ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
...............................
ดวยจังหวัดตาก ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑) ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1) กลุม งาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
หนวยงานทีจ่ ะปฏิบัติ ฝายการเงินและพัสดุ กลุมอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใชจายเงิน การวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของ
การลงบัญชีประเภทตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน
เดือนละ ๑8,0๐๐ บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕63
๒) คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมสี ทิ ธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑) คุณสมบัตทิ วั่ ไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
7) ไมเปนผู ...

-2๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๒.๒) คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน หรือ
ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางเศรษฐศาสตร
๓) การรับสมัคร
๓.๑) วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายการเจาหนาที่ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 100 ป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๕ ตอ ๑๒๔๒
และทาง www.tsm.go.th
๓.๒) หลักฐานที่ตอ งยืน่ พรอมใบสมัคร
๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
2) สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ซึ่งจะตองเปนวุฒิที่สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร (พรอมฉบับจริง)
ในกรณีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา (เนื่องจากสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับใบปริญญาบัตร)
ขางตนมายื่นพรอมใบสมัครไดใหใชหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได
3) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน), หลักฐานการผานการเกณฑทหาร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
5) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สําหรับผูสมัครตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารที่เปนตนฉบับ และสําเนา หากไมสามารถนําเอกสาร
ที่เปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน
และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓) คาธรรมเนียม …

-3๓.๓) คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ จํานวน 200 บาท (เมื่อสมัครสอบแลว คาสมัครสอบจะไมจายคืนให
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น)
๓.๔) เงือ่ นไขในการรับสมัคร
1) ผูสมัครสามารถสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ไดเพียงตําแหนงเดียว
2) ผู ส มั ค รเข ารั บ การเลื อกสรรจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว า เป น
ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต อ ง
กรอกรายละเอี ย ดต า งๆ ในใบสมั คร พร อมทั้ งยื่ น หลั กฐานในการสมั ครให ถูกต องครบถ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
๔) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
จั งหวั ด ตาก จะประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ เ ข ารั บ การประเมิ น สมรรถนะ และกํ าหนดวั น เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ปายประกาศ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 100 ป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และทาง www.tsm.go.th
๕) หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
- ดานความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- ดานความเหมาะสมกับตําแหนง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธกี ารประเมิน

10๐

สอบขอเขียน และ/หรือ
สอบปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ

200

จังหวัดตาก จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในขอ 1 กอน และผูผานการประเมิน
ในครั้งที่ 1 ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอที่เหลือในครั้งที่ 2 ตอไป
๖) เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
ผูที่จะถือวา …

