
 
(สําเนา) 

 
 
 

ประกาศจังหวดัปทุมธาน ี
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

 

---------------------------------- 
 

  ด้วยจังหวัดปทุมธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 1.1   กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
  ชื่อตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   
  หน่วยงาน    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การ
สรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง ๑  อัตรา 
  ค่าตอบแทน ๑4,02๐ บาท  

สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

 1.2   กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
  ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
  หน่วยงาน    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

   ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดต้ัง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับ
ชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะติดต้ังและใช้เครื่องมือ
ชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
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  อัตราว่าง ๑  อัตรา 
  ค่าตอบแทน ๑5,19๐ บาท  

สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

 
2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1  คุณสมบตัทิั่วไป    

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  21  ปีบริบูรณ์  
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมายเหต ุ  ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ  ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 

2.2  คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 
3.  การรบัสมัคร 
     3.1  วัน เวลาและสถานที่รบัสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ช้ัน 3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12  ตุลาคม  2555  ในวันและเวลาราชการ  

 3.2  หลกัฐานทีต่้องยืน่พรอ้มใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  1.5x2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป) 
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  (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการ
เรียน หรือ  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  12  ตุลาคม  2555 

       ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมนํา
ฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

  (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 

  (5)  ใบรบัรองแพทย ์ซึ่งออกใหไ้ม่เกนิ  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องหา้ม ตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค (พ.ศ. 2553)  

  (6)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถา้มี) 
ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
      3.3  ค่าสมัครสอบ 

   ผู้สมคัรสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ 100.- บาท  เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
      3.4  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ใน การประเมนิ

สมรรถนะ 
   จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ

สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  15  ตุลาคม  2555 ทางเว็บไซต์ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี http://203.157.108.6 และป้ายประกาศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี 
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5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 5.1  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50 ข้อ) 
2.  ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  
 

50 
50 

 

สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

3.  มนุษยสัมพันธ์, ปฏิภาณไหวพริบ , การคิดวิเคราะห์,  
     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การสื่อสารโดยการพูด 

50 สอบสัมภาษณ ์

รวม 150  
 
 5.2  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50 ข้อ) 
2.  ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  
 

50 
100 

 

สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

3.  มนุษยสัมพันธ์, ปฏิภาณไหวพริบ , การคิดวิเคราะห์,  
     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การสื่อสารโดยการพูด 

50 สอบสัมภาษณ ์

รวม 200  
 
 จังหวัดปทุมธานี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน
ความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบปฏิบัติความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ คือการสอบสัมภาษณ์  ต่อไป 
 
6. เกณฑ์การตดัสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ๒  ครั้ง  จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ เท่ากันให้
พิจารณากําหนดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นลําดับแรก 
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7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 

จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี http://203.157.108.6 และป้ายประกาศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
 
8.  การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
 ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดปทุมธานีกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕5 
 
 
     (นายพนัธ์เทพ   ศรีวนิชย์) 
    รองผู้ว่าราชการจังหวดั  ปฏบิตัิราชการแทน 
             ผู้ว่าราชการจังหวดัปทุมธาน ี

....................หัวหน้ากลุ่มงาน 

....................หัวหน้างาน 

....................เจ้าของเรื่อง 

.....สุวรรณ...พิมพ์/ทาน 


