ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน
-------------------------------------ด้วยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงานในสังกัด
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
(๑) ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1
อัตรา
มีรายละเอียดกลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์(นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(6) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ –สกุล หลังรูปถ่าย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ 15 กุมภาพันธ์
2560 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรั บรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
(กรณีที่มีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
5 ใบรับรองแพทย์

-2(5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) จานวน 1 ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับ ไว้ด้วย
4. การรับสมัคร
4.1. วันเวลา สถานที่รับสมัครสอบ และยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1- 15
กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ โดยยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่
ชั้น ๑ ตึกส านั กงาน ศูน ย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสี มา สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ , 0 44๓๐ ๕๑๓๔ ต่อ ๑๖๕
4.2. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. การสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตาบลโคกกรวด
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ http://hpc9.anamai.moph.go.th
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน
ในทุกด้านโดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากลาดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร ตามล าดั บ
คะแนนสอบ และติ ด ประกาศที่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ชั้ น 1 ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 9 นครราชสี ม า
และทางเว็บไซต์ http://hpc9.anamai.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่า นการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
๘. การจัดจ้าง

-3๘. การจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับที่ขึ้นในบัญชี
และอัตราค่าจ้างตามประกาศของ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕60
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา
(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เอกสารหมายเลข ๑

ลูกจ้างเหมา ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๓. จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบพัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้
พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
พัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
หลักเกณฑ์การสอบ
ผู้สมัครต้องได้รับ การประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
การประเมินความรู้ความสามรถ สมรรถนะ และทักษะ
- ความรู้ทั่วไป/ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
- ความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
รวม

อัตราค่าจ้าง
ปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
100
100
200

วุฒิอนุปริญญา (2 ปี)

9,580 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง

9,900 บาท

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน (ปรนัย)
สอบสัมภาษณ์

