ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------ด้ว ยจั งหวั ด สมุ ท รสาครประสงค์จ ะรั บ สมั ค รบุค คล เพื่ อ จั ดจ้ า งเป็ น พนั กงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกาหนดลั กษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากาลั งพนั กงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อ กสรร โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่ งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่าง
โยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษา
แนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญั ชาติ ไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็น...

-๒(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งนายช่างโยธา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
สาขาวิชาการก่อสร้าง
๓ การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่ว ไป (งานการเจ้าหน้าที่ )
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรและทรานสคริปที่ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ รับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้...

-๓ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสาเนา หากไม่สามารถนาเอกสารที่
เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นาหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน
และในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งนายช่างโยธา ตาแหน่งละ ๕๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ องรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบั ติทั่วไปและคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่
สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจังหวัดสมุทรสาคร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ เ ข้า รั บการประเมิน สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ป้ายประกาศ
หน้าอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ http://ssjsk๐๐@gmail.com
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส มัครต้องได้รั บการประเมิน สมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
-วิชาความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีประเมิน

๕๐
๕๐

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัด...

-๔จังหวัดสมุทรสาคร จะดาเนิ นการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑,๒ ก่อน และผู้ผ่ านการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในแต่ละวิชา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละวิชา ครั้งที่
๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่ า และหากคะแนนในการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ เท่ า กั น
จะพิจารณาจากลาดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลื อกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ป้ายหน้า
อาคารสานั กงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ http://ssjsk๐๐@gmail.com โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสมุทรสาครกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

