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   อัตราว่าง จํานวน  3  อัตรา   
   ปฏิบัติงานที่  - ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

      - ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) 

        - ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ 
   ค่าตอบแทน เดือนละ  15,960  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2559 

  1.3 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
   ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ 
ติดต้ังและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับการ
กระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง จํานวน  1  อัตรา   
   ปฏิบัติงานที่ - กลุ่มงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
   ค่าตอบแทน เดือนละ  17,290  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2559 

  1.4 กลุ่มงาน บริการ 
   ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง 
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิในทรัพย์สินของทางราชการ 
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง จํานวน  1  อัตรา   
   ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
   ค่าตอบแทน เดือนละ  12,240  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2559 
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 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   (1) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทุกสาขาวิชา 
   (2) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
   (3) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึง ทางคอมพิวเตอร์ 
   (4) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาใดสาขาหน่ึงทางบริหารธุรกิจ 

 3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ช้ัน 5) 161/1 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ 0 7431 2863 ต้ังแต่วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ 
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  3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x1 น้ิว โดยถ่าย
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป) 
   (2) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาวุฒิบัตร 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
    ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษา (เน่ืองจากสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร) ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก
ให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับ
สมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
   (5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สําหรับเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
   (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ  
   ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 

  3.3 ค่าสมัครสอบ 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท 
   เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมนิ ฯ 

  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ี
เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และจังหวัดสงขลา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
  จังหวัดสงขลา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และทาง www.skho.moph.go.th/personal 
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 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ 

ความสามารถเฉพาะตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

หรือสอบปฏิบัติ 
หรือทั้ง 2 อย่าง 

การประเมินครั้งที่ 2 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
- ความรู้เก่ียวกับงาน           40  คะแนน 
- ความสามารถและทักษะ     40  คะแนน 
  ที่สอดคล้องกับตําแหน่ง 
- บุคลิกภาพทัว่ไป               20  คะแนน 
  และทัศนคติส่วนบุคคล  
 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 

รวม 200  

 

  จังหวัดสงขลา จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน โดยผู้ผ่านการประเมินจะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะมีสิทธิได้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ฯ ในแต่ละ
ครั้งการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินครั้งที่ 2 เท่ากัน 
จะพิจารณาจากลําดับที่ในการย่ืนใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน 

 7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดสงขลา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และทาง www.skho.moph.go.th/personal โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 
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