ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
...........................
ด้วยจังหวัดหนองคาย จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ
และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การ
รักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑5,96๐ บาท
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
2.ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงใน
ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑5,96๐ บาท
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
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สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
3. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ํากว่า ๒0 ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ทผี่ ่านการเลือกสรรในวันทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและ
จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา
4. การรับสมัคร
4.๑ วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน ๒๕๕6 ถึง วันที่ 26 เมษายน ๒๕๕6 ในวัน
และเวลาราชการ
4.๒ หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาทรานสคริป ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผู้ที่มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ทไี่ ด้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายืน่ แทนก็ได้
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว
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ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมเอกสารทีเ่ ป็นต้นฉบับและ
สําเนาซึ่งผูส้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชือ่ กํากับไว้
4.๓. ค่าธรรมเนียมในการสอบ
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม
4.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มสี ิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดหนองคาย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ใน วันที่ 30
เมษายน ๒๕๕๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทาง
เว็บไซด์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย http://wwwnko.moph.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้
6.1 ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ทดสอบ
ความรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชา เช่น
60
สอบข้อเขียน
ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พรบ.พนักงานราชการ เป็นต้น
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
40
สอบสัมภาษณ์
รวม
100
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6.2 ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักเกณฑ์
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ทดสอบ
ความรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชา เช่น ความรู้
ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการ เทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พรบ.พนักงาน
ราชการ เป็นต้น
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

60

สอบข้อเขียน

40
100

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดหนองคาย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผูผ้ ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการเลือกสรร
จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซด์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย http://wwwnko.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดหนองคายกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.๒๕๕6

(นายเดนชัย ศรกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

