
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป

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

ดวยจังหวัดสมุทรสาครประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑  ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ตําแหนง นายชางโยธา
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ    ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซ่ึงไดแก งานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชาง

กอสราง ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณแบบดาน
ชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การให
คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง             ๑ อัตรา
อัตราคาตอบแทน   ๑๒,๒๔๐ บาท
สิทธิประโยชน       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง   ต้ังแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๒ ฝายการเจาหนาท่ี โรงพยาบาลกระทุมแบน

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
      ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และการแตงต้ัง การฝกอบรม และพัฒนาขาราชการและบุคลากรอ่ืน การ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครอง
ระบบคุณธรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง...



-๒-

     อัตราวาง ๑ อัตรา
     อัตราคาตอบแทน   ๑๕,๙๖๐ บาท
     สิทธิประโยชน       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
     ระยะเวลาการจาง   ต้ังแตวันท่ีเริม่จาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีสัญชาติ ไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
     (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวา ไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงนายชางโยธา  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้

ในสาขาวิชาการกอสราง
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขา

วิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ทางการ
บริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๓ การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายบริหารท่ัวไป (งานการเจาหนาท่ี)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ต้ังแตวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร
         (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน
๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนา...



-๓-

          (๒) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร
จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร คือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชนใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับและสําเนา หากไมสามารถนําเอกสารท่ี

เปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนหลักฐานประกอบการสมัคร
แทน และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

๓.๓ คาสมัครสอบ
ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้

- ตําแหนงนายชางโยธา  ตําแหนงละ ๕๐ บาท
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท

         เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ

    ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ี
สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดสมุทรสาคร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร) จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ

จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ปาย
ป ร ะ ก า ศ ห น า อ า ค า ร สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร  แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
http://ssjsk๐๐@gmail.com

๕. หลัก...



-๔-
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน
การประเมินครั้งท่ี ๑

-ความรูความสามารถท่ัวไป
-ความรูเฉพาะตําแหนง

๕๐
๕๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

การประเมินครั้งท่ี ๒
-ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ

รวม ๒๐๐

จังหวัดสมุทรสาคร จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ กอน และผูผานการประเมิน
สมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
    ๖.๑ ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐
    ๖.๒ ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒
จะตองเปนผู ท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑
ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูท่ี
ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒
เทากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ปายหนา
อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต http://ssjsk๐๐@gmail.com โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับ
แตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดสมุทรสาครกําหนด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) แมนรัตน  รัตนสุคนธ

(นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ)
 รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                       ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร



เอกสารแนบทาย

๑. ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
    ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป

-ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรเบ้ืองตน การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ
และขอมูลตาง ๆ

-ความสามารถดานเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา
ขอความหรือรูปภาพ การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ
หรือแบบจําลองตาง ๆ
     ๒. วิชาภาษาไทย

-ความเขาใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือ
ขอความท่ีกําหนดให แลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ท้ังนี้  รวมไปถึง
การสรุปความ และตีความดวย

-การใชภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
๒. ทดสอบความรูเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
   ตําแหนงนายชางโยธา ทดสอบเก่ียวกับความรูดานชาง การประมาณราคา คอนกรีตเทคโนโลยี และอ่ืน
ๆ ท่ีเก่ียวกับตําแหนง
   ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
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