สาเนา
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วย จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ในต าแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ และต าแหน่ ง นิ ติ ก ร สั ง กั ด โรงพยาบาลสิ ริ น ธร
จังหวัดขอนแก่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากาลั งพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิ บั ติงานประชาสั ม พันธ์ ซึ่ง มีลั ก ษณะงานที่ป ฏิบัติ เกี่ย วกั บการส ารวจ
รวบรวม รับฟังความ คิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล
การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ เ พื่ อเป็ น สื่ อ เชื่ อมโยงระหว่า งรั ฐ บาลกับ ประชาชน การควบคุ ม
การตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็นไป
ตามแผนงานและ นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ
อัตราว่าง

1

ค่าตอบแทน

18,000

สิทธิประโยชน์

อัตรา
บาท

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559
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1.2 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน

นิติกร
บริหารทั่วไป

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทานิติกรรม
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดาเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขานิติศาสตร์
อัตราว่าง

1

ค่าตอบแทน

18,000

สิทธิประโยชน์

อัตรา
บาท

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษและอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรค
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2 ตึกอานวยการ) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
โทร. 043 267 041-2 ต่อ 704
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา สาเนาปริญญาบัตร (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
พร้อม) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 กันยายน 2558
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึง่ จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด 43, สด 8 หรือ สด 9 (เฉพาะเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่า สมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา จานวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจังหวัดขอนแก่น จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และทางเวปไซต์ http://wb.sirinthorn.net/
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คุณลักษณะส่วนบุคคล
รวม

คะแนน

วิธีการประเมิน

40
60

- สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน

100

- สอบสัมภาษณ์

200

-

จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่
ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
/7. การประกาศ...

-5-

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2 ตึกอานวยการ) และทาง http://wb.sirinthorn.net/
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องจัดทาสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดขอนแก่นกาหนด และต้องเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามรายการที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นกาหนด โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเพื่อนามาประกอบการจัดทาทะเบียนประวัติเข้ารับการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
(

ล

ง

ชื่

มุนี

อ

)

มือนชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร

ผอ.รพท
/
/
.
หน.กลุ่ม
/
/
.
หน.ฝ่าย/งาน / / .
พิมพ์/ทาน
/ / .

