
                                                                
                    ประกาศโรงพยาบาลพล 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) 
  ………………………………………. 

                  ด้วย  โรงพยาบาลพล  สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัคร 
บุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง(รายวัน) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

๑.ต ำแหน่งที่รับสมัครและอัตรำค่ำจ้ำง   
   1.1 ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ      จ ำนวน 8 อัตรำ   อัตรำค่ำจ้ำงวันละ 840 บำท 

(แต่หากจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน เกินจ านวนวันท าการในเดือนนั้นๆ  ให้น าจ านวนเวรหรือผลัดที่เกิน น าไปคิด
อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข   การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552) 
           1.2 ต ำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้   จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงวันละ 325 บำท 
(แต่หากจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน เกินจ านวนวันท าการในเดือนนั้นๆ  ให้น าจ านวนเวรหรือผลัดที่เกิน น าไปคิด
อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข   การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552) 
 1.3 ต ำแหน่ง พนักงำนกำรแพทย์และรังสีเทคนิค จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงวันละ 325 บำท 
(แต่หากจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน เกินจ านวนวันท าการในเดือนนั้นๆ  ให้น าจ านวนเวรหรือผลัดที่เกิน น าไปคิด
อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข   การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552) 

         ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
  ( ๑ ) มีสัญชาติไทย       
  ( ๒ ) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี       
  ( ๓ ) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
  ( ๔ ) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   ( 5 ) ไมเ่ป็นผู  ้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ( 6 ) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
   ( 7 ) ไมเ่ป็นผู  ้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ( 8 ) ไมเ่ป็นผู  ้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ( 9 ) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 
 



 
 
๒ 
 

   (10) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
   (11) ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (12) ไมเ่ป็นผู  ้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
   (13) ไมเ่ป็นผู  ้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   (14) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  (15)  ไมเ่ป็นผู  ้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
             ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ( ตำมเอกสำรหมำยเลข 1 ) 
 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ( ตำมเอกสำรหมำยเลข 1 ) 
 
๔. หลักฐำนกำรรับสมัคร 

๔.๑ รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด ๑ นิ้ว    ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน จ านวน 1 รูป ( ภาพสี , ชุดสภุาพ ) 

๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  
๔.๓ ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)   

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  

4.4 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพฯ(เฉพาะผู้ที่สมัครต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)  จ านวน 1 ฉบับ 
๔.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ี 

กฎ ก.พ. ก าหนด 
๔.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ  

 ๕. เงื่อนไขกำรรับสมัครสอบ 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง    ส าเนาถูกต้อง   พร้อมลงชื่อ   วันที่  
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ 
สมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีท่ีมีความ 
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 ๖. กำรจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ 
  ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้  ได้รับการจ้างในต าแหน่งดังกล่าว หากมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้  เพราะการจ้างถือ 
ไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          ๗. วิธีกำรสอบคัดเลือก     
  ๗.๑ สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ( ทดสอบด้วยวิธี สอบภาคปฏิบัติ 
หรืออาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพื่อแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ) 
 
 





          เอกสารหมายเลข ๑ 
 
1. ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
           คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

      ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
         1. ความรู้ความสามารถที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
         2. ทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
         3. สมรรถนะที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 

 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการ 
การพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์ 
กระท่าการรักษาโรค  ท่าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการ 
ประเมินสุขภาพ  วินิจฉัยปัญหา  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล 
และการผดุงครรภ์   ศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  พัฒนา  การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี 
คุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน   ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาล   ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับงานการพยาบาล  จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล   ช่วยแพทย์ในการ 
ตรวจวินิจฉัยและบ่าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก 
หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบ่าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัว
และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท่างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

      ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ 

ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ 

ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล 

ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน

สุขภาพ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
     ๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท่างานที่รับผิดชอบร่วมด่าเนินการวางแผนการท่างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก่าหนด 
 
 



 
     ๓. ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานการท่างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก่าหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด่าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๔. ด้านการบริการ 
(๑) สอน แนะน่า ให้ค่าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ 

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ 

ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

      2. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล) 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

1. มีความรู้ความสามารถและความช่านาญงานในหน้าที่  
2. ได้รับวุฒิไม่ต่่ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร

น้่าและยาให้แก่คนไข ้ท่าความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วน้่า ข้างเตียงคนไข ้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอก
หมอน เสื้อของคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
       3. ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   
           คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                     ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ
วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วย
เข้ารับบริการและตรวจสอบบ่ารุงรักษาท่าความสะอาด  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่างๆ 
ภายในห้องรังสีให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนใด           
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


