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เริ่มต้น 

หนังสืออนมุัติต ำแหน่งวำ่ง 

เสนอรำยชื่อแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 

จัดท ำแผนกำรรับสมคัรและประกำศรับสมัคร 

รับสมัครพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทัว่ไป 

ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 

ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผำ่นกำรคัดเลือก 

ท ำสญัญำจำ้ง 

สิ้นสุด 
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