
 
 
 

(ส ำเนำ) 
ประกำศจังหวัดสิงห์บุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
---------------------------------- 

  ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร  ประเภทพนักงำน-
รำชกำรทั่วไป  ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร   เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร   และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร   ลงวันที่    11   
กันยำยน   2552   และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติ 
เฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน  และกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ.  2554   
จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1.1  กลุ่มงำน  เทคนิค    
 ชื่อต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม   
       ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปฏิบัติงำนช่วยเภสัชกรในงำนเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงำน

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรผสมยำ กำรปรุงยำและเวชภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน กำรจัดซื้อ จัดหำ เก็บรักษำ 
เบิกจ่ำยยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทำงด้ำนเภสัชกรรม กำรจัดและจ่ำยยำตำมค ำสั่งแพทย์ กำรให้ค ำแนะน ำ
ในกำรใช้ยำ ภำยใตก้ำรควบคุมของเภสัชกร  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

 อัตรำว่ำง 1  อัตรำ  กลุม่งำนเภสัชกรรม  โรงพยำบำลอินทร์บุรี 

 ค่ำตอบแทน 1.  13,010.-บำท  (ปวท.) 

  2.  13,800.-บำท  (ปวส.) 

 สิทธิประโยชน์    ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง – 30 กันยำยน  2559 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
             คุณสมบัติทั่วไป    

(1)  มีสัญชำติไทย 
(2)  มีอำยุ   18  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง   กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค 
กำรเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง   จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร   พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ   หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร       
ส่วนท้องถิ่นและจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม  กฎ  
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มำยื่นด้วย 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1. ได้รับประกำศนียบัตรเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม  ซึ่งมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

ต่อจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ศึกษำวิชำสำมัญ  หรือ 
 2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

3.  กำรรับสมัคร 

3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล   อำคำร ภปร.2  

ชั้น  3  โรงพยำบำลอินทร์บุรี  โทร  0 3658  1993-7 ต่อ 237 ตั้งแตว่ันที ่27  พฤษภำคม – 5  มถิุนำยน  
2558  ในวนัและเวลำรำชกำร  

3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (1)  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด  1.5x2  นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน  1  ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน 2 รูป 

                 (2)  ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ  ตัวอย่ำงเช่น  ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลกำร
เรียน  หรือ   ส ำเนำปริญญำบัตรและทรำนสคริป    (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้)  ที่แสดงว่ำเป็น
ผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร  จ ำนวนอย่ำงละ  2  ฉบับ  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  5  มิถุนำยน  2558 

                 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภำยใน
ก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
(4)  ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน-ชื่อนำมสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  อย่ำงละ  1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  จ ำนวน  1  ฉบับ (ถ้ำมี) 

ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
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 3.3  ค่ำสมัครสอบ 
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ  จ ำนวน  100.-บำท   เมื่อสมัครสอบแล้วค่ำสมัครสอบ 
จะไม่จ่ำยคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  แต่ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรขอคืน 
ก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 

3.4  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ใน 
ใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และโรงพยำบำล
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครด้วย 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดสิงห์บุรี   จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์    
งำนผู้ป่วยนอก  โรงพยำบำลอินทร์บุรี    และทำง  www.inburi.net 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ   ทักษะ  
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีกำรประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

กำรประเมินครั้งที่  1 
-  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
   และควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 

กำรประเมินครั้งที่  2 
     -  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
        1)  วิธีกำรสัมภำษณ์  70 คะแนน 
        2)  กำรปฏิบัติกำรทำงคอมพิวเตอร์ 30  คะแนน 

    
 

 
100 

 

 
 

สอบสัมภำษณ์ 
ทดสอบปฏิบัติ 

รวม 200  
 

 จังหวัดสิงห์บุรี  จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ 1 
ดังกล่ำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป 

/6. เกณฑ์กำรตัดสิน… 



-4- 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  60 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  
2  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1  ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ  60 
 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้     กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  
และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2  เท่ำกัน   จะพิจำรณำจำก
ล ำดับทีใ่นกำรสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

7.  กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

จังหวัดสิงห์บุร ี   จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ    ณ    ป้ำย
ประชำสัมพันธ์   งำนผู้ป่วยนอก  อำคำร  ภปร.2  โรงพยำบำลอินทร์บุรี   และทำง  www.inburi.net   โดย 

บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด    1  ปี   นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ 

นับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่จังหวัดสิงห์บุรีก ำหนด 

ประกำศ   ณ  วันที่     18   พฤษภำคม  พ.ศ.2558 

ลงชื่อ   รุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร 
         (นำยรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร) 

       นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงหบ์ุรี 

 
 
 

วลประสิทธิ์พร 
       (นำยรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร) 

   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงหบ์ุรี 

 
 

 

http://www.inburi.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


