ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด! ว ยจั งหวั ด กาญจนบุ รี ค วามประสงค# จ ะรั บ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ จั ด จ! า งเปนพนั กงานราชการ
ประเภทพนั กงานราชการทั่ วไป ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ# วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ!างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ4มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ# 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต4อไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน หนวยงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หนวยงาน
โรงพยาบาลมะการักษ#
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล
ทางวิชาการ นํามาดัดแปลงและเผยแพร'ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ)ต'าง ๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณ)
ในการบรรยาย การประชุม การฝ0กอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส'วน
ราชการต'างๆ การควบคุมการใช การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ)ต'าง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
15,960 บาท
สิทธิประโยชน+
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
วันเริ่มทําสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ได! รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณวุ ฒิ อย4 างอื่ น ที่ เ ที ย บได! ไม4 ต่ํ า กว4 า นี้ ในสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี การศึกษา ทางเวชนิทัศน# หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร# ทางนิเทศศาสตร#
ทางวารสารศาสตร# หรือทางสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล4าวข!างต!น

1.2 ชื่อตําแหน4ง…

-21.2 ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
กลุมงาน
บริการ
หนวยงาน
โรงพยาบาลมะการักษ#
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง มี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค' อนขางยากเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส'วนราชการ เช'น การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู'จ'ายเงิน ลงบัญชี
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ'ายประจําป8
ทําหนังสือชี้แจงโตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ'าย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
12,240 บาท
สิทธิประโยชน+
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
วันเริ่มทําสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ได! รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ หรื อ เที ย บได! ไ ม4 ต่ํ า กว4 า นี้ ใ นสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร#ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล4าวข!างต!น
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม4ต่ํากว4า 18 ปJ (นับถึงวันปKดรับสมัคร)
(3) ไม4เปนบุคคลล!มละลาย
(4) ไม4เปนผู!มีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบัติหน!าที่ได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟPQนเฟRอนไม4
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว!ในกฎหมายว4าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน
(5) ไม4เปนผู!ดํารงตําแหน4งข!าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ!าหน!าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม4เปนผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว!นแต4เปนโทษสําหรับความผิดที่ได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม4เปนผู!บกพร4องในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม4เปนผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล4ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน4วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู!ที่ผ4านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ!างจะต!องไม4เปนข!าราชการหรือลูกจ!างของ
ส4วนราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน4วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!างของราชการ
ส4วนท!องถิ่น และจะต!องนําใบรับรองแพทย# ซึ่งออกให!ไม4เกิน 1 เดือน และแสดงว4าไม4เปนโรคที่ต!องห!ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มายื่นด!วย

3. การรับสมัคร…

-33. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให!ผู!ประสงค#จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ที่ฝVายการเจ!าหน!าที่ โรงพยาบาลมะการักษ#
ตําบลท4ามะกา อําเภอท4ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต4วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ ติดต4อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3454 2031 ต4อ 106
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถ4ายหน!าตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ4ายไม4เกิน 1 ปJ
(นับถึงวันปKดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให!เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ4ายด!วย)
(2) สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผลการเรียน ที่แสดงว4าเปนผู!มีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหน4งที่สมัคร จํานวนอย4างละ 2 ฉบับ โดยจะต!องสําเร็จการศึกษา และได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปKดรับสมัคร คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2556
ในกรณีที่ไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต!องอยู4ภายในกําหนดวันปKดรับสมัครมายื่นแทนก็ได!
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน จํานวนอย4างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู!สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – 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# ซึ่งออกให!ไม4เกิน 1 เดือน และแสดงว4าไม4เปนโรคที่ต!องห!ามตามกฎ ก.พ.
ว4าด!วยโรค พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต!องและลงชื่อกํากับไว!ด!วย
3.3 คาสมัครสอบ
ผู!สมัครต!องชําระค4าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล!วค4าสมัครสอบ
จะไม4จ4ายคืนให! เว!นแต4ในกรณีที่เปนผู!ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง แต4ทั้งนี้ จะต!องดําเนินการขอคืน
ก4อนวันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว4 า เปนผู! มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต!องกรอกรายละเอียด
ต4างๆ ในใบสมั ครพร!อมทั้ งยื่นหลั กฐานในการสมัครให! ถูกต!องครบถ! วน ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอั นเกิ ดจาก
ผู!สมัคร ไม4ว4าด!วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน4งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให!ผู!สมัครสอบ
ไม4มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล4าว ให!ถือว4าการรับสมัครและการได!รับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผู!นั้น และจังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ#) จะไม4คืนค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบด!วย

4. การประกาศ…

-44. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมิน
สมรรถนะ
จังหวั ดกาญจนบุ รี (โรงพยาบาลมะการักษ#) จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์เข! ารั บการประเมิ นความรู!
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกําหนด วัน เวลาสถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 16 ตุลาคม
2556 ณ บอร#ดประชาสัมพันธ#โรงพยาบาลมะการักษ# และทาง http://www.makarak.com
5. หลักเกณฑ+และวิธีการเลือกสรร
ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด!วยวิธีการประเมิน ดังนี้
5.1 ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หลักเกณฑ+การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู!ความสามารถทั่วไป
- ความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน4ง
- ความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอร#ที่ใช!
ในตําแหน4ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู!ความเหมาะสมกับตําแหน4ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

10
30
20

สอบข!อเขียน
สอบข!อเขียน
สอบปฏิบัติ

40

สอบสัมภาษณ#

100

5.2 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
หลักเกณฑ+การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู!ความสามารถทั่วไป
- ความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน4ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู!ความเหมาะสมกับตําแหน4ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข!อเขียน

50

สอบสัมภาษณ#

100

6. เกณฑ#การตัดสิน…

-56. เกณฑ+การตัดสิน
6.1 ผู! ที่จะถื อว4าเปนผู! มีสิ ทธิ์เข!ารั บการประเมิ นความรู!ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต!องเปนผู!ที่สอบได!คะแนนในการประเมิ นความรู!ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ไม4ต่ํากว4าร!อยละ 60
6.2 ผู! ที่ จ ะถื อ ว4 า เปนผู! ที่ ผ4 า นการเลื อ กสรรจะต! อ งเปนผู! ที่ ไ ด! ค ะแนนในการประเมิ น ความรู!
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต4ละครั้ง ไม4ต่ํากว4าร!อยละ 60
6.3 การจัดจ! างจะเปนไปตามลําดั บคะแนนที่ สอบได! โดยจะเรียงลํ าดั บที่จากผู! ที่ได!คะแนนการ
ประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว4าเปนผู!อยู4ในลําดับที่
สู งกว4 า ถ! าได! คะแนนเท4 ากั นจะให! ผู! ที่ได! คะแนนจากการประเมิ นความรู! ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 มากกว4า เปนผู!อยู4ในลําดับที่สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท4ากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัครเข!ารับการเลือกสรร โดยให!ผู!ที่ได!รับเลขประจําตัว
สอบก4อนเปนผู!ที่อยู4ในลําดับที่สูงกว4า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวั ดกาญจนบุ รี (โรงพยาบาลมะการั กษ# ) จะประกาศรายชื่อผู! ผ4 านการเลื อกสรรตามลํ าดั บ
คะแนนประเมิ นความรู! ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ ณ บอร# ดประชาสั มพั นธ# โรงพยาบาลมะการั กษ#
และทาง http://www.makarak.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวให!เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ปJ นับแต4วันขึ้นบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แล!วแต4
กรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามที่จังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

