
 
 

ประกาศจังหวดัสุโขทัย 
เรื่อง   รับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

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

 ด้วยจังหวัดสุโขทัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท-
พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  

          ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนง่ กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  ตําแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จํานวน ๓ อัตรา 
  รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบทา้ยประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารบัการเลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบติัทั่วไป 
   (๑) มีสญัชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ                     
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง  
   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๒/(๘) ไม่เป็นผู้... 



      - ๒ - 
 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  หมายเหต ุ ในวันที่ทําสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะตอ้งไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ              
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกนิ ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม                
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มามอบด้วย 
  ๒.๒  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมคัร 
  ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รบัสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ช้ัน ๓  อาคาร ๕๐ ปี  
ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๒๐๓๐ – ๔๓  ต่อ ๑๔๕  ต้ังแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไมต้่องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันและไม่เกิน ๑ ปี (นบัถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป ให้เขียนช่ือ – นามสกลุ ไว้ที่ด้านหลังรูปด้วย 
        (๒) สําเนาใบวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร 
        ในกรณทีีไ่ม่สามารถนําหลักฐานการศกึษาข้างต้นมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้ ใหใ้ช้หนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมติัประกาศนียบัตรหรือปริญญา-
บัตรจากผู้มีอํานาจภายในกําหนดวัดปิดรับสมัคร  หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นบัจากวันที่ที่ผูม้ี
อํานาจได้ลงนามรับรอง 
         (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
         (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสาํคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ (ในกรณีที่              
ช่ือ – นามสกลุในหลกัฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
         (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 
               ๓/ทั้งนี้...  
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  ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ และวัน 
เดือน ปี กํากับไว้ด้วย  โดยผู้สมัครต้องนําต้นฉบับหลักฐานมาแสดงด้วย  หากไม่สามารถนํามาแสดงได้ต้องมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่จริงของต้นฉบับหลักฐานมาแสดงแทน 
  ๓.๓ เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกูต้องครบถ้วน ในกรณทีี่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไมม่สีิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมคัรดังกล่าว ใหถ้ือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
  อนึ่ง  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครทีจ่ะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครัง้นี้ของ
จังหวัดสุโขทัย และประกาศของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิเข้ารบัการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวนั 
เวลา สถานที่ในการประเมนิ 
  จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินฯ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ป้ายประกาศหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศรีสังวร  
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และทาง http://www.srisangworn.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในเรือ่ง 

วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 

๕.๑ เรื่องทั่วไป สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน 
๕.๒ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ สอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
๕.๓ เรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะตําแหน่ง สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน 
๕.๔ คุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

สอบสัมภาษณแ์ละการตรวจสอบกับ
บุคคลอ้างอิง 

๑๐๐ คะแนน 

 
 
 
 
                  ๔/๖. เกณฑ์การ... 
       





 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ลงวันที่ 26 มถิุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ชื่อตําแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

กลุ่มงาน   บริการ 

หน่วยงานที่จะปฏิบัติ งานผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วยใน  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการ
ทํางาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น                   
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้  เช่น  
   ๑. ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ํา และยาให้แก่คนไข้ ทําความสะอาดเตียงและ
อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับคนไข้ ตลอดจนแก้วน้ํา โต๊ะและตู้ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน เสื้อผ้า  
ของคนไข้ 
   ๒. ช่วยคนไข้ทีม่ีอาการมากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการขับถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะ ช่วยทําความสะอาดร่างกายคนไข้ที่เปรอะเปื้อน นําอุจจาระและปัสสาวะไปเททิ้งในที่ทีจ่ัดไว้เป็นการเฉพาะ               
และทําความสะอาดภาชนะใส่อุจจาระและปัสสาวะอย่างถูกหลักวิชาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
   ๓. ช่วยคนไข้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อชันสูตรโรค เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ น้ํามกู 
น้ําลาย หนอง เลือด ฯลฯ อย่างถูกวิธีการ นําส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรค และช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
   ๔. ช่วยคนไข้ในการเตรียมตัวเพื่อผ่าตัด รับการตรวจพิเศษ หรือรับการทําหัตถการเพื่อ
ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโดยแพทย์ ช่วยในการนําส่งคนไข้ไปยังห้องผ่าตัด ห้องทําหัตถการ ช่วยเคลื่อนย้ายคนไข้          
ทั้งก่อนการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดเข้าห้องพักฟ้ืน ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้คนไข้ในห้องพักฟ้ืน 
   ๕. ช่วยคนไข้ทีม่ีอาการมากหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาก ในการเคลื่อนย้ายอย่างถูกหลัก-
วิชาการ เมื่อมาถึงโรงพยาบาลและเมื่อจะกลับออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยดูแลความถูกต้องในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยโดยพนักงานเปลในการนําคนไข้เข้าห้องตรวจโรคเพื่อพบแพทย์ ไปเอกซเรย์ ไปตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ 
ฯลฯ และในการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปยังสถานที่ / บริเวณ / แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ตามระบบการตรวจ-
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 
  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
           ๒/อัตราว่าง... 



      - ๒ - 
 

อัตราว่าง  ๓ อัตรา 

ค่าตอบแทน  เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท 

สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

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




