
 
 
 

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

................................. 

  ด้วยจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้างงาน   
 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
            ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ    
 - ปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและ
รายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 อัตราว่าง           จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งเลขท่ี 7145  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
  ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 

      ค่าตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
      สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
      ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน  2559   

 1.2  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
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ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 อัตราว่าง           จ านวน  1  อัตรา 
  - ต าแหน่งเลขท่ี 7146  โรงพยาบาลบางละมุง   
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

      ค่าตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
      สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
      ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน  2559   

 1.3  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 - ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง  การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ  การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง           จ านวน  3  อัตรา 
  - ต าแหน่งเลขท่ี 7139  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
  - ต าแหน่งเลขท่ี 7144  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
  ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ 6   
  - ต าแหน่งเลขท่ี 7148  โรงพยาบาลบางละมุง 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

      ค่าตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
      สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
      ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน  2559   

 1.4  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 - ปฏิบัติ งานทางวิชาการเงินและบัญชี   ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การ 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูก
ต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

 อัตราว่าง           จ านวน  6  อัตรา 
  - ต าแหน่งเลขท่ี 6232  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
  ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 
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        - ต าแหน่งเลขท่ี 7140  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
   - ต าแหน่งเลขท่ี 7141  โรงพยาบาลพานทอง 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
   - ต าแหน่งเลขท่ี 7142  โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
   - ต าแหน่งเลขท่ี 7143  โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
   - ต าแหน่งเลขท่ี 7147  โรงพยาบาลบางละมุง 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
      ค่าตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
      สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
      ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน  2559   

2.  คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
            2.1.1  มีสัญชาติไทย 
            2.1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
            2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
            2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
            2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
            2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
            2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ 

   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

     2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 2.2.1  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ในทุกสาขาวิชา 
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 2.2.2  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ในทุกสาขาวิชา 
 2.2.3  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางไฟฟูา ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟูา ทางโยธา ทาง
ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 2.2.4  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

3.  การรับสมัคร 
     3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝุายบริหารทั่วไป  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  29/9  หมู่ 4  ถนนวชิรปราการ  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
โทรศัพท์  0 3893 2467 - 8  ตั้งแต่วันที ่ 13  กรกฎาคม  2558 – วันที่  17  กรกฎาคม  2558                  
ในวันและเวลาราชการ    

     3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถงึวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 
 (2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียน  หรือส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (ภาษาไทย)  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
พร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  (17  กรกฎาคม  2558) 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
            (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ    
 (4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ  ส าเนาใบผ่านทหาร
กองเกิน (สด.8), หรือ (สด.43)  หรือได้รับการยกเว้น (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) 
 (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ   
 ทัง้นี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

     3.3  ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท   
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
 
 

5/3.4  เงื่อนไข... 
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     3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ใน ใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่ มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดชลบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที ่ 27  กรกฎาคม  2558  ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และทางเวปไซต์  http://www.cbo.moph.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์  0 3893 2467 - 8   

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 
           
  
 
 
 
 
 
   
 

 จังหวัดชลบุรี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ 1 
ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป   

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่1 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60   

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ทีผ่่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 

6/การจัดจ้าง... 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 
      - ความรู้ความสามารถทั่วไป   
      - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

100 

 

สอบข้อเขียน 
 

การประเมินครั้งท่ี 2 
      - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

100 

 

สอบสัมภาษณ์ 
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การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ 
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง 
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  จะพิจารณา
จากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร  

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และทางเวปไซต์  http:/www.cbo.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามทีจ่ังหวัดชลบุรีก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

(ลงชื่อ) ช านาญวิทย์  เตรัตน์ 
(นายช านาญวิทย์  เตรัตน์) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นางสาวกุณฑีรา  บุราณรัตน์) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
3  กรกฎาคม  ๒๕๕8 
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