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ประกาศจังหวัดสงขลา 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

 
 

ด้วยจังหวัดสงขลา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่   11  กันยายน  2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ จํานวน 12 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

            1.1  กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
   ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมลีักษณะที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหา พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น สุขศึกษา การส่งแสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุม
โรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนด
ระบบและวิธีการนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรม
ด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
   อัตราว่าง         จํานวน  2  อัตรา   

ปฏิบัติงานที่      1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
2. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

   ค่าตอบแทน    ปริญญาตรี เดือนละ  18,000  บาท 
    สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง   วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559 

1.2 กลุ่มงาน      วิชาชีพเฉพาะ 
   ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ัง
และใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเก่ียวกับการกระทํา
ผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษา แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการ 

 
2./คอมพิวเตอร์... 
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คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

อัตราว่าง       จํานวน  3  อัตรา   
ปฏิบัติงานที่   1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

2.ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัตภูมิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
3.ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาหม่อม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

   ค่าตอบแทน   ปริญญาตรี เดือนละ  19,500  บาท 
    สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559 

1.3 กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
   ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบั ติงานทาง วิชาการเ งินและบัญชี  ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ป ฏิ บั ติ เ ก่ียว กับการเ งิน 
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่างๆ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง      จํานวน  2  อัตรา  

ปฏิบัติงานที่      1. ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 2. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ค่าตอบแทน   ปริญญาตรี เดือนละ  18,000  บาท 
  สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559    

1.4 กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
   ชื่อตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับ
ข้อมูลสถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาม การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง งานพิธีต่างๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงาน
อ่ืนๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและทางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
มติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือ มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการ
ควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน 
งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบ
แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง      จํานวน  1  อัตรา  

ปฏิบัติงานที่      ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ค่าตอบแทน   ปริญญาตรี เดือนละ  18,000  บาท 

  สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559      

   3./1.5 กลุ่มงาน... 
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1.5 กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
   ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเ ก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เก่ียวกับพัสดุ การวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง      จํานวน  1  อัตรา  

ปฏิบัติงานที ่     ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ค่าตอบแทน   ปริญญาตรี เดือนละ  18,000  บาท 

  สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559 

1.6 กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป 
   ชื่อตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงใน
ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการหรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์        
การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง      จํานวน  1  อัตรา  

ปฏิบัติงานที ่     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ค่าตอบแทน   ปริญญาตรี เดือนละ  18,000  บาท 

  สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559 

1.7 กลุ่มงาน      เทคนิค/บริการ 
   ชื่อตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเร่ือง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิ ในทรัพย์สินของทางราชการ          
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง      จํานวน  2  อัตรา  

ปฏิบัติงานที่     1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ่  

ค่าตอบแทน   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เดือนละ  13,800  บาท 
4./สิทธิประโยชน์... 
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  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทําสัญญาจ้าง  -  30  กันยายน  2559      
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1  คณุสมบตัทิั่วไป    
 (1)  มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย   
  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

              (2.2.1)   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทาง
จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงและทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทางดังกล่าวข้างต้น 

 

5./(2.2.2)ตําแหน่ง... 
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  (2.2.2)   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง ทางคอมพิวเตอร์ (ซึ่งได้
ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 (2.2.3)   ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  

 (2.2.4)   ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทุกสาขาวิชา 

 (2.2.5)   ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทาง
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น 

 (2.2.6)   ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทุกสาขาวิชา  

 (2.2.7)   ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ทุกสาขาวิชา 

3.  การรบัสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 

                 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  (ช้ัน 5)  161/1 ถนนรามวิถี  ตําบลบ่อยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
โทรศัพท์ 0 7431 2863 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  

3.2 หลกัฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  1.5x1  น้ิว  โดยถ่ายไม่
เกิน  1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3  รูป 

              (2) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาวุฒิบัตร ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ 1  ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คอื วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 (พรอ้มนําเอกสาร
ทางการศึกษาตัวจริงมาด้วย) 

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษา (เน่ืองจากสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร)  ดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดย
ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร
มาย่ืนแทนก็ได้  
              (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
              (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน    
ช่ือ – ช่ือนามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1  ฉบับ 

    6./(5) หลักฐาน... 
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(5)  หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สาํหรับเพศชาย)  จํานวน  1  ฉบับ 
              (5)  หนังสือรบัรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)  จาํนวน  1  ฉบับ  
ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

   3.3  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน  100  บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

  3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับ  
ผู้น้ัน และจังหวัดสงขลา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  และทาง  http://personal.skho.moph.go.th/personal/ 

5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1 
     ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

 

การประเมินครั้งที่ 2 
     ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
          - ความรู้เก่ียวกับงาน         40  คะแนน 
          - ความสามารถและทักษะ   40  คะแนน 
            ทีส่อดคล้องกับตําแหน่ง   
         - บุคลกิภาพทั่วไป             20  คะแนน 
            และทัศนคติส่วนบุคคล  

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 

รวม 200  
 
 
 

7./จังหวัดสงขลา... 
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