ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ จานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑. กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไป
ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๘๐๐๔ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุม
โรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผลกาหนด
ระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและ
อบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๒. กลุ่มงาน
เทคนิค
ชื่อตาแหน่ง
นายช่างเทคนิค จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๘๐๐๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
อาเภอบางคนที สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๒/ลักษณะงาน.....

-๒ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง
ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เป็นไปตามแบบแปลน และ
รายละเอียดที่กาหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน
คานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สารวจท้องที่เพื่อกาหนดเขตและสถานที่
เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
๑๑,๒๘๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เ ป็น ผู ้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ า ที่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถหรือ จิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
๓/เกษตรศาสตร์.....

-๓เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย สาขาวิช าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุ ขศึกษา สาขาวิช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
๒.ตาแหน่งนายช่างเทคนิค
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ า กว่ า นี้ ใ นสาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้าก่าลัง ทางช่าง
ก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน
๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม http://skmo.moph.go.th/skmo/
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรีย น หรือ ส าเนาปริญ ญาบัต ร และ Transcript (หากเรีย นหลัก สูต รต่อ เนื ่อ งให้แ นบมา
พร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

4/(3) สาเนา .....

-4(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน- ชื่อ
– นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานการผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย)
(๖) ใบรับ รองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบอัตรา ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตาแหน่งนายช่างเทคนิค
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบอัตรา 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้น และจังหวัดสมุทรสงครามจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑.๑. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
(๕๐)
(๕๐)

วิธีประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
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๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
๒.๑. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
๒.๒. มีความรับผิดชอบ
๒.๓. มีความอดทน และเสียสละ
๒.๔. มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม
๑๐๐
(๓๐)
(๓๐)
(๒๐)
(๒๐)
๒๐๐

วิธีประเมิน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

จังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้ งที่ ๑ และครั้ งที่ ๒ รวมกั นมากกว่ าเป็น ผู้ อ ยู่ใ นล าดั บที่ สู งกว่า ถ้ าได้ค ะแนนเท่ ากั น จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๒ เท่า กัน
ให้พิจ ารณากาหนดเลือ กความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จั งหวัด สมุ ทรสงคราม จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดั บคะแนนสอบ
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสมุทรสงครามกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

