
       
 

 

                                                
ประกาศศูนยอนามัยท่ี ๙ นครราชสีมา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป   
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 
.......................................... 

 ดวย ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ   
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   พ.ศ. 
๒๕๕๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับผูท่ีจะไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการ และคําสั่งกรมอนามัยท่ี ๙๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล   
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ จํานวน 1 ตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
- ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา 

ดังรายละเอียดกลุมงาน ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบตัิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คาตอบแทน และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 

 ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก 
       

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  

(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน              
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา      
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 
/หมายเหตุ... 

 
 
 



- ๒ - 
 
 

  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค         
ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย        

๓. การรับสมัครเขารับการเลือกสรร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

          ใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีงานการเจาหนาท่ี 
ชั้น ๑ ตึกสํานักงาน ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันท่ี 1 – 7 กุมภาพันธ ๒๕60  
ในวันราชการ ระหวางเวลา ๐๙ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได ท่ีหมายเลขโทรศัพท            
(๐๔๔) ๓๐๕๑๓๑, ๓๐๕๑๓๔ ตอ ๑๖๕  
 

๓.๒  คาสมัครสอบ 
       ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๒๐๐  บาท 

 เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจ ายคืนให  เวนแต ในกรณี ท่ี เปนผูขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ     
การประเมินฯ ครั้งท่ี ๑ 

๓.๓  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถาย
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

(๒)  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (ภาษาไทย)  ท่ีแสดงวาเปนผูมี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ  
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันท่ีปดรับสมัครมายื่นแทน 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน

ชื่อ-นามสกุล (กรณีท่ีมีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ  
(๕)  หลักฐานการผานการเกณฑทหาร  สด.๘ หรือ สด.๔๓  (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)      

จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๖)  หนังสือรับรองการการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 
 

/๓.๔ เง่ือนไข... 
 
 

 



- ๓ - 
 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

    ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง     
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จะไมคืนคาธรรมเนียม     
ในการสมัคร 
 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน และกําหนด วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2 5 6 0  ณ  บ อ ร ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ศู น ย อ น า มั ย ท่ี  9  น ค ร ร า ช สี ม า  แ ล ะ ท า ง  website 
http://hpc9.anamai.moph.go.th 

 
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   
  ๕.๑  การประเมิน ครั้งท่ี  ๑  - การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบดวย 
         - ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
         - ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
   ๕.๒  การประเมิน ครั้งท่ี  ๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ประกอบดวย 
         - การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
         - การทดสอบการปฏิบัติงาน  ผาน/ ไมผาน  
 

๖.  เกณฑการตัดสิน 
       ๖.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนใน
การประเมิน ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การประกาศผลสอบจะเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ   

6.2 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินแตละครั้ง    
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และตองเปนผูผานการทดสอบการปฏิบัติงาน 
  ๖.๓  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  จะเรียงลําดับท่ี
จากผูท่ีไดคะแนนการประเมิน ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูผานการเลือกสรร        
ในลําดับแรกตามลําดับ กรณี คะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งท่ี ๑ สูงกวาเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งท่ี ๑ เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผู
ท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 

/๗. การประกาศ... 
 
 
 
 

http://hpc9.anamai.moph.go.th/


- ๔ - 
 
๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 

  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน       
ท่ีบอรดประชาสัมพันธ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา และทาง website http://hpc9.anamai.moph.go.th   
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป นับแตวันท่ีข้ึนบัญชี แตถามีการ
สอบอยางเดียวกันนี้อีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 มกราคม  พ.ศ.  2560  

          นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา 
         (นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา) 
        ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  สําเนาถูกตอง 

                    
          (นางประนอม  แนมกลาง) 

                 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
                  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
                   วันท่ี  19 มกราคม  2560 
 
 

http://hpc9.anamai.moph.go.th/


 
 

 

 - พนักงานราชการท่ัวไป  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  อัตรา   
     ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางดานวิชาการสาธารณสุข ของหนวยงาน  ดังนี้ 

 (๑)  ศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพ 
 (๒)  เผยแพร  ถายทอดความรูเทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพ 
 (๓)  ประสานดําเนินงานรวมกับภาคีขาย  และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 
                ดานสงเสริมสุขภาพ 

(๔)  รวมจัดทําแผนงานโครงการ การกําหนดมาตรฐาน กลวิธีดําเนินงาน และการประเมินผล 
  (๕)  รวมจัดทําระบบควบคุมกํากับการปฏิบัติงานและประสานการดําเนินงาน 
  (๖)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา  

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
การประเมินความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 

- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนง 
- ความรูเก่ียวกับดานการสาธารณสุข  การสงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา 

 

 
 

๓๐ 
 
 

๗๐ 

 
 

สอบปรนัย 
 
 

สอบปรนัย 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การทดสอบการปฏิบัติงาน)  

- ความสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน    (open office)    
ท่ีเปนพ้ืนฐานในการทํางานสํานักงานในเรื่องของเอกสาร(Writer)           
การนําเสนองาน (Impress) 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
- ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจา 

อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ  
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

 
 

ผาน/ไมผาน 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบปฏิบัติ 
 
 
 
 

สอบสมัภาษณ 
 

 
คาตอบแทน  ไดรับคาตอบแทน ๑8,0๐๐ บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมบริหารท่ัวไป 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบทาย 


