
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
       ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท 
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ    
11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

1. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
 1) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 1 อัตรา 
  2) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 อัตรา 
             

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเมือง 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ.  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535)  มายื่นด้วย 
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3. กำรรับสมัคร 
    3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ตั้งแต่ วันที่  13 มิถุนำยน 2561 – 19 มิถุนำยน 2561 
ในวันและเวลำรำชกำร (09.00 – 15.00 น.) 
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 x 1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
  (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตร 
ต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครยื่นแทนก็ได้  ( 19 มิถุนำยน 2561 ) 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1  ฉบับ 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
    3.3 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  อัตราต าแหน่งละ  100  บาท  เมื่อสมัครสอบ 
แล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้  จะต้อง 
ด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
    3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  
สมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  22  มิถุนำยน  2561  ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ  และทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรำ (https://goo.gl/ACcPEf) 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1 
   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
50 

 
             - สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี  2 
   ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี 

 
15 

 
สัมภาษณ์ 

   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 สัมภาษณ์ 
   มีภาวะผู้น า  และมีคุณธรรม 10 สัมภาษณ์ 
   มีมนุษยสัมพันธ์ / การประสานงาน 10 สัมภาษณ์ 
                                            รวม 100 สัมภาษณ์ 
หมำยเหตุ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน 
ครั้งที่  1  ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งท่ี  2  ต่อไป 
 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่  2  
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  1  ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ  60  
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้   ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ครั้งที่  1  และครั้งที่  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้  
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2  เท่ากัน  ให้ผู้
ที่ได้รับคะแนนมากจากการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2  ความรู้เกี่ยวกับการ
บริการที่ดีเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  และทางเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (https://goo.gl/ACcPEf)  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร 
ครบก าหนด  2  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกั นนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 
1. กลุ่มงำน  บริหารทั่วไป 
    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ 
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ  
ทางการเงินและบัญชีการวิ เคราะห์ งบประมาณ  การพัฒนาระบบงานคลั ง ตรวจสอบความถูกต้อง  
ของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
  ค่ำตอบแทน 18,000 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2563 
    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ได้ รั บป ริญ ญ าตรีห รือคุณ วุฒิ อย่ า ง อ่ื นที่ เที ยบ ได้ ไม่ ต่ า กว่ านี้ ใน สาขาวิช าการบัญ ชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งหรือหลายสาขาวิชา 
ดังกล่าวข้างต้น 
 
2. กลุ่มงำน  วิชาชีพเฉพาะ 
    ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา 
    ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิด 
ทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้ค าปรึกษาแนะน าอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งการเขียน
โปรแกรมบน web (web application) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
  ค่ำตอบแทน 19,500 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2563 
    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 
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