
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
----------------------------------- 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งต่างๆ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  ๑.๑  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  ๒) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  ๓) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  ๔) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) 
  ๕) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 
 ๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 ๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 ๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ) 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(ส ำเนำ) 
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   ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น  
   (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน     
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑        
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
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 ๕. กำรรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้ งแต่ วันที่  ๒๐ เมษำยน–            
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  (๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเลือกต าแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” 
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ   
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
 ๕.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย       
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษำยน–๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาท าการของธนาคาร      
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย 
   (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๔๐๐ บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
 ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๕.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้ รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด      
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจ าตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://moph.job.thai.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่       
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
  ๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
  ๖.๒ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ต ำแหน่ง และเลือกบัญชีที่จะบรรจุได้
เพียง ๑ บัญชีเขตสุขภำพเท่ำนั้น 
 ๖.๓ ผู้สมัครสอบซึ่งเลือกขึ้นบัญชีเขตสุขภาพใด จะต้องเลือกศูนย์สอบของเขตสุขภาพนั้น
เพียงแห่งเดียว (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 ทั้งนี้ การเลือกสมัครตามข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 
 

https://moph.job.thai.com/
http://job.moph.go.th/
https://moph.job.thai.com/
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 ๖.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ    
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ         
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          
ขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 ๖.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
  ๖.๖ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง      
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

 ๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com 
หัวข้อ“กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ” 

 ๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๘.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ผู้สมัครสอบในต ำแหน่งใดต้องสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งนั้น (ดังรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  ๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

https://moph.job.thai.com/
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 ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน เม่ือสอบผ่ำน
กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 ๙. หลักฐำนที่ต้องส่งเม่ือสอบผ่ำนกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
  ๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  ๙.๒ ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน
อย่างละ ๒ ฉบับ  
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ      
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
  ๙.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๔ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๙.๕ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้  
   ๙.๕.๑ ส าเนาหนังสือรับรองผลการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของส านักงาน ก.พ. จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 
   ๙.๕.๒ ส าเนาหนังสือรับรองผลการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. (เฉพาะผู้สมัครสอบในต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน     
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)) 
  ๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
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   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ     
เลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

      ๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      ๑๑.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขั นได้        
โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวม ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง        
และเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ   
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก   
 ๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะขึ้นบัญชี
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงบัญชีเดียว 
 ๑๑.๓ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จะข้ึนบัญชีโดยแยกตามเขตสุขภาพ ตามท่ีผู้สมัครได้แสดงความจ านงไว้ 
 ๑๑.๔ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้
ประกาศ และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 ๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุในข้อ ๑ 
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 ๑๓. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่าน หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรด
อย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย 

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 (ลงชื่อ)      สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ 
                     (นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์) 
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ลงวันที ่       เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ต ำแหน่งที่ ๑ :  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

๑. ต ำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง  

๒. อัตรำเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  (๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
  (๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  (๔) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๕) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
  (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงาน 
  (๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
 



-๙- 
 

  (๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การ
ติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน 
  (๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  (๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  (๑) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  (๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง          
ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ.  
 
 
 
 
 
 

๒ 



-๑๐- 
 

๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
 วิชำที่ ๑ ทดสอบความรู้ด้านการจัดท า Infographic (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 วิชำที่ ๒  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ต 
  - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ 
(Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) 
    - ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
     - ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ เข่น PHP, JavaScript, MySQL, MSSQL 
    - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web Application เช่น PHP, HTML, JAVA SCRIPT 
และเทคโนโลยีทางเว็บ 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
     - ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



-๑๑- 
 

ต ำแหน่งที่ ๒ : ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  

เขต
สุขภำพ 

จังหวัดภำยในเขต 
ต ำแหน่งว่ำง 

ที่บรรจุครั้งแรก 
(อัตรำ) 

ศูนย์สอบ 

๑ 
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง ล าพูน 

๔ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ๔ 
จังหวัดพิษณุโลก 

๓ ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ๓ 

๔ 
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี 

๓ 

กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล  

๕ 
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี   
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ๑ 

๖ 
 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี   
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ๔ 

๗ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ๑ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐ 
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ  
อุบลราชธานี ๒ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๑ 
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง   
สุราษฎร์ธานี ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๒ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ๒ จังหวัดสงขลา 

 
๒. อัตรำเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน   
ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๔ 



-๑๒- 
 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือช่วยใน
การเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 
  (๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน    
   (๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
   (๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ  แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
   (๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
   (๖) ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ      
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   (๗) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย        
ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชน มีสุขภาพที่ด ี
   (๘) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
                วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๕ 



-๑๓- 
 

  ๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
    (๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น 
   (๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือ
เป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  (๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
  (๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ.  

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
  วิชำที่ ๑ พ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข โดยทดสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ซ่ึงประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
 - อนามัยชุมชน 
 - ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 - การคุ้มครองผู้บริโภค 
 - ประชากรศาสตร์ 
 
 
 

๖ 



-๑๔- 
 

 วิชำที่ ๒ วิชาชีพสาธารณสุข โดยทดสอบความรู้ความสามารถ และการประยุกต์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
  - การวิจัยทางด้านสาธารณสุข 
 - ชีวสถิต ิ
 - ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
 - บริหารงานสาธารณสุข 
 - อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - อาชีวอนามัย 
 - กฎหมายสาธารณสุข 
 - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 - การส่งเสริมสุขภาพ 
 - สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



-๑๕- 
 

ต ำแหน่งที่ ๓ : ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 

๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  

เขต
สุขภำพ 

จังหวัดภำยในเขต 
ต ำแหน่งว่ำง 

ที่บรรจุครั้งแรก 
(อัตรำ) 

ศูนย์สอบ 

๓ ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ๗ จังหวัดพิษณุโลก 

๔ 
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี 

๑ 

กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล 

๕ 
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี   
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ๑๓ 

๖ 
 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี   
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ๑๗ 

๗ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ๑๘ จังหวัดขอนแก่น 

๘ 
นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย  
หนองบัวล าภู อุดรธานี ๒๐ จังหวัดอุดรธานี 

๑๐ 
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ  
อุบลราชธานี ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๑ 
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง    
สุราษฎร์ธานี ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๒ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ๖๔ จังหวัดสงขลา 

๒. อัตรำเงินเดือน 
 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐-๑๑,๙๓๐ บาท 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท 
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๘ 



-๑๖- 
 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย   
   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      (๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ด ี
   (๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
   (๓) ดูแล บ ารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

๔. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน และ 
 ๔. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
ของส านักงาน ก.พ.  

๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
     - อนามัยชุมชน 
  - ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
  - ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
  - บริหารงานสาธารณสุข 
  - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
   - การส่งเสริมสุขภาพ 

๙ 



-๑๗- 
 

ต ำแหน่งที่ ๔ : ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน (ด้ำนอำยุรเวท) 

๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  

เขต
สุขภำพ 

จังหวัดภำยในเขต 
ต ำแหน่งว่ำง 

ที่บรรจุครั้งแรก 
(อัตรำ) 

ศูนย์สอบ 

๘ 
นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย  
หนองบัวล าภู 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. ได้รับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐-๑๑,๙๓๐ บาท 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท 
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย   
   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      (๑) ให้บริการในงานด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน     
และสุขภาวะที่ด ี 
   (๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
   (๓) ดูแล บ ารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

๑๐ 



-๑๘- 
 

   (๔) ให้การรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนไทย และ   
ให้สุขศึกษาแก่ผู้รับบริการและญาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังรับบริการอย่างถูกต้อง ตามทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย 
 ๒. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

   (๓) บันทึกข้อมูลการรักษา ปัญหาหรือโรคที่ให้บริการ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้ให้บริหาร และมีความต่อเนื่องในการให้รักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนไทย 

๔. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 
                ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน และ 
 ๓. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
ของส านักงาน ก.พ.  

๕. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
   ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
      - เวชกรรมไทย 
  - เภสัชกรรมไทย 
  - การนวดไทย 
  - ผดุงครรภ์ไทย 
  - โครงการวิชาชีพแพทย์แผนไทย 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



-๑๙- 
 

ต ำแหน่งที่ ๕ : ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน (ด้ำนเวชกิจฉุกเฉิน) 

๑. กำรขึ้นบัญชีแยกตำมเขตสุขภำพ และต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  

เขต
สุขภำพ 

จังหวัดภำยในเขต 
ต ำแหน่งว่ำง 

ที่บรรจุครั้งแรก 
(อัตรำ) 

ศูนย์สอบ 

๑ 
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง ล าพูน 

๑๒ จังหวัดเชียงใหม่ 

๕ 
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ๑ กรุงเทพมหานคร/

เขตปริมณฑล 
๖ 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ สระแก้ว ๗ 

๗ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ๒๑ จังหวัดขอนแก่น  

๘ 
นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย  
หนองบัวล าภู อุดรธานี ๒๖ จังหวัดอุดรธานี 

๙ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ๑๑ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐ 
มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ  
อุบลราชธานี ๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๑ 
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง  
สุราษฎร์ธานี ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๒ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ๒๕ จังหวัดสงขลา 

๒. อัตรำเงินเดือนระหว่ำง ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมายหมาย   
 
 

๑๒ 



-๒๐- 
 

   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และ      
สุขภาวะที่ดี 
   (๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
   (๓) ดูแล บ ารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
   (๔) ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสาธารณภัยทั้งในสถานพยาบาล และนอก
สถานพยาบาล เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือพิการ หรือภาวะรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการทั้งใน
สถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล 
   (๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

๔. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ.   

๕. หลักสตูรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
     - การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
  - การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
  - การประเมินสภาพ 
  - การช่วยฟื้นคืนชีพ 
   - นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   - ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

๑๓ 


