
 
 

 
  
 
 

    ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า  
เรื่อง  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย)รายวัน 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 ด้วยโรงพยาบาลบุ่งคล้า  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
เงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 จำนวน  6 ตำแหน่ง  6  อัตรา ซ่ึง มีหลักเกณฑ์การ
รับสมัคร ดังนี้ 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี             จำนวน 1  อัตรา 
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์                      จำนวน 1  อัตรา  
3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือห้องปฏิบัติการ)          จำนวน 1  อัตรา 
4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้            จำนวน 1  อัตรา 
5. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา             จำนวน 1  อัตรา 
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย รายคาบ)      จำนวน ๑ อัตรา  

 
1. 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 หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจำเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
      
                2. คุณสมบัติ…… 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                         (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า) 

๓. การรับสมัคร  
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
บุ่งคล้า ตั้งแตว่ันที ่22 - 27 กันยายน  ๒๕๖5  ในวันและเวลาราชการ  

   3.2 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 50 บาท 
ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
   ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   (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) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ 
(6) สำเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จำนวน 1 

ฉบับ 

   (๗)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1 แผ่น 

   (8)  สำเนาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 332/330 ชั่วโมง จำนวน 1 ฉบับ
หรือประเภทด้านการนวดไทย 150  ชั่วโมง หรือสูงกว่า หรือหลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพ 800 ชั่วโมง  (ตำแหน่งผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย)    

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ด้วยยกเว้นใบรับรองแพทย์ 

  ๔. การประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 
 โรงพยาบาลบุ่งคล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖5 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาลบุ่งคล้า หรือ หมายเลขโทรศัพท ์0 424 99106-7 
 
             5. กำหนดวนั เวลา การสอบคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ในวันที่  29 กันยายน  2565  

 

 

 

 

            การประกาศ........ 
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  6. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงพยาบาลบุ่งคล้า  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า  ในวันที่  30  กันยายน  ๒๕๖5  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้  

7. การรายงานตัวของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน ในวันที ่3 กันยายน ๒๕65 ที่ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า ในเวลาราชการ  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดอืน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

 
 
   (นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล) 
            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชือ่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

ค่าจ้าง   อัตราค่าจ้าง  393 บาท/วัน คิดที่ 23 วันทำการ/เดือน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลประจำวันและงบเงินประจำวันส่งงานการเงินทุกวันไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น 
 ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกใบเสร็จต่อเนื่องและใบเสร็จเขียนด้วยมือทั้งของโรงพยาบาลโรงพยาบาล 
 ส่งเสริมสุขภาพแต่ละแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีการเบิกใบเสร็จรับเงิน 
 ๓. สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จต่อเนื่องและใบเสร็จเขียนด้วยมือประจำปีงบประมาณ 
 ๔. รวบรวมใบสั่งยาส่งงานประกันเพ่ือติดตามทวงหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายเงินสด ค่าตรวจสุขภาพ 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าโลหิต 
 ๕. จัดทำทะเบียนลูกหนี้อนุเคราะห์ เสนอผู้บริหารรับทราบต่อไป 
 5. จัดเกบ็เอกสารทางการเงินในแต่ละวัน 
 ๗. จัดทำทะเบียนส่งใบสั่งยาแต่ละสิทธิ์ กบก./อปท./พรบ. ประกันสังคม สิทธิ์เบิกฉุกเฉิน AE  
 ๘.งานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือวุฒิที่สูงกว่า ในสาขาวิชาการเงินและบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป  หรือวุฒิที่สูงกว่า  
  2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึน้ไป 
  3. ไม่จำกัดเพศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
  

         
 
 
 

 
     รายละเอียด.... 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1    
   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย ์  

กลุ่มงาน ทันตกรรม 

ค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน คิดที่ 23 วันทำการ/เดือน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือและคลินิกทันตกรรมก่อนเปิดให้การรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ดูแลความ

สะอาดในคลินิกทันตกรรม  จัดเตรียมเครื่องมือที่สะอาดและปราศจากเชื้อ ตรวจเช็คยูนิต
ทำฟันให้เรียบร้อย  เติมน้ำเครื่องขูดหินปูน  และเตรียม Supply ต่างๆใหพ้ร้อม 

2. จัดผู้มารับบริการนั่งเก้าอ้ีทำฟัน  
3. จัดเตรียมเครื่องมือให้ครบตามงานทีป่ฏิบัติ 
4. จัดส่งเครื่องมือตามท่ีทนัตแพทย์ ทันตาภิบาลต้องการ เพ่ิมเติม 
5. ช่วยการปฏิบัติงานข้างเก้าอ้ีทำฟัน ได้แก่ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทันตแพทย์และทัน

ตาภิบาลขณะปฏิบัติงาน 
6. เตรียมและผสมวัสดุทางทันตกรรม 
7. การจัดการหลังการรักษา ได้แก่ ทำความสะอาดยูนิตทำฟัน จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้งานแล้ว

เพ่ือเตรียมทำให้สะอาด และปราศจากเชื้อ   
8. ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ 
9. บรรจุเครื่องมือลงในซองเพ่ือทำการฆ่าเชื้อ 
10.  บำรุงรักษายูนิตทำฟัน และเครื่องมือทางทันตกรรม 
11.  ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” และโครงการ “ รณรงค์วันทันต      

สาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม ” และการออกหน่วยอืน่ๆ 
12.  ตรวจสอบวันหมดอายุของเครื่องมือ,เวชภัณฑ์และวัสดุทางทันตกรรม 
13.  ตรวจสอบจำนวนของวัสดุและเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม 
14.  บันทึกอุณหภูมิตู้เย็น 
15.  บรรจุและจัดส่งชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ 
16.  แจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยกรณีท่ีจำเป็น 
17.  การลงบันทึกโปรแกรมความเสี่ยง 
18.  รับบัตรผู้มารบับริการและให้การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
19.  ทำการซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ และคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ลง

ใน โปรแกรม HosXP และในเวชระเบียน 
20.  เรียกผู้มารับบริการเข้ารับการรักษา 
21.  จัดผู้มารับบริการนั่งเก้าอ้ีทำฟัน  
22.  ให้คำแนะนำเกีย่วกับการปฏิบัติตัวหลังจากได้รับการรักษาแล้ว 

 
 
        23.นัดหมาย... 



 
๖ 

 

23. นัดหมายผู้มารับบริการเพ่ือทำการรักษาต่อเนื่อง 
24.  ลงทะเบียน รวบรวม  สรุปรายงานประจำวัน , ประจำเดือน , ประจำปี 
25.  ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผูม้ารับบริการ 
26.  ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
27.  ร่วมงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
28.  กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน 
29.  งานอืน่ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทยีบเท่าทุกสาขา 
  2.ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 6 เดือน ขึน้ไป 
  3.ไม่จำกัดเพศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        รายละเอียด.... 
             

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1   
   - ความรู้ความเหมาะสมกบัตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   

 
 



 
๗ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือห้องปฏิบัติการ) 

กลุ่มงาน  เทคนิคการแพทย์ 

อัตราว่าง  จำนวน ๑ อัตรา 

ค่าจ้าง  อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน คิดที่ 23 วันทำการ/เดือน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง  โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  บริการต้อนรับแขก หรือผู้มารับ
บริการ   งานบริหารจัดการทำความสะอาด   งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ  งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  การแนะนำผู้ป่วย ที่มารับบริการ  งานตรวจสอบตรวจรับ
หรือปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเก็บสถิติการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  งานเตรียมสิ่งส่งตรวจ
ก่อนการตรวจวิเคราะห์ เช่น ปั่นเลือด   ปั่นปัสสาวะ เตรียมสไลด์  ย้อมสีสิ่งส่งตรวจบนสไลด์   ทำความสะอาด
โต๊ะเจาะเลือด  โต๊ะเตรียม   สิ่งส่งตรวจ  โต๊ะตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ  ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆทางห้องปฏิบัติการ   ทำความสะอาดตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety cabinet class II)  งานล้างหลอดทดลอง  
ล้างอ่างย้อมสี    เติมน้ำกลั่นสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์   เทน้ำเสียจากเครื่องตรวจวิเคราะห์ทิ้ง  ตรวจสอบ  
ลงบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น  บันทึกอุณหภูมิเครื่องตรวจวิเคราะห์ต่างๆ จัดทำป้าย 5ส  จัดเตรียม   สิ่งส่งตรวจส่ง
ต่อ ประสานงานขอรถ และส่งต่อสิ่งส่งตรวจภายนอก  งานเดินเอกสารรับ-ส่งเอกสาร   ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง  
งานเบิกวัสดุอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอพร้อมใช้  และงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

หน้าที่ความรับผดิชอบหลัก 
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในการ
ทำงาน  โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ  รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ  การดูแลทำความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  
การปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ  แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน  ดังต่อไปนี้ 

1) ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ เช่น โต๊ะเจาะเลือด โต๊ะเตรียมสิ่งส่งตรวจ โต๊ะทำการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ  ทำความสะอาดตู้ชีวนิรภัยหรือตู้ปลอดเชื้อ
(Biological Safety Cabinet class II) 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน เช่น เข็มฉีดยา กระป๋องเก็บปัสสาวะ กระป๋อง
เก็บอุจจาระ กระป๋องเก็บเสมหะ หลอดดูดสิ่งส่งตรวจ เติมหรือเปลี่ยนน้ำกลั่นสำหรับล้าง Probe 
ของเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ เทน้ำทิ้งจากเครื่องตรวจ Electrolyte  เติม
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกให้เพียงพอพร้อมใช้  
           3) เช็คอุณ.... 



 
๘ 

 

3) เช็ค อุณหภูมิตู้ เย็น เก็บ เลือด ตู้ เย็น Stockน้ ำยา ตู้ เย็ น เก็บน้ ำยา  ตู้ เย็น เก็บสิ่ งส่ งตรวจ 
Incubator/Dry bath 37 องศาเซลเซียส เครื่อง Steam Incubator/ เครื่อง Spore test 56 
องศาเซลเซียส พร้อมบันทึกอุณหภูมิ 

4) ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในระบบ LAN (Computer) หรือปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ลงบันทึกสถิติการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจพร้อมรายละเอียดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

5) เตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด ปั่นตกตะกอน
ปัสสาวะ ปั่นน้ำไขสันหลัง Body fluid  เตรียมสไลด์ย้อมสี Wright ’s stain , Gram ’s stain , 
AFB stain  

6) จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจส่งต่อไปตรวจยังหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การลงทะเบียน ปั่นแยก serum  
ขอเลขหนังสือออก ประสานขอรถ  จัดเตรียม Ice pack ในช่องแช่แข็งให้เพียงพอพร้อมใช้ 
จัดเตรียมกล่องโฟมใส่สิ่งส่งตรวจให้มีเพียงพอพร้อมใช้ 

7) รับ-ส่งเอกสารต่างๆ  ส่งผลแล็บให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ 
8) ล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้แล้ว เช่น หลอดแก้วในงานธนาคารเลือด หลอดปั่นตกตะกอน

ปัสสาวะ  หลอดปั่น CSF  Body fluid   ล้างอ่างย้อมสี  เป็นต้น 
9) จัดทำป้าย 5ส  ตามชั้นวางน้ำยา แฟ้มเอกสาร จัดบอร์ด 
10)  5ส ในหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง 
11)  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
12)  ตรวจสอบวันหมดอายุของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
13)  ตรวจสอบจำนวนของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
14)  การลงบันทึกโปรแกรมความเสี่ยง 
15)  เบิกอุปกรณ์ และคีย์เบิกอุปกรณ์จากแผนกต่างๆ ในโปรแกรม ERP เช่น แอลกอฮอล์ , 

 ใบรายงานผลแล็บ ,หมึกเครื่อง Printer , PPE , เข็มฉีดยา เป็นต้น 
16)  แจกแบบประเมินความพึงพอใจ รวบรวม และประเมินผลร่วมกับนักเทคนิคการแพทย ์
17)  การแนะนำผู้ป่วย  ในการเก็บเสมหะ ปัสสาวะ อุจจาระ และอ่ืนๆ 
18)  ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
19)  สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผน   

 ในการปฏิบัติงาน 
20)  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด  

 ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
21)  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม  

 ประสิทธิภาพ 
22)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
          ด้านบริการ..... 
 
 
 



 
๙ 

 

ด้านงานบริการ  

                     ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในระบบLAN  เตรียมสไลด์ ย้อมสีและปั่นแยกสิ่ งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้  เตรียมสิ่งส่งตรวจส่งต่อไปตรวจยังหน่วยงาน
ภายนอก  ส่งผล LAB ให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ 
 

ด้านการบริหาร/จัดการ 

ล้างทำความสะอาดวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว เช็คล้างทำความสะอาด เช่น อ่างย้อมสี โต๊ะเตรียม
สิ่งส่งตรวจ โต๊ะทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการดูแลความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการทุกวัน  จัดการ 5 ส. 
ในหน่วยงานเดือนละ 1 ครัง้ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  1. มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกปฏิบัติให้สามารถปั่นแยกและ
เตรียมสิ่งตรวจสำหรับใช้ในหน่วยงานจากนักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  2. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทยีบเท่าทุกสาขาวิชา 
  3. ประสบการณ์การทำงาน : อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 
  4. มีทักษะใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel ได้ 
  5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
  6. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ มีความสนใจในงานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  รายละเอียด.... 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมนิครั้งท่ี 1          

   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   



 
๑๐ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

กลุ่มงาน  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อัตราว่าง  จำนวน ๑ อัตรา 
ค่าจ้าง            อัตราค่าจ้างร้อยละ ๕๐ โดย 
    สิทธิเบิกจ่ายตรง กบก อปท ประกันสังคม และจ่ายเงินเอง : นวด 30-45 นาที 
   ๒๕๐บาท ร้อยละ๕๐ คือ ๑๒๕ บาท 
สิทธิUCทั้งหมด            นวด 15-30 นาที ๒๕๐บาท ไดเ้คสละ ๕๐ บาท 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงาน /สนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย ดังนี้ 
 1.ช่วยแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ ตรวจวินิจฉัยทางการนวดไทย และหัตถการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
 2.ช่วยแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการนวด เพื่อ
บำบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันโรค 
 3.ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการนวดไทยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ 
 4.ดูแลอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 
 5.เก็บผ้าหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการบำบัดรักษาให้พร้อมใช้งาน เช่น พับผ้า เก็บผ้าปูเตียงที่ใช้แล้ว  
 6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๔ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1.ได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 332/330 ชั่วโมง จำนวน 1 ฉบับหรือประเภทด้าน

การนวดไทย 150  ชั่วโมง หรือสูงกว่า หรือหลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพ 800 ชั่วโมง  (ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 
    
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

การประเมินครั้งท่ี 1          

   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   



 
๑๑ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

กลุ่มงาน  กลุ่มการพยาบาล 

อัตราว่าง  จำนวน ๑ อัตรา 

ค่าจ้าง  อัตราค่าจ้าง 320 บาท/วัน คิดที่ 23 วันทำการ/เดือน  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยแพทย์
และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

หน้าที่ความับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจของแพทย์หรือ พยาบาล
วิชาชีพ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 

 1.เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และทำหัตถการต่างๆให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน และ
พร้อมใช้งาน 

 2.ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ท่ีมีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น  
พลิกตะแคงตัว เช็ค ป้อนอาหาร ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดนเปลนอนหรือรถเข็นนั่ง เป็นต้น 

 3.ร่วมทีมแพทย์ และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู 
สุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

 4.สรุปสถิติการรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 

 5.ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่นติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ หลังการให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 7.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 8.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหลายจากผู้ว่าจ้าง 

  

                    คุณสมบัติ….. 



 
๑๒ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
  1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทยีบเท่าทุกสาขาวิชา 
  2. มีอายุ 20-35 ปีบริบูรณ์ไม่จำกัดเพศ 
  3. ประสบการณ์การทำงาน : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
           4. มีทักษะใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel ได้ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งท่ี 1          

   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   



 
๑๓ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาจ่าย) รายวัน 
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า ลงวันที ่22 กันยายน  25๖5 

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

ชื่อตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำประปา 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง  จำนวน ๑ อัตรา 

ค่าจ้าง  อัตราค่าจ้าง 435 บาท/วัน คิดที่ 23 วันทำการ/เดือน  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง และรักษาระบบประปา ดูแลขั้นตอน
การผลิตด้วยความพิถีพถัน เพ่ือให้น้ำที่ผลิตมานั้น มีความเป็นมาตรฐาน ปลอดภัย แก่ผู้มารับบริการ ที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตน้ำประปา 

หน้าที่ความับผิดชอบ 

 1.เปิด-ปิด ระบบสูบน้ำโขง บริเวณแพประปาริมน้ำโขงของโรงพยาบาล 

 2.ดูแลเครื่องสูบน้ำในแพประปาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

 3.ทำความสะอาดระบบกรองน้ำใส ให้สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกตกค้าง 

 4.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

 5.ซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์การแพทย์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

 6.ดูแลระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารให้ใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ชำรุดให้ทำ
การเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

 7.ติดต่อหลอดไฟฟ้า หรือโคมส่องสว่างภายในและภายนอกอาคารให้มีความสว่างเพียงพอ 

 8.ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักเจาหน้าทีภ่ายในโรงพยาบาลตามความจำเป็นเร่งด่วนตาม
ความสามารถ หากเกินศักยภาพให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือพิจารณาเหมาจากภายนอก   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทยีบเท่าทุกสาขาวิชา 

  2. เพศชาย 
  3. ประสบการณ์การทำงาน : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ.์... 
 



 
๑๔ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

  

 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งท่ี 1          

   - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100   


