
 

 

 

 

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   

     ๑.๑  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป  

               หนวยงาน         กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข   

  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบุรี   

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ   

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของ

สวนราชการหรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคง 

ในระดับประเทศ  รวมถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อ

ประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการของสวนราชการ  หรือใชเปนขอมูลสําหรับกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศ  แลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 อัตราวาง  ๓  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บาท 

  สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙    

 คุณสมบัติสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ีในทุกสาขาวิชา 

 

/๑.๒ ตําแหนง....... 
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     ๑.๒  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป  

               หนวยงาน         กลุมงานควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบุร ี  

       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ   

  ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห  วิจัย  

วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข  เชน  การสุขศึกษา การสงเสรมิสขุภาพการสขุาภบิาล และการควบคมุโรค  

เปนตน  เพ่ือเสนอนโยบาย  วางแผนงาน  และดําเนินงานดานการสาธารณสุข  วัดและประเมินผลกําหนดระบบและ

วิธีการดานนิเทศ  นิเทศควบคุมติดตามผล  และประเมินผลงานดานการสาธารณสุขการสอนและอบรมดานการ

สาธารณสุข  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 อัตราวาง  ๒  อัตรา 

 คาตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บาท 

 สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง    วันเริม่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙    

 คุณสมบัติสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ เทียบไดไม ตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร  สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด  สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือ

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงและทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

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

ที่รังเกียจของสงัคม 

       (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 

/หมายเหต.ุ..... 
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หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน

หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรอืลกูจางของราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนํา

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

มายื่นดวย 

๓.  การรับสมัคร 

   ๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัคร กรอกใบสมคัรดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที ่ชั้น ๒ กลุมงานบรหิารทัว่ไป  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ต้ังแตวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึง  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ใน

วันและเวลาราชการ (พักเท่ียง) 

   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)  สําเนาประกาศนยีบัตรวชิาชีพและระเบยีนแสดงผลการเรียน หรือสาํเนาปริญญาบัตรและ 

ทรานสครปิ  (หากเรียนหลักสูตรตอเนือ่งใหแนบมาพรอมน้ี)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ี

สมัคร   จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ  โดยจะตองสาํเร็จการศึกษา   และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน

วันปดรับสมัคร  คือ  วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

          ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดงักลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให (อายุไมเกิน ๖ เดือน) โดยระบุสาขาวชิาทีส่ําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ

ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  

   (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  ๒๐๐  บาท 

๓.๔ เงื่อนไข...... 
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   ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจรงิและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน 

ใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ 

หรือวุฒกิารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิองตาํแหนงทีส่มัคร อันมีผลทาํใหผูสมคัรไมมีสทิธสิมัครตามประกาศรับสมัคร

ดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารบัการเลอืกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  และจงัหวัดกาญจนบรุ ี

จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๔. การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  

เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

   สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู

ความสามารถทกัษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

ณ  งานการเจาหนาที่  ชั้น  ๒  กลุมงานบริหารทัว่ไป  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 จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป 

๖.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถอืวาเปนผูทีผ่านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐   

  ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ   ทักษะ  และสมรรถนะ   ครั้งที่  ๒  

จะตองเปนผูทีส่อบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ   ทักษะ   และสมรรถนะ   ครั้งที่  ๑   ไมตํ่ากวา

รอยละ  ๖๐ 

/การจัดจาง...... 



 


