
(สําเนา) 
ประกาศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
............................................. 

 

  ด้วยจังหวัดลพบุรี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภท
ท่ัวไป  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง   หลักเกณฑ์   
วิธีการ   และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง 
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 

๑. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

    ช่ือตําแหน่ง   นักกายภาพบําบัด    จํานวน  ๒  อัตรา 
    กลุ่มงาน       เทคนิคบริการ   โรงพยาบาลโคกสําโรง  และโรงพยาบาลลําสนธิ  
 

    ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
   ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด  ซ่ึงมีลักษณะงาน         
    ท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการบําบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคท่ีเก่ียวกับกล้ามเน้ือ  โรคทางกระดูก  โรคทางข้อ โรคทาง  
    ระบบประสาทและความพิการต่าง  ๆ   ท่ีเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบําบัดโดยการใช้        
    ความร้อน แสงเสียง  ไฟฟ้า  หลักกลศาสตร์  การดัด  การดึง  การนวด  การบริหารร่างกาย  ตลอดจนการ 
    ใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟู   ป้องกัน  ปรับปรุง  แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกาย 
    ท่ีเสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีท้ังทางรูปและทางหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

      อัตราว่าง ๒   อัตรา  
       ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐ บาท 
     สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

ชื่อตําแหน่ง... 



- ๒    - 
 

     ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  ๑  อัตรา 
     กลุ่มงาน        ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลชัยบาดาล  
 

     ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
           ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการเงิน    
      การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน   
      ลงบัญชีทํารายงาน  การบัญชี  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณรายรับ – 
      รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง  โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

         อัตราว่าง ๑   อัตรา  
       ค่าตอบแทน  ๘,๖๑๐ บาท 
              สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
     ช่ือตําแหน่ง    นักเทคนิคการแพทย์    จํานวน  ๑  อัตรา 
     กลุ่มงาน        เทคนิคบริการ  โรงพยาบาลสระโบสถ์ 
 

     ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
    ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์    ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจ  ทดสอบ    
      วิเคราะห์วิจัยสิ่งส่งตรวจท่ีได้มาจากร่างกายมนุษย์โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
      ห้องปฏิบัติการท่ีครอบคลุมด้านเคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก   จุลชีววิทยาคลินิก   โลหิตวิทยา    
      คลังเลือด   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พิษวิทยาคลินิก  ฯลฯ   เพ่ือนําผลมาใช้ในการวินิจฉัย  ค้นหาสาเหตุ   
      วิเคราะห์ความรุนแรง และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริม 
      สุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมท้ังนํ้ายา 
      ต่าง ๆ   ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์  การให้คําปรึกษาแนะนํา  และการฝึกอบรมเก่ียวกับ 
      วิทยาการทางเทคนิคการแพทย์  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

    อัตราว่าง ๑   อัตรา  
       ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐ บาท 
              สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 



- ๓  - 
 
     ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  ๑  อัตรา 
     กลุ่มงาน        ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลโคกเจริญ 
 

     ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห์  
    รายละเอียดของพัสดุ  เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ  การร่างสัญญาซ้ือและสัญญาจ้าง  การเสนอ 
    ความเห็นเก่ียวกับพัสดุ  การวางระบบเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน 
    ท่ีเก่ียวข้อง 
 

     อัตราว่าง ๑   อัตรา  
          ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐  บาท 

                     สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                     ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 
     ช่ือตําแหน่ง     โภชนากร   จํานวน  ๑  อัตรา 
     กลุ่มงาน         ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลหนองม่วง   
 

     ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
          ปฏิบัติงานทางโภชนาการ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการของประชาชน  ศึกษาปัญหาโภชนาการและคุณค่าของอาหารชนิดต่าง ๆ ให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ประชาชน ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการใช้อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการกําหนด
รายการอาหารท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

 

  อัตราว่าง ๑   อัตรา  
       ค่าตอบแทน  ๘,๖๑๐ บาท 
              สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 

ชื่อตําแหน่ง... 
 



- ๔  - 
 

  

       ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  ๑  อัตรา 
       กลุ่มงาน        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําสนธิ  

 

        ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
      ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่างโต้ตอบ  
        บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทางหนังสือ  การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ   
        การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์  การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง  รายการและเก็บรักษาเอกสาร 
        สําคัญของทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการประชุมและจดบันทึก 
        รายงานการประชุม  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

   อัตราว่าง ๑   อัตรา  
       ค่าตอบแทน  ๘,๖๑๐ บาท 
               สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 
๒.    คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก    เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็น      
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                     (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ... 



- ๕ – 
 

หมายเหตุ   ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถ่ินและจะต้องนําใบรับรองแพทย์   ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  มาย่ืนด้วย 

 

                ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
             ๑. ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด 
              ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด  
     

๒.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
                          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในการบัญชี การตลาด 
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงาน 
 

๓. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
                        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา   
วิชาหน่ึงทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 
  

๔. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
                       ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง  
 

๕. ตําแหน่งโภชนากร 
                         ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่า
กว่าน้ี ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาเทคนิคการอาหาร  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

๖. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
                    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขา       
วิชาบริหารธุรกิจ 
           
 
 
 
 

๓.  การรับสมัคร 
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   ๓. การรับสมัคร 

           ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
                          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  งานการเจ้าหน้าท่ี               
ฝ่ายบริหารท่ัวไป   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี    ต้ังแต่วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี  ๒๔
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   ในวันและเวลาราชการ    

           
                     ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว         
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๒  รปู 

  (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรแสดงวุฒิการศึกษา   
และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร    

        ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้ 
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร  ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนได้ 

          (๓) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตําแหน่ง           
นักเทคนิคการแพทย์) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด  (เฉพาะตําแหน่ง                   
นักกายภาพบําบัด) 

         (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
         (๕) ใบรับรองแพทย์ 

                              (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) 
                              (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง  และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

                        ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตามอัตรา  ดังน้ี 
  -  สําหรับตําแหน่งในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ๕๐ บาท   
  -  สําหรับตําแหน่งในระดับปริญญาตรี   ๑๐๐ บาท            

                        เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้   เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   แต่ท้ังน้ีจะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

 
๓.๔ เง่ือนไข... 
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   ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า   

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ   อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  และจังหวัดลพบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย   

 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
   สมรรถนะ 
  จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ในวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๔   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคาร ๒  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  และทาง wwwlbo.moph.go.th 
 

๕.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
             ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ 
 

คะแนนเต็ม 
 

วิธีการประเมิน 
๑. การประเมินครั้งท่ี  ๑ 
    - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    - ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 

๒ การประเมินครั้งท่ี  ๒ 
      ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง    
     ๑. มนุษยสัมพันธ์ และความม่ันคงทางอารมณ์ 
     ๒. บุคลิกภาพ 
     ๓. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
     ๔. ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
     ๕. การทํางานเป็นทีม 

 
 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม ๒๐๐  

-  
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                   จังหวัดลพบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  ในข้อ ๑  ก่อน  และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต่อไป   
   

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนน
ประเมินครั้งท่ี ๑ ไม่ตํ่าร้อยละ  ๖๐  
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๖๐  
                     การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้    คือคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะครั้งท่ี  ๑  รวมกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ        
ครั้งท่ี ๒  ผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าจะอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าคะแนนรวมแล้วเท่ากัน จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ   สมรรถนะครั้งท่ี  ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  แต่ถ้าคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๒  เท่ากัน  ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้  
ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใด  เพ่ือกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าก็ได้ 

 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                      จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลือกสรรตามลํา ดับคะแนนสอบ                      
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคาร ๒  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  และทาง wwwlbo.moph.go.th       
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  ๑ ปี  นับแต่วัน ข้ึนบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘.  การจัดจ้างทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดลพบุรีกําหนด 
     
                             ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                (ลงชื่อ)   ฉัตรชัย   พรหมเลิศ 
                                      (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

 
             สําเนาถูกต้อง 
   (ลงช่ือ)    กิ่งแกว้       ชัยกุล 
        (นางก่ิงแก้ว  ชัยกุล) 
จพ.ธุรการชํานาญงาน สสจ.ลพบุรี 



เอกสารแนบ ๒ 
ใบสมัครเลขท่ี............ 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการท่ัวไป 
    ๑. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือและนามสกุล สมัครตําแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... ..................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้............................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ 
....................................................................................................... .................................. ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์..................................E-mail Address สถานท่ีเกิด เช้ือชาติ 
 .................................. ............................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................ สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ท่ีอําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................ .................................. ........................... 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร............................หมดอายุ........................... การรับราชการทหาร ศาสนา 
 ................................... ........................... 
อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................ 
เหตุผลท่ี(อยาก)ออกจากงาน...................................................................................................................................... 
๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปรญิญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
  

    
  

    
  

หลักสตูรเพ่ิมเตมิ                                                                   การฝึกอบรม 
  

  

  

๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีทําในช่วง ๓ ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ตําแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 

จาก ถึง 
      
      
      

 



โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 

 
โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์น้ัน ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้ง
น้ีอย่างไรบ้าง 
 

๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 

 

๕. บุคคลอ้างถึง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลท่ีคุ้นเคยกับการทํางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรงโปรดอย่างระบุช่ือ  
    บุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ท่ีทํางานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    
๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

                     ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือ 
ไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูส้มัคร 
                                                             (.......................................................) 

                                                             ย่ืนใบสมัครวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ......... 

 


