
 
 
 
                                                                 

ประกาศโรงพยาบาลขนอม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

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

   ดวยโรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงครับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื ่อจัดจางเปนลูกจางชั ่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ท่ี 897/2559 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 
และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
เรื่อง บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
  1.1 ตำแหนงนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราคาจางวันละ 570 บาท สังกัดกลุมงาน
เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลขนอม  
  1.2 ตำแหนงผูชวยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราคาจางวันละ 300 บาท สังกัด
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลขนอม  
  1.3 ตำแหนงพนักงานบริการ (ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา อัตรา
คาจางวันละ 300 บาท สังกัดกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลขนอม  
  1.4 ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข จำนวน 2 อัตรา อัตราคาจางวันละ 300 บาท สังกัด 
กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลขนอม  
    
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร (เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว) 
  (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ไมเปนบุคคลท่ีเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด ไมสูบบุหรี่ 
  (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
  (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  
  (9) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  (10) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคำสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

  หมายเหตุ ผูท่ีผานการคัดเลือกในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน 

/2.2 คุณสมบัติ… 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 2.2.1 ตำแหนง นักกายภาพบำบัด 
 สังกัด  กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลขนอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผูปวยดวยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใชความรอน แสง 
เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย ตลอดจนนการใชเครื ่องมือทาง
กายภาพ ชนิดตาง ๆ เพื่อฟนฟู ปองกัน แกไขสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื ่อมสภาพหรือพิการให
กลับคืนดีท้ังทางรูปและทางหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  1. มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  2. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 
 เง่ือนไขการจาง 
  -  อัตราคาจาง วันละ 570 บาท 
  -  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  -  โรงพยาบาลขนอม จะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน หากไมผานการประเมิน
โรงพยาบาลขนอมจะดำเนินการเลิกจาง 
 
 2.2.2 ตำแหนง ผูชวยนักกายภาพบำบัด 
 สังกัด  กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลขนอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานฟ นฟูสภาพการเจ็บปวยของผู ปวย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ชวยเหลือ ดูแล ฟนฟู สภาพการเจ็บปวยของผูปวย ในการทำกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติ โดยการใชเครื่องมือทาง
กายภาพบำบัดหรือการออกทาทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอยางทางวิชาการและปฏิบัติหนาที่อื ่นท่ี
เก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  1. มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  2. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้  
  3. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เบื้องตนได 
 เง่ือนไขการจาง 
  -  อัตราคาจาง วันละ 300 บาท 
  -  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  -  โรงพยาบาลขนอม จะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน หากไมผานการประเมิน
โรงพยาบาลขนอมจะดำเนินการเลิกจาง 
 

/2.2.3 ตำแหนง… 
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 2.2.3 ตำแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 สังกัด  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลขนอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคำสั่ง โดยไมจำกัดขอบเขตหนาที่ เชน รักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ อำนวยความสะดวกดานการจราจร บริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมารับบริการ ใหบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย งานท่ี
จำเปนตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  1. มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  2. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ 
 เง่ือนไขการจาง 
  -  อัตราคาจาง วันละ 300 บาท 
  -  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  -  โรงพยาบาลขนอม จะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน หากไมผานการประเมิน
โรงพยาบาลขนอมจะดำเนินการเลิกจาง 
 
 2.2.4 ตำแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข  
 สังกัด  กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลขนอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการชวยเหลือคนไขหรือ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานดังนี้ 
  1. เตรียมความพรอมในการใหบริการแกผู ปวย ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณพื้นท่ี
ใหบริการรวมท้ังสิ่งแวดลอมใกลเคียงตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางการแพทยและการทำหัตถการตาง ๆ ใหมีจำนวนเพียงพอ 
ครบถวน และพรอมใชงาน 
  2. ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการชวยเหลือคนไขที่มีลักษณะงานท่ีไมยุงยากซับซอน 
เชน พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร เปนตน 
  3. รวมทีมแพทยและพยาบาลปฏิบัติงานในการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือใหเปนไปตามแผนการรักษา 
  4. สรุปสถิติรายงานผูเขารับบริการตามประเภทการใหบริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ 
  5. ติดตอประสานงานอำนวยความสะดวกใหกับผูปวย เชน ติดตามผลการรักษาของผูปวย
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใชงานให
เปนไปตามหลักมาตรฐานท่ีกำหนด เพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  1. มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  2. ไดรับวุฒิไมต่ำกวาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา จบหลักสูตรบริบาล 
 เง่ือนไขการจาง 
  -  อัตราคาจาง วันละ 300 บาท 
  -  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  -  โรงพยาบาลขนอม จะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน หากไมผานการประเมิน
โรงพยาบาลขนอมจะดำเนินการเลิกจาง 
 

3. การรับสมัคร                
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
  ใหผู ประสงคจะสมัคร ขอและยื ่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที ่งานการเจาหนาท่ี กลุ มงาน
บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขนอม ตั้งแตวันที่  9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ในวัน 
และเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) 
 

 3.2  หลักฐานและเอกสารท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถายครั้งเดียวกัน     
ไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 18 มีนาคม 2563 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
  4. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพฯ (เฉพาะตำแหนงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงกำหนดใหมี) 
จำนวน 1 ฉบับ 
  6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - 
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  7. หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหาร สำหรับผูสมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ 
  8. ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 
ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) 
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงช่ือกำกับไวดวย 
 

4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 4.1 ผูสมัครตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมสวม
กางเกงขาสั้นเหนือเขา (ยกเวนเครื่องแบบ) เสื้อไมมีแขน หรือรองเทาแตะชนิดฟองน้ำ จะไมอนุญาตใหยื่นใบสมัคร
 4.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง หากปรากฏภายหลังวาผูสมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้ 
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 
 4.3 เปนหนาท่ีของผูสมัครสอบท่ีจะตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
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5. การประกาศรายผูมีสิทธิสอบเขารับการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลขนอม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลขนอม และทางเว็บไซต 
www.khanom.org/home 

 

6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
- ตำแหนงนักกายภาพบำบัด 
การประเมินครั้งท่ี 1  
   - ความรูความสามารถท่ัวไป 
   - ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง 
การประเมินครั้งท่ี 2 
   - คุณลักษณะที ่จำเปนในการปฏิบัต ิงาน ไดแก 
วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน  ความคิดสรางสรรค 
บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ  ปฏิภาณไหวพริบ 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

 
สอบขอเขียน  

และสอบปฏิบัติ 
 
 

สอบสมัภาษณ 
 
 

- ตำแหนงผูชวยนักกายภาพบำบัด 
- ตำแหนงพนักงานบริการ (ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย) 
- ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
   - คุณลักษณะที ่จำเปนในการปฏิบัต ิงาน ไดแก 
วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน  ความคิดสรางสรรค 
บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ  ปฏิภาณไหวพริบ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

สอบสมัภาษณ 

 
7. หลักเกณฑการตัดสิน  
 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
(สอบสัมภาษณ) ไมต่ำกวารอยละ 60 
 

8. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลขนอม จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ณ บอรด
ประชาสัมพันธ โรงพยาบาลขนอม และทางเว็บไซต www.khanom.org/home กรณีไดคะแนนเทากัน
จะใหผูยื่นใบสมัครกอนเปนผูที่ไดลำดับสูงกวา โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเปนสำคัญ และการขึ้นบัญชี
รายชื่อใหขึ้นบัญชีเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศรายชื่อ หากมีการสอบคัดเลือกตำแหนงเดียวกันนี้อีก 
และไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกสำหรับตำแหนงนี้เปนอันยกเลิก 
    
   ประกาศ    ณ   วันท่ี  6  มีนาคม  2563 
 
 
 
                    (นายยุทธนา  สุทธิธนากร) 
                                             นายแพทยชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหนง 
                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลขนอม  


