ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด! ว ยจั งหวั ด กาญจนบุ รี ป ระสงค# จะรั บ สมั ครบุ คคลเพื่ อจั 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 การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ4มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ# 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังต4อไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน หนวยงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมงาน

บริหารทั่วไป

หนวยงาน

โรงพยาบาลมะการักษ#

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห"นโยบายและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต,าง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. รวบรวม วิเคราะห# และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ#เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมทั้งในและต4างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป<าหมายของส4วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2. รวบรวมข!อมูล และศึกษาวิเคราะห#เบื้องต!น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ#ของส4วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให!สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว!
3. วิเคราะห#นโยบายของส4วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข!อคิดเห็น เพื่อช4วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมได!ตามวัตถุประสงค#ที่ตั้งไว!
4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข!อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปCญหา ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต4างประเทศ เพื่อเปนข!อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือ
กําหนดยุทธศาสตร#
5. ศึกษาวิเคราะห#ความสัมพันธ#ระหว4างยุทธศาสตร#และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร#และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให!สอดคล!อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
ด!านการวางแผน…

-2–
ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร4 ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน4 ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให!การดําเนินงานเปนไปตามเป<าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร4วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน4วยงาน เพื่อให!เกิดความ
ร4วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว!
2. ชี้แจงและให!รายละเอียดเกี่ยวกับข!อมูล ข!อเท็จจริง แก4บุคคลหรือหน4วยงานที่เกี่ยวข!อง
เพื่อสร!างความเข!าใจหรือความร4วมมือในการดําเนินงานตามที่ได!รับมอบหมาย
ดานการบริการ
1. รวบรวมข!อมูล เพื่อเผยแพร4และถ4ายทอดองค#ความรู!ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
2. ให!คําปรึกษา แนะนํา ตอบปCญหา และชี้แจงเรื่องต4างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อ
แก!ปCญหาในการปฏิบัติงาน
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง

1 อัตรา
15,960 บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
วันเริ่มทําสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม4ต่ํากว4า 18 ปS (นับถึงวันปTดรับสมัคร)
(3) ไม4เปนบุคคลล!มละลาย
(4) ไม4เปนผู!มีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบัติหน!าที่ได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟCVนเฟWอนไม4
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว!ในกฎหมายว4าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน
(5) ไม4เปนผู!ดํารงตําแหน4งข!าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ!าหน!าที่ใน พรรค
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
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ได!รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบได!ไม4ต่ํากว4านี้ ในทุกสาขาวิชา
3. การรับสมัคร…

-33. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให!ผู!ประสงค#จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ที่ฝ[ายการเจ!าหน!าที่ โรงพยาบาลมะการักษ#
ตําบลท4ามะกา อําเภอท4ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต4วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ ติดต4อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3454 2031 ต4อ 106
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถ4ายหน!าตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ4ายไม4เกิน 1 ปS
(นับถึงวันปTดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให!เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ4ายด!วย)
(2) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ที่แสดงว4าเปนผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน4งที่
สมัคร จํานวนอย4างละ 2 ฉบับ โดยจะต!องสําเร็จการศึกษา และได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันปTด
รับสมัคร คือ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ในกรณีที่ไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต!องอยู4ภายในกําหนดวันปTดรับสมัครมายื่นแทนก็ได!
(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. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดกาญจนบุรี (โรงพยาบาลมะการักษ#) จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนด วั น เวลาสถานที่ การประเมิ นสมรรถนะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ บอร# ดประชาสัมพั นธ#
โรงพยาบาลมะการักษ#
5. หลักเกณฑ#…

-45. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด!วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู!ความสามารถทั่วไป
- ความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน4ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู!ความเหมาะสมกับตําแหน4ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

20
30

สอบข!อเขียน
สอบข!อเขียน

50
100

สอบสัมภาษณ#

6. เกณฑการตัดสิน
1. ผู!ที่จะถือว4าเปนผู!ผ4านการเลือกสรร จะต!องเปนผู!ที่ได!คะแนนในการประเมินความรู! ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ แต4ละครั้ง ไม4ต่ํากว4าร!อยละ 60
2. การจัดจ!างจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได! โดยจะเรียงลําดับที่จากผู!ที่ได!คะแนนการประเมิน
ความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว4าเปนผู!อยู4ในลําดับที่สูงกว4า ถ!าได!
คะแนนเท4ากันจะให!ผู!ที่ได!คะแนนจากการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว4า
เปนผู!อยู4ในลําดับที่สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เท4ากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัครเข!ารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวั ดกาญจนบุ รี (โรงพยาบาลมะการั กษ# ) จะประกาศรายชื่อผู! ผ4 านการเลื อกสรรตามลํ าดั บ
คะแนนประเมิ นความรู! ความสามารถทั กษะ และสมรรถนะ ณ บอร# ดประชาสั มพั นธ# โรงพยาบาลมะการั กษ#
โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวให!เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปS นับแต4วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แล!วแต4กรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างเปนพนักงานราชการตามที่จังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

