
 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
................................... 

ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปงมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วเหมาบริการ  โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่คัดเลือกและเงินเดือนที่จะได้รับ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง  เดือนละ   18,000  บาท  

          (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

2. จ านวนต าแหน่งที่รับสมัคร 
                    รับสมัคร  จ านวน  1  อัตรา  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 

     3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
      3.1  ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ  
วินิจฉัยปัญหา คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล 
ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
      3.2  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  คุณสมบัติทั่วไป 
  1.มีสัญชาติไทยอายุ  20 - 35  ปีบริบูรณ์เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
  2.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคระยะอันตราย  
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจและโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.พ. 
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3. ไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อและกระดูก 
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

มาตรฐานทั่วไป 
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
6. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม 

มาตรฐานทั่วไป 
 

5. หลักฐานการสมัคร 
      -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว        จ านวน  2  รูป 

 -  ส าเนาวุฒิการศึกษา  (ฉบับภาษาไทย)        จ านวน  1  ฉบับ 
 -  ส าเนาบัตรประชาชน          จ านวน  1  ฉบับ 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน  1  ฉบับ 
 -  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จ านวน  1  ฉบับ 
 -  ใบรับรองแพทย์          จ านวน  1  ฉบับ 

        -  ส าเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43 หรือ สด.8) ถ้ามี                จ านวน  1  ฉบับ 
 

6. ก าหนดรับสมัคร 
   ก าหนดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  11 – 18   สิงหาคม  2565  ในวันเวลาราชการ    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00  น.  ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ในวัน
ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม  2565 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา และทาง 
www.ponghospital.net 
   
 

 
 
 
 
 

http://www.ponghospital.net/
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน ครั้งที่ 1 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมิน ครั้งที่ 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จะด าเนินการประเมิน ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)ก่อน  

และผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 (การ
สัมภาษณ์) ต่อไป 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
1. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (การสอบข้อเขียน) 

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบ 
สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(การสอบข้อเขียน) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง(การสอบสัมภาษณ์) 
2.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ท่ีสอบได้ในหน่วยงานที่ 

สมัครดังนี้ 
2.2.1 การพิจารณาผู้ผ่านการเลือกสรรจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนการ 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า 
2.2.2 กรณีต าแหน่งที่มีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบ 

สัมภาษณ์) หากคะแนนประเมินฯเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 
10.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับ 
คะแนนสอบ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา และ www.ponghospital.net โดยบัญชี
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับวันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2565 

       
                   (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 

                 นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
                 สาธารณสุขอ าเภอปง 

http://www.ponghospital.net/

