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หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแตวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร ฉบับจริงพรอมสําเนา (สําเนาจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ) โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร คือ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ใน
กรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติวุฒิการ
ศึกษาซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญ
ทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาสมัครสอบ
ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครแตอยางใด
๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผู
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิด
พลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครอันมี
ผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

4. การประกาศ...
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เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หนวยงาน กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหนง

นักจัดการงานทั่วไป

2. กลุม

บริหารทั่วไป

จํานวน 1 อัตรา

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งทักษะความ
เชี่ยวชาญตาง ๆ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของกลุมงาน เชน การจัดตารางปฏิบัติงานของแพทย การกลั่นกรอง
เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการ
ประชุม การประสานงาน งานสารบรรณ การลา การบริหารจัดการโครงการอบรมแพทย จัดตาราง
ฝกอบรมของแพทยประจําบาน แพทยใชทุน ตอนรับคณะศึกษาดูงาน รับรองคณะผูบริหาร
(3) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนดไว
(4) ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริการของ
หนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
ประสานการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสาน
งานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ดานการบริการ
ตอบปญหาชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความ
เขาใจในงานที่รับผิดชอบ
4. คุณสมบัติของตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ
5. ความรูความสามารถ...

- 25. ความรูความสามารถที่ตองการ
(1) มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(2) มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(3) มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556
6. อัตราคาจาง 13,300 บาท
7. สิทธิประโยชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
8. ระยะเวลาการจาง ถึง 30 กันยายน 2564 โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
- ความรูทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- ภาวะความเปนผูนํา
- การทํางานเปนทีม
- การคิดเชิงวิเคราะห
- ศิลปะสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน/ปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหนง

พนักงานเภสัชกรรม

จํานวน 1 อัตรา

2. กลุม บริการ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในการ
ทํางานดานเภสัชกรรมภายในหองผลิตยา จายยาและคลังเวชภัณฑที่ตองมีความรู ความเขาใจในงาน ภาย
ใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของเภสัชกร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ดังนี้
(1) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการผลิตยา ตลอดภาชนะบรรจุตาง ๆ ได
อยางถูกตองครบถวน เพื่ออํานวยความสะดวดพรอมใหบริการ
(2) รวมกับทีมงานวางแผนการกําหนดปริมาณยาที่จะผลิตพรอมดําเนินการผลิต และแบง
บรรจุยาลวงหนา ไดตามมาตรฐานเภสัชตํารับ เพื่อการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์
(3) จัดเก็บยาและเรียบยาเขาชั้นวางในคลังยา และจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายพรอมดูแล
ตรวจสอบการจัดเก็บยาแตละชนิดใหอยูในสภาพเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
(4) ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจายยาดวยระบบสารสนเทศและคัดกรองยาที่เสื่อมสภาพ
โดยใชหลักวิชาการอยางสม่ําเสมอ พรอมจัดทําบัญชีการรับและจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ แยกเปน
ประเภทเพื่อรองรับการตรวจสอบ
(5) จัดยาตามใบสั่งยาและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในใบสั่งยาไดในระดับหนึ่ง เพื่อให
ประชาชนไดรับยาที่ถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย
(6) บริการจัดทําบันทึกนัดหมายในการติดตามผูปวยทั่วไปและใหคําแนะนํา ตอบปญหา
ทางดานยาเบื้องตนกับผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพื่อสรางความรูความเขาใจดานยาแกประชาชน
และผูปฏิบัติงาน
(7) รวมกับทีมงาน ดูแลและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของยาและเวชภัณฑที่รับเขา
คลังยาใหถูกตองครบถวนตามเอกสาร และบริการจัดเก็บแบงตามหมวดหมู ประเภท เพื่อสะดวกในการ
สืบคนและเบิกจาย
(8) ใหคําแนะนําปรึกษา ตอบปญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4. คุณสมบัติของ...

- 24. คุณสมบัติของตําแหนง
4.1 มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มา
แลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
4.2 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
5. ความรูความสามารถที่ตองการ
(1) มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(2) มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(3) มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556
6. อัตราคาจาง

8,300 บาท

7. สิทธิประโยชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
8. ระยะเวลาการจาง ถึง 30 กันยายน 2564 โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
- ความรูทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การทํางานเปนทีม
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม
100
100

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน/ปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

เอกสารหมายเลข 3
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หนวยงาน กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหนง

พนักงานธุรการ

2. กลุม

บริการ

จํานวน 1 อัตรา

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานงานธุรการและงานสารบรรณและอื่น ๆ ที่มิใชงานวิชาการของหนวยงาน
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร งานบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํางานทั้งหมดของหนวยงาน งานหนังสือราชการ งานติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ งานประชุม
อบรม สัมมนา และงานสวัสดิการตาง ๆ ของเจาหนาที่ภายในองคกร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. คุณสมบัติของตําแหนง
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. ความรูความสามารถที่ตองการ
(1) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี
(2) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง
(3) มีทักษะ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556
6. อัตราคาจาง

8,300 บาท

7. สิทธิประโยชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
8. ระยะเวลาการจาง ถึง 30 กันยายน 2564 โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
- ความรูทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การทํางานเปนทีม
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน/ปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ

เอกสารหมายเลข 4
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หนวยงาน กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหนง
2. กลุม

พนักงานชวยเหลือคนไข

จํานวน 33 อัตรา

บริการ

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข หรือ
ชวยเหลือแพทย และพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริม การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปองกันโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพื้นที่ให
บริการรวมทั้งสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตาง ๆ ใหมีจํานวนเพียงพอ
ครบถวนพรอมใชงาน
(2) ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการชวยเหลือคนไขที่มีลักษณะงานที่ไมยุงยากซับซอน
เชน พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร ชวยเหลือผูปวยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
(3) ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใชงานใหเปน
ไปตามหลักมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
(4) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. คุณสมบัติของตําแหนง
(1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
(2) มีความรูความสามารถ และมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) หรือ
(3) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน (การชวยเหลือคนไขการดูแลขั้นพื้นฐานในการชวยเหลือดูแลคนไขภายใตการควบคุมของแพทยและพยาบาล เชน ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมนอยกวา 1 ป)
5. ความรูความสามารถที่ตองการ
(1) มีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานในตําแหนง
(2) มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(3) มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556

6. อัตราคาจาง...

- 2–
6. อัตราคาจาง
3.1 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
อัตราคาจาง 7,590 บาท
3.2 มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) อัตราคาจาง 8,300 บาท
3.3 ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน (การชวยเหลือคนไขการดูแลขั้นพื้นฐานในการชวยเหลือดูแลคนไขภายใตการควบคุมของแพทย และพยาบาล เชน ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล ไมนอยกวา 1 ป) อัตราคาจาง 8,300 บาท
7. สิทธิประโยชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
8. ระยะเวลาการจาง ถึง 30 กันยายน 2564 โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
- ความรูทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การทํางานเปนทีม
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม
100
100

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน/ปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

เอกสารหมายเลข 5
รายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หนวยงาน กลุมงานโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
1. ชื่อตําแหนง
ชางฝมือทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
2. กลุม บริการ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านดานชางกอสราง โยธาตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดแจน ภายใต
การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพื่อใหตรงตาม
หลักวิชาชางตามความตองการของหนวยงาน
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับรูปแบบและรายการเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคา กอสราง
(4) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะหวิจัยในงานดานชาง
(6) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับที่ตนมีความรับผิดชอบทราบขอมูล ความรู
ตาง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
(7) ประสานงาน เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรูความ
เชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. คุณสมบัติของตําแหนง
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางกลโลหะ สาขาวิชาชางยนต
5. ความรูความสามารถที่ตองการ
(1) มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(2) มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(3) มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
(4) มีความรู ความเขาใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556

9. หลักเกณฑ...

- 26. อัตราคาจาง 8,300 บาท
7. สิทธิประโยชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
8. ระยะเวลาการจาง ถึง 30 กันยายน 2564 โดยตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
- ความรูทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การทํางานเปนทีม
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม
100
100

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน/ปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ

