
 
 
 

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
___________________ 

  ดวยจังหวัดชลบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลง
วันท่ี 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน   
    กลุมงานบริหารท่ัวไป 
    ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    
 - ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห 
วิจัย วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เปนตน เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานดานการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานดานการสาธารณสุขการสอน
และอบรมดานการสาธารณสุขและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง           จํานวน  2  อัตรา 
   - ตําแหนงเลขท่ี 8099 - 8100  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
  ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 6 

      คาตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
      สิทธิประโยชน    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
      ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี 30 กันยายน  2559   

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
            2.1.1 มีสัญชาติไทย 
            2.1.2 มีอายุไมนอยกวา 20 ปบริบูรณ  (นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร) 
            2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย  
            2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน  
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
            2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
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            2.1.6 ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง 
อาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอัน
ดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
            2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

   ท้ังนี้ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพศชายตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน จึงจะมี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกได 

   หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ 
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 
วาดวยโรค มายื่นดวย 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทยแผนจีน หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลางขางตน 

3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
        ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู 4 ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
โทรศัพท 0 3893 2467 - 8  ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2559 – วันท่ี 5 เมษายน 2559  ในวันและเวลาราชการ    

     3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  โดยถายไมเกิน 1 ป  
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 
 (2) สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร  คือวันท่ี  5 เมษายน 2559 
  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง 
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คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ  ซ่ึงจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
            (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ    
 (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอ่ืนไมตรงกัน)  อยางละ 1 ฉบับ  สําเนาใบผานทหาร
กองเกิน (สด.8), หรือ (สด.43)  หรือไดรับการยกเวน (สําหรับผูสมัครเพศชาย) 
 (5) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)  จํานวน  1  ฉบับ   
 ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

     3.3 คาสมัครสอบ 
 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท  เม่ือสมัครสอบแลวคา 
สมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  

     3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมี 
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด 
ตาง ๆ ใน ใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น  และจังหวัดชลบุรีจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 

4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
 จังหวัดชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ  ในวันท่ี  18  เมษายน  2559  ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และทางเวปไซต  http://www.cbo.moph.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท  0 3893 2467 - 8   

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 
           
  
 
 
 
 
 
   

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 
      - ความรูความสามารถท่ัวไป   
      - ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

100 

 

สอบขอเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
      - ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 

100 

 

สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
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สําเนาถูกตอง 

 

 
(นางสาวกุณฑีรา  บุราณรัตน) 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
  22  มีนาคม  ๒๕๕9 

 

 จังหวัดชลบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ กอน  และผูผานการประเมิน ในครั้งท่ี 1 
ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในขอท่ีเหลือในครั้งท่ี 2 ตอไป   

6. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   
จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวา 
รอยละ 60   

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง  
ไมต่ํากวารอยละ 60 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีได 
ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูง 
กวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน  จะพิจารณา
จากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร  

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 จังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และทางเวปไซต  http:/www.cbo.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ป นับแต วันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี  

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
   ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดชลบุรีกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

(ลงชื่อ)       ภวัต  เลิศมุกดา 
    (นายภวัต  เลิศมุกดา) 

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี
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