ประกาศศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ
เรรรื่อง รมับสมมัครบลคคลเพรรื่อเลรอกสรรเปป็นพนมักงานราชการ ประจจาปปี ๒๕๖๑ ครมังรั้ ททรื่ ๓
__________
ดข้วยศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ มทความประสงคย์จะรมับสมมัคร
บลคคลเพรรื่อเลรอกสรรเปป็นพนมักงานราชการ ฉะนมัรั้น อาศมัย อจานาจตามประกาศคณะกรรมการบรติ หารพนมักงาน
ราชการ เรรรื่อง หลมักเกณฑย์ วติธกท าร และเงรรื่อนไขการสรรหาและเลรอกสรรพนมักงานราชการ และแบบสมัญญาจข้างของ
พนมักงานราชการ ลงวมันททรื่ ๑๑ กมันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรติหารพนมักงานราชการ เรรรื่อง
การกจาหนดลมักษณะงานและคลณสมบมัตติเฉพาะงานและคลณสมบมัตติเฉพาะของกลลลุ่มงาน และการจมัดกรอบอมัตรากจาลมัง
พนมักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบทยบสจานมักนายกรมัฐมนตรทวลุ่าดข้วยพนมักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกทรื่ยวกมับ
การกจาหนดคลณสมบมัตติสจาหรมับผศูข้ทจทรื่ ะไดข้รมับการวลุ่าจข้างเปป็นพนมักงานราชการ จจึงประกาศรมับสมมัครบลคคลเพรรื่อเลรอกสรร
เปป็นพนมักงานราชการ ประจจาปปี ๒๕๖๑ ครมังรั้ ททรื่ ๓ จจานวน ๑ ตจาแหนลุ่ง โดยมทรายละเอทยดดมังตลุ่อไปนทรั้
๑. ตตตำแหนน่งททที่รรับสมรัคร
นมักวติชาการเผยแพรลุ่ จจานวน
๑
อมัตรา
ดมั ง รายละเอทย ดกลลลุ่ ม งาน ขอบขลุ่ า ยงานททรื่จ ะใหข้ ป ฏติ บมั ตติ คล ณ สมบมั ตติ เ ฉพาะตจ า แหนลุ่ ง คลุ่ า ตอบแทน และสถานททรื่
ปฏติบมัตงติ าน (ปรตำกฎตตำมเอกสตำรแนบทท้ตำย)
ระยะเวลตำจท้ตำง ตมัรั้งแตลุ่วมันททรื่ ๑๖ สติงหาคม ๒๕๖๑ ถจึงวมันททรื่ ๓๐ กมันยายน ๒๕๖๓ และอาจไดข้รมับ
การตลุ่อสมัญญาจข้างอทก
๒. คคุณสมบรัตติทวรัที่ ไปของผผท้มทสติทธติเขท้ตำรรับกตำรเลลือกสรร
(๑) มทสมัญชาตติไทย
(๒) มทอายลไมลุ่ตรื่จากวลุ่าสติบแปดปปี
(๓) ไมลุ่เปป็นบลคคลลข้มละลาย
(๔) ไมลุ่เปป็นผศูข้มทกายทลพพลภาพจนไมลุ่สามารถปฏติบมัตหติ นข้าททรื่ไดข้ ไรข้ความสามารถ หรรอจติตฟฟนฟั่ เฟฟือน
ไมลุ่สมประกอบ หรรอเปป็นโรคตามททรื่กจาหนดไวข้ในกฎหมายวลุ่าดข้วยระเบทยบราชการพลเรรอน
(๕) ไมลุ่เปป็นผศูข้ดจารงตจาแหนลุ่งขข้าราชการเมรอง กรรมการพรรคการเมรอง หรรอเจข้าหนข้าททรื่ในพรรค
การเมรอง
(๖) ไมลุ่เปป็นผศูข้เคยตข้องรมับโทษจจาคลกโดยคจาพติพากษาถจึงททรื่สดล ใหข้จจาคลก เพราะกระทจาความผติด
ทางอาญา เวข้นแตลุ่เปป็นโทษสจาหรมับความผติดททรื่ไดข้กระทจาโดยประมาทหรรอความผติดลหลโทษหรรอเปป็นผศูข้พข้นโทษมาแลข้ว
เกตินหข้าปปี
(๗) ไมลุ่เปป็นผศูข้เคย...

-๒(๗) ไมลุ่เปป็นผศูข้เคยถศูกลงโทษใหข้ออก ปลดออก หรรอไลลุ่ออกจากราชการ รมัฐวติสาหกติจ หรรอ
หนลุ่วยงานอรรื่นของรมัฐ
หมตำยเหตคุ ผศูข้ททรื่ผลุ่านการเลรอกสรรในวมันททรื่ทจาสมัญญาจข้าง จะตข้องไมลุ่เปป็นขข้าราชการหรรอลศูกจข้างของ
สลุ่วนราชการ พนมักงานหรรอลศูกจข้างของหนลุ่วยงานของรมัฐ รมัฐวติสาหกติจ หรรอพนมักงานหรรอลศูกจข้างของสลุ่วนราชการ
สลุ่วนทข้องถติรื่น และจะตข้องนจาใบรมับรองแพทยย์ ซจึรื่งออกใหข้ไมลุ่เกติน ๑ เดรอน และแสดงวลุ่าไมลุ่เปป็นโรคททรื่ตข้องหข้ามตามกฎ
ก.พ. วลุ่าดข้วยโรค มายรรื่นดข้วย
๓. กตำรสมรัครเขท้ตำรรับกตำรเลลือกสรร
๓.๑ วรัน เวลตำ และสถตำนททที่รรับสมรัคร
ใหข้ผศูข้ททรื่มทความประสงคย์จะสมมัครเขข้ารมับการเลรอกสรร ขอรมับและยรรื่น ใบสมมัครไดข้ททรื่ ฝฝ่ายอจานวยการ
ศศู น ยย์ อ นามมั ยกลลลุ่ ม ชาตติพมั น ธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ า มชาตติ (สามารถ Download ใบสมมั ค รไดข้ ท างเวว็ บ ไซตย์
http://hhdc.anamai.moph.go.th) โดยตข้องมาสมมัครดข้วยตนเอง ตมัรั้งแตลุ่วมันททรื่ ๒๗ มติถลนายน ๒๕๖๑ ถจึงวมันททรื่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหวลุ่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวมันราชการ ทมัรั้งนทรั้ สามารถสอบถามรายละเอทยดเพติรื่มเตติม
ไดข้ททรื่งานบรติหารบลคคล ฝฝ่ายอจานวยการ ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ ๑๒๒ หมศูลุ่ ๘
ถนนจามเทวท ตจาบลหข้างฉมัตร อจาเภอหข้างฉมัตร จมังหวมัดลจาปาง โทร ๐ ๕๔๒๖ ๙๒๗๗, ๐๘ ๑๘๘๔ ๑๑๙๒, ๐๘
๑๘๘๔ ๑๑๙๐
๓.๒ กตำรชตตำระคน่ตำธรรมเนทยมในกตำรสมรัครสอบ
๑. คลุ่าธรรมเนทยมสอบ จจานวน ๒๐๐ บาท
๒. ผศูข้สมมัครสอบททรื่ชจาระคลุ่าธรรมเนทยมแลข้ว จะไดข้รมับบมัตรประจจาตมัวสอบ และใบเสรว็จรมับเงติน
โดยจะกจาหนดเลขประจจาตมัวสอบตามลจาดมับของการชจาระคลุ่าธรรมเนทยมในการสมมัครสอบ
๓.๓ หลรักฐตำนททที่ตอท้ งยลืที่นพรท้อมใบสมรัคร
(๑) รศูปถลุ่ายหนข้าตรงไมลุ่สวมหมวกและไมลุ่สวมแวลุ่นตาดจา ขนาด ๑ x ๑.๕ นติวรั้ ถลุ่ายไมลุ่เกติน ๑ ปปี
(นมับถจึงวมันปปิดรมับสมมัคร) จจานวน ๓ รศูป
(๒) สจาเนาปรติญญาบมัตร และสจาเนาระเบทยนแสดงผลการศจึกษา (Transcript of Records) ททรื่
แสดงวลุ่าเปป็น ผศูข้มทคลณวลฒติการศจึกษาตรงตามประกาศรมับสมมัคร โดยจะตข้องสจาเรว็จการศจึกษาและไดข้รมับอนลมมัตติจากผศูข้มท
อจานาจอนลมมัตติ ภายในวมันปปิดรมับสมมัคร ครอ วมันททรื่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จจานวนอยลุ่างละ ๑ ฉบมับ
(๓) สจาเนาบมัตรประจจาตมัวประชาชน และสจาเนาทะเบทยนบข้าน จจานวนอยลุ่างละ ๑ ฉบมับ
(๔) สจาเนาหลมักฐานอรรื่น ๆ (ถข้ามท) เชลุ่น ใบสจาคมัญการสมรส (เฉพาะผศูข้สมมัครเพศหญติง ) ใบเปลทรื่ยน
ชรรื่อ-นามสกลล (กรณทททรื่ชรรื่อ-นามสกลลในหลมักฐานการสมมัครไมลุ่ตรงกมัน) เปป็นตข้น จจานวน ๑ ฉบมับ
สจาเนาเอกสารทลกฉบมับใหข้ผศูข้สมมัครเขทยนคจารมับรองวลุ่า “สจาเนาถศูกตข้อง” ลงชรรื่อ วมันททรื่ กจากมับไวข้ และ
ใหข้นจาเอกสารฉบมับจรติงมาแสดงดข้วย (เพรรื่อใชข้ในการตรวจสอบหลมักฐาน)
๔. เงรรื่อนไข...

-๓๔. เงลืที่อนไขในกตำรรรับสมรัคร
๔.๑ ผศูข้ส มมัค รสอบจะตข้อ งเปป็ นผศูข้ มทวล ฒติก ารศจึ ก ษาตรงตามคลณ สมบมั ตติ เฉพาะสจ า หรมั บตจ า แหนลุ่ ง ใน
ตจาแหนลุ่งททรื่จะสมมัคร ตามเอกสารแนบทข้าย โดยจะตข้องเปป็นผศูข้สจาเรว็จการศจึกษาและไดข้รมับการอนลมมัตติจากผศูข้มทอจานาจ
อนลมมัตติภายในวมันปปิดรมับสมมัครสอบ ครอ วมันททรื่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทมัรั้งนทรั้ การสจาเรว็จการศจึกษาตามหลมักสศูตรชมัรั้น
ปรติญญาบมัตร ของสถานศจึกษาใด จะถรอตามกฎหมาย กฎ หรรอระเบทยบเกทรื่ยวกมับการสจาเรว็จการศจึกษาตามหลมักสศูตร
ของสถานศจึกษานมัรั้นเปป็นเกณฑย์
๔.๒ การสมมัครสอบตามขมัรั้นตอนขข้างตข้น ถรอวลุ่าผศูข้สมมัครสอบเปป็นผศูข้ลงลายมรอชรรื่อ และรมับรองความ
ถศูกตข้องของขข้อมศูลดมังกลลุ่าว ตามพระราชบมัญญมัตวติ ลุ่าดข้วยธลรกรรมทางอติเลว็กทรอนติกสย์ พ.ศ.๒๕๔๔ และททรื่แกข้ไขเพติรื่มเตติม
ดมังนมัรั้ น หากผศูข้ส มมัครสอบจงใจกรอกขข้อ มศูล อมั น เปป็ นเทว็จ อาจมท ค วามผติ ด ฐานแจข้ง ความเทว็ จ ตลุ่อ เจข้ าพนมัก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ ผศูข้สมมัครสอบ จะตข้องรมับผติดชอบในการตรวจสอบและรมับรองตนเองวลุ่าเปป็ นผศูข้มทคลณสมบมัตติ
ตรงตามประกาศรมับสมมัครสอบจรติง และตข้องกรอกรายละเอทยดตลุ่าง ๆ ใหข้ถศูกตข้องครบถข้วนตรงตามความเปป็นจรติง
ในกรณทททรื่มทความผติดพลาดอมันเกติดจากผศูข้สมมัครสอบ หรรอตรวจพบวลุ่าเอกสารหลมักฐาน ซจึรื่งผศูข้สมมัครสอบนจามายรรื่น
ไมลุ่ตรงเปป็นไปตามประกาศรมับสมมัครสอบ ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ จะถรอวลุ่าผศูข้
สมมัครสอบเปป็นผศูข้ขาดคลณสมบมัตติ ในการสมมัครสอบครมัรั้งนทรั้มาตมัรั้งแตลุ่ตข้น และศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และ
แรงงานขข้ามชาตติ จะไมลุ่ครนคลุ่าธรรมเนทยมในการสมมัครสอบ
๔.๔ ผศูข้ส มมัครสอบ จะตข้อ งยรรื่ นหลมั กฐานพรข้อ มใบสมมั ค รใหข้ ครบถข้ ว น หากหลมั กฐานไมลุ่ ครบถข้ ว น
ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ จะไมลุ่ดจาเนตินการรมับสมมัคร
๕. กตำรประกตำศรตำยชลืที่อผผท้มทสติทธติเขท้ตำรรับกตำรประเมติน ครรังรั้ ททที่ ๑ (สอบขท้อเขทยน)
ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ จะประกาศรายชรรื่อผศูข้มทสติทธติเขข้ารมับ
การประเมติน ครมังรั้ ททรื่ ๑ (สอบขข้อเขทยน) ในวมันททรื่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเวว็บไซตย์
http://hhdc.anamai.moph.go.th และตติดประกาศ ณ ฝฝ่ายอจานวยการ ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ
และแรงงานขข้ามชาตติ ๑๒๒ หมศูลุ่ ๘ ถนนจามเทวท ตจาบลหข้างฉมัตร อจาเภอหข้างฉมัตร จมังหวมัดลจาปาง
๖. หลรักฐตำนแสดงตนในกตำรเขท้ตำสอบ
การประเมติน ครมัรั้งททรื่ ๑ และครมัรั้งททรื่ ๒ เพรรื่อประเมตินความเหมาะสมกมับตจาแหนลุ่ง
ใหข้ผศูข้เขข้าสอบแสดงบมัตรประจจาตมัวประชาชนพรข้อมทมัรั้งบมัตรประจจาตมัวสอบททรื่ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และ
แรงงานขข้ามชาตติ ออกใหข้
๗. หลมักเกณฑย์...

-๔๗. หลรักเกณฑฑ์และวติธกท ตำรเลลือกสรร
ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ กจาหนดวติธทการเลรอกสรรพนมักงานราชการทมัรื่วไป ดมังนทรั้
๗.๑ การประเมติน ครมัรั้งททรื่ ๑ (สอบขข้อเขทยน) คะแนนเตว็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดข้วย
- ภาคความรศูคข้ วามสามารถทมัรื่วไป
- ภาคความรศูคข้ วามสามารถเฉพาะตจาแหนลุ่ง
- ภาคความรศูคข้ วามสามารถพติเศษ
๗.๒ การประเมติน ครมัรั้งททรื่ ๒ ภาคความเหมาะสมกมับตจาแหนลุ่ง ประกอบดข้วย
- การสอบสมัมภาษณย์ คะแนนเตว็ม ๑๐๐ คะแนน
- การทดสอบตมัวอยลุ่างงาน (ผลุ่าน/ไมลุ่ผลุ่าน)
๘. เกณฑฑ์กตำรตรัดสติน
๘.๑ ผศูข้ททรื่ถรอวลุ่าเปป็นผศูข้ผาลุ่ นการประเมติน ครมังรั้ ททรื่ ๑ (สอบขข้อเขทยน) ตข้องเปป็นผศูข้สอบไดข้คะแนน
ไมลุ่ตรื่จากวลุ่ารข้อยละ ๖๐ การประกาศจะเรทยงลจาดมับตามเลขประจจาตมัวสอบ
๘.๒ ผศูข้มทสติทธติเขข้ารมับการประเมติ น ครมัรั้ง ททรื่ ๒ ตข้องเปป็ นผศูข้ สอบไดข้ค ะแนนการประเมติ น ครมัรั้ งททรื่ ๑
ไมลุ่ตรื่จา กวลุ่า รข้ อ ยละ ๖๐ และผศูข้ททรื่ถรอ วลุ่า เปป็น ผศูข้ผลุ่า นการประเมติ น ครมัรั้ง ททรื่ ๒ จะตต้อ งเปป็ น ผผต้ ส อบไดต้ ค ะแนนไมม่ ตตต่ำ กวม่ ต่ำ
รต้อยละ ๖๐ และตต้องเปป็นผผต้ผต่ำม่ นกต่ำรทดสอบกต่ำรปฏฏิบบัตฏิงต่ำน
๘.๓ การประกาศรายชรรื่อผศูข้ผลุ่านการเลรอกสรรเพรรื่อจมัดจข้างเปป็นพนมักงานราชการทมัรื่วไป จะเรทยง
ลจาดมับตามคะแนนรวม จากการประเมติน ครมัรั้งททรื่ ๑ และครมัรั้งททรื่ ๒ ผศูข้ททรื่ไดข้คะแนนรวมสศูงสลดจะเปป็นผศูข้ผาลุ่ นการเลรอกสรร
ในลจาดมับแรกตามลจาดมับ กรณท คะแนนรวมเทลุ่ากมัน ใหข้ผศูข้ททรื่ไดข้คะแนนสอบในการประเมตินครมัรั้งททรื่ ๑ สศูงกวลุ่าเปป็นผศูข้อยศูลุ่ใน
ลจาดมับททรื่สศูงกวลุ่า หากคะแนนสอบในการประเมติน ครมัรั้งททรื่ ๑ เทลุ่ากมันอทก ใหข้ผศูข้ททรื่ไดข้รมับเลขประจจาตมัวสอบกลุ่อน เปป็นผศูข้ททรื่
อยศูใลุ่ นลจาดมับททรื่สศูงกวลุ่า
๙. กตำรขขรั้นบรัญชทผผท้ผน่ตำนกตำรเลลือกสรร
ศศูน ยย์อ นามมัยกลลลุ่ม ชาตติพมัน ธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ า มชาตติ จะประกาศรายชรรื่ อ ผศูข้ ผลุ่ า นการ
เลรอกสรรตามลจาดมับคะแนนสอบ โดยตติดประกาศททรื่ฝฝ่ายอจานวยการ ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และ
แรงงานขข้ามชาตติ ๑๒๒ หมศูลุ่ ๘ ถนนจามเทวท ตจาบลหข้างฉมัตร อจาเภอ หข้างฉมัตร จมังหวมัดลจาปาง และทางเวว็บไซตย์
http://hhdc.anamai.moph.go.th
โดยบมัญชทรายชรอรื่ ดมังกลลุ่าวใหข้เปป็นอมันยกเลติกหรรอสติรั้นผลไปเมรรื่อครบกจาหนด ๒ ปปี นมับแตลุ่วมันททรื่ขจึรั้นบมัญชท
แตลุ่ถข้ามทการสอบอยลุ่างเดทยวกมันนทรั้อทก และไดข้ขจึรั้นบมัญชทผศูข้ผลุ่านการเลรอกสรรใหมลุ่แลข้ว บมัญชทผศูข้ผลุ่านการเลรอกสรรครมัรั้งนทรั้
เปป็นอมันยกเลติก
๑๐. การทจาสมัญญา...

-๕๑๐. กตำรจรัดทตตำสรัญญตำจท้ตำง
ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ จะทจาสมัญญาจข้างกมับผศูข้ททรื่ไดข้รมับการ
ประกาศรายชรรื่อขจึรั้นบมัญชทผศูข้ผลุ่านการเลรอกสรรพนมักงานราชการทมัรื่วไป โดยผศูข้ผลุ่านการเลรอกสรรจะตข้องมาทจาสมัญญา
จข้างตามททรื่ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพนมั ธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ กจาหนด
๑๑. คน่ตำตอบแทนของพนรักงตำนรตำชกตำร เปป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบรติหารพนมักงานราชการ
เรรรื่อง คลุ่าตอบแทนของพนมักงานราชการ (ฉบมับททรื่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒. สติทธติประโยชนฑ์ของพนรักงตำนรตำชกตำร เปป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบรติหารพนมักงานราชการ
เรรรื่อง สติทธติประโยชนย์ของพนมักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบมับททรื่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วมันททรื่ ๒๐ มติถลนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชรรื่อ)
(นางศรทวรรณ ทาวงศย์มา)
นมักวติชาการสาธารณสลขชจานาญการพติเศษ
ปฏติบมัตติหนข้าททรื่ผศูข้อจานวยการศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ

(เอกสตำรแนทท้ตำย)
พนมักงานราชการประเภททมัรื่วไป กลลลุ่มงานบรติหารทมัรื่วไป ตจาแหนลุ่ง นมักวติชาการเผยแพรลุ่ จจานวน ๑ อมัตรา
ขอบขน่ตำยงตำนททที่ปฏติบรัตติ ปฏติบมัตติงานอยลุ่างใดอยลุ่างหนจึงรื่ หรรอหลายอยลุ่าง ดมังนทรั้
๑. ศจึกษา วติเคราะหย์ และเสนอแนะความคติดเหว็นในการกจาหนดนโยบายแผนยลทธศาสตรย์ในการเผยแพรลุ่
ขลุ่าวสาร และความรศูข้ เพรรื่อใหข้การปรมับปรลงงานดข้านการเผยแพรลุ่ของหนลุ่วยงานใหข้ดทยติรื่งขทรั้น
๒. ผลติตสรรื่อและเผยแพรลุ่ความรศูข้ เทคโนโลยทดข้านสลุ่งเสรติมสลขภาพและอนามมัยสติรื่งแวดลข้อมชาวไทยภศูเขา
๓. เรทยบเรทยงขลุ่าวสารบทความ เพรรื่อเผยแพรลุ่แกลุ่กลลลุ่มเปป้าหมายผลุ่านชลุ่องทางการสรรื่อสารตลุ่าง ๆ
๔. สรข้างความสมัมพมันธย์กมับภาคทเครรอขลุ่าย
๕. จมัดทจาแผนโครงการและการเผยแพรลุ่กติจกรรม และการสรรื่อสารองคย์กรภายในและ ภายนอกองคย์กร
๖. ปฏติบมัตติงานอรรื่น ๆ ตามททรื่ไดข้รมับมอบหมาย
คน่ตำตอบแทน ไดข้รมับคลุ่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท ตามบมัญชทอมัตราคลุ่าตอบแทนพนมักงานราชการ กลลลุ่มงานบรติหารทมัรื่วไป
สถตำนททที่ปฏติบรัตติงตำน ศศูนยย์อนามมัยกลลลุ่มชาตติพมันธลย์ ชายขอบ และแรงงานขข้ามชาตติ จจานวน ๑ อมัตรา
คคุณสมบรัตติเฉพตำะตตตำแหนน่ง เปป็นผศูข้ไดข้รมับวลฒติปรติญญาตรท หรรอคลณวลฒติอยลุ่างอรรื่นททรื่เททยบไดข้ในระดมับเดทยวกมัน ในสาขาวติชานติเทศศาสตรย์
หลรักเกณฑฑ์และวติธทกตำรเลลือกสรร
กตำรประเมตินสมรรถนะ
ภตำคควตำมรคุท้ ผควตำมสตำมตำรถทรัที่วไป (กตำรสอบขท้อเขทยน)
- ความรศูข้ทมัรื่วไปเกทรื่ยวกมับการปฏติบมัตติราชการ และกรมอนามมัย
ภตำคควตำมรคุท้ควตำมสตำมตำรถเฉพตำะตตตำแหนน่ง (กตำรสอบขท้อเขทยน)
- ความรศูข้เกทรื่ยวกมับการจมัดทจาแผนยลทธศาสตรย์การเผยแพรลุ่ ขลุ่าวสารความรศูข้
และการประชาสมัมพมันธย์
- ความรศูข้เกทรื่ยวกมับการผลติตสรรื่อ การเขทยนบทความ เผยแพรลุ่ประชาสมัมพมันธย์
ภตำคควตำมรผท้ควตำมสตำมตำรถพติเศษ
- ความรศูข้ความสามารถในการใชข้ภาษาอมังกฤษเบรรั้องตข้น
ภตำคควตำมเหมตำะสมกรับตตตำแหนน่ง (กตำรสอบสรัมภตำษณฑ์)
- ความรศูข้ความสามารถ ประสบการณย์ ประวมัตสติ ลุ่วนตมัว ทลุ่วงทท
วาจา อลปนติสมัย อารมณย์ ทมัศนคตติ ความคติดรติเรติรื่มสรข้างสรรคย์
ปฏติภาณไหวพรติบ และบลคลติกภาพอยลุ่างอรรื่น เปป็นตข้น

คะแนนเตต็ม

วติธทกตำรประเมติน

๒๐

สอบขข้อเขทยน (ปรนมัย)

๖๐

สอบขข้อเขทยน (ปรนมัย)

๒๐

(อมัตนมัย)

๑๐๐

สอบสมัมภาษณย์

ภตำคควตำมเหมตำะสมกรับตตตำแหนน่ง (กตำรทดสอบตรัวอยน่ตำงงตำน)
-ความสามารถในการใชข้คอมพติวเตอรย์โปรแกรมสจานมักงาน (Open Office) ททรื่เปป็นพรรั้นฐาน ผลุ่าน/ไมลุ่ผลุ่าน
ในการทจางานสจานมักงาน ในเรรรื่องการพติมพย์เอกสาร (Writer) ตารางการคจานวณ (Calc)
การนจาเสนอผลงาน (Impress)

สอบปฏติบมัตติ

