
 

(ส าเนาถูกต้อง) 
(ร่าง) 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………………………………… 
 

                       ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่           
๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน           บริการ 

ชื่อต าแหน่ง           เจ้าพนกังานพัสด ุ

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน       กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

      ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ       ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การ
เก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๑๓,๘๐๐  บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๗ 

.............................................................. 

 

 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป.../-๒- 

 

 

 

 

 



 

-๒- 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน           บริการ 

ชื่อต าแหน่ง           เจ้าพนักงานธุรการ 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน       กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแท่น 

      ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ        ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง   
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ              
การด าเนินการเก่ียวกับครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ กา รรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๑๓,๘๐๐  บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๗ 

.............................................................. 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน           บริการ 

ชื่อต าแหน่ง           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน       กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

      ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ        ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ  หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ ายเงินลงบัญชี ท า
รายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ- รายจ่ายประจ าปี ท า
หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๑๓,๘๐๐  บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๗ 

.............................................................. 

 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป... / -๓- 

 

 



- ๓ - 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป    

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

         (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิ ตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา        
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
    การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการต้องก าหนดให้บุคคล 
ผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) มีประสบการณ์งานด้านนายช่างโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  (๙) ผ่านการเกณฑ์ทหาร  

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างข องราชการส่วนท้องถิ่น  และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย ์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที ่ ๓       
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งในสาขาการบัญชี การตลาด  การเลขานุการ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการส านักงาน 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
  -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา 
       ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
  -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใ นสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทาง
บริหารธุรกิจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้าก าลัง เล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

                 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ งานบริหารก าลังคน กลุ่มงานบริหาร-
ทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่                             
๒๙ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๔  (ที่ชั้น ๑ ห้องงานบริหารก าลังคน กลุ่มง านบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) 

 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร.../-๔- 

 

 

 



  -๔- 
 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี          
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 

(๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  
 -  ส าเนาประกาศนียบัตรหรือ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตร

ต่อเนื่อง  ให้แนบมาพร้อมนี้ )ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเรจ็การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให ้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส(ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล   

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
(๖) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับผู้ชาย) 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
- ทุกต าแหน่ง    เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๕๐    บาท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินฯ 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

๑. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบ ได้เพียงต าแหน่งเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น 
๒. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมั ครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น             
และจังหวัดชัยภูมิ  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย. 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์              
หน้าห้องกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ และทาง http://cpho.moph.go.th                                
หน้าประกาศรับสมัครงาน   

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร.../-๕- 

 

 

 

http://cpho.moph.go.th/


-๕- 

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

๕.๑ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) เช่น 
    - ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมือง 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    (ปรนัย) เช่น 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 

 
๓๐ 

 
๗๐ 

 
สอบข้อเขียน 
 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๓. การประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
๕.๒ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) เช่น 
    - ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมือง 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    (ปรนัย) เช่น 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 

 
๓๐ 

 
๗๐ 

 
สอบข้อเขียน 
 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๓. การประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร.../-๖- 

 

 

 



 

-๖- 
๕.๓ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) เช่น 
    - ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมือง 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    (ปรนัย) เช่น 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 

 
๓๐ 

 
๗๐ 

 
สอบข้อเขียน 
 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๓. การประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
จังหวัดชัยภูมิ  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าว

จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป         
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่   ๒     
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะ  ๒  ครั้ง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   จังหวัดชัยภูม ิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ชั้น ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และท าง http://cpho.moph.go.th หน้าประกาศรับสมัครงานโ ดย
จังหวัดชัยภูมิ โดยการข้ึนบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดชัยภูมกิ าหนด  

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 
 


