(สําเนา)
ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
___________________
ดวยจังหวัดชลบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุมงานบริหารทั่วไป
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห
วิจัย วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เปนตน เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานดานการสาธารณสุข วัดและประเมินผล
กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานดานการสาธารณสุขการสอน
และอบรมดานการสาธารณสุขและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง

จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนงเลขที่ 8099 - 8100 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
เดือนละ 18,000 บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมนอยกวา 20 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร)
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
/2.1.6 ไมเปน...

-22.1.6 ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอัน
ดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพศชายตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน จึงจะมี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกได
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ สาขาวิ ช าแพทยศาสตร สาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร สาขาวิ ช าเทคนิ ค
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร สาขาวิ ช าสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร สาขาวิ ช าสัง คมศาสตรแ ละ
พฤติ ก รรมศาสตร สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทย สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร ทางพลศึ ก ษาหรื อ ทางสุ ข ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทยแผนจีน หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลางขางตน
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู 4 ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท 0 3893 2467 - 8 ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2559 – วันที่ 5 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 5 เมษายน 2559
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
/คุณวุฒิ...

-3คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ สําเนาใบผานทหาร
กองเกิน (สด.8), หรือ (สด.43) หรือไดรับการยกเวน (สําหรับผูสมัครเพศชาย)
(5) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแลวคา
สมั ค รสอบจะไม จ า ยคื น ให เว น แต ในกรณีที่เ ปน ผู ขาดคุณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรั บ ตํา แหนง แตทั้ งนี้ จะตอ ง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ใน ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดชลบุรีจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และทางเวปไซต http://www.cbo.moph.go.th หรื อสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท 0 3893 2467 - 8
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ 1
- ความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

การประเมินครั้งที่ 2
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
รวม

200
/จังหวัด...

-4จังหวัดชลบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน และผูผานการประเมิน ในครั้งที่ 1
ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในขอที่เหลือในครั้งที่ 2 ตอไป
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวา
รอยละ 60
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณา
จากลําดับที่ในการสมัครเขารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวั ดชลบุ รี จ ะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ คะแนนสอบ ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และทางเวปไซต http:/www.cbo.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแต วันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามทีจ่ ังหวัดชลบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)
ภวัต เลิศมุกดา
(นายภวัต เลิศมุกดา)
รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

สําเนาถูกตอง
(นางสาวกุณฑีรา บุราณรัตน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
22 มีนาคม ๒๕๕9

