ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่ อจัดจ้ำงเป็น พนั กงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. 2556 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรกำหนด
ประเภท ต ำแหน่ ง ลั กษณะงำนและคุณ สมบัติเ ฉพำะของกลุ ่ม และกำรจัด ท ำกรอบอัต รำกำลัง พนัก งำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชำชีพเฉพำะ (ก)
ชื่อตาแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิช ำชีพ
กำรพยำบำลชั้นหนึ่ ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิ ต สุขภำพ และ
อนำมัยของประชำชนทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพและในชุมชน ปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำบริกำรกำรพยำบำล
ปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยให้กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำยวิชำชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำกำร
รักษำโรค ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรโดยอำศัยหลักวิทยำศำสตร์และศิล ปะกำรพยำบำลในกำรประเมินสุขภำพ
วินิจฉัยปั ญหำ วำงแผนงำน ประสำนงำน ประเมินผล และบันทึกผลกำรให้ กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ศึกษำ วิเครำะห์ คิดค้น พั ฒ นำ กำรพยำบำลและควบคุมกำรพยำบำลให้ เป็นไปอย่ำงมีคุณ ภำพและอยู่ใน
มำตรฐำน ส่งเสริมและพัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำลให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำร
พยำบำล จั ด สถำนที่ แ ละเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในกำรรั ก ษำพยำบำล ช่ ว ยแพทย์ ในกำรตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
บำบัดรักษำ จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในกำรผ่ำตัด ช่วยแพทย์ในกำรใช้ยำระงับควำมรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบำงประเภท เพื่อกำรวินิจฉัยและบำบัดรักษำ ตลอดจนปฏิบัติงำนกำรวำงแผนครอบครัวและกำรผดุงครรภ์
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิ ช ำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนพยำบำลวิชำชีพ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.1 ปฏิ บั ติ ก ำรพยำบำลขั้ น พื้ น ฐำนตำมมำตรฐำนวิ ช ำชี พ ในกำรให้ ก ำรพยำบำลแก่
ผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ได้รับกำรดูแลที่ถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัย
/ 1.2 คัดกรอง…

-เ2 1.2 คัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ วิเครำะห์ปัญหำ วินิจฉัยปัญหำ ภำวะเสี่ยง เพื่อให้กำร
ช่วยเหลือทำงนิติวิทยำศำสตร์ กำรพยำบำล ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมทันสถำนกำรณ์และทันเวลำ
1.3 บั นทึก รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ข้อ มูลด้ำนกำรพยำบำลเบื้องต้น เพื่อพัฒ นำกำรดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดควำมปลอดภัย สุขสบำย และมีประสิทธิภำพ
1.4 ส่งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษำ ฟื้ นฟูสุ ขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอื่น ๆ ทำงด้ำน
สุขภำพ เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน
๒. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรท ำงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด ำเนิ น กำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนหรื อ
โครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้ เกิด
ควำมรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะน ำ ให้คำปรึกษำเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริกำรและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษำ ฟื้นฟูสมรรถภำพเพื่อให้ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองได้
4.2 ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ทำงวิ ช ำกำร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กำรพยำบำล เพื่ อ ให้
ประชำชน ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ
อัตราว่าง 2 อัตรำ
ค่าจ้าง

15,960.- บำท

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริม่ สัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2564
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็น ผู้มีก ำยทุพ พลภำพจนไม่ส ำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ได้ ไร้ค วำมสำมำรถ หรือ จิต ฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง

/ (6) ไม่เป็นผู้…

-เ3 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิด ทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของ
รัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(9) คุณ สมบั ติห รือลั กษณะต้องห้ ำมอื่น ตำมที่ ส่ว นรำชกำรกำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ ำงเป็ น พนั ก งำนกระทรวงสำธำรณสุ ข ทั่ ว ไป ทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ควำมจำเป็ น หรื อ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โรงพยำบำล
แก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภำพันธ์ 2564 ในวันและเวลำรำชกำร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำรเรียน
หรือ สำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้ )
ที่แสดงว่ำเป็น ผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ ตำแหน่งที่ส มัคร จำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) ส ำเนำหลั กฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญ กำรสมรส (เฉพำะผู้ ส มัค รเพศหญิ ง ) ใบเปลี่ ย น
ชื่อ–นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) หนั ง สื อ รั บ รองกำรผ่ ำ นงำน จ ำนวน 1 ฉบั บ (ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ใดที่ ก ำหนดให้ ใ ช้
ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง)
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
/ เมื่อสมัคร…

-เ4 เมื่อสมัครสอบแล้ วค่ำสมัครสอบ ไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็นผู้ ขำดคุณ สมบั ติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนั กงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ำรับกำรประเมิน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 2 มีนำคม 2564
ณ ป้ ำ ยประชำสั ม พั นธ์ โรงพยำบำลแก่ ง กระจำน อ ำเภอแก่ ง กระจำน จั ง หวั ด เพชรบุ รี และทำง
http://www.pbro.moph.go.th/
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภำษณ์

200

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่ำน
กำรประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในกำรประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
/ กำรจัดจ้ำง…

-เ5 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำก
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ และหำก
คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกลำดับที่ใ น
กำรรับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 10 มีนำคม 2564 ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออำจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

(นำยเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี: ……16..กุมภาพันธ์……2564…………………………………………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแก่งกระจาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ): ตามประกาศแนบท้ายนี้
Link ภายนอก: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
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