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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จ้างเป็นด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสงค ์จะร ับสม ัครบ ุคคลเพ ื่อจ ัด .____
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป เพ่ือปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหว้?เสงฃลา 
จำนวน ๒ อัตรา

ฉะนั้น อาคัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลอกสรร 
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕<£๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานก)ระทรวง 
สาธารณสุขท้ัวไป โดยมีรายละเอยดดังต่อไปน้ี

๑. ซ่ือตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้าง

๑.® ซ่ือตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานตามลักษณะ เทคนค
อัตราว่าง ๑ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสะเดา
ค่าจ้าง ๑0,๒00 บาท

จ่อจาก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฺ
ได้รับประภาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี 

ประกาศมียบัตรประโยคมัธยมศกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับ!เดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ

ลักษณะงาบที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับ 

การเงิน การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชก่าร เซ่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำดัญคู่จ่ายเงิน 
ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดทั้งงบประมาณ รายรับ - ■ทย'จ่าย 
ประจำปี ทำหนังลือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง

/ ๑.๒ ซ่ือตำแหน่ง...
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๑.๒ ข่ือตำแหน่ง พนัr งานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มตามลักษณะงาน นริการ
อัตราว่าง 
สถานท่ีชฏิบัติงาน 
ค่าจ้าง

๑ อัตรา
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
๗1๕๙๐ บาท

คุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบ ัต ิงาบในหน้าท ี่ และได้รับวุฒ ิ 

ประกาศนียบัตรมัธยมสืกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซี่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลื ฐคนไข้ 

หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก,ผู้บัวย การส่งเสริมสุขภาพ การพื่น^สมรรถภ'พ การ 
ควบคุมปีองกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

สิทธิประโยชน์
ตามป่ระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิระโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 
ระยะเวลาการจ้าง
ต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ -

■๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามา'ใ ถ หรือ 

จิตฟ้นเพีเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายวาด้วยระเบยบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุฤโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ(ทามผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ว แงานอ่ืน

ของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท่ัองอ่ืน
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ใบประกาศสรรหาและ 

เสือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือ่ 
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการน้ัน (ถ้ามี)

(๑๐) ผู้สมัครเพศขายต้องผ่านการเกณทํทหารแล้ว

/หนายเหตุ...
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หมายเหคุ ผู้ทผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรื]]ลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดีอน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ท่ีต้องท้าม ตาม .กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. เอ๕๕๓) มาย่ืนด้วย

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้.ผู้ประสงค์จะสมัคร ฃอีทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ ๙ -.๑ ๕  กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเว่ส่าราชการ 

สถานท่ีรับสมัคร
I  %f AJ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและฟ้เไ)ซี 
รับสมัคร ท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป \โรงพยาบาลสะเดา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
รับสมัคร ท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โเร่งพยาบาลสะบ้าข้อย

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพรัอมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว โดยถ่ายไม่เ]ไน ๑ ปี 

(นับถีงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาผลการศึกษา'ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาซีพ่ชั้นสูง และระเบียน 

ผลการเรียน หรือสัาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผล'ถารศึกษา (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้ 
แนบมาพร้อมนี้) ท่ีแสดงวำเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับดาแหน่งท่ีสมัคร จำนวน อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง 
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในวันปีดรับสมัคร คือ ๑๕. กันยายน ๒๕๖๔

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ 
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติ 
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีดรับสมัครมาย่ืนแทบก็ได้

(๓) ใบประกอบวิชาชีพ สำหรับตำแหน่งสายงานท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะ (ถ้ามี)
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ -  สกุล (ในกรณีท่ี 

ซ่ือ -  นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑.ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดท่ีกำหนดให้ใช้ 

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)
(๗) เพศชาย หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ 
(๘) ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เสือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่
- โรคเร้ือนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่ลังคม
- วัณโรคระยะสุดท้าย
-โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเร้ือรัง

ท้ังน้ี ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ'โห้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลง'ซ่ือกำกับ
โดยไม่ต้องขีดคร่อม

/ ๓.๓ ค่าสมัครสอบ...



: ๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครสอบตามอัตรา ดังน้ี 
- วุฒิตากว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๐๐ บาท
เม่ือสมัครสวบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสม{ดเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่ง แต่ท้ังน้ีจะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายซ่ือผู้มิสิทธิเข้วรับการประเมินๆ

๓.๔ ข้อปฏิบัติสำหรับการรันสมัคร
- ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ (สถานท่ีราชการ)

๓.๕ เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้]งกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมิความ£ ดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆหรือวุฒิการศกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทำให้ 
ผู้สมัครไม่มิสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือวาการรับสมัครและการได้เข้าการสรรหาและเก่อกสรร 
คร้ังน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้น้ีน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

๔. การประกาศรายซื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ าาหนด 
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะประกาศรายซื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ความร ู ้  ความสามารถ ท ักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที ่ในการประเมิน 
ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประขาสัมพันธ์บอร์ดประซาล้มพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด 
และทางเว็บไซต์ https://wvwv.skho.moph.go.th/th/

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

สมัครต้องไต้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

ทักษะ

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม ว ิธ ีการประเมิน
การประเมินคร้ังท่ี ๑

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ทดสอบตัวอย่างงาน

๑๐0
สอบข้อเขียน 

และ/หรือ 
สอบปฏิบัติ

การประเมินคร้ังท ี่ ๒
-  ความร ูค้วามเหมาะสมกับตำแหน่ง
-  •ทักษะท่ีสอดคล้องกับตำแหน่ง
- บุคลกภาพท่ัวไปและทัศนคติ

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

รวม ๒๐๐
i

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ก่อน้ี แล! 
ผู้ผ่านการประเมินในคร้ังท่ี ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในคร้ังท่ี ๒ ต่อไป

/ ๖. เกณฑ์การ1เดสิน...

https://wvwv.skho.moph.go.th/th/


๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จะถือว่าเป็นผู้ผ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท ี่ได้คะแนนในการ่ประเมินต่วามรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ัง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖0 . I
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

คร้ังท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบไต้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
ไมตากว่าร้อยละ ๖0

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒.คร้ัง จะเรียงลำดับท่ีจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ และคร้ังที่ ๒ รวมกันมากกว่าผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าไต้คะแนนเท่ากัน จะใ,1ผู้ท่ีได้ 
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับYสูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ เท่ากัน จะพิจารญาจาก 
ลำดับท่ีในการรับสมัคร

๗. การประกาศรายซื่อและการข้ึนบัญชีรายซ่ีอผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามสำดับคะแนน 

ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด และทางเว็บไซต์ https://www.skho.moph.go.th/th/|
โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลืกหรือสินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหน^ ๑ ปี 

นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงาบเดียวกันน๋ีใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลากำหน^

หมายเหตุ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีจ้างงานต้ังแต่ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
หากต่อมาไต้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุฃฺ จะไม่มีสิทธิไต้รับการพิจารณาสิทธิ 
ประโยชน์เก่ียวกับการได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีไต้รับวุฒเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน การเล่ือนเงินเดือน 
การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันท่ี
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖0

ประกาศ ณ วันที กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

'(น่ายอุทิศสักด หริรัตนๆล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

https://www.skho.moph.go.th/th/%7c

