
   

 

 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันที่   11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ.  2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  สัญชาติไทย 
  (2)  อายุไม่น้อยกว่า  22  ปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 

 

 

3.  การรับสมัคร..... 
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3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและ
พนักงานราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 
21 - 25 มีนาคม 2559  ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น.  สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงาน
บริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ  โทร. 0 2590 1350 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5x2 นิ้ว  โดยถ่าย
ไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  1  รูป 
         (2)  ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนา

ปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  25  มีนาคม  2559 
         ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
        (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
        (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน  
ชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  3.3  ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
         เมื่อสมัครสอบแลว้ค่าสมคัรสอบจะไม่จ่ายคืนให ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

  3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน  
     เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่  20  เมษายน  2559  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร 7 ชั้น 2 และทางเวปไซต์  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 
 
 
 

5.  หลักเกณฑ์..... 
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5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาจาก
ล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร 7 ชั้น 2 และทางเวปไซต์  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  2  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2559 

 
(ลงชื่อ)          สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ 

          (นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวอารมย์  บุญรอต) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป. 

       9  มีนาคม  2559 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง 4  อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในทุกสาขาวิชา 
  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 
 

 



 

  1.2  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวเิคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง 5  อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในทุกสาขาวิชา 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2   ต่อไป 

 

 

 

 

 



 
1.3  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การ
ด าเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและ
นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ
วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชน 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรูค้วามสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะตอ้งเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
  1.4  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูก
ต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  7  อัตรา 
   ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
  1.5  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 

รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  1  อัตรา 
   ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ  
หรือทางการบัญช ีทางบริหารธรุกิจ  เศรษฐศาสตร 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 
  1.6  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนนิงาน การบรหิารจดัการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหนว่ยงาน
ในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะ
นโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  5  อัตรา 
   ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 

 

 

 

 

 



 
  1.7  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

       กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  4  อัตรา 
   ค่าตอบแทน  19,500  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด  สาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์  (วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟแวร์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 
และปฏิบัติ 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 

 

 



 
  1.8  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอน
และอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   อัตราว่าง  3  อัตรา 
   ค่าตอบแทน  18,000  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ ากวานี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
พยาบาลศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดลอม/อนามัยสิ่งแวดลอม 

  ค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ  200  บาท 

  สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 200  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการประเมินครั้งที่  1  ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน  ครั้งที่ 1  
ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2  ต่อไป 

 

 

 

 


