
 

  
 

 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

   _____________________ 
 

 ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ านวน 5 ต าแหน่ง ประกอบด้วย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่ง
นายช่างไฟฟ้า ต าแหน่งพนักงานธุรการ ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา และต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบ
อ านาจด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มงาน ต าแหนน่ง แหลราาลลรอ ยีลกกาา้าางงาน    

(1)  กลุ่ม   บริหารทั่วไป 
   ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี  
     อัตราว่าง   1 อัตรา 
     ค่าตอบแทน เดือนละ  ๑3,300 บาท 

  (2)  กลุ่ม   เทคนิค  
ชื่อต าแหน่ง   นายช่างไฟฟ้า  

   อัตราว่าง      1 อัตรา 
             ค่าตอบแทน เดือนละ  10,2๐๐ บาท   (วุฒิ ปวส.) 

(3)  กลุ่ม   บริการ 
   ชื่อต าแหน่ง     พนักงานธุรการ 
   อัตราว่าง      1 อัตรา 

     ค่าตอบแทน เดือนละ  8,30๐ บาท  (ปวช.) 

(4)  กลุ่ม   บริการ 
   ชื่อต าแหน่ง     พนักงานประจ าห้องยา  
   อัตราว่าง      3 อัตรา 

  ค่าตอบแทน เดือนละ  ๗,๕๙๐ บาท  (ม.๖) 
 
 
 
 

(5) กลุ่ม... 
 

ติดตามข่าวสารสอบราชการ อัพเดททุกวันที่นี่ www.แนวข้อสอบ.xyz
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(5)  กลุ่ม  บริการ 
   ชื่อต าแหน่ง    พนักงานประกอบอาหาร 
               อัตราว่าง     2 อัตรา 

  ค่าตอบแทน    เดือนละ 7,590 บาท (ไม่ก าหนดวุฒิ) 

ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1 ) 
สิทธิปารโลชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ารลรอวลากาา้าาง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
  

2. คุณสมบัติทั่วไป แหลรคุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่งขีงผูามยสิทธิสมัคาอขาาาับกาาอลืีกสาา 

  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
  (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

(เอกสารหมายเลข 1) 
    

3. กาาาับสมัคา 

๓.๑ วัน อวลา แหลรสถานทย่าับสมัคา 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแหต่วันทย่ 21 สิงนาคม 2563 ถึง
วันทย่ 16 กันลาลน 2563  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.0๐ น.)  

๓.๒ นลักฐานทย่ตาีงลื่นพาาีมใบสมัคา 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด    

๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ส าเนา... 
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 (๒) ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง      
ที่สมัคร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16  กันลาลน  2563  

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบบั 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน        

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์
ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

    (5) ใบาับาีงแหพทล์ แหลรผล Chest X – ray (ฉบับ้าิง) ซึ่งีีกในาไม่อกิน ๑ อกืีน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) จ านวน ๑ ฉบับ (ขีงสถานพลาบาลขีงาัฐอท่านั้น) 

 (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

3.๓ องื่ีนไขในกาาาับสมัคา 
    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

๔. กาาปารกาศาาลช่ืีผูามยสิทธิอขาาาับกาาปารอมินความาูาความสามาาถ ทักษร แหลรสมาาถนร แหลรก านนก 
   วัน อวลา สถานทย่ในกาาปารอมิน 

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันทย่ 18 กันลาลน 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์     
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และทางเว็บไซต์ 
www.childrenhospital.go.th 

 

๕. นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)       
 

๖. อกณฑ์กาาตักสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้

คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

 ๗. การประกาศ... 
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๗. กาาปารกาศาาลช่ืีแหลรกาาขึ้นบัญชยาาลช่ืีผูาผ่านกาาอลืีกสาา 
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป

ตามล าดับคะแนนสอบ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน     
การเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจ    
ไม่ข้ึนบัญชีก็ได้   

 

8. กาา้ักท าสัญญา้าางผูาผ่านกาาอลืีกสาา 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมการแพทย์ก าหนด 
 

9.  ค าชย้แห้งอพิ่มอติม 

  บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 
เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพ่ิมเติมขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงาน กพ. ที่นร 1012.2/235         
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  

  ประกาศ ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
       
                  

                          
 (นายอดิศัย   ภัตตาตั้ง) 

                                                  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
                                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 
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าาลลรอียลกแหนบทาาลปารกาศ  

 
1. ต าแหนน่งนักวิชากาาองินแหลรบัญชย 

ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  

การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชี ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา  
ดังกล่าวในทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
         - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
        - วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
         - ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศไทย เป็นต้น 

   (วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
  2. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
        - ความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
          (วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
  3.  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint 100 คะแนน)  

   (วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
  4. ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง (100 คะแนน) 

   (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 อกณฑ์กาาตักสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อีกสาานมาลอลข 1 
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2. ต าแหนน่ง นาลช่างไฟฟ้า   

         ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ 
ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวม
จัดท าสถิติ ข้อมูล และบันทึกประวัติการใช้ จัดท าบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง 
ได้รับวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
        - ความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
          (วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน) 
 

  2. ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง (100 คะแนน) 
   (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

 

3. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผลรวมของ 
การประเมินใน ข้อ ๑ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของ
บุคคล (สัมภาษณ์) 
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3. ต าแหนน่งพนักงานธุากาา 

 ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านงานธุรการและงานสารบรรณและอ่ืนๆ ที่มิใช่งานวิชาการของหน่วยงาน 

ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานทั้งหมดของหน่วยงาน งานหนังสือราชการ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา 
และงานสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง  
1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
2.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพณิชยการ บริหารธุรกิจ 

นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
1. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word 100 คะแนน) 

      (วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ) 
2. ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
            (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

อกณฑ์กาาตักสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
4. ต าแหนน่งพนักงานปาร้ านาีงลา 

ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและท า

ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือป้องกันอุบัติการณ์ที่จะ
เกิดข้ึน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง  
มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 -  ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
            (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

อกณฑ์กาาตักสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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5. ต าแหนน่งพนักงานปารกีบีานาา 

 ลักษณรงานทย่้รปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ ก าหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึง    
การปรุงอาหารจัดเลี้ยงส าหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติอฉพารส านาับต าแหนน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จ ากัดวุฒิ) 

นลักอกณฑ์แหลรวิธยกาาอลืีกสาา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน  
-  ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
            (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 

อกณฑ์กาาตักสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 

 
 
 
 


