ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จำนวน 54 อัตรำ
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
1.1

หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยตรวจสอบ 2 สำนักงำนตรวจสอบ
1.2 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยตรวจสอบ 4 สำนักงำนตรวจสอบ
1.3 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำงำนตรวจสอบ
1.4 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
จานวน 1 อัตรา
งำนธุรกำร สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.6 นายแพทย์ 4-6
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริกำรและวิจัยคลินิก สถำนเสำวภำ
1.7 นายแพทย์ 4-6
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1.8 เภสัชกร 3-6
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยประกันคุณภำพ สถำนเสำวภำ
1.9 เภสัชกร 3-6
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.10 นักอรรถบาบัด 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริกำร ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู
1.11 วิทยาจารย์ 3-5
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มงำนอบรมปฐมพยำบำล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย
1.12 พยาบาล 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยเจำะเก็บโลหิต ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

-21.13 พยาบาล 3-5
จานวน 2 อัตรา
ศูนย์รับบริจำคโลหิตและพลำสมำ สถำนีกำชำดที่11 วิเศษนิยม บำงแค
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.14 พยาบาล 3-5
จานวน 1 อัตรา
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.15 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
จานวน 3 อัตรา
ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนควบคุมภำยใน สำนักงำนกำรคลัง
1.17 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สถำนเสำวภำ
1.18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนจัดหำรำยได้
1.20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จานวน 1 อัตรา
เหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค 3 จังหวัดตรำด
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
1.21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จานวน 1 อัตรา
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.22 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
จานวน 2 อัตรา
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.24 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.25 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.26 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
จานวน 2 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สถำนเสำวภำ
1.27 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สถำนเสำวภำ

-31.28 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 4 จังหวัดรำชบุรี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.29 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
งำนธุรกำร ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.30 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4
ฝ่ำยผลิตเซรุ่ม สถำนเสำวภำ
1.31 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.32 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4
สวนงู สถำนเสำวภำ
1.33 นายช่างโยธา 1-4
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
1.34 นายช่างโยธา 1-4
กลุ่มงำนบำรุงรักษำเครื่องจักรกล สถำนเสำวภำ
1.35 นายช่างไฟฟ้า 1-4
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
1.36 นายช่างเทคนิค 1-4
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทักษ์
1.37 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4
งำนทันตกรรม ฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.38 พนักงานห้องปฏิบัติการ
ฝ่ำยผลิตเซรุ่ม สถำนเสำวภำ
1.39 นักการภารโรง
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนยุวกำชำด
1.40 นักการภารโรง
สถำนีกำชำดที่ 2 (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพมหำนคร
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.41 นักการภารโรง
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย

จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา

จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 2 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา

-41.42 พนักงานขับรถ
จานวน 1 อัตรา
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.43 พนักงานรักษาความปลอดภัย
จานวน 1 อัตรา
สถำนีกำชำดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
1.44 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
จานวน 1 อัตรา
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
1.45 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
จานวน 2 อัตรา
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ
1.46 พนักงานทาความสะอาด (ชั่วคราว)
จานวน 1 อัตรา
สถำนพักฟื้นสวำงคนิวำส สำนักงำนกลำง (ปฏิบัติงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร)
1.47 ช่าง (ชั่วคราว)
จานวน 1 อัตรา
สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สานักงานกลาง
2. การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำมขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก “ใบสมัครออนไลน์”
2. กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตาแหน่งที่สมัคร ฝ่าย
กลุ่มงาน / หน่วยงานและสานักงาน รวมทั้งชื่อตัว – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน และรายการอื่นๆ
ที่มีเครื่องหมาย *
3. พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4 พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลักฐำนมำส่งก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
โดยส่ ง มำที่ ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและทะเบี ย นประวั ติ ส านั ก งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สภากาชาดไทย
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (วงเล็บมุมซอง “ส่งสมัครงาน”)
3.1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด และถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2) บัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ
3.3) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
3.4) ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร หรือทะเบียนบ้ำนที่นำยทะเบียนรับรองที่แสดงวัน
เดือน ปีเกิด และสัญชำติที่ชัดเจน
3.5) สำเนำประกำศนียบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript
Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัคร
3.6) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (สด.8,สด.43)

-53.7) สำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้รับรองสำเนำถูกต้องพร้อมลงลำยมือชื่อ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
- ปริญญาตรี , ปริญญาโท
จานวน 150 บาท
- ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส
จานวน 100 บาท
ภายในวันที่ 5-15 กันยายน 2561 โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
3. เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ http://jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่
“ค้นหาใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
2) แนบหลั กฐำนกำรช ำระเงิ น ตำม (3.1) ภายในวั น ที่ 16 กั นยายน 2561 หำกพ้ นก ำหนด
ตำมวั น ที่ ก ำหนด จะไม่ มี สิ ท ธิ ส อบแข่ ง ขั น ในต ำแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบและทำงส ำนั ก งำนบริ ห ำรทรั พ ยำกร บุ คคล
จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบ
นามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตาแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สอบ
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ส ำนั กงำนบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลจะประกำศรำยชื่อผู้ ส มั ครสอบจำกผู้ ส มั ครสอบที่ไ ด้รับช ำระเงิ น
ถูกต้องและได้แจ้งกำรชำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวั น ที่ 21 กั น ยายน 2561 ณ ที่ ปิ ด ประกำศชั้ น ล่ ำ ง อำคำรเฉลิ ม บู ร ณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
4. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็น กำรทดสอบควำมรู้ค วำมสำมำรถทั่ว ไป โดยวิธีก ำรสอบข้อ เขีย น ประกอบด้ว ยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึก ษำวิเ ครำะห์แ ละสรุป ผล วิช ำภำษำไทย ควำมรู้เ กี่ย วกับ สภำกำชำดไทย เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นต้น
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็น กำรทดสอบเพื ่อ วัด ควำมรู ้ค วำมสำมำรถที ่ใ ช้เ ฉพำะต ำแหน่ง ที ่จ ะบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งงำนที่สมัคร
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

-64. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็น กำรทดสอบเพื ่อ วัด ควำมรู ้ค วำมเหมำะสมกับ ต ำแหน่ง ที ่จ ะบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง โดยวิธ ี
กำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อประเมิ นควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
5. เกณฑ์การตัดสิน
5.1 ตาแหน่งวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปที่ต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน ภาค ก.)
และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน ภาค ข.)
ต้ อ งได้ ค ะแนนควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไปไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 60 และควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
เฉพำะตำแหน่ ง ไม่น้ อยกว่ำ ร้ อยละ 60 ถึงจะมีสิ ทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สั มภำษณ์)
และต้องได้คะแนนกำรสอบ (สัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
5.2 ตาแหน่งวุฒิต่ากว่าปริญญาตรีที่ต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน ภาค ก.)
และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน ภาค ข.)
ต้องได้ค ะแนนควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่ว ไปไม่ น้ อยกว่ ำร้ อ ยละ 50 และควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะตำแหน่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และ
ต้องได้คะแนนกำรสอบ (สัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
5.3 ผู้สมัครที่ต้องสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) เพียงอย่ำงเดียว
- ตาแหน่งวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
จะต้องได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
- ตาแหน่งวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
จะต้องได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ทัง้ นี้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์จะไม่นามารวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ดังกล่าว
6. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับคะแนน
รวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้น บั ญชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะขึ้นบัญชีเป็น เวลำไม่เ กิ น 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบั ญชี แต่ถ้ ำ มี
กำรสอบแข่ ง ขั น อย่ ำ งเดี ย วกั น นี้ อี ก และได้ ป ระกำศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ หม่ แ ล้ ว บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
7. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร

-78. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก

อัตราเงินเดือน
8,750
8,750
9,410
9,410
11,520
15,060
17,570
21,140

ค่าครองชีพ
2,000
2,000
2,000
2,000
1,765
-

รวมทั้งสิน้
10,750
10,750
11,410
11,410
13,285
15,060
17,570
21,140

9. สวัดิการต่างๆ ที่ได้รับ
1. อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ (ตำมคุณวุฒิที่สมัคร)
2. สวัสดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว
3. เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย
6. กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์
7. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประกำศ ณ วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบ)
ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7

หน่วยงาน
ฝ่ำยตรวจสอบ 2 สำนักงำนตรวจสอบ

2

หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7

ฝ่ำยตรวจสอบ 4 สำนักงำนตรวจสอบ

3

หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7

ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำงำนตรวจสอบ

4

หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7

5

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

6

นายแพทย์ 4-6

7

นายแพทย์ 4-6

8

เภสัชกร 3-6

9

เภสัชกร 3-6

10

นักอรรถบาบัด 3-5

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
งำนธุรกำร
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ
ฝ่ำยบริกำรและวิจัยคลินิก
สถำนเสำวภำ
กลุ่มงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สถำนเสำวภำ
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยบริกำร ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู

11

วิทยาจารย์ 3-5

12

พยาบาล 3-5

กลุ่มงำนอบรมปฐมพยำบำล
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย
ฝ่ำยเจำะเก็บโลหิต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุ 40 ปี ขึ้นไป

จานวน
(อัตรา)
1

ช/ญ

อำยุ 40 ปี ขึ้นไป

1

ช/ญ

อำยุ 40 ปี ขึ้นไป

1

ช/ญ

อำยุ 35 ปีขึ้นไป

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 45 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 40 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 30 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุ 22-40 ปี

1

ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

ปริญญำตรีหรือปริญญำโท ทุกสำขำ
- มีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบภำยใน 10 ปีขึ้นไป
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท ทุกสำขำ
- มีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบภำยใน 10 ปีขึ้นไป
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท ทุกสำขำ
ปริญญำโทขึ้นไป ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ รัฐศำสตร์
และสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทำงสังคมศำสตร์ทุก
สำขำ
แพทยศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
แพทยศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
มีใบประกอบวิชำชีพเภสัชศำสตร์
ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
มีใบประกอบวิชำชีพเภสัชศำสตร์
ปริญญำตรีและปริญญำโท
สำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
ปริญญำตรีและปริญญำโท ทำงกำรพยำบำล
ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

-9ลาดับ
ที่
13 พยาบาล 3-5

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ศูนย์รับบริจำคโลหิตและพลำสมำ
สถำนีกำชำดที่11 วิเศษนิยม บำงแค
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยตรวจคัดกรองโลหิต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนควบคุมภำยใน
สำนักงำนกำรคลัง
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สถำนเสำวภำ

14

พยาบาล 3-5

15

นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5

16

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

17

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

18

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

19

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สำนักงำนจัดหำรำยได้

20

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

21

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

22

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5

23

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

เหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค 3 จังหวัดตรำด
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ

พยำบำลศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุไม่เกิน 35 ปี

พยำบำลศำสตรบัณฑิต
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ปริญญำตรี สำขำเทคนิคกำรแพทย์/วิทยำศำสตร์

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

3

ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ สำขำนิเทศศำสตร์ ศิลป
ศำสตร์ วำรศำสตร์ สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์
สื่อสำรมวลชน กำรโฆษณำ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประชำสัมพันธ์
ปริญญำตรี ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปริญญำตรีทำงด้ำนสังคมศำสตร์
ช/ญ
รัฐประศำสนศำสตร์ อักษรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ หรือ
สำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปริญญำตรีทำงด้ำนสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

อำยุ 21-50 ปี

1

ปริญญำตรี ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปริญญำตรีทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปริญญำตรี ทำงคอมพิวเตอร์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 45 ปี

2

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

จานวน
(อัตรา)
2

-10ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
24 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

25

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4

26

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4

27

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4

28

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4

29

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4

30

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4

31

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4

32

เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4

33

นายช่างโยธา 1-4

หน่วยงาน

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุ 25-35 ปี

จานวน
(อัตรา)
1

ประกำศนีบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงกำรเงิน กำรบัญชี
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงพำณิชยกำรทุกสำขำ ทำงสำยงำนช่ำง
ทุกสำขำวิชำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงพณิชยกำรทุกสำขำ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงพณิชยกำรทุกสำขำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงพณิชยกำรทุกสำขำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 30 ปี

2

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสำขำวิชำช่ำงโยธำ สำขำเทคนิคสถำปัตยกรรม
ช่ำงสำรวจหรือสำขำก่อสร้ำง

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

2

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ปริญญำตรีสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำงคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สถำนเสำวภำ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สถำนเสำวภำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 4 จังหวัดรำชบุรี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
งำนธุรกำร ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยผลิตเซรุ่ม
สถำนเสำวภำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
สวนงู
สถำนเสำวภำ
สำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ

-11ลาดับ
ที่
34 นายช่างโยธา 1-4

ตาแหน่ง

35

นายช่างไฟฟ้า 1-4

36

นายช่างเทคนิค 1-4

37

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4

38

พนักงานห้องปฏิบัติการ

39

นักการภารโรง

40

นักการภารโรง

42

นักการภารโรง

42

พนักงานขับรถ

43

พนักงานรักษาความปลอดภัย

44

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

หน่วยงาน
กลุ่มงำนบำรุงรักษำเครื่องจักรกล
สถำนเสำวภำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทักษ์
งำนทันตกรรม
ฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยผลิตเซรุ่ม
สถำนเสำวภำ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
สำนักงำนยุวกำชำด
สถำนีกำชำดที่ 2 (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพมหำนคร
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
สถำนีกำชำดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
สำขำวิชำโยธำ ช่ำงก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เทคโนโลยี
โทรคมนำคม อิเล็คทรอนิกส์
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำ
,อิเล็กทรอนิกส์
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
สำขำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง ช่ำงอิเลคทรอนิกส์
ช่ำงกลโรงงำน
ประกำศนียบัตรวิชำชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุไม่เกิน 35 ปี

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ญ

อำยุไม่เกิน 40 ปี

1

มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 30 ปี

1

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 40 ปี

1

มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อำยุ 18-40 ปี

1

ช

อำยุ 25-30 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทำงพณิชยกรรมทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

จานวน
(อัตรา)
1

-12ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
45 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
46

พนักงานทาความสะอาด (ชั่วคราว)

47

ช่าง (ชั่วคราว)

หน่วยงาน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ
สถำนพักฟื้นสวำงคนิวำส สำนักงำนกลำง
(ปฏิบัติงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร)
สถำนพักฟื้นสวำงคนิวำส สำนักงำนกลำง
(ปฏิบัติงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร)

คุณวุฒิการศึกษา
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ทุกสำขำ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุไม่เกิน 35 ปี

จานวน
(อัตรา)
2

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 45 ปี

1

ช

อำยุไม่เกิน 45 ปี

1

เพศ

