ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป
---------------------------------ดวย จังหวัดกาญจนบุรีป ระสงคจ ะรับ สมัค รบุค คลเพื่อจัดจา งเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจา งของพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนัก งานราชการ ลงวัน ที่
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุค คลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หนวยงาน
ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย พนมทวน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียด
ของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซื้อและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเกีย่ วกับพัสดุ การ
วางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน
๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง
วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติทวั่ ไป
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
/(๓) ไมเปน ......

-๒(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน
ที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผา นการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซึง่ ออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตอ งหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี
การจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร กรอกใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ชั้น ๒ กลุมงานบริหารทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ที่ตองยืน่ พรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิว้ โดยถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถายดวย)
(๒) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตรและ
ทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี)้ ที่แสดงวาเปนผูม ีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับตําแหนงทีส่ มัคร
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัตจิ ากผูมีอาํ นาจอนุมัตภิ ายในวันปดรับสมัคร
คือ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
/ในกรณี......

-๓ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรบั อนุมัตปิ ระกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภ ายในกําหนดวันปดรับสมัคร คือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีในหลักฐาน
การสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานผานการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย)
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและสําเนา หากไมสามารถนําเอกสาร
ที่เปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน และ
ในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ใหผสู มัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไวดว ย
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคี ุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวา ดวยเหตุใด ๆ
หรือวุฒกิ ารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิ องตําแหนงทีส่ มัคร อันมีผลทําใหผสู มัครไมมีสทิ ธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดกาญจนบุรี
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
๔. การประกาศรายชือ่ ผูมสี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ งานการเจาหนาที่ ชั้น ๒ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpho.go.th
/ผูที่จะถือ......

-๔๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐ คะแนน

สอบขอเขียน

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ

การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูค วามสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
การประเมินครัง้ ที่ ๒
- ความรูค วามเหมาะสมสําหรับตําแหนง
รวม

๑๐๐ คะแนน

จังหวัดกาญจนบุรี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร)ี จะดําเนินการประเมินครั้งที่ ๑ กอน
และผูผานการประเมินครั้งที่ ๑ ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูทผี่ า นการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูค วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ผูที่จะถือวาเปนผูมสี ิทธิ์เขารับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะตองเปนผูทสี่ อบไดคะแนนในการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนทีส่ อบได กรณีมกี ารประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครัง้ จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาคะแนนเทากัน จะใหผทู ี่ไดคะแนนจากการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกวาเปนผูอยูใ นลําดับทีส่ ูงกวา และหากคะแนน ในการ
ประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ เทากัน ใหพจิ ารณากําหนดเลือกความรู
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวาก็ได
/๗. การประกาศ......

