ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
-----------------------------------ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน
ลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ใหปฏิบัติงานในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (Cup Split) ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย จํานวน ๔ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุง เพื่อเปนคาจางลูกจาง
ชั่วคราว ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
๑.๒ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
๑.๓ ตําแหนง พนักงานพิมพ

จํานวน ๒ อัตรา
จํานวน ๑ อัตรา
จํานวน ๑ อัตรา

๒. ผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
(๓) เปนผูเลื่อมในในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
/ตามกฎหมายอื่น...

ตามกฎหมายอื่น
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอืน่
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
(๑) ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาลและไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะสาขาทางการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(๒) มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎกติกา และระเบียบของหนวยงานที่ตั้งไว
(๓) มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร Microsoft office และ Internet เปนอยางดี
(๔) รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอคนอื่น และหนาที่สูง
(๕) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๖) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
(๑) ไดรับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ( หลักสูตร ๒ ป ) ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาไมต่ํากวา ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาลหรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
(๒) อายุ ๑๘ ปบริบูรณ ไมเกิน ๓๕ ปนับถึงวันปดรับสมัคร
(๓) มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่
(๔) อัตราคาจาง ๘,๖๖๐ บาท
(๖) ตองปฏิบัติงานอยางนอย ๖ เดือนขึ้นไป จึงจะพิจารณาจางตอ
(๗) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
ตําแหนง พนักงานพิมพ
(๑) รับเพศชายและเพศหญิง
(๒) มีอายุตั้งแต ๑๘ - ๓๕ ป บริบูรณ
(๓) วุฒิการศึกษาจบชั้น ม.๖ หรือเทียบเทา ม.๖ ขึ้นไป
(๔) มีความรูดานคอมพิวเตอร
(๕) มีความสามารถดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
(๖) เปนบุคคลในเขตพื้นทีท่ ี่ปฏิบัติงาน หรือใกลเคียง และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
(๗) มีทัศนคติที่ดีตองานสงเสริมปองกันโรค
(๘) อัตราเงินเดือน ๖,๕๕๒ บาท
ง. สิทธิประโยชน
(๑) มีสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ เชน
- มีสิทธิ์การลาปวย
- ลาคลอด
- ลาพักผอน
- สิทธิประกันสังคม
/-อัตราคาตอบแทน...

- อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิ์
- เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์
- เบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามสิทธิ์
๓. กําหนดการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๔๔๖๓ ๔๙๙๓
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน - บาท
๔. หลักฐานและเอกสารที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาขนาด ๓x๔ ซม. ถายไมเกิน ๖ เดือนจํานวน ๓ ใบ
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน อยางละ ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตําแหนงที่ระบุในขอ ค. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง)
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
(๖) ใหนําเอกสารฉบับจริงไปเพื่อตรวจสอบดวย
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป เปนลูกจางชั่วคราว และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกเปนโมฆะสําหรับผู
นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการสอบคัดเลือกและกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ ปายปดประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองบุรีรัมย และทาง www.ssomuang.net
- กําหนดทําการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๗. หลักเกณฑ และวิธีการสอบคัดเลือก
(๑) ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน
(วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. )
(๒) ทดสอบความรูความสามารถในดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยวิธีสอบปฏิบัติ
(วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. )
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
(๓) สอบสัมภาษณ (วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.)
๘. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ ผูที่ผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูที่สอบไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๘.๒ ในการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณี
ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวาโดยถือวันทีม่ าสมัครเปนสําคัญ
/๘.๓ การจัดจาง...

