
 

 

 
                                  

                

              ประกาศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก/เลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

---------------------------------------------------- 

 ดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปน     

ลูกจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะทางและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 

และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธรณสุข เพ่ือปฏิบัติงาน ณ  สังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลกุดคา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวม ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา     

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

 ช่ือตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข  

กลุมงาน วิชาการ 

          ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุข ตามภารกิจหลักการสงเสริม ปองกัน รักษา

เบื้องตน และฟนฟูสุขภาพ ซ่ึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย วินิจฉัยปญหาทางดาน

สาธารณสุข เชน การสุขศึกษา  การสงเสริมสุขภาพ  การสุขาภิบาล และการความคุมโรค เปนตน เพ่ือเสนอ

นโยบาย  วางแผนงาน และกําเนินงานดานการสาธรณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ 

นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลผลงานดานสาธารณสุขการสอนและอบรมดานการสาธารณสุขและ

ปฏิบัติงานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

       อัตราวาง  ๑  อัตรา 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา 

      คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐  บาท 

      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

-  ไดรับปริญญาหรือวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตรหรือ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
     

    คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) เปนหญิงหรือชาย อายุ ๒๐ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 



(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือฟนเฟอนไม

สมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 

(๖) ไมเปนผูท่ีเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

(๘) ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว (เฉพาะผูสมัครท่ีเปนเพศชาย) 

(๙) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร (เฉพาะผูสมัครท่ีเปนเพศชาย) 
 

  ท้ังนี้ผูท่ีผานการคัดเลือก/เลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและจะตองนําใบรับรองแพทยซ่ึง

ออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตามขอหาม ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

๓. การรับสมัคร 

        ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

                 ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองท่ีงานธุรการ ฝายบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแตวันท่ี  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ถึงวันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ (ชวงเชาเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.และชวงบาย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 

       ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

 (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๑ นิ้ว โดยถายไวไมเกินหนึ่งป (นับถึง

วันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

 (๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 

 (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ(ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

 (๕) สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร(เฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๖) หนังสือรับรองการผานงาน(ถามี) 
 

ท้ังนี้เอกสารทุกฉบับท่ีผานการสําเนาใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย 
 

๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการคัดเลือก/เลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียด

ตางๆในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง ครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร



ไมวาดวยกรณีใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบตามประกาศ

รับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการคัดเลือก/เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นดวย 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก/  

เลือกสรร เพ่ือบรรจุเปนลูกจางพนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกใน

วันท่ี  ๑๑ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ บอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  และท่ี

เวบไซต https://tungfon.wordpress.com/หมวดประกาศและขาว กําหนดวันสอบคัดเลือก ในวันท่ี  ๑๙ 

กรกฎาคม   ๒๕๖๑  ณ หองประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา 
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก/เลือกสรร  

    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวีการประเมินความรูความสารารถทักษะ และสมรรถนะดวย

วิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม (คะแนน) วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 

-สวนท่ี ๑ ความรูความสามารถท่ัวไป 

-สวนท่ี ๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 

 -สวนท่ี ๑ ความเหมาะสมกับตําแหนง 

             - มนุษยสัมพันธ และความม่ันคงทาง

อารมณ 

            - บุคลิกภาพ 

            - ความคิดริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ 

            - ความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

            - การทํางานเปนทีม 

 

๕๐ 

 

 

สอบปฏิบัติ 

สอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

   

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ กอน และผูผานการประเมินครั้งท่ี 

๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ตอไป  
 

๖. เกณฑการตัดสิน 

๖.๑ ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการคัดเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง แตละสวนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๖.๒ ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ สอบสัมภาษณ (ความสามารถความเหมาะสมกับ

ตําแหนง) จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินครั้งท่ี ๑ (ความรูความสามารถท่ัวไปและความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง) แตละสวนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๖.๓ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  คือ กรณีมีการประเมินความรูความสามารถทักษะ

และสมรรถนะ ๒ ครั้ง  จะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถทักษะครั้งท่ี ๑          

และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินครั้ง

ท่ี ๑ มากกวา  หากคะแนนในการประเมินครั้งท่ี ๑ เทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนการจากประเมินครั้งท่ี ๒ จะ

พิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการคัดเลือกสรรหรือคะแนนการการสัมภาษณ 
 

๘. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก/เลือกสรร

ตามลําดับคะแนน ในวันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม   ๒๕๖๑  ณ    บอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

กุดคา และทางเวบไซต https://tungfon.wordpress.com/ หมวดประกาศและขาว และใหผูไดรับการคัดเลือก

รายงานตัวในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตอไป หากไมมารายงาน

ตัวตามวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลสํารองลําดับตอไปมาปฏิบัติงาน 
 

๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เลือกสรร 

  ผูผานการคัดเลือก/เลือกสรร ตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา  

กําหนด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๓  เดอืน  มิถุนายน    พ.ศ.๒๕๖๑ 

        

 

(ลงชื่อ)          

           (นางาสาวอุบลวรรณ   มาตยมูล) 

                       ผอ.รพ.สต.กุดคา 
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เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลกุดคา  ลงวันท่ี  ๑๓ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

 

ชื่อตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 

ฝาย/กลุม/งาน/แผนก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดคา   

อัตราวาง  ๑ อัตรา 

คาตอบแทน  อัตราเดือนละ ๑๕,๙๖๐  บาท 

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตเริ่มสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  หากราชการมีความ

จําเปน ท่ีจะตองใชอัตรากําลังตอและผูท่ีไดรับการคัดเลือกผานการประเมินอาจมีการตอสัญญา

ไดคราวละ ๔ ปและขอสงวนสิทธิในการเลิกจาง โดยผูวาจางจะแจงลวงหนาไมต่ํากวา ๓ เดือน 

ขอบขายงานท่ีจะตองปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริการทางวิชาการสาธารณสุขและงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและงานอ่ืนๆท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆดังนี้ 

 

 ๑.ดานการปฏิบัติการ 

     ๑.๑ รวบรวม วิเคราะหและประมวลผลขอมูลของสถานีอามัย เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการ

กําหนดนโยบายและเปาหมายหรือแผนงานของสวนราชการ 

     ๑.๒ รวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวนราชการ

เพ่ือกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

    ๑.๓ วิเคราะหนโยบาย แผนงานและโครงการ และเสนอขอคิดเห็นเพ่ือชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

    ๑.๔ สํารวจ รวบรวมและประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหาทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน 

    ๑.๕ ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายเพ่ือการติดตามประเมินผลให

สอดคลองไปในทางเดียวกัน 

 

 ๒. ดานการวางแผน 

       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 ๓. ดานการประสานงาน 

      ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีกําหนดไว 



      ๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

   ๔. ดานการบริการ 

       ๔.๑ รวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ 

       ๔.๒ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานวิชาการและแผนงาน เพ่ือ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาสาธารณสุขศาสตร  ทางสาขาวิทยาศาสตร หรือปริญญาท่ีมี     

           ชื่ออ่ืนๆทางดานสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือทางอ่ืนท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ  

 สําหรับตําแหนงนี้ได   

ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 

๒. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ทักษะคอมพิวเตอร การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ  การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร SPSS 

๓. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 

 

ตารางกําหนดการคัดเลือกตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รพ.สต.กุดคา 

กระบวนการ วันท่ี เวลา สถานท่ี อ่ืนๆ/หมายเหตุ 

ประกาศรับสมคัร ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ - บอรดประชาสัมพันธ รพ.สต.กุดคา https://tungfon.wordpress.com/ 

หมวดประกาศและขาว 

    หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธ 

รับสมคัร ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐ น. 

รพ.สต.กุดคา ในวันเวลาราชการ 

ประกาศรายช่ือผูมี

สิทธ์ิสอบ 

๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - บอรดประชาสัมพันธ รพ.สต.กุดคา https://tungfon.wordpress.com/ 

หมวดประกาศและขาว 

สอบคัดเลือก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐-

๑๒.๐๐ น. 

รพ.สต.กุดคา -สอบขอเขียน 

-สอมสัมภาษณ/ปฏิบัติ 

ประกาศรายชื่อผู

ผานการคัดเลือก 

๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ - บอรดประชาสัมพันธ รพ.สต.กุดคา https://tungfon.wordpress.com/ 

หมวดประกาศและขาว 

รายงานตัว ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐-

๑๒.๐๐ น. 

รพ.สต.กุดคา หากไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิ 

จะเรยีกสํารองลําดับถัดไป 

ปฏิบัติงาน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐ น. รพ.สต.กุดคา  

ผูประสานงาน นส.อุบลวรรณ  มาตยมูล  ผอ.รพ.สต.กุดคา   โทร.๐๘๙-๘๔๓๒๖๖๖ 
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