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ประกาศจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

----------------                                          
ด้วยจังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท

พนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ   
ลงวันที่  11  กันยายน 2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน   และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ 25๕4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน   

1.1   ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด  ต าแหน่งเลขท่ี  2747 
กลุ่มงาน   วิชาชีพเฉพาะ   
หน่วยงาน   กลุ่มงานเทคนิคบริการ  โรงพยาบาลคลองหาด 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมีลักษณะที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค  เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท
และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุด้วยวิธีกายภาพบ าบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียงไฟฟ้า  
หลักกลศาสตร์  การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ  
เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและ
ทางหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                                                                                

อัตราว่าง  1    อัตรา 
ค่าตอบแทน 19,500   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน 2559 
1.2   ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ต าแหน่งเลขท่ี  2747,7099,7100 

กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
หน่วยงาน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลคลองหาด , โรงพยาบาลวัฒนานคร    

 โรงพยาบาลวังน้ าเย็น  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

 
 

ลักษณะงาน... 
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ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  
รายละเอียดของพัสดุ  เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง  การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ  การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ  และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  3    อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน 2559 
1.3   ชื่อต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ต าแหน่งเลขท่ี  3800 

กลุ่มงาน   กลุ่มงานเทคนิค   
หน่วยงาน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางช่างโยธา  ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ  งานช่าง  รังวัด  งานช่างเขียนแบบ  และ

งานช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบ  ด้านช่างโยธา  การค านวณแบบ
ด้านช่างโยธา  การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการ  ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้
ค าปรึกษาแนะน า  หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  1    อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน 2559 
1.4   ชื่อต าแหน่ง  นายช่างเทคนิค  ต าแหน่งเลขท่ี  7103 

กลุ่มงาน   กลุ่มงานเทคนิค   
หน่วยงาน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลอรัญประเทศ  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางเทคนิค  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ  ซ่อม สร้าง ประกอบ 
ดัดแปลง  ออกแบบ  ติดตั้ง  เครื่องจักร  เครื่องยนต์ เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน  
และรายละเอียดที่ก าหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดรวมกัน  ค านวณ
รายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว  ช่วยงาน  ตรวจสอบ  การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุม  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ  มอบหมาย  ส ารวจท้องที่เพ่ือก าหนดเขตและสถานที่
เกี่ยวกับการประกันภัย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  1    อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน 2559 
 

2. คุณสมบัติ… 
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2. คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
                         (1) มีสัญชาติไทย    

            (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
                         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ       

 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

               หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด     

ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด ทางกายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภา
กายภาพบ าบัด 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     
ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ  หรือทางการบัญชี  ทางบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร  นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า  ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 
ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น 

ต าแหน่งนายช่างโยธา     
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการส ารวจ สาขาวิชาการ

ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
ต าแหน่งนายช่างเทคนิค     

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาโยธา 
สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์  ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 

3. การรับสมัคร...   
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3. การรับสมัคร   

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  29  มิถุนายน  2558   

ถึงวันที ่ 7  กรกฎาคม  2558  ชั้น 3  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.–16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 0 3742 5141-4  
ต่อ 309  และทาง www.sko.moph.go.th 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3   รูป 
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
ด้วย)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2558   

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่   ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ

ไว้ด้วย 
3.3 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร   
วุฒิปริญญาตรี  อัตราต าแหน่งละ 100 บาท 
วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  อัตราต าแหน่งละ 50 บาท   

เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดสระแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  9  กรกฎาคม  2558   
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องคลินิกทันตกรรม ชั้น  1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  และทาง  
www. sko.moph.go.th 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน
ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

100 คะแนน  
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

100 คะแนน  
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200 คะแนน  

จังหวัดสระแก้ว  จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน (สอบข้อเขียน) และผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี 1   
จะได้รับการประเมินครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้   
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 2  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้ 

  คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ 
สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 คะแนนเท่ากัน  
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

จังหวัดสระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องคลินิกทันตกรรม  ชั้น  1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  และทาง  
www. sko.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ  ครบก าหนด  2  ปี   
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี    
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามทีจ่ังหวัดสระแก้วก าหนด  

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. 2558                                                               

ลงชื่อ     โกเมนทร์  ทิวทอง     
                             (นายโกเมนทร์  ทิวทอง) 

                                                               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   
                                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


