
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรามัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โรงพยาบาลรามัน 

…………………………………... 
  ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบ ารุงโรงพยาบาลรามัน 
จ านวน  8   อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงขอ
ยกเลิกการขึ้นบัญชีในต าแหน่งเดียวกันนี้ ในบัญชีอ่ืนๆ และประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้  
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- พนักงานธุรการ    จ านวน  2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  1 อัตรา 
- นักโภชนาการ    จ านวน  1 อัตรา 
- พนักงานบริการ    จ านวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน  1 อัตรา 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน  1 อัตรา 
-  

2. รายละเอียดการปฎิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ตามเอกสารแนบ 
                     3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 

 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  

 ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                         ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

 



                         ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  
  ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการ
เจ้าหน้าที)่ โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3  -  23  ธันวาคม  2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 
น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่า
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานพร้อมส าเนาภาพถ่ายเอกสาร ดังนี้  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรหรือ   1 
นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 

 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านจ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 ๕.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 5.4  ส าเนาประกาศนียบัตรหรือส าเนาใบสุทธิหรือส าเนา รบ. ๑  จ านวน 1 ฉบับ 
   ๕.5 ส าเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘ (เพศชาย) 
 ๕.6 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
 5.7 ส าเนาเอกสารการได้รับวัคซีน (อย่างน้อย 1 เข็ม)  จ านวน 1 ฉบับ 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรองส าเนาเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองว่ า 
(ส าเนาถูกต้อง) และหากเอกสารใดไม่ครบถ้วน ไม่อนุญาตให้สมัครสอบ 
 

  6. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
 6.1. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) 
 6.2  ผลการตรวจโรคโควิด-19 แบบATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
 6.2. หลักฐานในการค้ าประกันงาน  
    - ส าเนาบัตรข้าราชการระดับ 4 หรือระดับช านาญงานขึ้นไป เซ็นรับรอง 
จ านวน 1 ฉบับ ให้น ามาให้ในวันรายงานตัวเข้ามาท างาน (ทั้งนี้บัตรข้าราชการต้องเป็นข้าราชการประจ า
เท่านั้นหากไม่มีผู้ค้ าประกันงานโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้รายงานตัว) 
     

  7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงพยาบาลรามันจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่                   

27  ธันวาคม  2564  ทางเว็บไซต์ www.ramanhospital.org 
 



8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือก จะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 

 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

     จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  
 

10. การจ้าง 
 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และจะมีการ
ประเมินผลการท างาน  
 

   ๑1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้   

1. มีเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ประจ าปี  

 
 หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อ
ค้ าประกันการท างาน  
 
   ประกาศ ณ วันที่  3  ธันวาคม  2564  
 
 

                                               
              (นางสาวนิยา   สือนิ) 
                                                                   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน คุณสมบัติแตล่ะต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง        พนักงานธุรการ 

อัตราการจ้างงาน      8,596    บาท 

อัตราที่เปิดรับ   2  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติทางด้านงานธุรการและงานสารบรรณและอ่ืนๆ ที่มิใช่งานวิชาการของหน่วยงาน  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างานทั้งหมดของหน่วยงาน งานหนังสือราชการ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานประชุม 
อบรม สัมมนา  และงานสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อ่ื นๆที่
เกี่ยวข้อง  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการ
ท างานปฏิบัติงานทุกอย่างที่มิใช่งานวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 

1. งานสารบรรณ  เช่นการพิมพ์ จัดชุด รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ ท าบันทึก 
เสนอหนังสือ เดินหนังสือ การท าส าเนา การเสาะหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บ 
ค้นหา และการท าลายเอกสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม รวมทั้ง งานการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนด 

2. บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เช่น ทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  

3. งานติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรมและอ่ืนๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  โดยปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4. งานจัดสถานที่ภูมิทัศน์ของหน่วยงานและงานบริการจัดหาสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 
รวมถึงงานประสานดูแลการจัดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของหน่วยงานร่วมกัน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ เท่านั้น 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 



ต าแหน่ง        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

อัตราการจ้างงาน      8,596    บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน 
ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – 
รายจ่าย ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 

1. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปี ของหน่วยงาน  

3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน 

4. ประสานงานในระดับฝายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ เท่านั้น 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 

 

 

 

 



ต าแหน่ง        นักวิชาการเงินและบัญชี 

อัตราการจ้างงาน      9,530  บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณการ
บัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูก
ต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1. การจัดท าบัญชี เอกสรรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 

2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย  

3. จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ 
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น 
 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 

 

 

 



 

ต าแหน่ง        นักโภชนาการ 

อัตราการจ้างงาน      9,530  บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา 
โภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน ส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร 
วางแผนป้องกันและบ าบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือก าหนดเครื่องวัด
ทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม ทดลองต ารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหาร
และโภชนาการ เพ่ือก าหนดการ เพ่ือก าหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้
เหมาะสม 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้ก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

1. ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน 

2. สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟ้ืนฟูลัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การมี
พฤติกรรมที่ดีของผู้ป่วยหรือประชาชน เพ่ือให้มีภาวะโภชนาการที่ดี 

3. ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เ พ่ือน ามาปรับปรุง 
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. จัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เท่านั้น 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เท่านั้น 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 

 
 



 
 

ต าแหน่ง        พนักงานบริการ 

อัตราการจ้างงาน      8,596  บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก 
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่น งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป 
รวมถึงงานบริการยานพาหนะ  ขับรถยนต์ของทางราชการ หรืองานที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท างาน
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการบริการต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มา
ใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่น การดูแลจัดท าความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ เช่น 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการบริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มา
ใช้บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องมือในการรับรองแขก รวมถึงงานที่
จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  

2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อ
ข้องใจและช่วยตอบค าถามแก่ประชาชนที่มารับบริการ  

3. งานบริหารจัดท าความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่
ราชการเพ่ือให้เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขา
ใด สาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 

 

 

 



 

ต าแหน่ง        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

อัตราการจ้างงาน      9,530  บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ 
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่ง ระบบชุดค าสั่งประยุกต์  การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนด
คุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ การให้ค าปรึกษา
แนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการในหน่วยงาน 

2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องและแม่นย าและ
ทันสมัย  

3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 

4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์  
 
 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 



 

ต าแหน่ง        พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

อัตราการจ้างงาน      7,105  บาท 

อัตราที่เปิดรับ   1  ต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
ควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ
ของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ 

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์
และการท าหัตถการต่างๆ  

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เช่นพลิกตะแครงตัว ป้อนอาหาร 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่ง
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

2. อายุไม่เกิน 35 ปี 
 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และโรงพยาบาลรามันไม่มีการเก็บเงินเพื่อค้ า
ประกันการท างาน 

 

 

 


