ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการพ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
ชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา
โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน
ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง การจัดทาตารายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
คดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อ
หาสารสาคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือตรวจซ่อม จัดหา บารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิ เคราะห์ วิจัยทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตว
วิทยาทางแพทย์ตรวจสอบเครื่องกาเนิดรังสีการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอนฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-๒คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิ ช าเทคนิค การแพทย์ สาขาวิช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ทยาการสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๒. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้น แต่เป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิ ดลหุ โ ทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่ องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั คร ขอและยื่ นใบสมั ครด้ว ยตนเองได้ที่ ฝ่ ายการเจ้ าหน้า ที่ โรงพยาบาล
เกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 13 มกราคม 25๕8 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป)
(2) สาเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ 1๓ มกราคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อม ใบ
สมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
(๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สาหรับเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้ง นี้ ในส าเนาหลั กฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ส มั ค รเขีย นค ารั บ รองส าเนาถู กต้ อ งและลงชื่อ กากั บไว้ ด้ว ย (น า
หลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย)
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบของแต่ละตาแหน่ง ๑๐0
บาท เมื่อสมัครสอบแล้ ว
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารั บ การเลื อกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่
19
มกราคม
2558
ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-35. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
รวม
๓๐๐
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมี
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของ
โรงพยาบาลเกาะสมุย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทาสัญญาจ้างตามลาดับที่
ขึ้นบัญชีไว้
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 255๗
(ลงชื่อ) จิรชาติ เรืองวัชรินทร์
(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลคี รี รั ฐ นิ ค ม รั ก ษาการในต าแหน่ ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

