ประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………………….
ดวยจังหวัดอุดรธานี ประสงค!จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่ วไป ในสั งกัดโรงพยาบาลอุ ดรธานี สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดอุดรธานี ฉะนั้น อาศั ย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุ
ษณะงานและ ณสมบัติเฉพาะงานและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ- ม งาน และการจั ด กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ พ.ศ.
พ ๒๕5๔ ลงวั น ที่
28 กุมภาพันธ! 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนั
กสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต-อไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจาง
1.1 ตําแหนงนันักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร!
หนวยงาน ฝ6ายแผนงานและสารสนเทศ
แผนงานและสารสนเทศ กลุ-มอํานวยการ
ลักษณะงานที่ปฏิ
ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานทางวิทยาการคอมพิ วเตอร! ซึ่งมี ลักษณะงานที่ ปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการศึกษา วิเ คราะห!
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร! ศึกษา วิเคราะห! ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต! การจัดทําคู-มือการใชคําสั่งต-าง ๆ กําหนดคุ
หนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร! และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร!
ดานต-าง ๆ แก-บุคคล หรือหน-วยงานที่เกี่ยวของ
วของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม- ๆ และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน

19,500 บาท

สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว-าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ)าง วันเริ่มสัญญาจาง - ๓๐ กันยายน ๒๕59
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย-างอื่นที่เทียบไดไม-ต่ํากว-านี้ ในสาขาวิ
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร!
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร! สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต!แวร! และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คุณสมบัติทั่วไป...
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2. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม-ต่ํากว-า ๑๘ ปS บริบูรณ! (นับถึงวันปVดรับสมัคร)
๓) ไม-เปนบุคคลลมละลาย
๔) ไม-เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม-สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟWXนเฟYอน
ไม-สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕) ไม-เปนผูดํารงตําแหน-งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๖) ไม-เปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแต- เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม-เปนผูบกพร-อง
ในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม-เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล-ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน-วยงานอื่น
ของรัฐ
๘) ไม-เปนพระภิกษุและสามเณร
หมายเหตุ ผูผ-านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม-เปนขาราชการหรือลูกจางของ
ส-วนราชการพนักงานหรือลูกจางของหน-วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
ส-วนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย! ซึ่งออกใหไม-เกิน ๑ เดือน และแสดงว-าไม-เปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นดวย
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุ-มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
อาคารอํ า นวยการและผู ป6 ว ยนอก โรงพยาบาลอุ ด รธานี ตั้ งแตวั น ที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึ งวั น ที่
29 กรกฎาคม ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ
3.๒ หลักฐานและเอกสารที่ต)องยื่นพร)อมใบสมัคร
๑) รูปถ-ายหนาตรง ไม-สวมหมวกและไม-สวมแว-นตาดํา ขนาด ๓x๔ ซ.ม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว
โดยถ-ายครั้งเดียวกันไม-เกิน ๑ ปS (นับถึงวันปVดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
๒) สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ สําเนาปริญญาบัตร สําเนาวุฒิ ปวส.(กรณีมีคุณวุฒิปริญญาตรี
ต- อ เนื่ อ ง ๒ ปS ) และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript) ที่ แ สดงว- า เปนผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ตรงกับตําแหน-งที่สมัคร อย-างละ 2 ฉบับ โดยจะตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ภายในวันที่ปVดรับสมัคร คือ 29 กรกฎาคม ๒๕๕9
๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย-างละ ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช-น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม-ตรงกัน) อย-างละ ๑ ฉบับ สําเนาใบผ-านทหารกองเกิน
(สด.๘) หรือ (สด.๔๓) (สําหรับผูสมัครเพศชาย)
๕) หนังสือรับรองการผ-านงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
3/๖) ใบรับรองแพทย!…

-3๖) ใบรับรองแพทย!แสดงว-าไม-เปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน
๑ ฉบับ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ใหไม-เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับดวย และนํา
ตัวจริงมาแสดงในวันที่สมัคร
3.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียค-าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน-งที่สมัคร ๑๐๐ บาท และเมื่อสมัครสอบแลว
ค-าสมัครสอบจะไม-จ-ายคืนให
3.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว-าเปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน- งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะตองกรอก
รายละเอียดต-างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไม-ว-าดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม-ตรงตามวุฒิของตําแหน-งที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไม-มีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร ใหถือว-าการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรของผูสมัครรายนั้น
เปนโมฆะ และจังหวัดอุดรธานีจะไม-คืนค-าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู)มีสิทธิเข)ารับการประเมินความรู)ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ ปiายประกาศ กลุ-มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
อาคารอํ า นวยการและผู ป6 ว ยนอก โรงพยาบาลอุ ด รธานี และทางเว็ บ ไซต! ข องโรงพยาบาลอุ ด รธานี
www.udh.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถและสมรรถนะดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหน-ง
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหน-ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความเหมาะสมกับตําแหน-ง
(พิจารณาความเหมาะสมในดานต-างๆ คือ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ ประสบการณ!
คุณลักษณะ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม)
รวม

คะแนน

วิธีการประเมิน

3๐

สอบขอเขียน

7๐

สอบปฏิบัติ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ!

๒๐๐
4/๖. เกณฑการตัดสิน…
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๖.๑ ผูที่จะถือว-าเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม-ต่ํากว-ารอยละ 60
๖.๒ ผูที่จะถือว-าเปนผูผ-านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต-ละครั้ง ไม-ต่ํากว-ารอยละ ๖๐
๖.๓ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมิน
ทั้ง 2 ครั้ง รวมกันมากกว-าเปนผูอยู-ในลําดับที่สูงกว-า ถาไดคะแนนเท-ากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 มากกว-าเปนผูอยู-ในลํ าดับที่สูงกว-า และหากคะแนน
ในการประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2 เท- า กั น จะพิ จ ารณาจากลํ า ดั บ ที่
ในการสมัครเขารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู)ผานการเลือกสรร
จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผูผ-านการเลือกสรรเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนเท-ากัน ใหผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน-งมากกว-าเปนผูอยู-ใน
ลําดับที่สูงกว-า ถาไดภาคความเหมาะสมกับตําแหน-งเท-ากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบก-อนเปนผูที่อยู-ใน
ลําดับที่สูงกว-า
การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ-านการเลือกสรร ใหขึ้นบัญชีเปนเวลา 1 ปS นับตั้งแต-วันขึ้นบัญชีผูผ-าน
การเลื อกสรร แต- ถามี การเลื อกสรรตํ า แหน- งเดี ย วกั น นี้ อีก และไดขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ- า นการเลื อกสรรไดใหม- แลว
บัญชีผูผ-านการเลือกสรรตําแหน-งนี้เปนอันยกเลิก
๘. การจัดทําสัญญาจ)างผู)ผานการเลือกสรร
ผูผ-านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดอุดรธานีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9

