
       
 

 

                                                
ประกาศศูนยอนามัยท่ี ๙ นครราชสีมา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป   
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖3 

 

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

 ดวยศูนยอนามัยท่ี ๙ นครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  และเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูท่ีจะไดรับการ
วาจางเปนพนักงานราชการ และคําสั่งกรมอนามัยท่ี ๙๑๙/๒๕59 ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙       
เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 จํานวน  1  ตําแหนง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ตําแหนงนายชางไฟฟา  จํานวน   1   อัตรา 

ดังรายละเอียด กลุมงาน ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง สมรรถนะ      
ท่ีประเมินคาตอบแทน  และสถานท่ีปฏิบัติงาน (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 

ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63  และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

๒.๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายไุมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน                

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตเปน 

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการตองกําหนดใหบุคคลนั้น
ยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีนารังเกียจของสังคมตามแบบท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

(๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

      /หมายเหตุ... 
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          หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหาม  ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย 
 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง.   
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ใหผู ท่ีมีความประสงคจะสมัคร ขอสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ท่ี กลุมอํานวยการ             
งานการเจาหนาท่ี  ชั้น  1  ตึกสํานักงาน  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  เลขท่ี 177 หมู 6 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต 16 – 20 มีนาคม 2563 ระหวางเวลา ๐8.30 – ๑๖.๐๐น.   
ในวันราชการ  ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  กลุมอํานวยการ  งานการเจาหนาท่ี    
หมายเลขโทรศัพท   (๐๔๔) ๓๐๕๑๓๑, ๓๐๕๑๓๔ ตอ ๑๖๕   
 

๓.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

       ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  1๐๐  บาท 
  

 เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง  แตท้ังนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ครั้งท่ี ๑ 

๓.๓  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว  โดยถายไมเกิน ๑ ป               
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

(๒)  สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) ท่ีแสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัครสอบ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 20 มีนาคม 2563   

 กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรองวุฒ ิ         
ท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนด
วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

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

(เฉพาะผูสมัครเพศชาย)  จํานวน ๑ ฉบับ 
          /(6)  สําเนา 
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(๖)  สําเนาหนังสือรับรองความรูความสามารถ  สาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร  สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร จากศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด จํานวน  1  ฉบับ  

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ           
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมีผล
ทําใหผู สมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน และกําหนด วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี 1 โดยการสอบขอเขียน                            
ในวันท่ี 25  มีนาคม 2563  ติดประกาศ ณ.  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา และทาง website 
http://hpc9.anamai.moph.go.th 

 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   
๕.๑  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑  (สอบขอเขียน)  

     ๕.๒  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  (สอบสัมภาษณ  และทดสอบตัวอยางงาน)   
 

๖.  เกณฑการตัดสิน 

 6.1 ผู ท่ีถือวาเปนผูผานการประเมิน ครั้งท่ี 1 ตองเปนผูสอบไดคะแนน ไมต่ํากวารอยละ 60          
การประกาศผลสอบจะเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ 

 6.2 ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ครั้งท่ี 2 ตองเปนผูสอบไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวา     
รอยละ 60 และผูท่ีถือวาเปนผูผานการประเมิน ครั้งท่ี 2 ตองเปนผูสอบไดคะแนน ไมต่ํากวารอยละ 60   
สําหรับตําแหนงนายชางไฟฟา  ตองเปนผูผานการทดสอบตัวอยางงาน 

6.3 การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  จะเรียงลําดับตาม
คะแนนรวม จากการประเมิน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูผานการเลือกสรรในลําดับ
แรกตามลําดับ กรณี คะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งท่ี 1 สูงกวาเปนผูอยูในลําดับ       
ท่ีสูงกวา หากคะแนนสอบในการประเมิน ครั้งท่ี 1 เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา 
 

๗.  การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 ศูนยอนามัยท่ี  9  นครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ           
ทาง website http://hpc9.anamai.moph.go.th   และติดประกาศท่ี  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา      
 

          / โดยบัญช…ี 

http://hpc9.anamai.moph.go.th/
http://hpc9.anamai.moph.go.th/
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 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด  ๒  ป  นับแตวันท่ีข้ึนบัญชี    
แตถามีการสอบอยางเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว  บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้
เปนอันยกเลิก   

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กําหนด 

9. คาตอบแทนของพนักงานราชการ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
      เรื่อง  คาตอบแทนของพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. ๒๕61 

๑0. สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 
 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี     6       มีนาคม  2563 

 

 

 
      (นายวีรพล  กิตติพิบูลย) 
     ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 - พนักงานราชการท่ัวไป  กลุมงานเทคนิค   ตําแหนงนายชางไฟฟา  จํานวน  ๑  อัตรา    
 

     ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางไฟฟา  ของหนวยงาน  ดังนี้ 
(๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ  ติดตั้ง  ซอม  ประดิษฐ ดัดแปลง  ปรับปรุง  ควบคุม 

การใชงานดูแลบํารุงรักษาและใชงานเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องจักรกลไฟฟา  ระบบไฟฟา  ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดทําทะเบียนคุม รวบรวมและเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงานเพ่ือการวางแผน 
บํารุงรักษา 

(๓) จัดทําแผนซอม บํารุง รักษาระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศและเครื่องมือทางการแพทย 
ตามแผนท่ีกําหนด 

(๔) ติดตั้ง  ซอม  บํารุง  ระบบไฟฟา  และเครื่องกําเนิดไฟฟา  
(๕) รวบรวม  รายงานขอมูล  ดานการซอมบํารุงตามแผน  
(๖) ประเมินผลการซอม บํารุงรักษาและพัฒนาการซอม บํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพ 
(๗) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาให  แกผูใชงานและผูรับบริการเพ่ือใหสามารถ  

ใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เปนผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง  หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
การประเมินความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 

- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- ความรูเก่ียวกับวิชาไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส   

 

 
 

๓๐ 
 
 

๗๐ 

 
 

สอบปรนัย 
 
 

สอบปรนัย 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (การทดสอบตัวอยางงาน)  

- ความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา  เชน  ระบบไฟฟา 
ระบบเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
- ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจา 

อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ  
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

 
 

ผาน/ไมผาน 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบปฏิบัติ 
 
 
 

สอบสัมภาษณ 
 

 

คาตอบแทน   ไดรับคาตอบแทน ๑3,80๐ บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมเทคนิค 
ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กรมอนามัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบทาย 


	(๖)  สำเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน  1  ฉบับ

