ประกาศศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจางเหมาเขาปฏิบัติงาน
-------------------------------------ดวยศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจางเหมาเขาปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราคาจางที่จะไดรับ
(๑) ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน
อัตราเงินเดือน 7,950 บาท
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อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
2.1. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน 30 ปบริบูรณ(นับจนถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) ไมเปนผูมกี ายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(6) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนโรคติดตอหรือโรคอันเปนที่นารังเกียจแกสงั คม
๒.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารหมายเลข ๑
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุม อํานวยการ
งานการเจาหนาที่ ชั้น ๑ ตึกสํานักงาน ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่
25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐8.3๐ – ๑5.30 น. สอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ , 0 44๓๐ ๕๑๓๔ ตอ ๑๖๕
3.2 หลักฐาน

-2๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x 2 นิ้ว โดยถายไม
เกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป (ใหเขียนชื่อ –สกุล หลังรูปถาย)
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร
อยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในวันเปดรับสมัครมายื่นแทนได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อตัวชื่อสกุล (กรณีที่มีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
(5) ใบรับ รองแพทย (ฉบับ จริง ) ซึ่ง ออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) จํานวน 1 ฉบับ แนบพรอมใบสมัคร
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง

ชื่อกํากับ ไวดวย

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ศู น ย อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
๒๕๕9 ณ โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพ ศูนย อนามัยที่ 9 นครราชสีม า ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต http://hpc9.anamai.moph.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะ
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ

รวม

100
6. เกณฑการตัดสิน
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ผูที่ถือ วาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผู เขารับ การประเมินและผานการประเมิน
ในทุกดานโดยไดคะแนนแตละดานไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรที่ไดคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณา
จากลําดับในการสมัครสอบของผูที่ไดสมัครกอน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
ศู น ย อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรร ตามลํ า ดั บ
คะแนนสอบ และติด ประกาศที่ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุข ภาพ ชั้ น 1 ศู น ย อ นามั ย ที่ 9 นครราชสีม า
และทางเว็บไซต http://hpc9.anamai.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมขึ้นบัญชีก็ได
๘. การจัดจางผูผานการเลือกสรร
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะจางผูผ านการเลือกสรร ตามลําดับที่ขึ้นในบัญชี
และอัตราคาจางตามประกาศของ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
เอกชัย เพียรศรีวัชรา
(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดการรับสมัคร
๑. ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน ๑ อัตรา
ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
อัตราคาจาง 7,590 บาทตอเดือน
รายละเอียดการจาง
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหผรู ับจางปฏิบัติหนาที่ดงั ตอไปนี้
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการชวยเหลือคนไข หรือ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปองกันโรค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ

