ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของสถาบัน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
__________________________________________________________

ดวยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) (สสปท.) มีความประสงคเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ เปนเจาหนาที่
ของ สสปท. จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครคัดเลือก และคาตอบแทน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
จํานวน ๑ อัตรา
ประเภท อํานวยการ
๒. เงื่อนไขการจาง
๒.๑ อัตราเงินเดือนเปนไปตามผลการเจรจาตอรองของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
กับผูสมัครแตละบุคคล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๒.๒ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๙๐ วันแรกของการปฏิบัติงาน
นับแตวันที่ทําสัญญา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. กําหนด และ
ที่เกี่ยวของ
๒.๓ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๑)
๔. ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนงเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๕. การรับสมัคร (วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้
๕.๑ ยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร ไดตั้งแต วันที่ 15
ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาทําการ
ปกติของ สสปท.) ที่งานทรัพยากรบุคคล สํานักยุทธศาสตร สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0-2448-9111 ตอ 301, 307

- ๒ ๕.๒ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS)
โดยจาหนาซองถึง สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ
มหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (โดยใหวงเล็บมุม
ซองจดหมาย "สมัครคัดเลือก ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา " ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่
ไปรษณียประทับตราเปนวันที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนสําคัญ
๕.๓ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
มาที่ hr@tosh.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง " สมัครคัดเลือก ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา " ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่และเวลาในระบบ E-mail เปนสําคัญ
๖. กําหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร
15 ธ.ค. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 30 ธ.ค. ๒๕๖๓
สมัครดวยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
๖.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
15 ม.ค. 2564
๖.3 สอบสัมภาษณ
25 ม.ค. 2564
๖.4 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
29 ม.ค. 2564
๖.5 รายงานตัว
9 ก.พ. 2564
๗. เอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูลครบถวน ระบุตําแหนงและสังกัดที่ประสงคจะสมัคร
เพียงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.tosh.or.th หรือแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๒)
๗.๒ สําหรับขอมูลในสวนที่ ๓ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของใบสมัครนั้น
สามารถจัดทําเปนเอกสารแนบแทนได
๗.๓ สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
๗.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๗.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
กรณีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกวา ผูสมัครตองแนบวุฒิปริญญาตรีดวย
๗.๖ หนังสือรับรองการทํางาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีตําแหนงที่ระบุ
ประสบการณทํางาน
๗.๗ กรณีเปนชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๘ หรือแบบ
สด.๔๓)
๗.๘ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

- ๓ ๘. หลักเกณฑและวิธีคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
๙. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
สสปท. จะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการสอบสัมภาษณทาง www.tosh.or.th หาก
ผูส มัครรายใดไมมาเขารับการสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาว ใหถอื วาผูน นั้ สละสิทธิก์ ารเขารับ
การคัดเลือก
10. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
สสปท. จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ทาง www.tosh.or.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรานนท ปติวรรณ)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๑๕ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๒:๔๔:๑๔ Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQA0A-DgAMQ-AxAEU-AMgBD

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(Job Specification)
ตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำ
ประเภท บริหำร จานวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป สำขำกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำทำงำน หรือสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 14 ปี ในระดับปริญญำโท หรือ ไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ในระดับ
ปริญญำเอก
(๓) เคยดำรงตำแหน่งบริหำรระดับต้น หรือตำแหน่งบริหำรที่เทียบเท่ำมำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
(๔) มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรบริหำร กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ และหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
(๕) สำมำรถวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ให้คำปรึกษำ แนะนำ วำงแผน กำกับดูแล และบริหำรงำนของสำนักให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
(๖) มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ มีภำวะผู้นำ และกำรบริหำรจัดกำรทำงำนเป็นทีม
(๗) สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยกำร โดยปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร และกำกับดูแล เกี่ยวกับงำนของสำนักที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนวิจัยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่วนพัฒนำนวัตกรรมควำมปลอดภัย และส่วน
มำตรฐำนควำมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้านการวางแผน
1. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักให้สอดคล้องกับควำมคำดหวัง เป้ำหมำย และควำมสำเร็จ
ของงำนโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถำบัน เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำน
2. ร่วมกำหนดนโยบำย และแผนงำนระดับต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสำนัก พร้อมทั้งร่วมวำงแผนปฏิบัติกำรกับ
หน่วยงำน
3. กำหนดแผนบริหำรจัดกำร แผนงบประมำณ แผนงำนโครงกำร กำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน
และกิจกรรมตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำนัก พร้อมทั้งติดตำมและรำยงำนผล
4. กำหนดแผนงำนเพื่อสร้ำงแนวคิดหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้านการบริหาร
1. ดำเนินกำร และกำกับ ดูแล งำนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทั้งในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและด้ำนวิชำกำร ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2. พัฒนำและสนับสนุนกำรจัดทำมำตรฐำนและคู่มือเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน
3. ดำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรทำงำนกับองค์กร หรือหน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
4. บริหำรโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5. สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนแก่สถำนประกอบกิจกำร
6. กำกับ ดูแล กำรให้บริกำรเทคนิควิชำกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลในสำนักที่กำกับดูแล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นธรรม
2. ประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ทรั พยำกรบุค คลร่ว มกัน เพื่อให้ เ กิด ประสิ ท ธิภ ำพ คุ้ม ค่ำ และบรรลุ
เป้ำหมำยของสถำบัน
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของสำนัก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสำนัก
2. กำกับ ดูแลกำรจัดทำแผนและงบประมำณ บริหำรโครงกำร กำรจัดหำปัจจัยที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
ติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนงำน โครงกำรในควำมรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ภ ำรกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสำนัก
3. อำนวยกำรในกำรบริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบัญชีและพัสดุ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัคร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ....................... ) ชื่อ ......................................นามสกุล ..........................................
เลขประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

 ปัจจุบันทางานอยู่ บริษัท/องค์กรอื่น ๆ ..................................................................................................................
ตาแหน่ง ...............................................................................ทางานบริษัท/องค์กรแห่งนี้มาแล้ว .............. ปี
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ .......................................... บาท

รายได้รวมต่อเดือน ........................................... บาท

 ยังไม่มีประสบการณ์ในการทางาน/เคยฝึกงาน ณ บริษัท/องค์กรอื่น ๆ .................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........ อายุ ......... ปี สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า/แยกกันอยู่ ( ) หม้าย
มีพี่น้อง จานวน ........ คน เป็นชาย ........ คน อาชีพ .............................. เป็นหญิง ........ คน อาชีพ ........................................
คู่สมรสอายุ ................. ปี อาชีพ ............................................................................................. มีบุตรจานวน ..................... คน
บิดาอายุ ................. ปี อาชีพ ........................................... มารดาอายุ ................. ปี อาชีพ .....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ................... ถนน ............................................. แขวง/ตาบล .........................................
เขต/อาเภอ ............................................ จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ................................................
Email address และอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………….………………………………………………………......……………….
ที่อยู่ปัจจุบัน  เช่า  อาศัยผู้อื่น  เป็นของตนเอง ภูมิลาเนาเดิม อาเภอ/จังหวัด ......................................................

ส่วนที่ ๒ ตาแหน่งที่สมัคร
๑. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท
๒. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท
๓. ตาแหน่ง ................................................................................ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ……………………………….……… บาท

ส่วนที่ ๓ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
๑.) ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ/สาขาวิชา

๒.) ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ประเภทวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผลการศึกษา
เฉลี่ย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขที่ใบอนุญาต

๓.) ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (เฉพาะที่สาคัญ)
ปี พ.ศ.
ระยะเวลา
หลักสูตร

๔.) ประวัติการทางานที่ผ่านมา (เฉพาะที่สาคัญ)
ระยะเวลา(ปี)
ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน

สถาบันการศึกษา

วันออกใบอนุญาต

วันหมดอายุ

สถาบัน

ตาแหน่งงาน

สาเหตุของการเปลี่ยนงาน (ถ้ามี)

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ความเชี่ยวชาญในงาน หรือความสามารถพิเศษที่จะเกิดประโยชน์ในการทางานกับสถาบัน ฯ
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
วันที่.........................................................

เลขที่รับ....................................
วันที่ ..........................................
การตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
 ขาดเอกสาร
.....................................................
.....................................................


เอกสารประกอบการพิจารณา รวม ........... ฉบับ ดังนี้
( ) รูปถ่าย ๒ ใบ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาอื่น ๆ

...........................................
( ) สาเนาใบปริญญาบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ................................................
ผู้รับ/ตรวจสอบ
วันที่....................................
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ .....................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบรับเอกสารการสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้รับเอกสารการสมัครงานของ
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ............................ ) ชื่อ ..............................................นามสกุล ...............................................
ตาแหน่งที่สมัคร
๑. ...................................................................................................
๒. ...................................................................................................
๓. ...................................................................................................
พร้อมเอกสารดังนี้
( ) รูปถ่าย ๒ ใบ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาอื่น ๆ
( ) สาเนาใบปริญญาบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...............................................................................
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
วันที่.........................................................

