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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
แนบท้ายประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงวันที่  17  เมษายน  2561 

 
ต าแหน่งที ่1 ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  2 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 

- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   1 อัตรา 
4.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ  
วิชาเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

 1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย าและทันเวลา 

 2.รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือ
ประกอบการวางแผนหรือการจัดท ารายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข 

 3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การวิจัยทางคลินิก ศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ สมุน ไพร ส ารวจ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิค
การแพทย์และสาธารณสุข 

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 

ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 2. สอน แนะน า การปฏิบัติงาน แก่บุคคลด้านสาธารณสุขและนักศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ทราบ

ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
  - ความรู้ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
  - ความรู้ตามมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ 
  - ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิก 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
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ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 

- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

6. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ

เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
 3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน บุคลากร อาสาสมัคร หรือการบริการ

อ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย 
5. ศึกษาวิจัยทางคลิกตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี ควบคุม ก ากับดูแลให้โครงการวิจัย

เป็นไปตามโครงร่างการวิจัยที่ก าหนด 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชนเกี่ยวกับการ

เสริมสร้าง ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
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 2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้ตามมาตรฐานการพยาบาลวิชาชีพ 
 - ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วย 
 - ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิก 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาโท  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 19,680 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  2 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 

- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางจุลชีววิทยา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีขั้น

สูง ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้าน
สาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรค การประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 

 2. ร่วมวิจัยด้าน Precision Medicine ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้าน
สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่มีศักยภาพสูงในระดับสากล น าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการป้องกัน 
วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะ National Guideline ด้านการเตรียมเซลล์และ
เซลล์ต้นก าเนิดส าหรับผู้ป่วยตามข้อก าหนดสากล เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ระดับประเทศ 

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน 

 1. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ โดยออกแบบและพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2015 ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า การ Review, Verify และ 
Validate ทีส่อดคล้องตามข้อก าหนดเชิงเทคนิค 

 2. ร่วมด าเนินการในกระบวนการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันภายในทีม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ สามารถน าองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูสุขภาพประชาชนไทย 

 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ เซลล์ต้นก าเนิด 
 - ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพเซลล์ เซลล์ต้นก าเนิด 
 - ความรู้ด้านอณูชีววิทยา 
 - ความรู้ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 4 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) 

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  7 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ส่วนกลาง 
  - สถาบันชีววัตถุ     1 อัตรา 

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  3 อัตรา 
 - ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๒ อัตรา 

 4.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  1 อัตรา  

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางจุลชีววิทยา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ 
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
 - ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านจุลินทรีย์ 
 - ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 5 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา) 

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ส่วนกลาง 
  - สถาบันวิจัยสมุนไพร    

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ 
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุม้ครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเนื้อเยื้อพืช (เซลล์พืช) 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ต าแหน่งที่ 6 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  9 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ส่วนกลาง 
  - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   1 อัตรา 
  - สถาบันวิจัยสมุนไพร     1 อัตรา 
  - ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร   2 อัตรา 
  - ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย    1 อัตรา 
  - ส านักมาตรฐานและห้องปฏิบัติการ    1 อัตรา 
 4.2  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา   1 อัตรา 
 4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  2 อัตรา 
5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคม ี

6. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ 
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๑๒ 
 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการสอบเทียบเครื่องมือ 
- ความรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการวัด 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี 
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 17034 
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารทางเคมี 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้งานในการตรวจวิเคราะห์อาหาร เช่น 

เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer, High Performance Liquid Chromatograph และ  
Gas Chromatograph 

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้ด้านการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
- ความรู้ความสามารถเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี 
- ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 



๑๓ 
 

ต าแหน่งที่ 7 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ)  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ส่วนกลาง 
  - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์    

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
6.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี โดยการประกันคุณภาพข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรค ช่วยประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของ
ประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาวิจัย การวิจัยทางคลินิก ศึกษาชีวสมมูล
ของยาสามัญ สมุนไพร ส ารวจรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ หรือ
ปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
โปรแกรมการบันทึกข้อมูล รายงายผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล 

 4. บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ ใช้สถิติในการประมวลผลการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ สรุปรายงานผลโครงการวิจัยในเชิงสถิติ 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๑๔ 
 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้ความสามารถด้านสถิติ 
 - ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
 - ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
 - ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางคลินิก 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

ต าแหน่งที่ 8 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์)  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  ๒ อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ส่วนกลาง 
  - ส านักมาตรฐานและห้องปฏิบัติการ   ๑ อัตรา 
  - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   ๑ อัตรา  

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน  

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาวิจัย การวิจัยทางคลินิก ศึกษาชีวสมมูล
ของยาสามัญ สมุนไพร ส ารวจรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ หรือ
ปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน  

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๑๖ 
 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ
ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้ด้านระบบคุณภาพ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 - ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย 
 - ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิก 
 - ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ควบคุมก ากับดูแลเอกสารคุณภาพ 
 - ความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 
 - ความรู้ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ 
 - ความรู้ด้านพื้นฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
 - ความรู้ด้านการตรวจชันสูตรโรคโรคติดต่อที่ต้องห้ามของแรงงานไทยที่จะไปท างานต่างประเทศ 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

ต าแหน่งที่ 9 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  1 อัตรา 

5.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ 
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรื อ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๑๘ 
 

4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจด้านพยาธิ 
 - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 15189 
 - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ต าแหน่งที่ 10 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
 4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 1 อัตรา 

4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

6. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน
การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพ่ือ
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 

 2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ 
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 

 3. ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าต ารา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ

เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 - ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร 
 - ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 
 - ความรู้ด้านจุลชีววิทยาที่เก่ียวกับอาหาร 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที ่11 ต าแหน่งนักฟิสิกส์รังสี  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา    

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์ 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าปรับปรุง กฎ ระเบียบ 

คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือ การเตรียมความพร้อมประสานงานกรณี
ฉุกเฉินทางรังสีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 

 2. การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยขั้น
พ้ืนฐาน บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาต
ส าหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพ่ือประกอบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 3. รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี ทะเบียนวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือประกอบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อม
ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 4. รับแจ้ง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผิดปกติ
อุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี เพ่ือประกอบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางรังสี 

 5. พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของ
ประเทศ การบ ารุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสี การประเมินค่า
ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง การก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของ
ประเทศและกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการเฝ้าตรวจ วิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่างๆ 
เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี 

 6. ด าเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานแนว
ปฏิบัติ การพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูล เพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและสนับสนุนการก ากับความ
ปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู 
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 7. ถ่ายทอดความรู้ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนับสนุนการก ากับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หน่วยงานของตนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 1. ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่างๆ จากการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หรือเพ่ือประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 2. ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในงานบริการข้อมูล 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธี สอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รังสี 
 - ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยารังสี 
 - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 12 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

1. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ค) 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   

5. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
คอมพิวเตอร์ 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

 2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
 3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์  และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้

วางแผนไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้

ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
 6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ

หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 

 7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

 8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงาน 

 9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

 10. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 1. จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 2. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่ พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่

ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
          - ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน 
          - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 13 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  

1. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  6 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 
 - ส านักงานเลขานุการกรม    1 อัตรา 

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   1 อัตรา  
- สถาบันวิจัยสมุนไพร     1 อัตรา  

 - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   2 อัตรา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4    1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ 
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการและงานพัฒนาคุณภาพ 
งานบริหารโครงการ หรืองานกองทุนต่างๆ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญา เป็นต้น 

 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
การประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 4. ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 

  ประสานการท างานที่ ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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4. ด้านการบริการ 

  ตอบปัญหาชี้แจงและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 14 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

1. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี   

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ 

 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่ จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

 3. จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด 

 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
  1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

  1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

  2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 - ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ต าแหน่งที่ 15 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

1. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท 

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  2 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 

- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ 
 2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การ

ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 3. จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
 4. ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มี

สภาพพร้อมใช้งาน 
 5. จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
  1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๓๐ 
 

4. ด้านการบริการ 

  1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

  2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2549 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 16 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  

1. กลุ่มงาน  เทคนิค 

2. อัตราค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท  

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
 2. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

เพ่ือรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
 3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือ

เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน

หน่วยงาน 
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาในระเบียบการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 6. ชี้แจง รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 -  ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 -  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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ต าแหน่งที่ 17 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

1. กลุ่มงาน  เทคนิค 

2. อัตราค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท  

3. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  5 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  
4.1 ส่วนกลาง 
 - ส านักงานเลขานุการกรม   1 อัตรา 

- ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  1 อัตรา 
- ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  1    อัตรา  

 4.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  1 อัตรา 
4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 

 1. ปฏิบัต ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไปเช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน  
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆด าเนินการไปได้
โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

 2. รวบรวม หรือจัดท าข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 3. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดท าเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ 

 5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office 
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
 

 


