ประกาศสํานักยุทธศาสตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว
…………………………………………………………………
ดว ย สํ า นัก ยุท ธศาสตร กรมการแพทย จะดํา เนิน การสอบคัด เลื อกบุค คลเขา รั บ ราชการเป น
ลูกจางชั่วคราวเงินบํา รุงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัด ไรขิง ) ตํา แหนงเจา หนา ที่ธุร การ จํา นวน ๑ อัต รา
อัตราคาจางเดือนละ ๕,๓๖๐ บาท โดยใหปฏิบัติงานที่สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย
สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย จึงประกาศรับสมัค รคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย ถาเปนผูชายตองผานการเกณฑทหารและมีใบรับรองผานการเกณฑทหารแลว
๒. อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๖. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๗. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใหราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๙. ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
๑๐. ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญาเวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑๒. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๓. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
/๑.๒ ตําแหนง...

-๒๑.๒ ตําแหนงที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ อัตราคาจางเดือนละ ๕,๓๖๐ บาท
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมี คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
๑.๒.๑ ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
พาณิชยการ
๑.๒.๒ มีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๒.๓ มีความรูดานคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน Word , Excel , Power Point
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักยุทธศาสตร ตึกกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อาคาร ๕
ชั้น ๕ ในเวลาราชการ (เวนวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๕๙๐-๖๓๔๐
๓. หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่นวันสมัครสอบ
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานดังกลาวไปนี้
๓.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาขนาด ๑ นิ้ว รูปถายถายมาแลวไมเกิน ๑ ป
จํานวน ๒ รูป
๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่เว็บไซตกรมการแพทย www.dms.moph.go.th/หรือปดประกาศ
ที่สํา นัก ยุท ธศาสตร กรมการแพทย อาคาร ๕ ชั้น ๕ ตึก กรมการแพทย สอบถามรายละเอีย ดไดที่ห มายเลข
โทรศัพท ๐๒-๕๙๐-๖๓๔๐
๕. วัน เวลา สถานที่และวิธีการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฝายบริหารทั่วไป สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย
วิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ทดสอบความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง โดยสอบข อ เขี ย นหรื อ สอบปฏิ บั ติ
(๑๐๐ คะแนน)
๕.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปน ผูไดรับคะแนนการสอบคัดเลือกแตละดานไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๗. ประกาศ...

-๓๗. ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฝายบริหารทั่วไป สํานักยุทธศาสตร อาคาร ๕ ชั้น ๔ ตึกกรมการแพทย
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๕๙๐-๖๓๔๐ บัญชีผูสอบคัดเลือกใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่
ขึ้นบัญชีหรือทางเว็บไซตกรมการแพทย www.dms.moph.go.th/หรือปดประกาศที่สํานักยุทธศาสตร กรมการแพทย
๘. รายงานตัวปฏิบัติราชการ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝายบริหารทั่วไป สํานักยุทธศาสตร อาคาร ๕
ชั้น ๕ ตึกกรมการแพทย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร)
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

