(สําเนา)
ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.............................................
ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด จํานวน ๒ อัตรา
กลุ่มงาน
เทคนิคบริการ โรงพยาบาลโคกสําโรง และโรงพยาบาลลําสนธิ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทาง
ระบบประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบําบัดโดยการใช้
ความร้อน แสงเสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการ
ใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกาย
ที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๒ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ชื่อตําแหน่ง...

- ๒ ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
ลงบัญชีทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ –
รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ชื่อตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
เทคนิคบริการ โรงพยาบาลสระโบสถ์
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห์วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา
คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ
วิเคราะห์ความรุนแรง และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ํายา
ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คําปรึกษาแนะนํา และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

- ๓ ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโคกเจริญ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน

โภชนากร จํานวน ๑ อัตรา
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของประชาชน ศึกษาปัญหาโภชนาการและคุณค่าของอาหารชนิดต่าง ๆ ให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ประชาชน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการกําหนด
รายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ชื่อตําแหน่ง...

- ๔ ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําสนธิ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทางหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสาร
สําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ...

- ๕–
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด
๒. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน
๓. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
๔. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
๕. ตําแหน่งโภชนากร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาเทคนิคการอาหาร หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๖. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขา
วิชาบริหารธุรกิจ

๓. การรับสมัคร

-๖–
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรแสดงวุฒิการศึกษา
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(๓) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตําแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด (เฉพาะตําแหน่ง
นักกายภาพบําบัด)
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์
(๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี)
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
- สําหรับตําแหน่งในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
๕๐ บาท
- สําหรับตําแหน่งในระดับปริญญาตรี
๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
๓.๔ เงื่อนไข...

-๗๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดลพบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และทาง wwwlbo.moph.go.th
๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
๑. การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๒ การประเมินครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๑. มนุษยสัมพันธ์ และความมั่นคงทางอารมณ์
๒. บุคลิกภาพ
๓. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๕. การทํางานเป็นทีม
รวม
-

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐
๕๐

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐๐

- ๘จังหวัดลพบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ต่ําร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ คือคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ ๑ รวมกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าจะอยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนรวมแล้วเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า แต่ถ้าคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากําหนดเลือกความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํา ดั บ คะแนนสอบ
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และทาง wwwlbo.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นั บ แต่ วั น ขึ้ น บั ญ ชี
หรื อ นั บ แต่ วั น ประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดจ้างทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดลพบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) ฉัตรชัย พรหมเลิศ
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) กิ่งแก้ว

ชัยกุล

(นางกิ่งแก้ว ชัยกุล)
จพ.ธุรการชํานาญงาน สสจ.ลพบุรี

เอกสารแนบ ๒
ใบสมัครเลขที่............
ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป
๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้...............................................................................
.......................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................E-mail Address

สมัครตําแหน่ง
.....................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
.................................. .............................
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
.................................. .............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ออกให้ที่อําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................
.................................. ...........................
วันเดือนปีที่ออกบัตร............................หมดอายุ...........................
การรับราชการทหาร
ศาสนา
................................... ...........................
อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................
เหตุผลที่(อยาก)ออกจากงาน......................................................................................................................................
๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
สถานศึกษา
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิม่ เติม

การฝึกอบรม

๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทําในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตําแหน่งงานและ
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ
จาก
ถึง

โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทไี่ ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้ง
นี้อย่างไรบ้าง

๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

๕. บุคคลอ้างถึง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทํางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรงโปรดอย่างระบุชื่อ
บุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน ที่ทํางานปัจจุบันและโทรศัพท์
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

๖. ข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือ
ไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ......................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน...........................พ.ศ.........

