่ 
4. ไม่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
     ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


