
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ัง 
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด 
ประเภท ตำแหน่ง ล ักษณ ะงานและค ุณ สมบ ัต ิเฉพาะของกล ุ่มและการจ ัดทำกรอบอ ัตรากำล ังพน ักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ซ่ือตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารท่ัวไป 
ซ่ือตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคล ื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก 

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ 
บัญชีของส่วนราชการ

(๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย

(๓) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรง 
กับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

(๔) ศ ึกษาว ิเคราะห ์ผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณ ชองหน ่วยงานภาคร ัฐ เพ ื่อให้การ 
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด

(๕) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ - จ่ายเงิน 
เพื่อให้การรับ -  จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ

/  (๖) ถ่ายทอดความรู...



(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เซ่น ให้คำแนะนำ 
ในการปฏิบีติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและแกอบรม จัดทำคู'มือประจำสำหรับการแกอบรมและวิธีใช้

(๗) อ ุปกรณ ์เครื่องม ือท ี่ถ ูกต ้อง เป็นต้น เพ ื่อถ ่ายทอดความรู้ท ี่เป ็นประโยชน ์ในการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป็าหมายผลลัมฤทธื้ที่กำหนด 
๓. ต้านการบริการ

(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก ี่ยวช ้อง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

(๒) ให ้บริการข ้อม ูลแก่ผ ู้มาต ิดต ่อราชการ เพื่อให้ไต้รับข้อมูลที่จะน่าไปใช้ประโยชน์
ไต้ต่อไป

(๓) ผลิตเอกสารต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบีติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไต้รับมอบหมาย

อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลข ท่ี ๑ ตง ๐๐๒๔๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดสำราญ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

ค่าจ้าง ©๓,๓00 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๔๔๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔
©.๒ กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

๑. ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เซ่น การรับ -  ส่ง ลงทะเบียนร่าง 

หนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ ดำเนินไปไต้โดยสะดวก 
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบไต้

(๒) รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มือุปกรณ์ที่มืคุณภาพไวิใข้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๔) ดำเน ินการเก ี่ยวก ับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันส ุขภาพของ 
ประขาซน เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบต้นของทางราชการ

/ (๔) รวบรวม...



- ๓ -

(๕) รวบรวมรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานและข ้อม ูลต ่าง  ๆ นำเสนอต่อผ ู้บ ังค ับบ ัญชา 
เพื่อนำไปเข้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก ี่ยวข ้อง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก'ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปเข้ประโยซน่ได้ต่อไป 
(๓) ผลิตเอกสารต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาบตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ ตง ๐๐๔๗๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดสำราญ 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ค่าจ้าง ๑0,๒0๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑.๓) ซ่ือตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
(๑) ขับรถยนต์ของทางราชการประ๓ทต่าง  ๆหรือรถท่ีใซับริการทางด้านสุขภาพ รวมท้ัง EMS
(๒) ซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดขอบ เพื่อให้มี 

สภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
(๓) สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน

ในการปฏิบัติงาน

(๔) ประสานงานในหน้าที่งานที่รับผิดขอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่น,ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ ตง ๐๐๕๙๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดสำราญ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

/ ๒. คุณสมบัติ...



๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.® คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป ็นผู้ม ีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ได ้ไร ้ความสามารถ หรือจิตฟืน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเม ือง กรรมการพรรคการเม ือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ 

ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

(๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและ 
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป ็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต ้องเป ็นไปเพ ื่อความจำเป ็นหรือ 
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๔๔๓) มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.® ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี

๑.) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่ส่วน 
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป ็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนื้ใด้

๒.๒.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.) ได ้ร ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ ช ั้นส ูงหร ือค ุณ ว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เท ียบได ้ในระด ับ เด ียวก ัน  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า 
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมปีติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

/ ๒.๒.๓ ตำแหน่ง...
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๒.๒.๓ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.) มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในการปฏิใ]ตงาน หรือ
๒.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
๓.) ทั้งข้อ ๑ และ ๒ ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมี 

ใบอนุญาตขับรถ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
๔.) ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง'น๋ีได้ 

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล 
หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
(ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒-๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.)

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม1สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๔ X ๒ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเซ่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน 

ปลายสายสามัญ 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียน 
ผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง 
กับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔

ในกรณีที่ไม,สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ซ่ือ -  นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ 

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)
(๖) สำเนาใบผ่านทหารกองเกิน สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซื่อกำกับไว้ด้วย

/ ๓.๓ ค่าสมัคร...
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๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 

๑. ผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
๒. ผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์ 

ต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน ๔๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม,จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัตเิฉพาะ 

สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินๆ
๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการริบสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ 
เสือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้บ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดย โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด 

วัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายช ื่อผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการประเม ินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๔ 
ณ บอร์ดประขาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งท่ี ๑

- ความรู้ความสามารถทั่วไป/
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๑๐๐ สอบข้อเขียน

การประเมินครั้งท่ี ๒
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

รวม ๒๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่าน 
การประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

/ ๖. เกณฑ์การ...
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๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผ ู้ท ี่จะถ ือว ่าเป ็นผ ู้ท ี่ผ ่านการเส ือกสรรจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่ได ้คะแนนในการประเม ินความร ู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตาก'ว่า 
ร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะ'ให้ผู้ท่ี'ได้ 
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจาก 
ลำดับที่ในการรับสมัคร
๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อผู้ผ ่านการเสือกสรรตามลำดับคะแนน 
สอบ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหาดลำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าว 
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเสือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร 
ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนื้[หม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเสือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนด 
๙. คำขึ้นจงเพ่ิมเติม

บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่งวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป หากต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราซการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้วุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน 
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพื่อประโยขน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

^  (บายบรรพด สุขพิพัฒปานนทํ) v  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตร้งิ ปฏิน์‘ต ิราขnารนทน 
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