
 
 
 
 

       ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

      ประจำปีงบประมาณ 2565 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  ด้วยโรงพยาบาลบุ่งคล้า  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา ซึ่ง มีหลักเกณฑ์การรับ
สมัคร ดังนี้ 

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้ 
   1.1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง   587 บาท/วัน 
 
   1.2 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจ้างเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดสำนักสาธารณสุข (ฉบับที ่ 5 ) 
 พ.ศ. 2552 สิทธิได้รับเงินค่าตอบ ฉ11 และ ฉ12 

 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุ 20-40 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)  

  
  3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

                         (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 



4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลบุ่งคล้า กำหนดทำการรับสมัครตั ้งแต่วันที 19-25  
กรกฎคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ  

4.2 หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน ๓ แผ่น              

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
(5) หลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในกรณีที่ขอผ่อนผัน จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 (6) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ 
(7) สำเนาหล ักฐานอื ่น เช ่น ทะเบ ียนสมรส ใบเปล ี ่ยนช ื ่อต ัว – ช ื ่อสกุล  

จำนวน 1 ฉบับ 
  (8)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  แผ่น 
  (9) ค่าสมัครสอบ 50 บาท 
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยยกเว้นใบรับรอง
แพทย์ 

5.เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 

          ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ใๆนใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เนื่องจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นตาม
ประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลบุ่งคล้า จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  26 กรกฎาคม  ๒๕๖5 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ใน 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า
http://www.bungklahospital.go.th/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 424 99106-7 
              

   

   
                     

http://www.bungklahospital.go.th/


  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลบุ่งคล้า  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า  ในวันที่  29  กรกฎาคม  ๒๕๖5  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณ ีหรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้  
 

8. การรายงานตัวของผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕65 ทีก่ลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า ในเวลาราชการ  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

  
 
          (นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล) 
          นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป   

กลุ่มงาน       บริหารทั่วไป 

ค่าตอบแทน  วันละ 587 บาท/วัน  โดยจ่ายทุกสิ้นเดือน (ประเมินทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลาเดือน) 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2565 (ตามปีงบประมาณ) และมีการต่อสัญญา

จ้างปีต่อปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

  ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูลสถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชา การและ
รายงานอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ  ที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน 
งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบ
แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 
 1.ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ 
เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ และงานสัญญาต่างๆเป็นต้น 
  (2) ปฏิบัติงานเลขาของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
  (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงการประชุม และรายงานอ่ืนๆเพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  (4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
  (5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงานเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 



2.ด้านการวางแผน 

 วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3.ด้านการประสานงาน 

 ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับ
สมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

4.ด้านการบริการ 

 ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
ราชการเอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 ได้รับปริญาญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 
   

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1    
   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   


