ด่วนที่สุด
ที่ สธ 0201.036/ว 418

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
5 กรกฎาคม 2555

เรื่อง

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อํานวยการหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2. ใบสมัคร

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด

ด้วยสํ านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จะดํ าเนิ น การคั ด เลื อ กข้าราชการผู้ ดํารงตํ า แหน่ ง
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ. กํ า หนดไว้ ต าม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2553 จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.1 ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน(เภสัชกรรม)) กองควบคุมวัตถุเสพติด
1.2 ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการ) กองแผนงานและวิชาการ
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.1 เลขานุการกรม (ผู้อํานวยการ) สํานักงานเลขานุการกรม
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.1 ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการ) สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
หากข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ท่านใด
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กํ าหนดตํ าแหน่ งในประเภทและระดั บดั งกล่ าว ที่ ก.พ. กํ าหนดไว้ ดั งรายละเอี ยดที่ แนบมาพร้ อมนี้ และส่ งใบสมั คร
สําเนา ก.พ. 7 และหลักฐานต่าง ๆ จํานวน 7 ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลา
ราชการ (08.30-16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1455-6
โทรสาร 0 2590 1424

สําเนาส่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ , ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป

คุณสมบัติผสู้ มัคร
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

1. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คือ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมหรือหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
(1) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
(3) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
(4) ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
หรือ
3. ดํารงตําแหน่งระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
และ
4. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.1 ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.2 เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
(1) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
(3) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
(4) ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
หรือ
2. ดํารงตําแหน่งระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

รูปถ่าย

(โปรดระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัคร)
1. ชื่อผู้สมัคร
อายุตัว
ปี วัน เดือน ปี เกิด
บรรจุเข้ารับราชการวันที่
วันเกษียณอายุ

นามสกุล
อายุราชการ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน

2. วุฒิการศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
จากสถาบัน
2.2 ระดับปริญญาโท
จากสถาบัน
2.3 ระดับปริญญาเอก
จากสถาบัน
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
ส่วนราชการ
ปฏิบัติราชการที่
ดํารงตําแหน่งระดับ 7 เมื่อวันที่
ดํารงตําแหน่งระดับ 8 เมื่อวันที่

ปี
บาท

สาขาวิชา
เมื่อ พ.ศ.
สาขาวิชา
เมื่อ พ.ศ.
สาขาวิชา
เมื่อ พ.ศ.
.

ตั้งแต่
เดือน
เดือน

4. เคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่สําคัญ
4.1 ตําแหน่ง
ตั้งแต่
4.2 ตําแหน่ง
ตัง้ แต่
4.3 ตําแหน่ง
ตัง้ แต่

พ.ศ.
พ.ศ.
ถึงวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่

5. ประวัติการถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
ที่ไม่ได้ทําให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
5.1 เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางวินัยหรือไม่
(
) ไม่เคย
(
) เคย
5.2 เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่
(
) ไม่เคย
(
) เคย
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-25.3 เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางอาญาหรือไม่
(
) ไม่เคย
(
) เคย
5.4 เคยถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่
(
) ไม่เคย
(
) เคย

6. การได้รับพิจารณาความดีความชอบ
ครั้ง เมื่อ
2 ขั้น จํานวน
1.5 ขั้น จํานวน
ครั้ง เมือ่

.
.

7. ข้อมูลด้านการฝึกอบรม (หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผบก.) หรือหลักสูตรอื่น ๆ พร้อมแนบ
สําเนาใบผ่านการอบรม
7.1 หลักสูตร
7.2 หลักสูตร
7.3 หลักสูตร

จัดโดย
จัดโดย
จัดโดย

เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

8. การเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน (แนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง)
8.1
8.2
8.3
9. โปรดระบุวิสัยทัศน์ของท่านในการทํางานฐานะผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด หรือผู้อํานวยการกอง
แผนงานและวิชาการ หรื อเลขานุ การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้อํานวยการสํานั กสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ โดยจัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายใบสมัครความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
10. ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น / การดํารงตําแหน่งที่สําคัญ
(โดยระบุชื่อผลงานช่วงเวลาดําเนินการและประโยชน์ของผลงาน)
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-311. บุคคลอ้างอิง
1. ชื่อ
สังกัด
2. ชื่อ
สังกัด
3. ชื่อ
สังกัด

ตําแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ตําแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ตําแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า ข้อ ความที่แ จ้ง ไว้ใ นแบบฟอร์ม ถูก ต้อ งและเป็น ความจริง ทุก ประการ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือกและหาก
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้ว จะถือเป็นโมฆะ
ลงชื่อ
(
สมัครวันที่

ผู้สมัคร
)
เดือน

พ.ศ.

คํารับรอง / ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
แขวง / ตําบล
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
หมายเหตุ

ซอย / ตรอก
เขต / อําเภอ
โทรศัพท์บ้าน
e-mail

)
เดือน

พ.ศ.

ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ

สําเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
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