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ประกาศจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

ด�วยจังหวัดสุราษฎร�ธานี    ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป&นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
เรื่อง  หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ�างของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน  2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ8มงาน   และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป&นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต8อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน(ง  กลุ(มงาน  และรายละเอียดการจ*างงาน 
  ๑.๑  ตําแหน8งนักวิชาการศึกษา  จํานวน    3  อัตรา 
  ๑.๒  ตําแหน8งนักกายภาพบําบัด  จํานวน    1  อัตรา 
  (ดังรายละเอียดแนบท*ายประกาศนี้) 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู*มีสิทธิสมัครเข*ารับการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม8ตํ่ากว8า 22 ปBบริบูรณ�  (นับถึงวันปEดรับสมัคร) 
  (๓)  ไม8เป&นบุคคลล�มละลาย 
  (๔)  ไม8เป&นผู�มีกายทุพพลภาพ จนไม8สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟKLน 
 เฟMอนไม8สมประกอบ  หรือเป&นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการ พลเรือน 

(5) ไม8เป&นผู�ดํารงตําแหน8งข�าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม8เป&นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว�นแต8เป&นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม8เป&นผู�บกพร8อง
ในศิลธรรมอันดีจนเป&นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๗)  ไม8เป&นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล8ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน8วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ   ผู�ท่ีผ8านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม8เป&นข�าราชการหรือลูกจ�างของส8วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ�างของหน8วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส8วนท�องถ่ิน  
และจะต�องนําใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให�ไม8เกิน ๑ เดือน  และแสดงว8าไม8เป&นโรคท่ีต�องห�ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับ
ท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด�วย 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง     (ดังรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้) 

3. การรับสมัคร 
            ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให�ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการเลือกสรรเป&นพนักงานราชการ  ขอยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี
ฝUายการเจ�าหน�าท่ี โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี (ชั้น ๒ ตึกอํานวยการ) ตั้งแต(วันท่ี 12–18 พฤศจิกายน 2557   
ในวันเวลาราชการ 

๓.๒  หลักฐานและเอกสารท่ีต*องย่ืนพร*อมใบสมัคร 
  ผู�สมัครต�องนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพร�อมใบสมัคร  ดังนี้    

(๑) รูปถ8ายหน�าตรงไม8สวมหมวกและไม8สวมแว8นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถ8ายครั้งเดียวกัน 
ไม8เกิน ๑ ปB  (นับถึงวันปEดรับสมัคร)  จํานวน  2  รูป  (ติดใบสมัครและบัตรเข�าห�องสอบ) 

(2)  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  ท่ีแสดงว8าเป&นผู�มีวุฒิการศึกษากับตําแหน8งท่ีสมัคร  
อย8างละ 1  ฉบับ  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันปEดรับสมัคร  
(หากเรียนหลักสูตรต8อเนื่องให�แนบมาพร�อมนี้) 

ในกรณีท่ีไม8สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล8าวมายื่นพร�อมใบสมัครได�ให�นําหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให�  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได�รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะ 
ต�องอยู8ภายในกําหนดวันปEดรับสมัครมายื่นแทนก็ได� 

(๓)  สําเนาทะเบียนบ�านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อย8างละ 1 ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช8น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐาน 

การสมัครมีชื่อ – นามสกุล  ไม8ตรงกัน)  อย8างละ ๑ ฉบับ    
(๕)  หลักฐานผ8านการเกณฑ�ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย)   จํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให*ผู*สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต*องและลงช่ือกํากับไว*ด*วย 
 

๓.3  ค(าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู�สมัครสอบต�องเสียค8าสมัครสอบ  100 บาท    

๓.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

  ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว8าเป&นผู�มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกราย 
ละเอียดต8างๆในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู�สมัครไม8ว8าด�วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม8ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน8งท่ีสมัคร อันมีผลทําให�
ผู�สมัครไม8มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล8าว  ให�ถือว8าการรับสมัครและการได�เข�ารับการเลือกสรร   
ครั้งนี้เป&นโมฆะสําหรับผู�นั้น  และโรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี จะไม8คืนค8าธรรมเนียมในการสมัครด�วย 
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๔. การประกาศรายช่ือผู*มีสิทธิเข*ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู� ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ  และ กําหนดวัน  เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ  ครั้งท่ี 1   ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2557   ณ  ฝUายการเจ�าหน�าท่ี  โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี  และ ทางเว็บไซด�  http://www.srth.moph.go.th 

๕.  หลักเกณฑ�และวิธีการเลือกสรร 

ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ด�วยวิธีการ 

ประเมิน  ดังนี้ 
                           หลักเกณฑ�การเลือกสรร      คะแนนเต็ม          วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

- ความรู�ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน8ง 
 

 

       100 
 

 

สอบข�อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 

- ความรู�ความเหมาะสมกับตําแหน8ง  
 

 

      100 
 

 

สอบสัมภาษณ� 
 

รวม 200  

หมายเหตุ    จังหวัดสุราษฎร�ธานีจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ ก8อน   และผู�ท่ีผ8านการประเมินในครั้งท่ี ๑ 
ดังกล8าว  จึงจะมีสิทธิเข�ารับการประเมินครั้งท่ี 2 ต8อไป  

6. เกณฑ�ตัดสิน 
ผู�ท่ีจะถือว8าเป&นผู�ท่ีผ8านการเลือกสรรจะต�องเป&นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมินความรู� 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต8ละครั้ง ไม8ต่ํากว8าร�อยละ 60  
การจัดจ�างจะเป&นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� กรณีมีการประเมินความรู�ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนนการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว8าเป&นผู�อยู8ในลําดับท่ีสูงกว8า ถ�าได�คะแนนเท8ากัน จะให�ผู�ท่ีได�
คะแนนจากการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 มากกว8าเป&นผู�อยู8ในลําดับท่ีสูง
กว8า และหากคะแนนในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เท8ากัน จะพิจารณา
จากลําดับท่ีในการสมัครเข�ารับการเลือกสรร 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู*ผ(านการเลือกสรร 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี  จะประกาศรายชื่อผู�ผ8านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  บอร�ด 
ประชาสัมพันธ�ฝUายการเจ�าหน�าท่ี  โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี  และทางเว็บไซด�  http://www.srth.moph.go.th    

โดยบัญชีรายชื่อดังกล8าวให�เป&นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด   2  ปB นับแต8วันข้ึนบัญชีหรือ
นับแต8วันประกาศรับสมัครในตําแหน8งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม8แล�วแต8กรณี 
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8. การจัดทําสัญญาจ*างผู*ผ(านการเลือกสรร 

ผู�ผ8านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานีกําหนด 
                                         

ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

    ลงชื่อ      ยงยศ  ธรรมวฒุิ 
     ( นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ) 

นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร�ธานี ปฏิบัติราชการแทน 
ผู�ว8าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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รายละเอียดแนบท*ายประกาศจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
1.1  ช่ือตําแหน(ง  กลุ(มงาน  และรายละเอียดการจ*างงาน 

กลุ(มงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหน(ง นักวิชาการศึกษา 
หน(วยงาน ศูนย�แพทยศาสตรชั้นคลินิก     โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานด�านวิชาการศึกษา  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห�  วิจยั  
เพ่ือจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน 
สื่อการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา  การส8งเสริมการจัดการศึกษา  การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา เป&นต�น และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

อัตราว(าง   จํานวน  3  อัตรา 
  ค(าตอบแทน    18,000  บาท   
  สิทธิประโยชน�    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว8าด�วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  
  ระยะเวลาการจ*าง  วันเริ่มทําสัญญาจ�าง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง   
      ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย8างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม8ต่ํากว8านี้ ในทุกสาขาวิชา   

1.2  ช่ือตําแหน(ง  กลุ(มงาน  และรายละเอียดการจ*างงาน 
            กลุ(มงาน  วิชาชีพเฉพาะ       

ช่ือตําแหน(ง   นักกายภาพบําบัด     
หน(วยงาน กลุ8มงานเวชกรรมฟMfนฟู     โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผู�ปUวยด�วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการบําบัดรักษาผู�ปUวยด�วยโรค เก่ียวกับกล�ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข�อ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต8าง ๆ ท่ีเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบําบัด โดยการใช�ความร�อน แสง 
เสียงไฟฟgา หลักกลศาสตร� การดัด การดึง การนวด การบริหารร8างกาย ตลอดจนการใช�เครื่องมือทางกายภาพ 
ชนิดต8าง ๆ เพ่ือฟMfนฟู ปgองกัน ปรับปรุง แก�ไขสมรรถภาพของส8วนของร8างกายท่ีเสื่อมสภาพหรือพิการให� 
กลับคืนดีท้ังทางรูปและทางหน�าท่ี และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

อัตราจ*าง จํานวน   ๑  อัตรา 
ค(าตอบแทน     19,500  บาท 

  สิทธิประโยชน�  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว8าด�วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  
  ระยะเวลาการจ*าง  วันเริ่มทําสัญญาจ�าง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง  มีคุณวุฒิอย8างใดอย8างหนึ่งดังต8อไปนี้ 
  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย8างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม8ต่ํากว8านี้  ในสาขาวิชากายภาพบําบัด 
ทางกายภาพบําบัด และได�รับใบอนุญาตเป&นผู�ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 
 

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


