
 

 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุร ี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ดวยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท

พนักงานราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ

พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ        

พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

     ๑.๑ ฝายแผนงานและสารสนเทศ 

 ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตาม

ศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  อัตราวาง ๑ อัตรา  

  สถานที่ปฏิบัติงาน  ฝายแผนงานและสารสนเทศ กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

 คาตอบแทน  ๑๓,๘๐๐  บาท 

 สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง  วันที่เริ่มสัญญาจาง  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป    

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒) อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

๒/๒ (๖) ไมเปนผูเคย... 



- ๒ - 

 

 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน

ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ

ราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่

ตองหามตามกฎ  ก.พ. วาดวยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓ มาย่ืนดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส  

๓.  การรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

       ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมงานทรพัยากรบุคคล กลุม

อํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  (ช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ) ต้ังแตวันที่  ๒๒ – ๓๐  ตุลาคม 

๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ 

   ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปย่ืนพรอมใบสมัคร ดังน้ี 

  (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒  น้ิว โดยถาย

ไมเกิน ๑ ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป) 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอยางเชน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียน

แสดงผลการเรียน หรือ  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรตอเน่ืองใหแนบมา

พรอมน้ี)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตอง

สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่  ๓๐  ตุลาคม           

๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

๓/๓ ในกรณีที่ไม... 

 



                                           - ๓ - 

 

 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่ สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ ไดรับอนุมัติ

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียน 

ช่ือ –นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ 

(๕) หลักฐานผานการเกณฑทหาร สค.๘ หรือ สค. ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑  ฉบับ 

(๖) หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถามี) 

ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

 ๓.๓  คาสมัครสอบ 

 ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ  

- ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร  ๕๐  บาท 

 เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง แตทั้งน้ี จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปน

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ

ผิดพลาด    

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด  ๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ี

สมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการได

เขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะไมคืนคาธรรมเนียม

ในการสมัครดวย 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน          

การประเมินสมรรถนะ  

จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะ  

และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  บอรดช้ัน ๘ 

อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 

 

 

 

๔ /๕ หลักเกณฑ... 

 



    - ๔ – 

 

 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  

ทักษะ  และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๑ 

- ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

ที่เกี่ยวของกับการปฏบัิติงานในหนาที ่

 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒ 

- ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหนง  

มนุษยสัมพันธ การประสานงาน การคิดวิเคราะห การส่ือสารโดยการพูด 

 

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ 

   

 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในขอ ๑ กอน และผูผาน

การประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอท่ีเหลือในครั้งที่ ๒ ตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 

 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒  

จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมตํ่ากวา

รอยละ  ๖๐ 

 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  

และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ 

ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่

สูงกวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี  ๒  เทากัน 

ใหพิจารณากําหนดเลือกความรูความสามารถ ทักษะ หรอืสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดใหเปนผูอยูใน

ลําดับทีสู่งกวาก็ได  

 

 

 

๕ /๗. การประกาศรายช่ือ... 

   



                                          - ๕ - 

 

     

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ในวันที ่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บอรดช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง 

www.yrh.moph.go.th   โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  

๒  ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกนัน้ีใหมแลวแตกรณี 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามทีจั่งหวัดสุพรรณบุรีกําหนด 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


