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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
           1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
               ราชการ พ.ศ. 2547 
           2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
           3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
           4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 
     1.2 วิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
           ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
           - ความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานด้านการออกแบบโครงสร้าง 
           - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา 
           - ความรู้ทัว่ไปที่เก่ียวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ  

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
                                           และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายก าหนด) 
อัตราว่าง             จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ   กองแบบแผน 
ที่ตั้งส านักงาน     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ    19,500 บาท  
สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
1. ส ารวจข้อมูล เพ่ือออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนภัย และอ่ืนๆ  
    ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ศึกษาและก าหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิตการควบคุม การติดตั้งและ 
    การประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า  
    ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย  
    ใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 
5. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
           1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
               ราชการ พ.ศ. 2547 
           2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
           3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
           4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 
     1.2 วิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
           ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
            - ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
            - การออกแบบระบบไฟฟ้า 
            - มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย 
            - ระบบสื่อสารและความปลอดภัย ประกอบอาคารและกฎหมาย 
 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งสถาปนิก 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต 
 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด) 

อัตราว่าง         จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ   ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 
ที่ตั้งส านักงาน     เลขที่ 191/1  ม. 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50180   
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ   19,500 บาท  

 (ส าหรับวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
           ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 

      20,540 บาท  
 (ส าหรับวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ.ก าหนด    
 ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) 

สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
1. ศึกษารายละเอียดลักษณะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกับ 
    การออกแบบและก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเพ่ือค านวณร่างแบบ ออกแบบ  
    เขียนแบบ ก าหนดรายละเอียดและประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่งต่อเติมอาคาร  
    สถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ท ารูปจ าลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง ออกแบบ แก้ไข ดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้าง 
    ที่ช ารุด งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคล้องตาม 
    ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานสถาปนิกให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 
3. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานสถาปนิก เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งสถาปนิก 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
           1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
               ราชการ พ.ศ. 2547 
           2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
           3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
           4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 
     1.2 วิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
           ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

       - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม 
           - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ 
             ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ 
 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อัตราว่าง         จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ   ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 
ที่ตั้งส านักงาน     เลขที่ 171 ถ.สงขลา-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ    19,500 บาท  
สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
1. ปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ 
3. ดูแล ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
              พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
              กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

    1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
           - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
           - การใช้งานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
           - การพัฒนาโปรแกรมและการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 / ต าแหน่ง... 



- 9 - 
 

ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม)  

อัตราว่าง         จ านวน  1  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ   กองวิศวกรรมการแพทย ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ตั้งส านักงาน     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ   19,500 บาท  
สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
1. การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ าเสีย 
2. การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคบริโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง  
    และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
3. การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (เช่น ISO 14001) 
5. ท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
6. เทคโนโลยีสะอาด 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
              พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
              กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

    1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

       - ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
       - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
       - ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี  (ทุกสาขาวิชา) 
อัตราว่าง          จ านวน  ๑  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ      ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 
ที่ตั้งส านักงาน   เลขที่ 100  ม.1  ถ.พระยาสัจจา  ต.เสม็ด  จ.ชลบุรี  20000    
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  18,000 บาท  
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
                   ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในด้านต่างๆดังนี้ 
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบาย 
     และเป้าหมายของส่วนราชการ  
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพ่ือวางแผน  
    ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุ ภารกิจที่ก าหนดไว้ 
3. วิเคราะห์นโยบาย หรือ แผนงานของส่วนราชการ เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมได้ตรงตาม  
    วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4. ส ารวจ รวบรวม และประเมินผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง 
    และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับจัดท าแผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์           
5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการ 
    ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย        
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป (40 คะแนน)  
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
              พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
              กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

    1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

       - การวิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปแผนงานโครงการ 
       - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - การรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
อัตราว่าง        จ านวน  3  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ      1. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 

ที่ตั้งส านักงาน  เลขที่ 407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุร ี 70000 
        2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 

ที่ตั้งส านักงาน  เลขที่ 303/2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
        3. กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ที่ตั้งส านักงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์  
                             จ.นนทบุรี 11000 

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  18,000 บาท  
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
ด้านการปฏิบัติ 
1. จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
    เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
3. จัดท าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของส่วนราชการเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็น 
    และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญ การรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน  
    ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ด้านการวางแผน 
              วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ 
    ตามท่ีก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ 
    หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านบริการ 
1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น 
    แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
    ที่เป็นประโยชน์ 
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สถิติเพ่ือปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  
    เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภาระกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน  
    หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
              พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
              กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

    1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
          - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบัญชี ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ               
          - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502     
            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม               
          - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน 
            และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ 
อัตราว่าง        จ านวน  ๑  อัตรา 
สังกัดส่วนราชการ  กองแบบแผน 
ที่ตั้งส านักงาน    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  13,800 บาท  
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับตั้งแตว่ันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
1. ปฏิบัติงานอ านวยการงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป 
    1.1 ออกเลขที่หนังสือส่งแบบ/รายการประกอบแบบ/รายการซ่อมแซม-ปรับปรุง/งวดงาน-งวดเงิน  
          แจ้งราคาค่าก่อสร้าง/ราคาการตั้งงบประมาณ/ราคาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายการ พิจารณารายการ 
          วสัดุ/เงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ขออนุมัติ/ส่งตัวไปควบคุมงานและไปราชการ หนังสือแจ้งเวียน 
          เรื่องต่างๆ ค าสั่ง ฯลฯ 
    1.2 SCAN ส าเนาหนังสือเอกสารเรื่องเดิมทั้งหมด 
    1.3 แนบเอกสารเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.4 ส าเนาทะเบียนออกเลขที่จัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตามประเภทหนังสือ 
    1.5 ส่งเรื่องตามส านัก/กองต่างๆ 
    1.6 รวบรวมส าเนาพร้อมเรื่องเดิมส่งคืนผู้เกี่ยวข้อง 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)  
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
              พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
              กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

    1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
          - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
            งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
          - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

100 สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืนๆ   
 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


