
 

 
 

 

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

____________________ 

ดวยจังหวัดปราจีนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
ชื่อตําแหนง นักโภชนาการ 
หนวยงาน ฝายโภชนาการ กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลกบินทรบุรี 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ปญหา 

โภชนาการดานตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขและสงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน สํารวจและรวบรวมขอมูล
ดานโภชนาการของประชาชนภาคตาง ๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกัน และบําบัด 
โรคขาดสารอาหาร วิจัยดานอาหารและโภชนาการเพื่อกําหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยี
ตาง ๆ ใหเหมาะสม ทดลองตํารับอาหารใหมตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหาร 
ที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ คนควา ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณคาดานโภชนาการ 
กําหนดรายการอาหารควบคุมและใหคําแนะนําในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอน ฝกอบรมเจาหนาที่ 
อาสาสมัครหมูบานและประชาชนทั่วไป และเผยแพรความรูประชานิเทศดานโภชนาการ ทางสื่อมวลชน 
โดยวิธีตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 อัตราวาง ๑ อัตรา 
 คาตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

/(๔) ไมเปนผู... 
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 (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
 (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกินหาป 
 (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง 
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
สวนราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 
ที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
วิทยาศาสตรการอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ กลุมงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 
แพทยแผนไทย ชั้น ๒ โรงพยาบาลกบินทรบุรี ตั้งแตวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต https://sites.google.com/site/hrmkbh 

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป 

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร (หากเรียน

หลักสูตรตอเนื่อง ใหแนบประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน) จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ  
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
(๖) ใบสําคัญทางทหาร (แบบ สด. ๘ หรือ แบบ สด. ๙ หรือ แบบ สด. ๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

๓.๓ คาสมัครสอบ 
ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครแลว 

คาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสทิธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดปราจีนบุรีจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

จังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ กลุมงานทรัพยากรบุคคล อาคารแพทยแผนไทย ชั้น ๒ โรงพยาบาลกบินทรบุรี และทางเว็บไซต 
https://sites.google.com/site/hrmkbh 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑   
๑. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ สอบขอเขียน 
การประเมินครั้งที่ ๒   
– ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง 
๑. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 
๒. บุคลิกภาพ 
๓. วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปฏิภาณไหวพริบ 
๕. ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

สอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

จังหวัดปราจีนบุรี จะดําเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในขอ ๑ กอน และผูผานการประเมินใน 
ครั้งที่ ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในขอที่ ๒ ตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ ไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

/ผูที่จะ... 
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ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา 
รอยละ ๖๐ 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที ่
สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากัน ใหพิจารณา
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่อง ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
จังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด

ประชาสัมพันธ กลุมงานทรัพยากรบุคคล อาคารแพทยแผนไทย ชั้น ๒ โรงพยาบาลกบินทรบุรี และทางเว็บไซต 
https://sites.google.com/site/hrmkbh โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จงัหวัดปราจีนบุรีกําหนด 

ประกาศ ณ วันที่    ๓          พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 




