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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันท่ี   11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ.  2554   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  สัญชาติไทย 
(2)  อายไุมนอยกวา  22  ปบริบูรณ 
(3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม
ตามกฎ  ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

 

 

 

3.  การรับสมัคร..... 
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3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานบริหารลูกจางและพนักงานราชการ  
กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตวันที่ 27 - 31 
ตุลาคม 2557  ในวันราชการ ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.00 น.  สอบถามรายละเอียดไดท่ีกลุมงานบริหาร
ลูกจางและพนักงานราชการ  โทร. 0 2590 1349, 1350 

3.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1.5x2 นิ้ว  โดยถายไมเกิน  

1 ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  1  รูป 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตร

และทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ท่ีสมัคร  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร คือ วันท่ี  31  ตุลาคม  2557 
  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
  (3)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน  
ชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  1 ฉบับ 
ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.3  คาสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 
    เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 

4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน  
     เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ  วันท่ี  10  พฤศจิกายน 2557  
ณ กลุมบริหารงานบุคคล  อาคาร 7  ชั้น 2  และทางเวปไซต  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 
 
 
 

5.  หลักเกณฑ..... 

http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
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5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

6.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ  60 
  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เทากัน จะพิจารณา
จากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   
ณ  กลุมบริหารงานบุคคล  อาคาร 7  ชั้น 2  และทางเวปไซต  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 

โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2  ป  
นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 

 

             (ลงชื่อ)                     วชิระ  เพ็งจันทร 
                              (นายวชิระ  เพ็งจันทร) 
               รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทน 
                   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สําเนาถูกตอง 

 
(นางสาวอารมย  บุญรอต) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล  สป. 
      9  ตุลาคม  2557 
 

http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

1.1  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

กลุมงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร การศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะ
ของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ 
ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใชคําสั่งตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร 
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ดานตางๆ แกบุคคล 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง  6  อัตรา 

คาตอบแทน  19,500  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร 
   2.  มีความรูความสามารถเขียนโปรแกรม  Java 
   3.  มีความรูเก่ียวกับ Database,  Web Application  และระบบเครือขาย 

  คาสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ  200  บาท 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     - ทดสอบตัวอยางงาน 
      

 
100 

 

 
สอบขอเขียน 

 

การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรูความเหมาะสมตําแหนง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี  1  กอน  และผูผานการประเมิน  ครั้งท่ี 1  
ดังกลาว  จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี 2   ตอไป 
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1.2  ตําแหนงนักวิชาการพยาบาล 

กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานทางวิชาการพยาบาล  การศึกษา  การพัฒนา  และสงเสริมกิจการ
พยาบาล  ควบคุม  ประสานงานการผลิตเจาหนาท่ีเก่ียวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ  การจัดและพัฒนา
หลักสูตรควบคุมมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการพยาบาล  การจัดระบบการตรวจนิเทศและ
พัฒนาความรูของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการพยาบาล  การศึกษา  วิจัยงานดานการพยาบาล และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
   อัตราวาง  1  อัตรา 
   คาตอบแทน  21,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

  คาสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ  200  บาท 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 
100 

 

 
สอบขอเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี  1  กอน  และผูผานการประเมิน  ครั้งท่ี 1  
ดังกลาว  จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี 2  ตอไป 
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1.3  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เพ่ือจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน 
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การสงเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   อัตราวาง  1  อัตรา 
   คาตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   1.  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทุกสาขาวิชา 
   2.  มีความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  Microsoft Word  Excel  และ  PowerPoint 

  คาสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ  200  บาท 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  
ดังนี้ 

 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 
100 

 

 
สอบขอเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 200  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งท่ี  1  กอน  และผูผานการประเมิน  ครั้งท่ี 1  
ดังกลาว  จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี 2  ตอไป 
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