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
๑.๑ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หนวยงาน
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติง านเกี่ย วกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของ
สวนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริห าร หรือความมั่นคง
ในระดับ ประเทศ รวมถึงประเด็นปญ หาทางเศรษฐกิจ การเมือ ง และสังคม ทั้งในและตา งประเทศ เพื่อ
ประกอบการกํา หนดนโยบาย จัด ทํ า แผนหรือ โครงการของสว นราชการ หรือ ใช เปนข อมูล สํ า หรับ กํา หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศ แลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๓ อัตรา
คาตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง
วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
คุณสมบัติสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาวิชา
/๑.๒ ตําแหนง.......

-๒๑.๒ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หนวยงาน
กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย
วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค
เปนตน เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานดานการสาธารณสุข วัดและประเมินผลกําหนดระบบและ
วิธีการดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานดานการสาธารณสุขการสอนและอบรมดา นการ
สาธารณสุข และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๒ อัตรา
คาตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง
วันเริม่ ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
คุณสมบัติสําหรับตําแหนง
ไดรับ ปริญ ญาตรี ห รื อ คุณ วุ ฒิอ ย า งอื่น ที่ เที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า นี้ ใ นสาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร
สาขาวิช าวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่ง แวดลอมระบาด สาขาวิช าเกษตรศาสตร หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติทวั่ ไป
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน
ที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ......

-๓หมายเหตุ ผูที่ผา นการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซึง่ ออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตอ งหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
มายื่นดวย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร กรอกใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ชั้น ๒ กลุมงานบริหารทัว่ ไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ใน
วันและเวลาราชการ (พักเที่ยง)
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 (หากเรียนหลักสูตรตอเนือ่ งใหแนบมาพรอมนี)้ ที่แสดงวาเปนผูมวี ุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่
สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมอี ํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒทิ ี่สถานศึกษาออกให (อายุไมเกิน ๖ เดือน) โดยระบุสาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึง่ จะตองอยูภ ายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(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 ๒๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไข......

-๔๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคี ุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวา ดวยเหตุใด ๆ
หรือวุฒกิ ารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิ องตําแหนงทีส่ มัคร อันมีผลทําใหผสู มัครไมมีสทิ ธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนีเ้ ปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดกาญจนบุรี
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
๔. การประกาศรายชือ่ ผูมสี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ งานการเจาหนาที่ ชั้น ๒ กลุมงานบริหารทัว่ ไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpho.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูค วามสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
๕๐ คะแนน
สอบขอเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรูค วามเหมาะสมสําหรับตําแหนง
๕๐ คะแนน
สอบสัมภาษณ
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
/การจัดจาง......

