
 

 

 

 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ไป   

---------------------------------- 

 ดวย  จังหวัดกาญจนบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภท

พนักงานราชการทั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่   

๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่         

๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป    

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

   (๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  

        (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

        (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

        (๕)   ไมเปนผูดํารงตาํแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

   (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจําคุก เพราะกระทาํความผิดทางอาญา   

เวนแตเปนโทษสาํหรบัความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปน

ที่รังเกียจของสังคม 

       (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน

หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรอืลกูจางของราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนํา

ใบรับรองแพทย ซึง่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

มายื่นดวย 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ตามบัญชีรายละเอยีดแนบทาย 

 

/๓. การรับสมคัร...... 
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๓.  การรับสมัคร 

   ๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที ่ชั้น ๒ กลุมงานบริหารทัว่ไป  

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาญจนบรุี  ต้ังแตวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  ในวันและ

เวลาราชการ  

   ๓.๒  หลักฐาน  และเอกสาร  ที่ตองย่ืนพรอมใบสมคัร 

   ผูสมัครตองนาํเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร  ดังน้ี 

   (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕x๒  น้ิว โดยถายไมเกนิ ๑ ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓ รูป  (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถายดวย) 

   (๒)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตรและ 

ทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมน้ี) ที่แสดงวาเปนผูมีวฒุิการศกึษาตรงกับตาํแหนงทีส่มัคร   

จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ  โดยจะตองสาํเรจ็การศึกษา   และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรบัสมัคร  

คือ  วันที่       มีนาคม  ๒๕๕๖ 

           ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมคัรได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ที่สถานศกึษาออกให โดยระบุสาขาวชิาทีส่าํเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนมัุติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู

ภายในกาํหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

   (๓)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

          (๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (กรณีในหลักฐาน

การสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไมตรงกัน)  อยางละ  ๑  ฉบับ 

   (๕)  หลักฐานผานการเกณฑทหาร  สด.๘  หรือ สด.๔๓  (สําหรับเพศชาย) 

   (๖)  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ 

   ทั้งนี้   ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร   พรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและสาํเนา   หากไมสามารถนาํเอกสาร  

ที่เปนตนฉบับมาแสดงได   ใหนําหนังสือรบัรองจากหนวยงานที่เก่ียวของเปนหลกัฐานประกอบการสมัครแทน  และ

ในหลักฐานการสมัครทุกฉบบั  ใหผูสมัครรับรองสาํเนาและลงชื่อกาํกับไวดวย   

   ๓.๓  คาธรรมเนียมในการสมัคร 

          ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี ้ 

          - ตําแหนง นักทรัพยากรบคุคล   ๒๐๐  บาท 

                            - ตําแหนง นายชางโยธา   ๑๐๐  บาท 

        

/๓.๔ เง่ือนไข...... 
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   ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครจรงิและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน 

ใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ 

หรือวุฒกิารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิองตาํแหนงทีส่มัคร อันมีผลทาํใหผูสมคัรไมมีสทิธสิมัครตามประกาศรับสมัคร

ดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารบัการเลอืกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  และจงัหวัดกาญจนบรุ ี

จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๔. การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  

เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

   สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู

ความสามารถทกัษะ และสมรรถนะ และกาํหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  

งานการเจาหนาที่  ชั้น  ๒  กลุมงานบริหารทั่วไป  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบรุี  และทางเว็บไซตของ

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบรุี  www.kano.moph.go.th 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลอืกสรร   

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

หลักเกณฑการเลอืกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 

     - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 

๕๐ คะแนน 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 

     - ความรูความเหมาะสมสําหรับตาํแหนง 

 

๕๐ คะแนน 

 

สอบสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐ คะแนน  

 จังหวัดกาญจนบุรี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร)ี จะดําเนินการประเมินครั้งที่ ๑ กอน 

และผูผานการประเมินครั้งที่ ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป 

๖.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถอืวาเปนผูทีผ่านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐   

 

 

/ผูที่จะถอื...... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรบัสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

๑.๑  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป  

               หนวยงาน         ฝายบริหารทั่วไป   สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดกาญจนบรุี   

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ   

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การสรร  

การบรรจุ  และการแตงต้ัง  การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอ่ืน  การเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยาและวินัย  การออกจากราชการ  การคุมครองระบบคุณธรรม  และปฏิบัติหนาที่อื่น 

ที่เกี่ยวของ 

 อัตราวาง  ๑  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 

 สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙    

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ในสาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย

สาขาวชิารัฐศาสตร  (ทางการบริหาร   ทางบรหิารรัฐกิจ   ทางรัฐประศาสนศาสตร)   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หรือสาขาวชิาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวชิาดังกลาวขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑.๒  ตําแหนงนายชางโยธา 

กลุมงาน  เทคนิค  

               หนวยงาน         ฝายบริหารทั่วไป   สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดกาญจนบรุี   

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ   

  ปฏิบัติงานทางชางโยธา  ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ  งานชาง  รังวัด  งานชางเขียนแบบ  และงานชาง

กอสราง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการออกแบบ  ดานชางโยธา  การคํานวณแบบดานชางโยธา  

การควบคุม  การกอสรางดานชางโยธา  การวางโครงการ  กอสรางในงานดานชางโยธา  การใหคําปรึกษาแนะนํา  

หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานดานชางโยธา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 อัตราวาง  ๑  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๒,๒๔๐  บาท 

 สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙    

   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวชิาโยธา  

สาขาวชิาสาํรวจ  สาขาวชิาการกอสราง  หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวชิาดังกลาวขางตน 

 


