ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
---------------------------------ด้วย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดทา กรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน
ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มตามลักษณะงาน
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ค่าจ้าง
15,960 บาท / เดือน
หน่วยงาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
๒. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้า นการสาธารณสุข ซึ่ง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒ นาบุค ลากร
อาชีว อนามัย เป็น ต้น เพื่อ เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนิน งานด้า นการสาธารณสุข วัด และ
ประเมิน ผล ก าหนดระบบและวิธ ีก ารด้า นนิเ ทศ นิเ ทศควบคุม ติด ตามผล ประเมิน ผลงานด้า น
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติง าน
ด้านวิช าการสาธารณสุ ข ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับ มอบหมาย
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-2โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึก ษา ค้น คว้า วิเ คราะห์ วิจ ัย ส ารวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางวิช าการ เกี่ ย วกั บ งานด้ า น
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข
เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเ คราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4. ร่ว มพัฒ นาเนื้อ หา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริก ารสุข ภาพ โดยบูร ณาการแบบองค์ร วมว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองและส่ง เสริม ภูมิปัญ ญา เกี่ย วกับ งาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ การสุ ข ภาพ และจั ดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ขศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบ ัต ิก ารในการส่ง เสริม สุข ภาพ อนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม การควบคุม ปูอ งกัน โรคและ
ภัย สุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. จัด ท าฐานข้อ มูล เบื ้อ งต้น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป ุ วย
กลุ่ ม เสี่ ย ง บุ ค ลากรทางด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ ประชากร สถานะสุ ข ภาพ ระบาดวิ ท ยา สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้อ
ต่อสุ ขภาพ สถานประกอบการทั้ง ภาครัฐ และเอกชน องค์ กรภาคี เครื อข่า ย เพื่อน ามาใช้ ในการวิ เคราะห์
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้บ ริก ารคัด กรอง ตรวจวินิจ ฉัย รัก ษาเบื้อ งต้น สอบสวนสืบ สวนโรค ติด ตาม ผู้ ปุว ย
ผู้สัมผัสเพื่อการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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-34. ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่อ งมือ อุป กรณ์ต่า งๆ ให้มีคุณ ภาพและเหมาะแก่ก ารนาไปใช้ง าน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4. ปฏิบ ัต ิก ารในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากร และองค์ก ร เพื่อ ให้เ ป็น บุค ลากรที ่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ส่ ว นราชการก าหนดไว้ ใ นประกาศสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่อ จ้ างเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ทั้ง นี้ ต้อ งเป็ น ไปเพื่อ ความจาเป็น หรื อ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
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-43.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิช าสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
สาขาวิช าสั งคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิช าแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔. การรับสมัคร
๔.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พฤษภาคม 2563 ภาคเช้าเวลา
08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย)
(2) สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้
แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานจานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
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-5(6) ใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน (จากโรงพยาบาลของรัฐ ) แสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- ติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) สาเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) หรือใบรับรองการเรียน
จบนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) สาหรับผู้สมัครเพศชาย จานวน 2 ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสาเนากากับไว้
๔.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ สมัคร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชีย งราย จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เข้ ารั บการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho/
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ สมั ครต้ องได้รั บการประเมินสมรรถนะ และวิ ธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสมรรถนะ
(ความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง)
การประเมินครั้งที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน
รวม

คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

50
50

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ์

200
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-6๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากั น จะพิจารณาจากลาดับที่ใ น
การรับสมัคร
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ ใ น
การรับสมัคร
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho
8.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครัง้ นี้เป็นอันยกเลิกไป
8.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตามลาดับที่ในบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 แต่หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรร
มีคุณสมบั ติไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้ นั้นเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิ ทธิได้รั บ
การพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายกาหนด
ประกาศ ณ วันที่
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