ประกาศศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจําป 2559
..........................................
ดวยศูนย อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย มีความประสงค จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป น
พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจคํ าสั่ งกรมอนามั ย ที่ 767/2556 ลงวั น ที่ 8
สิงหาคม 2556 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน ในขอ 2 (2.2) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร การดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชี การจางและการทําสัญญาตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจาง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. กลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะ
งานกลุมบริการ
ชื่อตําแหนง
พนักงานบริการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ 7,590.- บาท
ระยะเวลาการจาง
นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ
ประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
ปฏิบัติงานที่ กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน 35 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
6. ไมเปน....

-๒(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม เป น ผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจ างของหน วยงานอื่ นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนั กงานหรือลู กจางของ
ราชการสวนทองถิ่น
2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ และ
2. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ
๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมอํานวยการ
งานการเจาหนาที่ ชั้น ๑ ตึกสํานักงาน ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่
20 - 26 เมษายน 2559 ในวั น และเวลาราชการ ตั้ ง แต เวลา ๐8.3๐ – ๑5.30 น. สอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ , 0 44๓๐ ๕๑๓๔ ตอ ๑๖๕
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x 2 นิ้ว โดยถาย
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ –สกุล หลังรูปถาย)
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร
อยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ
วันที่ 26 เมษายน 2559 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนั งสื อรับ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ส ถานศึ กษาออกให โดยระบุส าขาวิช าที่ สําเร็จ การศึ กษา และวั น ที่ ที่ได รับ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในวันเปดรับสมัครมายื่นแทนได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อตัวชื่อสกุล (กรณีที่มีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
(5) ใบรับ รองแพทย (ฉบั บ จริง) ซึ่งออกให ไม เกิน 1 เดื อน และแสดงวาไม เป น โรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) จํานวน 1 ฉบับ แนบพรอมใบสมัคร
ชื่อกํากับ ไวดวย

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมี.......

-๓เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเข ารับการประเมิน ความรูความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศู น ย อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า รั บ การประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 27 เมษายน
๒๕๕9 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศู นย อนามั ยที่ 9 นครราชสีมา ถนนมิ ตรภาพ ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต http://hpc9.anamai.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตางๆ ดังนี้
- ประเมิ น ด านความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน ง ประเมิน ดานความสามารถที่
สอดคลองกับตําแหนง ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ 200 คะแนน)
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร จะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินใน
ทุกดานโดยไดคะแนนแตละดานไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรที่ไดคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณา
จากลําดับในการสมัครสอบของผูทไี่ ดสมัครกอน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
ศู น ย อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรร เป น พนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามลําดับคะแนนสอบ และติดประกาศที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ชั้น 1
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ ทางเว็บไซต http://hpc9.anamai.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรใหเป นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมขึ้น
บัญชีก็ได
8. การจัด...

-4๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางที่ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นางสาววีณา มงคลพร)
นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรม)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

