
 
 ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
--------------------------------------- 

 

ด้วย  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือ
เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวัน รายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ดังนี้ 
 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 300  บาท/วัน 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้ พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของร ัฐ 
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎมายอ่ืน 
(14) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎมายอ่ืน 
 
 

คุณสมบัติ... 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

3. การรับสมัคร 

 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล       
สว่างอารมณ์ ตั้งแต่ วันที่  7 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่  11 มิถุนายน 2564  ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  โทร 0 5659 9000 ต่อ 102 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องน าเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

   3.2.1   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 * 1 นิ้ว  
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
               3.2.2   ส าเนาแสดงผลศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบประกาศนียบัตร/ส าเนาใบปริญญาบัตร  
และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ  
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่น
แทนก็ได ้
 3.2.3  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.2.5  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน
กรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.2.6   หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 3.2.7   หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2.8   ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ และเป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 
3 (พ.ศ.2533) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ต้องรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐ) จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ภายใน วันที ่ 15 มิถุนายน 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์   

 

การประกาศ... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
สูงกว่า 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  ณ โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด  1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 
     ประกาศ   ณ   วันที่    4   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ลงวันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
---------------------------------------------------- 

ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

อัตราค่าจ้าง  วันละ     300  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่  30 กันยายน 2564 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษาะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์
หรือพยาบาลวิชาชีพ 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วน และ
พร้อมใช้งาน 
 2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 
 3.  ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
 4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
 5. ติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไมน้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน หรือ 
  4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

***************************** 


