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ประกาศจังหวดัปทุมธาน ี
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

 

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

  ด้วยจังหวัดปทุมธานี  ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 กลุ่มงาน บรหิารทัว่ไป 
ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

      ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุม
โรค เป็นต้น  เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนด
ระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและ
อบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

อัตราว่าง  2  อัตรา 
ค่าตอบแทน  9,530 บาท  
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2555 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1  คุณสมบตัทิั่วไป    

   (1)  มีสญัชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  22  ปีบริบูรณ ์ 
    (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

 

   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
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  (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหต ุ  ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ  ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 
 

2.2  คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง   
       ได้รับปรญิญาตรีหรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์สาขา วิชา 

การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดวิทยา สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

 

3.  การรบัสมัคร 
 3.1  วัน เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่  16 - 31  มีนาคม  2554  ในวันและเวลาราชการ  

 3.2  หลกัฐานทีต่้องยืน่พรอ้มใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  1.5x2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป) 

  (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการ
เรียน หรือ  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  31  มีนาคม  2554   

  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรบัรองคณุวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน- ช่ือ –

นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่า

ด้วยโรค (พ.ศ. 2553)  
  (6)   สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)  จํานวน  1  ฉบับ   
  (7)   หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถา้มี) 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
     3.3  ค่าสมัครสอบ 

  ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ 100.- บาท  เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผูข้าดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ทัง้นี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
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     3.4  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ใน การประเมนิ
สมรรถนะ 

จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมนิฯ  ในวนัที ่ 4 เมษายน 2554  ณ  สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธาน ี  
5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งที่  ๑ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 

50 
 

สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งที่  ๒ 
- ความเหมาะสมกับตําแหน่ง, มนุษยสมัพันธ์, การประสานงาน ,  
 การคิดวิเคราะห์, ความคิดริเริม่สร้างสรรค,์ การสื่อสารโดยการพูด 

50 สอบสัมภาษณ ์

รวม 100  
 

 จังหวัดปทุมธานี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
6. เกณฑ์การตดัสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ๒  ครั้ง  จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ เท่ากันให้
พิจารณากําหนดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นลําดับแรก 
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7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ  สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี   

 
8.  การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
 ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดปทุมธานีกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           มีนาคม  พ.ศ.2554 
 

 
 
 

(นายพนัธ์เทพ   ศรีวนิชย์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวดั  ปฏบิตัิราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัปทมุธาน ี
 
 
 
 

 

....................หัวหน้ากลุ่มงาน 

....................หัวหน้างาน 

....................เจ้าของเรื่อง 

....สุวรรณ....พิมพ์/ทาน 


