๑

ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้ว ย ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จังหวัด เพชรบุ รี ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อจั ดจ้ ำงเป็ น
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและ
เลื อ กสรร รวมทั้ ง แบบสั ญ ญำจ้ ำง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศคณะกรรมกำรบริ ห ำรพนั ก งำนกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง กำรกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มและกำรจัดทำกรอบ
อัตรำกำลังพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มตามลักษณะงาน วิชำชีพเฉพำะ (ข)
ชื่อตาแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง ำนทำงด้ำ นกำรสำธำรณสุข ซึ ่ง มีล ัก ษณะงำนที ่ป ฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ กำรศึก ษำ
วิเครำะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหำพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกร
อำชีวอนำมัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบำย วำงแผนงำน และดำเนินงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข วัดและประเมินผล
กำหนดระบบและวิธีก ำรด้ำ นนิเทศ นิเ ทศควบคุม ติด ตำมผล ประเมิน ผลงำนด้ำ นกำร สำธำรณสุ ข และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบั ติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรสำธำรณสุข ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข
เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและ
ป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกรอำชีวอนำมัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม พัฒนำระบบกลไก
และกำรบังคับใช้กฎหมำยสำธำรณสุข เพื่อช่วยในกำรเสริมสร้ำงระบบกำรสำธำรณสุขที่ดี
2. สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุข
เสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อประกอบกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน
3. ติดตำมผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยงำนด้ำนสำธำรณสุข เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
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4. ร่วมพัฒนำเนื้อหำ องค์ควำมรู้ คุณภำพมำตรฐำนเกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข และ
ระบบบริกำรสุขภำพ โดยบูร ณำกำรแบบองค์รวมว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำ เกี่ยวกับ งำน
ด้ำนสำธำรณสุ ข และระบบบริ กำรสุ ขภำพ และจั ด ท ำคู่มื อ แนวทำงปฏิ บั ติ เอกสำรวิช ำกำร สื่ อ สุ ข ศึ กษำ
ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ประชำชน มีควำมรู้ สำมำรถ ป้องกันตนเองจำกโรคและภัยสุขภำพ
5. ปฏิบั ติก ำรในกำรส่งเสริม สุขภำพ อนำมัย สิ่งแวดล้ อ ม กำรควบคุมป้องกัน โรคและ
ภัย สุขภำพ กำรเฝ้ำระวังโรค รักษำเบื้องต้น และติดตำมฟื้นฟูสุขภำพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษำเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งำน เพื่อพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข อย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง
6. จัดทำฐำนข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
บุ ค ลำกรทำงด้ ำ นบริ ก ำรสุ ข ภำพ ประชำกร สถำนะสุ ข ภำพ ระบำดวิ ท ยำ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชน องค์กรภำคีเครือข่ำย เพื่อนำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข
ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
7. ให้บริกำรคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษำเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตำมผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภำพ และฟื้นฟูสุขภำพ เพื่อให้ประชำชน
มีสุขภำพที่ดี
8. ประเมิน สิ่งแวดล้อมกำรทำงำน ประเมินสถำนประกอบกำร สถำนบริกำรสำธำรณะ
สถำนที่สำธำรณะทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ
9. ปฏิบัติงำนส่งเสริม ควบคุม กำกับมำตรฐำน กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรแพทย์
และสำธำรณสุข และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้านการบริการ
๑. ตรวจสอบสภำพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพและเหมำะแก่กำรนำไปใช้งำนอยู่เสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข เพื่อให้กำรบริกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
๒. สนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภำยในหน่วยงำน
เพื่อเป็นควำมรู้และให้สำมำรถดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
๓. ให้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำกำร เช่ น กำรจั ด ทำเอกสำร ตำรำ คู่ มื อ เอกสำรสื่ อ เผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในระดับต่ำงๆ ในงำนด้ำนสำธำรณสุข
๔. ปฏิ บั ติ ก ำรในกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกร และองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค ลำกร
ที่ มี ควำมชำนำญ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. นิเทศงำนด้ำนสำธำรณสุขให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
/ อัตรำว่ำง...
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อัตราว่าง 1 อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บำท / เดือน
๑.๒ กลุ่มตามลักษณะงาน วิชำกำร
ชื่อตาแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชี ซึ่งลักษณะงำนที่ปฏิบัติกับกำรเงิน กำรงบประมำณกำร
บัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำง
กำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชี
ประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิ ช ำกำร
ในกำรทำงำนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. จั ด ทำบั ญ ชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่ อ นไหวทำงกำรเงิน ทั้ งเงิน ในและเงินนอก
งบประมำณเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชี
ของส่วนรำชกำร
2. รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
3. จัด ทำและจัด สรรงบประมำณแก่ห น่ว ยงำนของรัฐ เพื่อ ให้ก ำรจัด สรรงบประมำณ
ตรงกับควำมจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
4. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำและจัดสรรงบประมำณ
5. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับ -จ่ำยเงิน
เพื่อให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
6. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำ
ในกำรปฏิบัติงำน วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ข้อกำหนด
ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ด้านการประสานงาน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรื อหน่วยงำนเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับ งำนกำรเงิน และบัญชี เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
อัตราว่าง 1 อัตรำ
ค่าจ้าง 13,300 บำท / เดือน
๑.3 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ(ค)
ชื่อตาแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์
กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับ ชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ กำรจัดทำคู่มือกำรใช้คำสั่งต่ำงๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและ
ใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสำร กำรจัดและบริหำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระทำผิด
ทำงคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทำงอิเล็กโทรนิกส์ กำรให้คำปรึกษำแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ด้ำนต่ำงๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบั ติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในควำมรับผิดชอบ
ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๒. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
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๓. ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ ำ นเทคนิ ค ของระบบ เพื่ อ ให้ ร ะบบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตำมควำมต้ อ งกำรและสภำพกำรใช้ ง ำนของหน่ ว ยงำน
๔. เขียนชุดคำสั่งตำมข้อกำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. เขี ย นชุ ด ค ำสั่ ง ทดสอบควำมถู ก ต้ อ งของค ำสั่ ง แก้ ไขข้ อ ผิ ด พลำดของค ำสั่ ง เพื่ อ ให้
ระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภำพ
๖. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงำนที่ไม่ซับซ้ อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๗. รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เครำะห์ ออกแบบ และพั ฒ นำระบบงำนประยุ ก ต์ เพื่ อ ให้ ได้
ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๘. รวบรวมข้ อมู ล ประกอบกำรก ำหนดคุณ ลั ก ษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิ วเตอร์และ
อุป กรณ์ ระบบเครือ ข่ำย ระบบงำนประยุก ต์แ ละระบบสำรสนเทศ กำรจัด กำรระบบกำรทำงำนเครื่อ ง
กำรติ ด ตั้ ง ระบบเครื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น มำตรฐำนเดี ย วกั น ทั้ ง หน่ ว ยงำน และ
ตรงตำมควำมต้องกำรใช้งำนของหน่วยงำน
๙. ตรวจสอบ สืบ ค้น และรวบรวมข้อ มูล กำรใช้ง ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศที่เ ข้ำ ข่ำ ย
ไม่ เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
๑๐. ตรวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบกำรออกใบอนุ ญ ำต เพื่ อ ให้ ก ำรออก
ใบอนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนงำนทำงำนร่ว มกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้ เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง ๑ อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๕,96๐ บำท / เดือน
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๑.๔ กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ (ข)
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนำกำร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงโภชนำกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ปั ญหำ
โภชนำกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน สำรวจและ
รวบรวมข้อมูลด้ำนโภชนำกำรของประชำชนภำคต่ำง ๆ เพื่อหำสำเหตุของโรคขำดสำรอำหำร วำงแผนป้องกัน
และบำบั ด โรคขำดสำรอำหำร วิ จั ย ด้ ำ นอำหำรและโภชนำกำร เพื่ อ กำหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ทำ งโภชนำกำร
และพั ฒ นำเทศโนโลยีต่ำง ๆ ให้เหมำะสม ทดลองตำรับอำหำรใหม่ ตำมหลักวิชำกำรอำหำรและโภชนำกำร
ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่จำเป็นแก่กำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำร ค้นคว้ำ ทดลองและพัฒนำสูตรอำหำร ซึ่งมี
คุณค่ำด้ำนโภชนำกำร กำหนดรำยกำรอำหำรควบคุม และให้คำแนะนำในกำรประกอบอำห ำรเฉพำะโรค
จัด สอนฝึก อบรมเจ้ำ หน้ำ ที่อ ำสำสมัค รหมู่บ้ำ นและประชำชนทั่ว ไป และเผยแพร่ค วำมรู้ป ระชำนิเ ทศ
ด้ำนโภชนำกำรทำงสื่อมวลชนโดยวิธีต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติ งำนในฐำนะผู้ป ฏิบั ติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ สำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ วิจัย เบื้องต้นด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่ อสนับสนุน
ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น คุ้ ม ครอง แก้ ไ ข ฟื้ น ฟู แ ละจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ
ต่ อ กำรมีพฤติกรรมที่ดีของผู้ป่วยหรือประชำชน เพื่อให้มีภำวะโภชนำกำรที่ดี
3. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อนำมำปรับปรุง
ระบบงำนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
4. เฝ้ำระวังและติดตำมด้ำนอำหำรและโภชนำกำร กับสหสำขำวิชำชีพและภำคีเครือข่ำย
เพื่อแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรในผู้ป่วยหรือประชำชนที่มีควำมเสี่ยง
5. จั ด กำรองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่ อพั ฒ นำระบบงำนและเสริมสร้ำง
ศักยภำพขององค์กรและภำคีเครือข่ำย
6. จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
7. จัดทำตำรับอำหำร และสื่อโภชนำศึกษำ สำหรับประชำชน เพื่อให้ได้รับพลังงำนและ
สำรอำหำรที่เหมำะสม
ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ด้านการประสานงาน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ ควำมรู้ เทคโนโลยีทำงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะ
ของประชำชน
2. สนับ สนุ นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภำยในหน่วยงำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ให้ บ ริ ก ำรสื่ อ สำรด้ ำ นอำหำรและโภชนำกำรในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำรเผยแพร่
ควำมรู้ สู่ ป ระชำชน
อัตราว่าง 1 อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บำท / เดือน
๑.๕ กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตาแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งำนธุร กำร งำนสำรบรรณ งำนประกัน สุ ข ภำพ งำนบั น ทึ ก หรือจั ดท ำข้ อมู ล ซึ่ งมี
ลักษณะงำนที่ป ฏิบัติเกี่ย วกับ กำรร่ำง โต้ตอบ บัน ทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรดำเนิน กำรเกี่ยวกับ
เอกสำรสิท ธิ ์ ในทรั พ ย์ สิ น ของทำงรำชกำร กำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ กำรตรวจสอบหรื อ
เปลี ่ย นแปลงรำยกำรและเก็บ รัก ษำเอกสำรส ำคัญ ของทำงรำชกำร กำรตรวจสอบหรือ จัด ทำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ กำรจัดทำ กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุม
และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ด้ ำ น
ธุรกำรสำรบรรณ ประกันสุขภำพ บันทึกหรือจัดทำข้อมูล หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน
และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑..ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก รำบรื่น
และมีหลักฐำนตรวจสอบได้
๒..รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
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๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน
และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวม จัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรประกันสุขภำพของประชำชน
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรสืบค้นของทำงรำชกำร
๕. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำนและข้อมูล ต่ำงๆ น ำเสนอต่อผู้ บังคับบั ญ ชำ เพื่ อ
นำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
ด้านการบริการ
๑. ติ ด ต่อ ประสำนงำนกับ บุ ค คลภำยในหน่ ว ยงำนเดี ยวกัน หรือ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
๒. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลิต เอกสำรต่ำ งๆ เพื่อ สนับ สนุน กำรปฏิบัติง ำนตำมภำรกิจ ของหน่ว ยงำน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง ๑ อัตรำ
ค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บำท / เดือน
1.6 กลุ่มตามลักษณะงาน บริกำร
ชื่อตาแหน่ง

พนักงำนบัตรรำยงำนโรค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนเวชระเบียน มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติให้บริกำรจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่ำ งๆ
ในระบบสำรสนเทศ ค้น หำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำรับบริกำร พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรค
ตำมระบบสำกล และจั ด เก็ บ เวชระเบี ย น แฟ้ ม ประวัติ ผู้ ป่ ว ย ตำมมำตรฐำนที่ ห น่ ว ยงำนก ำหนด รวมทั้ ง
ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนด้ำนเวชระเบี ยน ภำยใต้ กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ของนั กวิชำกำรสถิติ หรือเจ้ ำพนั กงำนเวชสถิ ติ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้
1. จั ดเตรียมควำมพร้ อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรให้ บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร
เพื่ออำนวยควำมสะดวกกำรปฏิบัติงำน
2. บริกำรจัดทำบั ตรผู้ ป่ วยประเภทต่ำงๆในระบบสำรสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรำยละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อกำรรักษำพยำบำล และดูแลสุขภำพผู้ป่วย
3. บริกำรค้นหำเวชระเบียน จัดเก็บตำมระบบ และซ่อมบำรุงรักษำ เพื่อให้มีสภำพคงทนพร้อมใช้งำน
4. ร่ว มกับ ทีม งำนในกำรลงทะเบีย นให้ร หัส โรคตำมระบบสำกลในระบบสำรสนเทศ เพื่อใช้
ประกอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์
5. ให้บริกำรยืมหรือคืน เวชระเบียนแก่ผู้มำรับบริกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดระบบ
ควบคุม ติดตำม ตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำนกำหนด เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมรำบรื่นและเกิดประสิทธิภำพ
/ 6. ประสำน...
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6. ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
7..สรุปสถิติข้อมูลกำรให้บริกำรในงำนแต่ละประเภท เพื่อนำไปบริหำรจัดกำรงำนบริกำรเชิงคุณภำพ
8. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
อัตราว่าง 1 อัตรำ
ค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บำท / เดือน
๑.7 กลุ่มตามลักษณะงาน บริกำร
ชื่อตาแหน่ง พนักงำนเปล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยของหน่วยบริกำรด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล
บำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะในกำร
ทำงำนในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยรถเข็น นั่งและเปลนอน พร้อมดูแล ตรวจสอบ
อุปกรณ์ ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยให้มีสภำพพร้อมใช้งำน ภำยใต้ กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้
๑. ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษำ และเตรียมควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์กำรแพทย์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้สะอำด ปลอดภัย ในกำรให้บริกำร เช่น รถเข็นนั่ง เปลนอน
ถังออกซิเจน เสำน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่ออำนวยควำมสะดวกพร้อมให้บริกำร
๒. บริกำรต้อนรับและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแผนกต่ำงๆภำยในหน่วยบริกำร
ด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่หน่วยบริกำรกำหนด
๓. ช่วยเหลือทีมผู้รักษำในกำรให้บริกำรผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน และร่วมปฏิบัติกำร
ช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีควำมปลอดภัย ทันสถำนกำรณ์และเวลำ
๔. สรุป สถิติข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำนตำมประเภทกำรให้ บริกำร เพื่อไปพัฒ นำระบบงำน
บริกำรให้มีคุณภำพ
๕. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๖. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง 1 อัตรำ
ค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บำท / เดือน
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญำจ้ำง – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชำติไทย
๒. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6.เไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
9.เคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่ส่วนรำชกำรกำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ
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 (ถ้ำมี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่ วนรำชกำร พนั กงำนหรือลู กจ้ำงของหน่ว ยงำนอื่นของรัฐ รัฐ วิส ำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่ ว นท้ องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่ เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1.เได้ รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญำตรีห รือ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ำงอื่น ที่ เที ย บเท่ ำในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิช ำ
สำธำรณสุขศำสตร์
2.เมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมชำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว
ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว
ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ พกส. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำใด สำขำวิชำ
หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์
/ ตำแหน่ง...
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ตาแหน่ง นักโภชนาการ
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งทำง
วิท ยำศำสตร์ ท ำงกำรอำหำร ทำงเทคโนโลยี ก ำรอำหำร ทำงเทคโนโลยี ก ำรอำหำรและ โภชนำกำรทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรและโภชนำกำร ทำงโภชนำกำรและกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอำหำร
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมชำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1. ได้ รั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ หรือ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั นใน
สำขำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ กพส. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ตาแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมชำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ
3.เได้รับคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ พกส. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ตาแหน่ง พนักงานเปล
1. ได้รับประกำศนียบัตรประถมศึกษำตอนปลำย
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมชำนำญงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (งำนธุรกำร)
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ ชั้น ๒ โรงพยำบำลชะอำ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำขนำด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำร
เรียน หรือ สำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้ แนบมำ
พร้อมนี้) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิ กำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
กำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถน ำหลั กฐำนกำรศึกษำดังกล่ ำวมำยื่น พร้อมใบสมัครได้ ให้ น ำหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
/ (3) สำเนำบัตร...
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(๓) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ–
นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๒ ฉบับ
(๕) หนั ง สื อ รั บ รองกำรผ่ ำ นงำน จ ำนวน ๑ ฉบั บ (ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ใดที่ ก ำหนดให้ ใ ช้
ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง)
(๖) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชำย) จำนวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครอัตรำ ดังนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำรและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยำบำลชะอำจะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนัก งำนสำธำรณสุข จัง หวัด เพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อ ผู้มี สิท ธิเ ข้ำ รับ กำรประเมิน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 24
พฤศจิ ก ำยน 2564 ณ บอดประชำสั ม พั น ธ์ โรงพยำบำลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จั งหวั ด เพชรบุ รี และทำง
http://pbio.moph.go.th/
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภำษณ์

๒๐๐

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้
ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
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๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐
กำรจัดจ้ำ งจะเป็ น ไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณี มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ำกัน จะพิจำรณำจำก
ลำดับที่ในกำรรับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ
ณ บอดประชำสัมพันธ์โรงพยำบำลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และทำง http://pbio.moph.go.th/
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
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