
 

                          

 

    

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

……………………………………………. 

ด"วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค$จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ"างเป�นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป ในสังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ"างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ6มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕5๔ ลงวันท่ี             
28 กุมภาพันธ$ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต6อไปนี้ 

๑.  ช่ือตําแหน�ง  กลุ�มงาน  และรายละเอียดการจ�าง 
1.1 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล 

       กลุ�มงาน    บริหารท่ัวไป 
       ช่ือตําแหน�ง    นักทรัพยากรบุคคล 
      หน�วยงาน   ฝ>ายการเจ"าหน"าท่ี  กลุ6มอํานวยการ   
 

               ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
     ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห$ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ$และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน6ง การให"ได"รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน6ง      
การสรรหา การบรรจุ และการแต6งต้ัง การฝDกอบรมและพัฒนาข"าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร"าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ"มครองระบบคุณธรรม 
และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวข"อง 

     อัตราว�าง   1 อัตรา  

       ค�าตอบแทน           18,000 บาท  

       สิทธิประโยชน+  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด"วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ"าง - ๓๐ กันยายน ๒๕59 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

        ได"รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย6างอ่ืนท่ีเทียบได"ไม6ต่ํากว6านี้ ในทุกสาขาวิชา   

2/1.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล...  
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1.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล (ด�านคอมพิวเตอร+) 
 กลุ�มงาน    บริหารท่ัวไป 
       ช่ือตําแหน�ง    นักทรัพยากรบุคคล 
      หน�วยงาน   ฝ>ายการเจ"าหน"าท่ี  กลุ6มอํานวยการ   
 

               ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
     ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห$ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ$และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน6ง การให"ได"รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน6ง      
การสรรหา การบรรจุ และการแต6งต้ัง การฝDกอบรมและพัฒนาข"าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร"าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ"มครองระบบคุณธรรม 
และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวข"อง 

     อัตราว�าง   1 อัตรา  

       ค�าตอบแทน           18,000 บาท  

       สิทธิประโยชน+  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด"วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ"าง - ๓๐ กันยายน ๒๕59 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

 ได"รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย6างอ่ืนท่ีเทียบได"ไม6ตํ่ากว6านี้ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร$ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต$แวร$ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.3 ตําแหน�งนักวิเคราะห+นโยบายและแผน 
       กลุ�มงาน     บริหารท่ัวไป 
       ช่ือตําแหน�ง    นักวิเคราะห$นโยบายและแผน 
       หน�วยงาน      ฝ>ายแผนงานและสารสนเทศ  กลุ6มอํานวยการ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห$ $นโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห$$  วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเปQาหมายของ  
ส6วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ        
ม่ันคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปTญหาทางเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม ท้ังในและต6างประเทศ     
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส6วนราชการ หรือใช"เป�นข"อมูลสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตร$$การพัฒนาในระดับประเทศ แล"วแต6กรณี และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

      อัตราว�าง   1 อัตรา  

       ค�าตอบแทน  18,000 บาท 

       สิทธิประโยชน+  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด"วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ"าง - ๓๐ กันยายน ๒๕59 

 3/คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง… 
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       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
        ได"รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได"ไม6ต่ํากว6านี้ ในทุกสาขาวิชา 
 
1.4 ตําแหน�งนายช�างเทคนิค 
       กลุ�มงาน     เทคนิค 
       ช่ือตําแหน�ง    นายช6างเทคนิค 
       หน�วยงาน      ฝ>ายพัสดุและบํารุงรักษา  กลุ6มอํานวยการ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการซ6อม สร"าง ประกอบ ดัดแปลง 
ออกแบบติดต้ังเครื่องจักร เครื่องยนต$ เครื่องมือ และอุปกรณ$ต6าง ๆ ให"เป�นไปตามแบบแปลน และรายละเอียด
ท่ีกําหนด ควบคุมระบบงานท่ีใช"เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ$ต6าง ๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการ
และประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกล6าว ช6วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตาม
กฎหมายว6าด"วยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีได"รับมอบหมาย สํารวจท"องท่ีเพ่ือกําหนดเขตและสถานท่ีเก่ียวกับการ
ประกันภัย และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา  

       ค�าตอบแทน  13,800 บาท  

       สิทธิประโยชน+  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด"วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ"าง - ๓๐ กันยายน ๒๕59 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
        ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย6างอ่ืนท่ีเทียบได"ไม6ตํ่ากว6านี้ ในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส$ สาขาวิชาไฟฟQากําลัง 
  
2. คุณสมบัติท่ัวไป   

๑)  มีสัญชาติไทย   
๒)  มีอายุไม6ต่ํากว6า ๑๘ ปZ  บริบูรณ$ (นับถึงวันป\ดรับสมัคร) 
๓)  ไม6เป�นบุคคลล"มละลาย 
๔)  ไม6เป�นผู"มีกายทุพพลภาพจนไม6สามารถปฏิบัติหน"าท่ีได" ไร"ความสามารถ หรือจิตฟT]นเฟ̂อน

ไม6สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายว6าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือน 
  ๕) ไม6เป�นผู"ดํารงตําแหน6งข"าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ"าหน"าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
  ๖)  ไม6เป�นผู"เคยต"องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให"จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว"นแต6 เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได"กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม6เป�นผู"บกพร6อง         
ในศีลธรรมอันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 

  ๗) ไม6เป�นผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล6ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน6วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  ๘)  ไม6เป�นพระภิกษุและสามเณร 

4/หมายเหตุ…   
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              หมายเหตุ  ผู"ผ6านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ"าง จะต"องไม6เป�นข"าราชการหรือลูกจ"างของ
ส6วนราชการพนักงานหรือลูกจ"างของหน6วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการ 
ส6วนท"องถ่ิน และจะต"องนําใบรับรองแพทย$ ซ่ึงออกให"ไม6เกิน ๑ เดือน และแสดงว6าไม6เป�นโรคท่ีต"องห"ามตามกฎ 
ก.พ.ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด"วย 

3. การรับสมัคร 
3.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให"ผู"ประสงค$จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด"วยตนเองได"ท่ี กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5  
อาคารอํานวยการและผู"ป>วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต�วันท่ี  13 มิถุนายน  ๒๕๕9 ถึงวันท่ี                                        
-  30  มิถุนายน  ๒๕๕9   ในวันและเวลาราชการ 

 
      3.๒ หลักฐานและเอกสารท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 

๑) รูปถ6ายหน"าตรง ไม6สวมหมวกและไม6สวมแว6นตาดํา ขนาด ๓x๔  ซ.ม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว 
โดยถ6ายครั้งเดียวกันไม6เกิน ๑ ปZ  (นับถึงวันป\ดรับสมัคร) จํานวน 2  รูป 

๒) สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ สําเนาปริญญาบัตร สําเนาวุฒิ ปวส.(กรณีมีคุณวุฒิปริญญาตรี
ต6อเนื่อง ๒  ปZ) และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว6าเป�นผู" มีวุฒิการศึกษา              
ตรงกับตําแหน6งท่ีสมัคร อย6างละ 2 ฉบับ โดยจะต"องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา และได"รับอนุมัติจากผู"มีอํานาจ    
ภายในวันท่ีป\ดรับสมัคร คือ    30   มิถุนายน  ๒๕๕9  

๓) สําเนาทะเบียนบ"าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย6างละ ๑ ฉบับ 
   ๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช6น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู"สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (กรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม6ตรงกัน) อย6างละ ๑ ฉบับ สําเนาใบผ6านทหารกองเกิน 
(สด.๘) หรือ (สด.๔๓) (สําหรับผู"สมัครเพศชาย)  

๕) หนังสือรับรองการผ6านงาน (ถ"ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
๖) ใบรับรองแพทย$แสดงว6าไม6เป�นโรคต"องห"ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน 

๑ ฉบับ ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ให"ไม6เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให"ผู"สมัครรับรองสําเนาถูกต"อง และลงชื่อกํากับด"วย และนํา

ตัวจริงมาแสดงในวันท่ีสมัคร 
 

      3.๓ ค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู"สมัครต"องเสียค6าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน6งท่ีสมัคร ๑๐๐ บาท และเม่ือสมัครสอบแล"ว
ค6าสมัครสอบจะไม6จ6ายคืนให" 
 

3.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
              ผู"สมัครเข"ารับการเลือกสรรจะต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว6าเป�นผู"มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต"องกรอก
รายละเอียดต6างๆ ในใบสมัคร พร"อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให"ถูกต"องครบถ"วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู"สมัครไม6ว6าด"วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม6ตรงตามวุฒิของตําแหน6งท่ีสมัคร อันมีผลทําให"ผู"สมัคร
ไม6มีสิทธิสมัครเข"ารับการเลือกสรร ให"ถือว6าการรับสมัคร และการได"เข"ารับการเลือกสรรของผู"สมัครรายนั้น  
เป�นโมฆะ และจังหวัดอุดรธานีจะไม6คืนค6าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

5/4. การประกาศรายช่ือ... 
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4. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี   8  กรกฎาคม  ๒๕๕9 ณ ปQายประกาศ กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5  
อาคารอํานวยการและผู"ป>วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต$ของโรงพยาบาลอุดรธานี  
www.udh.go.th 

 
๕. หลักเกณฑ+และวิธีการเลือกสรร  
  ผู"สมัครต"องได"รับการประเมินความรู"ความสามารถและสมรรถนะด"วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ+การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
- ความรู"ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน6ง 
 

 
30 
70 

 
สอบข"อเขียน 
สอบข"อเขียน/ปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
- ความเหมาะสมกับตําแหน6ง 
(พิจารณาความเหมาะสมในด"านต6างๆ  คือ  
ความรู"เก่ียวกับการปฏิบัติหน"าท่ี ประสบการณ$  
คุณลักษณะ เจตคติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม) 
 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ$ 

รวม ๒๐๐  

 
๖. เกณฑ+การตัดสิน                                      
  ๖.๑ ผู"ท่ีจะถือว6าเป�นผู"มีสิทธิ์เข"ารับการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 2 จะต"องเป�นผู"ท่ีสอบได"คะแนนในการประเมินฯ ครั้งท่ี 1 ไม6ต่ํากว6าร"อยละ 60  
 ๖.๒ ผู"ท่ีจะถือว6าเป�นผู"ผ6านการเลือกสรรจะต"องเป�นผู"ท่ีได"คะแนนในการประเมินความรู"
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต6ละครั้ง ไม6ต่ํากว6าร"อยละ ๖๐ 
     ๖.๓ การจัดจ"างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได" จะเรียงลําดับท่ีจากผู"ท่ีได"คะแนนการ
ประเมินท้ัง 2 ครั้ง รวมกันมากกว6าเป�นผู"อยู6ในลําดับท่ีสูงกว6า ถ"าได"คะแนนเท6ากัน จะให"ผู"ท่ีได"คะแนนจากการ
ประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 มากกว6าเป�นผู"อยู6ในลําดับท่ีสูงกว6า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เท6ากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ี           
ในการสมัครเข"ารับการเลือกสรร 
 
7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 

จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู"ผ6านการเลือกสรรเรียงลําดับจากผู"ท่ีได"คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีได"คะแนนเท6ากัน ให"ผู"ได"คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน6งมากกว6าเป�นผู"อยู6ใน 

 
6/ลําดับท่ีสูงกว6า… 
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ลําดับท่ีสูงกว6า ถ"าได"ภาคความเหมาะสมกับตําแหน6งเท6ากัน  ให"ผู"ท่ีได"รับเลขประจําตัวสอบก6อนเป�นผู"ท่ีอยู6ใน
ลําดับท่ีสูงกว6า 
  การข้ึนบัญชีรายชื่อผู"ผ6านการเลือกสรร ให"ข้ึนบัญชีเป�นเวลา 1 ปZ นับต้ังแต6วันข้ึนบัญชีผู"ผ6าน
การเลือกสรร แต6ถ"ามีการเลือกสรรตําแหน6งเดียวกันนี้อีก และได"ข้ึนบัญชีผู"ผ6านการเลือกสรรได"ใหม6แล"ว บัญชีผู"
ผ6านการเลือกสรรตําแหน6งนี้เป�นอันยกเลิก 

 
๘. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 

ผู"ผ6านการเลือกสรรจะต"องทําสัญญาจ"างตามท่ีจังหวัดอุดรธานีกําหนด 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี      10   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕9 
 
 
 
 
 


