(สําเนา)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุไมนอยกวา 22 ปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย

3. การรับสมัคร.....
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3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานบริหารลูกจางและพนักงานราชการ
กลุม บริห ารงานบุคคล สํานักบริห ารกลาง สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ตั้ง แตวัน ที่ 27 - 31
ตุลาคม 2557 ในวันราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดไดที่กลุมงานบริหาร
ลูกจางและพนักงานราชการ โทร. 0 2590 1349, 1350
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน
1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาสมัครสอบ ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย
เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส มัค รเขา รับ การเลือ กสรรจะตอ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองวา
เปน ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ณ กลุมบริหารงานบุคคล อาคาร 7 ชั้น 2 และทางเวปไซต http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm

5. หลักเกณฑ.....
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6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เทากัน จะพิจารณา
จากลําดับที่ในการสมัครเขารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ณ กลุมบริหารงานบุคคล อาคาร 7 ชั้น 2 และทางเวปไซต http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
โดยบัญชีร ายชื่อดังกลา วใหเปน อัน ยกเลิกหรือสิ้น ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป
นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางสาวอารมย บุญรอต)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมบริหารงานบุคคล สป.
9 ตุลาคม 2557

วชิระ เพ็งจันทร
(นายวชิระ เพ็งจันทร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร การศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะ
ของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ
ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใชคําสั่งตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ดานตางๆ แกบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
6 อัตรา
คาตอบแทน
19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร
2. มีความรูความสามารถเขียนโปรแกรม Java
3. มีความรูเกี่ยวกับ Database, Web Application และระบบเครือขาย
คาสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ 200 บาท
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ดังนี้

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ทดสอบตัวอยางงาน
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรูความเหมาะสมตําแหนง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

200

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิน ครั้งที่ 1
ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ 2 ตอไป
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กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการพยาบาล การศึกษา การพัฒนา และสงเสริมกิจการ
พยาบาล ควบคุม ประสานงานการผลิตเจาหนาที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ การจัดและพัฒนา
หลักสูตรควบคุมมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการพยาบาล การจัดระบบการตรวจนิเทศและ
พัฒนาความรูของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล การศึกษา วิจัยงานดานการพยาบาล และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
คาสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ 200 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ดังนี้

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

200

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิน ครั้งที่ 1
ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ 2 ตอไป

- 6 1.3 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การสงเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทุกสาขาวิชา
2. มีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร Microsoft Word Excel และ PowerPoint
คาสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ 200 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ดังนี้

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

200

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิน ครั้งที่ 1
ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ 2 ตอไป

