
ประกาศจังหวัดอุดรธานี 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารบัราชการ 

ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัตกิาร โรงพยาบาลอุดรธานี 
------------------------------------------ 

ดวยจังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือกเพือ่บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการในตําแหนง 
ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานอายุรกรรม และกลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ฉะน้ัน อาศัย 
อํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 
25 กันยายน 2551 และ ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
1.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 

1 อัตรา 
1.1.1 อัตราเงินเดือน 16,200 บาท วุฒิปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือ 

คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันและไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของแพทยสภาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ปตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
และไดรับใบประกอบวิชาชีพแลวหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

1.2 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี  จํานวน 
1 อัตรา 

1.2.1 อัตราเงินเดือน 16,780 บาท วุฒิปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตรหรือคุณวุฒิ 
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันและไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ของแพทยสภาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4 - 5 ปตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ 
ใบประกอบวิชาชีพแลวหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

2. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
2.1 ตําแหนงเลขที่ 29117 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัตกิาร กลุมงานอายรุกรรม 

โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 1 ตําแหนง 
2.1 ตําแหนงเลขที่ 79546 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  กลุมงานศัลยกรรม 

โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 1 ตําแหนง 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 
3.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใช 

ความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการปฏิบัติหรือใหบริการทางการแพทย 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

/โดยมีลักษณะ...
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัย 
สุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบ้ืองตน เพื่อ 
ประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน 
เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของ 
สวนราชการ 

(3) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
และแนวโนมการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ปองกัน เฝาระวัง รักษาโรค และฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ 
บริบทของพื้นท่ี 

(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตตุายทางนิติเวชศาสตรใหเปนไปตาม 
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตรเพื่อใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานทีรั่บผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน 

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมลู ขอเทจ็จริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนนิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุม 

ปองกันโรค  การฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตน แกผูปวยและญาติ 
หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน 
ประโยชน  และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี 

(2) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ 
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(3) ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข แกบุคลากร 
สาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมี 
ประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือก 

4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครสอบ  ตองมีคุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 

/แหงพระราช... 
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แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 
(2) เปนคนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถกูส่ังพกัราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีรั่งเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดาํรงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม พ.ร.บ. 

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 

หนวยงานของรัฐ 
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) 

(7)(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจางานหรือออกจาก 
ราชการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร  และไมอาจใหเขารับการ 
คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
4.2.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานอายุกรรม 

/-ไดรับปริญญา... 
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- ไดรับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ 
เดียวกันและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภาและไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความ 
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรของแพทยสภาหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา 
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

4.2.2 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานศัลยกรรม 
- ไดรับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ 

เดียวกันและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภาและไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความ 
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตรของแพทยสภาหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา 
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

5. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
5.1 สถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ 

สมัครดวยตนเองไดที่ฝายการเจาหนาที่ อาคารอํานวยการ ช้ัน 5 โรงพยาบาลอุดรธานี เบอรโทรศัพท 042- 
245555 ตอ 3500 - 3502 

5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 
ในวันและเวลาราชการ  ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น. 

5.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 
200 บาท 

เมื่อสมัครคัดเลือกแลวคาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผู 
สมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตน้ัน 

5.4 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก ถายคร้ังเดียวกันมาแลว 

ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 
(2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา 

ตรงกับตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง และสําเนา 
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 29 เมษายน 2554 

กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนํา 
หนังสือรับรองวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาทีสํ่าเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ไดรับอนุมัตปิริญญาบัตร 
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรบัสมัครมายื่นแทนได 

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ, สําเนาวุฒิบัตรหรืออนุมัตบัิตร จํานวน 
1 ฉบับ 

/(4) สําเนาบัตร.. 
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(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี 
รูปถาย ลายมือช่ือ  และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 
อยางละ 1 ฉบับ 

(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ฯลฯ (ถาม)ี 
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 
(2) โรคเทาชางในระยะทีป่รากฏอาการเปนทีรั่งเกียจแกสังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(4) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังทีป่รากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ 

เปนอปุสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารบัรองวา  สําเนาถูกตองและลงช่ือ 

กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) 

6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะตอง 
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการ 
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตามคุณวุฒิ 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดอุดรธานี จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังนี้มา 
ตั้งแตตน 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และกาํหนดวัน  เวลา  สถานท่ีคัดเลือก 
จะประกาศรายช่ือผูมสิีทธิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือกให 

ทราบภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ฝายการเจาหนาที่ อาคารอํานวยการ ช้ัน 5 โรงพยาบาลอุดรธานี 
หรือเว็บไซดของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th 

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

9. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในไมต่ํากวารอยละ 60 

10. การประกาศขึ้นบัญชีผูผานคัดเลือกตามลําดับท่ี 
จังหวัดอุดรธานี จะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนน 

สูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะที่ 
ก.พ. และจังหวัดกําหนด ในกรณีผูที่ไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขารับการ 
คัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา การข้ึนบัญชีผูคัดเลือกไดนับแตวันข้ึนบัญชีแตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกนั 
นี้อีก และไดประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกไดใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดในคร้ังนี้เปนอันยกเลิก หรือ 
เปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

/11. การบรรจุ… 
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11. การบรรจุและแตงตั้ง 
11.1 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูผานการ 

คัดเลือกโดยไดรับเงินเดอืนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามท่ีระบุในขอ 1.1 
และ 1.2 ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

11.2 ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมีตําแหนง 
วางเพิ่มอีก จังหวัดอุดรธานี อาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกท่ีเหลืออยูดงักลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม 
ก็ได 

12. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก 
จังหวัดอุดรธานี จะไมรับโอนผูที่ไดรับคัดเลือกท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 

ทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

13. เงื่อนไข  ขอความอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครควรทราบ 
ผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี 

ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ 
จังหวัดอุดรธานีจะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวา 
สามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเช่ือและแจง 
ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานีทราบดวย 

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554 
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