ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีในการประชุม เมื่อ วัน ที่ ๘ มิถ ุน ายน ๒๕๖๔ มีมติเห็น ชอบข้อเสนอ
แนวทางการจัด สรรกรอบอัต รากำลังและกลไกการบริห ารจัด การพนัก งานราชการเฉพาะกิจ เพื่อ ช่ว ยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัย
อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒๖ ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป็น พนัก งานราชการเฉพาะกิจ โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้

๑. ซื่อตำแหน่ง กสุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ,ที่แก้โขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ'ที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยใJายและแผน
จำนวน ๑ อัตรา
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
/- สิทธิประโยชน์...

-๒-

- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๔๘ และฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๖๑
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๔
๑.๔ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๒ อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๔๘ และฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๖๑
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.® คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัคร
(๓) ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ้นเพ้อนไม'สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให้อ ำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พันโทษ
มาแล้วไม,เกิน ๔ ปี
ทั้งนี้ การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นพนักงานราชการ
ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดืจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนดไว้ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๐
เรื่อง หนังสือรับรองความพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐)
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้างชอง
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำไปรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๓๔) มายื่นด้วย
สำหรับ พระภิก ษุห รือ สามเณร ทางราชการไม,รับ สมัค รและไม่อ าจให้เข้ารับ การ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มถุนายน ๒๔๐๑ และตามข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
/ ๒.๒ คุณสมบัติ...

-๓-

๒.๒ คุณลมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
(๑) วุฒ ิก ารศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ย่างอื่น ที่เทียบไดไม,ตํ่า กว่า นี้
ในทุกสาขาวิชา
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม,จำกัดชอบเขตหน้าที่
เข่น การศึก ษาวิเคราะห์เกี่ย วกับ ข้อ มูล สถิต ิ การรายงาน ช่ว ยวางแผนและติด ตามงาน การติด ต่อ นัด หมาย
จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน
การประชุม ทางวิช าการและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่อ งติด ต่อ กับ หน่ว ยงานและบุค คลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ติด ตามผลการปฏิบ ัต ิงานตามมติท ี่ป ระชุม หรือ ผลการปฏิบ ัต ิงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
หรือ มีล ัก ษณะงานที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การควบคุม และบริห ารงานหลายด้านด้ว ยกัน เซ่น งานสารบรรณ
งานบริห ารทรัพ ยากรบุค คล งานจัด ระบบงาน งานบริห ารงบประมาณ งานการเงิน และบัญ ชี งานพัส ดุ
งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียนแบบแผนงานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เบ็เนต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและไรัญขี
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม,ตํ่า กว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี
ลาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาด้งกล่าว
ข้างต้น
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญ ชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึก ษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล
การใช้จ ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐ านะทางการเงิน และบัญ ชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒ นาระบบงานคลัง
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ ในทุกลาชาวิชา
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ป ฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การศึก ษา วิเคราะห์ วิจ ัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจ ารณา เสนอแนะ เกี่ย วกับ
นโยบายและเบีาหมายของส่ว นราชการหรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง
การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นบีญ หาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการชองส่วนราชการ หรือ'ใช้เป็น,ข้อมูล
สำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
(๒) ลัก ษณะงานปฏิบ ัต ิงาบเกี่ย วกับ การบริห ารและการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
ซึ่ง มีล ัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การศึก ษา วิเคราะห์ และดำเนิน การเกี่ย วกับ การวางระบบ มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให์ได้รับ
เงิน เดือนและเงิน ประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การผีเกอบรมและพัฒ นาข้าราชการ
และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรัก ษาจรรยาและวิน ัย การออกจากราชการ
การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
/ ๓. การรับสมัคร...

๓. การรบสมครุ
๓.® วัน เวลาและฝีถานที่รับสมัคร
(๑) ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ ขอรับ แบบฟอร์ม ใบสมัค รทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่ http:www.tro.moph.go.th ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
(๒) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกลารหลักฐานที่ระบุตามข้อ ๓.๒ โดยจัดล่งแบบด่วนพิเศษ
พร้อมมีใบตอบรับ ส่งฝานทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์) จ่าหน้าซองถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ๑๘๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านควน
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครพนักงานราชการ” ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบจะมอบให้
ผู้สมัครในวันที่เข้าสอบ และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติมได้ท ี่ก ลุ่มงานบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๒๐๔๖๑๔-๒๒ ต่อ ๒๐๔
๓.๒ หลักฐาน และเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนาปริญ ญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ วุฒ ิ และสำเนาระเบียบแสดงผลการ
เรียน (Transcript) เพื่อ ระบุส าขาวิช าเอก หรือหนังสือรับ รองของสถานศึกษาที่ม ืฃ ้อ ความว่า “ ได้เรียนจบ
หลัก สูต รแล้ว อยู่ร ะหว่า งรอการอนุม ัต ิ” (โดยต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาและไต้ร ับ การอนุม ัต ิใ ห้เป็น ผู้ส ำเร็จ
การศึกษาจากผู้มือำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างน้อย ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม,สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว็ใม,เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรสAบสำคัญการเปลี่ยนซื่อหรือซื่อสกุล
(ในกรณีที่ซื่อ - ซื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองความถูกต้องว่า
“สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือซื่อและวันที่กำกับในเอกสารทุกฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

(๑) ผู้ส มัค รจะต้อ งเป็น ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไปและมีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มืสิทธิสมัครตามข้อ ๒.๒ โดยต้องเบีนผู้สำเร็จการศึกษาและไต้รับอนุมัติ
จากผู้มือำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับโทรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์และจะ
ใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใฃในการสมัครไม่ไต้
(๒) ผู้สมัครเข้ารับการสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดขอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มืคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง และจะต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่า ง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มืความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าวุฒิการศึกษาไม'ตรง
ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมืผลทำให้ผู้สมัครไม่มืสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ไต้
/ ๔. การประกาศรายซื่อ...

๔. การประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธึ๋เข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามลามารถ ทัก ษะและ
ลมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ลถานที่ ในการประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อ ผู้ม ีล ิท ธี้เข้ารับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวัน อังคารที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ http:www.tro.m oph .go.th
ทั้งนี้ ให้ผ ู้ม ิส ิท ธิเข้ารับ การปร ะเมินๆ ปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง จัง หวัด ตรัง เกี่ย วกับ มาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่จังหวัดตรังโดยเคร่งครัด

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกลรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะทำการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๕.๑ การประเมิน ครั้ง ที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐ คะแนน เป ็น การป ระเมิน ความรู้
ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป้นการสอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้เข้า รับ การประเมิน ครั้ง ที่ ๑ (ประเมิน ความรู้ ความสามารถทั่ว ไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ) ที่ได้คะแนนไม,ตํ่า กว่า ร้อ ยละ ๖๐ จึง จะมีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน ครั้ง ที่ ๒
(การสอบสัมภาษณ์)
๖.๒ ผู้ท ี่จ ะลือ ว่า เป็น ผู้ผ ่า นการเลือ กสรร จะต้อ งเป็น ผู้ท ี,ไ ด้ค ะแนนในการประเมิน ทั้ง
๒ ครั้ง ไม,ตากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ การจัด จ้างจะเป็น ไปตามลำดับ คะแนนที่ส อบได้ต ามลำดับ คะแนนประเมิน โดยจะ
เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันจากมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากคะแนนใน
การประเมินรวม ครั้งที่ ๒ เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยูในลำดับที่ดีกว่า

๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกลรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ http: www.tro.moph.go.th
โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศชื้นบัญชี
ทั้งนี้ต้องไม,เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกลรร
ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งทำสัญ ญาจ้า งตามที่ส ำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ตรัง โดย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้
๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างงานตามลำดับที่อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๘.๒ ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรต้อ งทำสัญ ญาตามที่ส ำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ตรัง โดย
สำนัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด รวมลืงอาจจะส่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
สัญ ญาจ้าง โดยผู้ท ำสัญ ญาจ้า งไม่ส ามารถยกเป็น ข้อ อ้า งเพื่อ ขอยกเลิก สัญ ญาจ้า ง และใข้เป็น สิท ธิเรียกร้อง
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ๆ ได้
๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรและชื้นบัญชีในตำแหน่งที่สอบได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
อาจให้ส่วนราชการอื่นขอใช้บัญชีโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ
ของส่วนราชการผู้ฃอใช้บัญชีกำหนด

-๖-

๘.๔ ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ไ ด้ร ับ การเลือ กสรรมากกว่า จำนวนตำแหน่ง ว่า งที่ม ีแ ละภายหลัง มี
ตำแหน่งลักษณะเดียวกันหรือคล้างคลึงกัน จังหวัดตรังอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญ ชีรายขื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรืออาจดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ดังนี้
(๑) การดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรพนัก งานราชการเฉพาะกิจ ของสำนัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผ ู้แ อบอ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้ท่านได้เช้ารับราชการหรือสอบได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและให้
แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทราบด้วย
(๒) เป็น หน้าที่ของผู้ส มัค รเช้ารับ การเลือกสรรที่จะต้อ งติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ c T ' กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข ๓

ใบสมัครเลขที่.

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ
1. ข้อมูลส่วนตัว
ซื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)......................
ที่อยที่ติดต่อได้...............................................................................

สมัครตำแหน่ง
วัน /เดือน/ปีเกิด

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................... สถานที'เกิด

อายุ
เชื้อชาติ

E -m ail A d dress..................................................................................................

สัญชาติ
หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซน................................................. สถานภาพสมรส
ออกให้ที'อำเภอ/เขต................... จังหวัด
การรับราชการทหาร
ศาสนา
วันเดือนปีที่ออกบัตร..........................
หมดอาย..............................
ง
อาชีพป๋จจบัน......................................................................................................................................
เหตผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.....................................................................................................................
2. ข้อมูล การศึกษาและ!เกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัดร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การ!เกอบรม

3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที,ทำในช่วง 3 ปีย้อนหลัง)
ติาแหน่งงานและ
ซื่อและที,อยู่
ปี พ.ศ.
เงินเดือน
สาเหตุที่ออกจากงาน
หน้าที่โดยย่อ
ของหน่วยงาน
จาก
ถง

2

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

5. บุค คลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เซ่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่างระบุ
ชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตำแหน่งปีจจุบัน
ที่ทำงานป้จจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับห่าน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างด้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม,
ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ.........

................. ผ้สมัคร

...................)
( .......
ยื่น'ใบสมัครรันที่.............เดือน...................พ.ศ..............

