
 
 
 
 

                    ประกาศโรงพยาบาลหางดง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 

 
 
  ด้วยโรงพยาบาลหางดง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ พ่ือคัด เลือกเป็นจ้ าง เหมาบริการ               
ประจ าโรงพยาบาลหางดง จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๗.๖ / ว ๑๐๔ 
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  เรื่อง  หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจ า โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร/ระยะเวลำกำรจ้ำง 
 1.1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ    

1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ    11,500.- บาท 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2566 

         
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย  

(2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน ราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 
 
  (11)  ไม่เป็นผู้เคย... 
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  (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
  (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง       
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาล เวชสถิติ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทางเวชระเบียน หรืออนุปริญญา
หรือคุณวุฒอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ทางเวชระเบียน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางเวชระเบียน 

(2) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการกรณีท่ีมีงานส าคัญเร่งด่วน 
(3) มีความขยัน ซื่อสัตย์ สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

 2.3 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 * 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 2. ส าเนาวุฒิการศึกษาพร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาทุกฉบับ) 

4. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีหลักฐานไมต่รงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ออกโดยสถานบริการของรัฐ และใบรับรองแพทย์ได้รับการ

รับรองตามมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ตัวจริง 1 ฉบับ 
 

3.  กำรรับสมัคร 
     วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร   

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และ ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ที่คัดเลือก 

  โรงพยาบาลหางดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือประเมินความเหมาะสม      
กับต าแหน่ง ในวันที่  3  มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลหางดง     http://www.hangdonghospital.go.th/hd/   

      ก าหนดวันเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  เวลา  08.30 น.   ณ ห้องประชุม
ปรองดอง ชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 
 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน... 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ในการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละหกสิบ 

6. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณี                         

ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลหางดง                            
http://www.hangdonghospital.go.th/hd/  วันที่ 15 มีนำคม 2566   

การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

7. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีโรงพยาบาลหางดงก าหนด 

8. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้คัดเลือกได้ให้มารายงานตัว ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลหางดง พร้อมลงนาม     
ในสัญญาการจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 24  มีนำคม 2566 และเริ่มปฏิบัติงานวันที่   1 เมษำยน  2566   
          
              ประกาศ ณ วันที่            กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
           (นายบดินทร์  จักรแก้ว) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า รักษาการในต าแหน่ง 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหางดง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hangdonghospital.go.th/hd/
MONMON
Typewriter
๑๕



-4- 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครลูกจ้ำง (จ้ำงเหมำบริกำร) 
แนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลหำงดง ลงวันที่  15  กุมภำพันธ์ 2566 

 
กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค 

ชื่อต ำแหน่ง   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

ต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  1 ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงำนที่ งานเวชระเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลหางดง 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ด้ำนปฏิบัติกำร 
1. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย 
2. ให้บริการจ าแนกประเภทผู้ป่วย เพ่ือการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง 
3. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การแพทย ์
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป 

ด้ำนบริกำร 
1. ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ 

ประชาชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง   
2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ              

มีประสิทธิภาพ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 สอบข้อเขียน 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
รวม 100 คะแนน 

 
 
 


