(สําเนา)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
........................................
ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ
เฉพาะงาน และคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย
จํานวน ๑ อัตรา
ดังรายละเอียดกลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สมรรถนะที่ประเมิน
ค่าตอบแทนสถานที่ปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และอาจได้รับ
การต่อสัญญาอีก
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น

๒/..ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ

-๒๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง ขอยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่
๗ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่าง ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันราชการ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of Record ) ที่แสดงหรือ
ระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะตามที่ระบุ ใน
เอกสารแนบท้าย จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง
วุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ มายื่นแทนได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ อาจ
ไม่รับสมัคร

๓/..ค่าธรรมเนียม

-๓๓.๓.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
-ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๒๐๐ บาท
๓.๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
และศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ชั้น ๓
และทาง Website ของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ที่ http://hpc 1.anamai.moph.go.th
๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๕.๑. การประเมินสมรรถนะที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
๕.๒. การประเมินสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบตัวอย่างงาน/ทดลองปฏิบัติงาน)
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
-ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามที่กําหนดในแต่ละตําแหน่ง โดยผู้ที่จะเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบตัวอย่างงาน) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
-การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบตัวอย่างงาน/ทดลองปฏิบัติงาน)
เพื่อประเมินคุณลักษณะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
๖.เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน แต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตําแหน่ง

๔/..การประกาศ

-๔๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละหน่วยตาม ลําดับ
คะแนนสอบ โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ ได้
คะแนนในการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ไว้ที่งานบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์
อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ชั้น ๓ และทาง Website ของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ที่ http://hpc
1.anamai.moph.go.th โดยขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่
วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๘. การจัดทําสัญญาจ้าง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จะทําสัญญาจ้างกับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ
ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องมา
ทําสัญญาจ้างตามที่กรมอนามัยกําหนด
๙. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) ชัยโรจน์ ขุมมงคล
(นายชัยโรจน์ ขุมมงคล)
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

สําเนาถูกต้อง
(นางวิชดา คุ้มยิ้ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

วิชดา/คัด

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย จํานวน ๑ อัตรา
๑.ชื่อตําแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย
๒.ชื่อกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
๓.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
๔.ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
๑.ปฏิบัติการให้บริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สํารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อ
เสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี
๒.วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว้
๔.ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และ
ชี้แจงทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชน สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๕๓๐.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ ๑,๕๐๐.-บาท
๖. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และอาจต่อสัญญาจ้างได้
อีกคราวละไม่เกิน ๔ ปี

เอกสารแนบท้าย
๘. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
อํานาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
๓. ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น
๒. การทดลองปฏิบัติงาน
-ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

๒๐
๘๐
๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๑๐๐

สอบปฏิบัติ

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

