
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก(พระยาอนุบาลดิตถกรรม เสน โกศะดยดม)

ประสงคจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) 

ดวยเงินบํารุง โดยอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงหนวยบริการ เพื่อจาง

ลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว( รายเดือน ) รายละเอียดดังตอไปนี้นี้ 

 ๑.ชื่อตําแหนงที่รับสมัครและรายละเอียดการจาง

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

          เลขที่ตําแหนง      0404779

กลุมงาน สงเสริมปองกันควบคุมโรค

สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก

       (พระยาอนุบาลดิตถกรรม เสน โกศะดยดม)

            อัตราวาง        จํานวน ๑ อัตรา

อัตราจางเดือนละ   ๑๑,๐๓๐.๐๐  บาท(อัตราจางขั้นต่ําชั่วคราวแรกบรรจุ )

ระยะเวลาการจาง   วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖3  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย 

วินิจฉัยปญหา พัฒนางานดานสาธารณสุขเชน การบริการดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟู

สมรรถภาพ การควบคุมและปองกันโรค การฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เพื่อเสนอนโยบาย

วางแผนงานและดําเนินการดานสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการดานการนิเทศงาน

นิเทศควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานดานการสาธารณสุขและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป

2.1.๑  มีสัญชาติไทย

2.1.๒  อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (บริบูรณ) 

2.1.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย

2.1.๔  ไมเปนผูที่มีรางกาย..../2

 ……………………………………..

ประกาศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก(พระยาอนุบาลดิตถกรรม เสน โกศะดยดม)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว(รายเดือน )



2.1.๔  ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถ

         ปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

         ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตาม ก.พ.กําหนด

2.1.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมเปนกรรมการ

         พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

2.1.๖  ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

        เปนโทษหรือสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

        หรือความผิดลหุโทษ

2.1.๗ ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจาก

2.1.๘ ไมเปนผูมีภาระการชดใชทุนหรืออยูระหวางการปฏิบัติงาน

     ชดใชทุนรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

      มีคุณวุฒิไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ 

ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชา

การแพทยแผนไทยประยุกต  วิชาการพยาบาล วิชาเวชศาสตรการกีฬา  

แพทยศาสตร ทันตแพทย เภสัชศาสตร จิตวิทยา  วิทยาศาสตรการแพทย  

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกลาวขางตน

๓. การรับสมัคร       

๓.๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ

      ยื่นเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร ณ โรงพยาบาลสงเสริม

      สุขภาพตําบลวัดสนามนอก หมูที่ 2 ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 

      จังหวัดนนทบุรี โทร ๐-๒447-5772 ระหวางวันที่ 20 เมษายน -19 

      พฤษภาคม ๒๕๖3 ชวงเวลา ดังนี้  ชวงเชา เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น,

      ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๖.๐๐ น

๓.๒. ใหผูยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน จํานวนอยางละ ๒ ชุด

3.2.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว

       (ถายไมเกิน ๖ เดือน )จํานวน ๒ รูป

3.1.2 สําเนาประกาศ.../3

 -   ๒   -



3.1.2 สําเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนผลการเรียน 

      (หรือปริญญาบัตร)ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรง

      กับตําแหนงที่สมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ

      อนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดสมัคร 

      คือ วันที่  20 พฤษภาคม ๒๕๖3

3.1.๓ สําเนาทะเบียนบานและ สําเนาบัตรประชาชน 

3.1.๔ สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส

        ใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถาม)ี

3.1.5 ใบรับรองแพทย (รับรองไมเกิน ๑ เดือน โดยแพทย

        ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดานเวชกรรม)

     ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหรับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับดวย

๓.๓. เงื่อนไขการรับสมัคร

      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

      รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

      ตามประกาศจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร 

      พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง ครบถวน กรณีมีความผิดพลาด

      อันเกิดจากผูสมัคร ไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว 

      ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ

๔. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

    คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน )

คะแนนเต็ม

๑.ความรู ความสามารถ ทักษะที่จําเปนสําหรับ 100 สอบสัมภาษณ/ทดสอบปฏิบัติ/ทักษะ

  การปฏิบัติงานและประสบการณในการทํางาน ในวันที่  25 พฤษภาคม ๒๕๖3

๒.ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.

๓.คุณลักษณะอื่นๆ ไดแก บุคลิกภาพ ปฏิภาณ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

  ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ การปรับตัว วัดสนามนอก หมู 2 ตําบลวัดชลอ

  เขากับผูอื่น ทัศนคติ (พระยาอนุบาลดิตถกรรมฯ)

๕. เกณฑการตัดสิน.../4

 -   3   -

หลักเกณฑการเลือกสรร วิธีการประเมิน



๕. เกณฑการตัดสิน

         ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีในตําแหนงนั้น ตองเปนผูที่ไดรับคะแนน

การสัมภาษณ หรือขอเขียน ไมต่ํากวารอยละ 6๐ จึงถือวาเปนผูผานการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนในการสัมภาษณ หรือขอเขียน

เทากันจะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการคัดเลือก

    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ภายในวันที่ ๒7  พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ บอรดประชาสัมพันธ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

๗. การประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

   ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๔๖3 

ณ บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก เวลา 09.๐๐ น.

๘. การรายงานตัวพรอมจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรและเขาปฏิบัติงาน

   ผูผานการคัดเลือก ใหมารายงานตัวเพื่อรับการจาง ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕63

       เวลา 09.๐๐ น.เปนตนไป ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก 

  และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  รายละเอียดอื่นๆสอบถามไดที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โทร  ๐๒-447-5772

ประกาศ ณ วันที่    15   เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3

วัดสนามนอก(พระยาอนุบาลดิตถกรรม เสน โกศะโยดม)

(นายเอกสิทธิ์   ศรีชัวชม)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

 -   4   -



เขียนที.่..............................................

วันที่..........เดือน.......................................พ.ศ...........................

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล................................

ขาพเจาชื่อ...........................................................................ที่อยู บานเลขที่................หมูที่...........

ถนน..........................................ซอย.........................................ตําบล.......................................อําเภอ............................

จังหวัด......................................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................อายุ...........ป 

สถานภาพ (    ) โสด   (    ) คู  (   ) หมาย   (   ) หยา   (   )  แยก  

หากตอบคู  คูสมรสชื่อ............................................................................อายุ.......ป มีบุตรดวยกัน ....................คน

ประวัติการศึกษา

1.จบชั้นประถมศึกษาปที.่.... โรงเรียน............................................................... ปพ.ศ.....................

2.จบชั้นมัธยมศึกษาปที่..........โรงเรียน.............................................................. ปพ.ศ....................

3.จบระดับวิชาชีพ (  ) ปวช    (  )  ปวส จากสถาบัน....................................... .ปพ.ศ.....................

สาขาวิชา.......................................วิชาเอก...................................................................................

4.จบระดับปริญญาตรีสาขา.................................................     จากสถาบัน.....................................

เมื่อปพ.ศ.................................................

ประสบการทํางาน  (เคยทํางานอะไรที่ไหนบาง )

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

ความรูความสามารถพิเศษ ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ตําแหนงที่รับสมัคร/สถานที่สมัคร..........................................................................................................

อัตราคาจางตอเดือน .............................................................................................................................................

1.มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องตั้งแต

  วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

2.ปฏิบัติงานไดตามบทบาทและหนาที่ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอกกําหนด 

   ลงชื่อ......................................................

  (................................................................)

วัน........เดือน............................พ.ศ....................

........................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ( รายเดือน )

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดสนามนอก

  ปงบประมาณ 2563

รูปถายขนาด 1 นิ้ว



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ

ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุขภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

๑)  ดานปฏิบัติการ

(๑)  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน 

เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัย

สุขภาพ และการฟนฟู การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย

สิ่งแวดลอมพัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพื่อชวยการเสริมสรางสาธารณสุขที่ดี

(๒)  สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

     ดานการสาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓)  ติดตามผลการศึกษา วิเคราะหและวิจัยงานดานสาธารณสุข รวมทั้งรวมประชุมสัมมนา 

     เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และ

     ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

     เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ 

     เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรู ปองกันตนเอง

     จากโรคและภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ

     การเฝาระวัง และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 

     ที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนาระบบริการสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๖)  ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวย

     กลุมเสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา 

     สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการภาครัฐ เอกชน องคกรภาคีเครือขาย 

     เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(๗) ใหบริการคัดกรอง สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวยผูสัมผัสเพื่อการเฝาระวังควบคุม

    ปองกันและภัยสุขภาพรวม สงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอม..../2

หนาที่ความรับผิดชอบตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข กลุมงานบริการวิชาการ

(ตามหนังสือ กพ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
-------------------------------------------



(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ

    สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

    อยางมีประสิทธิภาพ

(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ

    การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภค

    ดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ

๒) ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓) ดานการประสานงาน

(๑) ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน

    เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

    เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

4) ดานการบริการ

(๑)  ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะสม

     แกการนําไปใชงานอยูเสมอรวมทั้งสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

     ทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น

(๒)  สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคลคลภายในหนวยงาน

    เพื่อเปนความรูและใหสามารถดําเนินการงานใหมีประสิทธิภาพ

(๓)  ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพร

    ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข

(4) รวมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพื่อเปนบุคลากรที่มีความชํานาญ

    และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(5) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหปฏิบัติงาน

    ในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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