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ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็น
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและ
เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มและกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

   ๑.๑  กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชำชีพเฉพำะ (ข) 

ชื่อต าแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
   ปฏิบ ัต ิงำนทำงด้ำนกำรสำธำรณสุข ซึ ่งม ีล ักษณะงำนที ่ปฏ ิบ ัต ิเกี ่ยวกับกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหำพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ 
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกร 
อำชีวอนำมัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบำย วำงแผนงำน และด ำเนินงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข วัดและประเมินผล 
ก ำหนดระบบและวิธีกำรด้ำนนิเทศ นิเทศควบคุมติดตำมผล ประเมินผลงำนด้ำนกำร สำธำรณสุข และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรสำธำรณสุข ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ  
     1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ส ำรวจ รวบรวม ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข 
เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและ
ป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกรอำชีวอนำมัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม พัฒนำระบบกลไก
และกำรบังคับใช้กฎหมำยสำธำรณสุข เพ่ือช่วยในกำรเสริมสร้ำงระบบกำรสำธำรณสุขที่ดี  
     2. สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุข 
เสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน 
     3. ติดตำมผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยงำนด้ำนสำธำรณสุข เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
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     4. ร่วมพัฒนำเนื้อหำ องค์ควำมรู้ คุณภำพมำตรฐำนเกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข และ
ระบบบริกำรสุขภำพ โดยบูรณำกำรแบบองค์รวมว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำ เกี่ยวกับ งำน
ด้ำนสำธำรณสุขและระบบบริกำรสุขภำพ และจัดท ำคู่มือ แนวทำงปฏิบัติ เอกสำรวิชำกำร สื่อสุขศึกษำ
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชำชน มีควำมรู้ สำมำรถ ป้องกันตนเองจำกโรคและภัยสุขภำพ 
     5. ปฏิบัติกำรในกำรส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังโรค รักษำเบื้องต้น และติดตำมฟ้ืนฟูสุขภำพในชุมชน ดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งำน เพ่ือพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข อย่ำงมีประสิทธิภำพและท่ัวถึง  
     6. จัดท ำฐำนข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลำกรทำงด้ำนบริกำรสุขภำพ ประชำกร สถำนะสุขภำพ ระบำดวิทยำ สิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อสุขภำพ 
สถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชน องค์กรภำคีเครือข่ำย เพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข
ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
     7. ให้บริกำรคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษำเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตำมผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภำพ และฟ้ืนฟูสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชน
มีสุขภำพที่ด ี
     8. ประเมินสิ่งแวดล้อมกำรท ำงำน ประเมินสถำนประกอบกำร สถำนบริกำรสำธำรณะ 
สถำนที่สำธำรณะทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     9. ปฏิบัติงำนส่งเสริม ควบคุม ก ำกับมำตรฐำน กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแพทย์
และสำธำรณสุข และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
 ด้านการวางแผน  
     วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
 ด้านการประสานงาน 
     ๑. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
     ๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ด้านการบริการ  
     ๑. ตรวจสอบสภำพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง  ๆให้มีคุณภำพและเหมำะแก่กำรน ำไปใช้งำนอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข เพ่ือให้กำรบริกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงรำบรื่น  
     ๒. สนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภำยในหน่วยงำน  
เพ่ือเป็นควำมรู้และให้สำมำรถด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 
     ๓. ให้บริกำรทำงวิชำกำร เช่น กำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ เอกสำรสื่อ เผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในระดับต่ำงๆ ในงำนด้ำนสำธำรณสุข 
     ๔. ปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลำกร
ที่มีควำมช ำนำญ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        ๕. นิเทศงำนด้ำนสำธำรณสุขให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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อัตราว่าง   1   อัตรำ 
ค่าจ้าง  ๑๕,๙๖๐   บำท / เดือน 

   ๑.๒  กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชำกำร 

ชื่อต าแหน่ง   นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชี  ซึ่งลักษณะงำนที่ปฏิบัติกับกำรเงิน กำรงบประมำณกำร 

บัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำง
กำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ  กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชี 
ประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น  ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร

ในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
    1. จัดท ำบัญชี  เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน   ทั้งเงินในและเงินนอก

งบประมำณเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชี 
ของส่วนรำชกำร 

    2. รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

    3. จัดท ำและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐเพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณ
ตรงกับควำมจ ำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน 

    4. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำและจัดสรรงบประมำณ 

    5. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรส ำคัญกำรรับ-จ่ำยเงิน
เพ่ือให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร 

    6. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้ค ำแนะน ำ
ในกำรปฏิบัติงำน วำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนด 

ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ด้านการประสานงาน 
1. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพ่ือให้เกิด

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ

ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน  และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 

อัตราว่าง    1  อัตรำ 

ค่าจ้าง   13,300  บำท / เดือน 

    ๑.3  กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ(ค) 

 ชื่อต าแหน่ง   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ 

ก ำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค ำสั่ง ระบบชุดค ำสั่งประยุกต์ กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้ค ำสั่งต่ำงๆ ก ำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและ
ใช้เครื่องมือชุดค ำสั่งสื่อสำร กำรจัดและบริหำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระท ำผิด
ทำงคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทำงอิเล็กโทรนิกส์ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ด้ำนต่ำงๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

     ด้านการปฏิบัติการ 
       1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูป ระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในควำมรับผิดชอบ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน  
        ๒. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ำและทันสมัย 
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        ๓. ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที ่ถูกต้อง 
ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน  
        ๔. เขียนชุดค ำสั่งตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้   
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        ๕. เขียนชุดค ำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของค ำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของค ำสั่ง เพ่ือให้
ระบบปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ 
        ๖. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
        ๗. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
        ๘. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรท ำงำนเครื่อง 
กำรติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน และ
ตรงตำมควำมต้องกำรใช้งำนของหน่วยงำน 
        ๙. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำย
ไม่เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
        ๑๐. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรออกใบอนุญำต เพื่อให้กำรออก
ใบอนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

    ด้านการวางแผน 
     วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

    ด้านการประสานงาน 
       ๑. ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

       ๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อัตราว่าง   ๑   อัตรำ 

ค่าจ้าง    ๑๕,96๐  บำท / เดือน 
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๑.๔ กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ (ข) 

ชื่อต าแหน่ง   นักโภชนำกำร 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนทำงโภชนำกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ปัญหำ
โภชนำกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน ส ำรวจและ
รวบรวมข้อมูลด้ำนโภชนำกำรของประชำชนภำคต่ำง ๆ เพ่ือหำสำเหตุของโรคขำดสำรอำหำร วำงแผนป้องกัน
และบ ำบัดโรคขำดสำรอำหำร วิจัยด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือก ำหนดเครื่องชี้วัดทำ งโภชนำกำร
และพัฒนำเทศโนโลยีต่ำง ๆ ให้เหมำะสม ทดลองต ำรับอำหำรใหม่ ตำมหลักวิชำกำรอำหำรและโภชนำกำร 
ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่จ ำเป็นแก่กำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำร ค้นคว้ำ ทดลองและพัฒนำสูตรอำหำร ซึ่งมี
คุณค่ำด้ำนโภชนำกำร ก ำหนดรำยกำรอำหำรควบคุมและให้ค ำแนะน ำในกำรประกอบอำห ำรเฉพำะโรค 
จัดสอนฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครหมู่บ้ำนและประชำชนทั่วไป และเผยแพร่ควำมรู้ประชำนิเทศ
ด้ำนโภชนำกำรทำงสื่อมวลชนโดยวิธีต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
     1. ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ วิจัย เบื้องต้นด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน 
     2. สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เ อื้อ
ต่อกำรมีพฤติกรรมที่ดีของผู้ป่วยหรือประชำชน เพ่ือให้มีภำวะโภชนำกำรที่ดี 

   3. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือน ำมำปรับปรุง
ระบบงำนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
     4. เฝ้ำระวังและติดตำมด้ำนอำหำรและโภชนำกำร กับสหสำขำวิชำชีพและภำคีเครือข่ำย
เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรในผู้ป่วยหรือประชำชนที่มีควำมเสี่ยง 

   5. จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือพัฒนำระบบงำนและเสริมสร้ำง
ศักยภำพขององค์กรและภำคีเครือข่ำย 
     6. จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
     7. จัดท ำต ำรับอำหำร และสื่อโภชนำศึกษำ ส ำหรับประชำชน เพ่ือให้ได้รับพลังงำนและ
สำรอำหำรที่เหมำะสม 

ด้านการวางแผน 
     วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ด้านการประสานงาน 
     1. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
     2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

         ด้านการบริการ 
     1. ให้ค ำแนะน ำ ควำมรู้ เทคโนโลยีทำงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำวะ
ของประชำชน 
     2. สนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภำยในหน่วยงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     3. ให้บริกำรสื่อสำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่ อกำรเผยแพร่
ควำมรู้สู่ประชำชน 

อัตราว่าง   1 อัตรำ 

ค่าจ้าง   ๑๕,๙๖๐   บำท / เดือน 

๑.๕  กลุ่มตามลักษณะงาน    เทคนิค 

 ชื่อต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ  งำนประกันสุขภำพ งำนบันทึกหรือจัดท ำข้อมูล ซึ่งมี

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เอกสำรสิทธิ ์ ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือ
เปลี ่ยนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร กำรตรวจสอบหรือจัดท ำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ กำรจัดท ำ กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุม
และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ด้ำน

ธุรกำรสำรบรรณ ประกันสุขภำพ บันทึกหรือจัดท ำข้อมูล หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน 
และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

  ด้านการปฏิบัติการ  
    ๑..ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวก รำบรื่น
และมีหลักฐำนตรวจสอบได้  

   ๒..รวบรวม หรือจัดท ำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร  
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    ๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน
และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  

๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวม จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรประกันสุขภำพของประชำชน 
เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรสืบค้นของทำงรำชกำร 

๕. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำงๆ น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือ
น ำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป  

  ด้านการบริการ  
 ๑. ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  
 ๒. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ไดร้ับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

     ๓. ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อัตราว่าง   ๑   อัตรำ 

ค่าจ้าง    ๑๐,๒๐๐   บำท / เดือน 

1.6  กลุ่มตามลักษณะงาน   บริกำร 

  ชื่อต าแหน่ง พนักงำนบัตรรำยงำนโรค 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนด้ำนเวชระเบียน มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติให้บริกำรจัดท ำบัตรผู้ป่วยประเภทต่ำงๆ        

ในระบบสำรสนเทศ ค้นหำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำรับบริกำร พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรค
ตำมระบบสำกล และจัดเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย ตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำหนด รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์

ในกำรท ำงำนด้ำนเวชระเบียน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ของนักวิชำกำรสถิติหรือเจ้ำพนักงำนเวชสถิติ  และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้ 
      1. จัดเตรียมควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร    
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกกำรปฏิบัติงำน 
      2. บริกำรจัดท ำบัตรผู้ป่วยประเภทต่ำงๆในระบบสำรสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรำยละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพ่ือประโยชน์ต่อกำรรักษำพยำบำล และดูแลสุขภำพผู้ป่วย 
      3. บริกำรค้นหำเวชระเบียน จัดเก็บตำมระบบ และซ่อมบ ำรุงรักษำ เพ่ือให้มีสภำพคงทนพร้อมใช้งำน
      4. ร่วมกับทีมงำนในกำรลงทะเบียนให้รหัสโรคตำมระบบสำกลในระบบสำรสนเทศ  เพ่ือใช้
ประกอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
      5. ให้บริกำรยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มำรับบริกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด พร้อมจัดระบบ
ควบคุม ติดตำม ตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำหนด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมรำบรื่นและเกิดประสิทธิภำพ 
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      6. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
      7..สรุปสถิติข้อมูลกำรให้บริกำรในงำนแต่ละประเภท เพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรงำนบริกำรเชิงคุณภำพ 
      8. ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 

อัตราว่าง  1   อัตรำ 

ค่าจ้าง   ๗,๕๙๐   บำท / เดือน 

๑.7  กลุ่มตามลักษณะงาน   บริกำร 

          ชื่อต าแหน่ง  พนักงำนเปล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยของหน่วยบริกำรด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล 
บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะในกำร
ท ำงำนในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล ตรวจสอบ 
อุปกรณ์ ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยให้มีสภำพพร้อมใช้งำน ภำยใต้ กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้ 
  ๑. ดูแล ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ และเตรียมควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์กำรแพทย์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้สะอำด ปลอดภัย ในกำรให้บริกำร เช่น รถเข็นนั่ง เปลนอน 
ถังออกซิเจน เสำน้ ำเกลือ เป็นต้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกพร้อมให้บริกำร  
  ๒. บริกำรต้อนรับและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่ำงๆภำยในหน่วยบริกำร 
ด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัย เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่หน่วยบริกำรก ำหนด 
  ๓. ช่วยเหลือทีมผู้รักษำในกำรให้บริกำรผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน และร่วมปฏิบัติกำร            
ช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีควำมปลอดภัย ทันสถำนกำรณ์และเวลำ 
  ๔. สรุปสถิติข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำนตำมประเภทกำรให้บริกำร เพ่ือไปพัฒนำระบบงำน
บริกำรให้มีคุณภำพ 
  ๕. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
  ๖. ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อัตราว่าง   1   อัตรำ          

ค่าจ้าง   ๗,๕๙๐   บำท / เดือน 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ     
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง –  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๕  
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

๑. มีสัญชำติไทย 
๒. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
6.เไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
8. ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
9.เคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ 

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี) 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง 
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ำมตำมกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) มำยื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
1.เได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำ

สำธำรณสุขศำสตร์ 
2.เมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว 

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี 

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว
ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว
ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ พกส. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ 
ต ำแหน่งนี้ได้  

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

   ได้รับปริญญำตรี  หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำใด สำขำวิชำ
หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์   

/ ต ำแหน่ง... 
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๑๑ 

 

ต าแหน่ง  นักโภชนาการ 
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งทำง  

วิทยำศำสตร์ทำงกำรอำหำร ทำงเทคโนโลยีกำรอำหำร ทำงเทคโนโลยีกำรอำหำรและ โภชนำกำรทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรและโภชนำกำร ทำงโภชนำกำรและกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอำหำร 

2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สำขำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ กพส. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

ต าแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค 
   1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือ 

   2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 

   3.เได้รับคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ พกส. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

ต าแหน่ง  พนักงานเปล 
                        1. ได้รับประกำศนียบัตรประถมศึกษำตอนปลำย   
  2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว  

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (งำนธุรกำร)  
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ ชั้น ๒ โรงพยำบำลชะอ ำ  ตั้งแต่วันที ่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำขนำด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ป ี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
(๒) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำร 

เรียน หรือ ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำ
พร้อมนี้) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

/ (3) ส ำเนำบัตร... 
/(๔)ส ำเนำหลักฐำน.... 
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๑๒ 

 

(๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ 
(๔)  ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ– 

นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๒ ฉบับ 
(๕ ) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  จ ำนวน ๑  ฉบับ  (ส ำหรับต ำแหน่งใดที่ก ำหนดให้ ใช้

ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง) 
(๖) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (ส ำหรับเพศชำย) จ ำนวน ๒ ฉบับ 

ทั้งนี ้ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครอัตรำ ดังนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำรและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และโรงพยำบำลชะอ ำจะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุกกรณี  

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี   จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมินฯ  ในวันที่  24 
พฤศจิกำยน 2564  ณ  บอดประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี และทำง 
http://pbio.moph.go.th/ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  ๑ 
-  ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
 

 
๑๐๐ 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  ๒ 
-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 
๑๐๐ 

 

 
สอบสัมภำษณ์ 

 

รวม ๒๐๐  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ก่อน และผู้ 
ผ่ำนกำรประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมนิในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 

/ 6. เกณฑ์กำร... 

/๔กำรประกำศ.... 

/๖.
เกณ
ฑ์
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๑๓ 

 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ

ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ 

กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ำกัน จะพิจำรณำจำก
ล ำดับที่ในกำรรับสมัคร 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ  

ณ บอดประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี และทำง  http://pbio.moph.go.th/ 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีก ำหนด 

    ประกำศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 
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       (นำยเพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์) 
           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

http://pbio.moph.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี: ……15..พฤศจิกายน……2564………………………………………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ต าแหน่ง นักโภชนาการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ต าแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 
และต าแหน่ง พนักงานเปล รพ.ชะอ า 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):   ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
Link ภายนอก: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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