
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลน ้าหนาว 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  

  ด้วย  โรงพยาบาลน ้าหนาว   จะด้าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ รายละเอียดดังต่อไปนี  

   ๑. ต้าแหน่งที่รับสมัคร 
 ๑.๑  ต้าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน  ๑  อัตรา   
  อัตราค่าจ้างวันละ 493   บาท   
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส้ารวจ รวบรวม ข้อมูลทาง
วิชาการเบื องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ และการฟืน้ฟูสุขภาพ รวมทั ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 

เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง     
        ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป      
   (๑)   มีสัญชาติไทย 
   (๒)   มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
   (๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔)   ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งก้านัน แพทย์ประจ้าต้าบล สารวัตรก้านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    (๕)   ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๖)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ    
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๗)   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๘)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๙)   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท้าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 



    (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท้าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   (๑๖) ต้องไม่มีพฤติกรรมเสพสุราเป็นอาจิณ และไม่มีประวัติพัวพันกับสิ่งเสพติด       
ที่ผิดกฎหมาย 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ไดร้บัปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา
และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้  

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓. ได้รบัปริญญาหรอืคุณวุฒอิย่างอ่ืนที ่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นี้ได้ 

  ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว  ตั งแต่วันที่ 7 – ๑0  เมษายน 

พ.ศ. ๒563  ในวันและเวลาราชการ ( ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้า
แตะ) 

  ๔. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน้ามายื่นในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี  
       (๔.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด้า ขนาด ๑ นิ ว ถ่ายครั งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ้านวน  ๒  รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย) 
    (๔.๒)  ส้าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ     
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  จ้านวนอย่างละ  ๒  ฉบับ  ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่
ส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
   ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น้าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๔.๓) ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวนอย่างละ  ๒  ฉบับ 
  (๔.๔) ส้าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–สกุล (กรณีในหลักฐาน
การสมัครมชีื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ  ๒  ฉบับ) 

 (๔.5)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กพ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 

 
 



  ทั งนี  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและส้าเนา หากไม่สามารถ        
น้าเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้น้าหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทนและในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองว่า “ส้าเนาถูกต้องจากต้นฉบับจริง”    
และลงชื่อก้ากับไว้ด้วย   

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก้าหนด วัน เวลา สถานที่ในการ
คัดเลือก 
  คณะกรรมการด้าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสถานที ่การคัดเลือก ในวันที ่ ๑3 เมษายน พ.ศ. ๒๕63๙ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลน ้าหนาว และ ทางเว็บไซต์ www.namnaohospital.go.th และด้าเนินการ
คัดเลือก ในวันที่ ๑5 เมษายน พ.ศ. ๒๕63 ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

   (๖.๑) ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การคัดเลือกครั งที่ ๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.                               
 - ความรู้ความสามารถทั่วไป    
 - ความรู้ทักษะเฉพาะต้าแหน่ง   

๑๐๐ 
 

 

สอบข้อเขียน 
 

การคัดเลือกครั งที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.                                             
  - ความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง 

๑๐๐ 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 

  โรงพยาบาลน ้าหนาว จะด้าเนินการคัดเลือกในครั งที่ ๑ ก่อนและผู้ผ่านการคัดเลือกในครั งที่ 
๑  ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการคัดเลือกในครั งที่ ๒  ต่อไป 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือก แต่ละครั ง      
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการ
คัดเลือก ครั งที ่๑ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการคัดเลือก ๒ ครั ง จะเรียงล้าดับที่   
จากผู้ที่ได้คะแนนการคัดเลือก ครั งที่ ๑ และครั งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน    
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการคัดเลือก ครั งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการคัดเลือก 
ครั งที ่๒ เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน หรือบุคลิกภาพ 
หรือความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  หรือมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานตามล้าดับเพ่ือก้าหนด ให้เป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินเท่ากันอีกให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่ได้ล้าดับสูงกว่า         
โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นส้าคัญ  

 ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงพยาบาลน ้าหนาว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล้าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลน ้าหนาว และทาง  www.namnaohospital.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
หรือสิ นผลไปเมื่อคัดเลือกครบก้าหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี ใหม่แล้วแต่กรณี 
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