
 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

สังกัด โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
---------------------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร 
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน  

 ชื่อต าแหน่ง   พนักงานบริการ   
กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
อัตราว่าง (จ านวน)  1 อัตรา    

 ค่าจ้าง         7,590  บาท / เดือน 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง   

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

๒.  ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

         ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท างาน 
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้
บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดท าความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้

บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป เพ่ือให้
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 

2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อข้องใจ 
และช่วยตอบค าถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 

3. งานบริหารจัดท าความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ 
เพ่ือให้เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน 

5. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพ่ือสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชน 

6. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน างานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๓.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ ในประกาศสรรหา        

และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็น         
หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง    
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง          
ของราชการส่วนท้องถิ่น  

๓.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย    
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๔.  การรับสมัคร  
     ๔.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.  
ในวันและเวลาราชการ  

๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง

วันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย) 
 (2) ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ

มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่             

ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานจ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์แทน

คุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

ตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

      ๔.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง     
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี       
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ    
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564   
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และทางเว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
http://cro.moph.go.th  
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 
องค์ประกอบที่ 1    ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป
องค์ประกอบที่ 2    ด้านสมรรถนะ 
                        (ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่  2 
องค์ประกอบที่ 3    ด้านคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสม   
                         กับต าแหน่งงาน 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ใน
การรับสมัคร 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จะประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และทาง
เว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ http://cro.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี   

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานสาธารณสุข               

จังหวัดเชียงรายก าหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

อยู่ระหว่างการลงนาม 

 

     


