
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดน่าน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนด
ประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
  ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย  

  - โรงพยาบาลบ้านหลวง   จ านวน 1 อัตรา  
 

1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
  ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง นักโภชนาการ   

  - โรงพยาบาลเวียงสา   จ านวน 1 อัตรา  
 

1.3 กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
  ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   

  - โรงพยาบาลนาหมื่น   จ านวน 1 อัตรา  
 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 1 อัตรา  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด่าน สาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 อัตรา  
 

1.4 กลุ่มตามลักษณะงาน    กลุ่มบริการ 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล    
 - โรงพยาบาลเชียงกลาง   จ านวน  1 อัตรา 

- โรงพยาบาลภูเพียง   จ านวน  1 อัตรา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฟูา สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยม สาธารณสุขอ าเภอท่าวังผา  จ านวน 1 อัตรา  
 

1.5 กลุ่มตามลักษณะงาน    กลุ่มบริการ 
 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด    
 - โรงพยาบาลบ้านหลวง   จ านวน  1 อัตรา 
 - โรงพยาบาลนาน้อย   จ านวน  1 อัตรา 
 - โรงพยาบาลนาหมื่น   จ านวน  1 อัตรา 
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1.6 กลุ่มตามลักษณะงาน    กลุ่มบริการ 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    
 - โรงพยาบาลบ้านหลวง   จ านวน  1 อัตรา 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ านวน  2 อัตรา 
- โรงพยาบาลท่าวังผา   จ านวน  4 อัตรา 
- โรงพยาบาลเชียงกลาง   จ านวน  1 อัตรา 
- โรงพยาบาลสันติสุข   จ านวน  1 อัตรา 
- โรงพยาบาลบ่อเกลือ   จ านวน  2 อัตรา 
- โรงพยาบาลสองแคว   จ านวน  1 อัตรา 
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  1 อัตรา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาวี สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทะ สาธารณสุขอ าเภอนาน้อย  จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองชล สาธารณสุขอ าเภอนาน้อย จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าปั้ว สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชี สาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าน้าว สาธารณสุขอ าเภอภูเพียง  จ านวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าเกี๋ยน สาธารณสุขอ าเภอภูเพียง  จ านวน 1 อัตรา  
 

1.7 กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเปล 
     - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  จ านวน 1 อัตรา 
 

1.8 กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 
     - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว    จ านวน 2 อัตรา 
 

1.9 กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ 
  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องยา 
  - โรงพยาบาลเวียงสา   จ านวน 1 อัตรา  
 

1.10 กลุ่มตามลักษณะงาน   กลุ่มบริการ 
  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยทันตแพทย์    
  - โรงพยาบาลนาหมื่น   จ านวน 1 อัตรา  
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต       

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

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
(8) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)         
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553)มายื่นด้วย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนที่มีต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งในสถานีอนามัยให้สมัครทีส่ านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 

          3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 

                          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ผู้สนใจสามารถเลือก
ต าแหน่งทีจ่ะสมัครเพียงต าแหน่งเดียวและเลือกสถานทีป่ฏิบัติงานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพราะการเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเป็นวันเดียวกัน 
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และทาง 
wwwnno.moph.go.th 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน 
จะพิจารณาจากล าดับที่ในการรับสมัคร 
          

6. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  และทาง wwwnno.moph.go.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 
 

7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ก าหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

    
(นายนิพนธ์  พัฒนกิจเรือง) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ(ก) 
 

ชื่อต าแหน่ง  แพทย์แผนไทย  
  

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท  
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
  ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร     
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 

ชื่อต าแหน่ง  นักโภชนาการ  
  

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา

โภชนาการด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ปุวยหรือประชาชน ส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนห้องกัน
และบ าบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือก าหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม ท าลองต ารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิต
อาหารที่จ าเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้าน
โภชนาการก าหนดรายการอาหารควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทาง
สื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ(ข) 
 

ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  
  

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
  ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร     
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติงาน   
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล   
   

ค่าจ้าง   
- ไดร้ับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     

  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปูองกันโรค และงานอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่   
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด   
   

ค่าจ้าง   
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     

  ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บปุวยของผู้ปุวย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
ดูแล ฟ้ืนฟู สภาพการเจ็บปุวยของผู้ปุวย ในการท ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดย การใช้เครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
    

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปูองกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
    

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเปล   
 

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  

   
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อม
ดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
-  ทดสอบตัวอย่างงาน 
 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าตึก 
     

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     

  ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
เก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอ านวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องยา  
   

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท  

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     
  ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียม
และท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจาก
หน่วยงานต่างๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือปูองกัน
อุบัติการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562     
---------------------------------------------- 

กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
     

ค่าจ้าง  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,300 บาท  
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     

  ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ
การรักษาทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคที่เก่ียวกับช่องปาก
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ 

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


