
   

 

 

 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่   11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.  2554   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  สญัชาติไทย 
(2)  อายุไม่น้อยกว่า  22  ปีบริบูรณ์ 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผดิทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ  ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 

/3.  การรับสมัคร..... 

 
(สําเนา) 
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3.  การรับสมคัร 
3.1  วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันที่ 5  -  9  
สิงหาคม  2556  ในวันและเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด 1.5x2 น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน  

1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป) 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมน้ี)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ที่สมัคร  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่  9  สิงหาคม  2556 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 
  (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน  
ช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 3.3  ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะ
สําหรับผู้น้ัน และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  16  สิงหาคม  2556  
ณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล  และทางเวปไซต์  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 
 
 
 
 

/5.  หลักเกณฑ์..... 



สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวอารมย์  บุญรอต) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สป. 
29  กรกฎาคม  2556 
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5.  หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละคร้ัง  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงลาํดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า  
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณา
จากลําดับที่ในการสมัครเข้ารบัการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

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

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2  ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 

 

             (ลงช่ือ)                   สุพรรณ  ศรีธรรมมา 
                            (นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา) 
               รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รักษาราชการแทน 
                   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีรายละเอียดแนบทา้ยประกาศรับสมัครพนกังานราชการทัว่ไป 

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

 ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
เก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  4  อัตรา 

ค่าตอบแทน  17,290  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 
  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินคร้ังที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     - ทดสอบตัวอย่างงาน 
 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินคร้ังที่  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมตําแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที ่2  ต่อไป 

 

 

 

 



1.2  ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

 ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอ่ืน ๆ ทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1  อัตรา 

ค่าตอบแทน  15,960  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทุกสาขาวิชา 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินคร้ังที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินคร้ังที่  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมตําแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที ่2   ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

   ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง 
ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดหา 
จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง 1 อัตรา 
   ค่าตอบแทน 12,240 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  ทางโสตทัศนศึกษา  
ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ทางศิลปกรรมทั่วไป  ทางสังคมศาสตร์  ด้านนิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชน  
ทางเวชสาธิต 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  100  บาท 

สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินคร้ังที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     - ทดสอบตัวอย่างงาน 
 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินคร้ังที่  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมตําแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที ่2  ต่อไป 
 

 

 

 

 



1.4  ตําแหน่งนายช่างเทคนิค 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการกํากับ  ตรวจสอบ  ดูแลและซ่อมบํารุงอาคาร  สถานที่  

ระบบสาธารณปูโภค  (ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์)  ของส่วนราชการต่าง ๆ  ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

อัตราว่าง  1 อัตรา 

ค่าตอบแทน                 12,240   บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ในสาขาวิชาใดวิชา
หน่ึง  ทางโยธาหรือก่อสร้าง 

 ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  100  บาท 

สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินคร้ังที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     - ทดสอบตัวอย่างงาน 
 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ 

การประเมินคร้ังที่  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมตําแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที ่2  ต่อไป 

 

 

 
 
 
 

 


