
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

สังกัด โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
---------------------------------- 

 

ด้วย  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดท า  กรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน  
 ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  อัตรา 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 ค่าจ้าง         15,960  บาท / เดือน 
 หน่วยงาน   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 

๒.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  

วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร  
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ
ประเม ินผล ก าหนดระบบและว ิธ ีการด้านนิเทศ น ิเทศควบคุมต ิดตามผล ประเมินผลงานด้าน               
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1 . ศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล  
การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  

4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับ งาน          
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

5. ปฏิบัติการในการส่ง เสริมสุขภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อม การควบคุมปูองกันโรคและ         
ภัยสุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

6. จัดท าฐานข้อมูล เบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช ่น ข้อมูลของผู ้ปุ วย           
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือ
ต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื ้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม ผู้ปุวย            
ผู้สัมผัสเพ่ือการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ  
1. ตรวจสอบสภาพของเครื ่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน         

อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น  

2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข  

4. ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที ่มี           
ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม      
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 
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 3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง           

ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์        
การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน           
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม          
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔.  การรับสมัคร  
     ๔.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พฤษภาคม 2563  ภาคเช้าเวลา 
08.30 – 12.00 น.  และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ  

๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย) 

(2) ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้
แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานจ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
 
 
 
 

/ (6) ใบรับรองแพทย์ ... 
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(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - วัณโรคในระยะอันตราย 

  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - ติดยาเสพติด 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(7) ส าเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) หรือใบรับรองการเรียน
จบนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ส าหรับผู้สมัครเพศชาย  จ านวน  2  ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาก ากับไว้ 

      ๔.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง     
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี       
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ    
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho/   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
องค์ประกอบที่ 1    ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป
องค์ประกอบที่ 2    ด้านสมรรถนะ 

                    (ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที ่ 2 
องค์ประกอบที่ 3    ด้านคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสม    
                         กับต าแหน่งงาน 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 200  

/ 7.เกณฑ์การตัดสิน ... 



- 6 - 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ใน
การรับสมัคร 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าและหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ใน
การรับสมัคร 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 8.1 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/crpho  
 8.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครัง้นี้เป็นอันยกเลิกไป 
 8.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตามล าดับที่ในบัญชี       
ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 แต่หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรร            
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับ      
การพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปได้ 

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงรายก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

     

 

๕
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