(ส เน )

ประก ศศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ
เรอง รบสมครบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกง นร ชก รทวไป
คร$งท ๑/๒๕๕๕
........................................
ดวยศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ มความประสงคจะรบสมครบคคลเพอเลอกสรรเป!นพนกงาน
ราชการทวไป ฉะน%นอาศยอ&านาจตามประกาศคณะกรรมการบร)หารพนกงานราชการ เรอง หลกเกณฑว)ธการ
และเงอนไขการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการ และแบบสญญาจางของพนกงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวนท ๑๑ กนยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบร)หารพนกงานราชการ เร อง การก&าหนดลกษณะ
งานและคณสมบต)เฉพาะงานและคณสมบต)ของกล5มงาน และการจดกรอบอตราก&าลงพนกงานราชการ ลงวนท
๕ กมภาพนธ ๒๕๔๗ จ9งประกาศรบสมครบคคลเพอเลอกสรรเป!นพนกงานราชการทวไป จ&านวน ๒ ต&าแหน5ง
โดยมรายละเอยดดงต5อไปน%
๑. ต แหน-งทรบสมคร
๑.๑.ต แหน-งนกว.ช ก รคอมพ.วเตอร
จ นวน ๑ อตร
๑.๒.ต แหน-งนกโภชน ก ร
จ นวน ๑ อตร
ดงรายละเอยดกล5มงาน ขอบข5ายงานทจะใหปฏ)บต) คณสมบต)เฉพาะต&าแหน5ง สมรรถนะทประเม)น
ค5าตอบแทนสถานทปฏ)บต)งาน ดงปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-๒
ระยะเวลาจาง ต%งแต5วนท ๑ ม)ถนายน ๒๕๕๕ ถ9งวนท ๓๐ กนยายน ๒๕๕๕ และอาจไดรบ
การต5อสญญาอก
๒. คณสมบต.ทวไปของผ5มส.ทธ.เข5 รบก รเลอกสรร
๒.๑. คณสมบต.ทวไป
๑) มสญชาต)ไทย
๒) มอายไม5ต&ากว5าส)บแปดปB
๓) ไม5เป!นบคคลลมละลาย
๔) ไม5เป!นผมกายทพพลภาพจนไม5สามารถปฏ)บต)หนาทได ไรความสามารถ หรอ
จ)ตฟEFนเฟGอนไม5สมประกอบ หรอเป!นโรคตามทก&าหนดในกฎหมายว5าดวยระเบยบ
ขาราชการพลเรอน
๕) ไม5เป!นผด&ารงต&าแหน5งทางการเมอง กรรมการพรรคการเมอง หรอเจาหนาทใน
พรรคการเมอง
๖) เป!นผเลอมใสในการปกครองระบอบประชาธ)ปไตยอนมพระมหากษตร)ยเป!นประมข
ดวยความบร)สทธ)Jใจ
/๗) ไม5เป!นผอย5ในระหว5าง...

-๒๗) ไม5เป!นผอย5ในระหว5างถกสงพกราชการหรอถกสงใหออกจากราชการไวก5อนตาม
พระราชบญญต)หรอตามกฎหมายอน
๘)ไม5เป!นผเคยตองรบโทษจ&าคก โดยค&าพ)พากษาถ9งทสดใหจ&าคกเพราะกระท&า
ความผ)ดทางอาญา เวนแต5เป!นโทษส&าหรบความผ)ดทไดกระท&าโดยประมาท
หรอความผ)ดลหโทษ
๙) ไม5เป!นผเคยถกลงโทษใหออก ปลดออก หรอไล5ออกจากราชการ รฐว)สาหก)จ
หรอหน5วยงานอนของรฐ
๑๐) ไม5เป!นภ)กษหรอสามเณร
หม ยเหต: ผผ5านการเลอกสรร ในวนทท&าสญญาจางจะตองไม5เป!นขาราชการ หรอ
ลกจางของส5วนราชการ พนกงานหรอลกจางของหน5วยงานอนของรฐ รฐว)สาหก)จ หรอลกจางของราชการส5วนทองถ)น
และจะตองน&าใบรบรองแพทย ซ9งออกใหไม5เก)น ๑ เดอน และแสดงว5าไม5เป!นโรคทตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบบท ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายนดวย
๓. ก รรบสมคร
๓.๑. วน เวล และสถ นทรบสมคร
ใหผทมความประสงคจะสมครเขารบการเลอกสรร สมครไดเพยง ๑ ต&าแหน5ง ขอยนใบสมคร
ดวยตนเอง ไดทงานบร)หารงานบคคล กล5มอ&านวยการ ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ ต%งแต5วนท ๓๐ มนาคม
๒๕๕๕ ถ9งวนท ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ระหว5างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวนและเวลาราชการ สอบถามราย
ละเอยดเพ)มเต)มโทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต5อ ๓๐๓
๓.๒. หลกฐ นทต5องยนพร5อมใบสมคร
(๑) รปถ5ายหนาตรงไม5สวมหมวก และไม5ใส5แว5นตาด&า ขนาด ๑.๕ x ๒ น)%ว โดยถ5ายไม5เก)น ๑ ปB
( นบถ9งวนปRดรบสมคร ) จ&านวน ๓ รป
(๒) ส&าเนาปร)ญญาบตร และส&าเนาระเบยนแสดงผลการเรยน ( Transcript of Record )
ทแสดงหรอระบว5าเป!นผมวฒ)การศ9กษาตรงกบต&าแหน5งทสมครสอบ จ&านวนอย5างละ ๑ ฉบบ โดยจะตองระบวนท
ส&าเรbจการศ9กษาไวดวย และไดรบอนมต)จากผมอ&านาจภายในวนปRดรบสมครคอวนท ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
ในกรณทไม5สามารถน&าหลกฐานการศ9กษาดงกล5าวมายนพรอมใบสมครไดใหน&าหนงสอรบรองวฒ)ท
สถานศ9กษาออกให โดยระบสาขาว)ชาทส&าเรbจการศ9กษา และวนท ทไดรบอนมต) ซ9งจะตองอย5ภายใน
วนท ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ มายนแทนได
(๓) ส&าเนาบตรประจ&าตวประชาชน และส&าเนาทะเบยนบาน จ&านวนอย5างละ ๑ ฉบบ
(๔) ส&าเนาหลกฐานอนๆ เช5น ใบส&าคญการสมรส (เฉพาะผสมครเพศหญ)ง)
ใบเปลยนชอ-นามสกล (กรณทชอ-นามสกลในหลกฐานการสมครไม5ตรงกน) จ&านวนอย5างละ ๑ ฉบบ
ท%งน%ในส&าเนาหลกฐานทกฉบบใหผสมครเขยนค&ารบรองส&าเนาถกตองและลงชอก&ากบไวดวย
ผสมครจะตองกรอกรายละเอยดต5างๆ ในใบสมครและเอกสารในใบสมครดวยลายมอตนเอง พรอมท%งยนหลกฐานใน
การสมครใหถกตองครบถวน ในกรณทมการผ)ดพลาดอนเก)ดจากผสมคร ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ อาจไม5รบสมคร
/๓.๓. ค5าธรรมเนยม...

-๓๓.๓.ค- ธรรมเนยมในก รสมคร
-ต&าแหน5งในกล5มงานบร)หารทวไป
จ&านวน ๒๐๐ บาท
-ต&าแหน5งในกล5มงานว)ชาชพเฉพาะ
จ&านวน ๒๐๐ บาท
๓.๔. เงอนไขในก รรบสมคร
ผสมครเขารบการเลอกสรร จะตองรบผ)ดชอบ ในการตรวจสอบ และรบรองตนเอง
ว5าเป!นผมคณสมบต)ทวไป และคณสมบต)เฉพาะส&าหรบต&าแหน5งตรงตามประกาศรบสมครจร)ง และจะตองกรอก
รายละเอยดต5างๆ ในใบสมคร พรอมท%งยนหลกฐานใหถกตองครบถวน ในกรณทมความผ)ดพลาดอนเก)ดจากผสมคร
ไม5วา5 ดวยเหตใดๆ หรอวฒ)การศ9กษาไม5ตรงตามวฒ)ส&าหรบต&าแหน5งทสมคร อนมผลท&าใหผสมคร ไม5มส)ทธ)สมครเขารบ
การเลอกสรร ใหถอว5าการรบสมครและการไดเขารบเลอกสรรคร%งน% เป!นโมฆะส&าหรบผน%น และศนยอนามยท ๑
กรงเทพฯ จะไม5คนค5าธรรมเนยมในการสมคร
๔. ก รประก ศร ยชอผ5มส.ทธ.เข5 รบก รประเม.นสมรรถนะ และก หนด วน เวล สถ นท
ในก รประเม.นสมรรถนะ
ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ จะประกาศรายชอผมส)ทธ)เขารบการประเม)นสมรรถนะคร%งท ๑
ในวนท ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ งานบร)หารงานบคคล กล5มอ&านวยการ ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ ช%น ๓
และทาง Website ของศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ ท http://hpc 1.anamai.moph.go.th
๕.หลกเกณฑและว.ธก รเลอกสรร
๕.๑. การประเม)นสมรรถนะท ๑ (สอบขอเขยน)
๕.๒. การประเม)นสมรรถนะท ๒ (สอบสมภาษณและทดสอบตวอย5างงาน)
รายละเอยดดงปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-๒
-ผสมครตองเขารบการประเม)นสมรรถนะตามทก&าหนดในแต5ละต&าแหน5ง โดยผทจะเขารบการ
ประเม)นสมรรถนะคร%งท ๒ (การสอบสมภาษณ และทดสอบตวอย5างงาน) จะตองเป!นผสอบไดคะแนนในการ
ประเม)นสมรรถนะคร%งท ๑ ไม5ต&ากว5ารอยละ ๖๐
-การประเม)นสมรรถนะคร%งท ๒ (สอบสมภาษณและทดสอบตวอย5างงาน/ทดลองปฏ)บต)งาน)
ทกต&าแหน5ง เพอประเม)นคณลกษณะทจ&าเป!นในการปฏ)บต)งาน
๖.เกณฑก รตดส.น
๖.๑. ผทถอว5าเป!นผผ5านการเลอกสรรจะตองเป!นผสอบไดคะแนนในการประเม)น แต5ละสมรรถนะ
ไม5ต&ากว5ารอยละ ๖๐
๖.๒.การจดจางจะเป!นไปตามล&าดบคะแนนทสอบไดของแต5ละต&าแหน5ง

/๗. การประกาศ...

-๔๗. ก รประก ศร ยชอและก รขA$นบญชผ5ผ- นก รเลอกสรร
ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ จะประกาศรายชอผผ5านการเลอกสรรในแต5ละหน5วยตามล&าดบ
คะแนนสอบ โดยเรยงล&าดบจากผทไดคะแนนรวมสงสดลงมาตามล&าดบ ในกรณทไดคะแนนรวมเท5ากน
ใหผทไดคะแนนในการสอบขอเขยนมากกว5าเป!นผทอย5ในล&าดบทสงกว5า ไวทงานบร)หารงานบคคลกล5มอ&านวยการ
ศนยอนามย ท ๑ กรงเทพฯ ช%น ๓ และทาง Website ของศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ ท http://hpc
1.anamai.moph.go.th โดยข9%นบญชรายชอดงกล5าวใหเป!นอนยกเล)กหรอส)%นผลไป เมอครบก&าหนด ๒ ปB นบแต5วนท
ข9%นบญช แต5ถามการสรรหาอย5างเดยวกนน%อกและไดข9%นบญชผผ5านการเลอกสรรใหม5แลว บญชผผ5านการเลอกสรร
คร%งก5อนเป!นอนยกเล)ก
๘. ก รจดท สญญ จ5 ง
ศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ จะท สญญ จ5 งกบผ5ทได5รบก รประก ศร ยชอ ขA$นบญชผ5ผ- น
ก รเลอกสรรพนกง นร ชก รทวไป ประจ ปD ๒๕๕๕ โดยผ5ทผ- นก รเลอกสรรจะต5องม ท สญญ จ5 งต มท
กรมอน มยก หนด
๙. ค- ตอบแทนและส.ทธ.ประโยชนเปนไปต มระเบยบส นกน ยกรฐมนตรว- ด5วยพนกง น
ร ชก ร พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก5ไขเพ.มเต.มต มประก ศคณะกรรมก รบร.ห รพนกง นร ชก ร เรอง ค- ตอบ
แทนและส.ทธ.ประโยชนของพนกง นร ชก ร (ฉบบท ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วนท ๑๕ มนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชอ) จ)รตน ต%งฐ)ตวงศ
(นายจ)รตน ต%งฐ)ตวงศ)
นายแพทยเชยวชาญ
รกษาราชการแทนผอ&านวยการศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ
ส&าเนาถกตอง
(นางว)ชดา คมย)%ม)
เจาพนกงานการเง)นและบญชช&านาญงาน
ศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ
๑๕ มนาคม ๒๕๕๕

ว)ชดา/คด

เอกส รหม ยเลข ๑
ร ยละเอยดเกยวกบก รเลอกสรรพนกง นร ชก รทวไป ของศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ
หน-วยท ๑ ต แหน-งนกว.ช ก รคอมพ.วเตอร จ นวน ๑ อตร
๑.ชอต แหน-ง นกว.ช ก รคอมพ.วเตอร
๒.ชอกล-มง นว.ช ชพเฉพ ะ
๓.คณสมบต.เฉพ ะส หรบต แหน-ง
ได5รบวฒ.ก รศAกษ ระดบปร.ญญ ตร หรอเทยบได5ไม-ต กว- น$ท งด5 นว.ทย ก รคอมพ.วเตอรหรอ
เทคโนโลยส รสนเทศ
๔.ขอบข- ยง นทจะให5ปฏ.บต.
ปฏ)บต)งานทางดาน การพฒนาระบบ การเขยนโปรแกรม การดแลระบบคอมพ)วเตอรของหน5วยงาน ดงน%
๑. ว)เคราะหออกแบบระบบงานขอมล ว)เคราะห พฒนาและดแลระบบขอมลสารสนเทศ
๒. จดการฐานขอมล โดยใชงานโปรแกรมฐานขอมล เช5น Oracle Microsoft SQL Server และ MySQL
๓. พฒนา Website โดยเขยน Web page และร5วมกบการเขยนโปรแกรม Web ดวยภาษาต5าง ๆ
เช5น HTML Java และ Net
๔. ต)ดต%ง ตรวจสอบ และแกไขระบบเครอข5ายต5างๆ
๕. ใหความรดานคอมพ)วเตอรแก5เจาหนาทในหน5วยงาน
๖. ส5ง E-Mail ข5าวประชาสมพนธของศนยฯ ใหแก5สอมวลชนทกแขนง
๗. ปฏ)บต)งานอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย
๕. ค- ตอบแทน ค5าตอบแทนเดอนละ ๑๕,๑๙๐.-บาท ตามบญชอตราค5าตอบแทนพนกงานราชการ
กล5มงานว)ชาชพเฉพาะ
๖. ส.ทธ.ประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบร)หารพนกงานราชการ เรอง ค5าตอบแทนและส)ทธ)ประโยชน
ของพนกงานราชการ (ฉบบท ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวล ก รจ5 ง ต%งแต5วนท ๑ ม)ถนายน ๒๕๕๕ - ๓๐ กนยายน ๒๕๕๕ และอาจต5อสญญาจางไดอก
คราวละไม5เก)น ๔ ปB

/๘. หลกเกณฑและว)ธการ...

เอกส รหม ยเลข ๑
๘. หลกเกณฑและว.ธก รเลอกสรร
ผสมครตองไดรบการประเม)นสมรรถนะ ดงน%
สมรรถนะ
ก รประเม.นสมรรถนะ คร$งท ๑
๑. ความรความสามารถทวไป
๒. ความรทวไปเกยวกบศนยอนามยท 1 กรงเทพฯ
กรมอนามย เช5น ว)สยทศน พนธก)จ โครงสราง
อ&านาจหนาทและภารก)จของศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ
๓. ความรเกยวกบระบบขอมลข5าวสาร การจดการ ฐานขอมล
และการสอสารโดยใชเครอข5ายคอมพ)วเตอร
๔.ความรเกยวกบการดแล บ&ารงรกษาคอมพ)วเตอร และเครอข5าย
ก รประเม.นสมรรถนะ คร$งท ๒
๑. ความร ความสามารถ ประสบการณ ประวต)ส5วนตว
ท5วงท วาจา อปน)สย อารมณ ทศนคต) ความค)ดร)เร)ม
สรางสรรคปฏ)ภาณไหวพร)บและบคล)กภาพอย5างอน เป!นตน
๒. การทดสอบตวอย5างงาน
-ทดสอบตวอย5างเพอประเม)นความรเกยวกบการสรางฐานขอมล
ดวย Microsoft Access

คะแนน

ว.ธก รประเม.น
สอบขอเขยน

๒๐

๘๐

๑๐๐

สอบสมภาษณ

๑๐๐

สอบปฏ)บต)

สถ นทปฏ.บต.ง น ศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ กรมอน มย กระทรวงส ธ รณสข

เอกส รหม ยเลข ๒
ร ยละเอยดเกยวกบก รเลอกสรรพนกง นร ชก รทวไป ของศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ
หน-วยท ๒ ต แหน-งนกโภชน ก ร จ นวน ๑ อตร
๑.ชอต แหน-ง นกโภชน ก ร
๒.ชอกล-มง นบร.ห รทวไป
๓.คณสมบต.เฉพ ะส หรบต แหน-ง
ได5รบวฒ.ปร.ญญ ตร ท งด5 นส ธ รณสข (ด5 นโภชน ก ร) วทบ. ส ข เทคโนโลยท งด5 นอ ห ร
๔.ขอบข- ยง นทจะให5ปฏ.บต.
ปฏ.บต.ง นท งด5 นอ ห รและด5 นโภชน ก ร ดงต-อไปน$
๑.ท&าการว)เคราะหขอมลอาหาร
๒.ประเม)นการบร)โภคอาหาร
๓.ท&างานดานโภชนาการในโรงพยาบาลส5งเสร)มสขภาพ
๔.ท&างานดานว)ชาการในกล5มวยต5าง ๆ
๕. หลกเกณฑและว.ธก รเลอกสรร
ผสมครตองไดรบการประเม)นสมรรถนะ ดงน%
สมรรถนะ
คะแนน
ว.ธก รประเม.น
ก รประเม.นสมรรถนะ คร$งท ๑
๑. ความรความสามารถทวไป
สอบขอเขยน
๒. ความรทวไปเกยวกบศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ
๒๐
กรมอนามย เช5น ว)สยทศน พนธก)จ โครงสราง
อ&านาจหนาทและภารก)จของศนยอนามยท ๑ กรงเทพฯ
๘๐
๓. ความรเกยวกบดานโภชนาการ
ก รประเม.นสมรรถนะ คร$งท ๒
๑. ความร ความสามารถ ประสบการณ ประวต)สว5 นตว
๑๐๐
สอบสมภาษณ
ท5วงท วาจา อปน)สย อารมณ ทศนคต) ความค)ดร)เร)ม
สรางสรรคปฏ)ภาณไหวพร)บและบคล)กภาพอย5างอน เป!นตน
๒. การทดสอบตวอย5างงาน
-ทดสอบตวอย5างเพอประเม)นความรเกยวกบการใช
๑๐๐
สอบปฏ)บต)
โปรแกรม Microsoft ไดแก5 Microsoft Word,
Microsoft Excel
ค- ตอบแทน ไดรบค5าตอบแทน ๑๔,๐๒๐.-บาท ตามบญชอตราค5าตอบแทนพนกงานราชการ กล5มงานบร)หารทวไป
เง)นช5วยค5าครองชพ ๙๘๐.-บาท
สถ นทปฏ.บต.ง น โรงพย บ ลส ข ของโรงพย บ ลส-งเสร.มสขภ พ ศนยอน มยท ๑ กรงเทพฯ กรมอน มย
กระทรวงส ธ รณสข

