ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศั ยอํา นาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ เรื่อง
หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจั ด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ
บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
๑3,80๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่
17 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
1.2

กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การต่ออายุ
สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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-21 อัตรา
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
๑3,80๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา
(2) เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู งหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ใน
สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา การก่อสร้าง ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕9 ในวันเวลาราชการ ภาค
เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูได้ที่
web site โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ที่ http://somdej17.moph.go.th
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-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1
ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(7) สําหรับเพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสําเนา หากไม่สามารถนํา
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นําหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตําแหน่งละ 100 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้
มีคุณสมบั ติ ทั่ว ไปและคุณสมบั ติ เ ฉพาะสํา หรับ ตํ า แหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ครจริ งและจะต้ องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ครพร้ อมทั้ งยื่ น หลั กฐานในการสมั ครให้ ถูกต้ องครบถ้ ว น ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดสุพรรณบุรี (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) จะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
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-44. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) วันที่ 8
สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และทาง http://somdej17.moph.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่
100
สอบข้อเขียน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสม
100
สอบสัมภาษณ์
กับตําแหน่งมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด
รวม
200
จังหวัดสุพรรณบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั กษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ได้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
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-57. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามลํ าดั บคะแนนสอบ ณ บอร์ ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ชั้ น 1 โรงพยาบาลสมเด็ จ พระสั ง ฆราช องค์ ที่ 17
และทาง
http://somdej17.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 14

กรกฎาคม 2559

บุญธรรม
ลงชื่อ

พิภพ บุญธรรม
(นายพิภพ บุญธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

