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                                                             คู่ฉบับ 
                      

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
………………………………………. 

 ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท 
ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าล ังพนักงาน กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
 

๑. ช่ือต ำแหน่ง  กลุ่มตำมลักษณะงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งประเภท หน่วยงำน จ ำนวน 

อัตรำ 

ค่ำตอบแทน 

   ๑ นักโภชนาการ วิชาชีพเฉพาะ(ข) โรงพยาบาลส าโรง ๑ ๑๕,๙๖๐ บาท 
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ของ          
                 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลำกำรจ้ำง     วันเริ่มสัญญาจ้าง  ถึง วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
  

ลักษณะงำนท่ีจะปฏิบัติ 
 

  ต ำแหน่งนักโภชนำกำร 
  ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา

โภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบ าบัดโรคขาด
สารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อก าหนดเคร่ืองชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้
เหมาะสม ทดลองต ารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จ าเป็นแก่การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ ก าหนดรายการอาหาร
ควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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-๒- 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรคุณสมบัติ

ท่ัวไป 
(๑) เพศหญิง มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ป ี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค    

การเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่ายงานของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหา     

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทั้งน้ี  ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ 
ของส่วนราชการน้ัน  (ถ้ำมี) 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
 

  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ.  ว่าด้วยโรค (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  มายื่นด้วย     
 

    ๓.  กำรรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 

                     ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ใน
วันและเวลาราชการ  

       ๓.๒ หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕x๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 

(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมน้ี)     
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑ 
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                                           -๓- 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
            (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน                     
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
                       ทั้งน้ี ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย
  

      ๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน  
 

   ๔.กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนด  
   วัน  เวลำ  สถำนท่ีในกำรประเมิน 

       โรงพยาบาลส าโรง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๑  ทาง http://www.srhospital.go.th   
 
 

   ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเสือกสรร 

        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ  
สมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
กำรประเมินคร้ังท่ี ๑ 
  ๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  ๒.ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

รวม ๒๐๐  
กำรประเมินคร้ังท่ี ๒ 
   ๑.มนุษย์สัมพันธ์  การประสานงาน 
   ๒.การคิดวิเคราะห์ 
   ๓.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   ๔.การสื่อสารโดยการพูด 

 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
คะแนนรวมท้ังหมด ๓๐๐  
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                                                               -๔- 
               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 ก่อน  และผู้ผ่าน
การประเมินในคร้ังที่ 1  ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในคร้ังที่ 2 ต่อไป 
  

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละคร้ัง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังที่ 2  จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังที่ 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60                          

              การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 2 คร้ัง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ 1 
และคร้ังที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการรับสมัคร 
 

   ๗.กำรประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 

 ณ  โรงพยาบาลส าโรง และทาง  http://www.srhospital.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด  2 ป ี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
น้ีใหม่ แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 
   8.กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
               ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ก าหนด 
 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

 
       

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย……………..………………….. 
หัวหน้างาน…………….…………………... 
เจ้าหน้าท่ี……………….………………….. 
พิมพ์/ทาน…………….…………………….. 
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ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
………………………………………. 

 ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท 
ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าล ังพนักงาน กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
๓. ช่ือต ำแหน่ง  กลุ่มตำมลักษณะงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งประเภท หน่วยงำน จ ำนวน 

อัตรำ 

ค่ำตอบแทน 

๑ นักโภชนาการ วิชาชีพเฉพาะ(ข) โรงพยาบาลส าโรง ๑ ๑๕,๙๖๐ บาท 
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ของ          
                 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระยะเวลำกำรจ้ำง     วันเริ่มสัญญาจ้าง  ถึง วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
  

ลักษณะงำนท่ีจะปฏิบัติ 
  ต ำแหน่งนักโภชนำกำร 
  ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา

โภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบ าบัดโรคขาด
สารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อก าหนดเคร่ืองชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้
เหมาะสม ทดลองต ารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จ าเป็นแก่การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ ก าหนดรายการอาหาร
ควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้ าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
-๒- 
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๔. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรคุณสมบัติ
ท่ัวไป 

(๑๐) เพศหญิง มีสัญชาติไทย 
(๑๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
(๑๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น

เฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๑๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค    
การเมือง 

(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทาง 

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่ายงาน

ของรัฐ 
(๑๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๑๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหา     

และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทั้งน้ี  ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ 
ของส่วนราชการน้ัน  (ถ้ำมี) 

 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ.  ว่าด้วยโรค (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  มายื่นด้วย     
 

    ๓.  กำรรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันจันทร์ที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๑ 
ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒ หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕x๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 

(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน 
หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมน้ี)     
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ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
           (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน                     
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
                   ทั้งน้ี ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
 

๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร หาและ
เลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน  
 

   ๔.กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนด  
   วัน  เวลำ  สถำนท่ีในกำรประเมิน 

       โรงพยาบาลส าโรง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๑  ทาง http://www.srhospital.go.th   
 
 

   ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเสือกสรร 

        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ 
สมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
กำรประเมินคร้ังท่ี ๑ 
  ๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  ๒.ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

รวม ๒๐๐  
กำรประเมินคร้ังท่ี ๒ 
   ๑.มนุษย์สัมพันธ์  การประสานงาน 
   ๒.การคิดวิเคราะห์ 
   ๓.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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คะแนนรวมท้ังหมด ๓๐๐  
        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 ก่อน  และผู้ผ่านการ
ประเมินในคร้ังที่ 1  ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในคร้ังที่ 2 ต่อไป   

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละคร้ัง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังที่ 2  จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังที่ 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60                          

              การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 2 คร้ัง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ 1 
และคร้ังที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการรับสมัคร 
 
   ๗.กำรประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
 ณ โรงพยาบาลส าโรง และทาง  http://www.srhospital.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด  2 ป ีนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ี
ใหม่ แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้ 
   8.กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ก าหนด 
 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่      สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

 


