ประกาศโรงพยาบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ด้วยโรงพยาบาลชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร
รวมทั้ ง แบบสั ญ ญาจ้ า ง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุม่ ตามลักษณะงาน
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

บริการ
ผู้ช่วยพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานประจาตึก
พนักงานเปล
พนักงานซักฟอก
พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานประจาห้องยา
พนักงานรับโทรศัพท์

(รายละเอียดตาแหน่ง กลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง อัตราจ้าง ค่าตอบแทน
ตามเอกสารแนบท้าย)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
/(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ...

-2(6) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
อาคารอานวยการชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียน
ผลการเรียน หรือ สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้
แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุ มัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
(พร้อมทั้งนาเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย)
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ หลักฐานทางทหาร
(เฉพาะเพศชาย) อย่างละ 2 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
/3.3 ค่าสมัครสอบ...

-33.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลชลบุรี จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวัน ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอานวยการ ชั้น 2 และทาง
www.cbh.moph.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมิน
ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100
100

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่
ในการรับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประกาศ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี และทางเว็บไซต์ www.cbh.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่โรงพยาบาลชลบุรี
จัดให้มีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก
/8.การจัดทาสัญญา...

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 1
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

กลุม่

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล)

อัตราว่าง

6 อัตรา

ค่าตอบแทน

8,300 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อ
จากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทาง
ร่างกายหรือจิต ที่มีอาการในระยะไม่รุ่นแรง หรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้ในด้าน
การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบของ
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ บริ การทางการพยาบาลแก่ผู้ ป่ว ย โดยจัดเตรี ยมวั ส ดุ อุป กรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวดในการให้บริการ
ทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกาหนด
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกากับตรวจสอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชาระล้างทาความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้
อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย
เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้ศาสตร์
ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
6. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจากแพทย์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกาหนด

7. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล เพื่อ
นาความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
8. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการ
ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
9. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน เช่น
การให้ ความรู้ ด้า นสุ ขวิทยา และการป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
10. ร่ว มบริห ารจัดการวัส ดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 2
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล)

อัตราว่าง

65 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความช านาญงานในหน้ า ที่ และได้ รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกัน
โรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบของ
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่างๆ ให้มีจานวนเพียงพอ ครบถ้วน
และพร้อมใช้งาน
2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟื้นฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีสภาพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 3
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความช านาญงานในหน้ า ที่ และได้ รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตร์ นิ ว เคลีย ร์ ในการเตรี ยม อุป กรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ
วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเข้ารับ
บริการและตรวจสอบบารุงรักษาทาความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่างๆ
ภายในห้องรังสีให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางาน
บริการการแพทย์ด้านรังสีเทคนิครังสีวินิจฉัย ภายใต้การกากับ แนะนาและตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงาน
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ดูแลจัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการแพทย์ ด้าน
รังสีเทคนิคหรือรังสีวินิจฉัยหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ เช่น แผ่นฟิล์ม น้ายาล้าง
ฟิล์ม เจลสาหรับใช้ในตรวจกับเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง กระดาษพิมพ์ภาพ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้
กับเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
2. จัดเตรียมผู้รับบริการก่อนเข้ารับบริการ เช่น ซักประวัติ การให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ รวมทั้งประเมินผู้เข้ารับบริการเบื้องต้น เพื่อจัดลาดับการให้บริการตามความสาคัญ
เร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยหนักฉุกเฉิน ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ
ตรวจรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
3. ช่ ว ยเหลื อ อานวยความสะดวกแก่ รังสี ก ารแพทย์ ห รือ นักรัง สี การแพทย์ใ นการให้ บ ริการทาง
การแพทย์ เช่น ช่วยจัดท่าทางอานวยความสะดวกในการตรวจบริการทางการแพทย์ หรือบริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน รวมทั้งผู้ป่ว ยหนัก เพื่อให้ผู้ ป่ว ยได้รับบริการ
ถูกต้องและเหมาะสม
4. ตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เบื้องต้น รวมทั้งร่วมทา
แผนการซ่อมแซบารุงตามระยะเวลา
5. ประสานงานและอานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6. สรุปสถิตขิ ้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อนาไปบริหารจัดการงานบริการเชิงคุณภาพ
7. ให้ข้อคิดเห็น หรือคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงามหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เช้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 4
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานประจาตึก

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล)

อัตราว่าง

8 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทาความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องหน่ ว ยงานให้ ส ะอาด ปลอดภั ย รวมทั้ ง อ านวยความสะดวกติ ด ต่ อ งานระหว่ า ง
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางานที่
ต้องบริหารจัดการ ดูแล จัดทาความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาด
ปลอดภัย และการเก็บรักษาทาความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้การกากับแนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ดู แ ล จั ด ท าความสะอาดบริ เ วณอาคารสถานที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบและสิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
2. จั ดเตรี ยม เก็บ รักษา ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ มารับบริการ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่
หน่วยงานกาหนด
3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งหน่ ว ยงาน เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 5
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานเปล

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล)

อัตราว่าง

9 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล
บารุงรักษา ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางาน ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ดูแล ตรวจสอบ บารุ งรักษา และเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการ เช่น รถเข็นนั่ง เปลนอน
ถังออกซิเจน เสาน้าเกลือ เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ภายในหน่วยบริการ ด้วย
รถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยบริการกาหนด
3. ช่วยเหลือทีมผู้รักษาในการให้บริการผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน และร่วมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ทันสถานการณ์และเวลา
4. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงาตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มี
คุณภาพ
5. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
6. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น แก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 6
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานซักฟอก

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับการซัก อบ รีดผ้า และวัสดุที่ใช้แทนผ้า ด้ว ยเครื่องซักผ้ าอัตโนมัติหรือมือ ให้
สะอาด ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด และบารุงรักษาทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางาน
เกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้า หรือวัสดุที่ใช้แทนผ้า ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบของหัวหน้าพนักงานงาน
ซักฟอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีจานวนครบถ้วนเพียงพอและพร้อมใช้งาน เช่น
เครื่องซักผ้า-อบผ้า อ่างซักล้าง น้ายาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก เสื้อคลุมป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น
2. บริการซัก อบ รีดผ้า และวัสดุที่ใช้แทนผ้า ของหน่วยงานด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือ เพื่อให้
สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
3. เบิกจ่ายผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าตามที่หน่วยงานแจ้งขอเบิกพร้อมสรุปสถิติข้อมูลการการให้บริการ
แต่ละประเภท เพื่อนาไปบริหารจัดการงานบริการให้มีคุณภาพ
4. ดูแล บารุงรักษา ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
5. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่ อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มี
คุณภาพ
6. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงาน ซัก อบ รีดผ้า กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 7
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานประกอบอาหาร

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

อัตราว่าง

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กาหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุง
อาหารจัดเลี้ยงสาหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาหาร การเลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหาร ได้ตามมาตรฐานโภชนาการ และ
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูและทาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่
สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบของนักโภชนาการ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. จั ด เตรี ย มความพร้ อ มใช้ ข องอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามมาตรฐานที่
หน่วยงานกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ พร้อมบันทึกรายละเอียด
3. จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในห้องเก็บยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีคุณภาพ
5. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยา เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
6. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยที่มีรับยาประเภทต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาระบบ
บริการ
7. ร่วมกับทีมงานดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่รับเข้าคลัง
ยาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเอกสารและบริการจัดเลี้ยงตามประเภทหมวดหมู่ เพื่อสะอาดในการสืบค้นและ
เบิกจ่าย

8. ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
9. ให้คาแนะนา ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 8
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานประจาห้องยา

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม)

อัตราว่าง

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทา
ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในสั ง กัด ดู แลความสะอาดเป็ น ระเบี ยบเรี ยบร้อ ยของสถานที่ ห้ อ งจ่ ายยาและคลั งยาเพื่อ ป้อ งกั น
อุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางาน
ด้านการจ่ายยาและการแบ่งบรรจุยาและทาความสะอาด บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบของเภสัชกรรมและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบ
อาหารต่างๆ ตามรายการอาหารที่ต้องทาการผลิตในแต่ละวัน เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2. ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรค และ
อาหารทางสายยาง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐานโภชนาการ
3. จั ดเก็บ และดูแลการถนอมอาหารหลั งจากทาการผลิ ตอาหารในแต่ล ะวัน เพื่อให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานโภชนาการ
4. ดูแล บารุงรักษา ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานครัว เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ร่วมทีมบริการแจกอาหารที่ผลิตแล้ว ไปให้ผู้รับบริการตามสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานและ
จัดเก็บคืนมาโรครัว เพื่อสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
6. ร่วมทีมบริการสนับสนุน การให้ความรู้ทางโภชนศึกษา และโภชนบาบัดแก่ผู้ป่วยและญาติหรือผู้
มารับบริการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับสภาวะของโรคอย่างเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ปฏิบัติดูแล
ตนเองได้
7. ประสานงานและอานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. สรุ ป สถิติข้อมูล การให้ บ ริ การในงานแต่ล ะประเภท เพื่อไปบริห ารจัดการงานโภชนาการเชิง
คุณภาพ

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 9
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานรับโทรศัพท์

กลุ่มงาน

บริการ (ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

7,590 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ และได้ รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการรับโทรศัพท์ และต่อสายไปยังหน่วยงานต่างๆ ประกาศเสียงตาม
สายในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานพร้อมดูแล บารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการให้บริการ
รับโทรศัพท์ และต่อสายไปยังหน่วยงานต่างๆ ประกาศเสียงตามสาย โดยจัดทาระบบข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์
คัดกรอง และเขียนข่าว รวมถึงตรวจสอบคัดเลือกเพื่อเรียบเรียงข่ายในการให้บริการ เพื่อให้ข่าวสารที่ส่งไปถึง
ผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ภายใต้การกับ แนะนา ตรวจสอบของหัวหน้า
งาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมของใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตู้ควบคุม
ระบบโทรศัพท์ เช่น ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดรับโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องรับโทรสาร เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. บริการรับและต่อสายโทรศัพท์ และให้บริการเสียงตามสาย เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารงานด้าน
สาธารณสุขถึงผู้รับบริการหรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในการประสานเครือข่ายร่วมระดมทีมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตาที่
ได้รับมอบหมาย
3. จั ดระบบข้อมู ล ข่าวสาร โดยวิ เคราะห์ ตรวจสอบ คั ดกรอง เรี ยบเรี ยง และเขี ยนข่า วพร้อ ม
จัดลาดับความสาคัญก่อนหลั ง เพื่อให้บริการข่าวสารถึงผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือและใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงทางราชการได้
4. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ
5. ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา ท าความสะอาดอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ

6. ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนางานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Clear Input

ใบสมัครเลขที่……………….

ใบสมัครสำหรับพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
……………………………….
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………………….…………
ที่อยู่ที่ติดต่อได้………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………….……………
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ ………………………………………………………

ติดรูปถ่าย
1.5x2 นิ้ว

สมัครตาแหน่ง
………………………………………………………….…………………
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
……………………………….... ………………………………....
สถานที่เกิด (จังหวัด)
เชื้อชาติ

E-mail Address……………………………………………………………………..…..
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน………………………………..………………..
ออกให้ที่อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
วันเดือนปีที่ออกบัตร………….…………….หมดอายุ……………..……..………..

……………………………….... ………………………………....
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
……………………………….... ………………………………....
การรับราชการทหาร
ศาสนา
……………………………….... ………………………………....
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
เหตุผลที่ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิม่ เติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝึกอบรม

3. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 5 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและ
เงินเดือน
จาก
ถึง
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 5 ปีหลัง (ถ้ามี)

สาเหตุที่ออกจากงาน

-2โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทไี่ ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

6. ข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ โรงพยาบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ ..............................................
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้สมัคร
(……………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที…่ ……..เดือน………………พ.ศ…………..

แบบคำร้องขอสมัครพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
เขียนที่……………………………………….….
วันที่………เดือน………….…..พ.ศ. ………
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุรี
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว)……..………………………………………………....……………………
เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ / ประกำศนียบัตร………….………..…………………………………………………….………………
วิชำเอก/สำขำ…………………………………..…โดยได้รับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชื่อ.....................................................
เมื่อวันที่………เดือน…………..……….พ.ศ. …….. (ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับกำร
เลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรม/สำนักงำน………………………………..................................
ตำแหน่ง…………………………………..…………………….
ซึ่งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญำ / ประกำศนียบัตร) …….………………………………..………….…………………..…
วิชำเอก /สำขำ ……………………………..……… ระหว่ำงวันที่……………เดือน……………………..……….พ.ศ. ……..………
ถึงวันที…่ ………..…เดือน……………...…………….พ.ศ. …………...… พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่น (หลักฐำนกำรศึกษำ)
…………..……………………………………………… ไว้ก่อน
ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ ก.พ.
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือคุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัครอันมีผลทำ
ให้ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำรับสมัคร ข้ำพเจ้ำด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(……………………………….…………………)
ผู้สมัคร

*หมำยเหตุ ผู้สำเร็จกำรศึกษำจะต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรดังกล่ำว ไม่เกิน
วันที่ปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร

