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คู่ฉบับ
ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
……………………………………….
ด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท
ตาแหน่ ง ลั กษณะงานและคุณ สมบัต ิเ ฉพาะของกลุ ่ม และการจัด ทากรอบอัต ราก าลัง พนัก งาน กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตำมลักษณะงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท

หน่วยงำน

จำนวน

ค่ำตอบแทน

อัตรำ
๑

นักโภชนาการ

วิชาชีพเฉพาะ(ข) โรงพยาบาลสาโรง

๑

๑๕,๙๖๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลำกำรจ้ำง วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
ตำแหน่งนักโภชนำกำร
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา
โภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน สารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบาบัดโรคขาด
สารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อกาหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้
เหมาะสม ทดลองตารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริม การผลิตอาหารที่จาเป็นแก่การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ กาหนดรายการอาหาร
ควบคุมและให้คาแนะนาในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้า ที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
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-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ กำรเลือกสรรคุณสมบัติ
ทั่วไป
(๑) เพศหญิง มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ายงานของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น (ถ้ำมี)
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง(ดังรายละเอียดแนบท้าย)
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสาโรง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ใน
วันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
หรือ สาเนาปริญญาบัตรและระเบีย นผลการเรีย น (Transcript) (หากเรีย นหลักสูตรต่อเนื่องให้แ นบมาพร้อมนี้ )
ที่แ สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
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-๓ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ย น
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขีย นคารั บรองสาเนาถู กต้องและลงชื่ อกากับไว้ด้วย
๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มี คุ ณสมบัติ ทั่ วไปและคุณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บสมั ครจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใ ด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัค รไม่ มีสิท ธิสมัค รตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถื อว่า การรับสมัครและการได้เข้ ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
โรงพยาบาลสาโรง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๑ ทาง http://www.srhospital.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเสือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินครั้งที่ ๑
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบข้อเขียน
๒.ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
รวม
๒๐๐
กำรประเมินครั้งที่ ๒
๑.มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
๒๕
สอบสัมภาษณ์
๒.การคิดวิเคราะห์
๒๕
๓.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒๕
๔.การสื่อสารโดยการพูด
๒๕
รวม
๑๐๐
คะแนนรวมทั้งหมด
๓๐๐
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-๔สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดาเนินการประเมิ นสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่าน
การประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณี มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สู งกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ในการรับสมัคร
๗.กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ โรงพยาบาลส าโรง และทาง http://www.srhospital.go.th โดยบัญ ชีรายชื่อ ดังกล่าวให้เ ป็นอั นยกเลิก หรือ สิ้นผลไป เมื่ อ
เลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดีย วกัน
นี้ใหม่ แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8.กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ สานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี กาหนด
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวหน้าฝ่าย……………..…………………..
หัวหน้างาน…………….…………………...
เจ้าหน้าที่……………….…………………..
พิมพ์/ทาน…………….……………………..
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ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
……………………………………….
ด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบ
สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท
ตาแหน่ ง ลั กษณะงานและคุณ สมบัต ิเ ฉพาะของกลุ ่ม และการจัด ทากรอบอัต ราก าลัง พนัก งาน กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตำมลักษณะงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท

หน่วยงำน

จำนวน

ค่ำตอบแทน

อัตรำ
๑

นักโภชนาการ

วิชาชีพเฉพาะ(ข) โรงพยาบาลสาโรง

๑

๑๕,๙๖๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลำกำรจ้ำง วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
ตำแหน่งนักโภชนำกำร
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา
โภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน สารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบาบัดโรคขาด
สารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อกาหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้
เหมาะสม ทดลองตารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริม การผลิตอาหารที่จาเป็นแก่การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ กาหนดรายการอาหาร
ควบคุมและให้คาแนะนาในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้ าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

-๒-
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๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ กำรเลือกสรรคุณสมบัติ
ทั่วไป
(๑๐) เพศหญิง มีสัญชาติไทย
(๑๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
(๑๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๑๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ายงาน
ของรัฐ
(๑๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น (ถ้ำมี)
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง(ดังรายละเอียดแนบท้าย)
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรื อลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่ม งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสาโรง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน
หรือ สาเนาปริญญาบัตรและระเบีย นผลการเรีย น (Transcript) (หากเรีย นหลักสูตรต่อเนื่องให้แ นบมาพร้อมนี้)
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ที่แ สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญ การสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ย น
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้ประสบการณ์
แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่ อกากับไว้ด้วย
๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มี คุ ณสมบัติ ทั่ วไปและคุณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บสมั ครจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใ ด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัค รไม่ มีสิท ธิสมัค รตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถื อว่า การรับสมัครและการได้เข้ ารับการสรร หาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
โรงพยาบาลสาโรง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๑ ทาง http://www.srhospital.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเสือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินครั้งที่ ๑
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบข้อเขียน
๒.ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
รวม
๒๐๐
กำรประเมินครั้งที่ ๒
๑.มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
๒๕
สอบสัมภาษณ์
๒.การคิดวิเคราะห์
๒๕
๓.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒๕
๔.การสื่อสารโดยการพูด
๒๕
รวม
๑๐๐
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คะแนนรวมทั้งหมด
๓๐๐
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณี มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ในการรับสมัคร
๗.กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ โรงพยาบาลส าโรง และทาง http://www.srhospital.go.th โดยบัญ ชีรายชื่ อดั งกล่าวให้ เป็ นอั นยกเลิ ก หรือ สิ้นผลไป เมื่ อ
เลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดีย วกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8.กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กาหนด
ประกาศ ณ วันที่
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