ประกาศโรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน
---------------------------------------------------------------------------------ดวยโรงพยาบาลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงิ น บํ า รุ ง ตํ า แหน ง พนั ก งานเปล จํ า นวน ๑ อั ต รา, ตํ า แหน ง พนั ก งานช ว ยเหลื อ คนไข
จํานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลละหานทราย
ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือ
รายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบ
คัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงทีเ่ ปดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑. ตําแหนง พนักงานเปล
๒. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข

จํานวน
จํานวน

๑
๑

อัตรา (รายวัน)
อัตรา (รายวัน)

๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลละหานทราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
๓. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
๓.๑ ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๒/….(๕)เปนกรรมการหรือ..

-๒(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ค. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเองได ที่ กลุ ม งานการจั ด การ
โรงพยาบาลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่
๒๙ ธั นวาคม ๒๕๖๐ ในวัน ราชการ ชวงเชาตั้งแตเ วลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และชว งบายเวลา
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.lahansaihospital.com
๔.๒ คาสมัครสอบ
ผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กจะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบจํ า นวน ๕๐ บาท
คาธรรมเนียมนี้ จะตองสงเปนรายไดแผนดิน และจะไมคืนให แมวาผูสมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไมไดก็
ตาม
๔.๓ สิทธิประโยชน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของลูกจาง
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕
๔.๔ อัตราคาจาง
- ตําแหนง พนักงานเปล
- ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข

รายวัน/รายคาบ
รายวัน/รายคาบ

๒๓๐ บาท
๒๓๐ บาท

๔.๕ ระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน นับจากวันที่เริ่มจาง
๔.๖ ระยะเวลาการจาง ปตอป ตามปงบประมาณ
๓/….(๔.๖) ระยะเวลาการจาง

-๓๔.๗ หลักฐาน และเอกสาร ทีจ่ ะตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา และไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย)
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รั บ รองคุ ณวุ ฒิ ที่ส ถานศึ กษาออกให โดยระบุส าขาวิช าที่สํา เร็จ การศึ กษา และวั น ที่ ที่ ได รั บ อนุมั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันที่ปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมี
รูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลฯลฯ (ถามี) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งไดแก
๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
๒) วัณโรคในระยะอันตราย
๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตอง และลง
ชื่อกํากับไวดวย (ใหนําหลักฐาน ตนฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบดวย)
๔.๖. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับ
สมัครคัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให
ถูกตอง ครบถว น ในกรณีที่มีการผิด พลาดอันเนื่องมาจากผูส มัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบว า
เอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตามคุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร
ผูสมัครสอบจะไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบในครั้งนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละหานทราย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบคัดเลือกใหทราบ ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ปายปดประกาศของโรงพยาบาล
ละหานทราย (ดานขางหองเวชระเบียน) และที่ www.lahansaihospital.com หัวขอ “ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ”
๔/….(๖) หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

-๔๖. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีสอบขอเขียน/ ปฏิบัติ และสัมภาษณ
๗. เกณฑการตัดสิน
๗.๑ ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๗.๒ การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
โดยถือวันที่มาสมัครเปนสําคัญ
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่
โรงพยาบาลละหานทราย จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่ไดจากผูที่ได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และโรงพยาบาลละหานทราย ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ เลื อ กได ค ะแนนเท า กั น จะให ผู ไ ด รั บ
เลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดนับจากวัน
ขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันอีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลวบัญชี
ผูผานการคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๙. การจางผูผานการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว/รายวัน ตั้งแตวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ เปนตนไปสิ้นสุดตามปงบประมาณ ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกของแตละตําแหนง
โดยไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดในขอ ๔.๔
๙.๒ ในกรณีที่มีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีก โรงพยาบาลละหานทรายอาจจางผูไดรับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว หรือจะดําเนินการคัดเลือก
ใหมก็ได
โรงพยาบาลละหานทราย ดําเนินการสอบคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอยางหลงเชื่อ และแจงใหผูอํานวยการโรงพยาบาลละหานทราย ทราบดวย
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลละหานทราย จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก หากผานการประเมิน
จะไดรับการจางใหปฏิบัติงานตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายพิเชษฐ พืดขุนทด)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลละหานทราย

เอกสารแนบทายประกาศ โรงพยาบาลละหานทราย ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
---------------------------------๑. ตําแหนง พนักงานเปล จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอม
ดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน
ในการเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล ตรวจสอบ
อุปกรณ ในการเคลื่อนยายผูปวยใหมีสภาพพรอมใชงาน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังนี้
๑. ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณการแพทยที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน รถเข็นนั่ง เปล
นอน ถังออกซิเจน เสาน้ําเกลือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ
๒. บริการตอนรับและเคลื่อนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตางๆ ภายในหนวยบริการ
ดวยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยบริการกําหนด
๓. ชวยเหลือทีมผูรักษาในการใหบริการผูปวยกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน และรวมปฏิบัติการชวย
ฟนคืนชีพ เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัย ทันสถานการณและเวลา
๔. สรุปสถิติขอมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการ
ใหมีคุณภาพ
๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๒. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ ไดรับคุณวุฒิอยางอื่นที่ กพส.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได
๒. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไขหรือ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ
การควบคุม ปองกันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนา ๒...หนาที่ความรับผิดชอบ/

-๒หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมกับทีมงานในการใหบริการทางการพยาบาลดานตางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ
ของแพทยหรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานดังนี้
๑. เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพื้นที่
ใหบริการรวมทั้งสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ
จัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทําหัตถการตางๆ ใหมี
จํานวนเพียงพอ ครบถวนและพรอมใชงาน
๒. ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการชวยเหลือคนไขที่มีลักษณะงานที่ไมยุงยากซับซอน เชน
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร เปนตน
๓. รวมทีมแพทยและพยาบาลปฏิบัติงานในการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษา
๔. สรุปสถิติรายงานผูเขารับบริการตามประเภทการใหบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ
๕. ติดตอประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับผูปวย เชน ติดตามผลการรักษาของผูปวยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใชงานใหเปนไป
ตามหลักมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
๗. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไขกับผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา
คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๑. สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธดี
๒. อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๓๕ ป บริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัครสอบ

