
 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
---------------------------------- 

  ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี   11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.  2554   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  สัญชาติไทย 
(2)  อายุไม่น้อยกว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ  ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
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3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักบรหิารกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันท่ี 9  -  13  
มกราคม  2555  ในวันและเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด 1.5x2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1 

ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป) 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตร

และทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ท่ีสมัคร  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี  13  มกราคม  2555 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน  
ชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 3.3  ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้
นั้น และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ  ในวันท่ี  20  มกราคม  
2555  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  และทางเวปไซต์  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 
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5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
      

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ทดสอบตัวอย่างงาน 

 
100 

 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี  3 
     - ความรู้ความเหมาะสมตําแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 300  

สํานักงานปลัดกระทรวงจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งท่ี 1  ดังกล่าว  
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งท่ี 2  และ 3 ต่อไป 
6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท่ี
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูง
กว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เท่ากัน จะ
พิจารณาจากลําดับท่ีในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   
ณ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  และทางเวปไซต์  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2  ปี  
นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 

 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

 ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดต้ัง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ
เก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าตอบแทน  10,850  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 
  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

1.2  ตําแหน่งนายช่างเทคนิค 
กลุ่มงาน  เทคนิค 

ช่ือตําแหน่ง  นายช่างเทคนิค 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

 ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเก่ียวกับการกํากับ  ตรวจสอบ  ดูแลและซ่อมบํารุงอาคาร  สถานท่ี  
ระบบสาธารณูปโภค  (ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์)  ของส่วนราชการต่าง ๆ  ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราว่าง 1  อัตรา 

ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. 7,370  บาท หรือ ปวท. 8,160 บาท หรือ ปวส. 8,950 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ในสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่ง  ทางโยธาหรือก่อสร้าง 
   2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทางโยธาหรือก่อสร้าง 
   3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้  
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทางโยธาหรือก่อสร้าง 
  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  100  บาท 

สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันเริ่มจ้างถึงวันท่ี  30  กันยายน  2555 


