
  

 
 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยจังหวัดสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
            ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
            ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่ งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงาน
ช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบ
ด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา    
การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
           อัตราว่าง             ๑   อัตรา 
           อัตราค่าตอบแทน   ๑๓,๘๐๐  บาท 
           สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
     ๑.๒ สถานีอนามัยบ้านทุ่งอินทรีย์ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหลักสาม ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
           ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
           ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
           ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ 
ควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ
ประเมินผลก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการ
สาธารณสุข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
           อัตรา.. 

 



-๒- 
 
          อัตราว่าง             ๑   อัตรา 
          อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐  บาท 
          สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
        คุณสมบัติท่ัวไป 
     (๑) มีสัญชาติ ไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
     (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
     หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     ต าแหน่งนายช่างโยธา  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้          
ไมต่่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
      

๓ การรับสมัคร 
   ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวัน
และเวลาราชการ 
 
          ๓.๒ หลักฐาน.. 



-๓- 
 
 

   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร          
         (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน     
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
          (๒) ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่นใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและส าเนา หากไม่สามารถน าเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้น าหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
แทน และในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

   ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
         ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
           - ต าแหน่งนายช่างโยธา  ต าแหน่งละ ๕๐ บาท 
           - ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  
         เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 

    ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี      
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจังหวัดสมุทรสาคร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
          ๔. ประกาศ... 
 



-๔- 
 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
          จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ป้าย
ป ร ะ ก า ศ ห น้ า อ า ค า ร ส 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 ต์ 
http://skno.moph.go.th/sk/ ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
     -วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
     -วิชาความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๕๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๕๐  
 

จังหวัดสมุทรสาคร จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
    ๖.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

         ๗. การ... 

http://skno.moph.go.th/sk/


-๕- 
 

 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ป้ายหน้า

อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ http://skno.moph.go.th/sk/ ใน
หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 
๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่
กรณ ี
 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดสมุทรสาครก าหนด  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

     (ลงชื่อ)        แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ 
            (นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์) 

                     รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skno.moph.go.th/sk/


เอกสารแนบท้าย 
 
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
    เกี่ยวกับกฎระเบียบพนักงานราชการ 
๒. ทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
   ต าแหน่งนายช่างโยธา ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ด้านช่าง การประมาณราคา คอนกรีตเทคโนโลยี และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับต าแหน่ง 
   ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทดสอบความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
ต าแหน่ง 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


