สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
----------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับหนังสือสานัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑) ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3) ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
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) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-๒(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็น ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 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 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ดัง รายละเอีย ดตามที่ร ะบุไ ว้
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ระดับปริญญำตรีขึ้นไป
ของสำนักงำน ก.พ. ภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ ธันวำคม 2560
๕. กำรรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน –
๑๒ ธันวำคม ๒๕60 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิด เว็บ ไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือ กรับ สมัค รสอบแข่ง ขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเลือกตาแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
(๒) กรอกข้อความให้ ถูกต้องและครบถ้ วน ปฏิบั ติตามขั้นตอนที่ กาหนด ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน ๑ แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

-๓๕.๒ นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน – 1๓ ธันวำคม ๒๕60 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๔๐๐ บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้ สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัว สอบ โดยจะกาหนด
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้ สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์
ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัว สอบได้ที่เว็บ ไซต์ https://moph.thaijobjob.com ในหั ว ข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ตั้งแต่วันที่ 1๕ ธันวาคม ๒๕60 เป็นต้นไป
๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
6.2 ผู้ ส มัครสอบสามารถเลือกสมัค รสอบได้เ พียง ๑ ตำแหน่งเท่ำ นั้น เมื่อเลื อกแล้ ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิส มัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๒ ธันวำคม 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ยวกั บการส าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com
หัวข้อ“กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ”
๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้

-๔๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งนั้น (ดังรายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่ งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ห รือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ ว นตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบ
ผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เ ฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้ำสอบแข่งขัน
เพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๙. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นให้สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ให้ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
หลั ง จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศผลการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มีคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามประกาศรับ สมั ค ร โดยต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕60 จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๒ ธันวำคม 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถ
นาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิด
รับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไประดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.
ภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ ธันวำคม 2560 จานวน ๑ ฉบับ

-๕๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ทมี่ ุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ต้ องเป็ นผู้ ส อบผ่ านการสอบแข่ง ขั นเพื่ อวั ด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ
วัดความเหมาะสมกับตาแหน่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ โดยเรียง
ตามล าดั บ คะแนนรวมของผู้ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง
และความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง มากกว่ า อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า แต่ ถ้ า คะแนนสอบความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ยั ง เท่ า กั น อี ก
ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้ น บั ญ ชี แต่ ถ้ า ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ให้ มี ก ารสอบแข่ ง ขั น ในต าแหน่ ง เดี ย วกั น กั บ
ที่ได้ประกาศ และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑2. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชีผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุในข้อ 1
๑3. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะรั บ โอนผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ที่ เ ป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑4. กำรขอดูผลคะแนนสอบ
การประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ ห้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด ผู้ ส อบไม่ มี สิ ท ธิ ข อให้ ท บทวน
แต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
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เอกสำรแนบท้ำย

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ลงวันที่ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕60
ตำแหน่งที่ ๑ : ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
1. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน 14 ตาแหน่ง
2. อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงาน ในด้านต่างๆ
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทาเรื่ องติ ดต่อ กับ หน่ ว ยงานและบุค คลต่า งๆ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) ควบคุม ก ากั บ ดูแ ลการรั บ และจ่ ายเงิ น สถานะทางการเงิ น การปฏิ บั ติก ารถูก ต้ อ ง
ตามระเบียบปฏิบัติราชการ
(7) ควบคุม กากับ ดูแ ลการจัด ซื้อจัด จ้างแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
๒) ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รั บผิ ดชอบ ร่ว มดาเนิน การวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๘-๒๓) ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้ำนกำรบริกำร
ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบ ในระดั บ เบื้ อ งต้ น
แก่หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ
4. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริ หารธุร กิจ สาขาวิช าการจัดการ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริห ารรัฐ กิจ /
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เกี่ ย วกับ ระเบี ย บการเบิกจ่ ายเงิ นจากคลั ง การเก็ บรักษาเงิน และน าเงิน ส่ งคลั ง
พ.ศ. 2551
- ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข

-๙-๓ตำแหน่งที่ ๒ : ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
1. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน 13 ตาแหน่ง
2. อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้
รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) จั ด ท าบั ญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น ทั้ ง เงิ น ในและเงิ น นอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมู ล และรายงานการเงินของส่ ว นราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมู ล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ การใช้เงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ -จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ
(6) อ่านวิเคราะห์รายงานสถานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดาเนินงาน
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสู ตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาส าหรับการฝึกอบรมและ
วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
๒) ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รั บผิ ดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓) ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-๑๐-๔๔) ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจั ดทาฐานข้อมูล หรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ. 2551
- ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข

-๕-๑๑ตำแหน่งที่ ๓ : ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
1. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน 2 ตาแหน่ง
2. อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดู แลการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งแบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
(3) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ ด้านงานพัส ดุแ ก่เจ้ าหน้ า ที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ ค าแนะนาในการ
ปฏิบั ติ งาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึ กอบรม จั ดทาคู่มือ ประจ าส าหรับ การฝึ กอบรมและวิ ธีใช้
อุป กรณ์เครื่ องมือที่ถูกต้อง เป็ น ต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
๒) ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓) ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้ น ทาสถิติ ปรับปรุ ง หรื อจัดทาฐานข้ อมูล หรือ ระบบสารสนเทศ
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

-๑๒-๖4. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า การบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ /
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕60
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข

