ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอด่านขุนทด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
……………………………………….
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ มีควำมประสงค์จะดำเนินกำร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ำปฏิบัติงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินบำรุง
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรำ โดยอำศัยอำนำจตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินบำรุง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวหรือลูกจ้ำงรำยคำบของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อส่วนราชการ / หน่วยบริการ ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ส่วนรำชกำร/หน่วยบริกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนแปรง อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
1.1.1 ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ จำนวน 1 อัตรำ
- อัตรำค่ำจ้ำง 670 บำท / วัน
1.2 ส่วนรำชกำร/หน่วยบริกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนแปรง อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
1.2.1 ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข จำนวน 1 อัตรำ
- อัตรำค่ำจ้ำง 550 บำท / วัน
1.3 ส่วนรำชกำร/หน่วยบริกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนพระ อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
1.3.1 ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร จำนวน 1 อัตรำ
- อัตรำค่ำจ้ำง 340 บำท / วัน
2. เงื่อนไขการรับสมัคร / วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สำมำรถดูรำยละเอียดกำรรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐำนกำรสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอด่ำนขุนทด โทร. 0-44389-040
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำง
ชั่วครำวส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 ดังนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) เพศชำย / เพศหญิง อำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง…

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกคำสั่งให้พักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนหรือกฎหมำยอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(13) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกระทำควำมผิดวินัยตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(14) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกเพรำะกระทำควำมผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ
3.2.1.1 ได้รับประกำศนียบัตรทำงกำรพยำบำล (ปริญญำตรีทำงกำรพยำบำล)
ซึ่งมีระยะเวลำกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ต่อจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ศึกษำวิชำสำมัญ
3.2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
3.2.2.1 ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำตร์
3.2.2.2 ปฏิบัติงำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร อำชีวอนำมัย รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
3.2.3.1 ได้รับประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
3.2.3.2 มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
พยำบำล กำรช่วยเหลือคนไข้ กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลคนไข้ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค
และงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
4.3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ
ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
4.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 รูป
จำนวน ๑ ฉบับ
4.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน...

4.5
4.6
4.7
4.8

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบรับรองแพทย์
สำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (เพศชำย)
สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

จำนวน ๑
จำนวน 1
จำนวน ๑
อย่ำงละ ๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

5. การสอบคัดเลือก
5.๑ สอบภำคข้อเขียน/ภำคปฏิบัติเฉพำะตำแหน่ง และสอบภำคสัมภำษณ์ วันที่ 27 ธันวาคม
2562 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอด่ำนขุนทด
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
6.2 ประกำศผลสอบคัดเลือก ที่สำนักงำนสำธรณสุขอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
ในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 เวลำ 15.00 น.
6.3 รำยงำนตัวเพื่อปฏิบัติงำน ในวันที่ 2 มกรำคม 2563
6.4 เริ่มปฏิบัติงำน ในวันที่ 2 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป
7. รายละเอียดต่างๆ
สอบถำมได้ที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โทร. 0-4438-9040
ประกำศ ณ วันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562

(นำยสำมำรถ คงแก้ว)
สำธำรณสุขอำเภอด่ำนขุนทด

