
 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดพิจิตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

                                        ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
-------------------------- 

  ด้วย  จังหวัดพิจิตร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 
กันยายน   2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

  2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

           2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
                     (1)  มีสัญชาติไทย 
            (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
            (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน      
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
            (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง 

          (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
(ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจต่อสังคม เพื่อประกอบการพิจารณา)  
               (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
  หมายเหตุ     ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535)  มายื่นด้วย 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
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  3.   การรับสมัคร 
                           3.1  วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม  2560 จนถึงวันที่  6 ตุลาคม 2560  ในวันและเวลา
ราชการ สอบถามรายละเอียดได้ท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5699 0354 

      3.2   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   
                             1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
                            2.  ส าเนา แสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบีย นแสดง       
ผลการเรียน  หรือส าเนาปริญญาบัตร และทรานสคริปที่เป็นฉบับภาษาไทย  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา
พร้อมนี้) ที่ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในปิดรับสมัคร คือ  วันที่  6 ตุลาคม  2560   (กรณีท่ีไม่
สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดย
ระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนก็ได้) 

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิงเปลี่ยน      
     ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)อย่างละ 1 ฉบับ 
5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  1  ฉบับ     (ถ้ามี) 

  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้  
         3.3  ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
               เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้   เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
        3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
              ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น   
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่
มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
           จังหวัดพิจิตร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ   และก าหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ฯ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และทาง  www.ppho.go.th   
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  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะ  ดังนี้.- 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม 
 

วิธีการประเมิน 
 

ประเมินครั้งที่ 1 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
ความรู้ความความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 
ประเมินครั้งที่ 1 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ความรู้ความความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 
 
การประเมินครั้งท่ี 2 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ / เจ้าพนักงานธุรการ 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 

 
 

40 
60 

 
 
 

40 
60 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 

 

 
    สอบข้อเขียน 
 

 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

   
           จังหวัดพิจติร จะด าเนนิการประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี 1  ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะในครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ต่อไป 

 6.  เกณฑ์การตัดสิน 

                 6.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60    

     6.2  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  จะต้องเป็นผู้ที่ 
สอบได้คะแนนในการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

        การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได ้กรณีมีการประเมินความรูค้วามสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า           
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

      จังหวัดพิจิตร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ                      
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   และทาง   www.ppho.go.th.   โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ      
รับสมัคร ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

                ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดพิจิตรก าหนด 

                                                        ประกาศ   ณ   วันท่ี   20   กันยายน  พ.ศ.  2560 

                                     ลงช่ือ   วิวัฒ  ค าเพ็ญ 
                                                                           (นายวิวัฒ  ค าเพ็ญ)  
                                                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจติร ปฏบัิติราชการแทน  
                                                                    ผู้ว่าราชการจงัหวัดพิจติร 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้าง 
1.1  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
       กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏบัิติงานทางวิชาการพัสด ุซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัตเิก่ียวกับการศกึษา วิเคราะห์  

รายละเอียดของพัสดุ เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       อัตราว่าง  1 อัตรา (โรงพยาบาลบึงนาราง) 
       ค่าตอบแทน   18,000.-  บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ได้รับปริญญาตรีหรือหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการ
บัญชี บริหารธุรกิจ  หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ 
      ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  100.- บาท 
      สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
      ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 

1.2  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
       กลุ่มงาน     บริการ 
       ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ  

บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์  การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ     
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมและ ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                             ไดร้ับประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรอืคุณวุฒอิยา่งอ่ืนทีเ่ทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ในทุกสาขาวชิา 
                                     อัตราว่าง  1 อัตรา  (โรงพยาบาลดงเจริญ) 
        ค่าตอบแทน   13,800.-  บาท 
                  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

      ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  50.- บาท 
         สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
         ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 
 
 



 
 
 
 
 
 


