ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
...........................
ดวยจังหวัดหนองคาย จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง นายชางเทคนิค
กลุมงาน เทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง
ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ให เปนไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่
กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใช เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณตางๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการและ
ประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกลาว ชวยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับ มอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑3,800 บาท/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวา ๒0 ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ

๒

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางชางอุปกรณการแพทย ทางฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่งานการเจาหนาที่ ชั้น 2 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕7 ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.5 x 2 นิ้ว โดยถายมาแลวไมเกิน 6
เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ไดแก สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(ทรานสคริป) ที่แสดงวาเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูที่มีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๔) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ ครบถวน พรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและ
สําเนาซึ่งผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไว
๓.๓. คาธรรมเนียมในการสอบ
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไม
จายคืนใหไมวาจะกรณีใด ๆ ก็ตาม
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัครพรอมยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

๓

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดหนองคาย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม
๒๕๕7 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
http://wwwnko.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังตอไปนี้
หลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
100
สอบขอเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒
ความเหมาะสมกับตําแหนง
100
สอบสัมภาษณ
รวม
200
จังหวัดหนองคาย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน และผูผานการประเมินในครั้งที่ ๑
จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการประเมินครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 และไดคะแนนในการประเมินครั้งที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตอง
เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการประเมินครั้งที่ 1 ไมต่ํากวา
รอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมิน
ความรูความสารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เทากัน ใหพิจารณากําหนดเลือกผูที่ไดรับคะแนนสอบในการประเมินครั้งที่ 1 ที่สูงกวา เปนลําดับแรก
๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย http://wwwnko.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดหนองคาย กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕7
(นายวิวรรธน กอวิริยกมล)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

