
 
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอเขาค้อ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ 

  ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน  เงินนอกงบประมาณ   ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว  ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑. ชื่อกลุ่มงาน  ตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 กลุ่มงาน  ส่งเสริมควบคุมป้องกันโรค 
  ชือ่ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข   
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น   การสุขศึกษา การส่งเสริม
สุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการ 
สาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงาน 
ด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง   1  อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง   495   บาท          
  

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง     
         ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป      
   ๑)   มีสัญชาติไทย 
   ๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 20  (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
   ๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔)   ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    ๕)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๖)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ    
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๗)   ไมเ่ป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๘)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๙)   ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๑๐) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

12) ไม่เป็น... 
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   ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
    ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้น
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /
อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม  หรือทางการแพทย์แผนจีนหรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง
หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 
  

 ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  เงินนอกงบประมาณ                 

ยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุ คคล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ                    

ตั้งแต่วันที่    19 – 25   สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาราชการ ( ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวม
เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) 

  ๔. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
       4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  ๓  รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย) 
    4.2  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  จำนวนอย่างละ  ๒  ฉบับ  ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
   ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ไดร้ับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอยา่งละ  2  ฉบับ 
  4.4   สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีใน
หลักฐานการสมัครมชีื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ  2  ฉบับ) 
 4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม    
กฎ ก.พ. ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย  

                                 /ทั้งนี ้ผู้สมัคร... 
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  ทั้งนี ้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา  หากไม่สามารถนำเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทนและ
ในหลักฐานกาณสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   
 

        5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ จะประกาศรายชื่อ   ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และทางเว็บไซต์ https://www.hosthai.com/00718 
  การคัดเลือก  ครั้งที่  2  จะกำหนดวัน  เวลา สถานที่การคัดเลือกในวันประกาศผู้ผ่าน         
การคัดเลือก ครั้งที่ 1   

  6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 
 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การคัดเลือกครั้งที ่๑                                 
 - ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
  

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การคัดเลือกครั้งที ่๒                
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
  (มนุษยสัมพันธ์การประสานงาน, บุคลิกภาพ, วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน, 
    ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร) 
 

100 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จะดำเนินการคัดเลือกในครั้งที ่๑ ก่อนและผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ครั้งที ่๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการคัดเลือกในครั้งที ่๒  ต่อไป 

  7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือก  แต่ละครั้ง      
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ครั้งที่  ๒  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน         
การคัดเลือก ครั้งที ่๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการคัดเลือก ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จาก
ผู้ที่ได้คะแนนการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการคัดเลือก ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการคัดเลือก 
ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  หรือวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน หรือ
บุคลิกภาพ หรือความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ หรือมนุษสัมพันธ์และการประสานงานตามลำดับเพ่ือกำหนดให้เป็น  
ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินเท่ากันอีกให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า 
โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ  
 
 

4/8. การประกาศ... 
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 8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
สอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และทาง https://www.hosthai.com/00718        
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ        
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

  9. เงื่อนไขการจ้าง 
        เป็นการจ้างปีต่อปี ตามรอบปีงบประมาณในการจ้างครั้งแรกจะให้ทดลองการปฏิบัติงาน    

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนและจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง (รอบละ ๓ เดือน) หากประเมินครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน 

(คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ก็จะสั่งเลิกจ้าง    

10. การสั่งจ้าง 
          ผู้ได้รับคัดเลือกจะจ้างโดยเรียงตามลำดับที่ได้รับคัดเลือกขึน้บัญชีไว้ 1 ปี  และหากมีการข้ึน
บัญชีในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ บัญชีผ่านการคัดเลือกให้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   17   สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางสาวรุ่งพิทยา  คณะช่าง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รกัษาราชการแทน 

สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


