(สำเนำ)
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่ งต่างๆ สังกัดส านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒) ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓) ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๔) ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
๕) ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ป ฏิบั ติของแต่ล ะตาแหน่ง (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ)
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-๒ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง (ดังรายละเอีย ดตามที่ระบุไ ว้
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)

-๓๕. กำรรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เน็ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ เมษำยน–
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเลือกตาแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้ส มัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ น าแบบฟอร์ ม การช าระเงิน ไปช าระเงิน เฉพำะที่ เคำน์ เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่ ว ประเทศ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๒๐ เมษำยน–๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาท าการของธนาคาร
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้ ส มั ค รที่ ช าระค่ าธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้ รับ เลขประจ าตั ว สอบ โดยจะก าหนด
เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่ มี เลขประจ าตั ว สอบได้ ที่ เว็ บ ไซต์ https://moph.job.thai.com ในหั ว ข้ อ “พิ ม พ์ ใบสมั ค ร” ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
๖.๒ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง และเลือกบัญชีที่จะบรรจุได้
เพียง ๑ บัญชีเขตสุขภำพเท่ำนั้น
๖.๓ ผู้สมัครสอบซึ่งเลือกขึ้นบัญชีเขตสุ ขภาพใด จะต้องเลือกศูนย์สอบของเขตสุขภาพนั้น
เพียงแห่งเดียว (ดังรายละเอีย ดตามที่ร ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ทั้งนี้ การเลือกสมัครตามข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

-๔๖.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบในข้ อ ๔.๒ โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ
ภำยในวั น ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทั้ งนี้ การส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๖ ผู้ส มัครสอบต้องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผู้ มีคุณ สมบั ติ
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลัก ฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com
หัวข้อ“กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ”
๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งนั้น (ดังรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ น การทดสอบเพื่ อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง

-๕ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่ำน
กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง
๙. หลักฐำนที่ต้องส่งเมื่อสอบผ่ำนกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร/ประกาศนี ย บั ต ร และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน
อย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึก ษาใดนั้ น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวกั บ การส าเร็จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๙.๕.๑ สาเนาหนังสือรับรองผลการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสานักงาน ก.พ. จานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิ วเตอร์ปฏิบัติการ และ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
๙.๕.๒ สาเนาหนังสือรับรองผลการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สูงขึ้น ไปของสานั กงาน ก.พ. (เฉพาะผู้ส มัครสอบในตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน))
๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่

-๖- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ด ต่ อ ร้ ายแรงหรือ โรคเรื้ อ รังที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรือ รุน แรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ส าเนาเอกสารทุกฉบั บให้ ผู้ สมั ครเขียนคารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จะประกาศการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้
โดยเรียงตามลาดับคะแนนรวม ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าอยู่ในลาดั บที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะขึ้นบัญชี
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงบัญชีเดียว
๑๑.๓ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จะขึ้นบัญชีโดยแยกตามเขตสุขภาพ ตามที่ผู้สมัครได้แสดงความจานงไว้
๑๑.๔ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้น บั ญ ชี แต่ถ้าส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขได้จัด ให้ มีการสอบแข่งขัน ในตาแหน่งเดียวกัน กับที่ ได้
ประกาศ และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับ ที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุในข้อ ๑

-๗๑๓. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่าน หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกัน โปรด
อย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-๘-

เอกสำรแนบท้ำย

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ลงวันที่
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตำแหน่งที่ ๑ : ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
๑. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน ๑๐ ตาแหน่ง
๒. อัตรำเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิ บั ติงานด้านวิช าการคอมพิ ว เตอร์ ภายใต้ก ารกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บัติ งานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ทดสอบความถู ก ต้ อ งของค าสั่ ง แก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดของค าสั่ ง เพื่ อ ให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงาน
(๗) ช่ว ยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน

-๙๒
(๘) รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละ
อุป กรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การ
ติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการออกใบอนุ ญ าต เพื่อให้ การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใดสาขาหนึ่ ง
ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.

-๑๐๓
๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
วิชำที่ ๑ ทดสอบความรู้ด้านการจัดทา Infographic (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วิชำที่ ๒ ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ต
- ความรู้ เกี่ยวกับการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์
(Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาระบบงาน
ประยุกต์ เข่น PHP, JavaScript, MySQL, MSSQL
- ความรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา Web Application เช่ น PHP, HTML, JAVA SCRIPT
และเทคโนโลยีทางเว็บ
- พระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยการกระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
- ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๑๑๔
ตำแหน่งที่ ๒ : ตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
เขต
สุขภำพ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๒

จังหวัดภำยในเขต
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

ตำแหน่งว่ำง
ที่บรรจุครั้งแรก
(อัตรำ)

ศูนย์สอบ

๔

จังหวัดเชียงใหม่

๔
๓

จังหวัดพิษณุโลก

๓
๑

กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล

๔
๑

จังหวัดขอนแก่น

๒

จังหวัดอุบลราชธานี

๑

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒

จังหวัดสงขลา

๒. อัตรำเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิ บั ติ งานด้ านวิช าการสาธารณสุ ข ภายใต้ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย

-๑๒๕
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟื้ น ฟูสุ ขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุ ขภาพ การสุ ขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยใน
การเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานหรื อรายงานการรวบรวมข้ อมู ล ทางวิ ช าการด้ าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จั ย งานด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ น ามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
(๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริ การสุ ข ภาพ โดยบู ร ณาการแบบองค์ รวมว่าด้ว ยการคุ้ม ครองและส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญา เกี่ ยวกั บ งานด้ าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ทาคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบั ติการในการส่ งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้ อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้ องต้น และติดตามฟื้นฟูสุ ขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให้ บ ริก ารคัด กรอง ตรวจวินิจ ฉัย รัก ษาเบื้ อ งต้น สอบสวนสื บ สวนโรค ติ ดตามผู้ ป่ ว ย
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้
ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(๘) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๑๓๖
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้ การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อ
เป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
วิชำที่ ๑ พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข โดยทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- อนามัยชุมชน
- ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
- การคุ้มครองผู้บริโภค
- ประชากรศาสตร์

๗
-๑๔วิชำที่ ๒ วิชาชีพสาธารณสุ ข โดยทดสอบความรู้ความสามารถ และการประยุกต์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
- ชีวสถิติ
- ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
- บริหารงานสาธารณสุข
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
- อาชีวอนามัย
- กฎหมายสาธารณสุข
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การส่งเสริมสุขภาพ
- สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

๘
-๑๕ตำแหน่งที่ ๓ : ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
เขต
สุขภำพ
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๑
๑๒

จังหวัดภำยในเขต
กาแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

ตำแหน่งว่ำง
ที่บรรจุครั้งแรก
(อัตรำ)
๗

ศูนย์สอบ
จังหวัดพิษณุโลก

๑
๑๓

กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล

๑๗
๑๘

จังหวัดขอนแก่น

๒๐

จังหวัดอุดรธานี

๑๒

จังหวัดอุบลราชธานี

๑

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๔

จังหวัดสงขลา

๒. อัตรำเงินเดือน
๑. ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรที่มีห ลักสู ตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐-๑๑,๙๓๐ บาท
๒. ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรที่มีห ลักสู ตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๑๖๙
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดับ ต้น ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
(๓) ดูแล บารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
๒. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้ องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน และ
๔. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสานักงาน ก.พ.
๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- อนามัยชุมชน
- ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
- ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
- บริหารงานสาธารณสุข
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การส่งเสริมสุขภาพ

-๑๗๑๐
ตำแหน่งที่ ๔ : ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน (ด้ำนอำยุรเวท)
๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
เขต
สุขภำพ

จังหวัดภำยในเขต

ตำแหน่งว่ำง
ที่บรรจุครั้งแรก
(อัตรำ)

ศูนย์สอบ

๘

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี

๑๑

จังหวัดอุดรธานี

๙

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

๒

จังหวัดขอนแก่น

๑๑

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี

๑

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๒

ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

๑๙

จังหวัดสงขลา

๒ อัตรำเงินเดือน
๑. ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรที่มีห ลักสู ตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐-๑๑,๙๓๐ บาท
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดับ ต้น ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ให้ บ ริ การในงานด้ านการแพทย์แผนไทย เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รับ บริการที่ มี มาตรฐาน
และสุขภาวะที่ดี
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
(๓) ดูแล บารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน

๑๑
-๑๘(๔) ให้การรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนไทย และ
ให้สุขศึกษาแก่ผู้รับบริก ารและญาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังรับบริการอย่างถูกต้อง ตามทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย
๒. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
(๓) บันทึกข้อมูลการรักษา ปัญหาหรือโรคที่ให้บริการ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อ ให้เกิด
การสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้ให้บริหาร และมีความต่อเนื่องในการให้รักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนไทย
๔. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน และ
๓. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสานักงาน ก.พ.
๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- เวชกรรมไทย
- เภสัชกรรมไทย
- การนวดไทย
- ผดุงครรภ์ไทย
- โครงการวิชาชีพแพทย์แผนไทย
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

-๑๙๑๒
ตำแหน่งที่ ๕ : ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน (ด้ำนเวชกิจฉุกเฉิน)
๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
เขต
สุขภำพ
๑
๕
๖

จังหวัดภำยในเขต
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปราการ สระแก้ว

ตำแหน่งว่ำง
ที่บรรจุครั้งแรก
(อัตรำ)

ศูนย์สอบ

๑๒

จังหวัดเชียงใหม่

๑

กรุงเทพมหานคร/
เขตปริมณฑล

๗

๗

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

๒๑

จังหวัดขอนแก่น

๘

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี

๒๖

จังหวัดอุดรธานี

๙

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

๑๑

จังหวัดขอนแก่น

๑๔

จังหวัดอุบลราชธานี

๗

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๕

จังหวัดสงขลา

๑๐
๑๑
๑๒

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

๒. อัตรำเงินเดือนระหว่ำง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดับ ต้น ซึ่งไม่จาเป็น ต้ องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบั ติงานด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย

-๒๐๑๓
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และ
สุขภาวะที่ดี
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
(๓) ดูแล บารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
(๔) ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสาธารณภัยทั้งในสถานพยาบาล และนอก
สถานพยาบาล เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือพิการ หรือภาวะรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
๒. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้ องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการทั้งใน
สถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.
๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
- การประเมินสภาพ
- การช่วยฟื้นคืนชีพ
- นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

