
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดพังงา 
เรื่อง  เวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

................................................ 
 

            ด้วยจังหวัดพังงา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2547  และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  และคําสั่งจังหวัด
พังงา ที่ 1878/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้แก่
รองผู้ว่าจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดและนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้    
 

1.  ชื่อตาํแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจา้งงาน 
 1.1  ชื่อตําแหน่ง    นักทรพัยากรบุคคล 
 กลุ่มงาน         บริหารทั่วไป 
 จํานวน           1  อัตรา 
 ปฏบิตังิานที่     ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   
 ค่าตอบแทน     10,010 บาท/เดือน 
 

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การ
สรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่เกี่ยวข้อง 
 

 สทิธปิระโยชน ์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญา  จนถึง  วันที่  30  กันยายน  2554 
 

  1.2  ชื่อตาํแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มงาน         วิชาชีพเฉพาะ 
 จํานวน           1  อัตรา 
 ปฏบิตังิานที่     กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   
 ค่าตอบแทน     10,850 บาท/เดือน 
 

 ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่งนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  
กําหนดคุณลักษณะของเครื่องจัดระบบติดต้ังเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ 
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เกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆกําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การใช้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้าน
ต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่และปฏิบัติหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

              สิทธปิระโยชน ์       ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
              ระยะเวลาการจา้ง   ต้ังแต่วันเริม่ทําสัญญา  จนถึง  วันที่  30  กันยายน  2554 
  

 2.  คุณสมบตัทิั่วไป  และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารบัการเลือกสรร 
      2.1 คณุสมบตัทิั่วไป 

         (1) มสีญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง   กรรมการพรรคการเมืองหรือ         

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น 
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

   หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535)  มาย่ืนด้วย  

 

        2.2 คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ 
              ตําแหนง่นกัทรพัยากรบคุคล 
           ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ และสาขาบริหารธุรกิจ 
 

           ตําแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
           ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

3. การรบัสมัคร 
          3.1.1   วัน  เวลาและสถานที่รบัสมัคร 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  Download  ใบสมัครจาก  www.pngo.moph.go.th  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองไดท้ี่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา  ต้ังแต่วันที่  18 - 25 เมษายน 2554  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)                 
                                                                                                              .../3 
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3.1.2 หลกัฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมคัร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
(2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง 

กับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนมุัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  25  เมษายน  2554                                 
        ในกรณีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมติัประกาศนียบัตร  ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายืน่แทนก็ได้ 
  (3)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่
เกิน 1  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ                            
(5)  สําเนาหลกัฐานอื่น ๆ เช่น ในสําคญัสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล 

(ในกรณทีี่ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมคัรไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1  ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
 

ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

     3.2  ค่าธรรมเนียมสอบ 
         ผู้สมคัรสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  100  บาท 

    เมื่อสมคัรสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณทีี่ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง แต่ทัง้นี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ   

     3.3  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดพังงาจะไม่คืนค่าธรรมธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมนิสมรรถนะและกําหนดวัน  เวลา  สถานทีใ่นการ   
    ประเมนิสมรรถนะ 
 จังหวัดพังงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ กําหนด วัน เวลา สถานที ่
ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  28 เมษายน 2554  ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และทาง 
เว็บไซด์   www. pngo.moph.go.th 
 

5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
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ตําแหน่งนักทรพัยากรบคุคล 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
50 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
1. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
2. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
50 

100 

 
สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ ์

รวม 200  
   

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
1. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
2. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
50 
50 

 
สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ ์

รวม 200  
   

หมายเหตุ  ดําเนินการประเมินสมรรถนะครัง้ที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว  
              จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป 
  

6. เกณฑ์การตดัสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

7. การประกาศรายชื่อและการขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
       จังหวัดพังงา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  สํานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา และทางเว็บไซด์ www. pngo.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไป  เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแ่ล้วแต่กรณี 
 

8. การจดัทําสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของจังหวัดพังงา  จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา กําหนด 
 

             ประกาศ    ณ  วันที ่   30    มีนาคม  พ.ศ. 2554 

                                                         
          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 


