
( สําเนาคูฉบับ )

ประกาศศูนยอนามัยที่ ๑กรุงเทพฯ
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

คร้ังที่ 2 /๒๕๕6
........................................

ดวยศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ .ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เ รื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุมงาน   และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕กุมภาพันธ
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป   จํานวน 3 ตําแหนง  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
- ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 1 อัตรา

ดังรายละเอียดกลุมงาน  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง  สมรรถนะทีป่ระเมิน
คาตอบแทนสถานที่ปฏิบตัิงาน  ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-3

ระยะเวลาจาง   ตั้งแตวันที่ 1ตลุาคม ๒๕๕6ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 และอาจไดรับ
การตอสัญญาอีก

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน

๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๖) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ

๒/..ไมเปนผูอยูในระหวาง



-๒-

๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน
๘)ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุก  โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๙) ไมเปนผูเคยถูก
ลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ

๑๐) ไมเปนภิกษุหรือสามเณร
11) เพศหญิง (ในตําแหนงนักวิชาการศึกษาและครูพี่เลี้ยง)
12) เพศชาย/หญิง (ในตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา)
หมายเหตุ:ผูผานการเลือกสรร  ในวันที่ทาํสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ   พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและ
จะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร  สมัครไดเพียง ๑ ตําแหนง  ขอยื่นใบสมัครดวย

ตนเอง  ไดที่งานบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ ศูนยอนามยัที่ ๑ กรุงเทพฯตั้งแตวันที่ 19 กรกฏาคม๒๕๕6ถึงวันที่
9สิงหาคม ๒๕๕6 ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒
552 0134

๓.๒. หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถายไมเกิน ๑ ป

( นับถึงวันปดรับสมัคร ) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบประกาศนียบัตรแลวแตกรณี และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript

of  Record) ที่แสดงหรือระบุวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองระบุ
วันที่สําเร็จการศึกษาไวดวย และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัครคือวันที่ 9สิงหาคม ๒๕๕6

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรองวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งจะตองอยูภายในวันที่
9สิงหาคม ๒๕๕6 มายื่นแทนได

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครดวยลายมือตนเอง  พรอมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ อาจไมรับสมัคร

๓.๓.คาธรรมเนียมในการสมัคร
-ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒๐๐ บาท

๓/..เงื่อนไข



-๓-

๓.๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร  จะตองรับผ ิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงที่สมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัคร  ไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร   ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับเลือกสรรคร้ังนี้  เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด  วัน  เวลา  สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑
ในวันที่ 22สิงหาคม ๒๕๕6ณ  งานบริหารงานบุคคล  กลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ชั้น ๓ และทาง
Website ของศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ   ที่ http://hpc1.anamai.moph.go.th

๕.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
๕.๑. การประเมินสมรรถนะที่ ๑ (สอบขอเขียน)
๕.๒. การประเมินสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณและทดสอบตัวอยางงาน)รายละเอียดดังปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข ๑
-ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะตามที่กําหนดในแตละตําแหนง โดยผูที่จะเขารับการประเมิน

สมรรถนะคร้ังที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ  และทดสอบตัวอยางงาน) จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
คร้ังที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

-การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ (สอบสัมภาษณและทดสอบตัวอยางงาน/ทดลองปฏิบัติงาน)
ทุกตําแหนง  เพื่อประเมินคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

๖.เกณฑการตัดสิน
๖.๑. ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการประเมิน  แตละสมรรถนะ

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.๒.การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบไดของแตละตําแหนง

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ   จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรในแตละหนวยตามลําดับคะแนนสอบ โดยเรียงลําดับ
จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูที่ไดคะแนนในการสอบขอเขียนมากกวา
เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ไวที่งานบริหารงานบุคคลกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัย ที่ ๑กรุงเทพฯ
ชั้น ๓ และทาง Website ของศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ   ที่ http://hpc1.anamai.moph.go.th โดยข้ึนบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด๒ป  นับแตวันที่ข้ึนบัญชี  แตถามีการสรรหาอยางเดียวกันนี้
อีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว  บัญชีผูผานการเลือกสรรคร้ังกอนเปนอันยกเลิก

๔/..การจัดทําสัญญา



(นางา  คุมยิ้ม) มนีาคม ๒๕๕๕ -๔-

๘. การจัดทําสัญญาจาง
ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  จะทําสัญญาจางกับผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อ  ขึ้นบัญชี

ผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําป ๒๕๕6โดยผูที่ผานการเลือกสรรจะตองมาทําสัญญาจางตามที่กรม
อนามัยกําหนด

๙. คาตอบแทนและสิทธิประโยชนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  คาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ  ณ  วันที่ 5กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕6
(ลงชื่อ) จิรัตน  ตั้งฐิตวงศ

(นายจิรัตน  ตั้งฐิตวงศ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

สําเนาถูกตอง

(นางวิชดา   คุมยิ้ม)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน

ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
5กรกฎาคม 2556 วิชดา/คัด



เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ 1 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
๑.ชื่อตําแหนง  นักวิชาการศึกษา
๒.ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
๓.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

3.1 ไดรับวุฒิปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต
3.2 เพศหญิง

๔.ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับศึกษา วิเคราะห  วิจัย  เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา

ของศูนยเด็กเล็ก
๒. ดําเนินงานจัดทําแผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและติดตามประเมินผล

การดําเนินงาน กิจกรรม และสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานดานการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพมาตรฐาน

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. คาตอบแทนคาตอบแทนเดือนละ ๑5,960.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการกลุมงานบริหารทั่วไป
๖. สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 และอาจตอสัญญาจางไดอีกคราวละ
ไมเกิน ๔ ป
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๘. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป
๒. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ

กรมอนามัย  เชน วิสัยทัศน  พันธกิจ  โครงสราง
อํานาจหนาท่ีและภารกิจของศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ

๓. ความรูดานการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

20

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน
๒. การทดสอบตัวอยางงาน

- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ 2 ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 1 อัตรา
๑.ชื่อตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยง
๒.ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
๓.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

3.1 ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร  วิชาเอกปฐมวัย
3.2 เพศหญิง

๔.ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ และดูแลเด็กเล็กโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ ดังนี้
1. บริหารจัดการ  การดําเนินงานศูนยเด็กเล็ก

- ดานบริการ  จัดทําเมนูอาหาร  เฝาระวังภาวะโภชนาการ  การดูแลสุขภาพทั่วไป
- ดานการสงเสริมพัฒนาการเดก็  จัดกิจกรรมและเขียนประสบการณการเรียนรูของเด็ก
- ดานบริหารจัดการ  จัดเก็บขอมูลตางๆ ดานงบประมาณ
- ดานวชิาการ  ปฐมนิเทศผูปกครอง  ใหคําแนะนําผูดูแลเด็กและผูปกครอง
- เปนวิทยากรบรรยายการศึกษาดูงาน/การฝกงาน

2. ดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
3. สรางสุขนิสยัและพฤติกรรมสุขภาพดานตางๆ ใหเด็ก
4. ดูแลจัดสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคารใหสะอาด ปราศจากมลพิษ และปลอดภัยสําหรับเด็ก
5. ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. คาตอบแทนคาตอบแทนเดือนละ ๑5,960.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการกลุมงานบริหารทั่วไป
๖. สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 และอาจตอสัญญาจางไดอีกคราวละ
ไมเกิน ๔ ป
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๘. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป
๒. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ

กรมอนามัย  เชน วิสัยทัศน  พันธกิจ  โครงสราง
อํานาจหนาท่ีและภารกิจของศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ

๓. ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนยอนามัยเด็กเล็ก
การสงเสริมการเจริญเตบิโต และพัฒนาการของเด็ก

20

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน
๒. การทดสอบตัวอยางงาน

- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ 3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬาจํานวน 1 อัตรา
๑.ชื่อตําแหนง นักวิทยาศาสตรการกีฬา
๒.ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
๓.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

3.1 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบเทาไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา /เวชศาสตรการกีฬา /พลศึกษา

3.2 เพศชาย / หญิง
๔.ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
๑. พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายและออกกําลังกาย
2. เปนผูชวยนักวิชาการและนักวิจัยในการวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
3. เปนผูดําเนนิการแผนงานและโครงการภาคสนามตามที่มอบหมายในแตละสถานที่ โรงเรียน

สถานประกอบการชุมชน  หนวยบริการสุขภาพ  หรือกลุมวัยตางๆ ฯลฯ
4. ใหคําปรึกษาและจัดโปรแกรมการออกกําลังกายแกกลุมเปาหมาย
5. ใหบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6. ปฏิบัติงานสาํรวจภาคสนาม
7. ตรวจสอบดูแลอุปกรณการออกกําลังกาย
8. ปฎิบัติงานอ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. คาตอบแทนคาตอบแทนเดือนละ ๑5,960.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการกลุมงานบริหารทั่วไป
๖. สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม ๒๕๕6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 และอาจตอสัญญาจางไดอีกคราวละ
ไมเกิน ๔ ป
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๘. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป
๒. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ

กรมอนามัย  เชน วิสัยทัศน  พันธกิจ  โครงสราง
อํานาจหนาท่ีและภารกิจของศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ

๓. ความรูเก่ียวกับวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม /อุปกรณ
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา

๒๐

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน
๒. การทดสอบตัวอยางงาน

- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข


