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
1.1 กลุม่ ตามลักษณะงาน
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
1.2 กลุม่ ตามลักษณะงาน
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

บริหารทั่วไป
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษา
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างเทคนิค

(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 กรรมการพรรคการเมือ ง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ...

-2(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
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสมัคร และส่งเมล์มาที่ hr.recruit,cbh@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
(จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 15.00 น.) เมื่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว
จะติดต่อกลับ ผู้สมัครจะต้องมาชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ 30 บาท (ก่อนเวลา 16.30 น)
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 และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
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 (ให้นา
หลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
/3.3 ค่าสมัครสอบ...

-33.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ 30 บาท
เมื่ อ สมั ค รสอบแล้ ว ค่ า สมั ค รสอบจะไม่ จ่ า ยคื น ให้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว 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
กลุ่มลักษณะงาน บริหารทั่วไป และ เทคนิค ประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

40
60

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

100
200

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 การประกาศรายชื่อ...

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 1
ชื่อตาแหน่ง

เภสัชกร

กลุม่

วิชาชีพเฉพาะ (ปฏิบัติงานที่งานคุ้มครอบผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

16,920 บาท (หลักสูตร 5 ปี)
19,680 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รั บปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช า
เภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบั ติงานด้านเภสั ช กรรม ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณ ฑ์
ประเภทต่า งๆ การจ่ ายยาให้ คนไข้ตามคาสั่ งแพทย์ในโรงพยาบาลหรื อหน่ว ยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกั บการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค
และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค ตรวจวิ เคราะห์ ประกัน คุณภาพทางห้ องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา
สมุน ไพร ผลิ ตภั ณฑ์แ ละบริ การสุ ขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการบริ การ ได้ม าตรฐาน เป็น ธรรมและ
ปลอดภัย
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
4. จั ดทา พัฒ นามาตรฐาน แนวทาง คุ่มือเบื้องต้ นทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การ
คุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
3. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้ม
ครอบผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 2
ชื่อตาแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์

กลุม่

วิชาชีพเฉพาะ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

15,960 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รั บปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์
วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่
ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุ ลชีววิทยคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุ่นแรง และติดตาม
การรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การ
กาหนดคุ ณลั ก ษะ และการควบคุ ม การใช้เ ครื่อ งมื อรวมทั้ ง น้ายาต่ า งๆ ทางห้ องปฏิบั ติ การทางเทคนิ ค
การแพทย์ การให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คาปรึกษา
แนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยาและทันเวลา
2. รวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเบื้ อ งต้ น ด้ า นเทคนิ ค การแพทย์ ที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น เพื่ อ
ประกอบการวางแผนหรื อ การจั ด ท ารายงานทางวิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นางานด้ า นเทคนิ ค การแพทย์ และ
สาธารณสุข
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. สอน แนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 3
ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุม่

วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง

4 อัตรา

ค่าตอบแทน

15,960 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิ ตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ ชีว ภาพ สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิช าแพทยศาสตร์ สาขาวิช าทัน ต
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิช าเภสั ชศาสตร์ สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชรติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพล
ศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ
ทางแพทย์แผนจีน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุ ข ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อา
ชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล
กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ส ารวจ รวบรวม ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ งานด้ า น
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี

2. สรุ ป รายงานเกี่ย วกั บ การด าเนิน งาน หรือ รายงานการรวบรวมข้ อมู ล ทางวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริ การสุ ขภาพ โดยบูร ณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่ งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับ งานด้าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค รั กษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบ สวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อ การเฝ้ า ระวัง ควบคุ มป้ องกัน โรคและภั ยสุ ขภาพ รวมทั้งส่ งเสริ มสุ ขภาพ และฟื้ นฟู สุ ข ภาพ เพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะสถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่น
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4. ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นิเทศงานด้านสาธารณสุข ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 4
ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

กลุม่

บริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคิลนิก)

อัตราว่าง

2 อัตรา

ค่าตอบแทน

13,300 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทานโยบาย
แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
5. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อมูล นโยบาย แผล มาตรฐาน
การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร แบบเรี ย น ตารา สื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อ การศึ กษา การผลิ ตและการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. จัดทาแผน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. ดาเนินการเกี่ย วกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
เพื่อเพื่อหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนกันจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษา
6. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ด้านการบริการ
1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษา และวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนาปรึกษาเบื้องต้น แก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
สะดวก
3. ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และให้แนวทางการศึกษา
4. เผยแพร่ ก ารศึ ก ษา เช่ น จั ด รายการวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เขี ย นบทความ จั ด ท าวารสารสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะนาการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 5
ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน

เทคนิค

อัตราว่าง

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

10,200 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบัญชี 1 อัตรา
ปฎิบัติงาน กลุม่ งานการเงิน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ
สานักงาน
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อให้งานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ ประจาปี
ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลบุรี
หน่วยที่ 6
ชื่อตาแหน่ง

นายช่างเทคนิค

กลุ่มงาน

เทคนิค (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์)

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

10,200 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบารุงรักษา ตรวจซ่อม
ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง เครื่องอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยคานวณราคารายการและประมาณราคา
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ดู แ ล ควบคุ ม ตรวจซ่ อ ม และบ ารุ ง รั ก ษาระบบสาธารณู ป โภค เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต์
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโลหะ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง สารวจ เขียน หรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ระบบสาธารณู ป โภค เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต์ รวมทั้ ง การทดลองใช้
เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลั กวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความ
ปลอดภัย
3. ช่วยในกรรคานวณรายการและประมาณราคาในการดาเนินงาน วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ งาน
ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
2. ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไป
ให้ แก่บุคลากรภายในหน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้ มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

