ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
_____________________
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง (19 อัตรา) ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่
สถาบั นสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การ
สรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้า ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ
คณะกรรมการบริ หารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง การก าหนดประเภท ตาแหน่ง ลั กษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคาสั่งกรม การแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง
มอบอานาจดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่ม
ชื่อตาแหน่ง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน

วิชาชีพเฉพาะ (ก)
พยาบาลวิชาชีพ
19 อัตรา
เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1 )
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/(8) ไม่เป็น....

-2(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กันยายน 2562
ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.0๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาประกาศนียบัตร สาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่
สมัคร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง ) ใบเปลี่ ย น
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบสาคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์
ทหาร (สด. 9) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ และผล Chest X – ray (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จานวน ๑ ฉบับ (ของสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์แทน
คุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
ทัง้ นี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บสมั ครจริ ง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสาหรับผู้นั้น
/4 การประกาศ...
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี และทางเว็ บไซต์
www.childrenhospital.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากลาดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรเป็ นพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ วไป
ตามล าดับ คะแนนสอบ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษามหาราชิ นี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ ทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้น
บัญชีก็ได้
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์กาหนด
9. คาชี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็น
ต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มเติมขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตาม หนังสือสานักงาน กพ. ที่น ร 1012.2/235
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายอดิศัย ภัตตาตั้ง)
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์
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เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1. ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้น หนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทาการ
รักษาโรค ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถทางการพยาบาลให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
การพยาบาล จั ดสถานที่และเตรีย มอุป กรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่ว ยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บาบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิ เ ศษบางประเภท เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย และบ าบั ด รั ก ษา ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านการวางแผนครอบครั ว และ
การผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
- ประเมินด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

