
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
 
           ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. 2556 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนด
ประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ ่มและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน ปฏิบัติงานประจ าโรงพยาบาลชนแดนและส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอชนแดน ตำมประกำศรำยละเอียดแนบท้ำย 1 จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
  1.1 พนักงำนช่วยเหลือคนไข้  จ ำนวน  1 อัตรำ 
  1.2 นักวิชำกำรสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 อัตรำ 
  1.3 พยำบำลวิชำชีพ   จ ำนวน  1 อัตรำ 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
      เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง – 30 กันยำยน 2564 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค

กำรเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด      

ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 
 

2/(7) ไม่เป็น... 
 
 



- 2 – 
 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม
กฎ  ก.พ. ว่ำด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มำยื่นด้วย 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในบัญชีตำมประกำศรำยละเอียดแนบท้ำย 2  

3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลชนแดน  
ตั้งแต่วันที ่9 - 18  กุมภาพันธ์  2564  ในวันและเวลำรำชกำร  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป 

 (2) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำร
เรียน หรือ ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำ
พร้อมนี้) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

 (3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
 (4)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน        

ชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 (5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน 1 ฉบับ (ส ำหรับต ำแหน่งใดที่ก ำหนดให้ใช้

ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง) 
 (6) ใบส ำคัญทหำรกองเกินหรือใบผ่ำนเกณฑ์ทหำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 (7) ใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ 

** ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

3/3.3 เงื่อนไข... 
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 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

   โรงพยำบำลชนแดน จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ (ครั้งที่ 1) ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564         
ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์  โรงพยำบำลชนแดน  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

และหรือ 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบสัมภำษณ์ 

 
รวม 200  

  
 โรงพยำบำลชนแดน จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมิน
ในครั้งที่ 1 ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที ่
2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 60 
 

4/กำรจัดจ้ำง... 
 





บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 1  
  เรื่อง ช่ือต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน เลขที่ต าแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  จ านวน  3  ต าแหน่ง  4  อัตรา   
  

        

ล าดับ  ต าแหน่งสายงาน 
กลุ่มตามลักษณะ

งาน 
 ต าแหน่งเลขที่  หน่วยงาน  หน่วยงานภายใน   

  
  1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ 1พช00042 รพช.ชนแดน กลุ่มงานบริการด้านปฐม

ภูมิและองค์รวม 
  2 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาชีพเฉพาะ (ข) 1พช00001 รพช.ชนแดน กลุ่มงานบริการด้านปฐม

ภูมิและองค์รวม 
  3 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาชีพเฉพาะ (ข) 1พช01204 รพ.สต.บ้านบุ่งคล้า 

ต าบลดงขุย 
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค 

  4 พยาบาลวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ (ก) 1พช01393 รพช.ชนแดน งานการพยาบาลผู้ป่วย
ใน 

   



บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 2 
เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
  2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ 
  3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
ค่าจ้าง  - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ ๗,๕๙๐ บาท   
  - ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๘,๓๐๐ บาท 

2. ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจั ย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม  การพัฒนาบุคลากร  
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบายวางแผนงานและด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุม ติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  สาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ 
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ทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์
แผนจีน หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็น
ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าจ้าง  15,960  บาท 

3. ชื่อต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์
กระท าการรักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล ในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหาวางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผล การให้การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาล ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการพยาบาล จัดสถานที่ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และ
บ าบัดรักษาจัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัดช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องมือพิเศษ
บางประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
ค่าจ้าง  15,960 บาท 
 
 


