
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 

    
 

  ด้วยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  จ านวน  ๑  อัตรา       
 

  ฉะนั้น  อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ต าแหน่งพนักงานบริการ (งานยานพาหนะ)   จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 ต าแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานยานพาหนะ  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   
๓. ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖   
    แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี ้   

         ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                            ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
         ข.  ลักษณะต้องห้าม 
                  (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
     (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ   คนเสมือนไร้ความสามารถ   คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

                            ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.                                                 
  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

                            ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
            (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

   (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง    หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
                             การเมือง  

 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
                      เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 

(๘) เป็นผู้.../ 
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 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ 
      รฐั 

                 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   
    หรือ ตามกฎหมายอื่น 

                      (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
                             ตามกฎหมายอื่น 
                      (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
                ค. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)    
๔. ก าหนดการรับสมัคร 
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาล        
โนนสุวรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐    
ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานการจัดการทั่วไป(งานการ
เจ้าหน้าที่)ชั้น ๒โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.๐ ๔๔๖๐ ๗๒๐๔ ต่อ ๒๐๒                   
 ๔.๒  สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ 
ลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๔.๓  อัตราค่าจ้าง (ข้ันต่ าชั่วคราว) แรกบรรจุ 
  ต าแหน่ง พนักงานบริการ   ( อัตราค่าจ้าง  ๖,๕๕๒.-   บาท 
  ๔.๔ ระยะเวลาการทดลองงาน  ๖ เดือนนับจากวันเริ่มจ้าง 
 ๔.๕ ระยะเวลาการจ้าง     ปีต่อปี  ตามปีงบประมาณ 
 ๔.๗ หลักฐาน และเอกสาร ที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
        ผู้สมัครต้องน าเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ ซม.โดยถ่ายครั้งเดียวกัน       
ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา  ส าเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๒  ฉบับ  โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในกรณีที่ไม่
สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๒  ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนโดยการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ (โรงพยาบาลของรัฐ) นับถึงวันปิดรับสมัครและ 
ต้องปราศจากโรค ดังต่อไปนี้ 
       ๔.๑  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอากาเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       ๔.๒  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 

๔.๓ ติดยา.../ 
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       ๔.๓  ติดยาเสพติดให้โทษ 
                          ๔.๔  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       ๔.๕  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       ๔.๖  ไม่เป็นโรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์ มีความเห็นว่าอาจจะวายได้ง่าย 
       ๔.๗  โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 
ราชการเช่น ตาบอดสี  โรคจิต  เป็นต้นและเอกสารตามข้อ ๔.๒ – ๔.๓  ให้เขียนค ารับรองถ่ายจากต้นฉบับจริง  

(๕) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ในกรณีที่ชื่อตัว 
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ  ๒  ฉบับ 
  (๖) ให้น าเอกสารฉบับจริงไปเพ่ือตรวจสอบด้วย 
ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและส าเนา  หากไม่สามารถน าเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
มาแสดงได้ให้น าหนังสือรับรองเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร 
เขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

 ๔.๘ เงื่อนไขการรับสมัคร 
            ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัคร 
๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและก าหนดวันเวลาสถานที่สอบ 
  - โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ป้ายปิดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ชั้น ๒  และวันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์จะประกาศให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหรือดูรายละเอียดได้ที่  ณ ป้ายปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ชั้น ๒ 

 - ก าหนดท าการสอบคัดเลือกข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์   ในวันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
   

๖. หลักเกณฑ์  และวิธีการสอบคัดเลือก    
          คณะกรรมการสอบคัดเลือกด าเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 -  ต าแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ) สอบข้อเขียน,ปฏิบัติ และ 
             สัมภาษณ์ 
 
 

๗. เกณฑ์การตัดสิน.../ 
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๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
  ๗.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตาม 
ล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่ 
มาสมัครเป็นส าคัญ 

 
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่ 
  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้  
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  และโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ก าหนดในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือก ได้คะแนน
เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
นับจากวันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   
๙. การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

      ๙.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไปสิ้นสุดตามปีงบประมาณ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละต าแหน่งโดยได้รับ
เงินเดือนตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๔ 
  ๙.๒ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง    และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
โรงพยาบาลโนนสวุรรณ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและ 
เสมอภาคดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในท านอง
เดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบด้วย 
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในระยะ  ๖  เดือนแรก 
หากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                      
                                                                (นายนพดล  พิษณุวงษ์) 

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ฉบับลงวันที่  ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
ต าแหน่ง  พนักงานบริการ  จ านวน ๑ อัตรา (พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
    ๑. เพศชาย  อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๕ – ๕๐  ปีบริบูรณ์  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)    

            ๒. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ ตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเท่าหรือ  
   ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรด้านช่างยนต์ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ  ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

    ๓. มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก 
   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีประสบการณ์ด้านขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมหนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับกฎ/สัญลักษณ์ทางจราจร  การดูแลรักษา  และซ่อมบ ารุงรถยนต์เบื้องต้น 
๓. มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่   
๔. ขยัน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบในงานดี   มีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสามารถ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้   
๕. มีความสุภาพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกและหน่วยงานรวมทั้งการปฏิบัติ 

ตามกฎกติกา และระเบียบที่หน่วยงาน หรือโรงพยาบาลตั้งไว้ได้    
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

      ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ท างาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้
มาใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดท าความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ
การขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย    

   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้
บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป เพ่ือให้
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 

(๒)  ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อข้องใจ และ
ช่วยตอบค าถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 

(๓)  งานบริหารจัดท าความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ 
เพ่ือให้เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

(๔) ขับรถยนต์.../ 
 
 



-๒- 
 

(๔) ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งรถ EMS และท าแผนซ่อมบ ารุงรถยนต์ รวมทั้ง
บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ 

(๕) สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

(๖) ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

(๗) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

(๘) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน างานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
๑.   มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๒.   ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๓.   สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายเดือน)   

ต าแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน  ๑  อัตรา 
 

วัน   เวลาที่สอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
 
วันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
เวลา  ๑๐.๔๕  -  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
เวลา  ๑๓.๐๐  เป็นต้นไป- 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
           
 
 
 
 
 

 
 
 -  สอบข้อเขียน 
    - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
    - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 
    - สอบภาคปฏิบัติ 
 
 
    - สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

 
 
-ห้องประชุม     
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
 
 
- ห้องประชุม  
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
   
- - ห้องประชุม  
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


