ประกาศจังหวัดปทุมธานี
รืไอง รับสมัครคัดลือกพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ
ตาหนงจຌาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัดรงพยาบาลปทุมธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
………………………….………..
ดຌว ยจั งหวัดปทุมธานี จะดานิ น การคัดลื อกพืไอบรรจุ ละตงตัๅงบุ คคลขຌารั บราชการปຓ น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿นตาหน งจຌาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สั งกัดรงพยาบาลปทุมธานี สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ฉะนัๅน อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา 55 มาตรา 57 หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ.2551 ประกอบดຌวยหนังสือสานักงาน ก.พ. ทีไ นร 1004.1/ว 16 ลงวันทีไ 11 ธันวาคม
2551 ละหนังสื อสานักงาน ก.พ. ทีไ นร 1004/ว 12 ลงวันทีไ 21 กันยายน 2560 จึงประกาศรับสมัคร
คัดลือกพืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ ดยมีรายละอียด ดังตอเปนีๅ
1. ตาหนงทีไจะบรรจุตงตัๅงละงินดือนทีไจะเดຌรับ
ตาหนงจຌาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
อัตรางินดือนสาหรับตาหนง ระหวาง 11,5๐๐ - 12,650 บาท
2. จานวนตาหนงวางครัๅงรก
จานวน 1 อัตรา บรรจุทีไรงพยาบาลปทุมธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
3. ลักษณะงานทีไปฏิบัติของตาหนง
ลักษณะงานทีไปฏิบัติ ตามทีไระบุเวຌ฿นอกสารนบทຌายประกาศนีๅ
4. คุณสมบัติทัไวเป คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงของผูຌมีสิทธิขຌารับการคัดลือก
4.1 คุณสมบัติทัไวเป
ผูຌสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ.2551 ดังตอเปนีๅ
ก. คุณสมบัติทัไวเป
(1) มีสัญชาติเทย
(2) มีอายุเมตไากวา 18 ป (นับถึงวันทีไยืไน฿บสมัคร)
(3) ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
ปຓนประมุขตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยดຌวยความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(1) ปຓนผูຌดารงตาหนงขຌาราชการทางการมือง
(2) ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟัດนฟือน
เมสมประกอบ หรือปຓนรคตามทีไกาหนด฿น กฎ ก.พ.
(3) ปຓนผูຌ/.......
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(3) ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตาม
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอืไน
(4) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม
(5) ปຓนกรรมการหรือผูຌดารงตาหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง
หรือจຌาหนຌาทีไ฿นพรรคการมือง
(6) ปຓนบุคคลลຌมละลาย
(7) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจาคุกดยคาพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจาคุก พราะกระทา
ความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษสาหรับความผิดทีไเดຌกระทาดยประมาท หรือความผิดลหุทษ
(8) ปຓ น ผูຌ  คยถู กลงทษ฿หຌ ออก ปลดออก หรื อ เล ออกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอืไนของรัฐ
(9) ปຓ น ผูຌ  คยถู ก ลงทษ฿หຌ อ อก หรื อ ปลดออก พราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎมายอืไน
(10) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอืไน
(11) ปຓนผูຌคยกระทาการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือน ซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม
(8) หรือ (9) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10)
ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการกินสามปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
พราะหตุทุจริตตอหนຌาทีไ สาหรับผูຌมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 ข. (1) ฿หຌมีสิทธิสมัครขຌารับการคัดลือกเดຌ
ตจะมีสิทธิเดຌรับบรรจุปຓนขຌาราชการพลรือนสามัญทีไเดຌรับการคัดลือกตอมืไอพຌนจากการปຓนผูຌดารงตาหนงทาง
การมืองลຌว
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามณรทางราชการเม รั บ สมั ค ร ละเม อ าจ฿หຌ  ขຌ า รั บ
การคัดลือกพืไอบรรจุขຌารับราชการ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501
ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 ละตามความ฿นขຌอ 5 ของคาสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
คุณสมบัติฉพาะตาหนงของตาหนงทีไรับสมัคร ตามทีไระบุเวຌ฿นอกสารนบทຌาย
ประกาศนีๅ
5. กาหนดการ ละวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานทีไรับสมัคร ฿หຌผูຌประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละอียดรับ฿บสมัครละยืไน฿บ
สมัครดຌวยตนอง เดຌทีไกลุมงานทรัพยากรบุคคล ชัๅน 6 รงพยาบาลปทุมธานี สอบถามรายละอียดพิไมติมทีไ
ทร. 0-2598-8699 , 8705
5.2 ระยะวลา/....

-35.2 ระยะวลารับสมัคร ตัๅงตวันทีไ 11 – 17 มกราคม 2561 ฿นวันละวลาราชการ
ตัๅงตวลา 08.30 – 16.00 น.
5.3 คาธรรมนียม฿นการสมัคร ผูຌสมัครตຌองสียคาธรรมนียม฿นการสมัคร 200 บาท
มืไอสมัครคัดลือกลຌว คาธรรมนียม฿นการสมัครจะเมจายคืน฿หຌ วຌนตมีการยกลิก
การคัดลือกครัๅงนีๅทัๅงหมด นืไองจากมีการทุจริตหรือสอเปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมนียมสมัครคัดลือกก
ผูຌสมัครฉพาะผูຌทีไมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับการทุจริตหรือสอเป฿นทางทุจริตนัๅน
5.4 หลักฐานทีไตຌองยืไนพรຌอม฿บสมัคร
(1) รูปถายหนຌาตรงเม฿สวนตาดาละเมสวมหมวก ขนาด 1 นิๅว ถายครัๅงดียว
เมกิน 6 ดือน จานวน 3 รูป
(2) ส านาประกาศนี ย บั ตรละระบี ย นสดงผลการรี ยนทีไ  สดงวา ปຓ นผูຌ มี วุ ฒิ
การศึกษาตรงกับตาหนงทีไสมัครคัดลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยาง฿ดอยางหนึไง ละ
สานาระบียนสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวนอยางละ 2 ฉบับ ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะถือวาปຓน
ผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา฿ดนัๅน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระบียบกีไยวกับการสารใจ
การศึกษาตามหลั กสูตรของสถานศึกษานัๅน โ ปຓนกณฑ์ดยจะตຌองสารใจการศึกษาละเดຌรับอนุมัติจากผูຌมี
อานาจอนุมัติภาย฿นวันปຂดรับสมัครคัดลือก คือ วันทีไ 17 มกราคม 2561
กรณีทีไยังเมสามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายืไนพรຌอม฿บสมัครเดຌ กใ฿หຌนาหนังสือ
รั บ รองวุฒิ ทีไส ถานศึกษาออก฿หຌ ดยระบบสาขาวิช าทีไส ารใ จการศึกษา ละวันทีไทีไเดຌรั บ อนุ มัติจบการศึกษา
ซึไงจะตຌองอยูภาย฿นกาหนดปຂดรับสมัครมายืไนทนกใเดຌ
(3) สานาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(4) สานาทะบียนบຌาน
จานวน 1 ฉบับ
(5) ส านาหลั ก ฐานอืไ น โ (ถຌา มี ) ช น ฿บส าคั ญ การสมรส ฿บปลีไ ย นชืไ อ -สกุล ฯลฯ
จานวนอยางละ 1 ฉบับ
(6) ฿บรับรองพทย์ ซึไงออก฿หຌเมกิน 1 ดือน ละสดงวาเมปຓนรคทีไตຌองหຌามตาม
กฎ ก.พ. วาดຌวยรค พ.ศ. 2553 ซึไงเดຌก
- วัณรค฿นระยะพรกระจายชืๅอ
- รคทຌาชຌาง฿นระยะทีไปรากฏอาการปຓนทีไรังกียจกสังคม
- รคติดยาสพติด฿หຌทษ
- รคพิษสุรารืๅอรัง
- รคติดตอรຌ ายรงหรื อรครืๅ อรังทีไป รากฏอาการดนชัดหรื อรุ นรงละปຓ น
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไตามทีไ ก.พ.กาหนด
(7) กรณีผูຌสมัครปຓนลูกจຌางชัไวคราว พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
฿นสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฿หຌนาหลักฐานการจຌางครัๅงรกจนถึงปัจจุบันมาสดงดຌวย

-4ทัๅงนีๅ ฿นสานาหลักฐานทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครขียนคารับรองวา สานาถูกตຌอง ละลงชืไอ
กากับเวຌดຌวย (฿หຌนาหลักฐาน ตຌนฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบดຌวย) ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌหลดบบฟอร์ม฿บรับรองพทย์ เดຌ
ทางวใบเซต์ https://job.ocsc.go.th หัวขຌอ สาระนารูຌ
6. งืไอนเข฿นการสมัครคัดลือก
ผูຌสมัครคัดลือกตຌองรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบละรับรองตนองวาปຓนผูຌมีคุณสมบัติทัไวเป
ละคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงทีไสมัครขຌารับการคัดลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดลือก ละจะตຌอง
กรอกรายละอียดตางโ ฿น฿บสมัคร พรຌอมทัๅงยืไนหลักฐาน฿นการสมัครคัดลือก฿หຌถูกตຌองครบถຌวน
฿นกรณีทีไมีการผิ ดพลาดอัน นืไ องมาจากผูຌ ส มัคร หรื อตรวจพบวาอกสารหรื อหลั กฐาน
คุณวุฒิซึไงผูຌสมัครนามายืไนเมตรงตามวุฒิหรือเมปຓนเปตามประกาศรับสมัคร หนวยงานทีไประกาศ จะถือวาผูຌสมัคร
ปຓนผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน
7. การประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการคัดลือก ละกาหนดวัน วลา สถานทีไคัดลือก
คณะกรรมการคัดลื อก จะประกาศรายชืไอผูຌ มีสิทธิ ขຌารั บการคัดลือก ละกาหนดวัน วลา
สถานทีไ คั ดลื อก฿หຌ ทราบภาย฿นวั นทีไ 18 มกราคม 2561 ณ บอร์ ดประชาสั มพั นธ์ รงพยาบาลปทุ มธานี
อาคารฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ละทาง www.pth.go.th
8. หลักสูตรละวิธีการคัดลือก
คณะกรรมการฯ จะดานินการคัดลือกดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ (คะนนตใม 100 คะนน)
ดยประมินบุคคลพืไอพิจารณาความหมาะสมกับตาหนงหนຌาทีไจากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติ
การทางาน จากการสังกตพฤติกรรมทีไป รากฏของผูຌ ขຌาสอบจากการสัมภาษณ์ ทัๅงนีๅ อาจ฿ชຌวิธีการอืไน฿ด
พิไมติมพืไอพิจารณาความหมาะสม฿นดຌานตาง ๆ ชน ความรูຌทีไ฿ชຌอาจ฿ชຌป็นประยชน์฿นการปฏิบัติงาน฿น
หนຌาทีไ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขຌาราชการพล
รือนคุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวขຌากับผูຌรวมงาน รวมทัๅงสังคมละสิไงวดลຌอม ความคิดริริไมสรຌางสรรค์
ปฏิภาณเหวพริบ ละบุคลิกภาพอืไน ป็นตຌน ละรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทีไจาป็นของตาหนง
9. กณฑ์การตัดสิน
ผูຌทีไจะถือวาปຓนผูຌผานการคัดลือกจะตຌองปຓนผูຌทีไเดຌคะนนเมตไากวารຌอยละ ๖๐
10. การประกาศขึๅนบัญชีผูຌเดຌรับการคัดลือก
10.1 จังหวัดปทุมธานี จะประกาศขึๅนบัญชีผูຌเดຌรับคัดลือกดยรี ยงลาดับจากผูຌทีไเดຌคะนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ ดยมีกณฑ์การพิจารณาทีไชืไอมยงกับระดับความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไ
ก.พ. ละจังหวัดปทุมธานีกาหนด ฿นกรณีผูຌทีไเดຌรับคัดลือกเดຌคะนนทากัน จะ฿หຌผูຌเดຌรับลขประจาตัวสมัครขຌา
รับการคัดลือกกอนปຓนผูຌอยู฿นลาดับสูงกวา
10.2 การขึๅนบัญชีผูຌผานการคัดลือกเดຌ จะขึๅนบัญชีจนถึงสิๅนปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตถຌามีการคัดลือกอยางดียวกันนีๅ อีก ละเดຌประกาศรายชืไ อผูຌ ผานการคัดลื อกเดຌ฿หมลຌว บั ญชีผูຌผ านการ
คัดลือกเดຌ฿นครัๅงนีๅปຓนอันยกลิก หรือปຓนเปตามทีไ ก.พ. กาหนด
11. การบรรจุ/.......

