
ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ดวยจังหวัดราชบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท       
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่
๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี
๑.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน

  ๑.๑  กลุมงาน เทคนิค
      ชื่อตําแหนง นายชางเทคนิค
      ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา  ปฏิบัติงานดานชางเทคนิค  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกํากับ  
แนะนําตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

      อัตราวาง ๑  อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

  ๑.๒  กลุมงาน บริหารทั่วไป
       ชื่อตําแหนง นักประชาสัมพันธ
        ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
           ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ          

ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย  

        อัตราวาง ๑  อัตรา
        คาตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
        สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
        ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕
  ๑.๓  กลุมงาน บริการ
        ชื่อตําแหนง เจาพนักงานสถิติ
        ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๒/อัตราวาง...
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         อัตราวาง ๑  อัตรา
         คาตอบแทน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท
         สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
         ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕
  ๑.๔ กลุมงาน เทคนิค
         ชื่อตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม
         ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง ๑  อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

  ๑.๕  กลุมงาน บริการ
         ชื่อตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
         ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข  เชน พลิกตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร 
น้ํา และยาใหแกคนไข ทําความสะอาดเตียงตลอดบนโตะ ตู แกวน้ํา  ขางเตียงคนไข  เปลี่ยนผาปูท่ีนอน               
ปลอกหมอน  เส้ือของคนไข  และพนยาฆาเช้ือในหองคนไข  และปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

         อัตราวาง ๒  อัตรา
         คาตอบแทน เดือนละ 6,10๐ บาท
         สิทธิประโยชน    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
         ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
  ๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป   
         (๑)   มีสัญชาติไทย
         (๒)   มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘ ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)
         (๓)   ไมเปนบุคคลลมละลาย
         (๔)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
         (๕)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่         

ในพรรคการเมือง

๓/(6) ไมเปน...
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(๖)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม

         (๗)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
    หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นดวย

  ๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑)  ตําแหนงนายชางเทคนิค
       ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ สาขาวิชา

เครื่องกลทางเทคนิคยานยนต ทางเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะทางเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   สาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาสํารวจ ชางอุปกรณการแพทย หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน

  (๒)  ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
       ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ  

จิตวิทยา  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร  สื่อสารมวลชน  การปกครอง  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน

(๓)  ตําแหนงเจาพนักงานสถิติ
   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา

การบัญชี  การตลาด  การเลขานุการ  คอมพิวเตอรธุรกิจ  คอมพิวเตอร  คณิตศาสตรและสถิติ  การเงินและการ
ธนาคาร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน

(๔) ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม
              (๑)  ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสชักรรม  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา           

๒ ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
       (๒)  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
(๕)  ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข

              ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

๓.  การรับสมัคร
  ๓.๑   วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

           ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายการเจาหนาที่  กลุมอํานวยการ                    
ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง   ต้ังแตวันท่ี  ๒7  มกราคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554   
ในวันและเวลาราชการ 

  ๓.๒   หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
      (๑)   รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถายไมเกิน  ๑ ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๒ รูป
๔/(2) สําเนา...
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          (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน และสําเนาปริญญาบัตร (หากเรยีนหลักสูตรตอเน่ือง                     
ใหแนบมาพรอมนี้)  ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ ๑ ฉบบั โดยจะตอง    
สําเรจ็การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนมัุติภายภายในวันปดรับสมัคร คือ วนัท่ี ๒8  มกราคม  ๒๕๕๔

   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ
(๕)  ตองผานการเกณฑทหารหรือฝกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปที่ ๓ 
(๖)  หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑ ฉบับ  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ

ใหผูสมัครเขียนคํารับรอง  “สําเนาถูกตอง”  และลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓   คาสมัครสอบ
           ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบตามอัตรา  ดังนี้

  -  คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  ตําแหนงละ  ๕๐  บาท
  -  คุณวุฒิปริญญาตรี  ตําแหนงละ  ๑๐๐  บาท
  เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
๓.๔   เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปน                 
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด         
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดราชบุรี จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย

๔.   การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ี  ในการประเมินสมรรถนะ
      จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ณ บอรดปดประกาศ  ฝายการ
เจาหนาที่  กลุมอํานวยการ  ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง  และทาง  www.bph.moph.go.th

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

10๐
10๐

-  สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ
-  สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ

๕/หลักเกณฑ...

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



- ๕ –

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๒

๓. ประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล
๓.๑  การมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานอื่นไดดี
๓.๒  มีความรับผิดชอบ
๓.๓  มีความอดทนและเสียสละ
๓.๔  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ

๑๐๐ -  สอบสัมภาษณ

จังหวัดราชบุรีจะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน  และผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ 
จะตองไดคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ตอไป

๖.  เกณฑการตัดสิน
ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง           

ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูได
คะแนนการประเมินคร้ังท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ) เทากันใหผูไดคะแนนการประเมินคร้ังท่ี 1 (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา และถาคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) เทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดราชบุรี  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ บอรดปดประกาศ  ฝายการเจาหนาท่ี  

กลุมอํานวยการ  ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง  และทาง www.bph.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาว  ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศ  
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดราชบุรีกําหนด

ประกาศ  ณ  วันที่  24   มกราคม พ.ศ. ๒๕๕4

      
       (ลงชื่อ)   เจน   รัตนพิเชฏฐชัย

     (นายเจน   รัตนพิเชฏฐชัย)
   รองผูวาราชการจังหวัด   ปฏิบัติราชการแทน

    ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี
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