
 
                                                                      (ส ำเนำ)                                     
 

                                                       ประกาศจังหวัดภูเก็ต 
                             เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                                    --------------------------------                       

ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน 
ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ   ลงวันที่ 
11  กันยายน  2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง   การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
           1.1. ต ำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล 
                  กลุ่มงำน   บริหารทั่วไป 
                  ปฏิบัติงำนที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
                  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงาน   
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกบั 
การศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร 
บุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง การ 
สรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย  การออกจากราชการการคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
                  อัตรำว่ำง       1          อัตรา 
                  ค่ำตอบแทน    15,960  บาท 
                  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2559 

        1.2. ต ำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               กลุ่มงำน   บริหารทั่วไป 
               ปฏิบัติงำนที่  กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
               ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงาน   
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน  ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วน
ราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง   การบริหาร   หรือความ
มั่นคงในระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                 อัตรำว่ำง       1          อัตรา 

                  ค่ำตอบแทน    15,960  บาท 
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                  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2559 
           1.3. ต ำแหน่ง   นักโภชนากร 
                  กลุ่มงำน   บริหารทั่วไป 
                  ปฏิบัติงำนที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลป่าตอง 
                  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงาน   
                  ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา  
โภชนาการด้านต่าง  ๆ   เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน ส ารวจ และรวบรวม 
ข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่าง ๆ  เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร  วางแผนป้องกัน และ
บ าบัดโรคขาดสารอาหาร  วิจัยด้านอาหาร และโภชนาการเพ่ือก าหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการ และพัฒนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม  ทดลองต ารับอาหารใหม่ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิต
อาหารที่จ าเป็นแก่การปรับปรุงภาวะ  โภชนาการ   ค้นคว้า  ทดลอง  และพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้าน
โภชนาการ ก าหนดรายการอาหาร  ควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค  จัดสอน 
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการ 
ทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                  อัตรำว่ำง       1          อัตรา 
                  ค่ำตอบแทน    15,960  บาท 
                  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2559 
           1.4. ต ำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
                  กลุ่มงำน   วิชาชีพเฉพาะ 
                  ปฏิบัติงำนที่  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลถลาง 
                 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติงำน   
                  ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ 
พยาบาล  ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาล  และการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพช่วยเหลือแพทย์ 
กระท าการรักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ และศิลปะการพยาบาลในการ 
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา  วางแผน   ประสานงาน   ประเมินผล   และบันทึกผลการให้การพยาบาล 
และการผดุงครรภ์  ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี 
คุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน    ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล  จัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจ 
วินิจฉัยและบ าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือ 
ใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัว 
และการผดุงครรภ์   การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 
                 อัตรำว่ำง       1           อัตรา 
                คำ่ตอบแทน    17,290 บาท 

                  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ   พ.ศ.  2547 
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                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2559 
2.คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

     2.1.คุณสมบัติทั่วไป 
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
                  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ          

       หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้อง 
ห้ามตามกฎ ก. พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535)  มายื่นด้วย 

                    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคล 
                       ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์  รัฐศาสตร ์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
                 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

                      ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ 
สาขารัฐศาสตร์  หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 
                  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  นักโภชนำกำร 
                      ได้รับปริญญาตรี   หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา 
หนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร                                                                                                            
และโภชนาการทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ  ทางโภชนาการ 
และการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 
              คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพ 
                     ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาล 
ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง 
3.กำรรับสมัคร 

               3.1.วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน 
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    สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่  17  –  26  มิถุนายน  2556  ในวันและเวลาราชการ      

               3.2.หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                     (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   โดยถ่ายไม่เกิน 
      1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
                     (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา   เช่น   ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาทรานสคริป   (หากเรียน 
      หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน 
      อย่างละ 1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
      คือ  วันที่  26  มิถุนายน  2556   

                  ในกรณี  ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง 
   คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะ 
   อยู่ภายใต้ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
                  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน    1  ฉบับ 
                  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน                 จ านวน    1  ฉบับ 
                  (5) ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆ   เช่น   ใบส าคัญการสมรส   (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง  ใบเปลี่ยน 
   ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
                  (6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  สด.8  หรือสด.43  (ส าหรับเพศชาย)  จ าวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
            3.3.ค่าสมัครสอบ 
                  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ต าแหน่งละ  200  บาท 
                  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ 
   ส าหรับต าแหน่ง   แต่ทั้งนี้   จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

             3.4.เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี 
   คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก         

     รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ 
     ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร 
     อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
     การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และทางจังหวัดภูเก็ต จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย                                                                                                              
4.กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 

     สมรรถนะ 
                    จังหวัดภูเก็ต  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ                                                                                                                                        
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่   8  กรกฎาคม  2556  ณ  ป้าย 
ประชาสัมพันธ์  หน้าอาคาร 2 หรือ  www.pkto.go.th  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   หัวข้อเรื่อง   “ประกาศ                                                                                                             
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรร” 
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
                     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ 
ประเมินดังนี้ 
                                                                                                            5/................    
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร    คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1   
   -ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       100 สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งท่ี  2   
   -ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง       100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม       200  
 

   จังหวัดภูเก็ตจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่  1  ดังกล่าว จะต้อง 
   เข้ารับการประเมินในครั้งที่  2  ต่อไป    
   6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
                    การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้   กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะ  2  ครั้ง   จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ   
และสมรรถนะครั้งที่ 1  และครั้งที่  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะ 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1  มากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในล าดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ   ครั้งที่  1  
เท่ากันจะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
7.กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
                   จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2  ชั้น  2  หรอืที่เว็ปไซด์  www.pkto.go.th กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป  “การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร”  
                   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับ 
แต่วันที่ข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
                   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 
                                ประกาศ   ณ   วันที่   30   พฤษภาคม    พ.ศ. 2556    
  

                  (นางสาวสมหมาย   ปรีชาศิลป์) 
                                                        รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 

                  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   
 
                                             

      ส าเนาถูกต้อง 
     (นางสาวอรสา  แซ่ตั๋น) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                                                    อรสา/คัด/ทาน 
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             ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัด 
 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
  การประเมินครั้งที่  1 
  -ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
  -ทดสอบการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 

     สอบปฏิบัต ิ
 

  การประเมินครั้งที่  2 
  -ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ   
   การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
   ประสบการณ์ในการท างาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 

                                                   รวม 200  
 

             ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
  การประเมินครั้งที่  1 
  -ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
   

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
  การประเมินครั้งที่  2 
  -ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ   
   การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
   ประสบการณ์ในการท างาน 

100 สอบสัมภาษณ์ 

                                                   รวม 200  
 

   6.เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร     จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความ 
สามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60    
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้ง
ที่  2   จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้ง ที่  1   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                                                                                                                                               
5/การ......... 
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การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมิน  ครั้งที่  1     
และครั้งที่  2   รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนเท่ากัน    จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าและ 
หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  2    เท่ากัน   ให้พิจารณา 
ก าหนดเลือกความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใด   เพ่ือก าหนดให้เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ 
สูงกว่าก็ได้ 

7.กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 จังหวัดภูเก็ตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
หน้าอาคาร  2    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต     และทางเว็บไซด์ ไซด์      www.pkto.go.th     
หัวข้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผล 
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1   ปี    นับแต่วันขึ้นบัญชี       หรือ  นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง 
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
       8.กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ก าหนด 
 
 

                                                              ประกาศ    ณ    วันที่    20  ธันวาคม  พ.ศ. 2553        
 

           (ลงชื่อ)   ตรี    อัครเดชา 
           (นายตรี  อัครเดชา) 

             รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
              ส าเนาถูกต้อง 
        (นางสาวอรสา  แซ่ตั๋น) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

รำยละเอียดแนบท้ำย 
 
1.1.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     กลุ่มงำน  บริหารทั่วไป 



     ต ำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานทางเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วน
ราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง   การบริหาร  หรือความม่ันคงใน 
ระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้ข้อมูลส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อัตรำว่ำง   1    อัตรา   ปฏบิัติงานกลุ่มงาน                             ส านักงาน
สาธารณสุข  
                              จังหวัดภูเก็ต 
ค่าตอบแทน               บาทต่อเดือน 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
ระยะการจ้าง   วันเริ่มท าสัญญาจ้าง – 30  กันยายน  2559 

  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       ได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

1.3.ต ำแหน่งนักโภชนำกร 
      กลุ่มงำน  วิชาชีพเฉพาะ 
      ต ำแหน่ง  นักโภชนากร 
 

      ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางโภชนาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการของประชาชน ศึกษาปัญหาโภชนาการและคุณค่าของอาหารชนิดต่าง ๆ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
แก่ประชาชน  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ก าหนดรายการอาหารที่ 
เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                   อัตราว่าง    1    อัตรา  ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลป่าตอง 
                   ค่าตอบแทน                 บาท/เดือน 
                   สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
                   คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรืออนุปริญญา  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
 
 
 
 

1.4.พยาบาลวิชาชีพ 
กลุ่มงำน    วิชาชีพเฉพาะ 
ต ำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 



การพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ 
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ   ช่วยเหลอืแพทย์กระท าการ
รักษาโรค  ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผล และบันทึกผลการให้พยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา
วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัด
สถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา จัดเตรียม 
และส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องพิเศษบางประเภท เพื่อการ
วินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                อัตราว่าง     1     อัตรา     ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลถลาง 
                ค่าตอบแทน                บาทต่อเดือน 
                สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
                ระยะการจ้าง      วันเริ่มท าสัญญาจ้าง – 30  กันยายน  2559 
                คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       ไดร้ับปริญญาตรี    หรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาสาธารณสุข 

ศาสตร์  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชาการพยาบาล  สาขาวิชา 
เวชศาสตร์การกีฬา  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์  

สาขาวิชา 



เภสัชศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  สาขา 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  และทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


