
 
 
 

ประกาศจังหวดัสุโขทัย 
เรื่อง รับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------- 
  ด้ วยจั งหวั ดสุ โขทั ยประสงค์ จะรั บสมั คร บุคคลเพื่ อจั ดจ้ า ง เ ป็นพนั กงานราชการ             
ประเภท  พนักงานราชการทั่วไป   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ  
พนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ      
เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่   ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร       
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑.    ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
       สถานที่ปฏิบัติงาน   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   
       กลุ่มงาน               บริหารทั่วไป 
       ช่ือตําแหน่ง           นักวิชาการพัสดุ 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  
รายละเอียดของพัสดุ  เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง  การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ  การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ  และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง ๑   อัตรา 
ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐   บาทต่อเดือน 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    วันเริ่มสัญญาจ้าง   -  ๓๐   กันยายน  ๒๕๕๕    

       คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง      
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาบริหารธุรกิจ  การบัญชี        
การจัดการ  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า  ทางโยธา  ทางก่อสร้าง  ทางเทคโนโลยี    
การไฟฟ้า 
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติทั่วไป    

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘   ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒/ไม่เป็น.... 



-๒- 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน            

พรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด  ทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง  ในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  
กฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย 
๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่    งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่วันที่   ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ถึง  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ในวัน
และเวลาราชการ  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕  x ๒  นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน   ๓  รูป 

(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา   เช่น   สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป   (หากเรียน-
หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ  
๒   ฉบับ   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร    

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น    ใบสําคัญการสมรส   ( เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)   ใบเปลี่ยน   

ช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ  -   นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ   ๑  ฉบับ 
(๕)  หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร   สด.๘  หรือ สด.๔๓  (สําหรับเพศชาย)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ   (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  และลงชื่อและวัน

เดือน  ปี  กํากับไว้ด้วย   โดยผู้สมัครต้องนําต้นฉบับหลักฐานมาแสดงด้วย  หากไม่สามารถนํามาแสดงได้ต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่จริงของต้นฉบับหลักฐานมาแสดงแทน 
 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  จํานวน  ๑๐๐  บาท  สําหรับตําแหน่งที่สมัคร 
( เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ) 

 ๓/เงื่อนไข.... 



-๓- 
๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น    
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลา   สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ   
   จังหวัดสุโขทัย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและ
สมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   ในวันที่   ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔           
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   และทางเวปไซด์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้  

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

การประเมินครั้งที่  ๑ 
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  ๒ 
๑.ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับงาน 
- ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตําแหน่ง
- บุคลิกภาพทั่วไป 
 

 
๔๐ 
๔๐ 
๒๐ 

 
 

สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์

 
รวม ๒๐๐

 
 จังหวัดสุโขทัย  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒  ต่อไป   

 

๔/เกณฑ์การ.... 



     -๔- 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
           การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ๒  ครั้ง  จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ         
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่  ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่   ๒   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ    
ที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน          
ให้พิจารณาผู้ที่ย่ืนใบสมัครเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสําคัญ 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   และทางเวปไซด์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย       
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่
จังหวัดสุโขทัยกําหนด  ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทําสัญญาตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        
       จักริน  เปลี่ยนวงษ์ 
           (นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์) 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 

 
สําเนาถูกต้อง 

           สุดา  กระจ่าง 
      (นางสาวสุดา  กระจ่าง) 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                      

 


