
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2560

...............................
ดวยจังหวัดตาก ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑) ชื่อตาํแหนง  กลุมงาน  และรายละเอยีดการจางงาน

1.1) กลุมงาน บริหารท่ัวไป
ชื่อตาํแหนง ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
หนวยงานทีจ่ะปฏบิัติ ฝายการเงินและพัสดุ กลุมอํานวยการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบญัชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน

การงบประมาณ การบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใชจายเงิน การวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของ
การลงบัญชีประเภทตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ ๑8,0๐๐ บาท
สทิธปิระโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕63

๒) คุณสมบตัทิัว่ไป  และคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหนงของผูมสีทิธสิมัครเขารบัการเลือกสรร
๒.๑) คุณสมบตัทิัว่ไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม

7) ไมเปนผู ...
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๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ

พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

๒.๒) คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน หรือ
ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางเศรษฐศาสตร

๓) การรบัสมคัร
๓.๑) วนั  เวลา  และสถานทีร่ับสมคัร

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ฝายการเจาหนาท่ี ชั้น 5 อาคารสมเด็จ-
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 100 ป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดท่ี  โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๕ ตอ ๑๒๔๒
และทาง www.tsm.go.th

๓.๒) หลักฐานที่ตองยืน่พรอมใบสมคัร
๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
2) สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรยีนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)

ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ซึ่งจะตองเปนวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร (พรอมฉบับจริง)

ในกรณีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา (เนื่องจากสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับใบปริญญาบัตร)
ขางตนมายื่นพรอมใบสมัครไดใหใชหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได

3) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อสกุล

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน), หลักฐานการผานการเกณฑทหาร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
5) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให

ไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สําหรับผูสมัครตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับ  และสําเนา  หากไมสามารถนําเอกสาร

ท่ีเปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน
และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไวดวย

๓.๓) คาธรรมเนยีม …
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๓.๓) คาธรรมเนยีมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ จํานวน 200 บาท (เม่ือสมัครสอบแลว คาสมัครสอบจะไมจายคืนให

ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น)
๓.๔) เงือ่นไขในการรบัสมคัร

1) ผูสมัครสามารถสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ไดเพียงตําแหนงเดียว
2) ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน

ผู มี คุณสมบัติ ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
๔) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ปายประกาศ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร-
สมเด็จพระสังฆราช 100 ป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และทาง www.tsm.go.th
๕) หลักเกณฑและวธิกีารเลอืกสรร

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑการเลอืกสรร คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ
การประเมนิสมรรถนะครั้งที่ 1

- ดานความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 10๐ สอบขอเขียน และ/หรือ
สอบปฏิบัติ

การประเมนิสมรรถนะครั้งที่ 2
- ดานความเหมาะสมกับตําแหนง 100 สอบสัมภาษณ

รวม 200
จังหวัดตาก จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ในขอ 1 กอน และผูผานการประเมิน

ในครั้งท่ี 1 ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอท่ีเหลือในครั้งท่ี 2 ตอไป
๖) เกณฑการตัดสิน

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60

ผูท่ีจะถือวา …
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