ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัง หวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า ง
ชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็น
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 837 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2562 เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
กลุ่มตามลักษณะงาน
วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหา
พั ฒ นาทางด้ า นสาธารณสุ ข เช่ น การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อ
เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ
นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
จำนวน 1
อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 11,030 บาท
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1. มีสัญชาติไทย
1.1.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.1.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.1.4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ให้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.1.5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
/1.1.7.ไม่เป็นผู้...

-21.1.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.1.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
1.1.8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
1.2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติงาน
2.. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ เวลา
08.30 - 16.00 น.
2.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.2.1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2.2.2. สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และ
สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.3.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.3.4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
2.3.5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2535 ข้อ 2 จำนวน 1 ฉบับ
2.3.6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
2.3.7. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
2.3. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
/2.4.วัน เวลา...

-3ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือโมฆะสำหรับผู้นั้น
2.4.วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
2.4.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
2.4.2. กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
2.4.3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
2.4.4. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
2.4.5. เริ่มปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
- สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
4. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะด้านการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์และให้มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานในวันเวลาที่กำหนด
หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น มีสิทธิ์เรียกผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสม ลำดับ
ถัดไปแทน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

(นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์)
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

