
              
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

........................................................ 
 

ด้วย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานช่วยการพยาบาล 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และงานอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง   1  อัตรา 
ค่าจ้าง   เดือนละ 6,560 บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
 

๒. ต าแหน่งว่าง 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่นาจางใต้ รพ.สต.กอกหลวง 
 

๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(8) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรร
หาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น 
(ถ้ามี) 

2/หมายเหตุ 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรังแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1) เพศชาย/หญิง 
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ

ได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
(3) สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 
๔. การับสมัคร 

4.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐8.3๐–
๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.0๐–๑๖.๓๐ น.) ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน้อย (สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๘ ๙๐๖๐ ต่อ ๑๐๗) 

4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดย

ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 ใบ 
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 
มิถุนายน 2561 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ

เปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

3/5. การประกาศ... 
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๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และทางเว็บไซต์ http://www.maelanoihospital.go.th 

 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก มี 2 ภาค ดังนี้ 

6.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

6.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
   เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เ ข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง ก่อน ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ต่อไป 

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผุ้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ 

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และทางเว็บไซต์ http://www.maelanoihospital.go.th 
โดยบัญชีดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรคบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ นับแต่
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรือ อาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

 
 
 
 
 

4/9. การจัดท า... 

http://www.maelanoihospital.go.th/
http://www.maelanoihospital.go.th/
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๙. กาจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยก าหนด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 
                                                                      

 
(นายอนุชิต   พิชผล) 

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 


