
 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
---------------------------------- 

 
  ตามที ่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 
แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น  
อาศั ยอำน าจตามป ระกาศคณ ะกรรมการบริห ารพนั กงาน ราชการ  เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  
และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง   นักจดัการงานทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  การศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูล  สถิติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  การติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรอง
และงานพิธีการต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  จัดบันทึก  และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอ่ืน ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติงาน  
ตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือ มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงาน
หลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานบริหาร
งบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่  งานเอกสาร  งานระเบียบ
แบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  6   อัตรา 

ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ 

 
 
ระยะเวลา… 
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ระยะเวลาการจ้าง  2 สิงหาคม 2564 – 1 สิงหาคม 2565 

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

2.  คุณสมบตัิทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุ  18 ปี ขึ้นไป 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่           

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  ให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม     
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่       
ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 16  กรกฎาคม  ๒๕64  ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID - 19) 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี   

(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป  
  (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียน
หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 
1 ฉบับ ในกรณทีีผู่้สมัครได้รับปริญญาบัตรแล้วให้นำสำเนาปริญญาบัตรมายื่นสมัคร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตร 
ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

ประกาศนียบัตร… 
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ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  16  กรกฎาคม  ๒๕64  

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 3.3  ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน  100  บาท 

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้ 
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่  และทาง  www.chiangmaihealth.go.th หัวข้อข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  

6. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงจากคะแนนการประเมินสมรรถนะตามลำดับคะแนนสูงสุด
ลงมา ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สมัครก่อนผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัคร 
และเลขท่ีสมัครเป็นสำคัญ 

 

7. การประกาศ... 
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7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบ ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และทาง www.chiangmaihealth.go.th หัวข้อข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี  

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

  
 
       (นายจตุชัย  มณีรัตน์) 

                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
           ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 


