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ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ด้วย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จานวน ๑ ตาแหน่ง ๒ อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน
บารุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบึงบูรพ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อาศั ย อ านาจตามหลั ก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการจ่า ยเงิน บารุงเพื่อ เป็ นค่ าจ้ างลู ก จ้า ง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ๑.๒ ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริการ
กลุ่มตามลักษณะงาน
กลุ่มบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานทันตกรรม
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการ
ให้บริการทางด้านทันตกรรมประเภทต่าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบและแนะนาของทันตแพทย์ หรือ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข งานบริหารจัดการทาความสะอาด งานบารุงรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
วันละ ๓๒๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริการ
กลุม่ ตามลักษณะงาน
กลุ่มบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
(งานสุขาภิบาลและควบคุมโรค)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความรู้ การจัดทาสื่อ ข่าวสารด้านสุขศึ กษาและสาธารณสุขแก่
กลุ่ ม เป้ า หมายผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ เช่ น แผ่ น พั บ โปสเตอร์ ซี ดี วี ซี ดี จั ด บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
นิทรรศการต่างๆ พร้อมสรุปข้อมูลสถิติทางด้านวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมให้บริการของหน่วยงาน ลงทะเบียน
แยกประเภท ร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
/อัตราว่าง...
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อัตราว่าง
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
วันละ ๓๒๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุระหว่าง ๒๐-3๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็ น ผู้ มี ร่ างกายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ าที่ได้ ไร้ค วามสามารถหรือจิ ต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่นๆ
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้าราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ตาแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงานทันตกรรม
๑. เพศหญิง
๒. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒.๒.๒ ตาแหน่งพนักงานบริการ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (งานสุขาภิบาลและควบคุมโรค)
๑. มีความสามารถด้านการสื่อสาร สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
๒. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ เช่น มีความ สามารถใน
การถ่ายภาพ แต่งภาพ และมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมกราฟิก)
/๓. ได้รับวุฒิ...
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๓. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยแต่งกายสุภาพ
หมายเหตุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ขอสงวนสิทธิในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ
ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตา ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
๒) สาเนาวุฒิการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับ
อนุมัติการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
๓) ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่
๑. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคติดต่ อร้ายแรงหรื อโรคเรื้อรังที่ ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุ นแรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
๔) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (กรณี ชื่ อ -สกุ ล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘) จานวน ๑ ฉบับ
๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาด้วยกระดาษขนาดเอสี่ และ
เขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ส มัครต้องรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง
/ยื่นหลักฐาน ...
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ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน
ครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการให้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๕ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โรงพยาบาลบึ ง บู ร พ์ และผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ โ รงพยาบาลบึ ง บู ร พ์
http://www.bbhos.com
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ก าหนดการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๖๕ ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ห าร ชั้ น ๒
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง ทักษะ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร
โดยการพูด
หลักเกณฑ์
การประเมินครั้งที่ ๑
ความรู้ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
-การคิดวิเคราะห์
-การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-ความวิริยะ อุตสาหะ
-การสื่อสารโดยการพูด
-บุคลิกภาพ
-การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๒๐๐

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
๙.๑ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนจากผู้
ได้คะแนนสูง ลงมาตามลาดับ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์ และ
ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงบูรพ์ http://www.bbhos.com
๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หากมีการ
/คัดเลือก ...

~5~
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และให้ขึ้นบัญชีใหม่แทน บัญชีผู้ ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิกไป
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน) ในอัตราค่าจ้างตามกาหนด
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จะดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าว ในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรั พย์ สิน ให้แก่บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่ว ยเหลื อให้ สอบได้ และหากผู้ ใดได้ทราบข่ าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพื่อให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกได้ทราบ
เพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๕

(นายธราวริทธิ์ ทีคาแก้ว)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

