
 

 

 
  
 

 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (เหมาบริการ) 

 
  ดวยโรงพยาบาลเวียงแกน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว      
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (เหมาบริการ) ตำแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงแกน อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การจายเงินบำรุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว 
(เหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีรับสมัครและอัตราคาจางท่ีจะไดรับ 
๑.๑. ตำแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข   จำนวน ๑ อัตรา 

-  อัตราคาจางท่ีไดรับ   6,740  บาท  
 กรณีข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกคาตอบแทนอ่ืนไดตามระเบียบกำหนด 

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ  

ตำแหนง  พนักงานชวยเหลือคนไข 

1. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป แตไมเกินสามสิบหาป 
3. เพศชาย ตองผานการเกณฑทหาร 
4. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และผานการอบรมหลักสูตร 

พนักงานผูชวยพยาบาล 
5. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  
6. ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
8. ไมมีประวัติโรคติดตอรายแรงหรือโรคประจำตัวท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการทำงาน 
9. ไมมีประวัติดานคดีความ ไมเสพสารเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดย 

คำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา 
 10. สามารถข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
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๔. การรับสมัครคัดเลือก 

 ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครดวยตนเอง ไดท่ี งานพัสดุธุรการ (ชั้น ๒) กลุมงานบริหารท่ัวไป 

โรงพยาบาลเวียงแกน อำเภอเวียงแกน จังหวัดเขียงราย ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม –  11 กุมภาพันธ 2565    
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.  

๔.๒ หลักฐานท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป  จำนวน ๒ ใบ 
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงวา 

เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัคร                  จำนวน ๑ ฉบับ 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน ๑ ฉบับ 
(4) สำเนาทะเบียนบาน                    จำนวน ๑ ฉบับ 
(5) สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวยการพยาบาล          จำนวน 1 ฉบับ 
(6) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสำคัญสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล               จำนวน ๑ ฉบับ  
(7) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)                         จำนวน ๑ ฉบับ 
(8) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ.  

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 
 - โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 - วัณโรคในระยะอันตราย 
 - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 - โรคติดยาเสพติด 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง           

ท้ังนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” ทุกฉบับ 

๔.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผุมีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร 
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร ครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น    

๕. การประกาศวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก และรายช่ือผูมีสิทธิรับคัดเลือก 
โรงพยาบาลเวียงแกน จะประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

ครบถวน ถูกตอง และมีสิทธิเขารับคัดเลือก ในวันจันทร ท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 เวลา ๑0.00 น. ณ บอรด
ประชาสัมพันธ ของโรงพยาบาลเวียงแกน และผานเว็บไซดโรงพยาบาลเวียงแกน http://wkhos.go.th 
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 ๖. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

ของผูสมัคร ในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้   

หลักเกณฑการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรูความสามารถท่ัวไป 
และความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง 
 
การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู ความสามารถเหมาะสมกับ
ตำแหนง 
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รวม 100  
  

 7. เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก ตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการคัดเลือกไมต่ำกวารอยละ ๖๐      กรณี
ท่ีคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการรับสมัครสอบ   

 8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
 คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผูที่สอบคัดเลือกได โดยเรียงลำดับที่ จากผูสอบได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลเวียงแกน และ ผานเว็บไซดโรงพยาบาล
เวียงแกน http://wkhos.go.th โดยจะข้ึนบัญชีสำรองผูสอบคัดเลือกได ภายใน 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชี       ใน
ตำแหนงนี้ 

    

   ประกาศ ณ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

                        (นายกิติพัฒน    ลาชโรจน) 
              ผูอำนวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

 

 

http://wkhos.go.th/


รหัส  2403 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 : วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ประเภท  ทั่วไป 

กลุ่ม บริการ 

ชื่อสายงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของ
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 

ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่าง ๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เช่น พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มี
คุณภาพ 

5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผนวก ก
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถหรือความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง

ก าหนดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 


