
 
ประกาศโรงพยาบาลศรีธาตุ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)  
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 

……………………………………………………..…………………. 
 ด้วยโรงพยาบาลศรีธาตุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะ
กิจ) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง จำนวน  ๒  อัตรา 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน
บำรุง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) 
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงาน การจ้างงาน อัตราว่าง 
และค่าจ้าง ดังต่อไปนี้ 
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวนอัตราว่าง และค่าตอบแทนการจ้าง 
ลำดับ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอัตรา ค่าจ้าง (บาท)/วัน หน่วยงาน 

๑ พยาบาลวิชาชีพ ๓ ๖๕๒ กลุ่มงานการพยาบาล 
๒ พนักงานประกอบอาหาร ๑ ๓๕๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
๒. คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒.๑   ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจำในหน่วยงานอันใดของรัฐ 
 ๒.๒   มีคุณสมบัติทัว่ไป   ดังนี้ 
 ๑)  มีสัญชาติไทย 

 ๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปี บริบูรณ์  
   ๓)  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
   ๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
   ๖)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีกฎหมายกำหนดในกฎ ก.พ. 
  ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น    
 ๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
  ๙)  ไมเ่ป็นกรรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  
 
 



 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รฐั 
    ๑๓)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
     ๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    ๑๕)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๓. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ๓.๑ ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติการ 
   ๑. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้ การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อใหไ้ด้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
   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   เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 ด้านการประสานงาน 

   ๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
   ๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ด้านการบริการ 

   ๑. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
   ๒. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล   เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 



 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

  ๑. เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์ 
  ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง 

 ๓.๒ ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุง
อาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาหาร การเลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหาร ได้ตามมาตรฐานโภชนาการและ
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูแลทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง ใช้ และบริเวณสถานที่
สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของนักโชนาการ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

      ๑. เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์  
 ๒. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 ๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  

๔. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

     ๔.๑ ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เฉพาะกิจ) ขอยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีธาตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๒๖   ตุลาคม  ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ 

๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนำไปย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
 ๔.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  จำนวน   ๑   ฉบับ  
 ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย) 
 ๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ซึ่ งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ      
 ๔.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีหลักฐานการ
สมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๖ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน จำนวน   ๑   ฉบับ                                         
  

 



 ๔.๗ หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๘ สำเนาใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมาย
กำหนด (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จำนวน ๑ ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ
ไว้ด้วย 

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
                  โรงพยาบาลศรีธาตุ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีธาตุ และทางเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลศรีธาตุ  www.srithathospital.com 

๘. หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือก  
           ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
- มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 
- บุคลิกภาพ 
- วิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงาน 
- ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
คะแนนรวม 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

        
๑๐๐ 

สอบสัมภาษณ์ 

๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
              ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๖๐ 

๑๐. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
   วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

๑๑.การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่   ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                
ศรีธาตุ, ทางเพจ Facebook โรงพยาบาลศรีธาตุ  และทางเว็บไซต์ www.srithathospital.com  

 
 
 
 
 

http://www.srithathospital.com/
http://www.srithathospital.com/


๑๒. การรายงานตัวปฏิบัติงาน 
 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงาน ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถอืว่าสละสิทธิ์  

๑๓. การจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน(เฉพาะกิจ) 
 ๑๓.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับการจัดจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เฉพาะกิจ) เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง หรือเงินประเภทอืน่ใด ของโรงพยาบาลศรีธาตุ  
 ๑๓.๒ การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เฉพาะกิจ) จ้างตามภารกิจของโรงพยาบาลศรีธาตุ 
กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ หากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้ถือเป็นการสิ้นสุดการ
จ้าง 
         ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๘    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                  
                       ปิยวัตร ตงุคโสภา 

                      (นายปิยวัตร  ตุงคโสภา) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


