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ประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
...............................................................................
ดวยจังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป&นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ8มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป&นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต8อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน(ง กลุ(มงาน และรายละเอียดการจ*างงาน
๑.๑ ตําแหน8งนักวิชาการศึกษา
๑.๒ ตําแหน8งนักกายภาพบําบัด
(ดังรายละเอียดแนบท*ายประกาศนี้)

จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู*มีสิทธิสมัครเข*ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม8ต่ํากว8า 22 ปBบริบูรณ (นับถึงวันปEดรับสมัคร)
(๓) ไม8เป&นบุคคลลมละลาย
(๔) ไม8เป&นผูมีกายทุพพลภาพ จนไม8สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟKLน
เฟMอนไม8สมประกอบ หรือเป&นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว8าดวยระเบียบขาราชการ พลเรือน
(5) ไม8เป&นผูดํารงตําแหน8งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม8เป&นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต8เป&นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม8เป&นผูบกพร8อง
ในศิลธรรมอันดีจนเป&นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม8เป&นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล8ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน8วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ8านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไม8เป&นขาราชการหรือลูกจางของส8วนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหน8วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส8วนทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไม8เกิน ๑ เดือน และแสดงว8าไม8เป&นโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง

(ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)

3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเป&นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
ฝUายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (ชั้น ๒ ตึกอํานวยการ) ตั้งแต(วันที่ 12–18 พฤศจิกายน 2557
ในวันเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานและเอกสารที่ต*องยื่นพร*อมใบสมัคร
ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ8ายหนาตรงไม8สวมหมวกและไม8สวมแว8นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ8ายครั้งเดียวกัน
ไม8เกิน ๑ ปB (นับถึงวันปEดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรเขาหองสอบ)
(2) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ที่แสดงว8าเป&นผูมีวุฒิการศึกษากับตําแหน8งที่สมัคร
อย8างละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปEดรับสมัคร
(หากเรียนหลักสูตรต8อเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)
ในกรณีที่ไม8สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล8าวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะ
ตองอยู8ภายในกําหนดวันปEดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย8างละ 1 ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช8น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐาน
การสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม8ตรงกัน) อย8างละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานผ8านการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให*ผู*สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต*องและลงชื่อกํากับไว*ด*วย
๓.3 ค(าธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียค8าสมัครสอบ 100 บาท
๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว8าเป&นผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกราย
ละเอียดต8างๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไม8ว8าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม8ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน8งที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไม8มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล8าว ใหถือว8าการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป&นโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จะไม8คืนค8าธรรมเนียมในการสมัครดวย
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๔. การประกาศรายชื่อผู*มีสิทธิเข*ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 ณ ฝUายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี และ ทางเว็บไซด http://www.srth.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน8ง

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหน8ง
รวม

200

หมายเหตุ จังหวัดสุราษฎรธานีจะดําเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก8อน และผูที่ผ8านการประเมินในครั้งที่ ๑
ดังกล8าว จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งที่ 2 ต8อไป
6. เกณฑตัดสิน
ผูที่จะถือว8าเป&นผูที่ผ8านการเลือกสรรจะตองเป&นผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต8ละครั้ง ไม8ต่ํากว8ารอยละ 60
การจัดจางจะเป&นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว8าเป&นผูอยู8ในลําดับที่สูงกว8า ถาไดคะแนนเท8ากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว8าเป&นผูอยู8ในลําดับที่สูง
กว8า และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท8ากัน จะพิจารณา
จากลําดับที่ในการสมัครเขารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู*ผ(านการเลือกสรร
จังหวัดสุราษฎรธานี จะประกาศรายชื่อผูผ8านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด
ประชาสัมพันธฝUายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี และทางเว็บไซด http://www.srth.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล8าวใหเป&นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปB นับแต8วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต8วันประกาศรับสมัครในตําแหน8งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม8แลวแต8กรณี
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8. การจัดทําสัญญาจ*างผู*ผ(านการเลือกสรร
ผูผ8านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ลงชื่อ

ยงยศ ธรรมวุฒิ
( นายยงยศ ธรรมวุฒิ )
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผูว8าราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
.

.

พรก/kallaya
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รายละเอียดแนบท*ายประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี
1.1 ชื่อตําแหน(ง กลุ(มงาน และรายละเอียดการจ*างงาน
กลุ(มงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน(ง นักวิชาการศึกษา
หน(วยงาน
ศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจยั
เพื่อจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส8งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา เป&นตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราว(าง
จํานวน 3 อัตรา
ค(าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว8าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ*าง วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย8างอื่นที่เทียบไดไม8ต่ํากว8านี้ ในทุกสาขาวิชา
1.2 ชื่อตําแหน(ง กลุ(มงาน และรายละเอียดการจ*างงาน
กลุ(มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหน(ง นักกายภาพบําบัด
หน(วยงาน
กลุ8มงานเวชกรรมฟMfนฟู โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผูปUวยดวยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูปUวยดวยโรค เกี่ยวกับกลามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต8าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบําบัด โดยการใชความรอน แสง
เสียงไฟฟgา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารร8างกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพ
ชนิดต8าง ๆ เพื่อฟMfนฟู ปgองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของส8วนของร8างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให
กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราจ*าง
จํานวน ๑ อัตรา
ค(าตอบแทน 19,500 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว8าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ*าง วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง มีคุณวุฒิอย8างใดอย8างหนึ่งดังต8อไปนี้
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย8างอื่นที่เทียบไดไม8ต่ํากว8านี้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตเป&นผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด
.......................................................
พรก/kallaya

