
 

 
สำเนาคู่ฉบับ 

 
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
สังกัด โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

---------------------------------- 
 ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด
ประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชือ่ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อตำแหน่ง    พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
กลุ่มตามลักษณะงาน   บริการ  
อัตราว่าง (จำนวน)  2  อัตรา 
ค่าจ้าง          8,690 บาท/เดือน 
หน่วยงาน   1. กลุ่มงานทันตกรรม 
    2. งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 
        กลุ่มงานการพยาบาล 
    โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ

แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หนา้ที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ  

 
 

โดยมีลักษณะ ... / 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการ

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก  
ตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่ วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม

หลักมาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจำเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น   

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ  

3. การรบัสมัคร ... / 
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 3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. 
และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน

ปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย) 
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 

จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (จากโรงพยาบาลรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค(พ.ศ.2553) จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งได้แก่ 
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- วัณโรคในระยะอันตราย 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- ติดยาเสพติด 
- โรคพิษสุนัขเรื้อรัง 

(7) สำเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) หรือใบรับรองการเรียนจบ
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) สำหรับผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
http://cro.moph.go.th 

5. หลักเกณฑ์และ ... / 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  

 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ก่อน และผู้ผ่านการประเมินใน 
ครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ใน
การรับสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
และทางเว็บไซดส์ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราphttp://cro.moph.go.th  

7.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศการขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ แล้ว          
ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป 
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7.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปตามลำดับที่ใน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 แต่หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการ
เลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้ 

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานสาธารณสุข             

จังหวัดเชียงรายกำหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่         เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 
      อยู่ระหว่างการลงนาม 

 
       


