
 

 
 

 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
                                                        ……………………………………… 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57  
แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
   ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 178200 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล

กรุงเทพ  สถาบันพระบรมราชชนก   อัตราเงินเดือนระหว่าง  13,300 – 14,630 บาท  ทั้งนี้  อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
2.1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา  
  (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
สุขภาพ   เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  
  2.2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   2.3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  2.4. ด้านการบริการ 
  (1) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้  
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล  เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

3. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร      
เข้ารับการคัดเลือก 
  3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
           ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ. 
(3)เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม  พระราชบัญญัตินี้  
หรือตามกฎหมายอื่น 

(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น 

(11)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4)(6)(7) 

(8)(9)(10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  (8) 
หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม 
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน  หรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17 มีนาคม  2538 

      3.2   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
       ได้รับปริญญา ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พยาบาล

ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  
4. ก าหนดการ และวิธีการรับสมัคร 

     4.1  สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
                      4..2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2556   ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา  13.00 น. - 16.30 น. 
     4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  200 บาทเมื่อ
สมัครคัดเลือกแล้ว  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร  เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น  
     4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

          (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก  ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด  1  นิ้ว จ านวน  3  รูป 
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      (2)  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  อย่างใด
อย่างหนึ่ง  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ   

(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง หรือการพยาบาลและ    

การผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงโดยสภาการพยาบาล  จ านวน 1  ฉบับ  
 (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)จ านวน

อย่างละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม

กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 -โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”  และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย  (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
5. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก  
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบ ถ้วน ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตาม
คุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครหน่วยงานที่ประกาศจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กลุ่มงานสรรหาบุคคล             
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก                      

                     คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556  เวลา 9.30 น. – 12.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น  2 อาคาร 7  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษาประวัติการท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  
ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้  ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ   ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม  จริยธรร ม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม         
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

8. เกณฑ์การตัดสิน                
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     

9.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก    
(1)  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียง     

ล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับโดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้  ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่ ก .พ. และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้
คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ทั้งนี้   หาก
ภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ 
    (2)  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ 2556  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใน
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

10. การบรรจุและแต่งตั้ง    
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนด  

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครในอัตราที่ ก .พ. ก าหนด 
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม    
และเสมอภาค  ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤ ติการณ์ใน
ท านองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย    

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556 
                                                                        
                      
 (นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


