
       
 

 

                                                
ประกาศศูนยอนามัยที ่๙ นครราชสมีา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป   
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

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

 ดวย ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ   
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูที่จะไดรับ        
การวาจางเปนพนักงานราชการ และคําสั่งกรมอนามัยที่ ๙๑๙/๒๕59 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙      
เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการ ครั้งที่ 2/๒๕๖๐ จํานวน 1 ตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
ตําแหนงนายชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา 

ดังรายละเอียดกลุมงาน ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คาตอบแทน และสถานที่
ปฏิบัติงาน (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 

 ระยะเวลาจาง ต้ังแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก 
       

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป  

(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน              
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

 
/หมายเหตุ... 

 
 
 



- ๒ – 
 

  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค         
ที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  พ.ศ.2553  มาย่ืนดวย      
  

๓. การรับสมัครเขารับการเลือกสรร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

          ใหผูที่มีความประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่  กลุมอํานวยการ 
งานการเจาหนาที่  ช้ัน  2  ตึกสํานักงาน  ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา เลขที่ 177 หมู  6 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท  (๐๔๔) ๓๐๕๑๓๑, ๓๐๕๑๓๔ 
ตอ ๑๖๕  ต้ังแตวันที่  1 – 8 ธันวาคม ๒๕60  ในวัน และเวลาราชการ  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 

๓.๒  คาสมัครสอบ 
       ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  1๐๐  บาท 

  

 เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแต ในกรณีที่ เปนผูขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งน้ีจะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ      
การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ 

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

(๒)  สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of 
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ  
โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร   

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ไดรับอนุมัติให
สําเร็จการศึกษา  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันที่ปดรับสมัครวันที่  8  ธันวาคม  2560  มาย่ืนแทน 

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

ช่ือ - นามสกุล (กรณีที่ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ  
(๕)  หนังสือสําคัญรับรองการผานการเกณฑทหาร  เชน สด.๘ สด 9 หรือ สด.๔๓   

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

ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

/๓.๔ เงื่อนไข... 
 
 



- ๓ - 
 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

    ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง     
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะไมคืนคาธรรมเนียม     
ในการสมัคร 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน และกําหนด วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

  ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ ในวันท่ี 14 ธันวาคม 
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 ที่  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 ครั้งที่  ๑  - การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบดวย 
         - ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
         - ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
   ๕.๒  การประเมิน ครั้งที่  ๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ประกอบดวย 
         - การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
         - การทดสอบการปฏิบัติงาน  ผาน/ ไมผาน  
 

๖.  เกณฑการตัดสิน 
       ๖.๑  ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ การประกาศผลสอบจะเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ   

6.2 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินแตละครั้ง        
ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และตองเปนผูผานการทดสอบตัวอยางงาน 

  ๖.๓  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  จะเรียงลําดับ 
ตามคะแนนรวมจากการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปน  ผูผานการเลือกสรรใน
ลําดับแรกตามลําดับ กรณี คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งที่ ๑ สูงกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบในการประเมนิ ครั้งที่ ๑ เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจาํตัวสอบกอนเปนผูที่อยูใน
ลําดับที่สูงกวา 
 

/๗. การประกาศ... 
 
 
 
 

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


- ๔ - 
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 

  ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน       
ที่บอรดประชาสัมพันธ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา และทาง website http://hpc9.anamai.moph.go.th   
โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปน อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ข้ึนบัญชี แตถามีการ
สอบอยางเดียวกันน้ีอีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครัง้น้ีเปนอันยกเลิก 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา  กําหนด 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่   29 พฤศจิกายน 2560 

 

         
      (นางสาววีณา  มงคลพร) 
        นายแพทยเช่ียวชาญ(ดานเวชกรรม) 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 - พนักงานราชการท่ัวไป  กลุมงานเทคนิค   ตําแหนงนายชางไฟฟา  จํานวน  ๑  อัตรา    
 

     ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางไฟฟา  ของหนวยงาน  ดังน้ี 
(๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ  ติดต้ัง  ซอม  ประดิษฐ ดัดแปลง  ปรับปรุง  ควบคุม 

การใชงานดูแลบํารุงรักษาและใชงานเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องจักรกลไฟฟา  ระบบไฟฟา  ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดทําทะเบียนคุม รวบรวมและเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงานเพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา 

(๓) จัดทําแผนซอม บํารุง รักษาระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศและเครื่องมือทางการแพทย 
ตามแผนที่กําหนด 

(๔) ติดต้ัง  ซอม  บํารุง  ระบบไฟฟา  และเครื่องกําเนิดไฟฟา  
(๕) รวบรวม  รายงานขอมูล  ดานการซอมบํารุงตามแผน  
(๖) ประเมินผลการซอม บํารงุรกัษาและพฒันาการซอม บํารุงรกัษาใหมีประสิทธิภาพ 
(๗) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาให  แกผูใชงานและผูรับบริการเพือ่ใหสามารถ  

ใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  (๘)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เปนผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง  หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
การประเมินความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑  
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการ 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- ความรูเกี่ยวกับวิชาไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส   

 

 
 

๓๐ 
 
 

๗๐ 

 
 

สอบปรนัย 
 
 

สอบปรนัย 
 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การทดสอบการปฏิบัติงาน)  

- ความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา  เชน  ระบบไฟฟา 
ระบบเครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
- ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจา 

อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ  
และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

 

 
 

ผาน/ไมผาน 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบปฏิบัติ 
 
 
 

สอบสัมภาษณ 
 

 
คาตอบแทน   ไดรับคาตอบแทน ๑3,80๐ บาท ตามบญัชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมเทคนิค 
ระยะเวลาการจาง   ต้ังแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบทาย 


