
 

 

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ดวยจังหวัดพิษณุโลก ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท

พนักงานราชการท่ัวไป โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ             

ลงวันท่ี 11 กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ                             

ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 และอาศัยอํานาจตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 685/2553 ลงวันท่ี                     

18 กุมภาพันธ 2553 เรื่องมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปรวม 1 ตําแหนง                     

1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑.  ช่ือตําแหนง กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

ช่ือตําแหนง    นักจัดการงานท่ัวไป   

กลุมงาน        บริหารท่ัวไป   

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

ปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี เชน การศึกษาวิเคราะห

เก่ียวกับขอมูลสถิติการรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี

ตางๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ

และรายงานอ่ืน ๆทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

เก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด

ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร      

งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติงานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   อัตราวาง  ๑  อัตรา 

-  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   

คาตอบแทน  ๑8,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาวิชา 

   

/สิทธิประโยชน... 



2 
 

สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  2563 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับ                  

การเลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

                         (๑)  มีสัญชาติไทย 

                         (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)                        

 (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                         (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ               

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

 (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเปนผูพนโทษ

มาแลวเกินหาป 

       การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการ

ตองกําหนดใหบุคคลผูนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีนา

รังเกียจของสังคมตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

 (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ

ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ

ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม                    

ตามกฎหมายฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย 

3.  การรับสมัคร 

     ๓.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2

ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ชวงเชาเวลา 08.30 - 12.00 น. และชวงบายเวลา 

13.00 - 16.30 น.) 

  ๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

 (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 

ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป 

(2) สําเนา... 
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 (๒)  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมา

พรอมนี้) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีรับสมัครจํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

        ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได 

ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ

ปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑  ฉบับ 

(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)                   

ใบเปลี่ยนชื่อชื่อนามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) สําเนาใบผานการตรวจ

คัดเลือกทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (สําหรับผูสมัครเพศชาย) อยางละ ๑ ฉบับ  

(๕)  หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ 

กํากับไวดวย 

๓.๓  คาสมัครสอบ  

     คาสมัครสอบ 200 บาท เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแต

ในกรณีท่ีเปนการขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

 ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

               ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ

จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร

อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ

เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจะไมคืนคาธรรมเนียม                         

ในการสมัครดวย 

4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา   

สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดพิษณุโลกจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  

ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                      

ณ บอรดประชาสัมพันธหนาหองกลุมงานทรัพยากรบุคคล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและ                   

ทาง website http://www.plkhealth.go.th  

 

 

 

    /5.  หลักเกณฑ... 

http://www.plkhealth.go.th/
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5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร    

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  

ทักษะ และสมรรถนะดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม (คะแนน) วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
- สวนท่ี 1 ความรูความสามารถท่ัวไป 
- สวนท่ี 2 ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง 

 
100 
๑00 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- สวนท่ี 1 ความสามารถการใชคอมพิวเตอร 
- สวนท่ี 2 ความเหมาะสมกับตําแหนง 
              - มนุษยสัมพันธ และความม่ันคง
ทางอารมณ 
              - บุคลิกภาพ 
                - ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
              - ความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
              - การทํางานเปนทีม 

 
100 
100 

 
สอบปฏิบัติ 

สอบสมัภาษณ 

รวม 4๐๐  

จังหวัดพิษณุโลกจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี  ๑  กอน   และผูผานการประเมินครั้งท่ี  ๑  

ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ตอไป 

6.  เกณฑการตัดสิน 

๖.๑  ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมิน

ความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง แตละสวนไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

๖.๒  ผู ท่ีจะถือวาเปนผู มีสิทธิ์ เขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (ความสามารถการใช

คอมพิวเตอรและความเหมาะสมกับตําแหนง) จะตองเปนผู ท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินครั้งท่ี 1 

(ความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง) แตละสวนไมต่ํากวารอยละ 60   

๖.3  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได คือ กรณีมีการประเมินความรู

ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ  

ทักษะและสมรรถนะครั้ง ท่ี ๑ และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนน 

เทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินครั้งท่ี ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนในการ

ประเมินครั้งท่ี ๑ เทากันจะใหผู ท่ีไดคะแนนจากการประเมินครั้งท่ี 2 สวนท่ี 1 ความสามารถการใช

คอมพิวเตอรมากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา หากคะแนนในการประเมินความสามารถการใชคอมพิวเตอร

เทากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการคัดเลือกสรร 
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