
(สําเนาคูฉบับ)

ประกาศศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

คร้ังที่ 2/๒๕๕๕
........................................

ดวยศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ .ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุมงาน   และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป   จํานวน 3 ตําแหนง (4 อัตรา) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สายสงเสริมสุขภาพ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สายสิ่งแวดลอม) จํานวน 2 อัตรา
1.3 ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติ จํานวน 1 อัตรา
ดังรายละเอียดกลุมงาน  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  สมรรถนะที่ประเมิน

คาตอบแทนสถานที่ปฏิบัติงาน  ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑-๓
ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 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) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ

๑๐) ไมเปนภิกษุหรือสามเณร
หมายเหตุ: ผูผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

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 ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ตอ ๓๐๓

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 วันที่ สํ า เ ร็จการศึกษาไวด วย และได รับอนุมัติ จากผู มี อํ านาจภายในวันปด รับสมัคร คือ
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งจะตองอยูภายใน วันที่
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มายื่นแทนได

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

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย

ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครดวยลายมือตนเอง  พรอมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ อาจไมรับสมัคร

๓.๓. คาธรรมเนียมในการสมัคร
- ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒๐๐ บาท
- ตําแหนงในกลุมงานบริการ จํานวน 1๐๐ บาท

๓/..เงื่อนไข
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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 4 ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  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) รายละเอียดดังปรากฏ

ตามเอกสารหมายเลข ๑-3
- 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

โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูที่ไดคะแนนในการสอบ
ขอเขียนมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ไวที่งานบริหารงานบุคคลกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัย ที่ ๑ กรุงเทพฯ
ชั้น ๓ และทาง Website ของศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ   ที่ http://hpc1.anamai.moph.go.th โดยข้ึนบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด ๒ ป  นับแตวันที่ข้ึนบัญชี  แตถามีการสรรหาอยางเดียวกัน
นี้อีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว  บัญชีผูผานการเลือกสรรคร้ังกอนเปนอันยกเลิก

๔/..การจัดทําสัญญา
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๘. การจัดทําสัญญาจาง
ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ  จะทําสัญญาจางกับผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อ  ขึ้นบัญชี

ผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําป ๒๕๕๕ โดยผูที่ผานการเลือกสรรจะตองมาทําสัญญาจางตามที่
กรมอนามัยกําหนด

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

ประกาศ  ณ  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) จิรัตน  ตั้งฐิตวงศ

(ลงชื่อ) นายอรรถพล  แกวสัมฤทธิ์
(นายอรรถพล  แกวสัมฤทธิ์)

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

สําเนาถูกตอง

(นางวิชดา   คุมยิ้ม)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ
ตุลาคม 2555 วิชดา/คัด



เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ ๑ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สายสงเสริมสขุภาพ) จํานวน ๑ อัตรา
๑. ชื่อตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข (สายสงเสริมสุขภาพ)
๒. ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางดานสาธารณสุขศาสตรหรือพยาบาลศาสตร
๔. ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกรมอนามัย ในงานวางแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร
๒. คนควา วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลทางวิชาการ
๓. พัฒนาเนื้อหาองคความรูเก่ียวกับงานตามยทุธศาสตรของกรมอนามัย
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. คาตอบแทน คาตอบแทนเดือนละ ๑4,020.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
เงินชวยคาครองชพี 980.- บาท

๖. สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 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. ความรูดานการสาธารณสุข

๒๐

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน

๒. การทดสอบตัวอยางงาน
- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (สายสิ่งแวดลอม) จํานวน 2 อัตรา
๑. ชื่อตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข (สายสิ่งแวดลอม)
๒. ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดบัเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอม/สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม/สาขาวิชาสุขาภิบาล
๔. ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสาํรวจ  รวบรวมขอมูล  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประเมนิผลขอมูลและการดําเนนิงาน
ติดตามตรวจสอบสภาวะแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนมาตรฐาน
มาตรการ แนวทาง  หลักเกณฑ  กฎ  ระเบียบ  เงื่อนไข  กฎหมายที่เก่ียวของ  รวมทั้งการสื่อสารและ
ถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อสรางจิตสาํนึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอม

๒. วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบเพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ประสานการทํางานรวมกันทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

กําหนดไว
4. ใหคําแนะนํา  ชี้แจง และตอบปญหาเก่ียวกับงานวชิาการสิ่งแวดลอม  แกสวนราชการ หนวยงานเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป  เพื่อใหไดความรูและขอมูลที่ตองการ
5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. คาตอบแทน คาตอบแทนเดือนละ ๑4,020.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
เงินชวยคาครองชพี 980.- บาท

๖. สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 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. ความรูดานการสาธารณสุข เก่ียวกับสิ่งแวดลอม

๒๐

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน

๒. การทดสอบตัวอยางงาน
- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หนวยที่ 3 ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติ จํานวน 1 อัตรา
๑. ชื่อตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ
๒. ชื่อกลุมงานบริการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ีได หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
๔. ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

๑. ใหบริการขอมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทตาง ๆ แกหนวยงานที่เก่ียวของ บุคลากรทางการแพทย
ประชาชน เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัตงิาน ศึกษา อางอิง วางแผนงานตาง ๆ

๒. ใหบริการจําแนกประเภทผูปวย เพื่อการสงผูปวยไปรับการรักษากลุมเฉพาะโรคไดอยางถูกตอง  สามารถให
รหัสทางการแพทยตามมาตรฐานไดอยางถูกตอง  เก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทยเพื่อจัดทํารายงาน และ
นําเสนอเจาหนาที่ระดบัสงูข้ึนไป

๓. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก ไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ
4. ปฎิบัติงานอ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. คาตอบแทน คาตอบแทนเดือนละ ๑1,160.-บาท  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริการ
เงินชวยคาครองชพี 1,125.- บาท

๖. สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 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. ความรูดานเวชระเบียน

๒๐

๘๐

สอบขอเขียน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒
๑. ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ ประวัติสวนตัว

ทวงที วาจา  อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน

๒. การทดสอบตัวอยางงาน
- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํานักงาน

๑๐๐

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

สถานท่ีปฏิบัติงาน ศูนยอนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข


