
 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
เรื่อง    รับสมคัรบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

..................................................... 
   

  ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป  ฉะน้ัน    อาศยัอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง หลักเกณฑ ์
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  
๑๑  กันยายน   ๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ      เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจดักรอบอตัรากําลังพนักงานราชการ   ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   และ
อํานาจตามคําสั่งกรมสุขภาพจิตท่ี  ๖๔๒/๒๕๕๔  ลงวันที ่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔  เร่ือง  มอบอํานาจการสรรหา
และเลอืกสรรและลงนามในสญัญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรโดยมรีายละเอยีด  ดังน้ี 
 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ตําแหน่ง     และรายละเอียดการจ้างงาน  
 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  มีอัตราว่างจํานวน   ๕  อัตรา   

๑.๑  ตําแหน่ง  นักจิตวิทยาคลินิก  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป   จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๒  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงาน   บริการ   จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๓  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ  กลุ่มงาน  บริการ   จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๔  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงาน  บริการ   จํานวน  ๑  อตัรา 
 ๑.๕  ตําแหน่ง  นายช่างเทคนิค  กลุ่มงาน  เทคนิค   จํานวน  ๑  อตัรา 
   - รายละเอียดการจ้างงาน  ตามเอกสารท่ี แนบ- 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบติัทั่วไป    
 (๑)   มีสญัชาติไทย 

(๒)   มีอายุไมต่่ํากว่า  ๑๘  ปี  
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน     

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยตอ้งรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา    

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  
(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง      ของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมาย่ืนด้วย 

       /๒.๒  เง่ือนไขการจ้าง... 



 
                                   

- ๒ - 
     
   ๒.๒  เงื่อนไขการจ้าง/ คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๒.๒.๑  ตําแหน่ง นกัจิตวิทยาคลินกิ 
   -  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทีม่ีหลกัสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี  ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก   
   -  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจิตวิทยาคลินิก 
  ๒.๒.๒  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
   - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปรญิญาหรือประกาศนียบัตรของ
ส่วนราชการตา่ง ๆ  ท่ีมีหลักสตูรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓  ปี  ตอ่จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง  ไดแ้ก่ บัญช ี พณิชยการ เลขานุการ  การเงินและการธนาคาร 
การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บริหารธุรกิจ 
   -   มีประสบการณ์ในการทํางานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
  ๒.๒.๓  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
   - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปรญิญาหรือประกาศนียบัตรของ
ส่วนราชการตา่ง ๆ  ท่ีมีหลักสตูรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓  ปี  ตอ่จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง  ไดแ้ก่ บัญช ี พณิชยการ เลขานุการ  การเงินและการธนาคาร 
การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บริหารธุรกิจ 
   -   มีประสบการณ์ในการทํางานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
  ๒.๒.๔  เจ้าพนักงานเภสชักรรม 
   -  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมท่ีมหีลกัสูตรกําหนดระยะเวลา
การศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒  ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๒.๒.๕  นายช่างเทคนคิ 
   -  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหรอืประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  ตอ่จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
   -   มีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  ๓  ปีติดตอ่กัน 
 
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
          ผู้สนใจจะสมัครขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป    
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ต้ังแต่วันท่ี  ๘ – ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ในวันและเวลา 
ราชการ  โดยผู้สมัครไมต่้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร      
 
 
 
 
          /๓.๒ หลักฐานที่ตอ้งย่ืน... 
 
 



 
- ๓ - 

 
 ๓.๒  หลกัฐานที่ต้องยืน่พรอ้มใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕  X ๒  น้ิว โดยถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน  ๑ ปี   (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จํานวน   ๒  รูป  

(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาํแหน่ง  
ที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาจํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  โดยจะตอ้งสําเร็จการศกึษาและไดร้ับ อนุมัตจิากผูม้ี
อํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรบัสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันที่ทีไ่ด้รับอนุมตัิวุฒิ
การศึกษาจะตอ้งอยู่ภายในกาํหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได ้ 

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน 
อย่างละ  ๑  ฉบับ 

(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น     ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ –  
นามสกุล  (กรณีชือ่ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน)     ใบสาํคัญทหารกองเกิน  สด.๙  (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย)  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (เฉพาะตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   
เจ้าพนักงานพัสด ุและนายชา่งเทคนิค) 
ทั้งน้ี    ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอ้ง   และลงชือ่กํากับไว้ด้วย 
 
 ๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
          ผูส้มคัรเข้ารับการเลอืกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ    
ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ในกรณีทีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรอืวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมผีลทําให้ผูส้มัครสอบไมม่ี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมคัรดังกล่าวใหถื้อว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรบั
ผู้น้ัน   
 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา  สถานที ่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และ
กําหนดวัน เวลา  สถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ   ในวันที ่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕     ณ  บอร์ดประชาสมัพันธ์
ด้านการบริหารงานบุคคล  ชั้น  ๑  อาคารอํานวยการ   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  
http://www.suansaranrom.go.th    
 
 
 
 
          /๕. หลักเกณฑ์และ... 
 
 
 



 
 

- ๔ – 
 
๕.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 

๕.๑  ตําแหนง่นักจิตวทิยาคลนิิก 
 

หลกัเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนน
เต็ม 

วิธกีารประเมิน 

      การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

     คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
     ๑.  บุคลิกภาพและทัศนคต ิ
     ๒.  ความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
     ๓.  ประสบการณ์ 
     ๔.  แนวโน้มการปฏิบัติงาน 
     ๕.  ความสามารถพิเศษ 

 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสมัภาษณ์ 

 

 ๕.๒  ตําแหนง่  เจ้าพนักงานธุรการ 
  

หลกัเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนน
เต็ม 

วิธกีารประเมิน 

      การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

    คุณสมบัตสิว่นบุคคล 
     ๑.   การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามนโยบาย 
     ๒.   การทาํงานเป็นทีม 
     ๓.   ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     ๔.   ความประพฤติ  อุปนิสัย  และมนุษย์สัมพันธ์ 
     ๕.   ความสามารถพิเศษ 

 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

สอบขอ้เขียน 
 
 
 
สอบสมัภาษณ์ 

 
 
       /๕.๓  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ... 
 
 



 
- ๕ - 

 
๕.๓  ตําแหนง่  เจ้าพนักงานพสัดุ 

  
หลกัเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนน

เต็ม 
วิธกีารประเมิน 

      การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

     คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
     ๑.   ความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
     ๒.   ทัศนคต ิ
     ๓.   การทาํงานเป็นทีม 
     ๔.   บุคลกิภาพ 
     ๕.   ความสามารถพิเศษ 

 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสมัภาษณ์ 

 
๕.๔  ตําแหนง่  เจ้าพนักงานเภสชักรรม 

  
หลกัเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนน

เต็ม 
วิธกีารประเมิน 

      การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ความรู้เชิงระบบงานคุณภาพ 
๓. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานราชการ 

     ๔.  ความรู้ด้านสิทธแิละจรรยาบรรณกับผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

     คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
     ๑.   พฤตกิรรมและแนวคิด 
     ๒.   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์(ปฏิบัติ) 

 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

สอบขอ้เขียน 
 
 
 
 
สอบสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
        /๕.๕  ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค... 
 
 
 



 
- ๖ - 

 
๕.๕  ตําแหนง่  นายช่างเทคนคิ 

  
หลกัเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนน

เต็ม 
วิธกีารประเมิน 

      การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

     คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
     ๑.   การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามนโยบาย 
     ๒.   การทาํงานเป็นทีม 
     ๓.   ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     ๔.   ความประพฤติ  อุปนิสัย  และมนุษย์สัมพันธ์ 
     ๕.   ความสามารถพิเศษ 

 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสมัภาษณ์ 

 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๑  โดยการสอบข้อเขียนก่อน  และ

ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑  ดังกล่าว จะตอ้งเข้ารับการประเมนิสมรรถนะในคร้ังที่  ๒   ตอ่ไป 
 

๖.   เกณฑก์ารตัดสิน 
(๑)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ครั้งท่ี  ๒  จะตอ้งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใน  
      การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑  ไมต่่ํากว่าร้อยละ  ๖๐ 
(๒)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผูท้ีไ่ด้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
      แต่ละ ครัง้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐ 
(๓)  การจัดจ้างจะเป็นตามลาํดับคะแนนทีส่อบได ้
 
 
 

๗.   การประกาศรายช่ือและการข้ึนรายชือ่ผู้ผ่านการเลอืกสรร 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จะประกาศรายชือ่ผูผ้่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ โดยบัญชี    

รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรอืสิ้นผลไปเมื่อการเลอืกสรรครบกําหนด  ๑  ปี   นับแต่วันข้ึนบัญชหีรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
         /๘.การจัดทําสญัญาจ้าง... 
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รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 
 

ตําแหน่ง  นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
 
๑.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 

(๑)  ด้านการปฏิบัติการ 
 -  ประเมิน  วิเคราะห์  ตรวจวินิจฉัย  ด้วยเครื่องมอืทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน

วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก  กับกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือค้นหา  อธิบาย ทํานายแนวโน้นความผดิปกตทิางจิต  พยาธิสภาพ
ทางสมอง  พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  พัฒนาการ  ศักยภาพ  บุคลกิภาพ  เชาวน์ปัญหา  กลไกที่มาหรอื
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพตดิ  ความผดิปกตทิางจิตใจ  การกระทําผิดกฎหมายหรือกรณีที่เก่ียวข้อง
กับทางกฎหมาย  การเจ็บป่วยทางจิตเวช  ในระดับที่ไมซ่ับซ้อน 

 -  ให้คําปรึกษา  จิตบําบัด  พฤติกรรมบําบัด  การบําบัดทางจิตวิทยา  การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
จิตใจ  สังคม  อารมณ ์ สติปัญญา  ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในระดับท่ีไม่ซบัซ้อน  เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาตองตนเอง  ปรับเปลี่ยน  อารมณ์  ความคิด  พฤตกิรรม  วิธีการปรับตัว  หรอื
แก้ปัญหา  บุคลิกภาพท่ีบกพร่องให้เหมาะสมและใช้ศักยภาพของตนเองได ้

 -  ส่งเสริม  ป้องกัน เฝ้าระวงั  แก้ไขปัญหาพฤติกรรม  สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยการวิเคราะห์  วางแผน  ดําเนินการ  ด้วยเครื่องมอืและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ํา  หรือกระทําผดิซ้ํา 

 -  รวบรวม  ศึกษา  ข้อมลูงานวิจัย  ด้านจิตวิทยาคลินิก  และวิชาการอืน่ ๆ  ที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้  หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลนิิก 

(๒)  ด้านการวางแผน 
 -  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนกการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
(๓)  ด้านการประสานงาน 
 -  ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 -  ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการทาํงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
(๔)  ด้านการบริการ   
 -  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก  วิชาการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  มีความเข้าใจ ปรับใชใ้นการดําเนินชีวิต 
 -  ถ่ายทอด  ฝกึอบรม  องค์ความรู้  เทคโนโลยีด้านจติวิทยาคลินิก  จดัทําแผนการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาความรู้  ความสามารถของนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป 
 

๒.  ค่าตอบแทน     ๑๕,๑๙๐  บาท/เดอืน 
 
๓.  สทิธิประโยชน์    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
                               ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๔.  ระยะเวลาการจ้าง     สิ้นสดุปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และตอ้งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 



 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 

 

ตําแหน่ง  เจ้าพนกังานธรุการ กลุ่มงาน    บริการ 
 
๑.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 

  (๑)  ด้านการปฏิบัติการ 
 -  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบรกิารทั่วไป  เชน่ การรับส่ง  ลงทะเบียน ร่างหนังสือ

โต้ตอบจดัเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปไดโ้ดยสะดวกราบร่ืนและมี
หลักฐานตรวจสอบได ้

 -  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถติ ิ เอกสาร หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ตอ่การค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสาํนักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มคุีณภาพไว้ใช้งานและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 -  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอ้มูลต่าง ๆ นําเสนอตอ่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนําไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

(๒)  ด้านการบริการ 
 -  ตดิตอ่ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 -  ให้บริการขอ้มลูแก่ผูม้าตดิตอ่ราชการเพ่ือให้ได้รับข้อมลูที่จะนําไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ่ไป 
 -  ผลติเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวขอ้งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.  ค่าตอบแทน     ๑๑,๗๒๐  บาท/เดอืน 
 
๓.  สทิธิประโยชน์    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
                               ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๔.  ระยะเวลาการจ้าง     สิ้นสดุปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และตอ้งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ 

 

ตําแหน่ง  เจ้าพนกังานพสัดุ กลุ่มงาน    บริการ 
 
๑.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน    
  (๑)  ด้านการปฏิบัติการ 
  -  ปฏิบัติงานขัน้ต้นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซือ้ ว่าจ้าง การเก็บรักษา  นําส่ง การ
ซอ่มแซม และบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่าง ๆ  เพ่ือใหอ้ยู่ในสภาพดีพร้อมตอ่การใช้งาน 
        -  ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสด ุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการดําเนินงาน 
  -  รายงาน  สรปุความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน  และนําเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 
  -  ร่างและตรวจซือ้สญัญาซื้อ  สญัญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเร่ืองเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการดําเนินงาน 
  -  ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ  เพ่ือร่วมพัฒนาใหร้ะเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
  -  ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 (๒)  ด้านการบริการ 
  -  ให้คําแนะนาํเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดใีนการปฏิบัติงาน  และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง 
  -  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือ
ให้บริการ  หรือขอความช่วยเหลือในด้านทีต่นรับผดิชอบ 
 
๒.  ค่าตอบแทน     ๑๑,๗๒๐  บาท/เดอืน 
 
๓.  สทิธิประโยชน์    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
                               ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๔.  ระยะเวลาการจ้าง     สิ้นสดุปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และตอ้งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 



 
      รายละเอียดการจ้างพนกังานราชการ 

 

ตําแหน่ง  เจ้าพนกังานเภสชักรรม กลุ่มงาน    บริการ 
 
๑.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 

(๑)  ด้านการปฏิบัติการ 
 -  ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บรโิภคข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ใช้บริการ

ภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร  เพ่ือการบริการอย่างมีคุณภาพ  มาตรฐาน 
 -  ดูแล  บํารุงรักษา  เครือ่งมืออุปกรณ์  เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 -  บันทกึ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมลูทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือ

นํามาใช้เป็นข้อมลูอ้างอิง  นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
(๒)  ด้านการบริการ 
 -  ให้คําแนะนาํ  ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองที่ไม่ซับซอ้น  เพ่ือส่งเสริมความรู้  ความ

เข้าใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 -  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพ่ือใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ 
 

๒.  ค่าตอบแทน     ๑๐,๓๗๐  บาท/เดอืน 
 
๓.  สทิธิประโยชน์    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
                               ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๔.  ระยะเวลาการจ้าง     สิ้นสดุปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และตอ้งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  รายละเอียดการจ้างพนกังานราชการ 
 

ตําแหน่ง  นายช่างเทคนิค  กลุ่มงาน    เทคนคิ 
 
๑.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 
           (๑)  ด้านการปฏิบัตกิาร 
  ๑.๑  ดูแล  ควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภค  เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์  
เคร่ืองมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ  วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ  ในความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพรอ้มในการ
ใช้งาน 
  ๑.๒  ซอ่ม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ตดิตั้ง เครือ่งจักร  เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เคร่ืองจักร เครื่องกล และส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 
 
 (๒)  ด้านการบริการ 
  ๒.๑  ให้คําปรกึษา   แนะนํา จัดทําขอ้มลู  ถ่ายทอดความรู้ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้  
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๒.๒  ตดิตอ่ประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
๒.  ค่าตอบแทน     ๑๑,๗๒๐  บาท/เดอืน 
 
๓.  สทิธิประโยชน์    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
                               ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๔.  ระยะเวลาการจ้าง     สิ้นสดุปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และตอ้งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


