
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ด!วยจังหวัดกาญจนบุรีประสงค#จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ!างเป�นพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ# วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ!างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ4มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ# 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังต4อไปนี้ 

1. ช่ือตําแหน�ง  กลุ�มงาน หน�วยงาน  และรายละเอียดการจ�างงาน 

 ช่ือตําแหน�ง  นักวิเคราะห นโยบายและแผน 

กลุ�มงาน  บริหารท่ัวไป 

 หน�วยงาน  โรงพยาบาลมะการักษ# 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
    ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห"นโยบายและการวางแผน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต,าง ๆ ดังนี้ 

    ด�านการปฏิบัติการ 
1. รวบรวม วิเคราะห# และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ#เศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมท้ังในและต4างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป<าหมายของส4วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 

 2. รวบรวมข!อมูล และศึกษาวิเคราะห#เบ้ืองต!น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ#ของส4วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให!สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว! 

3. วิเคราะห#นโยบายของส4วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข!อคิดเห็น เพ่ือช4วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได!ตามวัตถุประสงค#ท่ีตั้งไว! 

4.  สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข!อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปCญหา ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต4างประเทศ เพ่ือเป�นข!อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือ
กําหนดยุทธศาสตร# 

5. ศึกษาวิเคราะห#ความสัมพันธ#ระหว4างยุทธศาสตร#และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร#และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให!สอดคล!อง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

 
ด!านการวางแผน… 
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ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร4วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน4วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให!การดําเนินงานเป�นไปตามเป<าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ด�านการประสานงาน 
  1. ประสานการทํางานร4วมกัน ท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน4วยงาน เพ่ือให!เกิดความ

ร4วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว! 
2. ชี้แจงและให!รายละเอียดเก่ียวกับข!อมูล ข!อเท็จจริง แก4บุคคลหรือหน4วยงานท่ีเก่ียวข!อง

เพ่ือสร!างความเข!าใจหรือความร4วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได!รับมอบหมาย 

  ด�านการบริการ 
  1. รวบรวมข!อมูล เพ่ือเผยแพร4และถ4ายทอดองค#ความรู!ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 

2. ให!คําปรึกษา แนะนํา ตอบปCญหา และชี้แจงเรื่องต4างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือ
แก!ปCญหาในการปฏิบัติงาน 

อัตราว�าง  1  อัตรา 
ค�าตอบแทน  15,960 บาท 
สิทธิประโยชน       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ�าง    วันเริ่มทําสัญญาจ!าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร 

  คุณสมบัติท่ัวไป    
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม4ต่ํากว4า  18  ปS  (นับถึงวันปTดรับสมัคร) 
(3) ไม4เป�นบุคคลล!มละลาย 
(4) ไม4เป�นผู!มีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบัติหน!าท่ีได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟCVนเฟWอนไม4

สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว!ในกฎหมายว4าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน 
(5) ไม4เป�นผู!ดํารงตําแหน4งข!าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ!าหน!าท่ีใน พรรค

การเมือง 
(6) ไม4เป�นผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว!นแต4เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม4เป�นผู!บกพร4องในศีลธรรม
อันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 

(7) ไม4เป�นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล4ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน4วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู!ท่ีผ4านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ!างจะต!องไม4เป�นข!าราชการหรือลูกจ!างของ
ส4วนราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน4วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!างของราชการ
ส4วนท!องถ่ิน และจะต!องนําใบรับรองแพทย# ซ่ึงออกให!ไม4เกิน 1 เดือน และแสดงว4าไม4เป�นโรคท่ีต!องห!ามตาม 
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) มายื่นด!วย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  
                   ได!รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอ่ืนท่ีเทียบได!ไม4ต่ํากว4านี้ ในทุกสาขาวิชา        
 

3. การรับสมัคร… 
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3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ให!ผู!ประสงค#จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ท่ีฝ[ายการเจ!าหน!าท่ี โรงพยาบาลมะการักษ# 
ตําบลท4ามะกา อําเภอท4ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต4วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 
ในวันและเวลาราชการ ติดต4อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0 3454 2031 ต4อ 106 

3.2 หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร  
  (1) รูปถ4ายหน!าตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ4ายไม4เกิน 1 ปS 
(นับถึงวันปTดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให!เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ4ายด!วย) 

(2) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ที่แสดงว4าเป�นผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน4งท่ี
สมัคร จํานวนอย4างละ 2 ฉบับ โดยจะต!องสําเร็จการศึกษา และได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันปTด
รับสมัคร คือ วันท่ี 9 สิงหาคม 2556 

ในกรณีท่ีไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะต!องอยู4ภายในกําหนดวันปTดรับสมัครมายื่นแทนก็ได! 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน จํานวนอย4างละ 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู!สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม4ตรงกัน) อย4างละ 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองการผ4านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ!ามี) 
(6) หลักฐานผ4านการเกณฑ#ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สําหรับเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย# ซ่ึงออกให!ไม4เกิน 1 เดือน และแสดงว4าไม4เป�นโรคท่ีต!องห!ามตามกฎ ก.พ. 

ว4าด!วยโรค พ.ศ. 2553 
   ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต!องและลงชื่อกํากับไว!ด!วย 

 3.3 ค�าสมัครสอบ 
ผู!สมัครต!องชําระค4าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100 บาท  เม่ือสมัครสอบแล!วค4าสมัครสอบ  

จะไม4จ4ายคืนให!  เว!นแต4ในกรณีท่ีเป�นผู!ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง แต4ท้ังนี้ จะต!องดําเนินการขอคืน
ก4อนวันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินฯ 

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า เป�นผู!มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต!องกรอกรายละเอียด
ต4างๆ ในใบสมัครพร!อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให!ถูกต!องครบถ!วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู!สมัคร ไม4ว4าด!วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน4งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให!ผู!สมัครสอบ
ไม4มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล4าว ให!ถือว4าการรับสมัครและการได!รับการเลือกสรรครั้งนี้เป�นโมฆะ
สําหรับผู!นั้น และจังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ#) จะไม4คืนค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบด!วย 

4. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีใน การประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ#) จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนด วัน  เวลาสถานท่ีการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ณ บอร#ดประชาสัมพันธ#
โรงพยาบาลมะการักษ#  

5. หลักเกณฑ#… 
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5. หลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร 
ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด!วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1 

- ความรู!ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน4ง 

 
20 
30 

 
สอบข!อเขียน 
สอบข!อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี  2 
-   ความรู!ความเหมาะสมกับตําแหน4ง 

 
50 

 
สอบสัมภาษณ# 

รวม 100  
 

6. เกณฑ การตัดสิน 
 1. ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!ผ4านการเลือกสรร จะต!องเป�นผู!ท่ีได!คะแนนในการประเมินความรู! ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แต4ละครั้ง ไม4ต่ํากว4าร!อยละ 60 
 2. การจัดจ!างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได! โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!คะแนนการประเมิน
ความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว4าเป�นผู!อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า ถ!าได!
คะแนนเท4ากันจะให!ผู!ท่ีได!คะแนนจากการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 มากกว4า
เป�นผู!อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
เท4ากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเข!ารับการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
 จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ#)  จะประกาศรายชื่อผู!ผ4านการเลือกสรรตามลําดับ

คะแนนประเมินความรู!ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ณ บอร#ดประชาสัมพันธ# โรงพยาบาลมะการักษ#       
โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวให!เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปS  นับแต4วันข้ึนบัญชีหรือนับ
แต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แล!วแต4กรณี 

8.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างเป�นพนักงานราชการตามท่ีจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 
 

       


