
 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ไป   

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

 ดวย  จังหวัดกาญจนบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภท

พนักงานราชการท่ัวไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี   

๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี         

๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี 

๑.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน  (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป    

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

   (๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  

        (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

        (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาท่ีได   ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

        (๕)   ไมเปนผูดํารงตาํแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

   (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทาํความผิดทางอาญา   

เวนแตเปนโทษสาํหรบัความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปน

ท่ีรังเกียจของสังคม 

       (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน

หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลกูจางของราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนํา

ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

มายื่นดวย 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ตามบัญชีรายละเอยีดแนบทาย 

 

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

   ๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี ชั้น ๒ กลุมงานบริหารท่ัวไป  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี  ต้ังแตวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ใน

วันและเวลาราชการ  

   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) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวฒุิการศกึษาตรงกับตาํแหนงทีส่มัคร   

จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ  โดยจะตองสาํเรจ็การศึกษา   และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรบัสมัคร  

คือ  วันท่ี  ๓๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๖ 

           ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมคัรได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ท่ีสถานศกึษาออกให โดยระบุสาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษา และวันท่ีที่ไดรับอนมัุติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยู

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 

   ท้ังนี้   ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร   พรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับและสาํเนา   หากไมสามารถนาํเอกสาร  

ท่ีเปนตนฉบับมาแสดงได   ใหนําหนังสือรบัรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนหลกัฐานประกอบการสมัครแทน  และ

ในหลักฐานการสมัครทุกฉบบั  ใหผูสมัครรับรองสาํเนาและลงชื่อกาํกับไวดวย   

   ๓.๓  คาธรรมเนียมในการสมัคร 

          ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี ้ 

          - ตําแหนง นักวิชาการพัสด ุ    ๒๐๐  บาท 

                            - ตําแหนง นักโภชนาการ   ๒๐๐  บาท 

       /๓.๔ เง่ือนไข...... 
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   ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจรงิและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน 

ใบสมัคร  พรอมท้ังย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ 

หรือวุฒกิารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิองตาํแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมคัรไมมีสทิธสิมัครตามประกาศรับสมัคร

ดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารบัการเลอืกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  และจงัหวัดกาญจนบรุ ี

จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  

เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

   สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู

ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินฯ  ในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖    

ณ  งานการเจาหนาท่ี  ชั้น  ๒  กลุมงานบริหารท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบรุี  และทางเว็บไซตของ

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบรุี  www.kanpho.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 จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ตอไป 

๖.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูท่ีจะถอืวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐   

 

 

/ผูท่ีจะถอื...... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรบัสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

 

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

๑.๑  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป  

               หนวยงาน         ฝายบริหารท่ัวไป   สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดกาญจนบรุี   

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ    

  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  รายละเอียด

ของพัสดุ  เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซื้อและสัญญาจาง การเสนอความเหน็เก่ียวกับพสัดุ  การ

วางระบบเก่ียวกับระเบียบ  และวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 อัตราวาง  ๑  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่าํกวานี้  ในสาขาวชิาการบรหิารธรุกิจ การบญัชี  

การจัดการ  หรือสาขาวชิาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวชิาดังกลาวขางตน 

 สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๒  ตําแหนงนักโภชนาการ 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป  

               หนวยงาน         ฝายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลบอพลอย  สํานักงานสาธารณสุข 

  จังหวัดกาญจนบุรี   

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ    

  ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ปญหา

โภชนาการดานตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขและสงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน  สาํรวจและรวบรวมขอมูลดาน

โภชนาการของประชาชนภาคตาง ๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกัน และบําบัดโรคขาด

สารอาหาร วิจัยดานอาและโภชนาการเพ่ือกําหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ให

เหมาะสม ทดลองตํารับอาหารใหมตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ  สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการ คนควา  ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร  ซ่ึงมีคุณคาดานโภชนาการ  กําหนดรายการ

อาหารควบคุมและใหคําแหนะนําในการประกอบอาหารเฉพาะโรค  จัดสอนฝกอบรมเจาหนาท่ี  อาสาสมคัรหมูบาน

และประชาชนท่ัวไป และเผยแพรความรูประชานิเทศดานโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีตาง ๆ  และปฏบิตัหินาท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 อัตราวาง  ๑  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 

 สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙    

   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไม ตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง

วิทยาศาสตรการอาหาร  ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ        

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการอาหาร  ทางอาหารและโภชนาการ   ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัย

ในอาหาร  หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

 


