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                                                               สําเนา 
 

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

............................................ 
 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท 
ท่ัวไป  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและ 
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ    ลงวันท่ี   ๑๑   
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  กําหนดลักษณะงานและ 
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี   
๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ๑.๑  ตําแหน่งนิติกร 
    ๑.๒  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
           (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 

การเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก   เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรอื 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ    
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน   
 และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง    
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
         
 

                                                                                                                        ๒/๓. 
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๓. การรับสมัคร 

           ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี    กลุ่มอํานวยการ     โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   (ชั้น  ๒   ตึกอํานวยการ)      ต้ังแต่วันท่ี   
๗  -  ๑๕   มีนาคม   ๒๕๕๔   ในวันเวลาราชการ 

๓.๒  หลักฐานและเอกสารท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

       ผู้สมัครต้องนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร  ดังนี้    
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว   โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๒  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย) 
(๒) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษากับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวน 

อย่างละ   ๒   ฉบับ   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   
(หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะต้องอยู่ 
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้) 

(๓)  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล   ( กรณีในหลักฐาน 

การสมัครมีชื่อ – นามสกุล  ไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ    
(๕)  หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย)   จํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    ตรงตามประกาศรับสมัครจริง     และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครอันมีผล 
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือก 
สรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น   

๔.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ 
ประเมินสมรรถนะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความ 
สามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินฯ   ในวันท่ี   ๒๔   มีนาคม   
๒๕๔๔   ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์   ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   

 
                                                                                                                    ๓/๕.            
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   
ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
๕.๑  ตําแหน่งนิติกร 

 
                           สมรรถนะ      คะแนนเต็ม          วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
 

 
        ๕๐ 
        ๕๐ 
         

 
          สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๑. การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  และณ์

      ๒.  วสิัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  
๓.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๔.  ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
       ๑๐๐ 

 
          สอบสัมภาษณ์ 
       
 

หมายเหตุ  ดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑  ดังกล่าวจะมีสิทธิเข้ารับการ      
              ประเมินครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
๕.๒  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 
                           สมรรถนะ      คะแนนเต็ม          วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
      ๒.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 

 
        ๕๐ 
        ๕๐ 
         

 
          สอบข้อเขียน 
           
            

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
๑. การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  และณ์

      ๒.  วสิัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  
๓.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๔.  ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
       ๑๐๐ 

 
         สอบสัมภาษณ์ 
           
 

หมายเหตุ  ดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑  ดังกล่าว 
              จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 
 
                                                                                                                           ๔/๖. 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 
 

๑.๑.  ตําแหน่งนิติกร   
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป     

 ชื่อตําแหน่ง  นิติกร                                  
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางกฎหมาย  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา  วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง 
 และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง   จัดทํานิติกรรม  รวบรวมข้อ 
 เท็จจริงและพยานหลักฐาน  เพ่ือดําเนินการทางคดี  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับ 
 วินัยข้าราชการ  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

 ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 -  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 -  ผู้สมัครท่ีมีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ของสํานักงาน ก.พ.  หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ไม่ต้องทดสอบภาคความรู้ความ 
สามารถท่ัวไป 

๑.๒  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

          กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
          ชื่อตําแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล      
          ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ 
 การศึกษา   วิเคราะห์   และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ   มาตรฐาน   หลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การกําหนดตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน่ง  การสรรหา การบรรจุและการแต่งต้ัง  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 
และบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยาและวินัย  การออก 
จากราชการ  การคุ้มครองระบบคุณธรรม  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  
 
 

                                                                                                          ๒/อัตรา 
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อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มทําสัญญาจ้าง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ในทุกสาขาวิชา 

 -  ผู้สมัครท่ีมีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
   ของสํานักงาน ก.พ.  หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ไม่ต้องทดสอบภาคความรู้    

             ความสามารถท่ัวไป 
 

 




