
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มตำมลักษณะงำน และ กำรจ้ำงงำน 

     กลุ่มตำมลักษณะงำน   กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก) 

     ชื่อต ำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 

     ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานการพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล  
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการ
รักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ  
วินิจฉัยปัญหา  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผล  และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี คุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
พยาบาล  จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท  เพ่ือการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา คลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง
ครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

        หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้    ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ    ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 
 
 

/โดยมีลักษณะ... 
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 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  ๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  ๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  ๓).บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ   
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

     ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

     ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  ๑)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  ๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  ๑) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน  เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  ๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล   เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

            อัตรำว่ำง   1  อัตรา    
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดเขาตะเครา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม จ านวน ๑ อัตรา    

            ค่ำจ้ำง    ๑8,000 บาท / เดือน 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
 คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/ (8) ไม่เป็น... 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  

     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการพยาบาล และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
     ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล
ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
     ๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

๓.  กำรรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลำ และ สถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่  1 - 5  สิงหำคม  ๒๕๖5  ในวันและเวลาราชการ  

 ๓.๒ หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
  (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผล
การเรียน หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 
 
 
 
 

/ (3) ส าเนาบัตร... 
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    (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๕ ) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ ใช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
   ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๓.๓ ค่ำสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบไมต่้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

  ๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และ ก ำหนดวัน 
    เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมิน 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่  8 สิงหาคม ๒๕๖5  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และทาง  www.pbio.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
กำรประเมินครั้งที่  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
๑๐๐ 

 

 
สอบข้อเขียน 

กำรประเมินครั้งที่  ๒ 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
๑๐๐ 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม ๒๐๐  

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ก่อนและผู้
ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าว   จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่  ๒  ต่อไป 

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ   ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
(การประเมินครั้งที่ ๑)   ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ ๖๐  จึงจะได้รับสิทธิในการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง(การประเมินครั้งที่ ๒)  ต่อไป     
 

/ ผู้ที่จะถือ... 
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  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (การประเมินครั้งที่ ๑) และ การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง
(การประเมินครั้งที่ ๒)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้   เรียงล าดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (การประเมินครั้งที่ ๑)  และ การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (การประเมินครั้งที่ ๒)  รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจาก
ล าดับที่ในการรับสมัคร 

๗. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และทาง  
www.pbio.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  หรือ
อาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 

๘.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 

          (นายเพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์) 
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
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