
 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบรุ ี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ดวยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทพนักงาน

ราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 

๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ

กลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมรีายละเอียด ดังตอไปน้ี 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

     ๑.๑ กลุมงาน  บริการ  

 ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบญัชี 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คอนขางยากเกี่ยวกับการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงินลงบัญชี ทํา

รายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอ จัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทํา

หนังสือช้ีแจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 อัตราวาง  ๒  อัตรา  

 คาตอบแทน  ๑๑,๒๘๐  บาท/ปวช. 

                ๑๓,๘๐๐  บาท/ปวส. 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง  วันที่เริ่มสัญญาจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

     ๒.๑ กลุมงาน  เทคนิค 

 ช่ือตําแหนง  นายชางเทคนิค 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง 

ออกแบบ ติดต้ัง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ให เปนไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่

กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใช เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการและ

ประมาณราคาเกี่ยวกบังานดังกลาว ชวยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับ มอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ 

 

๒/อัตราวาง... 

 



 

      - ๒ - 

  

 อัตราวาง  ๑  อัตรา  

 คาตอบแทน  ๑๓,๘๐๐  บาท 

 สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง  วันที่เริ่มสัญญาจาง  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒) อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน

ที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  

และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ  ก.พ. วาดวยโรค  

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาย่ืนดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๒.๒.๑ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบญัชี  

  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาพณิชยการ 

  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีในสาขาวิชา     

การบัญชี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 ๒.๒.๓ ตําแหนงนายชางเทคนิค  

  ไดรบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 

 

 

 

 

๓/๓.การรับสมัคร... 



 

- ๓ - 

  

๓.  การรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

       ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่กลุมงานทรพัยากรบุคคล กลุมอํานวยการ 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ) ต้ังแตวันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๕๙ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ในวันและเวลาราชการ 

   ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปย่ืนพรอมใบสมัคร ดังน้ี 

  (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถายไมเกิน  

๑ ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป) 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนแสดงผลการ

เรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเน่ืองใหแนบมาพรอมน้ี) ที่แสดงวาเปนผูมี

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร  

ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

ช่ือ –นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ 

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

(๖) หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถาม)ี 

ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

 ๓.๓  คาสมัครสอบ 

 ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ  

- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี    ๑๐๐ บาท 

- ตําแหนงนายชางเทคนิค                    ๑๐๐ บาท 

 เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง แตทั้งน้ี จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอยีดตาง 

ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

 

๔/อันเกิดจาก... 



                                                   

- ๔ - 

 

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร

ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะ

สําหรับผูน้ัน และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน

สมรรถนะ  

จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะ  และ

สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  บอรดช้ัน ๘ อาคาร

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

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และ

สมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  ๑ 

- ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง

ที่เก่ียวของกับการปฏบิัติงานในหนาที ่

 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  ๒ 

- ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหนง  

มนุษยสัมพันธ การประสานงาน การคิดวิเคราะห การสื่อสารโดยการพูด 

 

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ 

   

 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในขอ ๑ กอน และผูผานการประเมิน

ในครั้งที่ ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอที่เหลือในครั้งที่ ๒ ตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 

 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  จะตอง

เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 

 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนทีส่อบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  และ

สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับทีจ่ากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 

๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สงูกวา  ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูทีไ่ดคะแนนจากการประเมิน

ความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่งูกวา  และหากคะแนนในการ

ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  ๒  เทากัน ใหพิจารณากําหนดเลือกความรู

ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวาก็ได 

       ๕/๗. การประกาศ... 



 

                                                       - ๕ - 

 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ณ บอรดช้ัน ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th โดยบัญชี

รายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรอืนับแตวันประกาศ

รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสญัญาจางตามทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


