ประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
………………..
ดวยจังหวัดนครพนมประสงค!จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกําหนดลั กษณะงานและคุ ณสมบัติเ ฉพาะงานและคุ ณสมบัติเ ฉพาะของกลุ4มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต4อไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจ!างงาน
๑.๑ กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร$
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร! ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ กษา วิ เ คราะห!
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร! ศึกษา วิเคราะห! ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต! การจัดทําคู4มือการใชคําสั่งต4าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร! และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! กรใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร!ดาน
ต4าง ๆ แก4บุคคล หรือหน4วยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม4 ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ ๑๗,๒๙๐ บาท
สิทธิประโยชน$
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ!าง ตั้งแต4วันที่จาง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู!มีสิทธิ์สมัครเข!ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม4ต่ํากว4า ๑๘ ปI
(๓) ไม4เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม4เปนผูมีร4างกายทุพพลภาพ จนไม4สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟKLนเฟNอนไม4สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว4าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม4เปนผูดํารงตําแหน4งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม4เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแต4เ ปนโทษสํา หรับ ความผิ ดที่ ไดกระทําโดยประมาทหรื อความผิด ลหุโ ทษ ไม4เ ปนผู บกพร4องใน
ศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม

-๒(๗) ไม4เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล4ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน4วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ4านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม4เปนขาราชการหรือลูกจางของ
ส4วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน4วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
ส4วนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองรองแพทย! ซึ่งออกใหไม4เกิน ๑ เดือน และแสดงว4าไม4เปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร$
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุ ฒิอย4างอื่นที่เทียบไดไม4 ต่ํากว4านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง
คอมพิวเตอร!
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงค!จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่ กลุ4มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอํานวยการ
ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต4วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดที่เบอร! ๐-๔๒๕๑-๑๔๒๔ ต4อ ๑๐๐๖ และ Website
www.nkphospital.com
๓.๒ หลักฐานที่ต!องยื่นพร!อมใบสมัคร
(๑) รูปถ4ายหนาตรง ไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ4ายครั้งเดียวกันไม4
เกิน ๑ ปI (นับถึงวันปdดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สํา เนาประกาศนี ยบั ต รหรือปริ ญ ญาบัต ร และระเบี ยนแสดงผลการเรีย น หรื อทรานสคริ ป
(หากเรี ย นหลั กสู ต รต4 อเนื่ องใหแนบมาพรอมนี้ ) ที่ แสดงว4 า เปนผู มี วุ ฒิ ก ารศึ กษาตรงกั บ ตํ า แหน4 งที่ ส มั ค ร
อย4างละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปdดรับสมัคร
ในกรณีไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยู4ภายในกําหนดวันปdดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อย4างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม4ตรงกัน) อย4างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย!
(๖) หนังสือรับรองการผ4านงาน (ถามี)
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาสมัครสอบ
(๑) ผูสมัครสอบตองเสียค4าสมัครสอบสําหรับตําแหน4งที่สมัคร ๑๐๐.- บาท
(๒) เมื่ อสมั ครสอบแลวค4 าสมั ครสอบจะไม4 จ4ายคืนให เวนแต4ในกรณี ที่เปนผูขาดคุ ณสมบัติเ ฉพาะ
สําหรับตําแหน4งแต4ทั้งนี้จะตองดําเนินการขอคืนก4อนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว4า เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต4าง ๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไม4ว4าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามวุฒิของตําแหน4งที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไม4มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล4าวใหถือว4าการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
และจังหวัดนครพนมจะไม4คืนค4าธรรมเนียมในการสมัครดวย

-๓๔. การประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวั ด นครพนมโดยโรงพยาบาลนครพนมจะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ์ เขารั บ การประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ บอร! ด กลุ4 ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล ตึ ก อํ า นวยการโรงพยาบาลนครพนม ชั้ น ๔ และทาง Website
www.nkphospital.com
๕. หลักเกณฑ$และวิธีการเลือกสรร
ผู สมั ค รตองไดรั บ การประเมิ น สมรรถนะ และดวยวิ ธี ก ารประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั กษะและ
สมรรถนะดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถทั่วไป
๔๐
สอบขอเขียน
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหน4ง
๖๐
สอบขอเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร!
(การจัดการฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ
ระบบเปdด ระบบเครือข4าย
- ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม
รวม

๕๐

สอบปฏิบัติ

๕๐

สอบสัมภาษณ!

๒๐๐

จังหวัดนครพนมจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในขอ ๑ ก4อน และผูผ4านการประเมินใน
ครั้งที่ ๑ ดังกล4าว จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต4อไป
๖. เกณฑ$การตัดสิน
ผูที่จะถือว4าเปนผูที่ผ4านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะแต4ละครั้ง ไม4ต่ํากว4ารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า ถาไดคะแนนเท4ากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจาก
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท4ากัน ใหพิจารณากําหนดเลือก
ความรูความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4าก็ได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู!ผานการเลือกสรร
จังหวัดนครพนมจะประกาศรายชื่อผูผ4านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร!ดกลุ4มงาน
ทรัพยากรบุคล ตึกอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครพนม และทาง Website www.nkphospital.com
โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปI นับแต4วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4แลวแต4กรณี

-๔๘. การจัดทําสัญญาจ!างผู!ผานการเลือกสรร
ผูผ4านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดนครพนมกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายคุมพล บรรเทาทุกข$)
รองผู!วาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู!วาราชการจังหวัดนครพนม

