
 

สําเนา 

ประกาศโรงพยาบาลพนม 

เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อการสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางเหมา 

----------------------- 

  ดวยโรงพยาบาลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจาง

เปนพนักงานจางเหมา โรงพยาบาลพนมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานจางเหมาและจางรายวันโดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑. พนักงานจางเหมา 

- ตําแหนง พยาบาลวชิาชพี    ๒  อัตรา 

- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล   1  อัตรา 

- ตําแหนง เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉนิ   ๑  อัตรา 

- ตําแหนง พนักงานบรกิาร    ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

ผูสมัครตองมคุีณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัตทิั่วไป ผูสมัครตองมคุีณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มสีัญชาตไิทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปบรบิูรณ และไมเกินหกสิบป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูที่มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบหรอืเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

โรงพยาบาลพนม ดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะตดิตอหรอืในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ง) โรคตดิยาเสพตดิใหโทษ 

(จ) โรคพษิสุราเรื้อรัง 

(5) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 

 



 

 

๒.๒. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครตําแหนงใดตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่คณะกรรมการโรงพยาบาล

พนม กําหนดไวในแตละตําแหนง (รายละเอยีดตามภาคผนวก ก แนบทายประกาศน้ี) 

๓.การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอม

หลักฐานดวยตนเองไดที่ งานบุคลากร ฝายบรหิารทั่วไป ชัน้๒ โรงพยาบาลพนม อําเภอพนม  

จังหวัดสุราษฎรธานี  ตัง้แตวันที่ ๗ – ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ฝายบรหิารทั่วไปโรงพยาบาลพนม โทร ๐ 7739 9084 ตอ 103 หรือดูรายละเอียดไดทาง

บอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลพนม ทางเว็บไซดwww.phanomhospital.com และ facebookโรงพยาบาลพนม 

๓.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 

ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอยีดในใบสมัคร

ใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้นําสําเนาเอกสารซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือช่ือกํากับไวใน

เอกสารทุกฉบับ อยางละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังตอไปนี้ 

(๑)รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 

เดอืน (นับแตวันปดรับสมัคร)   จํานวน  ๒  รูป  

(๒)สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน  1 ฉบับ 

(๓)สําเนาบัตรประชาชน ซ่ึงปรากฏรูปถายและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

และยังไมหมดอายุ     จํานวน   ๑   ฉบับ 

(๔)ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซ่ึงออกไมเกิน ๑เดอืน จํานวน 1 ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หรือ หนังสือรับรองความประพฤติ  จาก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(6)สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา โดยสําเร็จ

การศึกษาและอนุมัติจากผูมอีํานาจภายในวันที่ปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ถือวาเปนผูที่สําเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎระเบยีบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

(7) เอกสารอื่นๆ(ถามี) เชน ทะเบียนสมรส , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ จํานวนอยาง

ละ 1 ฉบับ 

*** สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครใชกระดาษขนาด A4 และเขยีนคําวา  

“สําเนาถูกตอง” ลงลายมือช่ือและลายมอืชื่อตัวบรรจงกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกหนา *** 

 

 

 

 



 

 

3.3 เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจรงิ และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆใน

ใบสมัคร พรอมทัง้ยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมมายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัคร และหากมกีรณปีลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะดําเนนิคดีตามกฎหมาย 

หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามท่ีกําหนด 

คณะกรรมการดําเนนิการสรรหาและเลือกสรร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครหรือถูกยกเลิกการขึ้น

บัญชผีูถูกแขงขันได และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติดตอ

ไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีที่แจงที่อยูไมชัดเจนทําใหไม

สมารถตดิตอไดผูสอบแขงขันจะเรยีกรองสทิธใิดๆไมได 

3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม สําหรับตําแหนงที่สมัครสอบในอัตรา 50 บาท คาธรรมเนียม

สอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 

4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน

การประเมนิสมรรถนะ 

โรงพยาบาลพนม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และ กําหนดวัน 

เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ณ บอรดโรงพยาบาลพนม หรือทางเว็บไซด www.phanomhospital.com  

และ face bookโรงพยาบาลพนม (โดยจะเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองไปตรวจดูรายช่ือ ณ บอรดประชาสัมพันธ

ของโรงพยาบาลพนมและทางเว็บไซด) 

5.หลักเกณฑและวธิกีารเลอืกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามเกณฑการประเมิน (รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

แนบทายประกาศนี้) 

๖. เกณฑการตัดสนิ 

ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลอืกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละภาคไม

ต่ํากวารอยละ 60 โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนมจะดําเนินการสรรหา และเลอืกสรรดวยวิธีการประเมินสมรรถนะภาค

ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) และภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ตามลําดับ 

7. การประกาศรายชื่อผูผานการเลอืกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลอืกสรร 

7.1การประกาศรายชื่อผูผานการเลอืกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลอืกสรร 

โรงพยาบาลพนม จะประกาศรายช่ือผูผานการเลอืกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  ณ โรงพยาบาลพนม หรอื

ทางเว็บไซด www.phanomhospital.com หรอื ทาง Facebook โรงพยาบาลพนม 

 



 

  

 
 

 

 



 

 ภาคผนวก ก 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

“ชื่อตําแหนง ประเภทของพนักงานจาง หนาที่และความรับผดิชอบ ลักษณะงานท่ีปฏบิัติ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาตอบแทน ระยะเวลาการจาง” 

 

ชื่อตําแหนง พยาบาลวิชาชพี 

ประเภท  พนักงานจางเหมา 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

  ปฏบิัตงิานการพยาบาล ซ่ึงมลีักษณะงานที่ตองปฏบิัต ิโดยผูไดรับใบประกอบวิชาชพีการ

พยาบาลชั้นหนึ่ง หรอืทางการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง ที่เก่ียวของโดยตรงตอชวีิต สุขภาพและ

อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏบิัตงิานสงเสรมิและพัฒนาบรกิารการพยาบาล 

ปฏบิัตงิานตรวจวินจิฉัยใหการพยาบาลและผดุงครรภตามกฎหมายวชิาชพี ชวยเหลอืแพทยกระทําการรักษา

โรค ทําหนาที่เปนผูใหบรกิารโดยอาศัยหลักวทิยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมนิสุขภาพ วนิจิฉัย

ปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมนิผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ ศกึษา 

วเิคราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมคุีณภาพและอยูในมาตรฐาน 

สงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล จัด

สถานที่และเตรยีมอุปกรณที่ใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวนิิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรยีม

และสงเครื่องมอืในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยา หรอืใชเครื่องมอืพเิศษบางประเภท เพื่อการวนิิจฉัยและ

บําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัตงิานการวางแผนครอบครวัและการผดุงครรภ การสงเสรมิและปองกันโรค การ

ฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัตหินาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 

1. ปฏบิัตกิารพยาบาลขัน้พื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชพี ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการเพื่อให

ไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

2. คัดกรอง ประเมนิภาวะสุขภาพ วเิคราะหปญหา วนิจิฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อใหการชวยเหลือ

ทางนติศิาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 

3. บันทกึ รวบรวม ศกึษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวยใหเกิด

ความปลอดภัย สุขสบาย และมปีระสทิธภิาพ 

4. สงเสรมิ ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรอืบรกิารอ่ืนๆทางดานสุขภาพเพื่อสุขภาพที่

ดขีองประชาชน 

5. วางแผนการทํางานที่รับผดิชอบ รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอืโครงการ

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

6. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิต์ามที่กําหนด 

 

 



7. ชี้แจงและใหรายละเอยีดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจรงิ แกบุคคลหรอืหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อสราง

ความเขาใจหรอืความรวมมอืในการดําเนนิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการสงเสรมิ 

ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 

9. ปฏบิัตงิานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏบิัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

  กําหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงโดยไดรับปรญิญาตรหีรอืคุณวุฒอิยาง

อื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตรและไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล

ชัน้หนึ่ง หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

  

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มคีวามรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

2. มทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 

3. มสีมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

อัตราคาตอบแทน 

1๙,๘๖๐ บาท 

ระยะเวลาการจาง 

 มกํีาหนดไมเกินคราวละ 1 ป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

“ชื่อตําแหนง ประเภทของพนักงานจาง หนาที่และความรับผดิชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาตอบแทน ระยะเวลาการจาง” 

ชื่อตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภท  พนักงานจางเหมา 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

  ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ

เก่ียวกับการศกึษา วเิคราะห และดําเนนิการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวธิีการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงนิเดอืนและเงินประจํา

ตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และการแตงตัง้ การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การ

เสรมิสรางแรงจูงใจในการปฏบัิตริาชการ การรักษาจรรยาและวนิัย การออกจากราชการ การคุมครองและ

ระบบคุณธรรม  และปฏบิัตหินาท่ีอื่นที่เก่ียวของ 

 ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 

1. ศกึษา รวบรวม ตรวจสอบ และวเิคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2. ศกึษา รวบรวม และวเิคราะหขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและความจําเปนใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรอืยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ และการวางแผนการศึกษาและการฝกอบรม 

3. ศกึษา รวบรวมขอมูล และวเิคราะหงาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหนง และการวางแผน

อัตรากําลังของสวนราชการ 

4. ศกึษา รวบรวมและวเิคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑการบรหิารผลการปฏบิัตงิาน 

และการบรหิารคาตอบแทน 

5. ดําเนนิการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแตงตัง้ผูมีความรูและ

ความสามารถใหดํารงตําแหนง 

6. วางแผนการทํางานที่รับผดิชอบ รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอืโครงการ เพ 

7. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนวยงาน เพื่อใหเกดิความรวมมอื

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

8. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  กําหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงโดยไดรับปรญิญาตรหีรอืคุณวุฒอิยาง

อื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏบิัติ 

 

  



 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มคีวามรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

2. มทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 

3. มสีมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

อัตราคาตอบแทน 

  ๑๕,๐๐๐บาท 

 

ระยะเวลาการจาง 

 มกํีาหนดไมเกินคราวละ 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

“ชื่อตําแหนง ประเภทของพนักงานจาง หนาที่และความรับผดิชอบ ลักษณะงานท่ีปฏบิัติ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาตอบแทน ระยะเวลาการจาง” 

ชื่อตําแหนง เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

ประเภท  พนักงานจางเหมา 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

  ปฏบิัตงิานดานชวยเหลอืแพทยและพยาบาลทําการฟนคืนชพีผูปวยในภาวะวิกฤต ิซ่ึงมี

ลักษณะงานที่ปฏบิัตเิก่ียวกับการชวยฟนคืนชพีผูปวยในการปฏบิัติงานทางการแพทยฉุกเฉนิ ณ จุดเกิดเหตุ 

ชวยเหลอืภาวะคุกคามตอชีวิตข้ันพื้นฐาน พรอมตรวจสอบประเมนิสถานการณสิ่งแวดลอม และสภาพ

ผูบาดเจ็บหรือผูปวยฉุกเฉนิ รวมตัดสนิใจและใหความชวยเหลอื โดยการเคลื่อนยายหรอืปฐมพยาบาลเบื้องตน 

รวมทัง้การใชวทิยุสื่อสารประสานงานกับเครอืขาย เพื่อรายงานสถานการณ ขอคําปรึกษาเก่ียวกับการ

ชวยเหลอืและการเตรยีมรับผูปวยเขารับการรักษาพยาบาล รวมทัง้ปฏบิัตงิานอื่นที่เก่ียวของ 

 ลักษณะงานที่ปฏบัิติ 

1. รับแจงเหตุทางวทิยสุื่อสาร/โทรศัพท พรอมวเิคราะหขอมูลขาวสาร ประเมนิสถานการณและให

คําแนะนําในการปฏบิัติตัวของผูที่อยู ณ เหตุการณ เพื่อใหผูปวยไดรบัความชวยเหลือท่ีถูกตอง 

ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 

2. เตรยีมความพรอมกอนออกปฏบิัติการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เชน จัดเตรยีมและตรวจสอบ

รถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณกูชีพ/กูชพี และวทิยุส่ือสาร ประสานงานกับรถพยาบาลในเครือขาย

และระหวางเครือขาย เปนตน เพื่อใหอุปกรณเครื่องมอืมสีภาพพรอมใหบริการ 

3. ปฏบิัตกิารการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุรวมกับชุดปฏบิัตกิาร ประเมนิวเิคราะหสถานการณ

สิ่งแวดลอมและสภาพผูบาดเจ็บหรอืผูปวยฉุกเฉิน พรอมจําแนกประเภทผูปวยในการจัดลําดับการ

ชวยเหลอืตามความรุนแรง ชวยฟนคืนชพี ปฐมพยาบาล และทําหัตถการเบื้องตน ไดแก การดาม

กระดูก การหามเลอืด การชวยฟนคืนชพีขัน้ตน ใหยาและสารน้ํา จัดทายดึตรงึยกเคล่ือนยาย และ

ลําเลยีงผูปวยอยางถูกวธิี เปนตน ประเมนิสภาพผูปวยอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยไดรับการ

ชวยเหลอืที่รวดเร็ว ถูกตองและปลอดภัยตามมาตรฐาน 

4. ดูแลบํารุงรักษายานพาหนะฉุกเฉนิ อุปกรณกูชีพหรอืกูภัย และวทิยุส่ือสาร เพื่อใหมสีภาพพรอมใช

งานตลอดเวลาและตามมาตรฐานดานอุปกรณ 

5. รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานการปฏบิัตกิาร เพื่อนําไปวิเคราะห วางแผนบรหิารจัดการงานเชงิรุก 

เพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

6. ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบรกิารทางวชิาการในเรื่องท่ีไมซับซอน เพื่อสงเสรมิความรูความเขาใจ

ของเจาหนาที่ ผูปวย และญาตผูิปวย หรอืผูที่สนใจ ใหมคีวามรูที่ถูกตองเหมาะสม 

7. รวมนเิทศงานดานวทิยาศาสตรการแพทยหรอืดานอื่นใหแกผูที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

 



 

8. วางแผนการทํางานที่รับผดิชอบ รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอืโครงการ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

9. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

  กําหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงโดยไดรับประกาศนยีบัตรสาขาวชิาใด

วชิาหนึ่งทางเวชฉุกเฉิน หรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มคีวามรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

2. มทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 

3. มสีมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

อัตราคาตอบแทน 

  13,240 

 

ระยะเวลาการจาง 

 มกํีาหนดไมเกินคราวละ 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

“ชื่อตําแหนง ประเภทของพนักงานจาง หนาที่และความรับผดิชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาตอบแทน ระยะเวลาการจาง” 

……………………………………………………………………………………………. 

ชื่อตําแหนง พนักงานบริการ 

ประเภท  พนักงานจางเหมา 

หนาที่ความรับผดิชอบ 
   

หนาที่โดยยอ   ปฏบิัตงิานฝายบรหิารทั่วไป มลีักษณะงานที่ปฏิบัติในการทําความสะอาดภายในอาคาร และ

รอบอาคารและปฏบิัตหินาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

มคีวามรูความสามารถเหมาะสมในการปฏบิัตงิานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ี 

๑. วุฒิการศกึษา ไมตํ่ากวาชัน้ประถมศกึษาปที่ ๖  ( ป.๖)       

๒. ผูสมัครเพศหญงิ  อายุ ๒๐ – ๕๐ ป (นับถึงวันรับสมัคร)    

๓. มทีัศนคตทิี่ดตีอการพัฒนาองคกร          

๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดตีอผูรับบรกิารและเพื่อนรวมงาน 

๕.  มคีวามกระตอืรอืรนในการปฏบัิตงิาน 

 

ความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จาํเปนสาหรับตําแหนง 

     ๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏบัิตงิานในตําแหนง 

     ๒. ทักษะที่จําเปนสําหรบัการปฏบิัติงานในตําแหนง 

     ๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรบัการปฏบิัติงานในตําแหนง 

อัตราคาตอบแทน 

ไดรับคาตอบแทน เดอืนละ ๗,๙๑๐ บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

เกณฑการประเมนิสมรรถนะ 

เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมา 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ 

ตําแหนง พยาบาลวชิาชีพ 

 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ คะแนน

เต็ม 

วธิกีาร

ประเมนิ 

1.คะแนนความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 

         เปนการสอบโดยขอเขยีนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถ

ที่ตองการตามระดับ ตําแหนงพยาบาลวชิาชพี 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

   เปนการประเมนิบุคคลโดยวธิกีารสัมภาษณ สงัเกต ตรวจสอบเอกสารเพื่อ

พจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากคุณสมบัตสิวนบุคคลประวัตสิวนตัว 

ประวัตกิารศึกษา ประวัตกิารทํางาน ทวงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคต ิแรงจูงใจ 

จรยิธรรมและคุณธรรม มนษุยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทัง้

สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดรเิริ่ม สรางสรรค ปฏญิาณไหวพรบิ บุคลกิภาพ 

ความสามารถพเิศษที่เกิดประโยชนตอการปฏบิัตริาชการ และพฤตกิรรมที่ปรากฏ

ของผูเขาสอบ เปนตน 

 

100 

คะแนน 

 

 

100 

คะแนน 

ขอเขยีน 

ปรนัย 

 

 

การ

สัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

เกณฑการประเมนิสมรรถนะ 

เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมา 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ 

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ คะแนนเต็ม วธีิการประเมนิ 

1.คะแนนความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 

    เปนการสอบโดยขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถงึระดับความรู

ความสามารถที่ตองการตามระดับ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 

 

2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

   เปนการประเมนิบุคคลโดยวธิกีารสัมภาษณ สงัเกต ตรวจสอบ

เอกสารเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก

คุณสมบัตสิวนบุคคลประวัตสิวนตัว ประวัตกิารศกึษา ประวัติ

การทํางาน ทวงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคต ิแรงจูงใจ 

จรยิธรรมและคุณธรรม มนษุยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อน

รวมงาน รวมทัง้สังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดรเิริ่ม สรางสรรค 

ปฏญิาณไหวพรบิ บุคลกิภาพ ความสามารถพเิศษที่เกิด

ประโยชนตอการปฏบิัตริาชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขา

สอบ เปนตน 

 

100 คะแนน 

 

 

 

100 คะแนน 

 

 

 

 

 

ขอเขยีน 

ปรนัย 

 

 

การสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

เกณฑการประเมนิสมรรถนะ 

เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมา 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ 

ตําแหนง เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ คะแนน

เต็ม 

วธิกีาร

ประเมนิ 

1.คะแนนความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 

         เปนการสอบโดยขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานงึถงึระดับความรูความสามารถที่

ตองการตามระดับ ตําแหนง เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

   เปนการประเมนิบุคคลโดยวธิกีารสัมภาษณ สงัเกต ตรวจสอบเอกสารเพื่อพจิารณา

ความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากคุณสมบัตสิวนบุคคลประวัติสวนตัว ประวัติ

การศกึษา ประวัตกิารทํางาน ทวงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคต ิแรงจูงใจ จรยิธรรม

และคุณธรรม มนุษยสมัพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทัง้สังคมและ

ส่ิงแวดลอม ความคิดรเิริ่ม สรางสรรค ปฏญิาณไหวพรบิ บุคลิกภาพ ความสามารถพเิศษ

ที่เกิดประโยชนตอการปฏบิัตริาชการ และพฤตกิรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ เปนตน 

 

 

100 

คะแนน 

 

 

100 

คะแนน 

ขอเขยีน 

ปรนัย 

 

 

การ

สัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

เกณฑการประเมนิสมรรถนะ 

เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมา 

แนบทายประกาศโรงพยาบาลพนม ลงวันที่ 

ตําแหนง พนักงานบรกิาร 

 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ คะแนนเต็ม วธีิการประเมนิ 

๑. ภาคความรูความสามารถหรอืทักษะเฉพาะตําแหนง  

    เปนการทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับหนาที่

รับผดิชอบ และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงโดยการ

ทดสอบการปฏบิัตจิรงิ 

 

๒. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

   เปนการประเมนิบุคคลโดยวธิกีารสัมภาษณ สงัเกต ตรวจสอบ

เอกสารเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก

คุณสมบัตสิวนบุคคลประวัตสิวนตัว ประวัตกิารศกึษา ประวัติ

การทํางาน ทวงทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคต ิแรงจูงใจ 

จรยิธรรมและคุณธรรม มนษุยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อน

รวมงาน รวมทัง้สังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม สรางสรรค 

ปฏญิาณไหวพรบิ บุคลกิภาพ ความสามารถพเิศษที่เกิด

ประโยชนตอการปฏบิัตริาชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขา

สอบ เปนตน 

 

100 คะแนน 

 

 

 

 

100 คะแนน 

ทดลองปฏบิัต ิ

 

 

 

 

การสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


