ประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ด้วยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ประสงค์จะรั บสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ องหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการจ้ างพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขการสรรหาและเลื อกสรร
รวมทั้ งแบบสั ญ ญาจ้ าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่องการกาหนดประเภท ตาแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๓) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๔) ตาแหน่งบรรณารักษ์
๕) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
๖) ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
๗) ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๒ อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๘,๖๙๐ บาท
อัตราค่าตอบแทน ๘,๖๙๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(เอกสารหมายเลข ๒)
๓) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
(เอกสารหมายเลข ๓)
๔) ตาแหน่งบรรณารักษ์
(เอกสารหมายเลข ๔)
๕) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(เอกสารหมายเลข ๕)
๖) ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
(เอกสารหมายเลข ๖)
๗) ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
(เอกสารหมายเลข ๗)

-๒สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ตามผลงาน
๒. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ
การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหา
และเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ างเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ ว ไป ทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ความจ าเป็ น
หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(เอกสารหมายเลข ๒)
๓) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
(เอกสารหมายเลข ๓)
๔) ตาแหน่งบรรณารักษ์
(เอกสารหมายเลข ๔)
๕) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(เอกสารหมายเลข ๕)
๖) ตาแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
(เอกสารหมายเลข ๖)
๗) ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
(เอกสารหมายเลข ๗)

-๓๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจ
อานวยการ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ ๖๑ ซอยเทศบาล
๑๙ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ผู้ ป ระสงค์ รั บ สมั ค รสามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้ ที่ www.ycap.go.th หั ว ข้ อ “ข่ า ว”
(ประกาศรับ สมัครงาน) โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลั ก ฐานให้ ถูกต้อ ง
ครบถ้ ว น ลงลายมื อ ชื่ อ ด้ ว ยตนเอง และจั ด ส่ งไปยั ง กลุ่ ม งานทรัพ ยากรบุ ค คล โรงพยาบาลยุ ว ประสาท
ไวทโยปถัมภ์ เลขที่ ๖๑ สุขุมวิทซอย ๑๙ ตาบลปากน้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ ระบุ ห น้ า ซองเอกสารว่ า “ใบสมั ค รงาน” (พร้ อ มแนบเอกสารการช าระค่ า ธรรมเนี ย ม )
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
เป็นสาคัญ โดยใบสมัครที่ส่งหลัง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. จะไม่ได้รับการพิจารณา
๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๒) สาเนาปริญญาบัตร (หรือใบประกาศนียบัตร) และระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcriptof Records) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ตรของสถานศึ กษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์ โดยจะต้ องส าเร็จการศึ กษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ วุฒิการศึกษา
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ

-๔-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กาหนด
๕) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ -นามสกุ ล ในหลั ก ฐานการสมั ค รไม่ ต รงกั น ) ใบส าคั ญ ทหารกองเกิ น สด.๙
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อัน มีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
๓.๕ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครอัตราละ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ข าดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๔. การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโยปถั ม ภ์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ (ครั้ ง ที่ ๑) และก าหนดวั น เวลาสถานที่ ในการทดสอบฯ
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และทาง www.ycap.go.th หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน)
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและด้วยวิธีการ
ประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
-ทดสอบทางเชาว์ปัญญา
๑๐๐
ประเมินแบบทดสอบ
-ทดสอบทางจิตวิทยา

-๕หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะดาเนินการประเมินครั้งที่ ๑ และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ต้องเป็นผู้ที่
สอบได้ ค ะแนนในการประเมิ น ฯ ครั้ ง ที่ ๑ ทดสอบความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป/ความรู้ ค วามสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้ทดสอบทางจิตวิทยา
๖.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ การจัดจ้าง จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยนาคะแนนจากการประเมินฯ
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ในกรณี ที่ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น อี ก จะพิ จ ารณาจากล าดั บ ในการรั บ สมั ค รฯ เป็ น ส าคั ญ
เพื่อกาหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลาดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสรรถนะที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์กาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ ผู้ได้รับ เลขประจาตัวสมัครเข้ารับ การเลื อกสรรก่อน เป็นผู้ อยู่ในลาดับสู งกว่าทาง www.ycap.go.th
หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน)
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-๖-

ผู้ที่ ได้ รับการขึ้น บัญ ชีและถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิ บัติราชการ จะต้องยิน ยอม
ให้ตรวจสอบประวัติฯ จากทางสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน โดยมีค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

แบบฟอร์มใบสมัคร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เลขบัญชี ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ
(กรณีสงใบสมัครทางไปรษณีย )

-๗เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
ทั่วไป
กลุม่
บริหารทั่วไป
ชื่อสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา วิเคราะห์ วิ จั ย ประสานแผน ประมวลแผน พิ จ ารณา เสนอแนะ เกี่ย วกั บ นโยบายเป้ าหมาย
ของส่ ว นราชการ หรื อ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การบริ ห าร
หรื อ ความมั่ น คงในระดั บ ประเทศ รวมถึ งประเด็ น ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั งคม ทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูล
สาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบั ติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. รวบรม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง
และสั ง คม ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาสรุ ป เสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้ า หม าย
ของส่ ว นราชการ หรื อ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การบริ ห าร
หรือความมั่นคง
๒. รวบรวมข้ อ มู ล และศึ ก ษาวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก และแผนกลยุ ท ธ์
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการบริห าร หรือความมั่น คง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผน งาน
โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-๘๔. สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคม ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่ อเป็ นข้อมู ลส าหรับการจัดทาแผนงานหรือกาหนด
ยุทธศาสตร์
๕ . ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ความสั ม พั นธ์ ร ะห ว่ า งยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของรั ฐ บาล
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน โครงการ
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รรับับปริ
ปริญญาตรี
ญาตรี
บได้ใไนระดั
ม่ต่ากว่บเดี
านีย้ วกั
ในทุนกในทุ
สาขาวิ
ชา ชา
ได
หรืหอรืคุอณคุวุณฒวุิอฒยิอาย่งอืางอื
่นที่น่เเที
ทียยบได
กสาขาวิ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐
-

ประเมินแบบทดสอบ
สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

-๙หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

- ๑๐ เอกสารหมายเลข ๒
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
ทั่วไป
กลุม่
บริหารทั่วไป
ชื่อสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานทางวิช าการเงิน และบั ญ ชี ซึ่งมีลั ก ษณะงานที่ป ฏิ บั ติเกี่ย วกั บการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบั ญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒ นาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๓. จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่ ห น่วยงานของรัฐ เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๔. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณให้ เป็ น ไป ตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนด
๕. ดู แ ลการรั บ และจ่ า ยเงิ น สถานะทางการเงิ น ตรวจสอบเอกสารส าคั ญ การรั บ – จ่ า ยเงิ น
เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๖. ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น ให้ ค าแนะน า
ในการปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึ กอบรมและ

- ๑๑ วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้คาแนะนา ตอบปั ญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบกสนพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญญาตรี
าตรีหหรือรืคุอณ
่เทียบได้
บไดไใม่นระดั
วกันกในทุ
กสาขาวิ
ไดรรับับปริ
ได้
คุณวุฒวุฒิอยิอาย่งอื
างอื่น่นทีเที
ต่ากว่บาเดีนีย้ ในทุ
สาขาวิ
ชา ชา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา

๑๐๐
๑๐๐
-

ประเมินแบบทดสอบ
สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

- ๑๒ หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

- ๑๓ เอกสารหมายเลข ๓
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
ทั่วไป
กลุม่
บริหารทั่วไป
ชื่อสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ชื่อตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การบริห ารและการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา วิ เคราะห์ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การวางระบบ มาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคล การวางแผนทรัพยากรบุ คคล การกาหนดตาแหน่ง การให้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจา
ต าแหน่ ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่ ง ตั้ ง การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาข้ า ราชการและบุ ค ลากรอื่ น
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทา
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๒. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและความจาเป็นใน
การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล การวางแผนทางก้าวหน้ าในอาชีพ การจัดหลั กสู ตรและการถ่ายทอดความรู้
การจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุค คล
ของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
๔. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผนอัตรากาลัง
ของส่วนราชการ

- ๑๔ ๕. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อประกอบการวางหลั กเกณฑ์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารค่าตอบแทน
๖. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา
๗. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ
ให้ดารงตาแหน่ง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่ วยงาน เพื่ อให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานบุคคลที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบกสนพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้
างอื่นที่น่เเทีทียบได
บได้ใไนระดั
ม่ต่ากว่บาเดีนีย้ ในทุ
สาขาวิ
ชา ชา
าตรีหรืหอรืคุอณคุณวุฒวุฒิอยิอาย่งอื
วกันกในทุ
กสาขาวิ
ไดรับปริญญาตรี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

- ๑๕ หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐
-

ประเมินแบบทดสอบ
สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

- ๑๖ เอกสารหมายเลข ๔
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
กลุม่
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง

ทั่วไป
บริหารทั่วไป
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานทางด้านบรรณารัก ษ์ ซึ่งจะมีลั กษณะงานที่ป ฏิ บัติ เกี่ยวกับการจัด หา คัดเลื อกหนังสื อ
เข้าห้องสมุด วิเคราะห์จัดหมวดหมู่หนังสือ ทาบัตรรายการ ทาบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทา
คู่มือการศึ กษาค้น คว้าหนั งสื อในห้ องสมุ ด ให้ บริการแก่ผู้ ใช้ห้ องสมุ ด จัดกิ จกรรมส่ งเสริม การอ่าน ศึ กษ า
ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ด้านบรรณารักษ์ ภายในห้องสมุดของหน่วยงาน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
๓. จั ดท าสื่ อประชาสั มพั น ธ์การใช้ห้ องสมุด และจัด กิจกรรมในรูป แบบต่าง ๆ เพื่ อเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่ อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

- ๑๗ ๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐
-

ประเมินแบบทดสอบ
สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

- ๑๘ เอกสารหมายเลข ๕
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
ทั่วไป
กลุม่
เทคนิค
ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานธุรการ
ชื่อตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทาข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนิน การเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็ บ รั ก ษาเอกสารส าคั ญ ของทางราชการ การตรวจสอบหรือ จัด ท าเอกสารเกี่ ย วกั บ การประเมิ น สุ ขภาพ
การจัดทา การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ
ประกั น สุ ขภาพ บั น ทึ กหรื อจั ด ท าข้อมู ล หรือบริการทั่ ว ไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีก าร
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานสารบรรณ งานบริ ก ารทั่ ว ไป เช่ น การรั บ – ส่ ง ลงทะเบี ย น
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวม หรือจั ดทาข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลั กฐานหนังสื อ ตามระเบี ยบ
วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และหลักฐานทางราชการ
๓. ดาเนิ นการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้ มีอุปกรณ์ที่มีคุณ ภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทาเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน
เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ

- ๑๙ ๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ น าเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๓. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ไดรรับับวุประกาศนี
ฒิประกาศนี
น หรืชอาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
ยบัยตบัรวิตชรมัาชีธพยมศึ
ชั้นกสูษาตอนต้
งในทุกสาขาวิ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐
-

ประเมินแบบทดสอบ
สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๓๐๐

- ๒๐ เอกสารหมายเลข ๖
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
กลุม่
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง

ทั่วไป
บริการ
พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานประกอบอาหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานทางด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการเตรียม จัดซื้อ กาหนดรายการ
อาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการ
ปรุงอาหารจัดเลี้ยงสาหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาหาร การเลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหาร ได้ตามมาตรฐานโภชนาการ และ
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูแลทาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่
สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบของนักโภชนาการ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
๑. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบ
อาหารต่าง ๆ ตามรายการอาหารที่ต้องทาการผลิตในแต่ละวัน เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๒. ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรคและอาหาร
ทางสายยาง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วยตามมาตรฐานโภชนาการ
๓. จั ด เก็ บ และดู แ ลการถนอมอาหารหลั งจากท าการผลิ ต อาหารในแต่ ล ะวั น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานโภชนาการ
๔. ดูแล บารุงรักษา ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานครัวเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน
๕. ร่วมทีมบริการแจกอาหารที่ผลิตไว้แล้วไปให้ผู้รับบริการตามสถานที่ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและ
จัดเก็บคืนมาโรงครัว เพื่อสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ

- ๒๑ ๖. ร่วมทีมบริการสนั บ สนุ น การให้ความรู้ทางโภชนศึกษา และโภชบาบัดแก่ผู้ ป่วยและญาติห รือ
ผู้ ม ารั บ บริ การเพื่ อให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจกั บ สภาวะของโรคอย่ างเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ
ดูแลตนเองได้
๗. ประสานงานและอานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๘. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อไปบริหารจัดการงานโภชนาการเชิงคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม
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- ๒๒ เอกสารหมายเลข ๗
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
------------------------------ประเภท
กลุม่
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง

ทั่วไป
บริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่ วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์ และพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมในการให้ บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้ บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่างๆ ให้มีจานวนเพียงพอ ครบถ้วน
และพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก
ตะแครงตัวเช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟื้นฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๔. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
๕. ติ ด ต่ อ ประสานงานอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย เช่ น ติ ด ตามผลการรัก ษาของผู้ ป่ ว ยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- ๒๓ ๗. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
-ทดสอบทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม
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