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ประกาศจังหวัดกาญจนบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ดวยจังหวัดกาญจนบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปน้ี 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน หนวยงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
 ชื่อตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 หนวยงาน  โรงพยาบาลมะการักษ 

กลุมงาน  บรหิารทั่วไป 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหวิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ
เปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อประกอบการกําหนด นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูลสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ในระดับประเทศ แลวแตกรณีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง  1  อัตรา 
คาตอบแทน  18,000 บาท 
สิทธิประโยชน      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจาง    วันเริ่มทําสัญญาจาง  -  ๓๐   กันยายน  ๒๕๕9 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวา  18  ป  (นับถึงวันเปดรับสมัคร) 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน พรรค

การเมือง 
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(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2553) มาย่ืนดวย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหน่ึงหรือทางใด
ทางหน่ึง ดังน้ี คอมพิวเตอรธุรกิจ และบรหิารธุรกิจ 
 (2) มีประสบการณการปฏิบัติงานในดานการวิเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูล มาแลวไมนอยกวา 
1 ป นับจนถึงวันปดรับสมัคร โดยจะตองมหีนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกลาวจากหัวหนาหนวยงาน 
 (3) มีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดทีฝ่ายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลมะการักษ 
ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 22 เมษายน 
2558  ในวันและเวลาราชการ  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3454 2031 ตอ 106 

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 น้ิว โดย ถายไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใหเขียนช่ือ – สกุล หลังรูปถายดวย) 

(2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยาง
ละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร ็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร (หากเรยีน
หลักสูตรตอเน่ืองใหแนบสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมาพรอมน้ี) 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร ็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบตัร 
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก ็ได 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมคัรเพศหญงิ) ใบเปลีย่นช่ือ–นามสกลุ 
(ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ฉบับ 
(6) หลกัฐานผานการเกณฑทหาร สด.8 หรอื สด.43 (สําหรับเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
 
 

(7) ใบรบัรองแพทย... 
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(7) ใบรบัรองแพทย ซึง่ออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 

วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
  ทั้งน้ี  ในสําเนาหลกัฐานทุกฉบบัใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงช่ือกํากบัไวดวย 
 3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100 บาท  เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะ
ไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  แตทั้งน้ี จะตองดําเนินการขอคืน
กอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ
ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะ
สําหรับผูน้ัน และจังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ) จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีใน การประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ) จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนด วัน  เวลาสถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ บอรดประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลมะการักษ และทาง website ที่ www.makarak.com หัวขอรับสมัครงาน 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และ

สมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
50 

 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี  2 
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
50 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 100  
 

 
 
 
 
 

6. เกณฑ… 
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6. เกณฑการตัดสิน 
 1. ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ แตละครั้ง ไมตํ่ากวารอยละ 60 
 2. การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  และหากคะแนน
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัคร
เขารับการเลือกสรร 
7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ)  จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ณ บอรดประชาสัมพันธ ช้ัน 3 อาคารวิเคราะหและ
บําบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ  และทาง website ที่ www.makarak.com หัวขอรับสมัครงาน โดยบัญชี
รายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป  นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวัน
ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดกาญจนบุรกีําหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   10  เมษายน  พ.ศ. 2558 

    
  


