
 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

---------------------------------- 
       ด!วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค#จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ!างเป�นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ# 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ3มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ# 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต3อไปนี้ 
๑.  ช่ือตําแหน�ง  กลุ�มงาน  และรายละเอียดการจ�างงาน 
     ๑.๑ กลุ3มงาน  บริหารท่ัวไป  
 ชื่อตําแหน3ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานทางด!านการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห# วิจัย 
วินิจฉัยป;ญหาพัฒนาทางด!านสาธารณสุข เช3น การสุขศึกษา การส3งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุม
โรค เป�นต!น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด!านการสาธารณสุข วัดและประเมินผลกําหนด
ระบบและวิธีการด!านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด!านการสาธารณสุขการสอนและ
อบรมด!านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน!าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง 
 อัตราว�าง     ๑     อัตรา  

 ค�าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน&  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ�าง  วันท่ีเริ่มสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม3ต่ํากว3า ๑๘ ปGบริบูรณ# (นับถึงวันปIดรับสมัคร) 
(๓) ไม3เป�นบุคคลล!มละลาย 
(๔) ไม3เป�นผู!มีกายทุพพลภาพจนไม3สามารถปฏิบัติหน!าท่ีได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟ;KนเฟLอน 

ไม3สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว!ในกฎหมายว3าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน 
(๕) ไม3เป�นผู!ดํารงตําแหน3งข!าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ!าหน!าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
๒/ (๖) ไม3เป�น... 



           - ๒ - 
(๖) ไม3เป�นผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว!นแต3เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม3เป�นผู!บกพร3องในศีลธรรม
อันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม     

(๗) ไม3เป�นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล3ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน3วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู!ท่ีผ3านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ!าง จะต!องไม3เป�นข!าราชการหรือลูกจ!าง 
ของส3วนราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน3วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!าง 
ของราชการส3วนท!องถ่ิน และจะต!องนําใบรับรองแพทย# ซ่ึงออกให!ไม3เกิน ๑ เดือน และแสดงว3าไม3เป�นโรค 
ท่ีต!องห!าม ตามกฎ ก.พ. ว3าด!วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด!วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ๒.๒.๑ ตําแหน3งนักวิชาการสาธารณสุข 
       ได!รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย3างอ่ืนท่ีเทียบได!ไม3ตํ่ากว3านี้ ใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร#และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร#การกีฬา 
๓. การรับสมัคร 
    ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
       ให!ผู!ประสงค#จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ท่ี กลุ3มงานทรัพยากรบุคคล กลุ3มอํานวยการ 

โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ) ต้ังแต3วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน - ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ในวัน
และเวลาราชการ 
   ๓.๒ หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
     ผู!สมัครต!องนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพร!อมใบสมัคร ดังนี้ 
  (๑)  รูปถ3ายหน!าตรง  ไม3สวมหมวกและไม3สวมแว3นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ3ายไม3เกิน  
๑ ปG  (นับถึงวันปIดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย3างเช3น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต3อเนื่องให!แนบมาพร!อมนี้) 
ที่แสดงว3าเป�นผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน3งที่สมัคร จํานวนอย3างละ ๒ ฉบับ โดยจะต!องสําเร็จการศึกษา 
และได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันปIดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม3สามารถนํา
หลักฐานการศึกษาดังกล3าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให!โดย
ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที ่ได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ซึ่งจะต!องอยู3
ภายในกําหนดวันปIดรับสมัครมายื่นแทนก็ได! 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน จํานวนอย3างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช3น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู!สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

ชื่อ - นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม3ตรงกัน) อย3างละ  ๑ ฉบับ 
(๕) หลักฐานผ3านการเกณฑ#ทหาร สค.๘ หรือ สค. ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๖) หนังสือรับรองการผ3านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถ!ามี) 

๓/ ท้ังนี้... 



          - ๓ - 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต!องและลงชื่อกํากับไว!ด!วย  
        ๓.๓  ค�าสมัครสอบ 
 ผู!สมัครสอบต!องเสียค3าสมัครสอบ      

- ตําแหน3งนักวิชาการสาธารณสุข       ๑๐๐    บาท 
 เม่ือสมัครสอบแล!วค3าสมัครสอบจะไม3จ3ายคืนให!  เว!นแต3ในกรณีท่ีเป�นผู!ขาดคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหน3ง แต3ท้ังนี้ จะต!องดําเนินการขอคืนก3อนวันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินฯ    
                ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

        ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว3า เป�นผู!มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต!องกรอกรายละเอียดต3าง ๆ ใน 
ใบสมัคร พร!อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให!ถูกต!องครบถ!วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผู!สมัครไม3ว3า
ด!วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม3ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน3งท่ีสมัคร อันมีผลทําให!ผู!สมัครไม3มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล3าว ให!ถือว3าการรับสมัครและการได!เข!ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป�นโมฆะสําหรับผู!นั้น และ
โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช จะไม3คืนค3าธรรมเนียมในการสมัครด!วย 
๔. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ  
                จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บอร#ดชั้น ๘ อาคาร
อํานวยการ โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 
๕. หลักเกณฑ&และวิธีการเลือกสรร 
       ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด!วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ&การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๑ 
- ความรู!ความสามารถท่ัวไป และความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน3ง
ท่ีเกี่ยวข!องกับการปฏิบัติงานในหน!าท่ี 

 
๑๐๐ 

 
สอบข!อเขียน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๒ 
- ความรู!ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีเหมาะสมกับตําแหน3ง  
มนุษยสัมพันธ# การประสานงาน การคิดวิเคราะห# การส่ือสารโดยการพูด 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ# 

                 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในข!อ ๑ ก3อน และผู!ผ3านการ
ประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล3าวจะต!องเข!ารับการประเมินในข!อท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต3อไป 

๔/ ๖.เกณฑ#การ... 
 



- ๔ - 
     

๖. เกณฑ&การตัดสิน 
       ผู!ท่ีจะถือว3าเป�นผู!ท่ีผ3านการเลือกสรรจะต!องเป�นผู!ท่ีได!คะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต3ละครั้ง ไม3ต่ํากว3าร!อยละ ๖๐ 
       ผู!ท่ีจะถือว3าเป�นผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินความรู!ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต!อง
เป�นผู!ท่ีสอบได!คะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี  ๑  ไม3ต่ํากว3าร!อยละ  ๖๐  
       การจัดจ!างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได!กรณีมีการประเมินความรู!ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้งจะเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!คะแนนการประเมินความรู!ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกว3าเป�นผู!อยู3ในลําดับท่ีสูงกว3าถ!าได!คะแนนเท3ากัน จะให!ผู!ท่ีได!คะแนนจากการประเมิน
ความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกว3าเป�นผู!อยู3ในลําดับท่ีสูงกว3า และหากคะแนนในการ
ประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เท3ากัน ให!พิจารณากําหนดเลือกความรู!
ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให!เป�นผู!อยู3ในลําดับท่ีสูงกว3าก็ได!  
๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
      จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู!ผ3านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบในวันท่ี ๑๕  มกราคม 
๒๕๖๓ ณ บอร#ดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th  โดย
บัญชีรายชื่อดังกล3าวให!เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด ๒ ปG นับแต3วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต3วันประกาศรับสมัครในตําแหน3งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม3แล!วแต3กรณี  
๘.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
      ผู!ผ3านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๑๘       พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                              
                                               
       
      
 
 
 
 


