
 

  
 

ประกาศจังหวัดบงึกาฬ 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยจังหวัดบึงกาฬ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่   
๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 (มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คณุสมบตัทิั่วไป    

 (๑) มีสัญชาติ ไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

            (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่        
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน        
พรรคการเมือง 

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
 หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย 

 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

(มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
๓.  การรบัสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รบัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดหนองคาย  โทร. ๐๔๒๔  ๑๑๒๘๕  ต้ังแต่วันที่  ๒๕  - ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ  
 

 



 ๒ 
๓.๒ หลักฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕x๒  น้ิว  โดย 
ถ่ายไม่เกิน  ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป 

(๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศกึษาออกให้ (ฉบบัสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ) ซึ่งแสดงว่าไดร้บัการอนุมัติการใหป้รญิญาแล้ว  และระเบียนแสดงผลการศกึษา 
(Transcript of Record)   ( หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบสําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการ
เรียน ในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือ ปวท. มาพร้อมด้วย)    จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ   

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยน- ช่ือ –นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – 

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ   
ทั้งนี้  ในสําเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขียนคาํรบัรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกาํกบัไว้ด้วย 

 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ในอัตรา ๑๐๐  บาท 
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผูข้าดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

๓.๔  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานทีใ่น  การประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดบึงกาฬ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และ
สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที ่ ๖   พฤษภาคม  ๒๕๕๔     ณ   สาํนักงาน
สาธารณสขุจังหวัดหนองคาย และทาง  wwwnko.moph.go.th 
๕. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  ๑ 

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
       2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
       - ความเหมาะสมสําหรบัตําแหน่ง 
 

 
๓๐ 

 
สอบสัมภาษณ ์

รวม ๑๐๐  



 ๓ 
  

จังหวัดบึงกาฬ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑  ในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  ก่อน  และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่  ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลอืในครั้งที่  ๒  ต่อไป 
๖. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้ง ๑  ครั้งที่  ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า และหากคะแนนในการ
ประเมินความรู้  ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ
สมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าได้ 
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 

จังหวัดบึงกาฬ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทาง  wwwnko.moph.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ  
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 
 
๘.  การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดบึงกาฬกําหนด 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐    เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔ 
 
 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
ตําแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน           บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง          ๑  อัตรา  สังกัดกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   โรงพยาบาลปากคาด  
                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ                      
ค่าตอบแทน       ๑๐,๐๑๐  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มจา้ง  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัย     
ปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เป็นต้น 
เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการ  
ด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการ
แพทย์แผนไทย  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชาการพยาบาล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
 


