
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ 
 เร่ือง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

...................................................... 
ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำชนะ โรงพยำบำลท่ำชนะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด       

สุรำษฎร์ธำนี มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ดังนี้    

   เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล   จ ำนวน  6  อัตรำ 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               จ ำนวน  6  อัตรำ                   
 1. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมอทอง/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนประสงค์ 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 2. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัง/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกกิ่ว/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประสงค์ 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 3. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโสด 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 4. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองรอก 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 5. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองพำ/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสัมปัง/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไท 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 6. ปฏิบัติงำนที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคันธุลี 

  จ ำนวน 1 อัตรำ 

 1.1 ระยะเวลาการจ้าง 
 - ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2565 – 30 มิถุนำยน 2565 
  หำกประเมินผลงำนดีอำจต่อสัญญำจ้ำงครั้งละไม่เกิน ๑ ปี  

 1.2 อัตราการจ้าง 
 - อัตรำกำรจ้ำงเหมำเดือนละ 8,596 บำท 

 

    /1.3 คุณสมบัติ… 
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 1.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
(1) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำหรือปริญญำตรี ในสำขำวิชำ  สำธำรณสุข

ศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขชุมชน หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
เห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ หรือสำขำวิชำอ่ืนที่ ก.พ. 
ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้   

(2) เพศ ชำยหรือหญิง 
(3) อำยุ  20 – 30 ปี 
(4) ใบรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย) 
(5) สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 

 1.4 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้บริกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำงครบถ้วน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ำรำยงำนและลงข้อมูลผ่ำนโปรแกรม
ส ำเร็จรูปในหน่วยบริกำรแต่ละพ้ืนที่ ประสำนงำนติดตำมผู้ป่วย ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพ้ืนที่
เพ่ือรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และกำรจัดท ำรำยงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย   

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 (1) มีสัญชำติไทย 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย      
 (3) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 (4)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 (7) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 (8) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือเหมำะสมกับภำรกิจของ
ส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี) 
3.การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งำนธุรกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
โรงพยำบำลท่ำชนะ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนำคม 2565 ในวันและเวลำรำชกำร         
(ภำคเช้ำ เวลำ 08.30 น.- 12.00 น. และภำคบ่ำย 13.00 - 16.30 น.) โทร. 0 7738 1167 ต่อ 607 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 1)  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป  

 (ถ่ำยไว้ไม่เกิน  1 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
 3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
 4)  ส ำเนำวุฒิบัตร/ประกำศ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 5)  ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transkip) จ ำ น วน  1  ฉบั บ   
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 19 สิงหำคม 2564
 6)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  กพ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (สถานบริการของรัฐเท่านั้น) จ ำนวน 1 ฉบับ 
 7)  ใบรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร      จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 8)  ผู้รับรองควำมประพฤติและคุณสมบัติของผู้สมัคร (แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว)   
เป็นข้ำรำชกำรระดับ ๕ หรือระดับช ำนำญงำน , ช ำนำญกำรข้ึนไป หรือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 9)  หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
 10)  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 

 ทั้งนี้ ใบส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

 3.3 การแต่งกาย ผู้สมัครต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยตำมประเพณีนิยม ในวันยื่นใบสมัครและสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

4.หลักเกณฑ์การตัดสิน  

 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เหมำะสมกับต ำแหน่ง คะแนนรวมต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 

ต าแหน่ง หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
การประเมิน 
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภำษณ์ 
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5.หลักเกณฑ์การตัดสิน  

 ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ ในล ำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกล ำดับที่ในกำรสมัคร 

6. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงพยำบำลท่ำชนะ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ ทำงเพจ facebook 
โรงพยำบำลท่ำชนะ – ThachanaHospital เว็บไซต์ http://www.thachanahos.com และบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
หน้ำสหกรณ์ร้ำนค้ำ โรงพยำบำลท่ำชนะ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด    
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี      
หรืออำจไม่ขึ้นบัญชีก็ได ้

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมทีโ่รงพยำบำลท่ำชนะก ำหนด 

       ประกำศ ณ วันที่  24 มีนำคม 2565 
 
 

 
           (นำยกฤษนันนท์  เหล่ำยัง) 

                                                     นำยแพทย์ช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
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