
 
 

 

 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
----------------------------- 

 ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน   
     1.1 กลุ่มงาน      บริการ 
 ชื่อตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน   1   อัตรา 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ซ่ึงมีลักษณะงาน  ท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง  โต้ตอบ  
บันทึกย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์  ในทรัพย์สินของทางราชการ  การ
ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์  การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง  รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุมและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง                  1    อัตรา 
 ค่าตอบแทน       ๑3,80๐  บาท   
 สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
 ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
 สถานท่ีปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารท่ัวไป   กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 
17  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

      1.2 กลุ่มงาน      บริการ 
 ชื่อตําแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน   1   อัตรา 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานการพัสดุท่ัวไปของส่วนราชการ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา  จัดซ้ือ
การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซมและบํารุงรักษา  การทําบัญชี  ทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษา
ใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  การแทงจําหน่ายพัสดุท่ีชํารุด  การทําสัญญา  การต่ออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ  หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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 อัตราว่าง                  1    อัตรา 
 ค่าตอบแทน        ๑3,80๐  บาท   
 สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
 ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
 สถานท่ีปฏิบัติงาน    ฝ่ายการเงินและพัสดุ    โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  
  หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
           (1)  เจ้าพนักงานธุรการ 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
        (2)  เจ้าพนักงานพัสดุ 

                            ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ใน
สาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ  หรือทางการบัญชี  ทางบริหารธุรกิจ  โยธา  การก่อสร้าง  ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิคส์  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
3. การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ในระหว่างวันท่ี  27  กรกฎาคม  2559  ถึงวันท่ี 2  สิงหาคม ๒๕๕9  ในวันเวลาราชการ  ภาค
เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.   ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 16.00  น.   รายละเอียดต่าง ๆ  สามารถดูได้ท่ี  
web  site  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 ท่ี  http://somdej17.moph.go.th  
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 3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 
1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ายด้วย) 
 (2)  สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ซ่ึงจะต้องเป็นวุฒิท่ีสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 
ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) 
ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1  ฉบับ 
 (6)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 (7)  สําหรับเพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร  

  ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารท่ีเป็นต้นฉบับและสําเนา หากไม่สามารถนํา
เอกสารท่ีเป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นําหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทน  และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไว้ด้วย  

 3.3 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  ตําแหน่งละ   100  บาท  ในวันท่ียื่นใบสมัคร 
  เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ท้ังนี้  จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

 3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้
มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก              
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ             
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร 
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  และจังหวัดสุพรรณบุรี (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17) จะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย  
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
   จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ  และสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีในการประเมินฯ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) วันท่ี 8  
สิงหาคม 2559  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 และทาง http://somdej17.moph.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะ   ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
- ความรู้ความสามารถ ท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
 

100 
 

 
 

สอบข้อเขียน 
 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
    - ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีเหมาะสม
กับตําแหน่งมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิด
วิเคราะห์ การส่ือสารโดยการพดู 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

  จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ก่อนและผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในครั้งท่ี 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  ต่อไป 
6.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ   
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้   กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ   
ทักษะ  และสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  
จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 
2 เท่ากัน  จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
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7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 จังหวัดสุพรรณบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์   ชั้ น 1  โรงพยาบาลสมเ ด็จพระสั งฆราช  อง ค์ ท่ี  17  และทาง  
http://somdej17.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด  1  ปี  นับแต่วันท่ีข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    14     กรกฎาคม   2559 
      บุญธรรม 
                                            ลงชื่อ      พิภพ     บุญธรรม 
              (นายพิภพ     บุญธรรม) 
                                           รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                  ผูว้่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 


