
ประกาศจังหวัดอุดรธานี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………………………. 

ดวยจังหวัดอุดรธานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท 
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน 
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนด 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ ๒๕5๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
กลุมงาน เทคนิค 
ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทยในข้ันตอนเบ้ืองตน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ขอมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวของกับผูปวย ซึ่งปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ 
การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การ 
ปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลและเพื่อ 
ประโยชนแกการศึกษา คนควา วิจัยและวางมาตรการในการปองกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขของประเทศในดานอื่นๆ ดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง 1 อัตรา ฝายแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลอุดรธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

คาตอบแทน - 8,16๐ บาทตอเดือน สําหรับวุฒิตามขอ (1) 
- 8,950 บาทตอเดือน สําหรับวุฒิตามขอ (๒) 

สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง วันเร่ิมสัญญาจาง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ 
เลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมกีายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

/ (5) ไมเปน...



(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู 
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหต ุ ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ไดรับประกาศนียบัตรซึง่มรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประโยค 

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน 
(๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชระเบียน 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครดวย 
ตนเองไดที่ฝายการเจาหนาที่ ช้ัน 5 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี (อาคารผูปวยนอก) ตั้งแตวันที่ 2 – 9 
พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้ 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถาย 

คร้ังเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันเปดรบัสมัคร) จํานวน ๒ รูป (ใหเขียนช่ือ – สกุลหลังรูปถายดวย) 
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการ 

ศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรบัอนุมัตจิากผูมี 
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา 
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ 
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(3) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว – สกุล (กรณีใน 

หลักฐานการสมัครมีชื่อ – นามสกลุ ไมตรงกัน อยางละ ๑ ฉบับ) 
(5) หลักฐานผานการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย) 

จํานวน ๑ ฉบับ 

/ (6) หนังสือ... 
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(6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและสําเนา หากไม 

สามารถนําเอกสารที่เปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหลักฐาน 
ประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ใหผูสมัครรับรองสําเนาและลงช่ือกํากับไวดวย 

๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร 
ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครในอัตรา 50 บาท เมื่อสมัคร 

แลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและจะตองกรอก 
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด 
จากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมคัรไม 
มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะ 
สําหรับผูนั้น 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

โรงพยาบาลอุดรธานีจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะและ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ฝายการ 
เจาหนาที่ ช้ัน ๕ ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซตของโรงพยาบาลอุดรธานี 
www.udh.go.th 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการ 

ประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรู ความสามารถ และทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง 100 สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ คุณธรรมและจริยธรรม 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 200 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบไดโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนการ 

ประเมินทั้ง 2 ดานมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีไดคะแนนเทากัน จะใหผูไดคะแนนการประเมินดาน 
คุณลักษณะสวนบุคคลมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนในการประเมินเทากันอีกใหผูที่ยื่นใบสมัคร 
เลือกสรรกอนเปนผูที่ไดลําดับสูงกวา โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเปนสําคัญ 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมิน 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ดาน รวมกันลงมาตามลําดับ ณ ฝายการเจาหนาที่ 
ช้ัน ๕ ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซตของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th โดย 
บัญชีรายช่ือดังกลาวเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศรายช่ือ 
แตถามีการเลือกสรรตําแหนงเดียวกันนี้อีกและไดข้ึนบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรร 
สําหรับตําแหนงนี้เปนอันยกเลิก 

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดอุดรธานีกําหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕4 
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