ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรกำหนด
ประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มและกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป โดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตาแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ(ก)
ชื่อตาแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลัก ษณะงำนที่ต้อ งปฏิบัติ โดยผู้ได้รับ ใบอนุญ ำตประกอบวิช ำชีพ
กำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภำพและอนำมัย
ของประชำชนทั้ ง ในสถำนบริ ก ำรสุ ข ภำพและในชุ ม ชน ปฏิ บั ติ งำนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำบริ ก ำรกำรพยำบำล
ปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยให้กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำยวิชำชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำกำรรักษำโรค
ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรโดยอำศัยหลักวิทยำศำสตร์และศิลปะกำรพยำบำลในกำรประเมินสุขภำพ วินิจฉัยปัญหำ
วำงแผนงำน ประสำนงำน ประเมิน ผล และบันทึกผลกำรให้ กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ศึกษำ วิเครำะห์
คิดค้น พัฒนำ กำรพยำบำลและควบคุมกำรพยำบำลให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและอยู่ ในมำตรฐำน ส่ง เสริม และ
พัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำลให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรพยำบำล จัด สถำนที่และ
เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำล ช่วยแพทย์ในกำรตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษำ จัดเตรียมและส่งเครื่องมือ
ในกำรผ่ ำตั ด ช่ว ยแพทย์ ในกำรใช้ย ำระงับ ควำมรู้สึ ก หรือ ใช้ เครื่องมื อ พิ เศษบำงประเภท เพื่ อกำรวินิ จฉัยและ
บำบัดรักษำ ตลอดจนปฏิบัติงำนกำรวำงแผนครอบครัวและกำรผดุงครรภ์ กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน ปฏิบัติงำน
ด้ำนพยำบำลวิชำชีพ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ โดยมีลักษณะ...

-เ2 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นพื้นฐำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ในกำรให้ กำรพยำบำลแก่ผู้ใช้บริกำร
เพื่อให้ได้รับกำรดูแลที่ถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัย
2. คั ด กรอง ประเมิ น ภำวะสุ ข ภำพ วิ เครำะห์ ปั ญ หำ วินิ จ ฉั ยปั ญ หำ ภำวะเสี่ ย ง เพื่ อให้ ก ำร
ช่วยเหลือทำงนิติวิทยำศำสตร์ กำรพยำบำล ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมทันสถำนกำรณ์และทันเวลำ
3. บันทึก รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรพยำบำลเบื้องต้น เพื่อพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย
ให้เกิดควำมปลอดภัย สุขสบำย และมีประสิทธิภำพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอื่นๆ ทำงด้ำนสุขภำพ
เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้ร ำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
1. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษำเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริกำรและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับกำรส่งเสริม ป้องกัน
ดูแลรักษำ ฟื้นฟูสมรรถภำพเพื่อให้ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองได้
2. ให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรพยำบำล เพื่อให้ประชำชนได้ทรำบ
ข้อมูล และควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็ น ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุน ภำรกิจของหน่ว ยงำน และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ
อัตราว่าง ๔ อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
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-เ3 ๑.๒ กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ(ข)
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนำกำร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงโภชนำกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ปัญหำ
โภชนำกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน สำรวจและรวบรวม
ข้อมูลด้ำนโภชนำกำรของประชำชนภำคต่ำงๆ เพื่อหำสำเหตุของโรคขำดสำรอำหำร วำงแผนป้องกันเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทดลองตำรับอำหำรใหม่ ตำมหลักวิชำอำหำรและโภชนำกำร ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่จำเป็น
แก่กำรปรั บ ปรุงภำวะโภชนำกำร ค้น คว้ำ ทดลองและพั ฒ นำสู ตรอำหำร ซึ่งมีคุณ ค่ำด้ำนโภชนำกำร กำ หนด
รำยกำรอำหำรควบคุมและให้คำแนะนำในกำรประกอบอำหำรเฉพำะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัคร
หมู่บ้ำนและประชำชนทั่วไป และเผยแพร่ควำมรู้ประชำนิเทศด้ำนโภชนำกำรทำงสื่อมวลชนโดยวิธีต่ำงๆและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิ ช ำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโภชนำกำร ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ สำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ วิจัย เบื้องต้นด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน
2. สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ กำรมีพฤติกรรม
ที่ดีของผู้ป่วยหรือประชำชน เพื่อให้มีภำวะโภชนำกำรที่ดี
3..ติ ด ตำม และประเมิ น ผล กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นอำหำรและโภชนำกำร เพื่ อ น ำมำปรั บปรุ ง
ระบบงำนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
4. เฝ้ำระวังและติดตำมด้ำนอำหำรและโภชนำกำร กั บสหสำขำวิชำชีพและภำคีเครือข่ ำย เพื่อ
แก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรในผู้ป่วยหรือประชำชนที่มีควำมเสี่ยง
5. จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร.เพื่อพัฒนำระบบงำนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ขององค์กรและภำคีเครือข่ำย
6. จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
7..จัดทำตำรับอำหำร และสื่อโภชนศึกษำ สำหรับประชำชน เพื่อให้ได้รับพลังงำนและสำรอำหำรที่เหมำะสม
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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-เ4 3. ด้านการประสานงาน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2. ชี้ แจงและให้ ร ำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บ ข้อ มูล ข้ อเท็ จจริง แก่บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ ควำมรู้ เทคโนโลยีทำงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร.เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะของประชำชน
2. สนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภำยในหน่วยงำน.เพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ให้บริกำรสื่อทำงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน
อัตราว่าง ๑ อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๑.๓ กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตาแหน่ง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประกันสุขภำพ งำนบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงำน
ที่ป ฏิบัติเ กี่ย วกับ กำรร่ำ ง โต้ต อบ บัน ทึก ย่อ เรื่อ ง ตรวจทำนหนัง สือ กำรดำเนิน กำรเกี่ย วกับ เอกสำรสิท ธิ์
ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและ
เก็บรักษำเอกสำรสำคัญของทำงรำชกำร กำรตรวจสอบหรือจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ กำรจัดทำ
กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นธุรกำร
สำรบรรณ ประกันสุขภำพ บันทึกหรือจัดทำข้อมูล หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำร
ที่ชัดเจน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1..ปฏิบั ติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ - ส่ ง ลงทะเบียน ร่ำงหนังสื อ
โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก รำบรื่นและมี
หลักฐำนตรวจสอบได้
/ 2. รวบรวม...

-เ5 2..รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน และอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวม จัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรประกันสุขภำพของประชำชน
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรสืบค้นของทำงรำชกำร
5. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำงๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
2. ด้านการบริการ
1. ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
2. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3. ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง ๑ อัตรำ
ค่าจ้าง

๑๐,๒๐๐ บำท

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๑.๔ กลุ่มตามลักษณะงาน บริกำร
ชื่อตาแหน่ง พนักงำนบริกำร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนตำมแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น บริกำรต้อนรับ รับรองแขกหรือ
ผู้มำรับบริกำร ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม งำนบริหำรจัดกำรทำควำมสะอำด งำนบำรุงรักษำควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร งำนที่จำเป็นต้องใช้แรงงำนทั่วไป รวมถึงงำนบริกำรยำนพำหนะ
ขับรถยนต์ของทำงรำชกำรประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรทำงำน
โดยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น บริกำรต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มำใช้
บริกำร ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม กำรดูแลจัดทำควำมสะอำด ควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร และกำรขับ
รถยนต์ของทำงรำชกำรประเภทต่ำงๆ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิ บัติงำนอื่น ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

/ โดยมีลักษณะ...

-เ6 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้
1. สนับ สนุน กำรปฏิบัติงำน โดยร่วมกับทีมงำนในกำรให้ บริกำรต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้ มำใช้
บริกำร พร้อมให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มในกำรรับรองแขก รวมถึงงำนที่จำเป็นต้องใช้แรงงำนทั่วไป เพื่อให้
ได้รับกำรดูแลที่ถูกต้องเหมำะสมตำมมำตรฐำน
2. ให้บริกำรด้ำนกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ในกำรติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขข้อข้องใจ และ
ช่วยตอบคำถำมให้แก่ประชำชนที่มำรับบริกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเป็นประโยชน์ต่อผู้มำรับบริกำร
3. งำนบริหำรจัดทำควำมสะอำด กำรรักษำควำมปลอดภัยของทรัพย์สินและสถำนที่รำชกำร เพื่อให้
เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ
4. ขับรถยนต์ของทำงรำชกำรประเภทต่ำงๆ รวมทั้งรถ EMS และทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้ง
บำรุงรักษำทำควำมสะอำดรถยนต์ ในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภำพพร้อมใช้งำนและมีประสิทธิภำพ
5. สรุปสถิติรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน
6. ร่วมพัฒนำงำนคุณภำพเกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข และระบบบริกำรสุขภำพเพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน
๗. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
8. ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำงำนในควำมรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
อัตราว่าง ๑ อัตรำ
ค่าจ้าง

๗,๕๙๐ บำท

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๑.๕ กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริกำร
ชื่อตาแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยำบำลในกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
โดยร่วมกับทีมงำนในกำรให้บริกำรทำงกำรพยำบำลด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้กำรกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือพยำบำลวิชำชีพ

/ โดยมีลักษณะ...

-เ7 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนดังนี้
1. เตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ผู้ ป่ ว ย ดู แ ลควำมสะอำดเรี ย บร้ อ ยบริ เวณพื้ น ที่
ให้บริกำรรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตำมหลักกำรควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล และจัดเตรียม
ตรวจนั บ อุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ อุป กรณ์ ทำงกำรแพทย์และกำรท ำหั ตถกำรต่ำงๆ ให้ มีจำนวนเพี ยงพอ
ครบถ้วน และพร้อมใช้งำน
2. ช่วยเหลือแพทย์และพยำบำลในกำรช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงำนที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เช่น
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอำหำร เป็นต้น
3. ร่วมทีมแพทย์และพยำบำลปฏิบัติงำนในกำรส่งเสริมสุขภำพ รักษำพยำบำล และติดตำมฟื้นฟู
สุขภำพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรรักษำ
4. สรุปสถิติรำยงำนผู้เข้ำรับบริกำรตำมประเภทกำรให้บริกำร เพื่อไปพัฒนำระบบงำนให้มีคุณภำพ
5. ติดต่อประสำนงำนอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตำมผลกำรรักษำของผู้ป่วยจำก
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
6. ดูแล บำรุงรักษำ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรบริกำรหลังเสร็จสิ้นกำรใช้งำนให้เป็นไปตำม
หลักมำตรฐำนที่กำหนด เพื่อให้มีสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
7. ให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
อัตราว่าง ๒ อัตรำ
ค่าจ้าง ๗,๕๙0 บำท
สิท ธิ ป ระโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริห ำรพนั ก งำนกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่อ ง สิ ท ธิป ระโยชน์ ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชำติไทย
๒. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.เไม่เป็น ผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
5.เไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองกรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6.เไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
7.เไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
8.เไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่น ของรัฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
/ 9. คุณสมบัติ...

-เ8 9.เคุ ณ สมบั ติ ห รื อลั ก ษณะต้ องห้ ำมอื่ น ตำมที่ ส่ ว นรำชกำรกำหนดไว้ในประกำศสรรหำ และ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อควำมจำเป็นหรือเหมำะสม
กับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้อ งไม่เป็น ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำ ง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
-เได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักโภชนาการ
-เได้ รั บ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำ นี้ ในสำขำวิ ช ำใดวิ ช ำหนึ่ ง ทำง
วิทยำศำสตร์ทำงกำรอำหำร ทำงเทคโนโลยีกำรอำหำร และโภชนำกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำร
และโภชนำกำร ทำงโภชนำกำร และกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอำหำร
-เมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมชำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
-เไดรั บ ประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ ชั้ น สู ง ในสำขำวิ ช ำ หรือ ทำงที่ ส วนรำชกำรเจำสั งกั ด เห็ น วำ
เหมำะสมกับหนำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง พนักงานบริการ
-เมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน หรือ
- ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ
- ได้รับ วุฒิ ป ระกำศนี ยบั ตรวิช ำชีพ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำพณิชยกำร บริหำรธุรกิจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
-เมีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมชำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ หรือ
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมชำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรอง) หรือ
- ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (งำนธุรกำร)
ตึกอำคำรผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยำบำลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564
ในวันและเวลำรำชกำร
/ 3.2 หลักฐำน...

-เ9 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1)เรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำขนำด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(2) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำรเรียน
หรือ สำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้)
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ และ
ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น
พร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่
ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นำมสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ–นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๒ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนจำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบกำรณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง)
(๖) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชำย) จำนวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้
ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น
ผู ้มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอัน
เกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยำบำลชะอำจะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั งหวั ด เพชรบุ รี จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ำรั บ กำรประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 10 มีนำคม 2564 ณ
บอร์ดประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และทำง http://www.pbro.moph.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ กำรประเมิ น สมรรถนะ และวิธีก ำรประเมิ น ควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้

/ หลักเกณฑ์กำร...

-เ10 หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภำษณ์

๒๐๐

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำร
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๖๐
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกลำดับที่ในกำรรับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 29 มีนำคม 2564 ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และทำง
http://www.pbro.moph.go.th
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

(นำยเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อกลุ่มงาน: ……บริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี: ……18..กุมภาพันธ์……2564…………………………………………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
บริการ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลชะอา
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ): ตามประกาศแนบท้ายนี้
Link ภายนอก: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

อนันต์ พงษ์นาค

ไพรัตน์ มณีสะอาด

( นายอนันต์ พงษ์นาค )
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตาแหน่ง หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(หัวหน้ากลุม่ งาน)

ผู้อนุมัติรับรอง

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ฉัตรชัย สมานมิตร
( นายฉัตรชัย สมานมิตร )
ตาแหน่ง หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

( นางไพรัตน์ มณีสะอาด )
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อนันต์ พงษ์นาค
( นายอนันต์ พงษ์นาค )
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

