
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางรายวัน (เงินบํารุง) 

    
 

  ดวยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย   จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางรายวัน (เงินบํารุง)  จํานวน   6  อัตรา  
โดยใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย  
 

  ฉะนั้น  อาศัยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือ
ลูกจางรายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจางเปนลูกจางรายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
๑. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ๑.๑  ตําแหนง  นักกายภาพบําบัด  จํานวน  1  อัตรา 
 1.2  ตําแหนง  พนักงานประจําหองยา จํานวน  ๑  อัตรา    
 ๑.3  ตําแหนง  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 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. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 ๒.๑  ตําแหนง  นักกายภาพบําบัด  ปฏบิัติงานท่ี  กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู 

2.2  ตําแหนง  พนักงานประจําหองยา  ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
๒.3  ตําแหนง  พนกังานเกษตรพ้ืนฐาน ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 2.4  ตําแหนง  พนักงานเปล  ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานการพยาบาล 
 2.5  ตําแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานการพยาบาล 
 2.6  ตําแหนง  พนักงานบริการ  ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร 
              และสารสนเทศทางการแพทย 
๓. ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖   
    แหงพระราชบัญญัต ิระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี ้   

         ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร 
    (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                            ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข.ลักษณะตองหาม... 
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         ข.  ลักษณะตองหาม 
         (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
     (๒) เปนคนไรความสามารถ   คนเสมือนไรความสามารถ   คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
                            ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
                       (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
                            ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                       (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
                 (๕)   เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง    หรือเจาหนาท่ีในพรรค 

                             การเมือง  
                       (๖) เปนบุคคลลมละลาย 

                 (๗)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
                       เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๘)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ 
       รฐั 

                 (๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   
     หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 

                      (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
                             ตามกฎหมายอ่ืน 
                      (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานใน 
                ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ)    
๔. กําหนดการรับสมัคร 
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ไดท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย   ตั้งแตวันท่ี  1 - 20  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ       
ผูประสงคสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป  (งานการเจาหนาท่ี) ชั้น ๒  โรงพยาบาล
โนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย โทร.๐ ๔๔๖๐ ๗๑๔๐- ๑๔๑ ตอ ๒๐๒                   
 ๔.๒  อัตราคาจาง (รายวนั) 
  ๔.2.๑  ตําแหนง นักกายภาพบําบัด  อัตราคาจางวันละ  488.-  บาท 

4.2.2  ตําแหนง พนักงานประจําหองยา  อัตราคาจางวันละ  285.-  บาท 
  ๔.2.3  ตําแหนง พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน  อัตราคาจางวันละ  285.-  บาท 
  4.2.4  ตําแหนง พนักงานเปล   อัตราคาจางวันละ  285.-  บาท 
  4.2.5  ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข  อัตราคาจางวันละ  285.-  บาท 
  4.2.6  ตําแหนง พนกังานบริการ   อัตราคาจางวันละ  285.-  บาท 
 
 

4.3 หลักฐาน... 
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 ๔.3 หลักฐาน และเอกสาร ท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร  
        ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้ 

(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม.โดยถายครั้งเดียวกัน       
ไมเกิน ๖  เดือน (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย) 

(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา  สําเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปน 
ผูมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ  โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตองในกรณีท่ีไม
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให
โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรบัอนุมัติซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ ๒  ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนโดยการรับรองจากหนวยงานของรัฐ (โรงพยาบาลของรัฐ) นับถึงวันปดรับสมัครและ 
ตองปราศจากโรค ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑  โรคเรื้อรังในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอากาเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
       ๔.๒  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
       ๔.๓  ติดยาเสพติดใหโทษ 
                          ๔.๔  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
       ๔.๕  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       ๔.๖  ไมเปนโรคหัวใจท่ีคณะกรรมการการแพทย มีความเห็นวาอาจจะวายไดงาย 
       ๔.๗  โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติท่ีคณะกรรมการแพทยเห็นวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ 
ราชการเชน ตาบอดสี  โรคจิต  เปนตนและเอกสารตามขอ ๔.๒ – ๔.๓  ใหเขียนคํารบัรองถายจากตนฉบับจริง  

(๕) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ในกรณีท่ีชื่อตัว 
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ 
  (๖) ใหนําเอกสารฉบับจริงไปเพ่ือตรวจสอบดวย 
ท้ังนี้  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับและสําเนา  หากไมสามารถนําเอกสารท่ีเปนตนฉบับ 
มาแสดงไดใหนําหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัคร 
เขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวดวย 
 ๔.๘ เง่ือนไขการรับสมัคร 
            ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปเปนลูกจางชั่วคราว  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร   พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ี
สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัคร 

5.การประกาศ... 
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๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกและกําหนดวันเวลาสถานท่ีสอบ 
   - โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการสอบคัด เลือกและกําหนดวัน   เวลา  สถาน ท่ีสอบคัดเลือก  ใน วัน ท่ี   22 มีนาคม   ๒๕๖2                    
ณ ปายปดประกาศบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  บริเวณขางหองเอ็กซเรย  และวันเวลา สถานท่ี
สอบขอเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกหรือดูรายละเอียดได
ท่ี   ณ ปายปดประกาศบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลโนนสวุรรณ  บริเวณขางหองเอ็กซเรย   

  - กําหนดทําการสอบคัดเลือกขอเขียน/ปฏิบัต/ิสัมภาษณ ในวันท่ี   26  มีนาคม  2562 
  

๖. หลักเกณฑ  และวิธีการสอบคดัเลือก    
 คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ หรืออ่ืนใด วิธีหนึ่งวิธีใดตามความเหมาะสม 
 
๗. เกณฑการตัดสิน 
   ๗.๑  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐  
  ๗.๒ การข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จะข้ึนบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมาตาม 
ลําดับ ในกรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา โดยถือวันท่ี 
มาสมัครเปนสําคัญ 
๘. การประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับท่ี 
  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย  จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู  
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  และโรงพยาบาลโนนสุวรรณ กําหนดในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือก ไดคะแนน
เทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา การข้ึนบัญชีผูคัดเลือกได
นับจากวันข้ึนบัญชี  แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก  และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว 
บัญชีผูผานการคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก   
๙. การจางผูผานการสอบคัดเลือก 

      ๙.๑ ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางรายวัน(เงินบํารุง)ตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  
 ๒๕๖2 เปนตนไป ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกของแตละตําแหนงโดยไดรับเงินเดือนตามท่ีกําหนด
ในขอ ๔.2 
  ๙.๒ ในกรณีท่ีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีก 
โรงพยาบาลโนนสวุรรณ อาจจางผูไดรับการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 

  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการสอบคัดเลือก         
ดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  
หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ทราบ
ดวย 

 

10. การประเมิน... 
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๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ    จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในระยะ  ๖  เดือนแรก 
หากผานการประเมินจะไดรับการจางลูกจางรายวัน (เงินบํารุง) ใหปฏิบัติงานตอไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  27   เดอืนกุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖2 

                           

                            
                          (นายนพดล  พิษณุวงษ) 

นายแพทย(ดานเวชกรรม)ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
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บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันท่ี   27    เดอืนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง นักกายภาพบําบัด  (ปฏิบัติงานประจําท่ี กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู)  
    ๑. เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา  ๒0 – ๔๕  ปบริบูรณ  (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)    

            ๒. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการกายภาพบําบัด ทาง
กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ี   
๒. ขยัน  ซ่ือสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได   
๓. มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมท้ังการปฏิบัติ 

                ตามกฎกติกา และระเบียบท่ีหนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบตัิงานดานกายภาพบําบัด  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

     1.๑  ใหบริการทางกายภาพบําบัดแกผูใชบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใหไดรับการบริการท่ี
ถูกตอง เหมาะสม 
     1.๒  คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให
การบริการทางกายภาพบําบัดเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม ทันสถานการณและเวลา 
     1.๓  บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเบื้องตนทางกายภาพบําบัด เพ่ือพัฒนาการใหบริการแก
ผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 
     1.๔  สงเสริม ปองกัน ดูแล รักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน ดวยวิชาชีพทางดานกายภาพบําบัด เพ่ือ
สุขภาพท่ีดีของประชาชน 

2. ดานการวางแผน 
     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
     3.๑  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน และภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
     3.๒  ชี้แจง และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

4. ดานการบริการ 
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4. ดานการบริการ 

     4.๑  สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการสงเสริม 
ปองกัน ดูแล รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 
     4.๒  ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เก่ียวกับดานกายภาพบําบัด เพ่ือใหบุคลากรท่ี
เก่ียวของ ผูใชบริการ ประชาชนไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในการดูแล ตัวเอง การปฏิบัติงานท่ี
สอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน ใชประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆขององคกร 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

๑.   มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง 
๒.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบทาย... 



-๘- 
บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันท่ี   27    เดอืนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พนักงานประจําหองยา(ปฏิบัติงานประจําท่ีกลุมงานเภสัชกรรมฯ)  
    ๑. เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา  ๒0 – ๔๕  ปบริบูรณ  (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)    

            ๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเทา 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ี   
๒. ขยัน  ซ่ือสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได   
๓. มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมท้ังการปฏิบัติ 

                ตามกฎกติกา และระเบียบท่ีหนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียมและทํา
ความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆใน
สังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายยาและคลังยาเพ่ือปองกันอุบัติการณท่ีจะเกิดข้ึน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานดาน
การจายยาและแบงบรรจุยาและทําความสะอาด บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 
     ๑. จัดเตรียมความพรอมใชของอุปกรณ เครื่องมือ ท่ีใชในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีหนวยงาน
กําหนด เพ่ืออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 
     ๒. จัดแบงบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได พรอมบันทึกรายละเอียด 
     ๓. จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
     ๔. ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในหองเก็บยา ใหเปนไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใชยาท่ีมีคุณภาพ 
     ๕. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายาและคลังยา เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
     ๖. สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการใหบริการผูปวยท่ีมีรับยาประเภทตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาระบบ
บริการ 

    ๗. รวมกับทีมงานดูแลและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของยาและเวชภัณฑตางๆท่ีรับเขาคลังยา
ใหถูกตองครบถวนตามเอกสารและบริการจัดเลี้ยงตามประเภทหมวดหมู เพ่ือสะดวกในการสืบคนและเบิกจาย 

    ๘. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

    ๙. ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตอบปญหาเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน 
ความรู... 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
๑.   มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง 
๒.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบทาย... 
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บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันท่ี   27    เดอืนกุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน(ปฏิบัติงานท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป)   
    ๑. เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา  ๒0 – ๔๕  ปบริบูรณ  (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)    

            ๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเทา 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูทางเกษตรเบื้องตน   
๒. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ี   
๓. ขยัน  ซ่ือสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได   
๔. มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมท้ังการปฏิบัติ 

                ตามกฎกติกา และระเบียบท่ีหนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานดานสนามท่ีเก่ียวกับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาตนไม ท้ังดอกไมและไมประดับ เพาะชํา ขยายพันธุไม ตกแตง ดูแลรักษาสวน 
สนามหญารอบๆพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานท่ี
ตองบริหารจัดการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม โดยรอบบริเวณสถานท่ีราชการในความรับผิดชอบ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 

     ๑. งานดานสนามที่เกี่ยวกับการตัดแตง เพาะชํา ขยายพันธุไม ปลูกทดแทนตนไม ทั้งไมดอก ไม
ประดับและพืชสวนสมุนไพร เพ่ือความสวยงามของสถานท่ีราชการ และเปนประโยชนตองานราชการท่ีเก่ียวของ 
     ๒. บํารุงรักษาตนไม ตกแตง ดูแลรักษาสวนและสนามหญารอบๆบริเวณพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม พรอม
บริหารจัดการใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ือสรางความประทับใจตอผูมารับบริการ 
     ๓. บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีสภาพคงทนพรอมใชงาน 
     ๔. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทงานบริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานบริการใหมี
คุณภาพ 
     ๕. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
     ๖. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ
เขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
๑.   มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง 
๒.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

บัญชีแนบทาย... 
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บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันท่ี  27    เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเปล  (ปฏิบัติงานท่ีกลุมงานการพยาบาล) 
    ๑. เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา  ๒0 – ๔๕  ปบริบรูณ  (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)    

            ๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเทา 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ี   
๒. ขยัน  ซ่ือสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได   
3. มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมท้ังการปฏิบัติ 

                ตามกฎกติกา และระเบียบท่ีหนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการ ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล
บํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช  ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางานใน
การเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล ตรวจสอบ อุปกรณในการ
เคลื่อนยายผูปวยใหมีสภาพพรอมใชงาน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 

     ๑. ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเครื ่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณการแพทยที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน รถเข็นนั่ง เปลนอน     
ถังออกซิเจน เสาน้ําเกลือ เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ 
     ๒. บริการตอนรับ และเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตาง ๆ ภายในหนวยบริการดวย
รถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีหนวยบริการกําหนด 
     ๓. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวน และฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพ เพ่ือใหผูปวยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา 
     ๔. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทงานบริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานบริการใหมี
คุณภาพ 
     ๕. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 
 
 
 

6. ใหขอคิด... 
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     ๖. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ
เขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
๑.   มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง 
๒.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบทาย... 
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บัญชีแนบทายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันท่ี   27   เดอืนกุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานประกันฯ) 
    ๑. เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมต่ํากวา  ๒๐ – ๔๐  ปบริบูรณ  (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร)    

            ๒. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเทาหรือ  
   ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรดานชางยนตใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ  สําหรับตําแหนงนี้ได 

   ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑. มีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน 
๒. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ี   
๓. ขยัน  ซ่ือสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได   
๔. มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน บุคคลภายนอกและหนวยงานรวมท้ังการปฏบิัติ 

ตามกฎกติกา และระเบียบท่ีหนวยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไวได    

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเปนตองใชแรงงานท่ัวไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

       ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ทํางาน โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการในการใหบริการดานตาง ๆ เชน บริการตอนรับ รับรองแขกหรือ  
ผูมาใชบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทําความสะอาด ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ และ
การขับรถยนตของทางราชการประเภทตาง ๆ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย    

   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมาใช
บริการ พรอมใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานท่ีจําเปนตองใชแรงงานท่ัวไป เพ่ือให
ไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน 

(๒)  ใหบริการดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ ในการติดตอตอนรับชี้แจงท่ัว ๆไป เพ่ือไขขอของใจ และ
ชวยตอบคําถามใหแกประชาชนท่ีมารับบริการ เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอผูมารับบริการ 

(๓)  งานบริหารจัดทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานท่ีราชการ 
เพ่ือใหเปนระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

(๔) สุรปสถิติ... 



-๑๔- 
 

(๔) สรุปสถิติรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

(๕) รวมพัฒนางานคุณภาพเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

(๖) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

(๗) ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนํางานในความรับผิดชอบแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
๑.   มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง 
๒.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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