ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด!วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค#จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ!างเปนพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ#
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ3มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ#
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต3อไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ กลุ3มงาน บริการ
ชื่อตําแหน3ง เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค3 อ นข! า งยากเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส3วนราชการ เช3น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู3จ3ายเงินลงบัญชี ทํา
รายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข!อมูล เกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ3ายประจํ าป> ทํ า
หนังสือชี้แจง โต!ตอบ ด!ายงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ3าย และปฏิบัติหน!าที่อื่นที่เกี่ยวข!อง
อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน& ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง วันที่เริ่มสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๒.๑ กลุ3มงาน บริการ
ชื่อตําแหน3ง เจ!าพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส3วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ
การเบิ กจ3 า ย การเก็ บ รั กษา การซ3 อมแซมและบํ า รุ งรั กษา การทํ า บั ญ ชี ทะเบี ย นพั ส ดุ การเก็ บ รั กษาใบสํ า คั ญ
หลั ก ฐานและเอกสารเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ การแทงจํ า หน3 า ยพั ส ดุ ที่ ชํ า รุ ด การทํ า สั ญ ญา การต3 อ อายุ สั ญ ญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ!าง และปฏิบัติหน!าที่อื่น ที่เกี่ยวข!อง
อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท

-๒สิทธิประโยชน& ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง วันที่เริ่มสัญญาจ!าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม3ต่ํากว3า ๑๘ ป>บริบูรณ# (นับถึงวันปHดรับสมัคร)
(๓) ไม3เปนบุคคลล!มละลาย
(๔) ไม3เปนผู!มีกายทุพพลภาพจนไม3สามารถปฏิบัติหน!าที่ได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟKLนเฟMอน
ไม3สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว!ในกฎหมายว3าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน
(๕) ไม3เปนผู!ดํารงตําแหน3งข!าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ!าหน!าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม3เปนผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว!นแต3เปนโทษสําหรับความผิดที่ได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม3เปนผู!บกพร3องในศีลธรรมอันดีจนเปน
ที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม3เปนผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล3ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน3วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู!ที่ผ3านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ!าง จะต!องไม3เปนข!าราชการหรือลูกจ!าง
ของส3วนราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน3วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!าง
ของราชการส3วนท!องถิ่น และจะต!องนําใบรับรองแพทย# ซึ่งออกให!ไม3เกิน ๑ เดือน และแสดงว3าไม3เปนโรค
ที่ต!องห!าม ตามกฎ ก.พ. ว3าด!วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด!วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ตําแหน3งเจ!าพนักงานการเงินและบัญชี
๑. ได!รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได!ไม3ต่ํากว3านี้ในการบัญชี
๒.๒.๒ ตําแหน3งเจ!าพนักงานพัสดุ
๑. ได!รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย3างอื่นที่เทียบได!ไม3ต่ํากว3านี้ในสาขาวิชาการ
บัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให!ผู!ประสงค#จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ที่ กลุ3มงานทรัพยากรบุคคล กลุ3มอํานวยการ
โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ) ตั้งแต3วันที่ ๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลา
ราชการ

-๓-

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผู!สมัครต!องนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพร!อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ3ายหน!าตรง ไม3สวมหมวกและไม3สวมแว3นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ3ายไม3เกิน
๑ ป> (นับถึงวันปHดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย3างเช3น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผล
การเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต3อเนื่องให!แนบมาพร!อมนี้) ที่แสดงว3า
เปนผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน3งที่สมัคร จํานวนอย3างละ ๒ ฉบับ โดยจะต!องสําเร็จการศึกษา และได!รับอนุมัติ
จากผู!มีและได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันปHดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ในกรณีที่ไม3สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล3าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให!โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ซึ่งจะต!องอยู3ภายในกําหนดวันปHดรับสมัครมายื่นแทนก็ได!
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน จํานวนอย3างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช3น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู!สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม3ตรงกัน) อย3างละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานผ3านการเกณฑ#ทหาร สค.๘ หรือ สค. ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ3านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ!ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต!องและลงชื่อกํากับไว!ด!วย
๓.๓ คาสมัครสอบ
ผู!สมัครสอบต!องเสียค3าสมัครสอบ
- ตําแหน3งเจ!าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐๐ บาท
- ตําแหน3งเจ!าพนักงานพัสดุ
๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล!วค3าสมัครสอบจะไม3จ3ายคืนให! เว!นแต3ในกรณีที่เปนผู!ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน3ง แต3ทั้งนี้ จะต!องดําเนินการขอคืนก3อนวันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว3า เปนผู!มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต!องกรอกรายละเอียด
ต3าง ๆ ในใบสมัคร พร!อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให!ถูกต!องครบถ!วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู!สมัครไม3ว3าด!วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม3ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน3งที่สมัคร อันมีผลทําให!ผู!สมัครไม3มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล3าว ให!ถือว3าการรับสมัครและการได!เข!ารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผู!
นั้น และโรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช จะไม3คืนค3าธรรมเนียมในการสมัครด!วย

-๔๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความรู!ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ บอร#ดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ
โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
๕. หลักเกณฑ&และวิธีการเลือกสรร
ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินสมรรถนะ และด!วยวิธีการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด!วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ&การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ความรู!ความสามารถทั่วไป และความรู!ความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหน3ง
๑๐๐
สอบข!อเขียน
ที่เกี่ยวข!องกับการปฏิบัติงานในหน!าที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- ความรู!ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหน3ง
๑๐๐
สอบสัมภาษณ#
มนุษยสัมพันธ# การประสานงาน การคิดวิเคราะห# การสื่อสารโดยการพูด

จังหวัดสุพรรณบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข!อ ๑ ก3อน และผู!ผ3านการประเมินในครั้ง
ที่ ๑ ดังกล3าวจะต!องเข!ารับการประเมินในข!อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต3อไป
๖. เกณฑ&การตัดสิน
ผู!ที่จะถือว3าเปนผู!ที่ผ3านการเลือกสรรจะต!องเปนผู!ที่ได!คะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ แต3ละครั้ง ไม3ต่ํากว3าร!อยละ ๖๐
ผู!ที่จะถือว3าเปนผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินความรู!ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต!องเปนผู!ที่
สอบได!คะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม3ต่ํากว3าร!อยละ ๖๐
การจัดจ!างจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได!กรณีมีการประเมินความรู!ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
๒ ครั้งจะเรียงลําดับที่จากผู!ที่ได!คะแนนการประเมินความรู!ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
รวมกันมากกว3าเปนผู!อยู3ในลําดับที่สูงกว3าถ!าได!คะแนนเท3ากัน จะให!ผู!ที่ได!คะแนนจากการประเมินความรู!ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว3าเปนผู!อยู3ในลําดับที่สูงกว3า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท3ากัน ให!พิจารณากําหนดเลือกความรู!ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใด
เพื่อกําหนดให!เปนผู!อยู3ในลําดับที่สูงกว3าก็ได!

-๕๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู!ผ3านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๖๑ ณ บอร#ดชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจ!าพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล3าวให!เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป> นับแต3วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต3วันประกาศรับสมัครในตําแหน3งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม3แล!วแต3กรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู!ผ3านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

๓๑

กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

