
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป 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 
กลุ่มตามลักษณะงาน   เทคนิค 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติค่อนข้ำงยำกเกี่ยวกับกำรเงิน 
กำรงบประมำณและกำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร เช่น กำรตรวจสอบ หลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ลงบัญชี
ท ำรำยงำน กำรบัญชี รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งงบประมำณ รำยรับ-รำยจ่ำยประจ ำปี ท ำ
หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้ำนงบประมำณ พิจำรณำจัดสรร งบประมำณรำยจ่ำย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

     หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและ

บัญชี ตำมแนวทำงแบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ    

  ๑. จัดท ำและปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชี เพ่ือให้งำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2. รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณ เพื่อใช้ประกอบในกำรท ำงบประมำณ ประจ ำปี
ของหน่วยงำน 
  3. ตรวจสอบและดูควำมถูกต้องของเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน 
  4. ประสำนงำนในระดับฝ่ำยหรือกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป            
เพ่ือขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 
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2. ด้านการบริการ 
  1. ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่สนใจ 
  2. ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อขอควำม
ช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
  

อัตราว่าง    1  อัตรำ ต ำแหน่งเลขท่ี 1พบ00268 โรงพยำบำลบ้ำนลำด อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี  

ค่าจ้าง  11,500 บำท/เดือน 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖6 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑)  มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน           

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

รัฐวิสำหกจิ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ 
ก.พ. ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มำยื่นด้วย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
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๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลบ้ำนลำด 

ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร          

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี                  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 

(๒) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำรเรียน 
หรือ ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ 
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–

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

ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง) ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียน ค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
 

 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่ำสมัครสอบ 
 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับ ผู้นั้น  

 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่  29 กันยำยน 2565                                
.ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ทำงเว็บไซต์ www.pbio.moph.go.th และโรงพยำบำลบ้ำนลำด                 
ทำงเว็บไซต์ www.bldhosp.pbro.moph.go.th และบอร์ดประชำสัมพันธ์ของโรงพยำบำลบ้ำนลำด 

 

 
5. หลักเกณฑ์... 

http://www.pbio.moph.go.th/
http://และ/
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมนิครั้งที่  ๑ 

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งที่  ๒ 

-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภำษณ์ 
รวม ๒๐๐  

 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำน
กำรประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น  
ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนใน
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกล ำดับที่ในกำรรับสมัคร 
 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ                 

ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ทำงเว็บไซต์ www.pbio.moph.go.th และโรงพยำบำลบ้ำนลำด ทำงเว็บไซต์ 
www.bldhosp.pbro.moph.go.th และบอร์ดประชำสัมพันธ์ของโรงพยำบำลบ้ำนลำด โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครใน
ต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออำจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีก ำหนด 
 

    ประกำศ  ณ  วันที่ 19 กันยำยน  พ.ศ. 2565 
 
 
  

          (นำยเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์) 
           นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

http://www.bldhosp.pbro.moph.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี: ……19..กันยายน…2565………………………………………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.บ้านลาด 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):   ตามประกาศแนบท้ายนี้ 
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