ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
---------------------------------ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุ ข ทั่ ว ไป เพื่ อ ประเมิ น เข้ า สู่ ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2561 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการประเมิน สาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้า รับ
การประเมินคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผู้ มี กายทุพพลภาพจนไม่ สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่ นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลู กจ้ างของส่ วนราชการ พนักงาน หรือลู กจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้ องเป็นไปเพื่อความจาเป็น หรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้ขอเข้ารับการประเมิน
(1) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่งพนักงานบริการ ที่หน่วยบริการมอบหมายให้
ทาหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในด้านขับรถยนต์
(๒) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
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-23. การรับสมัคร (วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นแบบใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงาน
กระทรวงสาธารสุ ข ทั่ว ไปเพื่อ เข้ าสู่ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ด้ว ยตนเองได้ที่ หน่ วยงานที่จะจ้ า งเป็ น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน คัดเลือก โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ารั บ ประเมิ น เพื่ อ คั ด เลื อ ก
เข้าสู่ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1) องค์ประกอบที่ ๑ (50 คะแนน) ความรู้ความสามารถ และทักษะสมรรถนะในด้านต่าง ๆ
2) องค์ประกอบที่ 2 (๕๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งจริยธรรมทางร่างกายและจิตใจ ในด้านต่าง ๆ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกนั้น จะต้องได้คะแนนทั้ง 2 องค์ประกอบ รวมกันแล้วไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 จึงถือว่าเป็นผ่านเกณฑ์การประเมิน
7. เงื่อนไขในการจ้าง
1) สาหรับผู้ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือก ให้หน่วยงานจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อรายหน่วยงาน
2) กรณีผู้ผ่ านการประเมินและคัดเลื อกพ้นสภาพการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ว ไป
เช่น ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้ถือว่าบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้นเป็นอันยกเลิก
3) กรณีบุคคลที่ได้รั บจ้ างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป หากต่อมาได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับ
เงิ น เดื อ น การให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นกรณี ไ ด้ รั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ สู ง ขึ้ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น การนั บ ระยะเวลา
เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่
16 ตุลาคม 2560
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคัดเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลาดับจากคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตาแหน่งมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนน
เท่ากัน ให้หน่วยงานนาอายุงานมาประกอบการพิจารณา
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-39. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างโดยให้เป็นไปตามที่ กพส.กาหนด
ประกาศ ณ วันที่

๑
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