สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ.2552 ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง
การกาหนดลั ก ษณะงานและคุณสมบั ติเฉพาะของกลุ่ มงานและการจัด กรอบอั ตราก าลั งพนั กงานราชการ
พ.ศ.2554 คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง
มอบอานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดปฏิ บัติราชการแทนและคาสั่ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2443/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี ให้ แ ก่ ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายอ าเภอและหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกากับดูแล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 กลุม่ งำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ
เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานและคุ ณ ภาพการร่ า งสั ญ ญาซื้ อ และสั ญ ญาจ้ า ง การเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรำว่ำง 1 อัตรา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ค่ำตอบแทน 18,000.-บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2563
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/(6) ไม่เป็นผู้เคย...
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(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่นและจะต้อง
นาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัสดุ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร.2
ชั้น 3 โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร 0 3658 1993-7 ต่อ 237 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่
4 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผล
การเรียน หรือสาเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุ ณวุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ ส าเร็ จการศึ กษาและวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ ประกาศนี ยบั ตร
ซึง่ จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน-ชื่อนามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
/3.3 ค่ำสมัครสอบ...
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3.3 ค่ำสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเสี ย ค่ า สมั ค รสอบ จ านวน 200 บาท เมื่ อ สมั ค รสอบแล้ ว ค่ า สมั ค รสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืน
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และโรงพยาบาลอินทร์บุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอินทร์บุรี ทาง www.inb.moph.go.th และ facebook “การเจ้าหน้าที่ รพ.อินทร์บุรี”
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ตาแหน่งวิชาการพัสดุ
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
- สอบข้อเขียน
และความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100
- สอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน
- คอมพิวเตอร์ 30 คะแนน
รวม
200
6. เกณฑ์กำรตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
/การจัดจ้าง...

-๔-

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าและ
หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่
ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
จังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร.2 โรงพยาบาลอินทร์บุรี ทาง www.inb.moph.go.th และ facebook
“การเจ้าหน้าที่ รพ.อินทร์บุรี” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสิงห์บุรีกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) วนิดา สาดตระกูลวัฒนา
(นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาลสิงห์บุรี
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ผอ.รพ.....................................................
หน.กลุ่มภารกิจ......................................
หน.กลุ่มงาน...........................................
จนท./พิมพ์/ทาน....................................

