
 

 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------- 
       ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน      
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ กลุ่มงาน บริการ  
 ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง 
ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวม
ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     1     อัตรา 
ค่าตอบแทน  13,800 บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 
 
 
 
                                             /(4) ไมเ่ป็น... 
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(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง     
          (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี     
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม     

   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลของรัฐ มายื่นด้วย (หากไม่มี     
ใบรายงานผลตรวจ กรุณานำแผ่นเอ็กซเรย์ หรือแผ่นซีดีมาแสดงด้วย)  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ให้ระบุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ)  
๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ) ตั้ งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                     
2 ธันวาคม  ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 
    ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 ธันวาคม  ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถ  
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที ่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง        
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

ชื่อ - นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ  ๑ ฉบับ 
(5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สค.๘ หรือ สค. ๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 
 
 

                                                                                            /(7) ใบรับรอง... 
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  (7) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิด     
รับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง 

       (8.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      (8.๒) โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
       (8.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ                                                                                     
       (8.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง    
       (8 .๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรั งที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ           

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่  ก.พ. กำหนด ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร         
เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   
      ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
                ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท      

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ 
      ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ         
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
๔. การประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
               จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๕ บอร์ด ชั้น ๘ อาคาร
อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
๒๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒ 
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีเหมาะสมกับตำแหน่ง  
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  

         

                         /จังหวัด... 

http://www.yrh.moph.go.th/
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      จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  
      การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ๒ ครั้งจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน          
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้
ความสามารถ ทกัษะหรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้  
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบในวันที่ 28 ธันวาคม 
๒๕๖๕ ณ บอร์ดชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th         
โดย บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ       
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้ว แต่กรณ ี 
๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕       
                                               
       
      
 
      (นายรัฐพล  เวทสรณสุธี) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


