ประกาศกองวิชาการ สานักการแพทย์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกองวิชาการ สานักการแพทย์
____________________
ด้วยสานักการแพทย์จะดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ
สังกัด กองวิชาการ สานักการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
- ตาแหน่งผู้ชว่ ยสานักงาน จานวน 1 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท
ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 11.00 น)
2. คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนใน
วันปิดรับสมัคร ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(3) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หรือถูกพักงานจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะกระทา
ผิดวินัยจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-2-/(10) ไม่เป็นผู้มีหนี้สิน...

-2(10) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ช่วยสานักงาน
(1) ผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชา
ทหารชั้นปีที่ 3
(2) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องสาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ที่หลักสูตรกาหนดให้
จัดทาวิทยานิพนธ์
(3) ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีร่างกายเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกฯ จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกฯ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจ
พบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบและ
คัดเลือกฯ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผูส้ นใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ กองวิชาการ
ชั้น 6 อาคารสานักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันที่ยื่นใบสมัคร
(1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันที่สมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จานวน 1 รูป โดยใช้กระดาษอัดรูป
ภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น
(2) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(4) วุฒิการศึกษา พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญ
การสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กาหนดและไม่นาเอกสารมาให้ภายในวันปิดรับสมัคร จะไม่พิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-3-/6. หลักสูตรและวิธีสอบ...

-36. หลักสูตรและวิธีการสอบ
จะพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้สมัครโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความ
เหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม การปรับตัว ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกาหนดวันสอบและกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กองวิชาการ สานักการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่
สอบให้ทราบ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ ชั้น 6 อาคารสานักการแพทย์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า สาหรับ
การขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง
เดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. การจ้างปฏิบัติหน้าที่
ผู้ที่ส อบและคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการจ้างตามลาดับจากผู้ ที่ ส อบได้
คะแนนสู งลงมาตามลาดับ ตามจานวนอัตราตาแหน่งที่ได้รับอนุมัติการจ้างของแต่ล ะส่วนราชการ โดยกาหนด
ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หากสานักการแพทย์มีภาระงานและความจาเป็นต้องจ้างให้ช่วย
ปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไป อาจพิจารณาจ้างให้ปฏิบัติงานต่อโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
ผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีไว้และมีอัตราว่างเนื่องจากมีการลาออกหรือด้วยเหตุใด สานักการแพทย์
จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในลาดับถัดไปเข้าปฏิบัติงานแทนตามระยะเวลาการจ้างที่ยังคงเหลืออยู่ โดยสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่พิจารณาการจ้างหากมีระยะเวลาการจ้างเหลืออยู่น้อย
11. ผู้สมัครสอบไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับสานักการแพทย์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศสานักการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ตามที่ สานักการแพทย์ได้ดาเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 (เพศชาย) สังกัด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์
เอราวัณ) สานักการแพทย์ โดยดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 นั้น
สานักการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอรรถชัย เสาแก้ว
2. นายพงษ์ดนัย หมอยาดี
จึงกาหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2556

คาสั่งสานักการแพทย์
ที่
/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ด้วย สานักการแพทย์จ ะดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลู กจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
สานักการแพทย์ จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้าง พ.ศ. 2535 และโดยได้รับมอบอานาจจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่
2233/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ผู้อานวยการสานักการแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพรเทพ แซ่เฮ้ง
ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญการ
ประธานกรรมการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
2. นางสาวนันทนา เมษประสาท ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ชานาญการพิเศษ (ด้านวางแผน)
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
3. นายวัชรพงศ์ วันนู
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรรมการและ
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
4 นางสาววิณิสา...

-2ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประกาศสานักการแพทย์
เรือ่ ง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ตามทีส่ านักการแพทย์ได้ดาเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
จานวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ดาเนินการสอบและคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการคัดเลือก จานวน 1 ราย คือ นายอรรถชัย เสาแก้ว
จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์ ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันและ
เวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งคนงาน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

กรรมการ
นางจอมใจ น.ส.เยาวลักษณ์ นางปราณี
นายชัยณรงค์ ดีเจริญ
ขาดสอบ
นายสนธยา นิลคา
87
นายเจริญพงษ์ คาอ้วน
85
นายชิน
ทองอยู่
92
นายชานนท์ คาดา
90
ชื่อ/ สกุล

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางจอมใจ สาราญทรัพย์)
เลขานุการสานักการแพทย์

คะแนนเฉลี่ย ลาดับที่สอบได้
-

3
4
1
2

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(น.ส.เยาวลักษณ์ ปิ่นแก้ว)
บุคลากร 7ว กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์
ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นางปราณี อินทรทัต)
เจ้าพนักงานธุรการ 6 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศสานักการแพทย์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ตามที่สานักการแพทย์ได้มีประกาศลงวันที่ 12 เมษายน 2555 รับสมัครสอบและ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.1 (เพศชาย) เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์ จานวน 1 อัตรา โดย
กาหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 นั้น
เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกนั้น มีผู้สมัครจานวนน้อย เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจได้มาสมัครสอบคัดเลือก จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวในตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกาหนดวันสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 18 มิถุนายน 2555
สาหรับรายละเอียด เอกสารและหลักฐาน หลักเกณฑ์การตัดสิน และการประกาศขึ้นบัญชี ผู้ที่
สอบผ่านการคัดเลือกและการจ้างปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามประกาศเดิม
ประกาศ ณ วันที่

คาสั่งสานักการแพทย์
ที่
/2555

พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ด้วย สานักการแพทย์จ ะดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลู กจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส 1 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์ จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้าง พ.ศ. 2535 และโดยได้รับมอบอานาจจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่
2233/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ผู้อานวยการสานักการแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนันทนา เมษประสาท ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
2. นายนารอน แสนทวีผล
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
สานักการแพทย์
3. นายวัชรพงศ์ วันนู
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรรมการและ
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
สานักการแพทย์
/ทั้งนี้...
-2-

4. นางสาววิณิสา ชูตา

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
(พนักงานประกันสังคม)
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

(ศูนย์เอราวัณ) สานักการแพทย์
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2556

คาสั่งสานักการแพทย์
ที่
/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
____________________
ด้วยสานั กการแพทย์ จ ะดาเนินการสอบและคัดเลื อกบุคคลเข้าเป็นลู กจ้างชั่ว คราว ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส 1 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานเลขานุการ
สานักการแพทย์ จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้าง พ.ศ. 2535 และโดยได้รับมอบอานาจจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่
2233/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ผู้อานวยการสานักการแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางเยาวลักษณ์ เรืองเดช
ตาแหน่งนักบริหารตัน
ประธานกรรมการ
เลขานุการสานัก สานักการแพทย์
2. นางรุ่งทิพย์ เฉลยสรรพ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์
3. นาย
ตาแหน่ง
กรรมการและ
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
สั่ง ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2555

