(สำเนำ)
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน ตามเอกสารแนบท้าย 1
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กาหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(8) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สาหรับ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลวุฒิปริญญาตรี, นักทรัพยากรบุคคลวุฒิปริญญาโท)
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รับสมัครสอบ และไม่
อาจให้ เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนั งสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

หมายเหตุ...
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 1
3. กำรรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มิถุนำยน 2561
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด และอัปโหลด
(upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ
40 – 100 KB เป็นไฟล์ประเภท.JPG) ระบบจะกาหนด แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ กรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์ แบบฟอร์ม
การชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นาแบบฟอร์ม การชาระเงิน ไปชาระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2561 ภายในเวลาทาการของธนาคาร กำรรับสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภำยในวันและเวลำที่กำหนด
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลข
ประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบ
สมัครที่มีเลขประจาตัวสอบได้ที่เว็บไซด์ https://moph.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
4. เงื่อนไขกำรรับสมัครสอบ
(1) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภำยในวันที่ปิด
รับสมัครสอบ คือ วันที่ 22 มิ ถุนำยน 2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรขั้นปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(3) การสมัคร....

-3(3) การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(4) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ต รง
ตามประกาศรับ สมัค รสอบ และต้อ งกรอกรายละเอี ย ดต่างๆ ให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นตรงตามความเป็น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข จะถื อ ว่าผู้ ส มั ครสอบเป็ น ผู้ ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้าย 2
ของประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
7. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันประเมินครั้งที่ 2 ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(1) ใบสมัครที่ พิมพ์ จากอินเทอร์ เน็ ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสาเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22
มิถุนายน 2561 จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนจำกนำยจ้ำง หรือหน่วยงำน ซึ่งระบุถึงลักษณะงำน
ที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(6) หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนจำกนำยจ้ำง หรือหน่วยงำน ซึ่งระบุถึงลักษณะงำน
ที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิค ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

9. การประกาศ...

-49. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยผู้ได้คะแนน
ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า จะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ยังเท่ากันอีก
จะพิจารณาจากเลขประจาตัวสอบน้อย อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com
และ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น ผลไป
เมื่อ เลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับ แต่วัน ประกาศขึ้นบัญ ชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10.1 จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10.2 จะต้องทาสัญญาจ้างตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขอาจพิ จารณาจัดจ้างผู้ ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่ าว หรือจะดาเนินการ
เลือกสรรใหม่ก็ได้
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป ด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่าน หรือมีพฤติการณ์
ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวอารมย์ บุญรอต)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.
28 พฤษภาคม 2561

พรรณพิมล วิปุลากร
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสำรแนบท้ำย 1
1. ตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิค
กลุ่มงำน

เทคนิค

ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานที่ มีลั กษณะเกี่ยวกับ การกากับ ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมบารุงอาคาร สถานที่
ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรำว่ำง
หน่วยงำน
ค่ำตอบแทน

3
อัตรา
กองกลาง
ดังนี้
1. ไม่มีประสบการณ์
13,800 บาท
2. ประสบการณ์ 2 ปี
14,490 บาท
3. ประสบการณ์ 4 ปี
15,220 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี
15,990 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี
16,790 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
17,630 บาท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ไดรับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง หรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิช า
เครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา หรือ
หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนายช่างเทคนิค นับถึงวันปิดรับสมัคร จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุด ไม่เกิน 5 ช่วง
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและรั บ รองตนเองว่ ำ เป็ น ผู้ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ปฏิบัติงำนตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิค หำกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบแล้วพบว่ำหนังสือ
รับรองประสบกำรณ์ในกำรทำงำนดังกล่ำวไม่สำมำรถแสดงถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำง
เทคนิค ให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นที่สิ้นสุด
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตัง้ แต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2. ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล (วุฒิปริญญำตรี)
กลุ่มงำน

บริหารทั่วไป

ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การบริห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพ ยากรบุ คคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง การให้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจา
ต าแหน่ ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่ งตั้ ง การฝึ กอบรมและพั ฒนาข้ าราชการและบุ คลากรอื่ น การเสริ มสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิ บัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตรำว่ำง

1

อัตรา

หน่วยงำน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่ำตอบแทน

ดังนี้
1. ประสบการณ์ 2 ปี
18,900 บาท
2. ประสบการณ์ 4 ปี
19,850 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี
20,850 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี
21,900 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
23,000 บาท
หมำยเหตุ ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน
และให้ได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รั บค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุด
ไม่เกิน 5 ช่วง ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและรั บ รองตนเองว่ ำ เป็ น ผู้ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ปฏิบัติงำนตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล หำกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบแล้วพบว่ำ
หนังสือรับรองประสบกำรณ์ในกำรทำงำนดังกล่ำวไม่สำมำรถแสดงถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล ให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นที่สิ้นสุด
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

3. ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล (วุฒิปริญญำโท)
กลุ่มงำน

บริหารทั่วไป

ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การบริห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพ ยากรบุ คคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง การให้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒ นาข้าราชการและบุ คลากรอื่น การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตรำว่ำง
1
อัตรา
หน่วยงำน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่ำตอบแทน

ดังนี้
1. ประสบการณ์ 2 ปี
22,050 บาท
2. ประสบการณ์ 4 ปี
23,160 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี
24,320 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี
25,540 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
26,820 บาท
หมำยเหตุ ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน
และให้ได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุด
ไม่เกิน 5 ช่วง ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและรั บ รองตนเองว่ ำ เป็ น ผู้ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ปฏิบัติงำนตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล หำกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบแล้วพบว่ำ
หนังสือรับรองประสบกำรณ์ในกำรทำงำนดังกล่ำวไม่สำมำรถแสดงถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล ให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นที่สิ้นสุด
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสำรแนบท้ำย 2
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

200

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป

