ประกาศศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 1/๒๕๖2
..........................................
ดวยศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนัก งานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การกํ า หนดลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเ ฉพาะของกลุ มงาน และการจั ดกรอบอั ตรากําลัง พนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบสํานั ก
นายกรั ฐ มนตรีว าดว ยพนัก งานราชการ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับ การกํา หนดคุ ณสมบัติสํา หรับ ผูที่จ ะไดรั บ
การวาจางเป นพนักงานราชการ และคําสั่ งกรมอนามัยที่ ๙๑๙/๒๕59 ลงวันที่ ๒๘ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/๒๕๖2 จํานวน 1 ตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข (ดานการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ) จํานวน 1 อัตรา
ดังรายละเอียด กลุมงาน ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง สมรรถนะที่ประเมิน
คาตอบแทน และสถานที่ปฏิบัติงาน (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการตองกําหนดใหบุคคลนั้น
ยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่นารังเกียจของสังคมตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ ผ านการเลือ กสรรในวันที่ทําสัญ ญาจาง จะตองไมเ ปนขาราชการหรือ ลูก จางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทอ งถิ่น และจะต อ งนํ าใบรั บ รองแพทย ซึ่ง ออกใหไม เ กิน ๑ เดือ น และแสดงวาไม เ ปนโรคที่ตอ งหา ม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
/การรับสมัคร.

-๒–
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ กลุมอํานวยการ
ชั้น 2 ตึก สํ านั ก งาน ศูนย อนามั ยที่ 9 นครราชสีมา เลขที่ 177 หมู 6 ตํ าบลโคกกรวด อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหวางเวลา
๐9.00 – ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานการเจาหนาที่
กลุมอํานวยการ หมายเลขโทรศัพท (๐๔๔) ๓๐๕๑๓๑, ๓๐๕๑๓๔ ตอ ๑๖๕
๓.๒ คาสมัครสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 2๐๐ บาท
เมื่อ สมัครสอบแล วค าสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรั บ
ตําแหนง แตทั้งนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๓.๓ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รู ป ถ า ยหน า ตรง ไม ส วมหมวกและไม ส วมแว น ตาดํ า ขนาด 1 นิ้ ว โดยถ า ยไม เ กิ น ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันที่ปดรับสมัครมายื่นแทน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทย
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิล ป สาขาเวชกรรม ซึ่ง ออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวั น
ยื่นใบสมัคร และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553
(๕) หนังสือสําคัญรับรองการผานการเกณฑทหาร เชน สด.๘ สด 9 หรือ สด.๔๓
(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมั คร พร อ มทั้ ง ยื่นหลัก ฐานในการสมัครใหถูก ตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณี ที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่ส มัครอันมี
ผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ สมัครดัง กลาว ใหถือ วาการรับ สมัครและการไดเ ขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
/การประกาศ
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๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบขอเขียน
ในวั นที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ติ ด ประกาศ ณ. ศู น ยอ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า และทาง website
http://hpc9.anamai.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
๕.๑ การประเมิน ครั้งที่ ๑ (การสอบขอเขียน)
๕.๒ การประเมิน ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ และการทดสอบตัวอยางงาน)
๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมิน
ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การประกาศผลสอบจะเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ
6.2 ผูที่จะถือวาเปนผูผ านการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และตองเปนผูผานการทดสอบตัวอยางงาน
๖.๓ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ จะเรียงลําดับ ตามคะแนน
รวมจากการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปน ผูผานการเลือกสรรในลําดับแรก
ตามลําดับ กรณี คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งที่ ๑ สูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา หากคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูใน
ลําดับที่สูงกวา
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ทาง website
http://hpc9.anamai.moph.go.th และติ ดประกาศประชาสั ม พั นธ ณ. ศู นยอ นามั ยที่ 9 นครราชสีม า
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูผา นการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครัง้ นี้เปนอันยกเลิก
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา กําหนด
9. ค า ตอบแทนของพนั ก งานราชการ เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕61
๑0. สิท ธิ ประโยชน ข องพนั กงานราชการ เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 18

ตุลาคม 2561

(นายวีรพล กิตติพิบรู ณ)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เอกสารแนบทาย
๑. พนักงานราชการทั่วไป กลุมบริหารทั่วไป
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ) จํานวน ๑ อัตรา
ขอบขายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) สนับสนุน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการพัฒนาองค
ความรูและเทคโนโลยีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
(๒) ถายทอดองคความรู ใหคําแนะนํา/ใหคําปรึกษา ดานการสงเสริมสุขภาพ และออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ แกภาคีเครือขายทีเ่ กี่ยวของทุกภาคสวน
(๓) ดําเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคสนามตามที่ไดรบั มอบหมาย คลอบคลุมประชากร
ทุกกลุม วัยในแตละสถานที่ ไดแกโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ หนวยงาน/องคกร
และชุมชน
(๔) ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายและจัดกิจกรรมทางกายในทุกกลุมวัย
(๕) ใหบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(๖) ติดตอ ประสานงาน กับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพ
และการออกกําลังกาย
(๗) ตรวจสอบดูแลคุณภาพ และเตรียมความพรอม สถานที่ และอุปกรณการออกกําลังกาย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
การประเมินความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย
ความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
- ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัตสิ วนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
- การทดสอบตัวอยางงาน
ความสามรถใหบริการปรึกษาและฝกทักษะแกผรู ับบริการ
ในศูนยออกกําลังกาย (Fitness center) และอุปกรณ
-

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๓๐
๗๐

สอบปรนัย
สอบปรนัย

100

สอบสัมภาษณ

ผาน/ไมผาน

สอบปฏิบัติ

คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน ๑8,00๐ บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุม บริหารทั่วไป
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย จังหวัดนครราชสีมา

