ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราฃการ (คพร.) ในการประขุมครั้งที่ ๔ / ๒๔๖๔ เมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒(ะ๖๔ ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราฃการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒
และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๔
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ซื่อตำแหน่ง กลุ่ม งานวิช าชีพ เฉพาะ และกลุ่ม งานบริห ารทั่วไป

และรายละเอีย ด

การจ้างงาน
๑.๑ ซื่อตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ (ตามเอกสารแนบท้าย)
อัต ราว่าง
๗ อัตรา
ค่าตอบแทน
๔๙,๖๘๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แกํไขเพิ่มเติม ยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔ - ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ โดยระยะเวลาในสัญญาจ้าง
ไม่เกิน ๓ เดือน หากมีภารกิจต่อเนื่องสามารถจ้างต่อได้คราวละ ๓ เดือน โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
ลถานทีป่ ฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประซารักษ์
๔ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตาคลี
๒ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลาดยาว
๑ อัตรา
๑.๒ ซื่อตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ลัก ษณะงานที่จะปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้าย)
อัต ราว่าง
๖ อัตรา
ค่าตอบแทน
๔๐,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราขการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แกํไชเพิ่มเติม ยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระยะเวลา...
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ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยระยะเวลาในสัญญาจ้าง
ไม่เกิน ๓ เดือน หากมีภารกิจต่อเนื่องสามารถจ้างต่อได้คราวละ ๓ เดือน โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วันที่ ๓๐ สันยายน ๒๕๖๕ และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประซารักษ์
๓ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตาคลี
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองบัว
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากฟ้า
๑ อัตรา
©.๓ ซื่อตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
ลัก ษณะงานที่จะปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้าย)
อัต ราว่าง
๔ อัตรา
ค่าตอบแทน
๔๑,๕๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราฃการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยระยะเวลาในสัญญาจ้าง
ไม่เกิน ๓ เดือน หากมีภารกิจต่อเนื่องสามารถจ้างต่อได้คราวละ ๓ เดือน โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วันที่ ๓๐ สันยายน ๒๕๖๕ และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
ลถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
๒ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลท่าตะโก
๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.© คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผู้มีกายทุพ พลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ้น เฟ้อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็น ผู้ด ำรงตำแหน่ง ข้า ราชการการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ งหรือ เจ้า หน้า ที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให้จ ำคุก ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการ
พิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล,ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาบหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นชองรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของราชการส่ว นท้อ งถิ่น พนัก งานราขการ พนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข ลูก จ้า งชั่ว คราวรายเดือ น รายวัน และจ้างเหมาบริก ารของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเปีด
ทำการรับสมัคร
หมายเหตุ...

- ๓หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองวัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน และจ้างเหมาบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สำหรับ พระภิก ษุห รือ สามเณรทางราชการไม่ร ับ สมัค รและไม่อ าจให้เข้ารับ การเลือ กสรรเป็น
พนัก งานราชการเฉพาะกิจ ได้ ทั้ง นี้ ตามหนังลือ กรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ ่ายบริห าร ที่ นว ๘๙เ ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๒ คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไวิไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญ ญาบัตรและทรานสคริป (7โลกรเะก่เวป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
พร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาลูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้ส มัค รต้อ งชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มการสอบสำหรับ ตำแหน่ง ที่ส มัค ร จำนวน ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้ส มัค รสอบสามารถสมัค รไต้เพียง ๑
เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแกไชตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้

ตำแหน่ง และสมัค ร'ไต้เพีย งครั้ง เดีย วเท่า นั้น
(๒)ผู้สมัคร...

ก#

(๒) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบในข้อ ๒.๒ โดยต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จการศึก ษาและไต้รับ การอนุม ัต ิจากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิภ ายในวัน ที่
ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(๓) ผู้ส มัค รจะต้อ งรับ ผิด ขอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง ตามข้อ ๒ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีค'วามผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๔) พนักงานราชการที่ไต้รับการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการเฉพาะกิจ หรือตาม
ประกาศรับสมัคร ถือเป็นการจ้างงานเฉพาะคราวเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น
ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติหรือกรอบทดแทน) ได้
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ [าบ:เวร://ทรท.๓๐เว[า.3๐.1:1า/
๕. หลัก เกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะ อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การทดสอบ
การปฏิบัติ การพิจารณาแฟ้มผลงาน ((^อโบัอแอ) ฯลฯ
๖. เกณฑ์การตัดสิน และการขึ้น บัญ ชีรายซื่อผู้ผ ่านการเลือกสรร
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ไต้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ตํ่าก'ว,าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงจากคะแนนการประเมินสมรรถนะตามลำดับคะแนนสูงสุด
ลงมา ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัคร
และเลขที่สมัครเป็นสำคัญ
๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้น บัญ ชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ 1า1ฯ;!วร://กรก.๓๐!วเา.ฐ๐.-):เา/โดยบัญ ชีรายซื่อ
ดังกล่าวหมดอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๘.การจัด...

-๔ -

๘. การจัด ทำสัญ ญาจ้างผู้ผ ่านการเลือ กสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9^ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

&1

ป ี

(นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ปฏินัติราขการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/

เอกสารแนบท้าย

บัญ ชีร ายละเอียดแนบท้ายประกาศรับ สมัค รพนัก งานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๑. ตำแหน่ง พยาบาลวิช าชีพ
กลุ่มงาน
วิข า,ชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ตรวจวินิจฉัย ให้การพยาบาล ช่วยเหลือ
แพทย์กระทำการรักษาโรค วินิจฉัยปัญหา การให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด - 19
๒. วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล ในการให้บริการ
รักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ใน 0๐เา๐โ1 ผลฟ และระบบบริการโรงพยาบาลสนาม และ เา๐รเว1๒1
๓. ดูแลผู้ป่วยในระบบ แ๐๓๐ 15๐๒1:1๐๐ (แI), 0๐๓ ๓ บก!IV 15๐๒1:1๐๐ (01) ติด ตามเยี่ย ม/
ประเมินอาการผู้ป่วย รายงานแพทย์ จัดยาส่งให้ผู้ป่วยที่บ้านและคัดกรองผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง โดย /Vไ"^
๔. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
อัต ราว่า ง
๗ อัตรา
ค่า ตอบแทนรายเดือ นเหมาจ่า ย ๔๙,๖๘๐ บาท/เดือน
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ ิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิซาการพยาบาลศาสตร์
และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
๒. ตำแหน่งนักวิฃ าการสาธารณสุข
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. คัดกรอง สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส รวมทั้งงานบริการการฉีดวัคซีนหรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ็าระวัง ปัองกันควบคุมโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
๒. ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดขอบ
๓. รวบรวม วิเคราะห์ และวัดทำรายงานข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติงานหรือการแก่ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานเปันไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๔. การเผิาระวัง'โรค สอบสวน ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เฝืาระวังที่ด่านควบคุม
โรคติดต่อ,สถานพยาบาล,โรงพยาบาลสนาม,ศูนย์พักคอย การเฝ็าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (๐๒516โ) การ
ออกสอบสวนโรค และค้นหาติดดตามผู้สัมผัสการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (71๒01} //71๒ การจัดการผู้ป่วย ทั้งใน
สถานพยาบาล และการแยกกักที่บ้าน
๕. ก าร ปฏิบ ัต ิง านหรือ ให้บ ริก ารแก่ป ระซาซนทั่ว ไป กลุ่ม เสี่ย ง ผู้ต ิด เชื้อ และผู้ป ่ว ย โด ยการ
ควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเฝ็าระวัง การส่งเสริมพื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจ การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด!9 (0๐โ๐กลVIโน5 อเ5๐ล5๐ 2019
(00\ศ0-19)...

0

&
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(00\/เ0-19) ทั้งบุคลากรที่ให้บริการโดยตรง หรือสนับสนุนการให้บริการประสานงานการทำงา'นทั้งในระดับ
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก ดูแลพยาบาลผู้ที่มาร้บบริการก่อนและหลังฉีดวัคซีน
อัต ราว่าง
๖ อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือ นเหมาจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดืไม่ตํ่ากว่านื้1นสาขาวิฃาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิฃาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิฃาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิฃาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิฃาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิฃาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ท างเศรษฐศาสตร์ส าธารณสุข สาขาวิฃ าเวชศาสตร์ก ารกีฬ า สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมซน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีนหรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

๓. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. งานบริการทางห้องปฏิบ ัต ิการทางการแพทย์
๑.๑ ตรวจแยกสายพันธุ ร/(17 0๐\/-๒ ด้วยวิธี เ76ล1 71๓ 6-^^, ร6ฤน6ท๐ กฐ และ 1x๒x1:
(ว่อก6โลซอก ร6ชุน 6ก๐ ท5 (ผ6 ร)
๑.๒ การเก็บตัวอย่างจากมนุษย์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เซ่น การเจาะเลือ ด การเก็บ
ตัวอย่าง ผลร๐[ว!าลเ7 ก5631 รผล!ว, การขูดผิวหนัง ปีายเนื้อเยื่อ แผล หนอง และเก็บรักษาจัดทำทะเบียน
๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดี ทางนํ้าเหลืองวิทยาของเชื้อ
ร / -๒ (ฒ V I0-19)
๑.๔ ก ารต รวจวิเ คราะห ์ห าแอน ต ิบ อด ีท างน ํ้า เห ล ือ งวิท ยาขอ งเช ื้อ ร/(17ร-(:๙/-๒
((10^0-๑๙) ด้วยวิธี ทางซีโรโลยี การตรวจหา ผ6ษ1โล1เ21ก5 ลทซ!วอปV วิธี ท่โน5 ะ:นซ:นโอ และวิธี รนโโอ5ล16 ผ !
๑.๕ การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 5^17 (ะ๐'V--๒ ด้วยวิธี 17631 IIกาอ-?(117 โดย
ตรวจสอบตัวอย่าง,จัดเรียงตัวอย่าง,สกัดตัวอย่าง,เตรียมนํ้ายาตรวจ,ตรวจผล,ประเมินสรุปผลและออกรายงานผล
๑.๖ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยชุดตรวจ /\กซฐอก 1651 เซ! (/ฒบี พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ
๑.๗ การเก็บ ตัว อย่างจากมนุษ ย์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เซ่น การเจาะเลือ ด การเก็บ
ตัวอย่าง ผลรอ[ว!กล7 ก563^ รท/3เว, การขูดผิวหนัง บีายเนื้อเยื่อ แผล หนอง และเก็บรักษาจัดทำทะเบียน
๑.๘ แบ่งตัวอย่างผู้ปวยติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ จัดเก็บเข้าคลังตัวอย่าง เพื่อนำไปใช้ตรวจหาสายพันธุ,
แยกเชื้อ เพื่อรองรับการเปีดประเทศ
๑.๙ วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจ แต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอผู้บริหาร
๒.งานวิจัย...

- ๓๒. งานวิจัยวิท ยาศาสตร์การแพทย
๒.๑ อธิบายโครงการ และขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก
๒.๒ เก็บ ตัว อย่า งอาสาสมัค ร เพื่อ ส่ง ตรวจทางห้อ งปฏิบ ัต ิก าร เข่น การเจาะเลือ ด
การเก็บตัวอย่าง ผล5๐เวเ'าลโVทรู6ล1 รผล ช หรืออื่นๆ ตามที่โครงร่างการวิจัยกำหนด
๒.๓ ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน โดยตรวจระดับภูมิคุ้มกันของ ร/\85-(ร๐\/-๒ ร่วมกับการ
การตรวจทางห้องปฏิบ ัติก ารทางเทคนิคการแพทย์ เข่น ตรวจสารฃีวเคมีในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจปีสสา'วะ ตรวจทางชีวเคมี โลหิตวิทยา หรืออื่นๆ ตามที่โครงร่างการวิจัยกำหนด
๒.๔ จัดเตรียม ปีนแยก 56โน ๓ หรือ เว๒5 ๓ ล รวมถึงสกัดแยก
จากตัวอย่างที่ได้จาก
อาสาสมัคร และจัดทำทะเบียนการเก็บรักษาตัวอย่าง
๒.๕'ให้คำ'ปรึกษา แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครที่เข้าร่วม โครงการวิจัยทางคลินิก
๒.๖ วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระดับภูมิคุ้มกันของ ร/เร:ร-(ร๐V--๒ จากวิธี ฒ /บ ู โ3!ไผ"โ
และการใช ้ ?56น (ว่๐VIโนร
๒.๗ จัด ทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ท างห้อ งปฏิบ ัต ิก าร และสรุป ผลการตรวจ
วิเคราะห์ในภาพรวมของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย
อัต ราว่าง
๔ อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือ นเหมาจ่าย ๔๑,๕:๐๐ บาท/เดือน
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ ิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิช าเทคนิคการแพทย์ และ
ได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (00710 - 19)
สำหรับผู้สมัครเพื่อเลือกลรรเป็นพนักงานราซการเฉพาะกิจ
๑. ผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (จัดเตรียมมาเอง) ตลอดเวลาทีอ
่ ยู่ในบริเวณ
สถานที่รับสมัครฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ ร๐ลท 0 8 0๐๐16 สำหรับ
แอปพลิเคซั่นไทยชนะ เพื่อลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ที่ประตูบริเวณทางเข้า - ออก ก่อนทำการรับสมัคร
๒. จำกัดจุดผ่านเข้า - ออก อาคารรับสมัครฯโดยมีทางเข้า - ออก ทางเดียว ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม
เข้าไปบริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อลดความแออัดของผู้สมัคร
๓. ผู้สมัครต้องฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม และต้องมีผลตรวจ /VI๒ (/\ก11ฐ6ก 7651: 101) เป็นลบไม่เกิน ๗๒
ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการสมัครฯ ทุกคน
๔. ผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม และต้องมีผลตรวจ /VI๒ (/\ก11ฐ6ท
7651 XII) เป็นลบไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการสมัครฯ
๔. ผู้สมัครต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (5๐๐181 อเ51ลก๐เกฐ) ระหว่างทำการสมัคร
๖. ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19)
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๗๗/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔ และ
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทางมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มื
การรวมกลุ่มของบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อย่างเคร่งครัด

