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 ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
เรื่อง  ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 

………………………………………………… 

                     ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
คลองหอยโข่ง  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1. ชื่อต าแหน่ง   
1.1 ต าแหน่งจ้างเหมาบริการงานนักวิชาการสาธารณสุข              จ านวน  1  อัตรา   

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติพลเรือนสามัญ 

พ.ศ. ๒๕๑๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย   
2. มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี  (จนถึงวันปิดรับสมัคร) 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  ฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทและความผิดลหุโทษ 
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
14. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติดังรายละเอียด  ดังนี้  

ต าแหน่งจ้างเหมาบริการงานนักวิชาการสาธารณสุข  

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
อัตราที่รับ  1  อัตรา 

 ค่าจ้าง   เดือนละ   14,000    บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี 

 (1)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. เพศชาย  - หญิง 
 2. มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี  (จนถึงวันปิดรับสมัคร) 

 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือหลักสูตร 
         สาธารณสุขบัณฑิตในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัย 
         สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาสุขศึกษา 
         และการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ 

4. มีความรู้และทักษะประสบการณ์ความช านาญสูงในการพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้          
    ถูกต้อง 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี  

  6. พฤติกรรมบริการที่ดี  มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็น 
    ผู้ติดสารเสพติด(ต้องมีใบรับรองผลการตรวจสารเสพติดมายืนยัน)และไม่มีโรคประจ าตัว 
    ตามข้อห้ามของทางราชการ 

 (2)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่นการบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร    
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพ่ือเสนอ นโยบาย วางแผน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขวัดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
3.1  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

1. ส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ / 
    ใบรายงานผลการศึกษา     อย่างละ ๑  ฉบับ  
2. ส าเนาบัตรประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  

                         นับถึงวันปิดรับสมัคร    จ านวน  ๑  ฉบับ  (ใช้ฉบับจรงิ)   
5. ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการสมรส , เปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล , 
    ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)   อย่างละ ๑  ฉบับ 
6. รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  3  รูป 
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3.2  เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย  
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 

4. วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  

ฝุายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  2562  จนถึง              
วันที่  21   มิถุนายน  2562  (ในวันและเวลาราชการ)  ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  / ภาคบ่าย  
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   

ข้อปฏิบัติส าหรับการสมัคร  ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามกาลเทศะ  

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใน วันที่  24  มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 น  เป็นต้นไป 

6. วิธีการคัดเลือก  
-  สอบคัดเลือก  ในวันที่ 26 มิถุนายน  2562  ตั้งแตเ่วลา  08.30 - 16.00 น เป็นต้นไป    

7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
                    -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก, วันเวลา, สถานที่ประกาศสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่ง
จ้างเหมาบริการงานนักวิชาการสาธารณสุข  ในวันที่  30   มิถุนายน  2562   ทีห่น้าเว็บไซต์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
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8. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือก ได้     
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
             ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นจ้างเหมาบริการงานนักวิชาการ
สาธารณสุข  ต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6๐  และได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ ๖๐ ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง         
ที่ระบุไว้  จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

        ประกาศ   ณ   วันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
                                                                 (นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ) 

                             สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


