
ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

 
 ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย
เงินบ ารุงของโรงพยาบาล โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครและก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 
               1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก  ดังนี้ 

1.1   มีสัญชาติไทย 
1.2   อายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
1.3   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น 

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.4   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันผู้ใหญ่บ้าน  

และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1.5   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
1.6   ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
1.7   ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
1.8   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
1.9   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิดพลาดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
1.13 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือกฎหมายอ่ืน 
  1.๑๔  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระท าความผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือกฎหมายอ่ืน 
  1.๑๕  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบข้าราชการ 
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 2.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย                                                           จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง ลูกจ้างรายวัน วนัละ 54๐ บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30  กันยายน 2565 (ต่อสัญญาจ้างปีต่อ
ปีงบประมาณ) โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี หากทางราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
อัตราก าลังต่อและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการประเมินอาจมีการต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี และขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลิกจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 
  
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้. 
 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 - 30 ปี 
 3. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย   
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  1.ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)   ให้บริการ  รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย
ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ ส ารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อ
เสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่น  
  (3)   รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้ านการแพทย์แผนไทย  
เพ่ือประกอบการวางแผนการท างาน หรือจัดท ารายงานทางวิชาการ 
  2.ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3.ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 

(2)ชี้แจง…/3 
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  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.ด้านการบริการ 
  (1)   จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม  และสามารถ
น าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ  
  (2)   ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ทาง
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอ่ืน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพ 
  3.ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
 -สถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
โทร 0 7580 9399 
 - ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30.น.ใน
วันราชการ 
 4.หลักฐานและเอกสารที่น ามายื่นวันสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว            จ านวน  3  รูป  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                   จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาหลักฐานการศึกษา                                                                     จ านวน  1  ฉบับ 
5. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
6. ใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
    (ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จากโรงพยาบาลเท่านั้น) 
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                                   จ านวน  1  ฉบับ 
8. เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย)                                              จ านวน  1  ฉบับ 
 

ทั้งนี้   ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

หมายเหตุ  
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาจะไมร่ับสมัครถ้าผู้สมัครไม่น า
เอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน 
 -เอกสารทุกฉบับที่น ามาใช้ในการสมัคร กรุณาน าวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วยและส าเนาหลักฐาน
ทุกฉบับ ให้รับรองส าเนาด้วยตนเองในวันที่มาสมัคร                       

                                 5.เงื่อนไข.../5 
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 5.เงื่อนไขการรับสมัคร  
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิซองต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือก ไม่มีสิทธิ 
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการไต้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
 
 6.ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบในอัตรา 10๐.- บาท (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบเงิน
จ านวนดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 
 7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา     จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบคัดเลือก และก าหนด  วัน เวลา   สถานที่ในการสอบคัดเลือก   ในวันที่  15  กันยายน  2564   
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา   และและทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา https://chumchonsathitwala.wixsite.com › satitwalailak 
 

 8.วีธีการสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 

 9.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะ ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ต้องไต้คะแนนในการสอบไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ไตัคะแนน  
สูงสุดตามจ านวนที่รับสมัคร จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างรายวันของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธิต
วลัยลักษณ์พัฒนา  ต.ไทยบุรี    
 
                ประกาศ   ณ  วันที่  2  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
 
 
 

                                         (นายสมโชค  นงค์นวล) 
                                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                                        ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา  


