
(ส��เน�)
ประก�ศศนย�อน�ม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ

เร��อง  ร�บสม�ครบ�คคลเพ��อเล�อกสรรเป นพน�กง�นร�ชก�รท��วไป
คร�$งท��   ๑/๒๕๕๕

........................................
ด�วยศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ  ม�ความประสงค�จะร�บสม�ครบ�คคลเพ �อเล อกสรรเป!นพน�กงาน

ราชการท��วไป  ฉะน�%นอาศ�ยอ&านาจตามประกาศคณะกรรมการบร)หารพน�กงานราชการ  เร �อง  หล�กเกณฑ�ว)ธ�การ
และเง �อนไขการสรรหาและเล อกสรรพน�กงานราชการ   และแบบส�ญญาจ�างของพน�กงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
ลงว�นท�� ๑๑  ก�นยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบร)หารพน�กงานราชการ  เร �อง  การก&าหนดล�กษณะ
งานและค�ณสมบ�ต)เฉพาะงานและค�ณสมบ�ต)ของกล�5มงาน   และการจ�ดกรอบอ�ตราก&าล�งพน�กงานราชการ  ลงว�นท��  
๕  ก�มภาพ�นธ�  ๒๕๔๗  จ9งประกาศร�บสม�ครบ�คคลเพ �อเล อกสรรเป!นพน�กงานราชการท��วไป   จ&านวน  ๒ ต&าแหน5ง 
โดยม�รายละเอ�ยดด�งต5อไปน�%

๑  .   ต��แหน-งท��ร�บสม�คร  
๑.๑.ต��แหน-งน�กว.ช�ก�รคอมพ.วเตอร�                         จ��นวน  ๑  อ�ตร�
๑.๒.ต��แหน-งน�กโภชน�ก�ร                                     จ��นวน  ๑  อ�ตร�
ด�งรายละเอ�ยดกล�5มงาน  ขอบข5ายงานท��จะให�ปฏ)บ�ต)  ค�ณสมบ�ต)เฉพาะต&าแหน5ง  สมรรถนะท��ประเม)น 

ค5าตอบแทนสถานท��ปฏ)บ�ต)งาน  ด�งปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-๒
ระยะเวลาจ�าง   ต�%งแต5ว�นท��  ๑  ม)ถ�นายน  ๒๕๕๕  ถ9งว�นท�� ๓๐ ก�นยายน  ๒๕๕๕  และอาจได�ร�บ

การต5อส�ญญาอ�ก
๒  .   ค�ณสมบ�ต.ท��วไปของผ5ม�ส.ทธ.เข5�ร�บก�รเล�อกสรร  
๒.๑. ค�ณสมบ�ต.ท��วไป

๑)  ม�ส�ญชาต)ไทย
๒) ม�อาย�ไม5ต�&ากว5าส)บแปดปB
๓) ไม5เป!นบ�คคลล�มละลาย
๔) ไม5เป!นผ��ม�กายท�พพลภาพจนไม5สามารถปฏ)บ�ต)หน�าท��ได�  ไร�ความสามารถ หร อ

                              จ)ตฟEFนเฟGอนไม5สมประกอบ  หร อเป!นโรคตามท��ก&าหนดในกฎหมายว5าด�วยระเบ�ยบ
                              ข�าราชการพลเร อน

๕) ไม5เป!นผ��ด&ารงต&าแหน5งทางการเม อง  กรรมการพรรคการเม อง  หร อเจ�าหน�าท��ใน        
                               พรรคการเม อง

๖) เป!นผ��เล �อมใสในการปกครองระบอบประชาธ)ปไตยอ�นม�พระมหากษ�ตร)ย�เป!นประม�ข
                               ด�วยความบร)ส�ทธ)Jใจ

/๗) ไม5เป!นผ��อย�5ในระหว5าง...



-๒-

๗) ไม5เป!นผ��อย�5ในระหว5างถ�กส��งพ�กราชการหร อถ�กส��งให�ออกจากราชการไว�ก5อนตาม
                                พระราชบ�ญญ�ต)หร อตามกฎหมายอ �น

๘)ไม5เป!นผ��เคยต�องร�บโทษจ&าค�ก  โดยค&าพ)พากษาถ9งท��ส�ดให�จ&าค�กเพราะกระท&า         
                               ความผ)ดทางอาญา    เว�นแต5เป!นโทษส&าหร�บความผ)ดท��ได�กระท&าโดยประมาท
                               หร อความผ)ดลห�โทษ        

๙) ไม5เป!นผ��เคยถ�กลงโทษให�ออก  ปลดออก  หร อไล5ออกจากราชการ  ร�ฐว)สาหก)จ  
                                หร อหน5วยงานอ �นของร�ฐ

๑๐) ไม5เป!นภ)กษ�หร อสามเณร
หม�ยเหต�:   ผ��ผ5านการเล อกสรร   ในว�นท��ท&าส�ญญาจ�างจะต�องไม5เป!นข�าราชการ   หร อ

ล�กจ�างของส5วนราชการ พน�กงานหร อล�กจ�างของหน5วยงานอ �นของร�ฐ ร�ฐว)สาหก)จ  หร อล�กจ�างของราชการส5วนท�องถ)�น 
และจะต�องน&าใบร�บรองแพทย�  ซ9�งออกให�ไม5เก)น  ๑  เด อน  และแสดงว5าไม5เป!นโรคท��ต�องห�ามตามกฎ ก.พ. ฉบ�บท�� ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  มาย �นด�วย

๓  .   ก�รร�บสม�คร  
๓.๑. ว�น  เวล�  และสถ�นท��ร�บสม�คร 

 ให�ผ��ท��ม�ความประสงค�จะสม�ครเข�าร�บการเล อกสรร  สม�ครได�เพ�ยง  ๑  ต&าแหน5ง  ขอย �นใบสม�คร
ด�วยตนเอง  ได�ท��งานบร)หารงานบ�คคล กล�5มอ&านวยการ ศ�นย�อนาม�ยท�� ๑  กร�งเทพฯ  ต�%งแต5ว�นท��  ๓๐  ม�นาคม
๒๕๕๕  ถ9งว�นท��  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕  ระหว5างเวลา  ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในว�นและเวลาราชการ  สอบถามราย
ละเอ�ยดเพ)�มเต)มโทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐  ต5อ  ๓๐๓  

๓.๒. หล�กฐ�นท��ต5องย��นพร5อมใบสม�คร
(๑)  ร�ปถ5ายหน�าตรงไม5สวมหมวก  และไม5ใส5แว5นตาด&า  ขนาด ๑.๕ x ๒  น)%ว  โดยถ5ายไม5เก)น ๑ ปB  

( น�บถ9งว�นปRดร�บสม�คร )  จ&านวน ๓  ร�ป
(๒) ส&าเนาปร)ญญาบ�ตร    และส&าเนาระเบ�ยนแสดงผลการเร�ยน ( Transcript  of  Record ) 

ท��แสดงหร อระบ�ว5าเป!นผ��ม�ว�ฒ)การศ9กษาตรงก�บต&าแหน5งท��สม�ครสอบ  จ&านวนอย5างละ ๑  ฉบ�บ  โดยจะต�องระบ�ว�นท��
ส&าเรbจการศ9กษาไว�ด�วย  และได�ร�บอน�ม�ต)จากผ��ม�อ&านาจภายในว�นปRดร�บสม�ครค อว�นท��  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕

ในกรณ�ท��ไม5สามารถน&าหล�กฐานการศ9กษาด�งกล5าวมาย �นพร�อมใบสม�ครได�ให�น&าหน�งส อร�บรองว�ฒ)ท��
สถานศ9กษาออกให�   โดยระบ�สาขาว)ชาท��ส&าเรbจการศ9กษา  และว�นท��  ท��ได�ร�บอน�ม�ต)   ซ9�งจะต�องอย�5ภายใน

   ว�นท��  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๕  มาย �นแทนได�
(๓) ส&าเนาบ�ตรประจ&าต�วประชาชน  และส&าเนาทะเบ�ยนบ�าน  จ&านวนอย5างละ ๑ ฉบ�บ
(๔) ส&าเนาหล�กฐานอ �นๆ  เช5น  ใบส&าค�ญการสมรส   (เฉพาะผ��สม�ครเพศหญ)ง) 

   ใบเปล��ยนช �อ-นามสก�ล  (กรณ�ท��ช �อ-นามสก�ลในหล�กฐานการสม�ครไม5ตรงก�น) จ&านวนอย5างละ  ๑  ฉบ�บ
ท�%งน�%ในส&าเนาหล�กฐานท�กฉบ�บให�ผ��สม�ครเข�ยนค&าร�บรองส&าเนาถ�กต�องและลงช �อก&าก�บไว�ด�วย

   ผ��สม�ครจะต�องกรอกรายละเอ�ยดต5างๆ  ในใบสม�ครและเอกสารในใบสม�ครด�วยลายม อตนเอง พร�อมท�%งย �นหล�กฐานใน 
การสม�ครให�ถ�กต�องครบถ�วน ในกรณ�ท��ม�การผ)ดพลาดอ�นเก)ดจากผ��สม�คร  ศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ อาจไม5ร�บสม�คร

/๓.๓. ค5าธรรมเน�ยม...



-๓-

๓.๓.ค-�ธรรมเน�ยมในก�รสม�คร
-ต&าแหน5งในกล�5มงานบร)หารท��วไป จ&านวน  ๒๐๐  บาท
-ต&าแหน5งในกล�5มงานว)ชาช�พเฉพาะ จ&านวน  ๒๐๐  บาท

๓.๔. เง��อนไขในก�รร�บสม�คร    
ผ��สม�ครเข�าร�บการเล อกสรร  จะต�องร�บผ)ดชอบ ในการตรวจสอบ  และร�บรองตนเอง       

ว5าเป!นผ��ม�ค�ณสมบ�ต)ท��วไป  และค�ณสมบ�ต)เฉพาะส&าหร�บต&าแหน5งตรงตามประกาศร�บสม�ครจร)ง  และจะต�องกรอก 
รายละเอ�ยดต5างๆ  ในใบสม�คร  พร�อมท�%งย �นหล�กฐานให�ถ�กต�องครบถ�วน  ในกรณ�ท��ม�ความผ)ดพลาดอ�นเก)ดจากผ��สม�คร
ไม5ว5าด�วยเหต�ใดๆ  หร อว�ฒ)การศ9กษาไม5ตรงตามว�ฒ)ส&าหร�บต&าแหน5งท��สม�คร อ�นม�ผลท&าให�ผ��สม�คร  ไม5ม�ส)ทธ)สม�ครเข�าร�บ
การเล อกสรร   ให�ถ อว5าการร�บสม�ครและการได�เข�าร�บเล อกสรรคร�%งน�%  เป!นโมฆะส&าหร�บผ��น�%น  และศ�นย�อนาม�ยท��  ๑ 
กร�งเทพฯ  จะไม5ค นค5าธรรมเน�ยมในการสม�คร

๔  .   ก�รประก�ศร�ยช��อผ5ม�ส.ทธ.เข5�ร�บก�รประเม.นสมรรถนะ  และก��หนด  ว�น  เวล�  สถ�นท��  
   ในก�รประเม.นสมรรถนะ

ศ�นย�อนาม�ยท�� ๑  กร�งเทพฯ  จะประกาศรายช �อผ��ม�ส)ทธ)เข�าร�บการประเม)นสมรรถนะคร�%งท�� ๑
   ในว�นท��  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  งานบร)หารงานบ�คคล  กล�5มอ&านวยการ  ศ�นย�อนาม�ยท�� ๑  กร�งเทพฯ ช�%น ๓  
   และทาง  Website  ของศ�นย�อนาม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ   ท��  http://hpc 1.anamai.moph.go.th

๕  .  หล�กเกณฑ�และว.ธ�ก�รเล�อกสรร      
๕.๑. การประเม)นสมรรถนะท�� ๑  (สอบข�อเข�ยน)
๕.๒. การประเม)นสมรรถนะท�� ๒  (สอบส�มภาษณ�และทดสอบต�วอย5างงาน)

   รายละเอ�ยดด�งปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-๒
-ผ��สม�ครต�องเข�าร�บการประเม)นสมรรถนะตามท��ก&าหนดในแต5ละต&าแหน5ง  โดยผ��ท��จะเข�าร�บการ

   ประเม)นสมรรถนะคร�%งท��  ๒  (การสอบส�มภาษณ�  และทดสอบต�วอย5างงาน)  จะต�องเป!นผ��สอบได�คะแนนในการ
   ประเม)นสมรรถนะคร�%งท��  ๑  ไม5ต�&ากว5าร�อยละ  ๖๐

-การประเม)นสมรรถนะคร�%งท�� ๒  (สอบส�มภาษณ�และทดสอบต�วอย5างงาน/ทดลองปฏ)บ�ต)งาน)
   ท�กต&าแหน5ง  เพ �อประเม)นค�ณล�กษณะท��จ&าเป!นในการปฏ)บ�ต)งาน

๖  .  เกณฑ�ก�รต�ดส.น  
๖.๑.  ผ��ท��ถ อว5าเป!นผ��ผ5านการเล อกสรรจะต�องเป!นผ��สอบได�คะแนนในการประเม)น  แต5ละสมรรถนะ

   ไม5ต�&ากว5าร�อยละ ๖๐
๖.๒.การจ�ดจ�างจะเป!นไปตามล&าด�บคะแนนท��สอบได�ของแต5ละต&าแหน5ง

/๗. การประกาศ...

http://hpc/
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๗  .   ก�รประก�ศร�ยช��อและก�รขA$นบ�ญช�ผ5ผ-�นก�รเล�อกสรร     
                      ศ�นย�อนาม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ   จะประกาศรายช �อผ��ผ5านการเล อกสรรในแต5ละหน5วยตามล&าด�บ
คะแนนสอบ   โดยเร�ยงล&าด�บจากผ��ท��ได�คะแนนรวมส�งส�ดลงมาตามล&าด�บ   ในกรณ�ท��ได�คะแนนรวมเท5าก�น 
ให�ผ��ท��ได�คะแนนในการสอบข�อเข�ยนมากกว5าเป!นผ��ท��อย�5ในล&าด�บท��ส�งกว5า ไว�ท��งานบร)หารงานบ�คคลกล�5มอ&านวยการ 
ศ�นย�อนาม�ย  ท��  ๑  กร�งเทพฯ   ช�%น  ๓   และทาง   Website   ของศ�นย�อนาม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ  ท��   http://hpc 
1.anamai.moph.go.th โดยข9%นบ�ญช�รายช �อด�งกล5าวให�เป!นอ�นยกเล)กหร อส)%นผลไป เม �อครบก&าหนด ๒ ปB น�บแต5ว�นท��
ข9%นบ�ญช�  แต5ถ�าม�การสรรหาอย5างเด�ยวก�นน�%อ�กและได�ข9%นบ�ญช�ผ��ผ5านการเล อกสรรใหม5แล�ว  บ�ญช�ผ��ผ5านการเล อกสรร
คร�%งก5อนเป!นอ�นยกเล)ก

๘  .   ก�รจ�ดท��ส�ญญ�จ5�ง  
ศนย�อน�ม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ  จะท��ส�ญญ�จ5�งก�บผ5ท��ได5ร�บก�รประก�ศร�ยช��อ  ขA$นบ�ญช�ผ5ผ-�น  

ก�รเล�อกสรรพน�กง�นร�ชก�รท��วไป  ประจ��ปD  ๒๕๕๕ โดยผ5ท��ผ-�นก�รเล�อกสรรจะต5องม�ท��ส�ญญ�จ5�งต�มท��
กรมอน�ม�ยก��หนด

๙  .   ค-�ตอบแทนและส.ทธ.ประโยชน�เป นไปต�มระเบ�ยบส��น�กน�ยกร�ฐมนตร�ว-�ด5วยพน�กง�น    
ร�ชก�ร  พ  .  ศ  .   ๒๕๔๗ และแก5ไขเพ.�มเต.มต�มประก�ศคณะกรรมก�รบร.ห�รพน�กง�นร�ชก�ร  เร��อง  ค-�ตอบ  
แทนและส.ทธ.ประโยชน�ของพน�กง�นร�ชก�ร    (  ฉบ�บท�� ๗  )    พ  .  ศ  .   ๒๕๕๒  

ประกาศ  ณ  ว�นท��  ๑๕  ม�นาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
   (ลงช �อ)   จ)ร�ตน�  ต�%งฐ)ตวงศ�

                                                                            (นายจ)ร�ตน�  ต�%งฐ)ตวงศ�)
                                                                              นายแพทย�เช��ยวชาญ

         ร�กษาราชการแทนผ��อ&านวยการศ�นย�อนาม�ยท��  ๑  กร�งเทพฯ

                ส&าเนาถ�กต�อง

              (นางว)ชดา  ค��มย)%ม)
   เจ�าพน�กงานการเง)นและบ�ญช�ช&านาญงาน
          ศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ
            ๑๕  ม�นาคม  ๒๕๕๕                                                                                           ว)ชดา/ค�ด

http://hpc/


                เอกส�รหม�ยเลข ๑

ร�ยละเอ�ยดเก��ยวก�บก�รเล�อกสรรพน�กง�นร�ชก�รท��วไป  ของศนย�อน�ม�ยท�� ๑  กร�งเทพฯ
หน-วยท�� ๑  ต��แหน-งน�กว.ช�ก�รคอมพ.วเตอร�  จ��นวน  ๑  อ�ตร�
๑.ช��อต��แหน-ง  น�กว.ช�ก�รคอมพ.วเตอร�
๒.ช��อกล�-มง�นว.ช�ช�พเฉพ�ะ
๓.ค�ณสมบ�ต.เฉพ�ะส��หร�บต��แหน-ง

ได5ร�บว�ฒ.ก�รศAกษ�ระด�บปร.ญญ�ตร� หร�อเท�ยบได5ไม-ต���กว-�น�$ท�งด5�นว.ทย�ก�รคอมพ.วเตอร�หร�อ
เทคโนโลย�ส�รสนเทศ
๔.ขอบข-�ยง�นท��จะให5ปฏ.บ�ต.  

ปฏ)บ�ต)งานทางด�าน การพ�ฒนาระบบ  การเข�ยนโปรแกรม การด�แลระบบคอมพ)วเตอร�ของหน5วยงาน ด�งน�%
๑. ว)เคราะห�ออกแบบระบบงานข�อม�ล ว)เคราะห� พ�ฒนาและด�แลระบบข�อม�ลสารสนเทศ
๒. จ�ดการฐานข�อม�ล โดยใช�งานโปรแกรมฐานข�อม�ล เช5น Oracle Microsoft SQL Server และ MySQL
๓. พ�ฒนา Website โดยเข�ยน Web page และร5วมก�บการเข�ยนโปรแกรม Web ด�วยภาษาต5าง ๆ 
    เช5น HTML  Java และ Net
๔. ต)ดต�%ง ตรวจสอบ และแก�ไขระบบเคร อข5ายต5างๆ
๕. ให�ความร��ด�านคอมพ)วเตอร�แก5เจ�าหน�าท��ในหน5วยงาน
๖. ส5ง E-Mail ข5าวประชาส�มพ�นธ�ของศ�นย�ฯ ให�แก5ส �อมวลชนท�กแขนง
๗. ปฏ)บ�ต)งานอ �นๆ ตามท��ได�ร�บมอบหมาย

๕. ค-�ตอบแทน  ค5าตอบแทนเด อนละ ๑๕,๑๙๐.-บาท  ตามบ�ญช�อ�ตราค5าตอบแทนพน�กงานราชการ
   กล�5มงานว)ชาช�พเฉพาะ
๖. ส.ทธ.ประโยชน� ตามประกาศคณะกรรมการบร)หารพน�กงานราชการ  เร �อง  ค5าตอบแทนและส)ทธ)ประโยชน� 
 ของพน�กงานราชการ  (ฉบ�บท�� ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวล�ก�รจ5�ง  ต�%งแต5ว�นท��  ๑  ม)ถ�นายน  ๒๕๕๕  -  ๓๐  ก�นยายน  ๒๕๕๕  และอาจต5อส�ญญาจ�างได�อ�ก
    คราวละไม5เก)น ๔ ปB

/๘. หล�กเกณฑ�และว)ธ�การ...
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๘. หล�กเกณฑ�และว.ธ�ก�รเล�อกสรร
    ผ��สม�ครต�องได�ร�บการประเม)นสมรรถนะ  ด�งน�%

สมรรถนะ คะแนน ว.ธ�ก�รประเม.น
ก�รประเม.นสมรรถนะ  คร�$งท�� ๑

๑. ความร��ความสามารถท��วไป
๒. ความร��ท��วไปเก��ยวก�บศ�นย�อนาม�ยท�� 1 กร�งเทพฯ
   กรมอนาม�ย  เช5น ว)ส�ยท�ศน�  พ�นธก)จ  โครงสร�าง
   อ&านาจหน�าท��และภารก)จของศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ
๓. ความร��เก��ยวก�บระบบข�อม�ลข5าวสาร การจ�ดการ ฐานข�อม�ล
   และการส �อสารโดยใช�เคร อข5ายคอมพ)วเตอร�
๔.ความร��เก��ยวก�บการด�แล บ&าร�งร�กษาคอมพ)วเตอร� และเคร อข5าย

๒๐

๘๐

สอบข�อเข�ยน

ก�รประเม.นสมรรถนะ  คร�$งท�� ๒
๑. ความร��  ความสามารถ  ประสบการณ�  ประว�ต)ส5วนต�ว     
   ท5วงท� วาจา  อ�ปน)ส�ย อารมณ� ท�ศนคต) ความค)ดร)เร)�ม 

สร�างสรรค�ปฏ)ภาณไหวพร)บและบ�คล)กภาพอย5างอ �น  เป!นต�น
๒. การทดสอบต�วอย5างงาน
   -ทดสอบต�วอย5างเพ �อประเม)นความร��เก��ยวก�บการสร�างฐานข�อม�ล
    ด�วย Microsoft Access
       

๑๐๐

๑๐๐

สอบส�มภาษณ�

สอบปฏ)บ�ต)

    สถ�นท��ปฏ.บ�ต.ง�น   ศนย�อน�ม�ยท��   ๑  กร�งเทพฯ  กรมอน�ม�ย  กระทรวงส�ธ�รณส�ข
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ร�ยละเอ�ยดเก��ยวก�บก�รเล�อกสรรพน�กง�นร�ชก�รท��วไป  ของศนย�อน�ม�ยท�� ๑  กร�งเทพฯ
หน-วยท�� ๒  ต��แหน-งน�กโภชน�ก�ร   จ��นวน  ๑  อ�ตร�
๑.ช��อต��แหน-ง  น�กโภชน�ก�ร
๒.ช��อกล�-มง�นบร.ห�รท��วไป
๓.ค�ณสมบ�ต.เฉพ�ะส��หร�บต��แหน-ง

ได5ร�บว�ฒ.ปร.ญญ�ตร�  ท�งด5�นส�ธ�รณส�ข (ด5�นโภชน�ก�ร) วทบ. ส�ข�เทคโนโลย�ท�งด5�นอ�ห�ร
๔.ขอบข-�ยง�นท��จะให5ปฏ.บ�ต.
  ปฏ.บ�ต.ง�นท�งด5�นอ�ห�รและด5�นโภชน�ก�ร  ด�งต-อไปน�$

๑.ท&าการว)เคราะห�ข�อม�ลอาหาร
๒.ประเม)นการบร)โภคอาหาร
๓.ท&างานด�านโภชนาการในโรงพยาบาลส5งเสร)มส�ขภาพ
๔.ท&างานด�านว)ชาการในกล�5มว�ยต5าง ๆ

๕. หล�กเกณฑ�และว.ธ�ก�รเล�อกสรร
    ผ��สม�ครต�องได�ร�บการประเม)นสมรรถนะ  ด�งน�%

สมรรถนะ คะแนน ว.ธ�ก�รประเม.น
ก�รประเม.นสมรรถนะ  คร�$งท�� ๑

๑. ความร��ความสามารถท��วไป
๒. ความร��ท��วไปเก��ยวก�บศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ
   กรมอนาม�ย  เช5น ว)ส�ยท�ศน�  พ�นธก)จ  โครงสร�าง
   อ&านาจหน�าท��และภารก)จของศ�นย�อนาม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ
๓. ความร��เก��ยวก�บด�านโภชนาการ

๒๐

๘๐

สอบข�อเข�ยน

ก�รประเม.นสมรรถนะ  คร�$งท�� ๒
๑. ความร��  ความสามารถ  ประสบการณ�  ประว�ต)ส5วนต�ว     
   ท5วงท�  วาจา  อ�ปน)ส�ย  อารมณ�  ท�ศนคต)  ความค)ดร)เร)�ม
   สร�างสรรค�ปฏ)ภาณไหวพร)บและบ�คล)กภาพอย5างอ �น  เป!นต�น
๒. การทดสอบต�วอย5างงาน
   -ทดสอบต�วอย5างเพ �อประเม)นความร��เก��ยวก�บการใช�
    โปรแกรม Microsoft ได�แก5 Microsoft  Word,
    Microsoft Excel       

๑๐๐

๑๐๐

สอบส�มภาษณ�

สอบปฏ)บ�ต)

   ค-�ตอบแทน  ได�ร�บค5าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-บาท ตามบ�ญช�อ�ตราค5าตอบแทนพน�กงานราชการ  กล�5มงานบร)หารท��วไป
                    เง)นช5วยค5าครองช�พ  ๙๘๐.-บาท
   สถ�นท��ปฏ.บ�ต.ง�น   โรงพย�บ�ลส�ข�ของโรงพย�บ�ลส-งเสร.มส�ขภ�พ  ศนย�อน�ม�ยท�� ๑ กร�งเทพฯ  กรมอน�ม�ย 

กระทรวงส�ธ�รณส�ข


